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PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA MARZECMARZEC
Aby wyjątkowy wkład kobiet w życie Kościoła został zauważony
i doceniony. Numer zamknięto

12 marca 2015 r.

Na okładce: Katedra Polowa Wojska 
Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski z lotu ptaka, 2014 r.

NAWIEDZENIE KOPII CUDOWNEGO OBRAZU
MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W KATEDRZE POLOWEJ WOJSKA POLSKIEGO

18.30   OCZEKIWANIE                         
            NA PRZYBYCIE OBRAZU          21.30   CZUWANIE MŁODZIEŻY
            (asysta wojskowa)                              23.00   RÓŻANIEC
19.00   MSZA ŚWIĘTA                                     Modlitwa za zmarłych i poległych, 
            z udziałem sztandaru                                         kapelanów i żołnierzy (Siostry)
             Batalionu Reprezentacyjnego                 24.00  MSZA ŚWIĘTA
             WP i kompanii honorowej                                   w intencji powołań kapłańskich

07.30  GODZINKI O NIEPOKALANYM  17.15  GORZKIE ŻALE
           POCZĘCIU NMP                                    z kazaniem pasyjnym
08.00  MSZA ŚWIĘTA                           18.00  UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
           za chorych z udziałem sakramentu                      na zakończenie peregrynacji
             namaszczenia chorych                                       - Poświęcenie obrazów
10.00  MSZA ŚWIĘTA                                       Matki Boskiej Jasnogórskiej
           za kombatantów                                                 do naszych mieszkań
12.00  MSZA ŚWIĘTA                                     - Liturgia pożegnania
13.00  MSZA ŚWIĘTA                                     - Przekazanie obrazu kolejnej
           w intencji małżeństw i rodzin                                parafii w asyście wojskowej

21.00   APEL JASNOGÓRSKI
21 MARCA (sobota)

22 MARCA (niedziela)
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dzieci! Osiem miesięcy porzucenia. To jest 
grzech śmiertelny! Czy to rozumiecie? ...Kie-
dyś, gdy byłem dzieckiem, babcia opowia-
dała mi pewną historię starszego człowieka, 
który brudził si podczas posiłków, bo trud-
no mu było trafić łyżką z zupą do ust. Tak 
więc jego syn postanowił, żeby dziadek nie 
jadał przy wspólnym stole, uczynił dla niego 
mały stół w kuchni, żeby jadł sam, a inni go 
nie widzieli, żeby się nie skompromitować, 
kiedy przychodzili przyjaciele na obiad czy 
wieczerzę. Kilka dni później wracając do 
domu zastał swego najmłodszego syna przy 
zabawie z drewnem i młotkiem, gwoździa-
mi. Coś tam robił. Zapytał: co robisz? Robię 
stołeczek: Stół - po co? Żebym go miał, jak 
będziesz straszy. Żebyś miał przy czym jeść. 
Dzieci mają sumienia wrażliwsze niż my!
W tradycji Kościoła znajdujemy bogactwo 
mądrości, które zawsze wspierało kulturę 
bliskości wobec osób starszych, gotowość 
solidarnego towarzyszenia z miłością w tym 
ostatnim okresie życia. Tradycja ta jest zako-
rzeniona w Piśmie Świętym, o czym świadczą 
na przykład następujące słowa z Księgi Syra-
cha: „Nie odsuwaj od siebie opowiadania star-
ców, albowiem i oni nauczyli się go od swoich 
ojców; od nich i ty nauczysz się rozumu, by
w czasie potrzeby dać odpowiedź” (Syr 8,9).
Kościół nie może i nie chce podporządkować 
się mentalności niecierpliwości, a tym mniej 
obojętności i pogardy wobec starości. Musi-
my rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczno-
ści, uznania, gościnności, które sprawiają, że 
człowiek starszy czuje się żywą częścią swej 
wspólnoty.
Osoby starsze są mężczyznami i kobietami, oj-
cami i matkami, którzy byli przed nami na tej 
samej drodze, co my, w tym samym domu, co 
my, w naszej codziennej walce o godne życie. 
Są to mężczyźni i kobiety, od których wiele 
otrzymaliśmy. Osoba starsza nie jest kimś ob-
cym. To my jesteśmy starcami: niebawem, czy 
może za wiele lat, tym niemniej nieuchronnie, 
nawet jeśli o tym nie myślimy. A jeśli nie na-
uczymy się dobrze traktować osoby starsze, 
to tak też sami zostaniemy potraktowani.
Wszystkie osoby starsze są po trosze kruche. 
Jednak niektóre są szczególnie słabe, wiele
z nich jest samotnych, naznaczonych choro-
bą. Niektóre są uzależnione od niezbędnej 
opieki i atencji innych. Czy z tego powodu 
uczynimy krok wstecz? Czy pozostawimy 
ich na pastwę losu? Społeczeństwo bez bli-
skości, gdzie bezinteresowność i miłość bez 
wzajemności – także między osobami obcymi 
– zanikają, jest przewrotne. Kościół, wierny 
Słowu Bożemu, nie może tolerować tych wy-
naturzeń. Wspólnota chrześcijańska, w któ-
rej bliskość i bezinteresowność nie byłyby już 
uważane za niezbędne, zatraciła by z nimi 
swoją duszę. Tam, gdzie nie ma szacunku dla 
osób starszych, tam nie ma przyszłości dla 
ludzi młodych.

Ojciec Święty Franciszek
Audiencja ogólna, 4 marca 2015 r.

stulecie jako wiek starzenia się: spada licz-
ba dzieci, przybywa starców. To zachwianie 
równowagi jest dla nas wyrzutem, a wręcz 
wyzwaniem dla współczesnego społeczeń-
stwa. A mimo to kultura zysku nalega, by 
ukazywać osoby starsze jako ciężar, „balast”. 
Mentalność taka uważa, że starsi nie tylko 
nie produkują, ale są ciężarem: podsumowu-
jąc takie rozumowanie – trzeba ich usunąć. 
To wstrętne, gdy widzimy, że osoby starsze 
są odrzucane! To coś strasznego, to grzech! 
Nikt nie śmie powiedzieć tego otwarcie, ale 
tak się czyni! Jest coś podłego w tym przy-
zwyczajeniu do kultury odrzucenia. Jesteśmy 
przyzwyczajeni do odrzucania. Chcemy usu-
nąć nasz nasilający się strach przed słabością 
i bezbronnością; ale czyniąc w ten sposób 
zwiększamy w osobach starszych udrękę
z powodu złego tolerowania i opuszczenia.
Już posługując w Buenos Aires namacalnie 
dotknąłem tej rzeczywistości i związanych 
z nią problemów: „Osoby starsze są opusz-

czone i to nie tylko w biedzie materialnej. 
Są opuszczone w egoistycznej niezdolności 
zaakceptowania ich ograniczeń odzwiercie-
dlających nasze ograniczenia, w wielu trud-
nościach, jakie muszą dziś przezwyciężyć, 
aby przetrwać w takiej cywilizacji, która nie 
pozwala im partycypować, pozwolić usłyszeć 
swój głos ani też być punktem odniesienia, 
według modelu konsumistycznego, tego, że 
«jedynie młodzi mogą być użyteczni i mogą 
ciszyć się życiem». Te osoby starsze powinny 
być natomiast dla całego społeczeństwa bo-
gactwem mądrościowym naszego ludu. Jak 
łatwo można uśpić sumienie, gdy nie ma mi-
łości!” (Solo l’amore ci può salvare, Città del 
Vaticano 2013, s. 83). Tak się dzieje.
Pamiętam, kiedy odwiedzając domy seniora, 
rozmawiałem z każdym. Wiele razy, kiedy py-
tałem jak się pan czy pani czuje? jak układają 
się relacje z dziećmi? Ile ich pani czy pan ma? 
– wiele. A czy pana czy panią odwiedzają?
– O, tak często. A kiedy byli ostatnim razem? 
– Na Boże Narodzenie. – A rozmawiałem 
w sierpniu. Osiem miesięcy bez odwiedzin 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,
Katecheza dzisiejsza i w przyszłą środę będą 
poświęcone osobom starszym, którymi
w środowisku rodzinnym są dziadkowie lub 
wujkowie-dziadkowie, czy też ciocie-babcie. 
Dzisiaj zastanowimy się nad problematycz-
nym aktualnym stanem osób w podeszłym 
wieku, a następnym razem, bardziej pozy-
tywnie nad powołaniem zawartym w tym 
okresie życia.
Dzięki postępowi medycyny życie się wydłu-
żyło: jednakże społeczeństwo nie „poszerzy-
ło swej hojności” wobec życia! Liczba osób 
starszych znacznie się zwiększyła, ale nasze 
społeczeństwa nie zorganizowały się dosta-
tecznie, aby zrobić dla nich miejsce, z na-
leżytym szacunkiem i konkretnym braniem 
pod uwagę ich kruchości a także godności. 
Dopóki jesteśmy młodzi, jesteśmy skłonni do 
ignorowania starości, jakby to była choroba, 
którą trzeba od siebie odsuwać. Kiedy nato-
miast później stajemy się starsi, zwłaszcza 

jeśli jesteśmy biedni, chorzy i samotni, to 
doświadczamy wad społeczeństwa zapro-
gramowanego na wydajność, które w konse-
kwencji ignoruje starszych. A osoby starsze 
są bogactwem, nie można ich ignorować.
Benedykt XVI, odwiedzając dom seniora użył 
słów jasnych i proroczych. Wypowiedział 
następujące słowa: „Jakość danego społe-
czeństwa, powiedziałbym cywilizacji ocenia 
się także po tym, jak są traktowane osoby 
starsze, a także jakie miejsce jest dla nich 
zarezerwowane we wspólnym życiu” (12 lis-
topada 2012 ). To prawda, zwrócenie uwagi 
na osoby starsze wyróżnia cywilizację. Czy
w danej cywilizacji zwraca się uwagę na oso-
bę starszą, czy jest miejsce dla osoby star-
szej? Jeśli tak, to taka cywilizacja będzie się 
rozwijać, ponieważ potrafi uszanować mą-
drość, wiedzę starców. Jeśli natomiast w ja-
kiejś cywilizacji nie ma miejsca dla osób star-
szych, są odrzucane, bo stwarzają problemy, 
to takie społeczeństwo niesie z sobą wirus 
śmierci – tak wam to jasno przedstawiam.
Na Zachodzie uczeni przedstawiają obecne 

Nie odwracaj się od osób starszychNie odwracaj się od osób starszych
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Warszawa

Danuta Siedzikówna ps. Inka, sanitariuszka 
AK znalazła się wśród kolejnych zidentyfiko-
wanych i ofiar komunizmu, których nazwi-
ska ogłosił 1 marca IPN podczas uroczystości 
w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent RP Bronisław Komorowski wyraził 
nadzieję, że uda się doprowadzić do końca 
proces identyfikacji ofiar czasów stalinow-
skich i upamiętnić miejsca ich pochówku. Za-
apelował o niezwłoczne prace nad stosowną 
ustawą.
Dzięki pracy IPN i instytucji naukowych ze 
Szczecina i Wrocławia udało się zidentyfikować 
szczątki pięciorga bohaterów powojennego an-
tykomunistycznego podziemia zabitych z roz-
kazu stalinowskich władz – Danuty Siedzików-
ny „Inki”, a także Edwarda Pytki, Józefa Ko-
złowskiego, Mariana Kaczmarka i Stanisława 
Kutryba. Noty identyfikacyjne z rąk prezydenta 
i prezesa IPN odebrały rodziny zabitych. 
– Poprzez identyfikację, a także poprzez 
budzenie przekonania, że nawet najtragicz-
niejszy fragment naszej historii musi być 
przeżywany – bo inaczej zwyciężyłaby myśl 
o tym, aby zbrodnie ukryte uczynić zbrod-
niami nieważnymi – powiedział Bronisław 
Komorowski.
Prezydent wyraził też przekonanie, że uda 
się doprowadzić również do tego, iż bez 
zbędnego upływu czasu sprawy, które po-
winny być załatwione jak najszybciej, bo 
czekały kilkadziesiąt lat, zostaną załatwio-
ne. Przypomniał, że w Sejmie czeka projekt 
ustawy, który ma usprawnić proces trwałego 
upamiętnienia „Łączki” na Powązkach, ale 
także innych podobnych miejsc w całej Pol-
sce. Zaapelował do parlamentarzystów, aby 

ta sprawa została doprowadzona do końca 
bez zbędnej mitręgi i weszła w życie.
W południe prezydent Bronisław Komorow-
ski złożył wieniec przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie, oddając hołd żoł-
nierzom podziemia antykomunistycznego. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
rodzin dotychczas zidentyfikowanych ofiar 
terroru komunistycznego.

Kwatera „Ł” – Powązki Wojskowe

Na wspomnianej przez prezydenta „Łącz-
ce”, miejscu tajnych pochówków więźniów 
komunistycznego reżimu, na każdym z brzo-
zowych krzyży umieszczone jest zdjęcie oraz 
dramatyczne słowa: „W tym miejscu zo-
stałem odnaleziony”. Przy rozmieszczaniu 
krzyży uwzględniono dokładną lokalizację 
szczątków odnalezionych, podczas prowa-
dzonych w minionych latach ekshumacji.  
Przy niektórych krzyżach umieszczono także 
tabliczki ze zdjęciami nadal nieodnalezio-
nych ofiar m.in.: gen. Augusta Emila Fieldor-
fa „Nila”, płk. Zdzisława Barbasiewicza, kpt. 
Franciszka Błażeja i kpt. Józefa Batorego.
Umieszczone wczoraj na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach krzyże upamiętniają: Stani-
sława Abramowskiego, Władysława Borowca, 
Henryka Borowego-Borowskiego, Bolesława 
Budelewskiego, Edmunda Z. Bukowskiego, 
Jana Czeredysa, Hieronima Dekutowskiego, 
Adama Gajdka, Romana Grońskiego, Stanisła-
wa Kasznica, Aleksandra Adama Kitę, Zygfryda 
Kulińskiego, Stanisława Łukasika, Józefa Łuka-
szewicza, Jerzego Miatkowskiego, Stanisława 
Mieszkowskiego, Antoniego Olechnowicza, 
Mariana Orlika, Henryka Pawłowskiego, Ta-
deusza Pelaka, Zbigniewa Przybyszewskiego, 
Karola Rakoczego, Eugeniusza Smolińskiego, 

Zygmunta Szendzielarza, 
Edmunda Tudruja, Wacła-
wa Walickiego, Arkadiusza 
Wasilewskiego, Ryszarda 
Widelskiego, Juliana Czer-
wiakowskiego, Bolesława 
Częścika, Stefana Głowac-
kiego, Bolesława Kontryma, 
Dionizego Sosnowskiego, 
Zygmunta Szymanowskie-
go, Ludwika Świdra i Alek-
sandra Tomaszewskiego.
Przy grobach Jerzego Śla-
skiego i Adama Boryczki 
zapłonęły znicze pamię-
ci. Podobnie pod tablicą 
owianego złą sławą wię-

zienia przy ul. Rakowieckiej, w którym za-
mordowano m.in. rtm. Witolda Pileckiego. 
Hołd złożyli im przedstawiciele władz, jak 
i zwykli obywatele. Pod tablicą obecni byli 
także goście zza granicy m.in.: polscy wete-
rani mieszkający na Białorusi.

Katedra polowa

W południe Mszę św. w intencji żołnierzy nie-
złomnych odprawił ks. ppłk Władysław Kozic-
ki, proboszcz Katedry Polowej WP. W kazaniu 
ks. Kozicki nawiązując do słów Pisma Święte-
go o ofierze składanej przez Abrahama oraz 
Przemienieniu Jezusa na górze Tabor podkre-
ślił, że są one wołaniem do współczesnego 
człowieka przypominającym o konieczności 
potrzebie codziennej pracy nad sobą. – Czło-
wiek nie powinien i nie może ciągle trwać
w wewnętrznym bezruchu. W dążeniu do 
Boga ma obowiązek nieustannej pracy nad 
sobą, nad pomnażaniem dobra w sobie i wo-
kół siebie – powiedział. Dodał, że przemiana 
wymaga stałej i intensywnej pracy nad sobą
i jest związana z wysiłkiem, trudem i ofiarą.
Ks. Kozicki przypomniał postać gen. Augusta 
Fieldorfa „Nila”, jednego z Żołnierzy Wyklę-
tych. Podkreślił, że dla najbliższych i żołnierzy 
być ucieleśnieniem wierności, honoru i od-
wagi. Zauważył, że wyznawane przez niego 
wartości powinny stać się dla współczesnych 
żołnierzy drogowskazami służby i życia. 

Katedra św. Michała Archanioła
i św. Floriana 

O Żołnierzach Wyklętych, jako męczenni-
kach nadziei i legendzie narodu walczącego 
o prawdę, honor i wolność mówił w swojej 
homilii abp Henryk Hoser, biskup warszaw-
sko-praski, w czasie Eucharystii, odprawionej 
w ich intencji w katedrze św. Michała Archa-
nioła i św. Floriana na Pradze. 
W wielu miejscach prawobrzeżnej Warszawy 
rozlokowane były katownie i areszty ubeckie, 
w których przetrzymywano i torturowano bo-
haterów niepodległościowego podziemia. Do 
dziś w piwnicach niektórych domów znajdują 
się ślady pozostawione przez aresztowanych i 
torturowanych Żołnierzach Niezłomnych. Zło-
wieszczą pieczęcią nad tym miejscem był po-
mnik „Braterstwa broni”, usytuowany w sa-
mym centrum dzielnicy, który decyzją władz 
miasta nie wróci już na swoje miejsce.
 Abp Hoser przypomniał, że o Żołnierzach Nie-
złomnych nie wolno było przez wiele lat ani 
mówić, ani pisać. – Pomimo, iż byli ‘wyklęci’, 
to jednak żyli w zbiorowej pamięci rodzin, 
świadków i ocalałych towarzyszy broni, bo 
byli męczennikami nadziei. Stanowili oni le-
gendę narodu walczącego o prawdę, honor
i wolność – podkreślił bp warszawsko-praski.
Na zakończenie abp Hoser zaapelował o ra-
chunek sumienia ze stosunku do Boga, na-
rodowej historii i odpowiedzialności za los 
Ojczyzny. Zachęcał także, aby okazja do 
wspomnień stała się podstawą nowego życia, 
opartego o wartości nieprzemijające. – Módl-
my się, by byli oni naszym wzorem i modelem 
miłości do Boga i Ojczyzny. Abyśmy tak jak 
oni, umieli z odwagą i zaufaniem do Bożej 

W dniach 28 lutego i 1 marca w całym kraju już po raz piąty obchodziliśmy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wielu miejscach ich pamięć uczczono wiązankami 
kwiatów i zniczami. W kościołach polecano dusze bohaterów niepodległościowego 
podziemia Bożemu miłosierdziu. W tegoroczne obchody włączone zostały kolejne 
inicjatywy, np. umieszczenie brzozowych krzyży w kwaterze „Ł” na Cmentarzu Woj-
skowym na warszawskich Powązkach, symbolizujące tych, którym przywrócono 
imiona po wielu latach zapomnienia. W Pałacu Prezydenckim ogłoszono kolejne 
nazwiska ofiar, które dzięki pracy historyków i naukowców udało się zidentyfiko-
wać. Udało się wskazać m.in. szczątki Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”, torturowanej 
i zamordowanej przez funkcjonariuszy UB sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. 
Wiele z obchodów miało charakter społeczny, co świadczy o upowszechnianiu się 
wiedzy i pamięci o naszej powojennej historii.

Czy pamiętałeś o Żołnierzach Wyklętych?Czy pamiętałeś o Żołnierzach Wyklętych?

Mszę św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele garnizonowym Mszę św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele garnizonowym 
pw. NMP Królowej Pokoju w Bydgoszczy przewodniczył ks. płk pw. NMP Królowej Pokoju w Bydgoszczy przewodniczył ks. płk 
Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. We Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. We 
wspólnej modlitwie uczestniczyli licznie zgromadzeni kibice Zawiszy wspólnej modlitwie uczestniczyli licznie zgromadzeni kibice Zawiszy 
Bydgoszcz, harcerze, młodzież i bydgoszczanie.Bydgoszcz, harcerze, młodzież i bydgoszczanie.Fo
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Opatrzności zaśpiewać: „Jeszcze Polska nie 
zginęła póki my żyjemy” – zaapelował.
Po Mszy św. wręczono okolicznościowe me-
dale „Zło dobrem zwyciężaj”, przyznawane 
przez Ogólnopolski Komitet Pamięci księdza 
Jerzego Popiełuszki. Następnie obok katedry 
pod Dębem Pamięci odbył się Apel Pamięci.

Bemowo

W parafii księży michalitów na Bemowie,
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Anio-
łów  wierni uczcili 1 marca 2015 r. pamięć 
Żołnierzy Wyklętych. Mszy św. w intencji 
bohaterów polskiego podziemia niepodle-
głościowego przewodniczył proboszcz para-
fii, ks. Rafał Kamiński. Homilię wygłosił ks. 
kmdr. Janusz Bąk, delegat biskupa polowe-
go Józefa Guzdka, opiekun duchowy m.in. 
członków Zrzeszenia WiN. 
Na honorowych miejscach zasiedli ostatni 
żyjący członkowie WiN. Młodzi żołnierze 
Garnizonu Warszawa oddawali Chrystusowi 
Eucharystycznemu i temu pokoleniu żołnie-
rzy cześć w asyście honorowej. Nie zawiodło 
najmłodsze pokolenie bemowskich parafian. 
W testament duchowych wartości Żołnierzy 
Wyklętych wprowadziły strofy wiersza Karo-
la Wojtyły: „Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas 
wyrażam siebie i zakorzeniam”, zacytowane 
przez ks. kmdr. rez. Janusza Bąka.
Aby zrozumieć źródła ich heroizmu, potwier-
dzonego Golgotą ubeckich katowni, ks. Bąk 
przywołał strofy Norwida: „Heroizm nie jest 
w samych bitwach, ale na wszystkich polach 
życia i nieustannie”. To było pokolenie żołnie-
rzy formowanych w szkole mądrości „Krzyża 
świętego” i wierności Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Korony Polskiej – powiedział.
Jak podkreślił kapelan, dla Żołnierzy Nie-
złomnych słowa świętej triady: „Bóg Honor 
Ojczyzna” – nie były pustym dźwiękiem, ale 
pieczęcią duszy, znakiem tożsamości Pola-
ków i katolików.
Ksiądz kapelan przypomniał dalej historycz-
ne okoliczności dramatu podziemnej armii 
najwierniejszych żołnierzy. – W 1944 roku 
na tereny Polski wkroczyła dwumilionowa 
Armia Czerwona, a za nią NKWD i SMIERSZ 
(cywilna i wojskowa bezpieka sowiecka).
– Gdy stolica Polski wykrwawiała się w Po-
wstaniu Warszawskim, Stalin zatrzymał marsz 
na Berlin i patrzył, jak ginie Warszawa – mówił 
ks. Bąk. Już za kilka miesięcy wielkie mocar-
stwa USA i Wielka Brytania w Jałcie (4-11 lu-
tego 1945 r.) przyzwoliły na faktyczną utratę 
niepodległości Polski. Zgodziły się, aby Stalin 
zagarnął połowę terytorium II RP, a resztę 
oddały jako strefę wpływów Rosji sowieckiej. 
Wierni przysiędze i swojemu sumieniu Żołnie-
rze Wyklęci i wszyscy polscy patrioci nie mogli 
się na to zgodzić. Rozpoczęły się wobec nich 
krwawe prześladowania. – Trzeba ich było 
rozstrzelać, uwięzić, wykląć na zawsze. Czy 
była to ofiara daremna? – pytał ks. Bąk.
Zdaniem ks. Bąka podziemna armia powraca 
dziś z równie wielką siłą, z jaką była zamil-
czana. Nawet w piosenkach komponowa-
nych przez młodych ludzi, którzy odkrywają 
ideały, jakimi żyli Żołnierze Wyklęci.
Proboszcz parafii zaprosił wszystkich na 
najnowszą wystawę w Galerii Anielskiej
w kościele Michalitów: „Pułkownik Kukliń-
ski – polska samotna misja”, która również 
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została otwarta 1 marca.
Składająca się z 20. plansz 
ekspozycja prezentuje 
życiorys Ryszarda Kukliń-
skiego, jego bohaterską 
misję powstrzymania wo-
jennych planów Związku 
Radzieckiego w latach 
70 i 80 XX wieku. Wy-
stawa prezentuje ponad 
sto fotografii i kopii do-
kumentów, w tym mapy 
sztabowe planów ataku 
Układu Warszawskiego 
na zachód Europy.
Nieżyjąca już córka gene-
rała „Nila”, Maria Fieldorf Czarska, porówna-
ła misję płk. Kuklińskiego do etosu Żołnierzy 
Wyklętych.
Po Mszy św. koncelebransi wraz z władzami 
dzielnicy Bemowo oraz parafianami modlili 
się przed tablicą Zrzeszenia WiN, wmurowaną 
w ściany świątyni. Pod tablicą złożone zostały 
wiązanki i wieńce oraz zapłonęły znicze.
Druga część uroczystości poświęconych 
uczczeniu Niezłomnych odbyła się przy po-
mniku Żołnierzy Wyklętych na Bemowie.

Wrocław

Głównym punktem wrocławskich obchodów 
we Wrocławiu była Eucharystia, koncelebro-
wana w Bazylice garnizonowej p.w. św. Elż-
biety Węgierskiej pod przewodnictwem ks. 
Mariana Biskupa, delegata metropolity wro-
cławskiego, wikariusza biskupiego i dyrekto-
ra Wydziału Duszpasterskiego Wrocławskiej 
Kurii Metropolitalnej. O tę Mszę św. – jak 
zaznaczył proboszcz bazyliki, ks. płk. Janusz 
Radzik – poprosiły środowiska patriotyczne 
miasta Wrocławia. – Będziemy się modlić, 
aby nasz Pan dał żyjącym Żołnierzom Wyklę-
tym zdrowie, obdarzał ich wszelkimi łaska-
mi, a poległych, pomordowanych i zmarłych 
powołał do wiecznej służby w niebie – po-
wiedział ks. płk. Radzik.
W homilii ks. Marian Biskup powiedział m.in., 
że nasz naród, od ponad tysiąca  lat zjedno-
czony z Jezusem Chrystusem i Jego nauką, 
zawsze był wierny Bogu, Kościołowi i Oj-
czyźnie, a hasło: „Bóg Honor Ojczyzna” było 
nierozdzielnym elementem naszych dziejów. 
Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wy-
razić wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko 
żyli i pracowali dla swojej Ojczyzny, ale nade 
wszystko oddali za Nią to co mieli najcen-
niejsze – swoje życie – powiedział.
Przypominając słowa św. Jana Pawła II wypo-
wiedziane w 1979 r. w Warszawie podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski: „Gdzie Twoje 
groby Polsko, gdzie ich nie ma”, kaznodzie-
ja wskazał, że dzisiaj my w duchu zadumy, 
wdzięczności, ale i wielkiej dumy stajemy 
przy tych grobach, w których spoczywają bo-
haterscy synowie naszej ziemi. Ci, którzy zło-
żyli ofiarę swojego życia na Ołtarzu Ojczyzny. 
Dzisiaj możemy zapytać, gdzie Wasze groby, 
Żołnierze Wyklęci? Gdzie ich nie ma? W cza-
sie II wojny światowej walczyli o niepodległą 
Polskę i nie pogodzili się na niewolę po jej 
zakończeniu. Wiedzieli, że są wartości, które 
zawsze odnoszą zwycięstwo – prawda, mi-
łość, wolność, sprawiedliwość – powiedział. 
Podkreślił, że trzeba naśladować ofiarną i mę-

czeńską postawę Żołnierzy Wyklętych i modlić 
się w intencji poległych za Ojczyznę.
Po Eucharystii z wrocławskiego Rynku wy-
ruszył kilkutysięczny marsz pamięci „De 
profundis – Z prochów”. Rozpoczął się on 
modlitwą w intencji Żołnierzy Wyklętych, 
poprowadzoną przez ks. Mariana Biskupa. 
Mieszkańcy Wrocławia i jego okolic, przed-
stawiciele środowisk kombatanckich, woj-
skowych, młodzieżowych oddali również 
hołd Żołnierzom Wyklętym, pochowanym na 
wrocławskim Cmentarzu Osobowickim. – To 
miejsce jest szczególne, bowiem tutaj swo-
ją życiową drogę kończyli polscy patrioci, 
członkowie Armii Krajowej, Zrzeszenia Wol-
ności i Niezawisłość, dolnośląskich organiza-
cji niepodległościowych – wskazał w swoim 
wystąpieniu dr. Wojciech Trębacz z wrocław-
skiego oddziału Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Podkreślił, że właśnie tutaj odbywał się 
ich pochówek, który poprzedzały katownie 
ubeckie, sale pseudosądów stalinowskich 
oraz cele więzienia przy ul. Klęczkowskiej.
– To właściwie nie był pochówek, ale ukrycie 
śladów zbrodni, zwłok. W anonimowy spo-
sób, pod osłoną nocy, na 22 polach Cmen-
tarza Osobowickiego. Te imiona i nazwiska, 
to są ludzie, którzy z tzw. przyczyn politycz-
nych walczyli o prawdziwą niepodległość, 
byli chowani na tej nekropolii. Od 1948 roku 
te dwa pola 81A i 120 stały się kwaterami 
więziennymi Cmentarza Osobowickiego. Do 
końca epoki stalinowskiej chowano na nich 
tych, którzy nie pogodzili się z sowiecką do-
minacją. Te pola są rzeczywiście wyjątkowym 
miejscem w skali terroru komunistycznego 
całej Polski. Dzięki wytrwałości i pracy wielu 
ludzi pod koniec lat 80-tych ub. wieku udało 
się je oznaczyć i zachować – powiedział. 
W kilku miejscach Wrocławia Stowarzyszenie 
Odra – Niemen zorganizowało rekonstrukcję 
autentycznych wydarzeń historycznych, które 
miały miejsce w latach 1946-1948. A w Klu-
bie Muzyki i Literatury z inicjatywy Ryszarda 
Sławczyńskiego, dyrektora placówki, otwar-
to wystawę obrazów malowanych techniką 
akrylową przez znanego wrocławskiego twór-
cę Pawła Jaszczuka. Ekspozycja pt „Żołnierze 
Niezłomni” z portretami m.in. gen. Augusta 
Fieldorfa Nila, rtm. Witolda Pileckiego, Danu-
ty Siedzikówny „Inki” oraz dwóch wrocławian 
mjr. Adama Lazarowicza i chor. Jana Leonowi-
cza. Tę niezwykle interesującą wystawę moż-
na zwiedzać do 17 marca br.
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Apel pamięci na skwerze Wileńskim pod pomnikiem ŻołnierzyApel pamięci na skwerze Wileńskim pod pomnikiem Żołnierzy
V i VI Brygady Wileńskiej AK w Siedlcach, poprzedziła Msza św.V i VI Brygady Wileńskiej AK w Siedlcach, poprzedziła Msza św.
w kościele garnizonowymw kościele garnizonowym
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Sprawa nie jest i nie będzie skończona, bo do 
terroru i kłamstwa ostatnie słowo nigdy nie 
należy. I choć Golgota siedmiu Żołnierzy Wy-
klętych IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość zakończyła się na dziedzińcu wię-
ziennym strzałem w potylicę na wzór sowiecki 
1 marca 1951 r. – to właśnie powracają…
Rozstrzelani 1 marca 1951 r. w katowni ubec-
kiej na Mokotowie – są przejrzystym znakiem 
życia godnego „dziedzictwa, któremu na 
imię Polska” (Jan Paweł II).

Małe kina, wielkie sprawy

Każdy, kto szuka dziś prawdy – o najnowszej 
historii Polski, o chrześcijaństwie, o Kościele,
o duchowych zmaganiach człowieka – aby od-
czytać sens bieżących wydarzeń, powinien śle-
dzić repertuar małych kin, takich jak żolibor-
ska „Wisła”. To tu właśnie władze Żoliborza 
zorganizowały 2 marca z okazji Dnia Pamięci o 
Żołnierzach Wyklętych otwarty pokaz filmu Ję-
drzeja Lipskiego i Piotra Mielecha – o jednym 
z nich – mjr. Adamie Lazarowiczu, zastępcy 
ostatniego komendanta WiN, ppłk. Łuka-
sza Cieplińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: 
prof. Krzysztof Szwagrzyk, Krzysztof Zawidzki 
z Grupy rekonstrukcyjno-filmowej Bemowo, 
Beata Sławińska z Fundacji Łączka, Tomasz 
Karasiński i Jarosław Wróblewski z Grupy Hi-
storycznej Zgrupowanie Radosław…
Frekwencja przerosła szacunki organizato-
rów. Mała sala kina Wisła nabita po brzegi. 
Na podłodze… starczyło miejsc siedzących 
dla wszystkich chętnych.
W kinie „Wisła” profesor Krzysztof Szwagrzyk 
pokazywał m.in. mapę lotniczą wojskowych 
Powązek z 1951 r. ze świeżymi śladami prze-
kopanej ziemi.
Oni tam leżą, pod grobami, które postawio-
no na ich szczątkach, wrzucanych pośpiesz-
nie, byle jak, pod osłoną nocy. I choć piętrzą 
się procedury prawne, wiodące w ślepą ulicz-
kę (potrzeba zgody wszystkich członków ro-
dzin na ekshumację grobów postawionych 
na szczątkach bohaterów narodowych, być 
może ppłk. Cieplińskiego i mjr. Lazarowi-
cza), to profesor Szwagrzyk z niezmącona 
pewnością wierzy, że uda się do nich dotrzeć
i pochować godnie. Przedstawiciel grupy re-
konstrukcyjnej, który jako ochotnik pracował 
na warszawskiej „Łączce”, dał świadectwo 
niezwykłej „atmosfery sacrum”, która towa-
rzyszy pracy wolontariuszy. – To zasługa pro-
fesora Szwagrzyka, podkreślił.
W powojennym poakowskim podziemiu nie-
podległościowym, które nie akceptowało 
sowieckiej okupacji Polski, istniały dwie kon-
cepcje, przypomniał prof. Szwagrzyk. WiN, 
do którego należało 7 rozstrzelanych 1 marca 
1951 r., zakładał organizowanie oporu poli-
tycznego i pokonanie komunistów w wyborach 
(jak wiemy dziś, sfałszowanych). Winowcy po-
magali ludziom z lasu legalizować się, znaleźć 

pracę. Przygotowywali się do zmiany ustroju 
metodami politycznymi. Druga koncepcja wal-
ki o niepodległość zakładała opór zbrojny.
Profesor Szwagrzyk zwrócił uwagę, że polscy 
komuniści nie mieli żadnego autorytetu w pol-
skim społeczeństwie, które pamiętało praw-
dziwą twarz komunizmu z 1920 r. Dobrze 
wiedział o tym przebiegły Stalin, toteż unikał 
słowa komunizm i podsunął polskim komu-
nistom nazwę PPR oraz wsparł tę słabą wła-
dzę sowieckimi „specjalistami” od kłamstwa 
i terroru. – Rzadko się wspomina o tym, mó-
wił prof. Szwagrzyk, że w zrujnowanej wojną 
Polsce budżet aparatu terroru – Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego po 1944 r. był 
wielokrotnie wyższy niż ministerstwa zdrowia, 
odbudowy i gospodarki łącznie.

Z ojca na syna

Zbigniew Lazarowicz, syn zamordowanego 
przez UB mjr. Adama Lazarowicza, widział 
od najmłodszych lat, jak tata, wstając z łóżka 
czynił znak krzyża, a gdy razem przechodzili 
koło jakiegoś kościoła, wstępowali, by modli-
twą pozdrowić Maryję. Tak wspomina ojca 
syn Zbigniew w pierwszych kadrach filmu 
„Klamra”. W przedsionku śmierci” 
A w fabularyzowanych scenach z celi, w więzie-
niu mokotowskim, nad pryczą – jako znak wier-
ności do końca – wisi różaniec (postać Adama 
Lazarowicza odtwarza Mariusz Bonaszewski).
Jędrzej Lipski, reżyser i autor scenariusza, z ro-
dziną Lazarewiczów zetknął się przez wnuka, 
internowanego w stanie wojennym, członka 
Solidarności Walczącej. Ta rodzina umiłowanie 
wolności, która jest integralną cząstką polskiej 
duszy, miała w serdecznym krwioobiegu.
To osnowa i wątek główny ich życia – zaufanie 
Bogu i wierność świętej sprawie wolności oj-
czyzny. Nie ma takiej trudnej sprawy, takiego 
wydarzenia w życiu, aby Jadwiga Lazarowicz 
nie powierzała ich Opatrzności w modlitwie. 
To niezwykłe świadectwo, które po latach 
przechowywania w rodzinie ukazało się wła-
śnie drukiem pod tytułem „Stracony Dom”
– wspomnienia spisane na przełomie lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych dwudzie-
stego wieku przez Jadwigę Lazarowicz (1898-
1985), ps. „Aldona”, żonę Adama. Obejmują 
czas, gdy cała rodzina (troje dzieci – Zbigniew, 
Danuta, Rysio oraz mąż i żona) była w par-
tyzantce AK obwodu Dębica) aż do proce-
su i zamordowania mjr. Adama Lazarowicza
w katowni ubeckiej na Mokotowie.
Tak się opatrznościowo złożyło, że najpierw 
obejrzałam film w „Wiśle” (z wolnego wyboru), 
a po kilku dniach niespodziewanie do moich 
rąk trafiły wspomnienia Jadwigi Lazarowicz…
Ileż te matki i żony żołnierzy niepodległości 
wycierpiały, choć tak rzadko pozwalały sobie 
na użalanie nad sobą. Nawet na procesie nie 
pozwalano im płakać, choć „litość i ból prze-
nika serce każdego z nas. Przypomina mi się 

niesprawiedliwy sąd nad Chrystusem” – pisze 
Jadwiga Lazarowicz. Kobiety dzielne, formo-
wane w Maryjnej szkole wierności Krzyżowi. 
To w tej szkole wzrastały szlachetne polskie 
rodziny, takie jak rodzina Lazarowiczów.
Adam Lazarowicz, idąc śladami przodków, po-
wstańców styczniowych, jako ochotnik walczył 
w 1919 r. na Wołyniu z bolszewikami, a później, 
w 1920 r. w Bitwie Warszawskiej. Był na froncie 
pod Ostrołęką, gdzie został ranny. W 1939 r., 
mimo zwolnienia z wojska ze względów zdro-
wotnych znowu zgłosił się na ochotnika do 
obrony Ojczyzny. W wolnej II RP chciał być żoł-
nierzem, ale zdrowie nie pozwoliło. – Zostałem 
więc nauczycielem, ale to także dobra służba – 
mówi w filmie więzień Lazarowicz. Urodził się 
w patriotycznej rodzinie inteligenckiej 14 paź-
dziernika 1902 r. Był humanistą o dużej wiedzy 
ogólnej, szczególnie z dziedziny kultury, historii, 
filologii polskiej, pedagogiki, psychologii. Pełnił 
funkcję kierownika szkoły w Gumniskach, na 
Podkarpaciu, ale też był wielkim społecznikiem. 
Zakładał kółka rolnicze, gospodyń wiejskich, 
Związku Młodzieży Wiejskiej, rezerwistów, 
Związku Strzeleckiego, Straż Pożarną.
Zbigniew Lazarowicz, syn, wspomina w filmie 
jedną z rozmów z ojcem w więzieniu na Moko-
towie. Ubecy chcieli go przymusić do zdrady. 
– Ja nie jestem zdrajcą, ale Polakiem i oficerem 
i mam swój honor – odpowiedział mjr Adam 
Lazarowicz. Te deklaracje opłacane były m.in. 
wybitymi zębami, a na koniec katyńskim strza-
łem w potylicę.
Potomkowie okazali się godni dziadka zamor-
dowanego w ubeckiej katowni. Gdy ojczyzna 
wymagała solidarnego wystąpienia przeciw 
komunistom w 1980 r., wnuk przystąpił do So-
lidarności Walczącej we Wrocławiu. Bo przecież 
„walka o wolność, gdy się raz zaczyna. Z ojca 
krwią spada dziedzictwem na syna”. (Byron)

„Modlę się za Was i Was proszę o modlitwę” 

To słowa z ostatniej kartki pocztowej, napisanej 
przez Adama Lazarowicza 18 lutego 1951 r.,
na dwa tygodnie przed śmiercią. 137 dni cze-
kał w celi śmierci katowni UB na Rakowiec-
kiej na wykonanie wyroku. W filmie „Klamra.
W przedsionku śmierci”, rozmawia w celi
z Mieczysławem Chojnackim (26 lat – tę postać 
w filmie odtwarza Marcin Januszewski). To żyją-
cy świadek ostatnich chwil ppłk. Cieplińskiego, 
ostatniego komendanta WiN i jego zastępcy, 

„Panie Boże Wszechmogący – daj nam siły i moc wytrwa-
nia w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech
z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych 
w lochach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, 
wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił 
żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata – 
powstanie Wielka Polska. O Mario, Królowo Korony Polskiej 
– błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw Mi-
łościwa Pani – Patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp 
Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary
z Orłem Białym i Twym wizerunkiem. Amen.”

 (modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych)

„Nie złożeni do grobu” wstrząsają sumieniami„Nie złożeni do grobu” wstrząsają sumieniami

Major Adam Lazarowicz „Klamra” – jeden z siedmiu rozstrzelanych 1 marca 1951 rokuMajor Adam Lazarowicz „Klamra” – jeden z siedmiu rozstrzelanych 1 marca 1951 roku

– Sprawa skończona, proszę się więcej nie dopytywać – usłyszała od 
poirytowanego stalinowskiego urzędnika Jadwiga Lazarowicz, gdy
w kancelarii więziennej na Mokotowie próbowała się dowiedzieć, 
gdzie pochowano jej rozstrzelanego męża…

dokoñczenie na str. 13
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Krzysztof Stępkowski: Wieki Post to 
czas, w którym Kościół zachęca do 
udziału w rekolekcjach, ale po co one 
właściwie są?
– O. Roman Bielecki: Trzeba powiedzieć, że 
ta nazwa nam dzisiaj nic nie mówi, nato-
miast źródłosłów wszystko tłumaczy – łaciń-
skie recolectio oznacza zbieranie na nowo.
I jeżeli mówimy, że przeżywamy rekolekcje
w Adwencie albo w Wielkim Poście to zna-
czy, że chcemy na nowo zebrać to, co jest dla 
nas najważniejsze w wierze.  

W takim razie co jest tym najważniej-
szym?
– Uświadomienie sobie, że grzeszymy, czy-
li że są takie sfery życia, w których mamy 
wiele do zrobienia. Ważne jest również to, 
żeby jednocześnie uświadomić sobie łaskę 
Bożego miłosierdzia. Owocem rekolekcji – 
w jakiejkolwiek formie – powinna być spo-
wiedź, a więc powierzenie się miłości Jezusa, 
który zabiera nasz grzech. W Wielkim Poście 
nabiera to chyba największego znaczenia, 
bo przygotowujemy się na lepsze przeżycie 
Świąt Wielkanocnych, w których zawarte są 
podstawowe tajemnice naszej wiary: zwycię-
stwo nad śmiercią i otwarcie na zmartwych-
wstanie, czyli na życie. 

Księża także uczestniczą w swoich re-
kolekcjach. Czy pamięta Ojciec takie, 
które najbardziej Ojca poruszyły?
– Tak, ale to były rekolekcje, w których uczestni-
czyłem jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. 
Ksiądz wyszedł i zaczął tak: „Jesteście grzeszni-
kami i macie się nawrócić”. Wtedy zrobiło to na 
mnie największe wrażenie. Miałem osiemnaście 
lat. Z jednej strony jego słowa mnie zirytowa-
ły. Pomyślałem, że mówienie czegoś takiego to 
bezczelność, a do tego próba wpędzenia mnie 
w poczucie winy. Jednak wszystko, co później 
powiedział ten ksiądz było konkretną wska-
zówką, w jaki sposób mam się zmienić. Trzeba 
ludziom uświadomić ich grzeszność, jednocze-
śnie pokazując, że zawsze jest dla nich szansa 
i nadzieja, a czyli że grzech nie musi być ostat-
nim słowem w ich życiu. 

Czego, zdaniem Ojca, od głoszącego re-
kolekcje kaznodziei oczekują wierni?
– Im większe zdobywam w tej dziedzinie do-
świadczenie, a głoszę pięć, czasem sześć serii 
rekolekcji w roku, tym bardziej widzę, że lu-
dzie bardzo potrzebują zwykłego świadectwa 

księdza. Chętnie słuchają o tym, jak on sam 
przeżywa wiarę. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, 
ale ludzie chcą usłyszeć o tym, jak ksiądz sam 
się z czymś zmaga, czy że doświadcza w życiu 
grzechu. Chcą widzieć, że on, podobnie jak 
oni, także potrzebuje nawrócenia i miłosier-
dzia. Drugą ważną według mnie sprawą jest 
mówienie o Ewangelii. Zauważyłem, że im 
więcej mówimy o Piśmie świętym, o tym, co 
znaczy dane słowo, tym lepiej. 

Czy to znaczy, że tak źle u nas ze znajo-
mością Biblii?
– Raczej powiedziałbym o jej bardzo po-
wierzchownym odbiorze. Coś rozumiemy, ale 
ostatecznie wielu zatrzymuje się na poziomie 
pewnych moralnych przypowiastek, jak z „Ba-
śni tysiąca i jednej nocy”, które krążą, lecz nie 
mają odniesienia do naszego współczesnego 
życia. Tymczasem Ewangelia wydarza się tu
i teraz. Gdy rekolekcjonista uświadomi uczest-
nikom, że to jest o nas, że to właśnie my po-
trafimy marnować miłość Boga, zazdrościć 
jak ten drugi brat z przypowieści o Synu 
marnotrawnym, dopiero wtedy słuchający 
przekonuje się, że Pismo Święte jest żywym 
słowem. I dotyczy każdego z nas. 

A więc dwie rzeczy: mówić o Słowie
i nie bać się być świadkiem?
– Tak, ale warto jeszcze powiedzieć, że ten, 
kto głosi rekolekcje nie może bać się mówie-
nia o sprawach trudnych. Przecież z Ewangelii 
wynikają naprawdę trudne zobowiązania, jak 
choćby dźwiganie krzyża, ciągłe przebaczanie 
czy umieranie dla własnego egoizmu. Życie 
według Słowa nie jest sprawą łatwą, więc 
kaznodzieja nie powinien przymilać się do 
słuchaczy. Mówiąc to doskonale wiem, że ani 
nie jest łatwo takich wymagań słuchać, ani ich 
głosić. Z drugiej strony wiele osób dziękuje za 
to, że rekolekcjonista ich nie „głaszcze”, nie 
„oszczędza”. 
Każdy z nas słuchał w życiu dziesiątków ka-
zań i nauk rekolekcyjnych, a zapadają nam 
w sercu te najszczersze i najbardziej proste. 
Przykładem może być tu słynne kazanie ks. 
Mieczysława Malińskiego: „Chrystus Zmar-
twychwstał, ale wy i tak w to nie wierzycie”. 
Ktoś powie: „tanie efekciarstwo”, ale lepiej 
chyba w takiej sytuacji zapytać samego siebie 
o to, jaka tak naprawdę jest moja wiara i jaka 
jest moja otwartość na zmianę?  

Co jeszcze według Ojca jest ważne w kon-
takcie rekolekcjonisty z wiernymi?
– Rekolekcjonista nie może udawać kogoś, 
kim nie jest, nie może odgrywać jakiejś roli. 
To byłoby dziwne. Jeśli ktoś jest na co dzień 
żywiołowym gościem, a nagle zacznie cedzić 
słowa, ludzie to od razu wyczują. A jeśli ktoś 
mówi powoli, niech w taki właśnie sposób 
przekazuje Ewangelię, bo jeżeli nagle zacznie 
przyspieszać, będzie to brzmiało sztucznie

i wierni zaraz się zorientują, że coś tu nie gra.  
Zresztą każdy ksiądz, stojąc na ambonie, do-
skonale wie, kiedy ludzie uważnie słuchają 
jego kazania czy nauki, a kiedy jego słowa 
do nich nie trafiają, bo wiercą się w ławkach 
czy chrząkają. 

Czy uczestnik rekolekcji także powinien 
się do nich przygotować?
Oczywiście. Podstawą jest tu osobista modli-
twa – każdy powinien pomodlić się tak, jak 
potrafi o owoce nawrócenia dla siebie. Dziś 
wykrojenie na rekolekcje trzech czy czterech 
wieczorów w tygodniu po mniej więcej pół-
torej godziny może być wysiłkiem. Skoro się 
na niego decydujemy, warto ten czas dobrze 
wykorzystać. Może kogoś „szarpnie” i jego 
życie odwróci się do góry nogami? A może 
po prostu uświadomi sobie, że coś robił źle
i teraz chciałby to zmienić, chociaż na po-
czątku wydawało mu się, że rekolekcyjne na-
uki są tylko takim „księżowskim gadaniem”.

Jak podchodzi Ojciec do rekolekcji in-
ternetowych? Traktować je jak ostat-
nią deskę ratunku? A może taki „pro-
dukt zastępczy”?
– Trochę będę bronił tych nowych form reko-
lekcyjnych także dlatego, że już od sześciu lat 
dodajemy do miesięcznika „W drodze” płytę
z rekolekcjami. Nazywamy je rekolekcjami „dla 
zabieganych”. Jeśli ktoś stoi w korku, może so-
bie taką płytę odtworzyć i posłuchać zamiast 
łomotania czy słownych potyczek w radio. 
Z drugiej strony trzeba zadać sobie pytanie, 
czy rzeczywiście na wykrojenie tych trzech 
wieczorów brakuje mi czasu, czy raczej chę-
ci? W końcu celem także tych multimedial-
nych konferencji jest doprowadzenie ludzi 
do sakramentów, a tego nie „załatwi” żadna 
płyta czy strona internetowa. 

Pamięta Ojciec swoje pierwsze głoszo-
ne rekolekcje?
– Tak, byłem wtedy diakonem i głosiliśmy je 
razem z moim współbratem dla  studentów. 
Mówiliśmy na nich o obecności i problemach 
Kościoła. Te rekolekcje nie były złe, ale dzisiaj 
głoszę już w zupełnie inny stylu.

Co się zmieniło?
– To dość naturalne, że na początku człowiek 
jest pełen entuzjazmu, chce bardzo wiele 
zmienić i wydaje mu się, że doskonale wie, jak 
trzeba głosić Słowo. A potem Pan Jezus nas 
wewnętrznie „przerabia” i z czasem zaczyna-
my mówić mniej, ale za to bardziej świado-
mie – stajemy się po prostu świadkami, którzy 
dzielą się własnym doświadczeniem wiary. 
Wtedy okazuje się, że Ewangelia nie jest ja-
kimś zbiorem słów, które padły dwa tysiące 
lat temu, ale jest ciągle aktualna i wypełnia się 
w naszym życiu.
Dziękuję Ojcu za rozmowę.

Słowo szansą na zmianySłowo szansą na zmiany
O właściwym przygotowaniu rekolekcji, mądrym z nich korzystaniu i o sile gło-
szonego Słowa w rozmowie z Krzysztofem Stępkowskim mówi o. Roman Bielec-
ki, dominikanin, rekolekcjonista, redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”.
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„Nie złożeni do grobu” wstrząsają sumieniami

Major Adam Lazarowicz „Klamra” – jeden z siedmiu rozstrzelanych 1 marca 1951 roku
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Ci, którzy słuchali radiowego przemówienia 
Prezydenta RP, jeszcze nie wiedzieli, że kil-
ka dni wcześniej miało miejsce wydarzenie, 
które – wbrew nadziei wyrażonej w przemó-
wieniu Władysława Raczkiewicza – pogłę-
biło gorycz zawodu z biegu polskich spraw
u schyłku wojny, ukazało triumf krzywdy, 
przemocy, bezprawia. W podwarszawskim 
Pruszkowie, w zastawioną przez NKWD pu-
łapkę, wpadło 16 przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego. Aresztowani dzięki 
niegodnemu podstępowi, uprowadzeni do 
Moskwy, wkrótce, w czerwcu 1945 roku, 
zostali skazani w haniebnym procesie mo-
skiewskim. Proces ten został wytoczony 
przedstawicielom prawowitych władz Rze-
czypospolitej; uczestnika koalicji walczącej 
z III Rzeszą, przez władze Związku Sowiec-
kiego, który był tej koalicji członkiem. Proces 
moskiewski w wymowny sposób symbolizo-

wał to, co u schyłku II wojny światowej spo-
tkało Rzeczpospolitą – odebrano jej prawo 
do niepodległego bytu.

Starajcie się być przewodnikami Narodu

Przełom 1944/1945 roku przyniósł dwa zna-
mienne wydarzenia. 31 grudnia 1944 roku 
polscy komuniści, wykonując dyrektywy Sta-
lina, utworzyli alternatywny wobec Rządu RP 
na uchodźstwie ośrodek polityczny. Decyzją 
tzw. Krajowej Rady Narodowej, samozwań-
czego parlamentu wykreowanego przez so-
wiecka agenturę – Polska Partię Robotniczą, 
został powołany Rząd Tymczasowy. Stanowił 
kontynuację utworzonego 20 lipca 1944 r.
w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego, pozbawionej społecznego 
mandatu struktury władzy, która po przejęciu 
administracji na obszarze tzw. Polski Lubel-

skiej realizowała z oddaniem so-
wiecki plan całkowitego uzależnie-
nia ziem polskich od ZSRR. Jednym 
z jego elementów była likwidacja 
podziemia niepodległościowego, 
zbrodnicze represje skierowane 
przeciw Armii Krajowej, dyskre-
dytowanie jej wysiłku zbrojnego. 
To wtedy złowieszczą karierę roz-
począł słynny plakat: „AK zapluty 
karzeł reakcji”, a przywódców Po-
wstania Warszawskiego poczęto 
określać mianem faszystowskich 
awanturników. 
W odpowiedzi na ten akt Rada 
Narodowa RP, jedyna działająca 
w swobodnych warunkach repre-
zentacja społeczeństwa polskiego, 
stwierdzała że tylko dzięki popar-
ciu obcego mocarstwa „samo-
zwańcza grupa dotąd nieznanych 
osób pragnie narzucić Narodowi 
Polskiemu rządy, nic wspólnego
z wolą Narodu niemające”.
Natomiast 19 stycznia 1945 roku, 
po rozpoczęciu styczniowej ofen-
sywy Armii Czerwonej, w wyniku 
której zajęty został cały obszar 
przedwojennej RP, Komendant 
Główny Armii Krajowej, gen. bryg. 
Leopold Okulicki „Niedźwiadek”,
w porozumieniu z Rządem RP, 

W Wielką Sobotę 31 marca 1945 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Włady-
sław Raczkiewicz wygłosił, adresowane do rodaków w Kraju, przemówienie radio-
we – życzenia na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Składał je w szczególnym dla 
Polski czasie, kiedy „nie nadszedł jeszcze kres naszej niedoli i nie biją jeszcze dla nas 
dzwony prawdziwej wolności”. Mówił m.in. że przyszły lepszy świat, jaki nastanie 
po zakończeniu zmierzającej do kresu wojny, „nie może być oparty na przemocy
i krzywdzie”, że „nasza sprawa jest czysta, nasze prawa niewątpliwe”. Akcentował, 
że „na pokolenie nasze, które przeżyło radość odrodzenia, wstrząs klęski, uniesienie 
walki, a teraz mężnie znosi gorycz zawodu, spadło brzemię olbrzymiej odpowie-
dzialności za to, by nie poszła na marne krew przelana za Polskę przez miliony jej 
synów”. Mówił z nadzieją, „że brzemię to udźwigniemy (…) Spełnimy nasz obowią-
zek, nie wyrzekniemy się naszych celów, nie zaprzestaniemy pracy, a da Bóg – spo-
tkamy się wkrótce w Wolnej i Niepodległej Polsce”.

Proces Polski PodziemnejProces Polski Podziemnej

70. rocznica aresztowania przywódców Polskiego Państwa  Podziemnego70. rocznica aresztowania przywódców Polskiego Państwa  Podziemnego

wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. 
Uznał, że jest to jedyny sposób uratowania 
żołnierzy Polski Walczącej przed represjami so-
wieckimi. Generał stwierdzał, że „walki z ZSRR 
nie chcemy prowadzić, ale nie zgodzimy się 
na inne życie, niż w suwerennym i sprawiedli-
wie urządzonym Państwie Polskim”. Kończył 
swój historyczny rozkaz pamiętnymi słowami: 
„Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie
w duchu odzyskania pełnej niepodległości 
Państwa i ochrony ludności polskiej przed 
zagładą. Starajcie się być przewodnikami Na-
rodu i realizatorami niepodległego Państwa 
Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi 
być dla siebie dowódcą”. 

Jałtańska zmowa 

W lutym 1945 roku społeczeństwo polskie 
dowiedziało się o postanowieniach konferen-
cji Wielkiej Trójki (Churchill, Stalin, Roosevelt) 
odbytej w Jałcie (4-11 lutego), dotyczących 
Polski. Był to szok. Deklaracja jałtańska przy-
znała Związkowi Sowieckiemu wschodnie te-
rytoria Rzeczypospolitej z Wilnem i Lwowem. 
W dużej mierze sankcjonowała sowieckie zdo-
bycze terytorialne osiągnięte w wyniku agresji 
na Polskę rozpoczętej 17 września 1939 roku, 
rezultatu tajnego porozumienia ZSRR z Rze-
szą Niemiecką. Natomiast decyzje w sprawie 
granicy zachodniej Polski zostały odłożone do 
przyszłego traktatu pokojowego. W Jałcie zde-
cydowano o utworzeniu Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej. Miał powstać na bazie 
narzuconego Polsce przez Stalina, tzw. Rządu 
Lubelskiego powiększonego o przedstawicieli 
bliżej nieokreślonych „demokratycznych partii 
politycznych polskich i osobistości z emigra-
cji”. Zapowiedziano, że w Polsce odbędą się 
wybory parlamentarne, wyłącznie z udziałem 
partii demokratycznych i antynazistowskich. 
Było to cyniczne szyderstwo z narodu pol-
skiego. W toku wojny nie istniała przecież w 
Polsce żadna grupa polityczna identyfikująca 
się z niemiecką partią nazistowską; natomiast 
jedyną partią niedemokratyczną byli komuni-
ści, którzy teraz mieli decydować, które ugru-
powania są demokratyczne, a które nie. 
„Czytając słowa tragicznego komunikatu 
o wyniku narady „Trzech” – pisał autor ko-
mentarza redakcyjnego „Dziennika Żołnierza 
Armii Polskiej na Wschodzie” – przeżywamy 
wszyscy najcięższe chyba chwile naszego 
życia (…) Nie musimy tłumaczyć co oznacza 
dyktat narady „Trzech”, będący w rzeczywi-
stości dyktatem Moskwy. Reprezentanci Mo-
skwy przeszli do porządku dziennego nad 
istotą naszej niepodległości, nad naszą kon-
stytucją i powzięli decyzje w sprawach Pol-
ski, nie oglądając się na istnienie legalnych 
władz Rzeczypospolitej z Jej Prezydentem
i Rządem na czele”.
Rada Ministrów RP odrzuciła postanowienia 
konferencji jałtańskiej, podkreślając m.in. 
„oderwanie od Polski wschodniej połowy jej 
terytorium, przez narzucenie tzw. Linii Curzona

Plakat projektu Włodzimierza Zakrzewskiego,Plakat projektu Włodzimierza Zakrzewskiego,
wydany przez Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy WP wydany przez Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy WP 
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jako granicy polsko-sowieckiej Naród Polski 
przyjmuje jako nowy rozbiór Polski, tym ra-
zem dokonany przez sojuszników Polski”. 
Szok przeżyli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, 
członkowie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej. 
„Wobec ostatniego tragicznego dla nas ko-
munikatu konferencji Trzech melduję Panu 
Prezydentowi, że 2 Korpus nie może uznać 
jednostronnej decyzji, oddającej Polskę i naród 
Polski na łup bolszewikom” – depeszował do 
Prezydenta Władysława Raczkiewicza dowód-
cą 2. Korpusu gen. dyw. Władysław Anders. 

Sowiecka prowokacja

21 lutego 1945 roku, kilka dni po ogłoszeniu 
uchwał jałtańskich, rozpoczęły się w Podkowie 
Leśnej obrady podziemnego parlamentu Rady 
Jedności Narodowej. W podjętej uchwale wy-
rażono stanowczy protest przeciwko narzuce-
niu Polsce, „która pierwsza w świecie podjęła 
walkę z hitleryzmem o wolność własną i cudzą, 
nowych niezmiernie ciężkich i krzywdzących 
ofiar”. Protestując przeciw decyzjom trzech 
mocarstw Rada Jedności Narodowej stwierdza-
ła, że zmuszona jest zastosować się do nich. 
Była to decyzja odmienna od stanowiska Rzą-
du RP w Londynie. Dyktowało ją przekonanie, 
że udział polskich ugrupowań niepodległo-
ściowych w rządzie „jedności narodowej”, nie 
pozwoli na jego zdominowanie przez komuni-
styczne struktury podporządkowane Moskwie. 
Konsekwencją takiej decyzji była świadomość 
podjęcia politycznych rozmów z Rosjanami. 
„Rozgrywającą” była strona sowiecka. Po-
czatkowo jako pośredników w nawiązaniu 
rozmów użyto oficerów kontrolowanej przez 
NKWD Polskiej Armii Ludowej, którzy poczęli 
szukać kontaktu z gen. Leopoldem Okulickim. 
Do spotkania nie doszło, w propozycji so-
wieckiej dopatrywano się podstępu. 6 marca 
do gen. Okulickiego i delegata Rzadu na Kraj 
wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego 
dotarły listy od płk gwardii Pimionowa, który 
przedstawiał się jako pełnomocnik gen. puł-
kownika Iwanowa, reprezentanta dowództwa 
I Białoruskiego Frontu; zapraszał na spotkanie 
z nim, zapewniał o uczciwych zamiarach stro-
ny sowieckiej, ręczył oficerskim słowem hono-
ru za bezpieczeństwo zaproszonych. 
Na podjecie rozmów wyraził zgodę Rząd RP w 
Londynie i Rada Jedności Narodowej. 17 mar-
ca Delegat Rządu odbył w Pruszkowie pierw-
szą rozmowę z płk. Pimionowem. Usłyszał od 
swego rozmówcy, że Rosjanie są świadomi 
braku poparcia dla Rządu Tymczasowego, że 
dążą do porozumienia z szerszym przedstawi-
cielstwem Polaków, także z władzami podzie-
mia, pytał czy kierownictwo podziemia goto-
we jest się ujawnić. Jeszce dwukrotnie Delegat 
Rządu spotykał się z płk Pimionowem, rozma-
wiali z nim także przywódcy stronnictw: ludo-
wcy i narodowcy. O rozmowach był informo-
wany na bieżąco premier Tomasz Arciszewski
i Rząd RP; zastanawiano się nad celami so-
wieckiej inicjatywy „Może chodzi po prostu
o to, aby podobnie jak z Armią Krajową, ujaw-
nić wszystkie siły w Kraju, mieć je w ścisłej 
ewidencji i w odpowiedniej chwili zlikwido-
wać wszystkie możliwe dziś i na przyszłość 
ośrodki oporu i niezależnej opinii” – takie traf-
ne przestrogi płynęły z Londynu. Delegat Rzą-

du postulował, aby władze sowieckie, 
przed oficjalnym rozpoczęciem pla-
nowanych rozmów, umożliwiły przy-
wódcom Polski Podziemnej przelot do 
Londynu na konsultacje z Rządem RP. 
Jednak płk. Pimionow uzależniał taki 
przelot od pierwszego obustronnego 
spotkania, któremu, jak informował, 
prawdopodobnie przewodniczyć bę-
dzie marszałek Żukow, wyposażony 
przez Stalina w szerokie pełnomocnic-
twa. Termin spotkania zaplanowano na 
dzień 28 marca w willi przy ul. Pęcickiej
w Pruszkowie. Pimionow naciskał, aby 
spotkanie odbyło się w szerokim gro-
nie polskiego podziemia. Wyrażono 
na to zgodę. W przeddzień spotkania 
przybył do Pruszkowa Jan Stanisław 
Jankowski, Kazimierz Pużak, przewod-
niczący Rady Jedności Narodowej, gen. 
Leopold Okulicki oraz Józef Stemler-
Dąbski, wiceminister Departamentu Informa-
cji Delegatury RP na Kraj.
Następnego stawili się pozostali uczestnicy 
polskiej delegacji: Antoni Pajdak (PPS-WRN), 
Stanisław Jasiukowicz, Kazimierz Kobylański, 
Zbigniew Stypułkowski, Aleksander Zwierzyń-
ski (Stronnictwo Narodowe), Józef Chaciń-
ski, Franciszek Urbański (Stronnictwo Pracy), 
Adam Bień, Kazimierz Bagiński, Stanisław 
Mierzwa (Stronnictwo Ludowe), Eugeniusz 
Czarnowski i Stanisław Michałowski (Zjedno-
czenie Demokratyczne). Wszyscy zostali pod-
stępnie aresztowani, przewiezieni na lotnisko 
Okęcie, skąd, w różnym czasie, odlecieli do 
Moskwy. Najpierw trójka: Okulicki, Jankowski, 
Pużak. Następnego dnia pozostali. Zapewnia-
no ich, że lecą na rozmowy z wysokimi osobi-
stościami rządu radzieckiego. Przelot drugiej 
grupy miał dramatyczny przebieg. Okazało 
się, że lotnisko moskiewskie nie może ich przy-
jąć z powodu złej pogody. Zabrakło benzyny, 
przestało działać radio. Samolot wylądował w 
szczerym polu, w głębokim śniegu, ok. 300 
km od Moskwy. „Olśniewa mnie myśl: lądo-
wanie samolotu w ogóle nie było zaplanowa-
ne” – zapisał w swych notatkach Adam Bień. 
Do Moskwy udali się pociągiem. Wysadzono 
ich na pustym peronie, stamtąd przewieziono 
do więzienia na Łubiance. 
Nie mieli wątpliwości, że padli ofiar prowoka-
cji i podstępu, zorganizowanego przez NKWD. 
Jeszcze nie wiedzieli, że ów tajemniczy gen. 
płk. Iwanow, który prowadził z przywódcami 
Polskiego Państwa Podziemnego zwycięską 
operacyjną grę, w rzeczywistości nazywał się 
Iwan Sierow; był to zbrodniarz stalinowski, 
współodpowiedzialny m.in. za mord katyński. 
W kwietniu 1946 roku z rąk prezydenta Bo-
lesława Bieruta otrzymał Order Virtuti Militari
IV Klasy (decyzje tę unieważnił w 1995 prezy-
dent Lech Wałęsa). Gen. Sierow, przeprowa-
dzając skutecznie pruszkowską prowokację, 
zrealizował cel Stalina: ostateczne wyelimi-
nowanie polskich partii niepodległościowych
z przyszłego rządu.

Walka nie skończyła się w 1945 roku 

Pokazowy proces przywódców Polskiego Pań-
stwa Podziemnego rozpoczął się w Moskwie 
18 czerwca 1945 roku. Poprzedziło go dłu-

gotrwałe śledztwo. Podsądnych oskarżono 
m.in. o przynależność do nielegalnej organi-
zacji, prowadzenie działalności dywersyjnej, 
szpiegowskiej i terrorystycznej, wymierzo-
nej przeciw Związkowi Sowieckiemu, oraz 
o współpracę z Niemcami. W swej mowie 
oskarżycielskiej prokurator, gen. Nikolaj Afa-
nasjew stwierdzał, że proces „podsumował 
zbrodniczą działalność reakcji polskiej, która 
walczyła w ciągu wielu lat przeciw Związko-
wi Radzieckiemu i zaprzedała interesy swo-
jego narodu”’, dokonał też oceny AK, której 
„bandy wysadzały w powietrze, mordowały 
obywateli radzieckich (…) po zwierzęcemu 
torturowały i znęcały się w sposób straszli-
wy, przez co niewiele różnili się od bestialstw 
niemieckich”. Najwyższe wyroki otrzymali 
Okulicki (10 lat), Jankowski (8 lat), oraz jego 
zastępcy: Bień, Jasiukowicz i Pajdak(po 5 lat). 
„Na ławie oskarżonych w Moskwie znalazł 
się cały Polski Ruch Podziemny” – tak proces 
moskiewski ocenił Rząd RP. Zachodni sojusz-
nicy nie zaprotestowali przeciw procesowi. 
Trzech podsądnych, Okulicki, Jankowski, Ja-
siukowicz, zmarło w sowieckich więzieniach 

Powstanie Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej (28 czerwca) i wycofanie poparcia 
Rządu RP przez państwa Zachodu doprowa-
dziło 1 lipca 1945 do rozwiązania Delegatury 
Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej.
W ostatniej odezwie RJN do narodu polskie-
go, zawierającej Testament Polski Podziem-
nej, znalazły się słowa: „Polska w wyniku 
wojny, w której poniosła największe ofiary, 
znalazła się pod nową okupacją, z rządem 
narzuconym przez ościenne mocarstwo i bez
wyraźnych widoków na pomoc swych sojusz-
ników zachodnich”. Echo tych słów odez-
wało się w słynnym przemówieniu Ojca 
Świętego Jana Pawła II na Monte Cassino
w czterdziestolecie pamiętnej bitwy: „Zna-
leźliśmy się jako alianci zwycięskiej koalicji 
„w sytuacji pokonanych”, którym narzucono 
na czterdzieści lat dominację ze Wschodu,
w ramach bloku sowieckiego. Tak więc dla nas 
walka nie skończyła się w roku 1945. Trzeba 
ją było podejmować wciąż na nowo”. Podej-
mowali ją Żołnierze Wyklęci, podejmowały,
w różny sposób, następne pokolenia….

Jędrzej Łukawy 

Gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”,Gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”,
ostatni dowódca AK, przed sądem moskiewskimostatni dowódca AK, przed sądem moskiewskim
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Dzień konsekracji opisuje, z perspektywy 
późniejszego o trzy tygodnie ingresu bp Jó-
zefa Gawliny, „Gość Niedzielny” w numerze 
14 z 2 kwietnia 1933 r.: 
W niedzielę, dnia 12 ub. m. odbyła się uro-
czystość konsekracji kościoła garnizonowego 
pw. N. M. P. Królowej Korony Polskiej przy ul. 
Długiej w Warszawie. Aktu konsekracji do-
konał J.E. ks. arcybisk. Stanisław Gall w asy-
ście licznego duchowieństwa wojskowego. 
Jednocześnie Jego Ekscelencja konsekrował 
nowobudowany wielki ołtarz oraz poświęcił 
nowe organy. Na zakończenie uroczystości 
ks. arcybiskup Gall odprawił pontyfikalną 
sumę, podczas której podniosłe kazanie o 
znaczeniu kościoła garnizonowego dla woj-
ska wygłosił ks. prałat Fajęcki.
Historja kościoła jest następująca: W drugiej 
połowie 18 wieku Księża Pijarzy, dzięki przy-
wilejom i nadaniom królewskim oraz ofiar-
ności społeczeństwa, przystąpili do budowy 
kościoła i gmachów klasztornych przy ul. Dłu-
giej i Miodowej. Po 30 prawie latach powstały 
głośne potem budowle, gdzie m.in. mieściło 
się słynne Collegium Nobilium oraz pijarskie 
zakłady drukarskie. Po stłumieniu powstania 
listopadowego gen. Paskiewicz postanowił 
utworzyć w Warszawie biskupstwo prawo-
sławne i w tym celu usunął Pijarów z ich ko-
ścioła i klasztoru, zamieniając kościół na cer-
kiew, a gmachy klasztorne oddając do użytku 
duchownych prawosławnych. Kościół został 
wtedy gruntownie przerobiony, gdyż starano 
się zatrzeć wszelkie ślady katolicyzmu.
W 1917 r. J. Em. Ks. kardynał Kakowski, ów-
czesny regent, dawny kościół przy ul. Długiej 
oddał do użytku wojska polskiego. Przy nim 
osiadł pierwszy w odrodzonej Polsce biskup 
polowy J. E. ks. biskup Gall, uczyniwszy go 
przez to głównym kościołem wojskowym. 
Jednocześnie zaczęto prace nad gruntowną 
przebudową i restauracją wewnętrzną kościo-
ła według planów prof. Oskara Sosnowskie-
go, celem doprowadzenia go do pierwotne-
go wyglądu. Prócz ustępującego ks. biskupa 
polowego duże zasługi na tem polu położyli 
zmarli już księża Prądzyński i Kalinowski. 
Obecny proboszcz, ks. prał. Michalski, poczy-
nania swych poprzedników szczęśliwie dopro-
wadził do końca.[pisownia oryginalna – kes]
[por. Niebanalne życiorysy s. 11 – przyp. kes]
Opis historii świątyni z grubsza zgadza się
z faktami. Warto jednak dodać, że dla miesz-
kańców Warszawy zmiana kościoła Ojców Pi-
jarów na katedrę eparchii prawosławnej pw. 
Najświętszej Trójcy, jaka nastąpiła po powsta-
niu listopadowym, odczytywana była jako 
policzek wymierzony całemu narodowi. Pisze 
o tym m.in. Ryszard Mączyński w eseju po-
lemicznym na temat dokumentalnej wartości 
jednego z XIX-wiecznych wizerunków dzisiej-
szej katedry. „Kiedy zdejmowane były rzeźby 

Najświętszej Maryi Panny oraz 
męczenników Pryma i Felicjana 
(które znajdowały się na bocz-
nych zwieńczeniach tympano-
nu kościoła – przyp. kes) ludność Warszawy 
rzewnie płakała nad profanacją swej świąty-
ni. Nic więc dziwnego, że podczas  powsta-
nia styczniowego zawiązała się grupa sześciu 
spiskowców, która planowała wysadzić sobór 
przy Długiej w powietrze”. Także w drugiej 
połowie XIX wieku krążył po Warszawie, krót-
ki wierszyk wyrażający sprzeciw wobec rusyfi-
kacyjnych zapędów zaborcy: 
Poczekajcie kopułki, 
przyjdą jeszcze z Francji pułki, 
My nie chcemy obcej wiary, 
wróci nasza i pijary.
Choć pijarzy już na Długą nie wrócili, to jed-
nak dość szybko dawny sobór znalazł nowe, 
właściwe sobie przeznaczenie. Decyzją kard. 
Aleksandra Kakowskiego stał się kościołem 
garnizonowym i katedrą Biskupa Wojsk Pol-
skich Stanisława Galla.
Jednym z pierwszych problemów, przed ja-
kimi stanął bp Gall było przywrócenie wła-
ściwego wyglądu świątyni. Oczekiwano od 
kierującego pracami Oskara Sosnowskiego 
(1880-1939), profesora Politechniki War-
szawskiej, znakomitego architekta tamtej 
epoki, że przywróci świątyni jej baroko-
wy charakter. Odradzające się państwo nie 
mogło jednak przeznaczyć odpowiednich 
środków na przebudowę kościoła, dlatego 
ciągnęła się ona 10 lat. Także ze względów 
finansowych zaproponowane zostało zmini-
malizowanie prac rozbiórkowych, sugerując 
projektantowi jedynie zmianę hełmów wież 
lub rozebranie piatiogławia (pięciu kopuł) z 
wyjątkiem dwóch przednich wież. Wnioski te 
jednak nie zadowoliły opinii publicznej, któ-
ra domagała się zatarcia wszelkich śladów 
narzuconej przemocą „moskiewszczyzny”.
Znawcy architektury, miłośnicy starych przed-
stawień z łatwością dostrzegli kilka elemen-
tów, które zostały wprowadzone przez prof. 
Sosnowskiego, jako jego własna inwencja. 
Podwyższył m.in. kształty obeliskowych pod-
staw hełmów wieżowych, przeprojektował 
wypełnienie środkowej wnęki fasady i zmienił 
sztukateryjną dekorację motywów roślinnych. 
Fronton kościoła garnizonowego znów zwień-
czyła postać Matki Bożej Królowej Korony 
Polskiej. Poniżej umieszczone zostały posta-
cie męczenników, których poprzednie rzeźby 
ozdobiły kościół parafialny w Rokitnie.
1 stycznia 1926 roku w „Kurierze Codzien-
nym” ukazał się artykuł, przedstawiający 
jeden z etapów przebudowy kościoła gar-
nizonowego. Można w nim przeczytać tak-
że o nowych dzwonach, które znalazły się
w świątyni: W r.b. po blizko 90 latach milcze-
nia, rozległ się ponownie z jednej z wież tego 

kościoła, na Uroczystość Bożego Narodzenia, 
podczas Pasterki, dzwon katolicki, ochrzczo-
ny przez J.E. ks. biskupa polowego dr. Galla 
imieniem św. Stanisława. Na drugiej zaś wie-
ży zawieszono również dzwon, noszący imio-
na św. Władysława i Wacława. Dźwięki tego 
dzwonu rozlegną się na Nowy Rok 1926.
W powszechnej opinii we współczesnej ka-
tedrze polowej zachowały się jedynie dwa 
elementy oryginalne pochodzące z czasów 
międzywojennych. Są nimi figura Matki Bo-
żej Niepokalanej Królowej Polski, dar Polonii 
francuskiej, znajdująca się w ołtarzu głów-
nym oraz znajdująca się przy wejściu do 
zakrystii tablica upamiętniająca dzień kon-
sekracji.
Niestety niewiele zachowało się relacji do-
tyczących samego dnia konsekracji katedry. 
W prasie codziennej trudno znaleźć ob-
szerniejsze relacje. Dominują informacje na 
temat słynnego procesu Rity Gorgonowej, 
guwernantki, skazanej w jednym z najgło-
śniejszych procesów Polski międzywojennej. 
Dział zagraniczny ekscytował się podpale-
niem Reichstagu przez zwolenników partii 
narodowo-socjalistycznej i trzęsieniem ziemi 
w Kalifornii. Z wiadomości kościelnych dono-
szono jedynie o audiencji kard. Kakowskie-
go u Ojca Swiętego Piusa XI oraz jubileuszu 
pięciolecia duszpasterstwa studenckiego
w kościele  akademickim pw. św. Anny.
Zachowało się też niewiele materiałów ikono-
graficznych z tamtego wnętrza świątyni. Jed-
nym z nich jest fotografia wykonana podczas 
Mszy św. odprawionej 22 grudnia 1934 r.
w intencji legionistów poległych w bitwie 
pod Łowczówkiem w jej dwudziestą rocznicę. 
W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: gen. 
Stanisław Burhart-Bukacki, gen. Edward Śmi-
gły-Rydz, NN, gen. Józef Kordian-Zamorski, za 
nim widoczny ppłk Zygmunt Wenda, pierw-
szy z prawej gen. Kazimierz Sosnkowski. Na 
zdjęciu widać wnętrze nawy głównej i orga-
ny, a fragment pierwszego planu przysłania 
marmurowa balustrada odgradzająca pre-
zbiterium świątyni. Być może jest to ta sama 
balustrada, którą można zobaczyć podczas 
pamiętnej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II 
w katedrze polowej 9 czerwca 1991 roku. 
W Centralnym Archiwum Wojskowym za-
chowały się także plany katedry polowej oraz 
zabudowań rezydencji biskupów polowych
z lat trzydziestych. Wynika z nich, że za dzi-
siejszą ścianą lewej nawy znajdowały się jesz-
cze dwie kaplice, obecnie jest tam niewielka 
sala duszpasterska. 
Znane jest tylko jedno zdjęcie prezentujące 
widok prezbiterium, na którym widać figurę 

12 marca minęła 82. rocznica konsekracji Katedry Polowej Wojska Pol-
skiego w Warszawie, matki wszystkich kościołów wojskowych naszej 
diecezji. Kościoła, który wrósł w pejzaż stolicy, nie tylko piękną architek-
turą, ale także wyjątkową historią.

Ślady minionych zdarzeńŚlady minionych zdarzeń

Rocznica konsekracji Katedry Polowej Wojska PolskiegoRocznica konsekracji Katedry Polowej Wojska Polskiego

Msza polowa za dusze legionistówMsza polowa za dusze legionistów
poległych pod Łowczówkiem, 22 XII 1934 r.poległych pod Łowczówkiem, 22 XII 1934 r.
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 24 czerwca 
1892 r. w Rogozinie 
koło Płocka jako syn 
Teodora i Julianny z Żo-
chowskich. Uczęszczał 
do Gimnazjum Pol-
skiej Macierzy Szkol-

nej w Płocku. Jako uczeń uczestniczył w straj-
ku szkolnym. Od 1909 r. kontynuował naukę 
w gimnazjum przy Seminarium Duchownym 
w Płocku. W 1911 r. wstąpił do płockiego Se-
minarium Duchownego. 20 czerwca 1915 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego. 
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w Dobrzyniu nad Wisłą. 4 października 1916 
r. został wikariuszem w Ciechanowie. Działał w 
Polskiej Organizacji Wojskowej za co był aresz-
towany przez Niemców i więziony w twierdzy 
modlińskiej.
1 listopada 1918 r. zgłosił się ochotniczo do WP. 
Współuczestniczył w organizowaniu 32. pułku 
piechoty. Był kapelanem szpitala polowego
i Garnizonu Ciechanów. W listopadzie 1919 r. 
został przeniesiony do służby frontowej. Kolej-
no sprawował funkcję kapelana I Brygady Jaz-
dy, szpitali polowych nr 107 i 303, 24. pułku 
piechoty oraz Grupy Operacyjnej podpułkow-
nika Adama Koca. W grudniu 1920 r. został 
kapelanem Komendy m. st. Warszawy. Od 
czerwca 1921 r. służył w Kurii Polowej WP. Był 
referentem gospodarczym i notariuszem. Jako 
kurialny i sądowy notariusz specjalizował się
w kościelnym prawie procesowym. Studiował 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
w Poznaniu, otrzymując absolutorium. Z ko-

lei, jako kierownik działu gospodarczego Kurii 
Polowej WP wykazał niepospolite zdolności 
administracyjne, dzięki czemu kościoły i kapli-
ce wojskowe były utrzymywane we wzorowym 
porządku. Od grudnia 1932 r. był administrato-
rem parafii wojskowej pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (Warszawa I), obejmują-
cej centralne dzielnice stolicy. Dokonał przebu-
dowy świątyni katedralnej przy ul. Długiej we-
dle projektu prof. Oskara Sosnowskiego, m.in. 
nowe marmurowe prezbiterium, boczne ołta-
rze, kazalnica. 1 stycznia 1933 r. awansował na 
starszego kapelana (majora), a 1 stycznia 1935 r.
otrzymał stopień proboszcza (podpułkownika). 
W 1933 r. nowo mianowany Biskup Polowy WP 
Józef Gawlina powołał go na stanowisko ofi-
cjała Sądu Biskupa Polowego.
W dniu wybuchu wojny został mianowany dzie-
kanem Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w War-
szawie. 7 września z biskupem Józefem Gawli-
ną opuścił Warszawę. 21 września przekroczył 
granicę węgierską. Na Węgrzech natychmiast 
przystąpił do zorganizowania duszpasterstwa 
dla internowanych żołnierzy polskich. Sam był 
kapelanem w obozach w Kiskunlacháza i Do-
emsted. W styczniu 1940 r. uciekł z Węgier i do-
tarł do Francji. 5 kwietnia 1940 r. biskup Józef 
Gawlina mianował go kanclerzem Kurii Biskupa 
Polowego. W maju 1940 r. został mianowany 
wikariuszem generalnym Biskupa Polowego. 
3 czerwca 1940 r. awansował na stopień dzie-
kana (pułkownika). W czerwcu 1940 r. ewaku-
ował się z Kurią Biskupią do Wielkiej Brytanii. 
W opinii służbowej z 1942 r. biskup Gawlina 
napisał: „Człowiek skromny, świetny znawca 
duszpasterstwa. Patriotyzm pierwszej klasy. Lo-

Ks. generał Bronisław Michalski (1892–1968)
– kapłan diecezji płockiej, wikariusz generalny Polskich Sił Zbrojnych

jalność stuprocentowa. Pilny pracownik i nie-
zwykle sumienny”.
We wrześniu 1946 r. został zdemobilizowany. 
Kierował służbą duszpasterską w Polskim Kor-
pusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Dekre-
tem Stolicy Apostolskiej z 9 maja 1947 r. został 
mianowany naczelnym kapelanem obozów dla 
Polaków. Pracę tę kontynuował do początków 
lat sześćdziesiątych, do czasu rozwiązania ostat-
nich obozów wojskowych. Podjął wtedy pracę 
duszpasterską w polskiej parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Devonia Road w Londynie. 
14 maja 1953 r. uczestniczył w zebraniu zało-
życielskim Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej 
Brytanii. 1 stycznia 1964 r. Naczelny Wódz gen. 
Władysław Anders awansował go na stopień 
dziekana generalnego (generała brygady).
W 1964 r. arcybiskup Józef Gawlina mianował 
go naczelnym kapelanem Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów.
Zmarł 28 listopada 1968 r. w Londynie. Spoczy-
wa na St. Patrick Cementery.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi
z Mieczami, Medalem Niepodległości, Medalem 
za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości, Medalem Wojska, 
Medalem Polskich Sił Powietrznych, Medalem 
3 Maja, Złotym Krzyżem Biskupa Polowego PSZ 
na Zachodzie, papieskim Krzyżem pro Ecclesia 
et Pontifice oraz brytyjskim Defence Medal. Był 
Szambelanem Jego Świątobliwości i kanoni-
kiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtu-
skiej. 22 lutego 1948 r. Ojciec Święty Pius XII 
mianował go protonotariuszem apostolskim.

Bogusław Szwedo
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Matki Bożej oraz tabernakulum. Niestety jest 
ono bardzo niewyraźne. Znany jest jednak 
układ ołtarza głównego, o którego wyglą-
dzie możemy się przekonać, studiując rysu-
nek ołtarza, sygnowany pieczęcią prof. Oska-
ra Sosnowskiego, wykonany w październiku 
1932 roku. Na wysokim na około 4 metry co-
kole umieszczona została figura Najświętszej 
Maryi Panny. Niżej znajdowało się cyborium, 
pozłacane, z drzewa cedrowego, zawiera-
jące tabernakulum. Cyborium zdobił balda-
chim, wsparty na czterech kolumienkach,
z wieńczącym go krzyżem.
Nad ołtarzem znajdowało się okno, najpraw-
dopodobniej witraż z wizerunkiem Maryi.
Uroczystości konsekracyjne nie zamknęły 
dziejów przebudowy katedry w II RP [przed 
wybuchem II wojny światowej]. W roku 1935 
powstał projekt wyłożenia marmurem po-
sadzki i ścian bocznych prezbiterium według 
planu inż. arch. Kazimierza Straszaka. Nie 
wiadomo czy prace te przeprowadzono, czy 
przerwał je wybuch II wojny światowej. Do 
wybuchu Powstania Warszawskiego kościół 
służył duszpasterstwu niemieckich żołnie-

rzy-katolików. W trakcie walk 
w powstańczych sierpniu 1944 
roku katedra uległa prawie cał-
kowitemu zniszczeniu. 
Po wojnie odbudową kościo-
ła garnizonowego w latach 
1946-60 zajął się architekt 
Leon Suzin, wykładowca ry-
sunku i geometrii wykreślnej 
Politechniki Warszawskiej oraz 
autor m.in. pierwszego pomni-
ka Bohaterów Getta oraz gma-
chu Instytutu Geograficznego. 
Leon Suzin był  ojcem znanego 
prezentera telewizyjnego Jana 
Suzina, który jako absolwent 
Wydziału Politechniki War-
szawskiej brał udział w pracach 
rekonstrukcyjnych kościoła gar-
nizonowego.
W minionym ćwierćwieczu ka-
tedra przeszła szereg remontów i przebudów. 
Dwukrotnie odnowiono jej wnętrze, powstało 
Muzeum Ordynariatu Polowego, krypty. Na-
dal służy Wojsku Polskiemu i służbom mun-

durowym, harcerzom i kombatantom. Warto 
pamiętać, że dzieje się to już ponad 80 lat.

Krzysztof Stępkowski
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Rysunek ołtarza głównegoRysunek ołtarza głównego
wg proj. prof. Oskara Sosnowskiego, 24 X 1932 r.wg proj. prof. Oskara Sosnowskiego, 24 X 1932 r.
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W pierwszym dniu duszpasterze zachęca-
li do zmiany myślenia w relacji do Jezusa. 
Punktem wyjścia  rozważań stał się przykład 
Apostołów, którzy również dokonywali prze-
miany swojego myślenia. Oprócz przykładów 
biblijnych ks. Maciej i ks. Łukasz posłużyli się 
kilkoma krótkimi filmikami, które stały się 
pomocne w lepszym zrozumieniu tematu.
Gośćmi specjalnymi tego dnia byli żandarmi 
z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Woj-
skowej, którzy opowiadali o swojej służbie
i o życiu. Jeden z nich zapytany o wiarę, od-
powiedział, że Bóg jest dla niego tak ważny, 
że będąc na misji w Afganistanie, nie wy-
obrażał sobie dnia bez spotkania z Nim na 
Eucharystii.
Drugiego dnia rekolekcji Księża Salwatoria-
nie zaproponowali temat zmiany myślenia 
w odniesieniu do Pisma Świętego. Zachęcali 
młodych ludzi do czytania i zgłębiania Biblii. 
Na przykładzie scen ewangelicznych ukazali 
obraz Jezusa, który dla wielu nie był znany.
Potwierdzeniem nauki stało się świadectwo 
nawróconego rapera Mirka „Koli” Kolczyka, 
który opowiedział młodzieży swoje życie, 

poczynając od przygody ze 
światem przestępczym, nar-
kotykami, alkoholem, po-
przez odsiadywanie wyroku 
w więzieniu, aż do nawróce-
nia i ewangelizacji innych. Jego świadectwo 
przeplatane było chrześcijańskim rapem, 
który niósł przesłanie o Bogu i Jego Miłości.

W ostatnim dniu rekolekcyjnych nauk Ojco-
wie Rekolekcjoniści wzywali do osobistego 
świadectwa o Bogu. Dzieląc się doświadcze-
niem z własnej pracy z młodzieżą, przytacza-
li przykłady młodych osób, które nie wstydzą 
się Chrystusa.
Wielką niespodzianką dla młodzieży było 
spotkanie z Krzysztofem Ziemcem, znanym 
dziennikarzem. Zaproszony gość odpowia-
dając na liczne pytania dotyczące jego życia 
osobistego i zawodowego, udowodnił, że 
będąc sławnym można świadczyć o Jezusie 
i nie wstydzić się tego. Zachęcał młodych 
ludzi, aby zdobywając wiedzę i pogłębiając  
swój światopogląd potrafili odróżniać praw-
dę od kłamstwa. Na własnym przykładzie 

Już na samym progu tego 
wyjątkowego okresu liturgicz-
nego, w dniach od 22 do 24 
lutego, wspólnota parafii gar-
nizonowej p.w. Matki Bożej 
Królowej Polski w Rzeszowie 
przeżyła rekolekcje. Już od 
samego początku pragnęli-
śmy dobrze wykorzystać ten 
święty czas Wielkiego Postu 
oraz owocnie przygotować do 
Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego.
Rekolekcje prowadził ks. płk 
Adam Prus – Dziekan Żandar-
merii Wojskowej i Proboszcz 
parafii garnizonowej w Miń-
sku Mazowieckim. Rekolek-

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej z parafii wojsko-
wo-cywilnej pw. M.B. Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie 
prowadzili (24-26 II) Księża Salwatorianie: ks. Maciej Szeszko i ks. Łu-
kasz Anioł. Księża rekolekcjoniści na co dzień pracują w Ruchu Mło-
dzieży Salwatoriańskiej. Myślą przewodnią spotkań z młodymi ludźmi 
były słowa: „Zmień myślenie”. W spotkaniach brali udział zaproszeni 
goście, którzy dzielili się świadectwem własnego życia i wiary.

Środą Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele czas Wielkiego Postu. Jest to świę-
ty czas, w którym możemy podejmować takie postanowienia, które nie skończą 
się wraz ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego, ale przyniosą trwałe zmiany
w naszym życiu.

Zmień myślenie!Zmień myślenie!

Ś

Powołani do świętościPowołani do świętości

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej z Parafii Wojskowej w Warszawie – BemowieRekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej z Parafii Wojskowej w Warszawie – Bemowie

Rekolekcje  w parafii garnizonowej w RzeszowieRekolekcje  w parafii garnizonowej w Rzeszowie

pokazał, że pomimo różnych życiowych za-
krętów zawsze warto ufać Bogu.
Najważniejszym punktem każdego dnia re-
kolekcji była Eucharystia sprawowana przez 
ks. Macieja i ks. Łukasza, podczas której była 
homilia podsumowująca temat dnia. Sta-
łym elementem rekolekcyjnego planu było 
śniadanie dla wszystkich uczestników przy-
gotowane przez nauczycieli z Publicznego 
Gimnazjum nr 86 w Warszawie. Nie zabrakło 
również tradycyjnej wojskowej grochówki.
Na zakończenie rekolekcji ks.płk prałat Jan 
Domian – Proboszcz Parafii wyraził wielką 
wdzięczność Księżom Rekolekcjonistom za 
zmianę myślenia o Bogu wśród młodzieży. 
Zwracając się do uczniów i nauczycieli życzył 
dobrego wykorzystania czasu Wielkiego Postu.
Widocznym owocem rekolekcji były liczne 
spowiedzi, a także świadectwa uczestników.

ks. kpt. Ireneusz Biruś
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cyjne Słowo Boże głoszone było w niedziele 
na wszystkich Mszach świętych i Gorzkich 
Żalach oraz w poniedziałek i we wtorek na 
Mszach świętych o godz. 6:30, 9:00 i 18:00.
W pierwszym dniu ćwiczeń duchowych Ks. 
Adam, nawiązując do Ewangelii o kuszeniu 
Pana Jezusa, zwrócił uwagę na to, jak ma 
wyglądać nasza reakcja na pokusy. Po pierw-
sze, z pokusą się nie dyskutuje. Po drugie, 
pokusa jest piękna dotąd, dopóki jest poku-
są. I po trzecie odrzucenie pokusy zawsze 
nas wzmacnia. W drugim dniu ćwiczeń du-
chowych Kaznodzieja zaprosił wiernych do 
naśladowania Świętych, którzy poprzez swo-
je życie na ziemi osiągnęli szczęście wieczne. 
W wtorek zaś podjęty został temat modli-
twy, która ma być uzgodnieniem naszej woli 
z Wolą Pana Boga.
Oby ten święty czas pomógł nam w owoc-
nym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania 
Chrystusa, a także w realizowaniu powszech-
nego powołania do świętości.

Ks. Paweł Liszka
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Kilka tygodni temu polecaliśmy na łamach „Naszej Służby” książkę „Boża kompania”, będącą zbiorem 
piętnastu świadectw mężczyzn pracujących w najtrudniejszych zawodach, którzy nie wstydzą się swej 
wiary w Chrystusa. Pierwotnie projekt zakładał, że będzie to książka ze zbiorem świadectw komando-
sów – żołnierzy jednostek specjalnych i antyterrorystów, ale okazało się, że ze względu na charakter 
swojej pracy nie mogli wziąć udziału w projekcie. W rozmowie z „Naszą Służbą”, autor podkreśla, że 
podczas pracy nad książką musiał zrewidować dość powszechny pogląd o tym, że Kościół nie jest natu-
ralnym miejscem dla mężczyzn, a „twardziele” niechętnie dzielą się świadectwem spotkania z Bogiem. 

A skąd ten tytuł? Czy słuszne jest skoja-
rzenie z filmem „9. kompania”? 
– Co do tytułu to fakt – „9. kompania” była 
w moich zamysłach. Również w mojej gło-
wie była „Kompania braci”. Ale „kompania” 
dlatego, że bohaterów książki coś łączy – jest 
to wiara i osoba Jezusa Chrystusa. 

W książce prezentuje Pan postacie 
twardych mężczyzn, czy trudno było 
zebrać świadectwa od nich? Jak ich Pan 
przekonał do współpracy?
– Szczerze powiedziawszy nie miałem żadnych 
trudności w znalezieniu bohaterów. Są to oso-
by pełne entuzjazmu, które chętnie dzielą się 
swoim doświadczeniem. Od początku pisa-
nia książki czułem Bożą pomoc. Mogę nawet 
wprost stwierdzić, że znalezienie niektórych 
osób było, jak to się mówi, „wymodlone”. 
Szczególnie ich nie przekonywałem do wzię-
cia udziału w projekcie. Postawiłem kawę na 
ławę, mówiłem wprost, o co chodzi i jakie są 
moje zamierzenia. Oni sami decydowali czy 
chcą, czy nie chcą brać w nim udziału. 

Skąd wziął się pomysł na tego rodzaju 
książkę?
– Pomysł zrodził się z dwóch powodów. 
Pierwszym z nich były moje przemyślenia na 
temat obecności mężczyzny w Kościele. Pra-
cuję z młodzieżą i często widzę, że dla mło-
dego chłopaka Kościół to coś, co jest (mó-
wiąc kolokwialnie) obciachowe. Podejście do 
tego może zmienić świadectwo mężczyzn, 
którzy u młodych mają szczególny autorytet, 
czyli np. żołnierzy czy strażaków. Z drugiej 
strony dla dorosłych mężczyzn Kościół to 
miejsce tylko dla kobiet. Dlatego też często 
Kościół jest nazywany przez niektórych „żeń-
sko-katolickim”. Trzeba zerwać z tym stereo-
typem, ponieważ w Kościele są mężczyźni 
pełni pasji, którzy w pełni się w nim odnaj-
dują. Posługują na jego rzecz. I nie tylko są 
to ci „twardzi” faceci. Poza tymi powodami 
mogę wymienić jeszcze jeden: do tej pory 
na rynku wydawniczym pełno było książek 
o tym, co robić, aby stać się mężczyzną
w Kościele. Czyli ukazywały teorię. „Boża 
kompania” pokazuje praktykę. 

Twarde męskie zawody, czy podczas 
ich wykonywania jest miejsce i czas na 
myślenie o Bogu?
– Zdecydowanie tak. Czasem może się wyda-
wać, że w trudnych zawodach czy w niebez-
piecznych hobby czasu dla Boga po prostu 
brakuje. Ale jest zupełnie inaczej. Policjant 
oddaje swoją służbę Bogu. Ratownik GOPR, 
WOPR czy ratownik medyczny oddaje oso-
by poszukiwane lub te, którymi się zajmuje, 
właśnie Bogu. Żołnierz walczy, aby chronić 
najwyższe wartości. A taternik w pięknie gór 
odkrywa Jego wszechmoc i wspaniałość.

Jakie refleksje towarzyszyły Panu przy 
pisaniu, a potem redakcji tej książki?
– Na początku pracy nad książką myślałem, 
że nie uda mi się znaleźć mężczyzn, którzy 
podzielą się swoim świadectwem wiary. 
Mnie samemu wydawało się, że Kościół to 
nie miejsce dla mężczyzn. Poznając poszcze-
gólne osoby i ich historie podejście to zmie-
niało się radykalnie. Te historie pokrzepiły 
moje serce oraz utwierdziły mnie w wierze. 

Twardziele kochający JezusaTwardziele kochający Jezusa

mjr. Adama Lazarowicza. Młody współwięzień 
przypomina mu syna Zbigniewa, którego UB 
również zatrzymało i przesłuchiwało. I choć 
syn walczył z ojcem ramię w ramię, ojciec chro-
nił go do końca, deklarując, że syn nie ma nic 
wspólnego z konspiracją. 
Tuż przed egzekucją mjr Lazarowicz zobowią-
zuje młodego współwięźnia do świadectwa:
– Mam do Pana prośbę, żeby Pan opowie-
dział rodzinie, co się tutaj działo. Nie możemy
o tym zapomnieć; widział Pan jak zmasakrowa-
li płk. Cieplickiego, co zrobili z Józefem Rzepką,
a Franciszek Błażej nie miał jednego zdrowe-
go miejsca na ciele. Nie możemy zapomnieć
o tych zbrodniarzach: Różańskim, Romkow-
skim, o Józefie Czaplickim, bo to on nas roz-
pracowywał i to on namawiał mojego syna do 
współpracy z czerwonymi…
Na rozprawę wpuszczano tylko po dwie osoby
z każdej rodziny oskarżonych. Resztę sali roz-
praw wypełniała „publiczność”, której pro-
paganda sowieckiego kłamstwa ukazywała 
polskich patriotów jako „bandytów, zdrajców, 
morderców, szpiegów, oprawców, agentów ge-
stapo, tchórzy, którzy nie chcieli walczyć z oku-
pantem”. Te wyzwiska wykrzykiwał złowieszczy 
zmanipulowany tłum. Jak na Golgocie…
W filmie „Klamra” pokazany był film instrukta-
żowy dla Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, który miał zastąpić ludziom ślepo służą-
cym ówczesnej władzy samodzielne myślenie 
i rozpoznanie rzeczywistości w prawdzie su-
mienia. Poziom tej prymitywnej propagandy
w sposób żenujący odwoływał się do najniż-

szych instynktów człowieka. Z ludzi bezgra-
nicznie oddanych ojczyźnie czynił pospolitych 
złodziei i „krwiopijców”. Słynny plakat z tam-
tych czasów: „AK zapluty karzeł reakcji” – od-
daje stopień nienawiści sączonej przez władze 
i aparat terroru w propagandzie.
Jakże to było straszne dla dzieci, które tak jak 
Danuta Lazarowicz (Iwan) widziała nazwisko 
ojca na listach gończych UB. A cała rodzina 
traktowana była jak łowna zwierzyna. Osa-
czani, musieli zmieniać nazwiska i mieszkania, 
żeby zmylić tropiących.
Jadwiga Lazarowicz w swoich zapiskach po-
równuje piękne zbratanie wszystkich stanów 
w czasie okupacji niemieckiej, kiedy hrabia
i książę, razem z chłopem, robotnikiem i inte-
ligentem pomagali sobie wzajem i wspierali
w walce ze wspólnym wrogiem. Ten drugi, so-
wiecki, po wojnie tak podzielił Polaków terro-
rem i kłamstwem, że już nie widzieli w bliźnim 
rodaka, ale potencjalnego konfidenta UB.
Podczas spotkania z synem Zbigniewem
w cztery oczy, mjr Lazarowicz mówi mu, że 
zdradzili najbardziej wtajemniczeni, a UB prze-
chwyciło całe archiwum…
Zapytany w jednym z wywiadów Zbigniew La-
zarowicz, czego podwładni mogli się nauczyć 
od swojego dowódcy odpowiedział: – Ojciec był 
otwarty na ludzi, nie szanował jedynie zbrod-
niarzy, zdrajców, kolaborantów, tych, których 
działalność szkodziła innym. Sam zaś darzony 
był szacunkiem zarówno przez ludzi prostych, 
jak i przez osoby ze szczytu drabiny społecznej. 
Nigdy z jego ust nie słyszałem wulgaryzmów, 
nawet gdy był bardzo zdenerwowany. Tego 
samego wymagał od swego otoczenia, w tym 

od żołnierzy i kadry oficerskiej. Nie miał zaufa-
nia do alkoholików i zabraniał werbowania do 
AK osób uzależnionych. Obawiał się, że ci po 
pijanemu mogą spowodować dekonspirację 
i zagrozić bezpieczeństwu innych żołnierzy. 
Wprowadził też zakaz przynoszenia alkoholu 
do bazy partyzanckiej. Ojciec gardził tchórzami, 
zwłaszcza lękliwymi oficerami. Sam w trakcie 
bitwy na Kałużówce (sierpień 1944 r.), podczas 
największego ostrzału i niemieckiego szturmu, 
nie położył się na ziemi, dowodził na stojąco na 
pierwszej linii, swoim przykładem dodając du-
cha walczącym. Raz tylko został draśnięty w ło-
patkę, ale nawet nie pozwolił sanitariuszom 
opatrzyć rany. Wielkim zaufaniem darzył go płk 
Łukasz Ciepliński, młodszy od ojca o 11 lat. Byli 
ze sobą bardzo zaprzyjaźnieni, dlatego też oj-
ciec został jego zastępcą. Obaj byli gorącymi pa-
triotami. Bardzo kochał swoją rodzinę. Uczucia 
łączące rodziców dobrze obrazuje pożegnalny 
gryps ojca przesłany z celi śmierci. Dziękował 
w nim mamie za szczęśliwie przeżyte wspólne 
lata, za to, że dała mu nas, troje dzieci. Pisał, 
że matka była jego słońcem, z którego ciepłych 
promieni czerpał siły, zwłaszcza w trudnych 
momentach jego działalności, i podporą. Bło-
gosławił nas, polecając Bożej opiece, i przepra-
szał, że nie może już pełnić swej roli ojca…
W tle muzycznym napisów końcowych filmu 
„Klamra”. W przedsionku śmierci” słyszymy 
fragment piosenki młodzieżowego zespołu De 
Press: „nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała 
Antygona”. Takich Polska ma żołnierzy wyklę-
tych. „Nie złożeni do grobu”, Rycerze Maryi, 
budzą sumienia…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

dokoñczenie ze str. 6
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Ojciec Święty Franciszek ochrzci
portugalską malarkę

„Na me pytanie o wiarę i Boga nie znajduję odpowiedzi w ludz-
kich radach, gdzie więc mam szukać światła?” – takie nurtujące 
ją od lat pytanie portugalska malarka zadała papieżowi Francisz-
kowi. W wysłanym do niego osobistym liście przyznała zarazem, 
że poszukiwania Boga i sensu życia napełniają jej serce ciągłym 
niepokojem i rodzą coraz to nowe wątpliwości. Helena Lokato, 
pochodząca z diecezji Setúbal, poprosiła też Ojca Świętego, by 
modlił się za nią, aby Bóg obdarzył ją potrzebnym światłem.
Franciszek na list odpowiedział. Stwierdził, że prawdziwe światło 
wiary otrzymujemy na chrzcie, i zaprosił malarkę na paschalne 
uroczystości do Watykanu, wyznając, że może jej udzielić tego 
sakramentu. „Zastanawiałam się kilka miesięcy nad tym, co zro-
bić. W końcu rozpoczęłam w parafii przygotowania do przyjęcia 
chrztu i odpowiedziałam papieżowi, że pragnę, by mi go udzielił” 
– wyznaje Helena Lokato.
W Wielką Sobotę przybędzie do Watykanu z ks. José Gilem Pin-
heierą. Jest on proboszczem w jej nowej wspólnocie parafialnej, 
a zarazem będzie jej ojcem chrzestnym. Malarka wyznaje, że list 
do Ojca Świętego napisała w odruchu serca po tym, jak obejrza-
ła reportaż podsumowujący pierwszy roku pontyfikatu papieża 
Franciszka.

Radio Watykańskie

Austria: polscy księża-piłkarze wicemistrzami 
Europy

Reprezentacja Portugalii zdobyła tytuł mistrza Europy w IX Ha-
lowych Mistrzostwach Księży w Piłce Nożnej, które odbywały się
w austriackim Sankt Pölten w dniach 23-27 lutego. W finałowym 
meczu księża z Portugalii pokonali wynikiem 1:0 obrońcę tytułu
i faworyta obecnych rozgrywek – reprezentację Polski.
Według informacji organizatorów oba zwycięskie zespoły były 
przygotowywane przez zawodowych trenerów. Gospodarze 
zawodów, księża-piłkarze z Austrii, wśród których byli też pol-
scy księża pracujący w tym kraju, zajęli miejsce 13, a ostatnie,
16 przypadło reprezentacji Niemiec, po raz pierwszy uczestniczą-
cej w tego typu rozgrywkach.
W meczach halowych gra po pięciu zawodników w polu oraz 
bramkarz, a mecz trwa pół godziny.
W trwających pięć dni rozgrywkach IX Halowych Mistrzostw Księży 
w Piłce Nożnej, wzięło udział 220 duchownych z 16 krajów na-
szego kontynentu, m.in. z Albanii i Kazachstanu, gdzie katolicy 
stanowią mniejszość. Zawodnicy porozumiewali się po niemiecku, 
angielsku, rosyjsku i łacinie. Organizowane niemal rokrocznie pił-
karskie rozgrywki księży odbyły się w ubiegłym roku na Białorusi, 
natomiast gospodarzem kolejnych w 2016 r. będzie Słowacja.
Niewątpliwą „gwiazdą” turnieju był węgierski bramkarz, bp Lász-
ló Kiss-Rigó z diecezji Szeged-Csanád, były zawodnik drugoligowej 
drużyny węgierskiej. W Sankt Pölten grający w obronie księża chro-
nili swego bramkarza tworząc „ludzki mur”, ubolewał zawodnik 
przeciwników, ksiądz z Kazachstanu. Ostatecznie Węgrzy uplaso-
wali się na szóstej pozycji. Sensacją igrzysk okazała się reprezenta-
cja Czarnogóry, gdzie w duszpasterstwie pracuje tylko 24 księży ka-
tolickich. Ich reprezentacja zajęła niespodziewanie ósme miejsce.
Obok sportu ważnym aspektem tych dni było porozumienie między 
narodami, a także wspólne uroczystości, poinformowali w końco-
wym komunikacie organizatorzy. Wśród nich wymieniono wizytę 
w leżącym na terenie diecezji Sankt Pölten zabytkowym zespole 
klasztornym Melk, a także degustację win w jednej z winnic.
Ostateczne wyniki są następujące: 1. Portugalia, 2. Polska, 3. Bo-
śnia, 4. Chorwacja, 5. Słowacja, 6. Węgry, 7. Rumunia, 8. Czarnogó-
ra, 9. Ukraina, 10. Białoruś, 11. Słowenia, 12. Włochy, 13. Austria, 
14. Kazachstan, 15. Albania i 16. Niemcy.
Z inicjatywą organizacji piłkarskich mistrzostw Europy księży wyszli 
duchowni Austrii. Oni też zorganizowali pierwszy turniej w 2004 r.
w Eisenstadt. – Chodzi nam głównie o spotkanie z kolegami ze 
wszystkich krajów europejskich oraz z innych tradycji kościelnych 
– podkreślił ks. Hans Wurzer, proboszcz w Ybbs nad Dunajem
i kapitan reprezentacji księży austriackich. W rozmowie z austriac-
ką agencją katolicką Kathpress powiedział, że oczekiwał czystej 
gry, licznej publiczności, a także tego, „aby Kościół zaprezentował 
się jako radosny, różnorodny i otwarty” i „wszystkie te życzenia się 
spełniły”. Do zobaczenia za rok w Słowacji – żegnali się uczestnicy 
IX piłkarskich mistrzostw księży.                                                KAI

Rzym: James Bond przed Bazyliką św. Piotra

Prowadząca do Bazyliki św. Piotra ulica Via della Conciliazione
w nocy z 2 na 3 marca była scenerią dla kręconego właśnie no-
wego filmu z Jamesem Bondem pt. „Spectre” (Widmo).
Kręcono ujęcia przedstawiające pościg Bonda w samochodzie 
marki Aston Martin prowadzonym przez kaskadera za uciekają-
cym w Jaguarze jego przeciwnikiem. Jak donosi w dzisiejszym 
wydaniu włoski dziennik „Il Messaggero” aleja była zamknięta 
dla ruchu między 21 a godz. 5 rano.
Dla bezdomnych, którzy zajmują liczne miejsca przy końcu Via 
della Conciliazione producent filmu zafundował ciepłą kola-

W Watykanie o ochronie Amazonii

REPAM, czyli Panamazońską Sieć Kościelną chroniącą ten olbrzy-
mi ekosystem i jego mieszkańców przed zniszczeniem zaprezen-
towano w Watykanie. Inicjatywa ta ma m.in. zapobiegać nisz-
czeniu lasów tropikalnych, stanowiących „płuca Ziemi”, dzięki 
współpracy instytucji kościelnych, działających na miejscu misjo-
narzy oraz wspólnot lokalnych ze wsparciem instytucji międzyna-
rodowych, jak Caritas Internationalis.
Jak zaznaczył podczas prezentacji kard. Peter Turkson, Amazo-
nia stanowi przedmiot zainteresowania różnych grup interesu, 
stąd istnieje pilna potrzeba monitorowania stanu przestrzegania 
tam praw człowieka i zasad ochrony środowiska. Przewodniczący 
Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” wskazał też na potrzebę wypra-
cowania zrównoważonego rozwoju tego regionu Ameryki. Osią-
gnąć to można dzięki „inkluzywnemu i demokratycznemu zarzą-
dzaniu zgodnemu z zasadą dobra wspólnego ludzkości”.
Uczestnicy prezentacji zwracali też uwagę na rolę Amazonii, gdy 
chodzi o globalne zjawiska klimatyczne, a także na zagrożenie 
miejscowych kultur indiańskich przez rabunkowe inwestycje mię-
dzynarodowych korporacji.

Radio Watykańskie

Na podst KAI oprac. kak i kes

cję. Podczas wczorajszych zdjęć nie było głównego odtwórcy 
roli Jamesa Bonda, Daniela Craiga. Odleciał do Londynu po kilku 
tygodniach spędzonych w Rzymie, który obok Londynu, Tange-
ru, Arfudy w Maroku, Miasta Meksyku i Sölden w Austrii, jest 
jednym z miejsc akcji najnowszego filmu o agencie 007. James 
Bond stara się w nim odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej orga-
nizacji „Widmo”.
Premierę filmu zapowiedziano na początek listopada br.

KAI
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Dachau
23 lutego na terenie byłego obozu koncentracyjnego KZ Dachau pod Monachium 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę śmierci bł. ks. Stefana Win-
centego Frelichowskiego, męczennika niemieckich obozów koncentracyjnych. 
Rozpoczęła ją Msza św. w kaplicy Najświętszej Krwi Chrystusa, w przyobozowym 
Karmelu, której przewodniczył ks. prałat Franz Josef Bauer, były duszpasterz mu-
zeum „KZ Dachau“ w koncelebrze z niemieckimi i polskimi duchownymi.
Biografię błogosławionego ks. „Wicka”, patrona harcerstwa polskiego, przygoto-
wała i odczytała Monika Neudert, przewodnicząca niemieckiego Kręgu Przyjaciół 
Błogosławionych z KZ Dachau. Na uroczystości obok niemieckich gospodarzy licz-
nie przybyli m.in. polscy harcerze z Monachium i z Dolnośląskiej Chorągwi ZHR
z pocztem sztandarowym, przedstawiciele Polonii wraz z duszpasterzami, Konsul 
Generalna RP w Bawarii, Justyna Lewańska, przewodnicząca Związku Harcerstwa 
Polskiego poza Granicami dr hm. Teresa Ciesierska oraz członek ZdK i prezydent 
Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech prof. Piotr Małoszewski.
Po Mszy św. w na placu przy obozie odbyła się krótka wieczornica poświęcona 
błogosławionemu. Przy zapalonych świecach zostały odczytane po niemiecku 
fragmenty listów bł. ks. Frelichowskiego i opisy wydarzeń z jego życia obozo-
wego, podkreślające jego „heroiczność, charyzmat i pełne zaufanie pokładane
w Bogu”. Na zakończenie złożono wieńce i kwiaty przy kaplicy Śmiertelnego 
Lęku Chrystusa na terenie byłego obozu.                                                      KAI

Warszawa-Wesoła
Plan ważniejszych wydarzeń duszpasterskich, zmiany w strukturze dekanatów 
oraz sprawy personalne były tematem odprawy księży dziekanów Ordynariatu 
Polowego, które odbyło się 24 lutego w Parafii Wojskowej w Warszawie-We-
sołej. Spotkanie rozpoczęła modlitwa w kościele garnizonowym pw. św. Jana 
Pawła II.
Biskup Józef Guzdek przedstawił zamierzenia dotyczące ważniejszych wydarzeń 
duszpasterskich w 2015 roku. Związane są one m.in. z 5. rocznicą katastrofy 
smoleńskiej (10 kwietnia); 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej (8 maja); 
odprawą szkoleniową księży kapelanów (15-16 czerwca); rekolekcjami księży 
kapelanów na Jasnej Górze (21-24 września) oraz przygotowaniami do Świato-
wych Dni Młodzieży w 2016 roku
Biskup Polowy wspomniał o potrzebie przedyskutowania struktury dekanatów. 
W związku ze zmianami, jakie zaszły w wojsku, likwidacji niektórych struktur 
i powstania nowych, duszpasterstwo stoi przed koniecznością zmian przypo-
rządkowania niektórych parafii wojskowych. Księża dziekani swoje propozycje 
w tej sprawie mają zgłosić do wikariusza generalnego.
Ks. płk January Wątroba podsumował dotychczasowe zmiany, jakie zaszły
w sieci parafialnej w minionym roku.
Następnym dyskutowanym zagadnieniem było funkcjonowanie parafii woj-
skowych w Koszalinie oraz w Pile. Kapelanom w Koszalinie – oprócz posługi
w miejscowym garnizonie, została dodatkowo powierzona troska o garnizon
w Darłowie, po likwidacji tamtejszej parafii wojskowej. Problemem do rozwiąza-
nia jest także stan używanej przez duszpasterstwo kaplicy. W parafii wojskowej 
w Pile zaistniała pilna potrzeba mianowania nowego proboszcza, w związku ze 
śmiercią ks. kmdr. Zbigniewa Kłuska.
Na koniec biskup polowy podziękował księżom dziekanom za zgłoszone pro-
pozycje duszpasterskie oraz wyrażenie stanowiska w dyskusji nad aktualnymi 
problemami, przed którymi stanął Ordynariat Polowy.                                 zjk 

Warszawa
Mszą św. w katedrze polowej uczczono 24 lutego 
pamięć gen. dyw. Franciszka Kamińskiego, komen-
danta głównego Batalionów Chłopskich w 16. rocz-
nicę jego śmierci. Eucharystii przewodniczył ks. Pa-
weł Bijak, kapelan środowiska żołnierzy Batalionów 
Chłopskich. 
W homilii ks. kmdr rez. Janusz Bąk przypomniał 
historię oraz słowa przysięgi żołnierzy Batalionów 
Chłopskich. Podkreślił, że żołnierze tej organizacji 
konspiracyjnej nawiązywali do historycznego dzie-
dzictwa chłopstwa walczącego pod Grunwaldem, 
Racławicami, w powstaniach narodowych XIX wieku 
oraz w I i II wojnie światowej. 
Po Mszy św. na cmentarzu wojskowym na Powąz-
kach przy grobie gen. Kamińskiego odmówiona 
została modlitwa za jego duszę i złożone zostały 
kwiaty.
Franciszek Kamiński, pseud. „Zenon Trawiński”, był 
komendantem głównym Batalionów Chłopskich, 
szefem Oddziału I Sztabu Komendy Głównej Armii 
Krajowej, Kawalerem Orderu Orła Białego, honoro-
wym prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
prezesem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Bata-
lionów Chłopskich oraz przewodniczącym Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika Batalionów Chłop-
skich w Warszawie.                                            Kes

Wrocław
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek 27 lu-
tego złożył wizytę duszpasterską we Wrocławiu. Od-
wiedził Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych,
2. Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz Placówkę 
Straży Granicznej na lotnisku we Wrocławiu.
Posługa duszpasterska wśród podchorążych w Wyż-
szej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych była tema-
tem spotkania biskupa polowego z rektorem-ko-
mendantem płk. Mariuszem Wiatrem, prorektorem 
ds. wojskowych płk. Piotrem Pertkiem oraz kancle-
rzem Magdaleną Janowicz-Dziechciarz. Uczestniczyli 
w nim także ks. płk Janusz Radzik proboszcz Bazyliki 
św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu oraz ks. mjr 
Marcin Kwiatkowski, kapelanem uczelni.
Ordynariusz wojskowy złożył wizytę w 2. Wojskowym 
Oddziale Gospodarczym, którego komendantem jest 
płk. Mirosław Chrzanowski. Podczas spotkania z ka-
drą bp Guzdek podziękował komendantowi, kadrze 
i pracownikom za pełnioną przez nich służbę oraz 
wpisał się do pamiątkowej księgi w sali tradycji.
Ksiądz biskup odwiedził także funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej w Placówce we Wrocławiu-Strachowi-
cach. Komendant placówki, ppłk SG Artur Maliński 
przedstawił kadrę kierowniczą oraz charakter pracy 
funkcjonariuszy. Biskup Guzdek podzielił się swoimi 
refleksjami z wizyt w różnych oddziałach i placów-
kach Straży Granicznej. W spotkaniu wzięli także 
udział dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, ks. płk Janusz Radzik oraz kapelan Nadodrzań-
skiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Marcin 
Czuchraniuk.                                                          zjk




