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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA LIPECLIPEC
Aby w obliczu nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki Ła-
cińskiej dawali świadectwo miłości wobec ubogich i przyczyniali 
się do tworzenia bardziej braterskiego społeczeństwa.

Numer zamknięto 28 lipca 2015 r.

Na zdjęciu:
Ppłk Jarosław Zdun i ks. mjr Paweł 
Piontek na placu św. Piotra,
30 maja 2015 r.

łeczne” wobec instytucji rodziny, 
która wnosi tak wiele do wspól-
nego dobra wszystkich. 
Rozważając „drogę Kany” w życiu 
Matki Bożej Franciszek zaznaczył, 
że jest „jest Ona czujna” i „dla in-
nych” i dlatego zdaje sobie spra-
wę z braku wina. Przypomniał, 
że „wino jest znakiem radości, 
miłości, obfitości” i zwrócił uwagę, że w wielu 
przypadkach brak tych cech można zauważyć 
u nastolatków i ludzi młodych, samotnych
i zasmuconych kobiet, osób starszych. Dodał, 
że „Maryja nie jest matką «roszczeniową», nie 
jest teściową, która czuwa, żeby nacieszyć 
się naszym brakiem doświadczenia, błędami 
lub nieuwagą. Maryja jest Matką: jest blisko, 
czujna i troskliwa”. Po Mszy w Parku de Los 
Samanes Ojciec Święty udał się do Centrum 
Edukacyjnego Javier prowadzonego w tym 
mieście przez jezuitów. Tam Papież miał m.in. 
okazję rozmowy z 91-letnim o. Paquito, któ-
rego poznał w czasie wizyty w kolegium jako 
przełożony prowincji argentyńskiej. 
Po powrocie do Quito papież spotkał się z pre-
zydentem Correą w jego rezydencji. Nawiedził 
też katedrę w Quito. 

Ewangelizowanie nie jest grzmieniem słów
Przed Mszą św. w intencji ewangelizacji na-
rodów 7 lipca w Quito Franciszek spotkał się
z biskupami Ekwadoru w Centrum Kongre-
sowym w Parku Dwóchsetlecia. Ojciec Święty 
rozpoczął piętnastominutowy objazd 34 sek-
torów, w których zgromadziło się – według 
dziennika „El Comercio” – 900 tys. wiernych, 
nie tylko z Ekwadoru, ale także z Kolumbii. 
W homilii Ojciec Święty często powracał do 
tekstu swojej adhortacji apostolskiej „Evange-
lii gaudium”. Nawiązując do nazwy miejsca, 
w którym odprawiana jest Msza św. – Parku 
Dwóchsetlecia – przypomniał, że dotyczy ona 
„dwusetlecia Krzyku o Niepodległość Hiszpań-
skiej Ameryki”. Dodał, że był to krzyk zrodzo-
ny ze świadomości braku swobód, bycia uci-
skanymi i grabionymi oraz uzależnionymi od 
korzyści tych, którzy aktualnie sprawują wła-
dzę. Franciszek wyraził nadzieję, że te krzyki
o niepodległość i wyzwolenie zgodnie za-
brzmią „w obliczu pięknego wyzwania ewan-
gelizacji”. Podkreślił, że ewangelizacja nie po-
lega na „grzmiących słowach” ani stosowaniu 

W niedzielne popołudnie 5 lipca samolot Ali-
talii A330 wylądował na płycie Międzynaro-
dowego Portu Lotniczego „Mariscal Sucre”
w Quito. U stóp schodów Papieża powitał pre-
zydent kraju Rafael Correa z małżonką. Obec-
ni byli biskupi, a także młodzi przedstawiciele 
Indian w swoich tradycyjnych strojach. 
W przemówieniu powitalnym Ojciec Święty 
przypomniał, że nie jest to jego pierwsza wi-
zyta w Ekwadorze. Tym razem przybywa jako 
papież i jako świadek Bożego miłosierdzia
i wiary w Jezusa Chrystusa. Zaznaczył, iż tą 
samą wiarą żyli święci tego narodu, wnosząc 
swój wkład w udoskonalenie ówczesnego 
ekwadorskiego społeczeństwa. 

Franciszkańska 3 w Ekwadorze
W pierwszym dniu papieskiej wizyty poza 
oficjalnym programem dziesiątki tysięcy mło-
dych ludzi zebrały się wieczorem na wspól-
ną modlitwę przed nuncjaturą apostolską,
w której na czas pobytu w Ekwadorze rezy-
dował papież. Przez dłuższy czas młodzież 
głośno śpiewała pieśni i zachęcała papieża, 
by się im pokazał. Wreszcie – podobnie jak 
to czynił w Krakowie Jan Paweł II – Franci-
szek uległ apelom młodych, wyszedł do 
okna, odmówił ze zgromadzonymi modlitwę 
i poprosił, aby się rozejść do domów, „żeby 
sąsiedzi mogli spokojnie zasnąć”.

Wizyta w sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Drugiego dnia wizyty Franciszek przyleciał do 
Guayaquil, największego miasta Ekwadoru.
Z lotniska pojechał do sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego. Papież Franciszek złożył na ołta-
rzu świątyni, nad którym znajduje się wielki 
obraz Jezusa z podpisem po hiszpańsku: 
„Jezu, ufam Tobie” bukiet białych kwiatów. 
W pobliżu ołtarza był też obraz św. Fausty-
ny Kowalskiej. Po krótkiej modlitwie osobistej 
papież wezwał zebranych do wspólnego od-
mówienia „Zdrowaś Mario”. 
Rodzina wielkim bogactwem społecznym
Rodzina jest wielkim bogactwem społecznym, 
którego inne instytucje nie mogą zastąpić – 
podkreślił Franciszek podczas Mszy św. w par-
ku Samanes w Guayaquil. Uczestniczyło w niej 
630 tys. wiernych. W tym największym mie-
ście i głównym porcie handlowym Ekwadoru 
papież wskazał na konieczność wspomagania 
rodziny oraz na prawdziwe „zadłużenie spo-

Wizyta Apostolska Ojca Świętego FranciszkaWizyta Apostolska Ojca Świętego Franciszka
w Ekwadorze, Boliwii i Paragwajuw Ekwadorze, Boliwii i Paragwaju

W dniach 5-12 lipca odbyła się 9. podróż zagraniczną Ojca Świętego Fran-
ciszka. Na trasie pielgrzymki znalazły się trzy państwa Ameryki Łacińskiej 
Ekwador, Boliwia i Paragwaj. Była to najdłuższa czasowo i druga pod 
względem przebytych kilometrów pielgrzymka apostolska obecnego 
pontyfikatu. 

skomplikowanych technik, lecz płynie „z radoś-
ci Ewangelii”. 

Jakiej kultury chcemy?
„Witaj Ojcze Święty, posłańcu Pana” – ta ra-
dosna pieśń towarzyszyła Franciszkowi, gdy 
przybył w obsypanym kwiatami papamobile 
na kampus Papieskiego Uniwersytetu Katolic-
kiego Ekwadoru w stolicy Quito. Spotkał się 
tam z przedstawicielami szkół i uniwersyte-
tów Ekwadoru. 
W przemówieniu Ojciec Święty nawiązując do 
przypowieści o siewcy, która mówi o uprawie 
zauważył, że już od czasów Księgi Rodzaju 
„Bóg szepcze człowiekowi to zaproszenie: 
uprawiać i dbać”. Przypomniał, że stworzenie 
jest darem Boga dla człowieka. Papież Franci-
szek zachęcał do dyskusji o obecnej sytuacji. 
„O tym, jakiego rodzaju kultury chcemy lub 
do jakiej dążymy nie tylko dla nas, ale dla na-
szych dzieci i naszych wnuków” – zachęcał do 
refleksji Papież. Po spotkaniu Franciszek udał 
się do stołecznego kościoła św. Franciszka by 
spotkać się tam z przedstawicielami życia pu-
blicznego Ekwadoru.
Drogę z Uniwersytetu Katolickiego przebył
w papamobile witany, pomimo deszczu przez 
rzesze wiernych. W przemówieniu Papież Franci-
szek wskazał na kluczowe elementy współżycia 
obywatelskiego na podstawie życia rodzinnego. 
Podkreślił, że społeczeństwo wygrywa, kiedy 
każda osoba, każda grupa społeczna „czuje się 
naprawdę u siebie w domu” i nikt nie jest wy-
kluczony. Papież wskazał na znaczenie rodziny 
jako komórki społecznej, w której ludzie otrzy-
mują podstawowe wartości miłości, braterstwa 
i wzajemnego poszanowania, przekładające 
się na podstawowe wartości społeczne: bez-
interesowność, solidarność i pomocniczość.

W Sanktuarium maryjnym w El Quinche
W ostatnim dniu swego pobytu w Ekwadorze 
Franciszek odwiedził 8 lipca dom opieki dla 
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starców, prowadzony przez misjonarki miłości 
w Tumbaco koło Quito. Po nawiedzeniu kapli-
cy, gdzie modlił się przez chwilę z siostrami, 
papież w towarzystwie matki przełożonej udał 
się na spotkanie z pacjentami ośrodka.
Następnie Ojciec Święty udał się do narodo-
wego sanktuarium maryjnego w El Quinche 
na spotkanie z duchowieństwem, osobami 
zakonnymi i seminarzystami. 
Po zakończeniu spotkania Papież odjechał na 
lotnisko międzynarodowe „Mariscal Sucre”, 
gdzie odbyła się uroczystość pożegnania.

Franciszek w Boliwii 
Z godzinnym opóźnieniem w stosunku do 
wcześniejszych planów papieski samolot 
przybył 8 lipca po południu do La Paz. U stóp 
schodni Ojca Świętego powitał prezydent Evo 
Morales, z którym Franciszek wymienił uściski. 
„Przybywam jako gość i pielgrzym, aby umoc-
nić wiarę wierzących w Chrystusa zmartwych-
wstałego, abyśmy wszyscy w Niego wierzący, 
będąc pielgrzymami w tym życiu, byli świad-
kami Jego miłości, zaczynem lepszego świata 
i byśmy współpracowali w budowaniu społe-
czeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarne-
go – zapewnił Ojciec Święty. 

Spotkanie z Moralesem
Wieczorem Franciszek przybył do pałacu prezy-
denta Boliwii, Evo Moralesa. Prezydent przeka-
zał Ojcu Świętemu krucyfiks w kształcie sierpa
i młota – symbolu ruchu komunistycznego. 
– ¡Eso no está bien! (To nie jest dobre!) – od-
powiedział papież, odbierając prezent. Oprócz 
tego Morales oznaczył papieża najwyższym or-
derem Boliwii – Kondorem Andów oraz Meda-
lem im. Luisa Espinala. Papież natomiast prze-
kazał wykonaną jako mozaika kopię czczonego 
przez niego szczególnie obraz Salus Populi Ro-
mani, przed którym modli się przed każdą po-
dróżą zagraniczną. Po wizycie Franciszek opu-
ścił pałac prezydencki i udał się do katedry pw. 
Matki Bożej Pokoju, gdzie spotkał się z władza-
mi politycznymi, korpusem dyplomatycznym, 
światem kultury i wolontariuszami.

Twórzcie nową syntezę kulturową
Przybywając do katedry Franciszek złożył 
kwiaty przed obrazem Matki Bożej. W swoim 
przemówieniu Franciszek przypomniał, że śro-
dowisko naturalne oraz środowisko społecz-
ne, polityczne i gospodarcze są ściśle ze sobą 
związane. Papież przypomniał, że Boliwia 
przeżywa historyczny moment gdy polityka, 
świat kultury, religie są częścią tego pięknego 
wyzwania jedności. 
Z katedry Ojciec Święty udał się na lotnisko El 
Alto, skąd odleciał do Santa Cruz de la Sera.

O przemianę logiki odrzucenia w logikę 
komunii
Msza św. pod przewodnictwem Franciszka 
9 lipca z udziałem miliona wiernych na pla-
cu Chrystusa Odkupiciela w Santa Cruz de la 
Sierra rozpoczęła V Krajowy Kongres Euchary-
styczny, którego dalszy ciąg odbywać się bę-
dzie w mieście Tarija. 
W homilii Papież oparł swoją refleksję na frag-
mencie Ewangelii opowiadającym o cudow-
nym rozmnożeniu chleba, podczas którego 
nakarmiono cztery tysiące osób. „Podobnie 

jak cztery tysiące tamtych osób, my także 
chcemy słuchać słowa Jezusa i otrzymać Jego 
życie – oni wczoraj a my dzisiaj razem z Na-
uczycielem, Chlebem Życia” – powiedział. 
Nawiązując do hasła V Kongresu Euchary-
stycznego: „Chlebem dzielonym dla życia 
świata”, papież przypomniał, że Eucharystia 
jest sakramentem komunii, który sprawia, że 
„wychodzimy z indywidualizmu, aby przeży-
wać razem dalszą drogę”.
Następnie w szkole Don Bosco spotkał się
z kapłanami, osobami konsekrowanymi i se-
minarzystami.

Globalizacja nadziei zamiast globalizacji 
wykluczenia!
Ze szkoły salezjańskiej Ojciec Święty przejechał 
w papamobile do ośrodka wystawowego Expo 
Feria, gdzie odbywał się II Spotkanie Światowe 
Ruchów Ludowych. W jego organizację zaan-
gażowane są Papieska Rada „Iustitia et Pax” 
oraz Papieska Akademia Nauk Społecznych. 
Papież Franciszek podziękował, że tak jak pod-
czas pierwszego Spotkania w Rzymie w 2014 r.
i dzisiaj w Santa Cruz de la Sierra może usły-
szeć o braterstwie, stanowczości, zaangażo-
waniu i pragnieniu sprawiedliwości. 
Franciszek zaznaczył, że świat potrzebuje zmia-
ny a problemy które należy rozwiązać dotyczą 
Ameryki Łacińskiej i całej ludzkości. Podkreślił, 
że chodzi o zmianę, które dotknęłaby całego 
świata, ponieważ dzisiejsza współzależność 
globalna wymaga globalnej odpowiedzi na 
problemy lokalne. „Globalizacja nadziei, rodzą-
ca się w narodach i narastająca wśród ubogich 
musi zastąpić ową globalizację wykluczenia
i obojętności!” – zaapelował Franciszek. 

Spotkanie z więźniami
W trzecim dniu swego pobytu w Boliwii Fran-
ciszek odwiedził Ośrodek Resocjalizacji w Pal-
masola, największą placówkę penitencjarną 
kraju, mogącą pomieścić do 3,5 tys. więź-
niów, położoną na przedmieściach Santa Cruz 
de la Sierra. Spotkał się tam z grupą więźniów 
i z personelem więziennym, wysłuchał świa-
dectw trojga skazanych, a następnie wygłosił 
przemówienie i udzielił błogosławieństwa. 
Wizyta papieża trwała niespełna godzinę.
Przed wizytą w Palmasola a po Mszy św., 
jaką rano odprawił w kaplicy swej rezydencji
w Santa Cruz de la Sierra – w domu kard. Ju-
lio Terrazasa Sandovala Franciszek przekazał 
przyznane mu przez prezydenta Moralesa od-
znaczenia, aby „patrząc na nie, troszczyła się
z matczyną czułością o ten umiłowany naród”.
Po spotkaniu z biskupami Franciszek udał się 
na lotnisko Viru Viru w Santa Cruz de la Sierra 
skąd odleciał do Paragwaju.

Franciszek w Paragwaju 
Papież Franciszek przybył do ostatniego kra-
ju swej pielgrzymki tuż przed godz. 15 czasu 
lokalnego. Na lotnisku międzynarodowym im. 
Silvio Pettirossiego w Asunción. Ojca Świętego 
powitał w ulewnym deszczu prezydent kraju 
Horacio Manuel Cartes Jara. Chór ubranych 
na biało dzieci odśpiewał hymny obu krajów, 
przy czym paragwajski wykonano w języku 
guaraní, a watykański po hiszpańsku. Następ-
nie, przy akompaniamencie muzyki z filmu 
„Misja” na wielkim telebimie obaj przywód-

cy obejrzeli krótki film wspominający wizytę
w tym kraju św. Jana Pawła II. 

Nigdy więcej bratobójczej wojny!
Wieczorem Franciszek przybył do pałacu pre-
zydenckiego w Asunción z wizytą kurtuazyjną. 
Następnie w pobliskim parku odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami władz i korpusem 
dyplomatycznym, podczas którego prezydent 
Horacio Manuel Cartes Jara wyraził Ojcu Świę-
temu wdzięczność za przybycie do Paragwaju. 
Zabierając głos Papież złożył hołd tysiącom 
zwykłych Paragwajczyków, których „imiona 
nie pojawią się w książkach do historii, ale 
którzy byli i pozostaną prawdziwymi bohate-
rami życia swego narodu”. Ze „wzruszeniem
i podziwem” papież wskazał na wyzwoliciel-
ską rolę kobiety paragwajskiej w tych drama-
tycznych okresach dziejów. W swoim prze-
mówieniu zaapelował o pokój. „Nigdy więcej 
bratobójczej wojny! Budujmy zawsze pokój!”. 
Ojciec Święty pochwalił też przemiany de-
mokratyczne jakie od wielu lat mają miejsce
w Paragwaju i zachęcił do dalszego umacnia-
nia struktur i instytucji demokratycznych.

Hołd dla paragwajskich kobiet
Drugi dzień wizyty rozpoczął się od odwiedze-
nia szpitala im. Dzieci z Acosta Ñu w Asun-
ción. Papież przez pół godziny odwiedzał sale, 
w których leżą chore dzieci. 
Po przybyciu do Caacupé Franciszek otrzymał 
od burmistrza Roberto Franco symboliczne 
klucze do miasta. Po cichej modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem, papież przywitał 
się z pracującymi w sanktuarium duchowny-
mi, a następnie modlił się przed słynącą cuda-
mi figurką Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
i złożył przed nią małą, białą różę.
Następnie przy ołtarzu polowym przed świą-
tynią z udziałem wiernych rozpoczęła się 
Msza św. Niewielki plac mógł pomieścić jedy-
nie 80 tys. wiernych. Jednak – według dzien-
nika „Hoy” – na ulicach wokół sanktuarium 
zgromadziło się w sumie około miliona ludzi. 
Przybyli oni nie tylko z Paragwaju, ale także
z Argentyny, Brazylii i Chile.
W homilii w sposób szczególny Franciszek 
zwrócił się do kobiet i matek paragwajskich, 
które z wielkim męstwem i samozaparciem 
umiały podnieść kraj wykrwawiony, znajdują-
cy się na dnie, pogrążony przez wojnę. „Macie
w pamięci, w genach te [kobiety], które od-
budowywały życie, wiarę, godność swego na-
rodu. Przeżywałyście sytuacje bardzo podob-
ne, jak Maryja, które zgodnie z ogólną logiką 
zaprzeczałyby wszelkiej wierze” – powiedział 
papież i dodał, że tak jak Maryja pozostały 
wierzące, nawet „wbrew wszelkiej nadziei”. 
Odczytano dekret Stolicy Apostolskiej o wy-
niesieniu kościoła w Caacupé do rangi bazyliki 
mniejszej, co zebrani przyjęli rzęsistymi bra-
wami. Po Mszy św. Papież odwiedził Instytut 
św. Rafała w Asunción, gdzie spotkał się z ter-
minalnie chorymi. 

Przestroga przed bałwochwalczym
wzorcem gospodarczym
Papież Franciszek na początku swego gęsto 
przetykanego improwizowanymi wstawka-
mi przemówienia z uznaniem wspomniał
o obywatelskich organizacjach społeczeństwa
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Spełniłem ich prośbę, przygotowałem spe-
cjalne dzienniczki podróży, aby zbierali do 
nich pieczątki z parafii, które po drodze 
odwiedzą. Jednak do wyjazdu nie doszło. 
Okazało się niebawem, że ciężka choroba 
uniemożliwiła ich wyjazd. Diagnoza – rak. 
Natychmiastowa operacja, wycinki do badań 
i niepewność ... Po kilku tygodniach pan puł-
kownik otrzymał wyniki. Ani śladu po cho-
robie. Cud.
Po półrocznej rekonwalescencji wrócił temat 
pielgrzymki. „Trzeba pojechać do Rzymu – 
powiedział ppłk Jarosław – aby podziękować 
Bogu za cud uzdrowienia“. Nie było wyjścia. 
Zaproponowałem termin majowy, wtedy nie 
jest tak upalnie na Półwyspie Apenińskim, 
już będzie po Pierwszej Komunii św. w pa-
rafii. Ale na co ja się porywam? Totalnie nie 
przygotowany ...
Pielgrzymowanie do miejsc świętych ma swą 

wielowiekową tradycję. 
Pielgrzymuje się w konkret-
nych intencjach. Jarek miał 
intencję, a ja? Pomyślałem 
sobie, o co mogę prosić, 
za co dziękować ... intencji 
znalazło się co nie miara.

Wyzwanie

Jeśli się powiedziało „A“, 
trzeba iść dalej. 118 kg żywej wagi, kolano 
operowane zalewie pół roku wcześniej, żad-
nego przygotowania kondycyjnego... czy jest 
to możliwe? Zobaczymy, pomyślałem sobie. 
Przecież, jeśli nie damy rady to żaden wstyd. 
Ważne, że się podjęło wyzwanie. Znalazło 
się kilka osób, które słysząc to wieszczyły, że 
po trzech dniach będą nas ściągać z trasy. 
Dobra zachęta. Trzeba było się jakoś przygo-
tować.

„Jadę do Rzymu z moim synem – niech nas ksiądz kapelan pobłogo-
sławi na drogę“ – takie słowa usłyszałem rok temu z ust dowódcy 9. 
Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, ppłk. Jarosława Zduna. Po-
myślałem sobie, że to jest poważne wyzwanie. Nawet nie myślałem 
wtedy, rok temu, że i ja mogę taką drogę przemierzyć. Nie miałem 
czasu, kondycji, więc po co o tym myśleć ...

Rowerem do RzymuRowerem do Rzymu

W podzięce za cud uzdrowieniaW podzięce za cud uzdrowienia

Przygotowanie 

Mam rower turystyczny, nic specjalnego. 
Trzeba zrobić jakąś trasę, aby zobaczyć jaka 
jest kondycja. Po 20 km szybkiej jazdy zro-
zumiałem, że kondycyjnie jest kiepsko. Ale 
to nic, trzeba zadbać o inne sprawy. Pora-
dziłem się zawodowego kolarza, który wy-
jaśnił mi na czym polega jazda na rowerze 
na tak długim dystansie. Kupiłem specjalną 
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paragwajskiego. Podkreślił, że naród, któ-
ry „nie wyraża swych trosk, naród żyjący
w bezruchu biernej akceptacji, jest narodem 
martwym”. Papież zwrócił uwagę, że kraj po-
trzebuje wzrostu gospodarczego, tworzenia 
bogactwa i tego, aby docierało ono do wszyst-
kich obywateli, bez wykluczania kogokolwiek. 
Przestrzegł przed „kultem starożytnego złote-
go cielca”, który znalazł nową i okrutną wersję 
w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze 
ekonomii bez ludzkiej twarzy. Ojciec Święty 
spontanicznie rozwinął m.in. sprawę korupcji, 
którą nazwał „gangreną narodu”. Na koniec 
wizyty Franciszek otrzymał od małej dziew-
czynki skrzypce wykonane przez ubogich z su-
rowców wtórnych.
Po spotkaniu na Stadionie im. Leona Condou 
Ojciec Święty udał się do katedry pw. Matki 
Bożej Wniebowziętej, gdzie odprawił nieszpo-
ry z udziałem duchownych i przedstawicieli 
ruchów katolickich.

Wiara bez solidarności jest martwa
W ostatnim dniu pielgrzymki do Paragwaju 
12 lipca Franciszek odwiedził ubogą dzielnicę 
Bañado Norte w Asunción, która jest często 
zalewana przez rzekę Paragwaj.
 „Nie mogłem być w Paragwaju bez spotkania 
z wami, bez pobytu na waszej ziemi” – mówił 
do zebranych Papież. Podkreślił, że wiara bu-
dzi nasze zaangażowanie, naszą solidarność
i przestrzegł, że wiara, która nie staje się soli-
darnością, jest wiarą martwą. Franciszek po-
błogosławił sadzonki drzew oliwnych, które 
zostaną posadzone w różnych krajach Amery-
ki Łacińskiej. Z dzielnicy Bañado Norte Franci-

szek udał się do wojskowej bazy lotniczej Ñu 
Guazú, gdzie odprawił Mszę św.

Nie nawraca się za pomocą taktyki
Franciszek przyjechał samochodem pod krzyż 
św. Jana Pawła II, ustawiony w miejscu, gdzie 
papież Polak sprawował Mszę św. 1988 r. 
W homilii Franciszek zwrócił uwagę, że często 
myślimy o misji głószenia w oparciu o projek-
ty lub programy. „Ileż to razy wyobrażamy 
sobie ewangelizację skupioną wokół tysięcy 
strategii, taktyk, manewrów, forteli, starając 
się, aby ludzie nawracali się na podstawie 
naszych argumentów” – mówił papież i do-
dał: „Pan mówi nam dziś bardzo wyraźnie:
w logice Ewangelii nawraca się nie za pomo-
cą argumentów, strategii czy taktyk, ale ucząc 
gościnności”.

Wolność jest darem Bożym
Późnym popołudniem czasu miejscowego 
na bulwarze Costanera Franciszek spotkał się
z młodzieżą. Po krótkim widowisku chore-
ograficznym, ukazującym symbolicznie krainy, 
kulturę i dzisiejsze problemy kraju, głos zabrali 
25-letnia dyplomowana pielęgniarka Liz Fretes 
i 18-letni rolnik Manuel de los Santos Aguiler. 
Oboje złożyli przejmujące świadectwa swych 
trudnych losów. 
Ojciec Święty odłożył przygotowane wcześniej 
przemówienie, gdyż – jak zaznaczył żartem – 
takie oficjalne teksty są nudne i wygłosił im-
prowizowaną mowę-apel, w której poruszył 
kilka ważnych dla młodych ludzi spraw.
Powiedział że wolność jest darem Bożym, trze-
ba jednak umieć ją przyjąć i korzystać z niej. 

Należy mieć serce wolne od licznych więzów, 
jak wykorzystywanie, brak środków do prze-
życia, uzależnienie od narkotyków czy smu-
tek. Zauważył, że te i wiele podobnych spraw 
pozbawiają nas wolności, która przejawia się 
w wolnym sercu. Jest to takie serce, którym 
można powiedzieć, że myśli i czuje i może to 
okazać w praktyce.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że zarówno Liz, 
jak i Manuel znaleźli nadzieję i siłę w Jezusie, 
w Bogu. „Potrzebujemy młodych z nadzieją
i siłą, nie słabych, zmęczonych i znudzonych” 
– stwierdził Franciszek. Dodał, że nadzieję
i siłę mają ci młodzi ludzie, którzy znają Jezusa 
i mają wolne serce i to jest droga, którą należy 
iść. Potrzebne jest poświęcenie i trzeba iść pod 
prąd, jak mówią o tym błogosławieństwa, bę-
dące planem Bożym wobec nas – dodał pa-
pież.

Pożegnanie
Na stołecznym lotnisku im. Silvio Pettiros-
siego papieża żegnał prezydent kraju Hora-
cio M. Cartes Jara. Ceremonia miała bardzo 
uroczysty przebieg. Ojca Świętego żegnano 
śpiewem i tańcem, a przygotowany repertu-
ar obejmował m.in. utwory skomponowane
i wykonywane w czasach Redukcji jezuickich
z przełomu XVII i XVIII wieku.
Po wysłuchaniu koncertu papież i prezydent 
przeszli przed frontem kompanii reprezenta-
cyjnej armii paragwajskiej, pożegnali się z oso-
bami towarzyszącymi – członkami delegacji 
watykańskiej i rządu paragwajskiego. 

Na podst. inf. KAI oprac. kes

Cmentarz w CasamassimaCmentarz w Casamassima
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tygodnie. To nie było 
możliwe. Podjęliśmy jed-
nogłośnie decyzję, że 
trzeba nawiedzić pol-
skie cmentarze i na każ-
dym z nich odprawić 
Mszę św. w intencji po-
ległych żołnierzy. 
Z obliczeń wynikało, 
że następnego dnia 
musimy znaleźć się na 
terytorium północnych 
Włoch. Tak też się stało. 
Spakowaliśmy sprzęt na 
samochód techniczny
i wyruszyliśmy w drogę 
przez Czechy i Austrię 
a dalej rowerem. Pierwszym etapem na zie-
mi włoskiej była Bolonia i największy, polski 
cmentarz wojenny, na którym spoczywa po-
nad 1400 żołnierzy II Korpusu. Z Bolonii wy-
ruszyliśmy w stronę Rimini. To był najdłuższy 
odcinek wyprawy – 130 km. Cztery godziny 
w deszczu, ale za to na prostej i równej dro-
dze. Kolejne etapy wiodły wzdłuż wybrzeża 
Adriatyku: Pesaro, Fano, Lungomare, Ankonę 
do Loreto, gdzie mieści się drugi co do wiel-
kości cmentarz wojenny, położony na prze-
pięknym wzgórzu sanktuarium Matki Bożej 
Loretańskiej. Tam też spotkaliśmy pisarza 
Normana Davisa, który przebywał w klasz-
torze polskich sióstr, które opiekują się piel-
grzymami przybywającymi do sanktuarium. 
Norman Davies był w trakcie przygotowania 
kolejnej książki o historii Polski, tym razem 
poświęconej żołnierzom II Korpusu. 

Najmniejszy cmentarz wojenny

Z Loreto udaliśmy się w kolejne dni przez 
Pescarę, Ortonę, Lanciano, Vasto i Termoli 
do San Giovanni Rotondo oraz Monte Sant 
Angelo. Wiele z tych miejscowości to wiel-
kie sanktuaria, do których pielgrzymują 
miliony wiernych: Lanciano – miejsce Cudu 
Eucharystycznego, San Giovanni Rotondo – 
sanktuarium św. o. Pio, Monte Sant Angelo – 
miejsce kultu św. Michała Archanioła. Dalsza 
droga wiodła nas przez Bari do miejscowości 
Casamassima, gdzie znajduje się najmniejszy 
cmentarz wojenny, który kryje w swej ziemi 
431 polskich żołnierzy. Mało kto o nim sły-
szał. Co ciekawe, do 1971 roku spoczywał 
tam śp. mjr Henryk Sucharski z Westerplatte, 
zmarły w 1946 roku w Neapolu. Casamassi-
ma była miasteczkiem, w którym znajdował 
się polski szpital polowy, do którego trans-
portowano rannych żołnierzy. To cmentarz 
tych, którzy nie przeżyli, mimo ofiarnej po-
mocy niesionej przez wojskowych lekarzy.

Trzy morza

Z Casamassima udaliśmy się w stronę Taranto 
– wielkiego miasta portowego nad Morzem 
Jońskim, które stanowi bramę handlową 
na kontynent afrykański – a potem, wzdłuż 
morza jońskiego, zmierzaliśmy stronę Saler-
no. Miasto to znajduje się po drugiej stronie 
masywu górskiego i jest znaczącym portem 
handlowym na Morzu Śródziemnym. W cią-
gu czterech dni mieliśmy okazję wykąpać się 
w Adriatyku, Morzu Jońskim i Morzu Tyrreń-
skim. 

Wspinaczka górska i Monte Cassino

Najtrudniejszym etapem całej wyprawy była 
trasa z przedmieść Salerno do Sorrento. 
Droga prowadziła przez górzysty Półwysep 
Amalfijski. Tego dnia udało się nam zrobić 
zaledwie 70 km. Ale to był morderczy etap. 
Podjazdy były tak strome, że w wielu miej-
scach trzeba było schodzić z roweru, bo-
wiem prędkość pokonywana pieszo, była
o 2 km/h wolniejsza od wspinaczki rowerem. 
Znowu zjazdy w dół były tak szybkie i nie-
bezpieczne (osiągało się prędkość 50 km/h), 
że trzeba było non stop hamować. Ten etap, 
mimo ogromnego trudu, był najpiękniejszym 
momentem całej pielgrzymki ze względu na 
cudowne widoki gór i morza. Z Sorrento 
trasa prowadziła na już na północ w stronę 
Rzymu przez Pompeje, Neapol do najpiękniej 
położonego cmentarza polskiego na ziemi 
włoskiej – Monte Cassino. Ten kto tam był 
wie, że wjazd na to wzgórze jest etapem dla 
profesjonalnych kolarzy. Nawet nie pomyśle-
liśmy o tym, aby wjechać tam rowerem. To 
byłaby kwestia co najmniej trzech godzin. 
Podjechaliśmy samochodem ze względu na 
późną porę. Odprawiliśmy Mszę świętą i tym 
samym osiągnęliśmy jeden z celów naszej 
pielgrzymki – nawiedzenie wszystkich pol-
skich cmentarzy wojennych na ziemi wło-
skiej.

Rzym

Z Monte Cassino pozostała otwarta droga 
na Rzym przez dolinę Liri, która była te-
atrem krawych walk sił sprzymierzonych 
z hitlerowskimi Niemcami w roku 1944. To 
był ostatni etap pielgrzymkowych zmagań. 
Reszta to była całkowita przyjemność – na-
wiedzenie Rzymu. Bazą wypadową na Rzym 
była Ostia, znajdująca się u wybrzeży morza 
po lewej stronie Rzymu, w której znaleźliśmy 
jeden z niewielu czynnych wtedy campin-
gów. Kulminacyjnym punktem był wjazd na 
Plac Świętego Piotra, nawiedzenie grobu św. 
Jana Pawła II i św. Piotra Apostoła. To wła-
śnie tam, u grobu świętych Papieży, zostały 
złożone wszystkie intencje modlitewne, któ-
re człowiek wiózł z sobą przez te ostatnie 
tygodnie. Po 21 dniach pielgrzymki, pokona-
liśmy rowerem dystans 1500 km. Udało się 
zrobić coś, co wydawało się niemożliwym.

ks. mjr Paweł Piontek
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odzież, suplementy, maść przeciw zatarciom 
i teoretycznie byłem gotowy do drogi. Z per-
spektywy czasu widzę, że to mnie w znacznej 
mierze ocaliło. 

Intencja i drugi człowiek

Są dwa czynniki mobilizujące człowieka do 
podjęcia jakiegoś trudnego wyzwania: inten-
cja i towarzystwo. Intencje miałem sprecyzo-
wane. Za każdym razem, kiedy było ciężko 
na trasie, myślałem o intencjach z którymi 
jadę do Wiecznego Miasta. To dawało mi 
siły. Towarzyszenie drugiej osoby jest jeszcze 
bardziej ważne niż sama intencja. Łatwo bo-
wiem zniechęcić się na początkowym etapie 
wyprawy. Człowiek doświadcza swej słabo-
ści i niemocy fizycznej, czynniki atmosferycz-
ne totalnie dołują. Kiedy leje deszcz a wiatr 
dmie w twarz wtedy walka staje się jeszcze 
bardziej ekstremalna. Perspektywa setek ki-
lometrów przed sobą bardzo zniechęca do 
dalszej drogi. Wtedy największą pomocą jest 
drugi człowiek. 

Logistyka
Jadąc na pielgrzymkę rowerową trzeba się 
przygotować logistycznie. W miarę moż-
liwości wszystko zaplanować. Począwszy 
od sprzętu rowerowego, lekarstw, ubezpie-
czenia, namiotu, śpiworów, map, urządzeń 
GPS, ubrań itd., a skończywszy na trans-
porcie powrotnym do domu. Postanowili-
śmy, że najlepiej będzie jak będziemy mieli 
samochód logistyczny, który zabierze nas
w drogę powrotną a przy okazji będzie 
wiózł cały bagaż. Tak też się stało. Samo-
chód przygotowany, kierowcy są, więc moż-
na ruszać w drogę.

Cztery cmentarze i Norman Davies

Azymut – południe, kierujemy się ze Skier-
niewic na południową granicę Polski. Po 
drodze coś się znajdzie, jakiś nocleg u zna-
jomych... Zasadniczo nic na dłuższą metę nie 
było planowane, jacyś znajomi, rodzina... 
Z pewnością nas przenocują. Pierwszy noc-
leg wypadł po 70 kilometrach. Nowy Glinnik 
– parafia wojskowa. Księża kapelani przyjęli 
nas z wielką serdecznością. Dalej droga pro-
wadziła nas w stronę Częstochowy. Po 80 
kilometrach dojechaliśmy do miejscowości 
Garnek, przez który przechodzi piesza piel-
grzymka wojskowa na Jasną Górę. Księdza 
proboszcza osobiście znałem, bowiem wie-
le lat chodziło się na pielgrzymki wojskowe
i korzystało się z gościnności parafii w Garn-
ku. Trzeci etap to prawie 100 km do Piekar 
Śląskich. Niska temperatura, silny wiatr 
i deszcz. Gorszej pogody nie mogło być.
A na dodatek tabuny samochodów ciężaro-
wych. To był bardzo trudny odcinek, na któ-
rym objawiły się wszelkie oznaki kryzysu tzw. 
trzeciego dnia. Ten kto chodzi na piesze piel-
grzymki wie co to jest. Zbliżyliśmy się do gra-
nicy z Czechami. Trzeba było podjąć decyzję, 
co dalej? Wtedy wpadliśmy na pomysł, aby 
nawiedzić cztery polskie cmentarze wojenne 
na ziemi włoskiej, bowiem mija 70. rocznica 
walk II Korpusu generała Władysława Ander-
sa we Włoszech. Aby tego dokonać, trzeba 
poświęcić jeszcze dodatkowo przynajmniej 
10 dni a urlopu do dyspozycji było tylko trzy 

Imola – pomnik ku czci gen. Władysława AndersaImola – pomnik ku czci gen. Władysława Andersa
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Przez długie lata Obława Augustowska była 
tematem tabu. Pokrywała ją zmowa milcze-
nia. Listy i petycje rodzin pytających o los 
bliskich były zbywane ogólnikami lub pozo-
stawały bez odpowiedzi. Organy bezpieczeń-
stwa zastraszały tych, którzy o tej sprawie 
głośno mówili. Szykanowano rodziny ofiar, 
nazywając je przy różnych okazjach „ban-
dyckimi rodzinami”. Dopiero u schyłku PRL-u 
wiedza o obławie poczęła przekraczać grani-
ce augustowskiego regionu, stając się z cza-
sem jedną z najbardziej wyrazistych „białych 
plam”, w miarę upływu lat rozpoznawanych. 
Na drodze ku poznaniu prawdy o zbrodni 
augustowskiej wielkie zasługi położył, za-
wiązany jeszcze u schyłku poprzedniego 
systemu, Obywatelski Komitet Poszukiwań 
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych
w Lipcu 1945 a po 1989 roku struktury pol-
skiego państwa: prokuratura, Instytut Pamięci 
Narodowej (w 2009 roku dokonany podczas 
obławy lipcowej mord otrzymał kwalifikację 
prawną zbrodni przeciw ludzkości), a także, 
co trzeba podkreślić, niezależni badacze ro-
syjscy ze Stowarzyszenia „Memoriał”. Nadal 
jednak nie można jednoznacznie stwierdzić 
dlaczego doszło do tego starszego mordu, 
jak przebiegał, ile pochłonął ofiar, gdzie zlo-
kalizowany został kolejny polski Katyń – mo-
giły kryjące ofiary sowieckiej zbrodni.

„Było ich pełno jak komarów”

Pierwsza faza Obławy Augustowskiej miała 
miejsce między 12 a 19 lipca 1945 roku. Prze-
prowadzona została z wielkim rozmachem: 
objęła obszar ok. 5 tys. km2, a do jej realizacji 
użyto ok. 45 tys. żołnierzy. Działano wedle 
jednolitego scenariusza. Oddziały pacyfikacyj-
ne otaczały wsie, blokowały dojazd do nich; 
nagle na wiejskich drogach zaroiło się od 
mundurów; „było ich pełno jak komarów”, 
wspomina jeden ze świadków obławy. 
Napastnicy byli przygotowani do akcji. Dys-
ponowali listami osób, które miano zatrzy-
mać, przesłuchać, aresztować. W jaki sposób 
listy te konstruowano? Sporo informacji do-

tyczących miejscowego podziemia niepodle-
głościowego przyniosła akcja wywiadowcza 
prowadzona przez sowiecką partyzantkę 
mjr. Konstantego Cwietyńskiego „Orłowa”, 
działającą w tym rejonie wiosną i latem 1944 
roku. Część wydobyto podczas brutalnych 
śledztw grupy żołnierzy AK z Augustowskie-
go aresztowanych i wywiezionych w głąb 
ZSRR jesienią 1944 roku. Obławę wspoma-
gały powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa 
Publicznego i jednostki milicji, korzystające 
z informacji miejscowych konfidentów. To 
oni wskazywali osoby związane z akowską 
konspiracją, byli przewodnikami enkawudzi-
stów. To wtedy swoją bezpieczniacką drogę 
rozpoczynał Mirosław Milewski, funkcjona-
riusz UBP w Augustowie, uczestnik obławy, 
później generał dywizji SB, minister spraw 
wewnętrznych, członek Biura Politycznego, 
bliski współpracownik gen. Wojciecha Jaru-
zelskiego; to on – wedle zeznań Grzegorza 
Piotrowskiego, mordercy bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki – miał być politycznym inspirato-
rem zbrodniczego porwania kapłana.
Enkawudziści wchodzili do domów, pytali
o tych, po których przyszli. Był lipcowy czas, 
sianokosy, prace w gospodarstwie. Bywało, 
że ktoś z domowników biegł zawiadomić nie-
obecnych, ojca, starszych braci o niespodzie-
wanej wizycie. Przybysze nie byli natarczywi, 
uspokajali, że wyjaśnienia w dowództwie, 
do którego doprowadzali zatrzymanych, 
mogą trwać krótko. Tych, którzy z pierwsze-
go przesłuchania nie wrócili, trzymano zwy-
kle dzień-dwa w jakimś gospodarczym po-
mieszczeniu, pozwalano rodzinie dostarczyć 
żywność, ubranie, bieliznę. Stamtąd przewo-
żono ich do tzw. obozów filtracyjnych. Nie-
których zwalniano, pozostałych ładowano 
na samochody, wywożono w nieznane lub 
do siedzib bezpieki w Augustowie, Suwał-
kach. Tam miało miejsce katowanie, tortury, 
wymuszanie zeznań. Spośród zatrzymanych 
aresztowano 592 osoby. W następnej fali 
obławy (między 20 a 28 lipca), aresztowano 
jeszcze ok. 80 osób; można przypuszczać, że 
byli to ci, których nazwiska udało się wydo-

Tajemnica ukryta w rosyjskichTajemnica ukryta w rosyjskich
i białoruskich archiwach i białoruskich archiwach 

być w czasie brutalnych śledztw wcześniej 
aresztowanych. Wśród tych, którzy zaginęli 
bez wieści, było co najmniej 27 kobiet i kil-
kunastu niepełnoletnich. 

Dlaczego właśnie tam? 

Obławy nie były czymś nowym w działaniach 
formacji NKWD. Jednak ta, jaka miała miej-
sce w lipcu 1945 roku, różniła się od innych 
– nikt z aresztowanych w jej toku nie ocalał. 
Jakie czynniki zdecydowały o jej podjęciu? 
Na ten temat sformułowano kilka hipotez. 
Decyzję o jej podjęciu łączono z sytuacją, 
jaka wytworzyła się na terenie całego woje-
wództwa białostockiego wiosną 1945 roku, 
po przesunięciu się wielkich formacji wojsk 
sowieckich na zachód. Nastąpił wtedy okres 
wzmożonej aktywności podziemia niepod-
ległościowego, szczególnie Armii Krajowej 
Obywatelskiej utworzonej w lutym 1945 r. 
przez płk. Władysława Liniarskiego „Mści-
sława”, na bazie struktur rozwiązanej mie-
siąc wcześniej Armii Krajowej. Oddziały AKO
w dużej mierze kontrolowały teren, znajdu-
jąc oparcie wśród patriotycznie nastawionej 
ludności, podejmowały skuteczną walkę
z bezpieką, milicją, czynnie przeciwstawia-
ły się grabieżom i gwałtom dokonywanym 
przez czerwonoarmistów. Podczas narady
w Białymstoku w połowie maja 1945 rozwa-
żano podjęcie na terenie województwa zma-
sowanej akcji przeciw podziemiu niepodle-
głościowemu siłami wojsk wewnętrznych 
NKWD i formacji podległych komunistycz-
nemu Rządowi Tymczasowemu. Do akcji w 
skali całego województwa jednak nie dosz-
ło. Tylko Puszcza Augustowska i jej okolice 
stały się widownią wielkiej obławy skierowa-
nej przeciw Polakom pragnącym Polski Nie-
podległej. Czy obława została zorganizowana 
dlatego, że przez ten teren przybiegały trasy, 
którymi transportowano do ZSRR mienie 
zrabowane na terytorium Prus Wschodnich, 
m.in. pędzono wielkie stada zdobycznego 
bydła, którego konwoje w rejonie Augusto-
wa i Grajewa były atakowane przez polskie 
zbrojne podziemie? O działaniach podjętych 
w celu zapewnienia takim konwojom bez-
pieczeństwa meldował Józefowi Stalinowi
29 maja 1945 roku komisarz spraw wewnętrz-
nych Ławrientij Beria. Genezy obławy dopa-

W lipcu 1945 roku, kilka tygodni po zakończeniu działań wojennych w Europie, jed-
nostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, wspomagane przez funkcjonariuszy 
UB i milicjantów z Augustowa i Suwałk oraz pododdział 1. Praskiego Pułku Piechoty 
Wojska Polskiego, przeprowadziły akcję pacyfikacyjną na obszarze Puszczy Augustow-
skiej i przylegających do niej wiosek, nazywaną dziś Obławą Augustowską. Zatrzyma-
no ok. 7 tys. osób. Spośród nich aresztowano ok. 600. oskarżając je o przynależność 
lub wspomaganie „band” (tak określano struktury podziemia niepodległościowego). 
Nikt z aresztowanych nie powrócił, nikt nie dał jakiegokolwiek znaku życia. Wciąż 
nie znamy miejsca, gdzie spoczywają ofiary tej największej zbrodni na Polakach, jaka 
została popełniona po zakończeniu działań wojennych. Władze Rosji i Białorusi, mimo 
wielokrotnych wniosków strony polskiej, nie ujawniają zasobów archiwalnych zwią-
zanych z przebiegiem Operacji Augustowskiej i losem zatrzymanych. Postępując tak, 
rozciągają parasol ochronny nad sprawcami tamtej zbrodni ludobójstwa skierowanej 
przeciwko tym, którzy „Zginęli bo byli Polakami” (taki napis widnieje na symbolicznej 
mogile zaginionych w Gibach). 

Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku 
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trywano się też w planowanym przejeździe 
przez te tereny Józefa Stalina, zdążającego 
na konferencje poczdamską (17 lipca-2 sierp-
nia 1945). Czy tego typu przyczyny mogłyby 
„usprawiedliwić” tak wielki wymiar represji, 
dokonanie zbrodni ludobójstwa? Ostatnio 
pojawiła się nowa hipoteza, odwołująca się 
do materiałów zebranych przez suwalską SB 
w 1989 roku, z których wynikało, że „strona 
radziecka myślała latem 1945 roku o regula-
cji swoich granic państwowych”, o połącze-
niu obwodu kaliningradzkiego z sowiecką 
Białorusią, czyli o aneksji Augustowskiego
i Suwalszczyzny. Ten zamysł, na którego po-
twierdzenie brak materiałów źródłowych, 
wiązał się z koniecznością „oczyszczenia 
terenu z elementu poakowskiego – wrogie-
go ZSRR”. Mógł stanowić „argument” dla 
zbrodniczej decyzji. Jak wiadomo, przywód-
cy ZSRR zrezygnowali z realizacji takiego 
projektu. Ale może był on jednym z czynni-
ków, które stały u źródeł letniej obławy i jej 
konsekwencji – zbrodni ludobójstwa?

Szyfrogram gen. płk. Abakumowa

Prof. Nikita Pietrow, historyk z moskiewskie-
go Stowarzyszenia „Memoriał”, w archiwach 
Federalnej Służby Bezpieczeństwa odnalazł
i przekazał polskim badaczom niezwykle waż-
ny dokument, który w jednoznaczny sposób 
potwierdza odpowiedzialność władz rosyj-
skich za popełnioną zbrodnią. To szyfrogram 
generała pułkownika Abakumowa, Naczelnika 
Głównego Zarządu Kontrwywiadu „Smiersz” 
z 21 lipca 1945 roku skierowany do Ławreinti-
ja Berii; prośba o akceptację „zlikwidowania” 
592 osób aresztowanych w czasie obławy. 
W dokumencie jest mowa o wydzieleniu do 
przeprowadzenia tej akcji grupy operacyjnej
i batalionu wojsk zarządu „Smiersza” 3. Fron-
tu Białoruskiego; znalazło się w nim zapew-
nienie, że jej wykonawcy „zostaną dokładnie 
poinstruowani o sposobie likwidacji bandy-
tów”, wymienione są nazwiska generałów: 
Iwana Gorgoniowa i Pawła Zielenina,wyzna-
czonych do kierowania akcją. W dokumencie 
znajdują się dane liczbowe dotyczące zatrzy-
manych podczas obławy, które rzucają nowe 
światło na liczbę jej ofiar. Oprócz 592 polskich 
„bandytów” przeznaczonych do likwidacji, 
wymieniona jest tam grupa 828 „zatrzyma-
nych”, którzy są „sprawdzani. Nie wiemy
o losie, jaki ich spotkał. Można przypuszczać, 
że stało się to, co najgorsze. W szyfrogramie 
wymieniona jest też grupa aresztowanych
252 „Litwinów”, zakwalifikowanych jako 
bandytów (a więc skazanych na śmierć) oraz 
grupa 262 „sprawdzanych”, którzy zostali 
przekazani NKWD-NKGB radzieckiej Litwy. Ci 
„Litwini” to przecież Polacy z terenów II RP, 
anektowanych do ZSRR, włączonych do ra-
dzieckiej Litwy, aktywni w polskim podziemiu 
niepodległościowym, z których zrobiono cu-
dzoziemców. Należy dodać, że autor raportu 
nie doliczył do niego bliżej nieokreślonej licz-
by osób zamordowanych podczas brutalnych 
przesłuchań, także ok. 70 poległych i zamor-
dowanych żołnierzy z ok.180 osobowego od-
działu Obwodu Augustów AKO dowodzone-
go przez sierż. Władysława Stefanowskiego, 
ps. „Grom”, który nad jeziorem Brożane prze 

trzy dni odpierał ataki siedmiotysięcznych sił 
NKWD. 

Gdzie ich groby? 

Takie pytanie zadawały sobie i nadal za-
dają rodziny zaginionych. Zgasła tląca się
w pierwszych latach po ich uprowadzeniu 
nadzieja, że dadzą jakiś znak z więzienia,
z rosyjskich łagrów, że kiedyś powrócą. Pa-
miętano, że samochody, którymi wywożono 
aresztowanych z kilku obozów filtracyjnych 
na obrzeżach Puszczy Augustowskiej, kie-
rowały się ku niej, wjeżdżały na leśne drogi 
prowadzące w kierunku Lipska nad Biebrzą
i nowo wykreowanej granicy polsko-białoru-
skiej, a po niedługim czasie wracały stamtąd 
puste. Coraz mocniejsze było przekonanie, 
że gdzieś tam, w nieodległych ostępach le-
śnych, spotkała ich śmierć. Szukano tych 
grobów. Jednym z takich niestrudzonych 
poszukiwaczy był Stefan Myszczyński, miesz-
kaniec wsi Dworczysko. Podczas obławy, 
wtedy piętnastoletni, był świadkiem aresz-
towania swego ojczyma i trzech braci. Nikt
z nich nie wrócił. W końcu czerwca 1987 roku,
w pobliżu leśnej drogi prowadzącej z Gib do 
wsi Rygol, na uroczysku Wielki Bór, odkopał 
ludzki szkielet. Twierdził, że to zmarli bliscy we 
śnie wskazali mu miejsce,w którym ma kopać. 
Wiadomość o odkryciu szybko obiegła okoli-
cę, rodziny zaginionych ciagnęły na uroczysko, 
płynęły modlitwy, płonęły znicze, przybywało 
krzyży osadzanych w piaszczystym podłożu. 
Wiadomość dotarła także do zagranicznych 
dziennikarzy, obiegła świat. Wkrótce pod egi-
dą Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitle-
rowskich w Białymstoku dokonano pospiesz-
nie ekshumacji; odsłaniając dziewięć grobów. 
Nikt nie dał wiary, kiedy na konferencji pra-
sowej zaprezentowano znalezione podczas 
ekshumacji dwa niemieckie tzw. nieśmiertelni-
ki, świadczące, że odsłonięto groby żołnierzy 
niemieckich. Prezentacji towarzyszył bowiem 
cyniczny komentarz Jerzego Urbana, który za-
przeczył, jakoby na tamtym terenie w okresie 
tuż powojennym miały miejsce jakiekolwiek, 
związane z działaniem wojsk sowieckich dra-
matyczne wydarzenia.
Odkrycia na uroczysku stały się swoistym 
katalizatorem: obudziły tłumioną przez lata 
przez komunistyczne władzę społeczną pa-
mięć, przeniosły ją poza granice augustow-
skiego regionu, przyczyniły się do powsta-
nia Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań 
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych 
w Lipcu 1945 (wtedy nielegalnego), który 
wykonał olbrzymią pracę, zbierając relacje
o przebiegu obławy, gromadząc informacje
o przerwanych życiorysach kilkuset jej ofiar. 
Powtórna ekshumacja, przeprowadzona 
przez profesjonalnych archeologów już po 
przełomie politycznym w 1989 roku, po-
twierdziła, wbrew oczekiwaniom, wyniki 
pierwszej: na uroczysku Wielki Bór został 
urządzony polowy cmentarz żołnierzy nie-
mieckich. Miejsce pochówku ofiar lipcowej 
obławy wciąż pozostaje nieznane. Próbowa-
no je lokalizować w różnych miejscach: forty 
w Grodnie, poligon w Lidzie, posesja powia-
towego UBP w Augustowie, także tereny 
dawnych Prus Wschodnich: okolice Olecka, 

Gołdapi, rejon Puszczy Romnickiej. W ubie-
głym roku prof. Nikita Pietrow sformułował 
nową hipotezę: ofiary zbrodni zostały po-
chowane w lesie w Kaletach na Białorusi, 
tuż przy granicy z Polską. Aktualnie prowa-
dzi się analizy archiwalnych zdjęć lotniczych, 
które być może doprowadzą do lokalizacji 
potencjalnych grobów ofiar obławy NKWD.
A jeśli się tak stanie weryfikacja terenowa bę-
dzie uzależniona od dobrej woli tamtejszych 
władz. A tej, niestety, wciąż brakuje. „Zwra-
caliśmy się z prośbą o pomoc do archiwów 
rosyjskich, białoruskich, litewskich. Niestety, 
tylko Litwa odpowiedziała pozytywnie na 
nasze pisma. Niezwykle istotne – zarówno 
dla prokuratury, jak i historyków badających 
sprawę obławy – dokumenty rosyjskie i bia-
łoruskie są wciąż poza naszym zasięgiem” 
– to gorzka konstatacja Janusza Romańczu-
ka, naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Bia-
łymstoku które prowadzi śledztwo w spra-
wie Obławy Augustowskiej. Nie tylko ziemia 
strzeże swych tajemnic, także instytucje 
dwóch ościennych państw, Rosji i Białoru-
si, nie mają odwagi, aby wstąpić na drogę 
prawdy. A przecież w tamtych archiwach, 
znajduje się klucz do wyjaśnienia tamtej lip-
cowej tragedii. Czy pomogą go przekręcić 
polityczne naciski na najwyższym szczeblu? 
Do tej pory nie podjęto żadnych efektyw-
nych działań. Przykład: działająca kilka lat 
Polsko-Rosyjska komisja do Spraw Trudnych 
nie ruszyła tego wątku. A przecież, powtórzę 
to jeszcze raz, była to największa zbrodnia 
na Polakach, jaka została dokonana po za-
kończeniu działań wojennych. 

*** 
W dniach 18-19 lipca w Augustowie i Gi-
bach odbyły się w 70. rocznicę tragicznych 
wydarzeń obchody Dnia Pamięci Ofiar Obła-
wy Augustowskiej z lipca 1945 roku, usta-
nowionego uchwałą Sejmu RP 9 lipca 2015 
roku. Przybyły rodziny ofiar, mieszkańcy tam-
tych okolic, harcerze, przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych. Odczytano 
m.in. list od prezydenta elekta Andrzeja Dudy, 
który zapewniał, że zrobi wszystko, aby spra-
wa obławy została wyjaśniona. Przy symbo-
licznej mogile w Gibach Mszy św. przewod-
niczył biskup ełcki Jerzy Mazur SVD, kazanie 
wygłosił ks. prałat Stanisław Wysocki, prezes 
Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustow-
skiej, który podczas niej stracił ojca, siostrę
i brata, mówił m.in. „Chrystusie, z wyżyn 
krzyża przebacz, przebacz i spraw, aby moc 
Twego przebaczenia nie zwalniała nas z pa-
mięci o tych strasznych wydarzeniach, lecz 
tym bardziej przynaglała do odkrywania peł-
nej prawdy o losach naszych najbliższych. 
Prawdy o pełnej liście zamordowanych,
o miejscach kaźni, a jednocześnie dołach 
śmierci naszych najbliższych, ukochanych”.

(Korzystałem z opracowania „Obława Au-
gustowska” – miesięcznik „Pamięć. Pl”, red. 
Andrzej Brzozowski, IPN – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Warszawa 2015). 

 Jędrzej Łukawy 
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W to majowe przedpołudnie mam okazję 
obcowania z niezwykłą postacią i jej historią 
niemal sam na sam. Bo uprzejmy Pan, któ-
ry pilnuje domu Edyty Stein we Wrocławiu, 
udostępnia mi nawet jej salon na pierwszym 
piętrze, gdzie przyszła święta Kościoła kato-
lickiego pracowała i uczyła się. W ciszy prze-
mierzam pomieszczenia małego muzeum
i wpatruję w fotografie, obrazy. W biblio-
teczce na półce spostrzegam dzieło jej życia, 
„Wiedzę Krzyża”, chociaż największym dzie-
łem jej życia była jedność pomiędzy słowem 
i czynem – złożenie całopalnej ofiary za swój 
naród. Mijam menorę, taką samą, jaka stała 
na stole, gromadząc rodzinę Steinów wokół 
szabasowych świec. 
Ten dwupiętrowy budynek w czasach, gdy 
właścicielką wrocławskiej kamienicy była 
Augusta Stein, wyróżniał się błękitną fasadą
z elementami ozdób z żółtego piaskowca. 
W zapiskach autobiograficznych Edyta Stein 
wspomina, jaki zachwyt szkolnej koleżanki, 
Julii Heimann, wzbudziła dębowa klatka scho-
dowa i salon Edyty. Czasy Edyty Stein pamięta 
też piękny stary kasztan, rosnący w obrębie 
posesji…
W ten październikowy dzień, w roku, gdy Hi-
tler rozpoczyna swoja złowrogą tyranię, Edyta 
żegna swoją ziemską matkę, która wprowa-
dzała ją w świat religii mojżeszowej. Odtąd już 
na wieki skryje się w ramionach Matki Bożej. 
„O Matko moja… dziękuję żeś mnie powołała, 
jeszcze zanim wiedziałam, że to wołanie po-
chodzi od Ciebie… Uważam za wielką nieza-
służoną łaskę, ze wybrałaś mnie za swe narzę-
dzie. Pragnę być w Twych rękach narzędziem 
uległym. Liczę na Ciebie Matko, że mnie tępe 
narzędzie, uczynisz narzędziem użytecznym. 
Amen”. Tymi słowami modliła się do Matki 
Bożej wielka intelektualistka żydowska, doktor 
filozofii ze szkoły fenomenologicznej Edmun-
da Husserla, która przez większość swojego 
dojrzałego życia zwykła „sama o sobie decy-
dować”. Osoba uparta, a nawet krnąbrna jako 
dziecko o temperamencie „żywego srebra” 
– jak sama o sobie pisała w wspomnieniach. 
Jako nastolatka świadomie odrzuciła judaizm.
„Marzyłam o szczęściu i sławie. Byłam prze-
konana, że jestem przeznaczona do czegoś 
wielkiego” – wyznała w autobiografii ta ko-

bieta o wybujałych ambicjach i poznawczej 
dociekliwości. Jej życie jednak, jej uczciwość 
intelektualna to kolejny dowód dla pysznych 
racjonalistów, agresywnych ateistów naszych 
czasów – którzy forsują bezbożne ideologie – 
że to Pan Bóg… na naszej naturze, jakże ułom-
nej, buduje swoje królestwo łaski. I to ON wy-
biera kruche naczynie, w które chce ją wlać.
I tak jak „nie rzuca się pereł między wieprze”, 
tak Bóg, Depozytariusz skarbu wiary, dobrze 
wie, komu go powierzyć, kto jest gotowy do 
przyjęcia. 
Już jako karmelitanka Teresa Benedykta od 
Krzyża odczytywała to przemożne wstawien-
nictwo Matki Bożej, które spowodowało, że 
wcielony Bóg, Jezus Chrystus, dostrzegł w du-
szy Edyty tę „tęsknotę za prawdą, która była 
jedyną modlitwą” ówczesnej zdeklarowanej 
ateistki.
Edyta Stein tak wspomina rozstanie z matką, 
Augustą, której przenikliwe spojrzenie z por-
tretu spogląda na odwiedzających jej dom. 
„Matka usiłowała coś zjeść, ale odsunęła fi-
liżankę i zaczęła płakać. Podeszłam do niej
i trzymałam ją w ramionach aż do chwili, gdy 
trzeba było już iść. Skinęłam na Ernę, by zajęła 
moje miejsce. W sąsiednim pokoju ubrałam 
kapelusz i płaszcz. Nastąpiło pożegnanie. Mat-
ka ściskała mnie i całowała serdecznie. Eryka 
dziękowała mi za okazaną pomoc… Żegnając 
mnie powiedziała: «Niech cię Wiekuisty wspo-
maga». Gdy ściskałam Ernę, matka zaczęła 
głośno szlochać. Wyszłam pośpiesznie…”. 
W pierwszym pomieszczeniu muzeum Edyty 
Stein przy ul. Nowowiejskiej w centralnym 
miejscu wisi wielki krucyfiks, a pod nim zdjęcie 
Edyty Stein w dniu obłóczyn..
W rogu pokoju polichromowana figura Matki 
Bożej z Dzieciątkiem…
Święta Edyto Stein, wyproś łaskę wiary dla 
ludzi, którzy uczynili bożkiem swój intelekt, 
łaskę nawrócenia dla ludzi ogarniętych py-
chą rozumu... 

Od mądrości fi lozofów do Mądrości Ukrzyżowanej

Poszukiwanie prawdy, sensu życia, pytania 
egzystencjalne, ontologiczne skłaniały młodą 
Edytę Stein ku studiom filozoficznym, psycho-
logii. Interesowała się też historią i literaturą 
niemiecką.

Studiowała w la-
tach 1911-1915 na 
Uniwersytecie Wro-
cławskim i Uniwer-
sytecie w Getyndze, 
gdzie poznała gru-
pę filozofów, skupionych wokół twórcy feno-
menologii, prof. Edmunda Husserla. W latach 
1916-1918 kontynuowała studia we Fryburgu, 
gdzie poznała wielu jego uczniów pochodze-
nia żydowskiego, którzy przeżyli konwersję na 
katolicyzm. Byli wśród nich: Rudolf Reinach, 
Dietrich von Hildebrand, Roman Ingarden, Max 
Scheller. Edyta, która uważała się wówczas za 
ateistkę, przyglądała się jednak bez uprzedzeń 
swoim katolickim przyjaciołom i ich życiowym 
postawom.
We Fryburgu, gdzie obroniła pracę doktor-
ską w 1917 roku, odkryła niezwykły fenomen 
wiary katolickiej: intymną relację człowieka do 
Boga. Było to krótkie doświadczenie związane 
z nawiedzeniem katedry: „Lecz większe wra-
żenie niż Römerberg i Hirschgraben zrobiły 
na mnie sprawy zgoła różne. Wstąpiłyśmy na 
kilka minut do katedry i gdyśmy tam pozosta-
wały w nabożnym milczeniu, weszła jakaś ko-
bieta obarczona koszykiem i uklękła w jednej 
z ławek na krótką modlitwę. Było to dla mnie 
zupełnie coś nowego. Do synagogi i zborów 
protestanckich, do których chodziłam, szło się 
tylko na nabożeństwo. Tu ktoś oderwał się od 
wiru codziennych zajęć, aby wstąpić do puste-
go kościoła, jakby na jakąś poufną rozmowę. 
Nigdy tego nie zapomnę”.
Momentem jej chrześcijańskiego nawiedzenia 
była lektura „Księgi życia” św. Teresy z Avili, 
karmelitanki. Tej, która z głębi swoich mi-
stycznych doświadczeń wyznawała, że „Bóg 
sam wystarczy”. Osłupieliby pewnie ludzie 
zwodzeni przez sondaże, gdyby usłyszeli inne 
wyznanie doktor Kościoła, św. Teresy Wielkiej: 
„Bóg i ja – razem tworzymy większość”. 
We wrocławskim domu Edyty Stein, w jednej 
z sal muzealnych czytam fragment zapisków 
autobiograficznych żydowskiej świętej, któ-
rymi opatrzone jest m.in. zdjęcie rodziny jej 
przyjaciół, małżeństwa Reinachów. Pojawia 
się tu słowo klucz do wiary, która ją tak pocią-
gała u Reinachów – dobroć.
To dzięki m.in. świadectwu tych ludzi Edyta 
zbliżyła się do Chrystusa. Po śmierci przyja-
ciela, Adolfa Reinacha, który zginął w czasie
I wojny światowej w 1917 roku, uderzył ją na 
pogrzebie spokój wdowy: „Na pogrzebie Re-
inacha spotkałam się pierwszy raz z Krzyżem 
i Bożą mocą, jakiej udziela on tym, którzy go 
niosą. Ujrzałam pierwszy raz w życiu Kościół 
w jego zwycięstwie nad ościeniem śmierci.
W tym momencie załamała się moja niewiara
i ukazał się Chrystus w tajemnicy Krzyża”.
Świadectwo mistyczki św. Teresy z Avili i kato-
lickich przyjaciół sprawiły, że trzydziestoletnia 
Edyta Stein mogła „z głębokości zawołać” do 
Pana – Jesteś Prawdą.
Od tego momentu jej życie zorientowane 
jest na zbliżanie do Chrystusa, Boga wcie-

„Za swój naród…”„Za swój naród…”
Przed wejściem do neoklasycystycznej kamienicy przy ul. Nowo-
wiejskiej 38 we Wrocławiu kwitną róże. Majowe słońce rozjaśnia 
surową fasadę domu, którego właścicielką w latach 1910-1933 była 
Augusta Stein, spoczywająca dziś na cmentarzu żydowskim przy ul. 
Ślężnej we Wrocławiu. 
Być może to tutaj, w salonie na pierwszym piętrze, odbywały się 
dramatyczne rozmowy matki – pobożnej Żydówki Augusty – z jej 
11. dzieckiem, córką Edytą, która wybrała drogę podążania za krzy-
żem Chrystusa w klasztorze karmelitańskim. Dotkliwym przeżyciem 
stało się dla obecnej świętej Patronki Europy, Teresy Benedykty od 
Krzyża, rozstanie z matką, dzień po 42. urodzinach – 13 października 
1933 r. (ojciec Zygfryd umarł, gdy miała dwa lata). Początek świa-
domie przyjętego cierpienia – opuszczenia tych, których kochała
i wejście na drogę krzyżową z Chrystusem. Bo to Jego prosiła w 
dniu obłóczyn (1934 r.) o przyjęcie ofiary za swój żydowski naród.

Edyta Stein (1891-1942) – żydowska racjonalistka, która odnalazła Boga w Prawdzie KrzyżaEdyta Stein (1891-1942) – żydowska racjonalistka, która odnalazła Boga w Prawdzie Krzyża
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Walka ta rozpoczęła się w momencie, kiedy 
polską wspólnotę przeżywającą tragiczny czas 
utraty niepodległości i okupacji ojczyzny, ze-
lektryzowała wiadomość o odkryciu 13 kwiet-
nia 1943 r. w katyńskim lesie mogił polskich 
oficerów. Przez długie lata walka o prawdę 
o Zbrodni Katyńskie szła w parze z walką
z kłamstwem katyńskim: przerzucaniem od-
powiedzialności za zbrodnię na Niemców. 
Kłamstwo to zataczało szerokie kręgi, oddzia-
ływało na kształt polityki wielkich mocarstw 
wobec Polski, szczególnie w czasie II woj-
ny światowej, stało się swoistym mitem za-
łożycielskim dla władz powojennej Polski, 
które wbrew wymowie faktów niewzruszenie 
stały murem przy sowieckiej wersji tamtych 
tragicznych wydarzeń. Jeszce stosunkowo 
niedawno, w stanie wojennym, skazywano 
za wydawanie i kolportowanie książek, któ-
re ukazywały prawdę o Zbrodni Katyńskiej. 
Kłamstwo katyńskie na długie lata głębokim 
cieniem pokryło relacje polsko-rosyjskie, tak-
że w podstawowym, ludzkim wymiarze. Jak-
że wielu Rosjan, często z sympatią odnoszący 
się do Polski, było do głębi przekonanych, że 
Katyń był dziełem Niemców. Przełom nastą-
pił w okresie pierestrojki. Wiosną 1990 roku 

Michaił Gorbaczow po raz pierwszy oficjalnie 
przyznał, że Katyń był dziełem NKWD; w ślad 
za tym poszły inne, ważne dla drogi ku praw-
dzie, decyzje, m.in. przekazanie prezydentowi 
RP Lechowi Wałęsie tzw. list wywozowych tj. 
zbiorowych wyroków śmierci wydanych na 
jeńców obozów w Starobielsku i Ostaszko-
wie, wskazanie miejsc ich mordu i spoczynku 
(Twer, Miednoje, Charków), a także ujawnie-
nie decyzji Ławrietnija Beri o rozstrzelaniu
25 700 polskich obywateli, wojskowych i cy-
wilów. W 1994 r. zawarto stosowne umowy
z władzami rosyjskimi i ukraińskimi w sprawie 
budowy trzech polskich cmentarzy wojen-
nych (Charków, Katyń, Miednoje). Realizację 
uzyskanych drogą konkursów projektów, 
poprzedziły prace sondażowo-ekshumacyj-
ne. Pozwoliły poznać metodologię zbrodni, 
ujawniły wiele przedmiotów, które mieli przy 
sobie skazańcy, swoistych katyńskich relikwii. 
Inwersorem była Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, a całością prowadzonych prac 
kierował jej niestrudzony sekretarz generalny, 
śp. Andrzej Przewoźnik, jedna z ofiar tragedii 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. 
17 czerwca 2000 r. został otwarty Cmentarz 
Ofiar Totalitaryzmów w Charkowie na Ukra-

W 2000 r. miało miejsce znamienne wydarzenie: zostały poświęcone i otwarte trzy 
polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Charkowie, Miednoje. To był ważny element 
długiej drogi walki o prawdę o zbrodni dokonanej na bezbronnych jeńcach niewypo-
wiedzianej wojny, obywatelach II Rzeczypospolitej. Także walki o historyczną pamięć 
i narodową godność.

Rocznica warta przypomnieniaRocznica warta przypomnienia
inie – spoczywa na nim ok. 3800 jeńców 
obozu w Starobielsku. 28 lipca przyszła kolej 
na Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu – ok. 
4400 jeńców z Kozielska. 2 września został 
otwarty Polski Cmentarz Wojenny w Miedno-
je – ok. 6300 jeńców obozu w Ostaszkowie: 
funkcjonariuszy Policji Państwowej, straży 
więziennej, Korpusu Ochrony Pogranicza.
Na te trzy uroczystości przybyła reprezentacja 
państwa i narodu, wojska, policji, służb mun-
durowych, harcerzy, kombatantów. Swym 
bliskim oddawały hołd Rodziny Katyńskie. 
We wszystkich trzech uroczystościach wziął 
udział ówczesny premier rządu RP Jerzy Bu-
zek. Przybyli biskupi, kapłani, księża kapelani 
wszystkich wyznań, płynęła do Boga ich mo-
dlitwa. Mszy świętej w Katyniu przewodni-
czył Prymas Polski Józef Glemp, w Charkowie 
i Miednoje ks. bp gen. dyw. Sławoj Leszek 
Głodź, Biskup Polowy WP. Do Hetmanki Żoł-
nierza Polskiego zanoszono modlitwę, aby 
tych, którzy spoczywających na tych cmen-
tarzach otaczała płaszczem „swej opieki
w niebieskiej kwaterze”.
Już piętnaście lat pielgrzymują tu rodacy
w imię pamięci, wierności polskim impondera-
biliom. Także w imię tego przekonania, wypo-
wiedzianego podczas poświecenia cmentarza 
w Charkowie przez Biskupa Polowego, adreso-
wanego do tych, którzy na tych cmentarzach 
spoczywają: „Jesteście ojcami naszej wolności. 
Wasza ofiara nie poszła na zatracenie”.

 jł

lonego, Miłości i Mądrości ukrzyżowanej. 
W styczniu 1922 r. przyjmuje chrzest, by po 
dwunastu latach wstąpić do klasztoru kar-
melitańskiego.
Już wie, bo doświadcza, że „ponad drogą 
poznania filozoficznego jest droga wiary. 
Daje ona zupełnie bliskość Boga miłującego 
i miłosiernego oraz obdarza taką pewnością, 
jakiej nie może udzielić nam żadne poznanie 
naturalne. Należy jednak pamiętać, że i dro-
ga wiary jest drogą ciemną. Bóg dostosowuje 
swe słowa do miary człowieka, abyśmy mogli 
pojąć to, co Niepojęte”.
Tę „ukrzyżowaną mądrość” zawdzięcza du-
chowemu zbliżeniu do ojca założyciela Kar-
melu – św. Jana od Krzyża, autora takich dzieł, 
jak: „Droga na Górę Karmel”, „Pieśń Ducho-
wa” czy „Noc ciemna”.
W holenderskim klasztorze w Echt – do które-
go przeniosła się z Kolonii, gdy wzmogły się 
prześladowania Żydów – pracuje intensyw-
nie, jakby przeczuwała, że czasu jest niewiele. 
„Wiedza krzyża” – to jej ostatnie dzieło – finis 
coronat opus.
Wyraz swej duchowej bliskości z hiszpańskim 
mistykiem, św. Janem od krzyża, Edyta Stein 
dała przez wybór obrazka na pamiątkę swych 
obłóczyn (14 kwietnia 1934 r.) z jego słowa-
mi: „By dojść do tego, byś był wszystkim, nie 
chciej być czymś w niczym” oraz obrazka na 
pamiątkę swej profesji wieczystej (21 kwietnia 
1938 r.) ze słowami: „Moim jedynym powoła-
niem jest odtąd [coraz] bardziej kochać”.

Gestapo zabiera ją 2 sierpnia 1942 r. wraz z 
siostra Różą i innymi więźniami do Auschwitz.
9 sierpnia 1942 roku Chrystus przyjmuje jej 
ofiarę za naród żydowski.
Jan Paweł II beatyfikuje siostrę Teresę Benedyk-
tę od Krzyża (Edytę Stein) w Kolonii w 1987 r., 
w 1998 r. w Rzymie ogłasza świętą, a w 1999 
proklamuje patronką Europy. 

Krzemienica, 9 sierpnia 2008 roku

Jest 9 sierpnia 2008 r., wspomnienie litur-
giczne św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty 
Stein). Pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę 
zatrzymuje się tu piątego dnia, na pątniczym 
szlaku, by spotkać się o poranku z Jezusem 
Eucharystycznym. Ołtarz polowy na wzniesie-
niu przed kościołem w Krzemienicy a wokół, 
na trawie, na łące, na karimatach siedzą za-
słuchani pielgrzymi.
Zajmuję dobrą „miejscówkę”, w pobliżu oł-
tarza, obok pana pułkownika, który od lat 
pielgrzymuje na Jasną Górę. Nie, nie z wygod-
nictwa, ale z racji powierzonej przez biskupa 
polowego, śp. biskupa Tadeusza Płoskiego 
funkcji rzecznika prasowego pielgrzymki woj-
skowej…
Są takie słowa, takie wydarzenia w życiu każ-
dego człowieka, które „odkładają” się we 
wnętrzu, idą z nami, rosną, dojrzewają, 
Jednym z nich jest tamto kazanie biskupa Pło-
skiego, poświęcone Edycie Stein w jej wspo-
mnienie liturgiczne, w rocznicę jej śmierci
w komorze gazowej w Auschwitz. 

– Nikt nie obiecywał nam raju na ziemi. Chrys-
tus nie mami nas czczymi obietnicami. W ja-
sny sposób pokazuje nam, że uczeń, tak samo 
jak Mistrz, ma zaprzeć się siebie i wziąć swój 
krzyż – mówił Biskup Płoski o mądrości ,która 
stała się udziałem pierwszej w XX wieku świę-
tej intelektualistki. 
– Ciekawe, usłyszeliśmy dalej, że jest tak bar-
dzo surowy dla swoich przyjaciół. Im ktoś jest 
większym przyjacielem, tym Jezus jest dla nie-
go surowszy, a dla nawróconych grzeszników 
przeciwnie – jest bardzo łagodny. Ty i ja, nie 
możemy liczyć na kumoterstwo z Panem Je-
zusem, na przyjaźń, która uchroni nas od kło-
potów. Chrześcijanin, ty i ja, jesteśmy ludźmi 
powołanymi do największej odpowiedzialno-
ści, jaką jest przyjaźń z Jezusem. (...) Pan Jezus 
żąda od nas wiary, która jest ufnością nawet 
w rozpaczy i zupełnym osamotnieniu – usły-
szeliśmy najtrudniejsze, ale prawdziwe słowa. 
Jakże dobrze to zrozumiała, uczennica krzyża 
– Edyta Stein, która przeszła przez „noc ciem-
ną”, by znaleźć się w ramionach Miłości miło-
siernej, która nigdy nie zawodzi…
– Niesamowite było to kazanie, nareszcie coś 
ważnego do mnie dotarło, zrozumiałem – sły-
szę po Mszy św. w Krzemienicy od „chłopa jak 
dąb”, pana pułkownika w sile wieku.
Uśmiechnęłam się porozumiewawczo.
Święta Edyta Stein tego dnia w Krzemienicy 
była z nami duchem.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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W roli głównej dowódcy cristeros, w filmie 
„Cristiada”, gen. Enrique Gorostiety, wy-
stąpił Andy García, zaś błogosławionego 
Anacleta Gonzáleza Floresa zagrał meksy-
kański gwiazdor Eduardo Verástegu i znany 
w Polsce m.in. z filmu „Bella” promującego 
ochronę życia. 
Te przeszkody w docieraniu do prawdy jednak 
nie zwalniają nas, katolików, z poszukiwania 
rzetelnej informacji o Kościele w wiarygodnych 
źródłach. Bo czy zapadanie się w wygodny fo-
tel przed telewizorem i wsłuchiwanie w głos 
ludzi szkalujących Kościół, manipulujących in-
formacjami o Kościele, godne jest katolika. To 
może i wygodne, ale czy godne Męki Chrystu-
sa i jego wiernych wyznawców?! To wygod-
nictwo i lenistwo równoznaczne jest dziś ze 
zdradą, zaparciem sie męczeńskiej ofiary swo-
ich współbraci, choćby heroicznego czterna-
stolatka błogosławionego Jose Sancheza del 
Rio, pokazanego w filmie „Cristiada”.
Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 27. męczen-
ników meksykańskiej Cristiady, zamordowa-
nych w latach 1915-1937 przez antyklerykal-
ny reżim.
Wśród 13 wyniesionych na ołtarze przez 
Benedykta XVI w 2005 r. meksykańskich mę-
czenników był czternastolatek bł. Jose Luis 
Sanchez del Rio...

„Chwyciliśmy Kościół za gardło…”
Widział śmierć tego młodego chłopaka i nie 
mógł zapomnieć całego jej okrucieństwa. 
Wciąż miał przed oczyma jego niezwykłe 
bohaterstwo i niezłomność. Jose Sanchez 
miał tylko czternaście lat, gdy został zabity. 
Nie ugiął się do ostatniej chwili i odważnie 
wyznawał swoją wiarę. Do miejsca kaźni na 
miejscowy cmentarz szedł na poranionych 
stopach ze związanymi rękoma. Towarzyszyli 
mu z każdej strony oprawcy w mundurach. 
Szli obok niego z karabinami w rękach tak, 
jakby prowadzili na śmierć największego 
zbrodniarza. Chcieli go złamać na różne 
sposoby oferując mu przejście na ich stronę 
i różne zaszczyty. Miał tylko odrzucić Boga. 
Odmówił kategorycznie. Nie mógł wyrzec 
się Chrystusa! Torturowali go jeszcze przed 
śmiercią na różne sposoby, aby go zmiękczyć, 
ale wszystko wytrzymał. Na koniec zadali mu 
straszliwy ból. Poprzecinali mu nożem stopy 

od spodu i zdarli skórę, a następnie zmusili do 
chodzenia po rozsypanej soli. Szedł dzielnie 
na tych poranionych nogach do miejsca swe-
go przeznaczenia z wielkim trudem upadając 
kilkakrotnie po drodze. Za każdym jednak 
razem powstawał i podążał naprzód. Miał 
przed oczyma moment jak doszli z nim w 
pobliże dołu śmiertelnego. Stanął blisko jego 
brzegu oczekując na najgorsze. Przyglądał się 
mu stojąc z dala w grupie miejscowych wie-
śniaków. Każdy miał łzy w oczach. Dowódca 
wojskowych dał mu jeszcze ostatnią szansę, 
aby wyrzekł się swojej wiary, ale ten zawołał 
głośno: Niech żyje Chrystus Król! Wówczas 
dostał w plecy mocny cios nożem. Upadł do 
przodu na ziemię tuż przed dołem, który miał 
być jego grobem i jęcząc mocno z bólu, za-
czął kreślić palcem na ziemi znak krzyża św. 
Wgłębienie momentalnie napełniło się jego 
krwią. Aby zakończyć to bestialskie, demo-
niczne okrucieństwo dowódca wyjął pistolet 
i strzelił mu w tył głowy. Gdy Jose zastygł 
w bezruchu, wojskowy zepchnął go nogą 
wprost do grobu. Dopełniło się życie mło-
dego męczennika. Oddał życie za Chrystusa. 
Wspominając jego śmierć przypomniał sobie 
bardzo wzruszający list, jaki Jose Sanchez 
napisał do swojej matki. Miał okazję go czy-
tać. Brzmiał on następująco: „Moja kochana 
mamo, zostałem schwytany podczas dzisiej-
szej bitwy. Myślę o chwili, kiedy przyjdzie 
mi umrzeć. Nic to jednak, Mamo. Powinnaś 
zgodzić się z wolą Pana Boga. Umieram szczę-
śliwy u boku Naszego Pana. Nie chcę, żebyś 
się martwiła moją śmiercią. Powiedz raczej 
moim braciom, by poszli w ślady najmłod-
szego spośród nas, tak wypełnisz wolę Bożą. 
Odwagi! Udziel mi swego błogosławieństwa 
razem z błogosławieństwem ojca. Pozdrów 
wszystkich ostatni raz. Otrzymacie serce Wa-
szego syna, który Was oboje kocha i chciał-
by zobaczyć Was jeszcze przed śmiercią”. To 
opis śmierci bohaterskiego meksykańskiego 
chłopca błogosławionego Jose Sancheza del 
Rio widziany oczyma jednego ze świadków. 
Zbrodni tej dokonali żołnierze federalni w 
dniu 10 lutego 1928 roku. Było to w Meksy-
ku w okresie szalejącego w tym kraju terroru 
wymierzonego w Kościół Katolicki. Zamykano 
kościoły, mordowano księży i kler katolicki, 
zabraniano sprawowania Eucharystii. Jeden 

z wysokich urzędników wykrzykiwał wów-
czas głośno: „Chwyciliśmy Kościół za gardło 
i zrobimy wszystko, aby go udusić”. Podob-
ne wypowiedzi miały miejsce w armii: „Apo-
stolskie duchowieństwo rzymsko-katolickie, 
które jest faktycznie pazerną, obstrukcyjną, 
konserwatywną i wsteczną partią polityczną, 
jest jedną z przyczyn wszystkich nieszczęść, 
jakie nawiedziły Meksyk od czasu podboju 
kraju przez Hiszpanów po dzień dzisiejszy”. 
W okresie 1926-1929 trwa w Meksyku woj-
na domowa. W odpowiedzi na przemoc i 
nieprawość masońskich rządów powstaje 
silny ruch powstańczy pod nazwą Cristiada, 
który podejmuje walkę z wrogami Kościoła 
Katolickiego. Zawołaniem żołnierzy Chrystu-
sa (tzw. Cristeros) było: Niech żyje Chrystus 
Król! Niech żyje Matka Boża z Guadalupe! 
Oblicza się, że w krwawych walkach zginęło 
w Meksyku około 100 tyś. osób. Mimo zakoń-
czenia działań zbrojnych i przywrócenia pew-
nych praw nadal nie nastąpił jednak spokój 
dla Kościoła. Przypatrzmy się ustawie z 1934 
roku „o wolnym i socjalistycznym wychowa-
niu młodzieży”, której główne tezy brzmiały: 
„Każde dziecko od piątego roku życia należy 
do państwa. Wszystko zło pochodzi od kle-
ru. Bóg nie istnieje, religia jest mitem, Biblia 
kłamstwem. Nie potrzebujemy uznawać żad-
nych „bożków”, tj. ani rodziców, ani osób tak 
zwanych „godnych szacunku”. Przyjmuje się, 
że ten biedny kraj pod rządami partii lewico-
wych cierpiał nieprzerwanie, aż do końca XX 
wieku. Dopiero od niedawna Meksyk przy-
wraca Cristeros ich należyte miejsce w historii 
swojego kraju. Nie można o nich zapomnieć! 
Piękna postawa Jose Sancheza del Rio pro-
mieniuje na cały świat swym bohaterstwem 
i wiernością Chrystusowi Królowi! Zakończmy 
słowami Litanii: „Wszechmogący Ojcze, Ty 
rozpaliłeś błogosławionego José taką miło-
ścią do swojego Syna, Jezusa Chrystusa Króla, 
i Niepokalanej Dziewicy Maryi z Guadalupe, 
że stał się mężnym rycerzem i męczennikiem. 
Spraw, abyśmy oddali się pod rządy Chrystusa 
Króla, mężnie i odważnie broniąc wiary. Przez 
Chrystusa Króla, Pana naszego”.

 mjr SG Jerzy Misiewicz/
Elżbieta Szmigielska-Jezierska

W rewolucyjnej Francji, w bolszewickiej Rosji, w Meksyku i w innych krajach – w któ-
rych władze desygnowane (wspierane finansowo) przez masonerię weszły na drogę 
walki z Jedynym Zbawicielem świata, wcielonym Bogiem, Jezusem Chrystusem – po-
czątki krwawych prześladowań chrześcijan były podobne. „Miękkie” czyli legislacyj-
ne, ograniczające prawnie i administracyjnie misyjną, a więc publiczną ewangelizację 
bliźnich przez Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa.
I chociaż krwawa historia prześładowań katolików w Meksyku rozegrała się całkiem 
niedawno, bo w XX w., ludzie wielkich wpływów i jeszcze większych pieniędzy zrobili 
wszystko, by ta wiedza nie stała się powszechna. Najnowszy dowód – przeszkody 
w dystrybucji filmu, poświęconego prześladowaniom religijnym w Meksyku pt. „La 
Cristiada” (tytuł angielski „For greater glory. A true history of cristiada”) w reżyserii 
Deana Wrighta.
Ta zamilczana prawda jest niebezpieczna, bo analogie współczesne są aż nadto wy-
mowne…

Wierny czternastolatekWierny czternastolatek

Bł. José Luis Sánchez del Río – ofiara masońskich prześladowańBł. José Luis Sánchez del Río – ofiara masońskich prześladowań
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 28 listopa-
da 1912 r. w Tarnawcach 
koło Krasiczyna, jako jeden
z dziesięciorga dzieci Bazy-
lego Pilipca i Anny z domu 

Ryglewskiej. Ojciec był Ukraińcem, matka Po-
lką. Został ochrzczony i bierzmowany w cer-
kwi grecko-katolickiej. W 1923 r. podjął naukę
w I Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego
w Przemyślu. 3 czerwca 1931 r. otrzymał świa-
dectwo dojrzałości. Po uzyskaniu zgody Sto-
licy Apostolskiej zmienił oficjalnie wyznanie 
z grecko-katolickiego na rzymsko-katolickie
i rozpoczął studia w Seminarium Duchownym 
w Przemyślu. 21 czerwca 1936 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego 
obrządku łacińskiego Franciszka Bardy.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w parafii Świętego Zygmunta w Pniowie koło 
Radomyśla nad Sanem. 2 sierpnia 1938 r. zo-
stał przeniesiony do parafii Świętego Walen-
tego w Futomie w powiecie rzeszowskim. Od
19 października 1939 r. był wikariuszem w pa-
rafii Świętego  Marcina w Błażowej. W począt-
kach 1940 r. został zaprzysiężony w Związku 
Walki Zbrojnej. Uczestniczył w tajnym naucza-
niu. Współpracował z komórką wywiadow-
czo-dywersyjną „Ruch” w Inspektoracie AK 
Rzeszów. Wystawiał nowe metryki urodzenia 
osobom poszukiwanym przez Niemców. Prze-
kazywał pieniądze na rzecz osób aresztowa-
nych oraz wdów i sierot po poległych żołnier-
zach. W lipcu 1942 r. ukończył konspiracyjną 

Szkołę Podchorążych Rezerwy. Współpracował 
z redakcją konspiracyjnego pisma „Na poste-
runku”. W kwietniu 1943 r. uratował wraz
z żołnierzami AK dzwony z kościoła parafial-
nego w Błażowej, które Niemcy chcieli skonfi-
skować. Był kapelanem Placówki AK Błażowa, 
a od stycznia 1944 r. Podobwodu AK Rzeszów-
Południe. W marcu 1944 r. został kapelanem 
Obwodu AK Rzeszów. Uczestniczył w akcji 
„Burza” w rejonie Tyczyna. Był autorem „Mod-
litewnika polskiego żołnierza-powstańca”.
We wrześniu 1944 r. w utworzonym w Błażo-
wej liceum został katechetą i nauczycielem ję-
zyka łacińskiego. Zarówno podczas kazań, jak
i zwykłych rozmów krytykował system komuni-
styczny. 4 grudnia 1944 r. został aresztowany 
w zakrystii po odprawionej Mszy Świętej rorat-
nej przez funkcjonariuszy UB i MO z Rzeszowa, 
którzy tego dnia przeprowadzili pacyfikację 
Błażowej. Razem z grupą w tym dniu aresz-
towanych został przewieziony do siedziby UB
w Rzeszowie. Zarzucono mu ukrywanie ma-
teriałów konspiracyjnych oraz broni. W czasie 
śledztwa został w nieludzki sposób zmasakro-
wany. Nie mógł stać o własnych siłach. Przesłu-
chującym go milicjantom powiedział: „Jestem 
sługą i żołnierzem Jezusa Chrystusa, a zarazem 
naszej Ojczyzny Polski, toteż walczyłem, wal-
czę i będę walczył nie tylko o godność Boga 
i Kościoła Chrystusowego, ale i z szerzonym 
przez Was komunistów bezbożnictwem”.
8 grudnia 1944 r. został wywieziony w rejon 
lasów głogowskich i tam zastrzelony przez od-

Ks. kapitan Michał Pilipiec (1912–1944)
– kapłan diecezji przemyskiej, kapelan Obwodu AK Rzeszów, ps. „Ski”

dział Wojewódzkiego Oddziału Śledczego MO 
w Rzeszowie wraz z Józefem Batorem i Stani-
sławem Sobczykiem z Błażowej oraz Michałem 
Mikulcem z Jawornika. Ofiarom ubowcy obło-
żyli głowy szmatami i papą, po czym oblali je 
benzyną i podpalili. Na drugi dzień miejscowy 
leśniczy odnalazł zmasakrowane i częściowo 
spalone zwłoki. Zamordowanych pogrzebano 
na miejscu we wspólnej mogile.
Z miejsca zbrodni zbiegł skazaniec Stanisław 
Rybka. Na podstawie jego relacji przywiezio-
nej z USA przez jedną z parafianek, w latach 
siedemdziesiątych odnaleziono grób zamordo-
wanych. W kwietniu 1977 r. proboszcz błażow-
skiej parafii, ks. Władysław Kowal, bez zgody 
komunistycznych władz dokonał ekshumacji  
szczątków pomordowanych. 3 lipca 1977 r. 
z udziałem bp. Stanisława Jakiela, sufragana 
przemyskiego, na cmentarzu w Błażowej odbył 
się manifestacyjny pogrzeb ks. Michała Pilipca, 
Józefa Batora i Stanisława Sobczyka. Tablica 
umieszczona na jego grobie została wkrótce 
zniszczona przez „nieznanych sprawców”. Od 
kilku lat trumna z doczesnymi szczątkami ks. 
Pilipca znajduje się w kościele w Błażowej.
Ksi. Pilipiec jest upamiętniony na drzwiach ba-
zyliki archikatedralnej w Przemyślu, na których 
umieszczono postacie świętych, błogosławio-
nych i sług Bożych. Jego imię nosi ulica w Bła-
żowej. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 
Krzyżem AK i Medalem Wojska.

Bogusław Szwedo

– Moje życie to mozol-
na droga ku polskości 
– mówił 23 czerwca w
Warszawie znany fran-
cuski dziennikarz Ber-
nard Margueritte pod-

czas promocji swojej książki „Bliżej Polski”. 
Były korespondent opiniotwórczych gazet:
„Le Monde i „Le Figaro” opisuje w niej kluczo-
we ale i mniej znane epizody z historii naszego 
kraju, począwszy od lat 60. minionego wieku. 
Przedzieranie się przez ponad siedmiuset stro-
nicowe dzieło reportera może wydawać się 
zajęciem mozolnym, jednak trzeba przyznać, 
że wykonuje się je lekko i z ogromną przyjem-
nością. 
Urodzony w 1938 r. Bernard Margueritte
w połowie lat 60. XX w. rozpoczął w Polsce 
pracę jako korespondent francuskiego dzien-
nika „Le Monde”. Po okresie pracy na Uniwer-
sytecie Harvarda powrócił do naszego kraju 
w 1977 roku jako korespondent francuskich 
mediów, m.in. dziennika „Le Figaro”. Z bliska 
obserwował wiele najważniejszych wydarzeń 

Droga ku polskości
współczesnej historii Polski: marzec 68, gru-
dzień 70, strajki i czas „Solidarności”, papie-
skie wizyty w naszym kraju.
Jak podkreśliła we wstępie do książki dr Mał-
gorzata Gmurczyk-Wrońska, autor nie kon-
centruje się na wydarzeniach widocznych, 
nagłaśnianych przez media, ale wielokrotnie 
pokazuje kulisy rozmów, w których brał udział, 
a także ich atmosferę. Właśnie to stanowi je-
den z największych walorów dzieła. Jeśli do-
damy do tego obiektywizm autora i dzienni-
karską precyzję, stanowiącą cechę klasycznego 
stylu uprawiania tego zawodu, możemy zna-
leźć nie tylko przyjemność w czytaniu książki, 
ale również sporo dowiedzieć się o minionym 
półwieczu. Dla przedstawicieli mojego pokole-
nia (nieuchronnie zbliżającego się do 40) jest 
to wiedza bezcenna. Autor, znany z programu 
„Bliżej świata” (stąd też tytuł książki), budzi za-
ufanie, z racji swego dystansu do opisywanych 
zdarzeń, ukształtowanej w poważnych redak-
cjach etyce zawodu i interesującej biografii.
Co ciekawe, opisując dla francuskich mediów 
sytuację w Polsce, autor pokazywał także rolę 

Kościoła katolickiego, w tym jego znaczenie
w procesie odzyskiwania wolności. Marguerit-
te zaznaczył, że chcąc w swoich relacjach z Pol-
ski zachować intelektualną uczciwość, kontak-
tował się zarówno z przedstawicielami wła-
dzy jak i opozycji i Kościoła. Duże partie jego 
monumentalnego dzieła poświęcone są roli 
Kościoła i najwybitniejszych jego postaci: kard. 
Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły.
Margueritte, od blisko pięćdziesięciu lat żo-
naty z Polką, podkreśla w swym dziele, że jest 
zakochany „w Polsce i w Polce”. Zastrzega, że 
Francję traktuje jak swą Matkę, ale Polskę trak-
tuje jak ukochaną żonę.
Książka nie jest jednak tylko zbiorem wspo-
mnień, ale stanowi również wezwanie do od-
nalezienia naszej tożsamości w Europie.
„Polacy nie powinni debatować nad tym, co 
może im dać Unia Europejska, ale zastanowić 
się, co każdy może dać Europie. Tym czymś jest 
niewątpliwie nowy duch i są nadzieje, że Pol-
ska podejmie ten trud”.

Bernard Margueritte, Bliżej Polski. Historia 
przeżywana dzień po dniu przez świadka wy-
darzeń, tłumaczenie z jęz. francuskiego Graży-
na Waluga, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 
2015, ss. 736.

Krzysztof Stępkowski
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Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie Kazimie-
rza Skarżyńskiego, sekretarza generalnego PCK w okresie II wojny 
światowej, autora pierwszego raportu o Zbrodni Katyńskiej i szefa 
komisji PCK w Katyniu w 1943 Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 
Polski. Odznaczenie odebrali w Belwederze 22 lipca córka Kazimie-
rza Skarżyńskiego Maria i wnuk Marek Skarżyński.

Prezydent podkreślił, że wręczone dziś od-
znaczenie jest spłaceniem długu „nie tylko 
wobec pamięci, ale także wobec przyszłości 
i trwania narodu w prawdzie”. – Jest wiel-
kim przywilejem prezydenta, aby w imieniu 
całego społeczeństwa okazać wdzięczność
i pamięć z tytułu zasług. To jest forma spła-
cania długów wdzięczności – powiedział 
Komorowski. Prezydent podkreślił, że bez 
pamięci historycznej trudno jest budować 
dobrą przyszłość.
Wyraził wdzięczność rodzinie, Rodzinom 
Katyńskim, Polskiemu Czerwonemu Krzyżo-
wi, władzom Kanady oraz polskiej emigracji 
za konsekwentne działania na rzecz odkła-
mywania prawdy i upamiętnienia wielkich 
dokonań całego środowiska katyńskiego.
– Zbrodnia Katyńska jest fundamentem współ-
czesnej i niepodległej Polski – podkreślił.
W imieniu rodziny głos zabrała Maria Skar-
żyńska. – Całe życie mojego ojca poświęco-
ne było Polsce. Od służby w wojsku w roku 
1920 po pracę jako sekretarza generalnego 
PCK – powiedziała. Wyraziła wdzięczność 
wielu osobom, m.in. Jolancie Przewoźnik za 
pomoc w przygotowaniu książki o jej ojcu, 
która ukaże się we wrześniu. Głos zabrał tak-
że wnuk Kazimierza Skarżyńskiego, który po-
dziękował za uhonorowanie dokonań swego 
dziadka.
W uroczystości wzięli udział Jacek Michałow-
ski, szef Kancelarii Prezydenta, Jacek Cichoc-
ki, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Alexandra Bugailiskis, ambasador Kanady
w Polsce, Zbigniew Włosowicz z-ca szefa 
BBN, przedstawiciele Federacji Rodzin Ka-
tyńskich oraz rodzina i przyjaciele Kazimierza 
Skarżyńskiego.

***
Kazimierz Edmund Skarżyński urodził się
15 grudnia 1887 r. w majątku Karczewo na 
ziemi płońskiej jako syn właściciela mająt-
ków jedwabińskich Henryka i Marii Magdale-
ny z Czarnowskich. Naukę podjął w jednym 
z warszawskich gimnazjów, a następnie

w Kalksburgu koło Wied-
nia. Studia rozpoczął 
w Wyższej Szkole Nauk 
Politycznych w Paryżu, 
które kontynuował w Na-
czelnym Instytucie Han-
dlowym w Antwerpii. 
Skarżyński władał siedmioma językami, był 
niezwykle inteligentny, posiadał ogromną 
wiedzę polityczną i historyczną. Walczył
w wojnie polsko-bolszewickiej.
Od 1924 r. aż do wybuchu II wojny świato-
wej związany był z firmami reprezentującymi 
kapitał francuski w Polsce. Pełnił funkcję wi-
ceprezesa, a następnie przez wiele lat preze-
sa Francusko-Polskiej Spółki Papierniczo-Ce-
lulozowej (związanej z francuską kompanią 
Credit Froncier).
We wrześniu 1939 r. Skarżyński kierował 
wielkimi zakładami papierniczymi w Warsza-
wie. Z polecenia hrabiny Marii Tarnowskiej, 
wybitnej działaczki PCK, został zaangażowa-
ny do Zarządu Głównego PCK w Warszawie 
i mianowany sekretarzem generalnym tej 
organizacji.
Kierując pracami PCK zetknął się z kwestią 
polskich jeńców, którzy przebywali w sowiec-
kich obozach. W okresie jego urzędowania 
rozbudowano dział gromadzenia informacji 
i poszukiwań zaginionych w wyniku działań 
wojennych.
W początkowej fazie wojny PCK przygoto-
wywał, działając oficjalnie i na polecenie 
Niemców, sieć obozów dla jeńców polskich, 
którzy mieli wrócić z sowieckiej niewoli. Do-
piero po kilku miesiącach Niemcy powiado-
mili PCK, że oficerowie ci zostaną w ZSRR.
13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili odnale-
zienie zbiorowych mogił w lesie pod Smo-
leńskiem. O odkryciu grobów powiadomili 
przedstawicieli PCK i Rady Głównej Opiekuń-
czej w Generalnym Gubernatorstwie.
14 kwietnia Niemcy zażądali od PCK wyzna-
czenia delegacji, która tego samego dnia 
udała się do Smoleńska. Na jej czele stanął 
Kazimierz Skarżyński, sekretarz generalny 

Zarządu Głównego PCK. 
Prace komisji trwały od
17 kwietnia do 7 czerw-
ca. Udało się przeprowa-
dzić ekshumacje z dołów 
śmierci oraz pierwszy po-
chówek zwłok. Sporzą-
dzono też pierwsze listy 
zamordowanych.
Jego wiedza posłużyła 
do przygotowania pier-
wszych obszernych infor-
macji dla kierownictwa 
Polski Podziemnej i władz 
RP na uchodźstwie oraz 
Komitetu Międzynarodo-

Życie w służbie PolskiŻycie w służbie Polski

wego Czerwonego Krzyża w Genewie. Ra-
port dla władz RP na uchodźstwie, stał się dla 
nich źródłem nie tylko konkretnej wiedzy na 
temat zbrodni i jej sprawców, ale także pod-
stawą dla działań podejmowanych w celu 
wyjaśnienia okoliczności zagłady polskich 
oficerów na terenie ZSRR. Został niezwykle 
wysoko oceniony przez rząd na uchodź-
stwie i wysokich przedstawicieli państw
alianckich.
Dla strony sowieckiej Skarżyński stał się nie-
wygodnym świadkiem prawdy o zbrodni 
katyńskiej. Tuż po zakończeniu II wojny świa-
towej poszukiwało go NKWD. Z kraju uciekł 
z żoną i dwójką dzieci dzięki pomocy struk-
tur podziemia niepodległościowego w ma-
ju 1946 r. Przez Niemcy i Paryż dotarł do 
Londynu. Przed Sądem Polowym Naczelnych 
Władz Wojskowych Polskich Sił Zbrojnych
w Londynie złożył obszerne oświadczenie na 
temat swojej działalności jako sekretarza ge-
neralnego PCK i o sprawach katyńskich.
Dzięki swoim kontaktom w sferach przemy-
słowych dość szybko uzyskał wizy kanadyjskie. 
Dzięki pomocy francuskich przyjaciół podjął 
pracę dla Credit Froncier w Kanadzie, a także 
zajmował się zarządzaniem francuskimi ma-
jątkami ziemskimi w Saskatchewan. W 1952 r.
wraz z rodziną przeniósł się do Calgary, gdzie 
kontynuował pracę dla Credit Froncier, aż do 
czasu przejścia na emeryturę w 1962 r. W Cal-
gary zaangażował się też w działalność polo-
nijną, współtworząc m.in. parafię polską pw. 
Matki Bożej Królowej Pokoju.
We wrześniu 1951 r. rozpoczęła działalność 
powołana przez Kongres Stanów Zjednoczo-
nych komisja śledcza, która zbadała i nagło-
śniła sprawę Katynia w USA. Skarżyński był 
jednym z najcenniejszych świadków, który 
zdecydował się zeznawać przed tą Komisją. 
Komisja we wnioskach końcowych stwier-
dziła jednoznacznie, że amerykańskie służby 
wojskowe i polityczne popełniły polityczny
i moralny błąd, przyjmując zapewnienia Sta-
lina o sowieckiej wersji wypadków.
Na emigracji Skarżyński opracował też kolej-
ny raport na temat prac PCK we Katyniu, któ-
ry ukazał się na łamach paryskiej „Kultury”. 
Raport ukazał się w Polsce nakładem działa-
jącej w podziemiu Oficyny Wydawniczej „Po-
kolenie”, w 1989 roku pod tytułem, „Katyń. 
Raport Polskiego Czerwonego Krzyża”.
Kazimierz Skarżyński zmarł 10 czerwca 1962 r.
i spoczął na cmentarzu w Calgary.
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Belweder: awanse generalskie
dla sześciu funkcjonariuszy policji
Obchody rozpoczęły się 23 lipca od wręczenia 
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 
nominacji generalskich sześciorgu oficerom po-
licji. Wśród nich jest komendant wojewódzka 
opolskiej policji Irena Doroszkiewicz, pierwsza 
kobieta – generał w historii policji. W uroczy-
stości wziął udział Biskup Polowy Józef Guzdek, 
który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski 
jest delegatem ds. Duszpasterstwa Policji. 
Prezydent mianował na stopień generalnego 
inspektora nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, 
Komendanta Głównego Policji, poza nim na 
stopień nadinspektora mianowani zostali: 
insp. Michał Domaradzki, insp. Irena Dorosz-
kiewicz, insp. Cezary Popławski, insp. Jaro-
sław Sawicki i insp. Krzysztof Zgłobicki.

W Komendzie Głównej uczczono pamięć
o poległych policjantach
Odsłonięciem trzech tabliczek epitafijnych na 
Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji 
uczczono pamięć o poległych funkcjonariu-
szach, którzy zginęli na służbie w ostatnich 
latach. Modlitwie w intencji policjantów prze-
wodniczył bp Józef Guzdek. 
Uroczystość odsłonięcia tabliczek poprzedziła 
ceremonia wpisania do Księgi Pamięci oraz 
przekazania kopii kart z Księgi rodzinom oraz 
przełożonym poległych policjantów. Odczy-
tane zostały nazwiska, przebieg służby oraz 
okoliczności śmierci policjantów: sierż. szt. 
Przemysława Psuta, st. sierż. Leszka Ratajcza-
ka oraz st. sierż. Roberta Przygody.
Przed tablicą upamiętniającą tragicznie zmar-
łych i poległych na służbie policjantów stanął 
posterunek honorowy funkcjonariuszy Kom-
panii Reprezentacyjnej Policji. Przedstawiciele 
rodzin kolejno odsłaniali tabliczki z nazwiska-
mi poległych.
– Wierność. To słowo, które najlepiej oddaje 
atmosferę tego miejsca, w sercu Komendy 
Głównej Policji. Bo oto są przed nami imiona 
i nazwiska tych, którzy byli wierni do końca. 
Trzeba w tym miejscu podziękować za to, że 
środowisko policyjne jest wierne i o nich pa-
mięta – powiedział bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że wy-
razem wierności jest modlitwa w intencji 
zmarłych i ich bliskich. Wspólnie z ks. Janem 
Kotem, kapelanem Komendy Głównej Policji, 
poprowadził modlitwę w intencji poległych 
funkcjonariuszy.

Warszawa: Msza św. w intencji poległych
na służbie policjantów
Mszą św. w katedrze polowej uczczono pa-
mięć poległych funkcjonariuszy policji. Eu-
charystii przewodniczył Biskup Polowy Jó-
zef Guzdek. Eucharystia rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandaru Komendy Głównej 
Policji. Liturgię słowa przygotowali funkcjo-

nariusze. Obecny był Chór 
Komendy Stołecznej Policji 
oraz Orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach.
W homilii bp Guzdek pod-
kreślił, że pamięć o najbliż-
szych pozostaje na zawsze zapisana w ludz-
kich sercach. – Nie sposób zapomnieć o ojcu, 
który darzył miłością i dbał o poczucie bezpie-
czeństwa w domu rodzinnym – powiedział.
Delegat KEP ds. duszpasterstwa policji zachę-
cał zebranych, aby w obliczu nawet najbar-
dziej złożonych i trudnych sytuacji nie tracili 
ufności.
Wyraził wdzięczność za kontynuowanie misji 
„miłosiernego Samarytanina” laureatom VIII 
edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” 
oraz pracownikom Fundacji Pomocy Wdów i 
Sierot po Poległych Policjantach za ich działal-
ność i „zasiew nadziei”.
Po Mszy św. odbyło się wręczenie nagród lau-
reatom VIII edycji konkursu „Policjant, który 
mi pomógł”, akcji prowadzonej przez Ogólno-
polskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia”. Laureatami VIII edycji 
konkursu zostali: asp. szt. Aldona Nowak, spe-
cjalista Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nielet-
nich i Patologii Wydziału Prewencji komendy 
powiatowej w Gnieźnie, asp. Arkadiusz Bober, 
dzielnicowy komendy powiatowej w Kępnie, 
sierż. szt. Tomasz Szepietowski, dzielnicowy 
komendy powiatowej z Siemiatycz, st. sierż. 
Grzegorz Gwiżdż, dzielnicowy komendy po-
wiatowej w Limanowej, sierż. Ewa Urbańczyk, 
dzielnicowa komisariat IV komendy miejskiej 
policji w Rudzie Śląskiej. Laureaci otrzymali 
także medale pamiątkowe „Św. Jan Paweł II 
– syn oficera Wojska Polskiego”, które wręczył 
ordynariusz wojskowy.
Celem konkursu „Policjant, który mi pomógł” 
jest promowanie postaw służących ochro-
nie ofiar przemocy w rodzinie, podkreślenie 
roli policjantów w systemie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i zwiększenie motywacji 
policjantów do podejmowania skutecznych 
działań w tym obszarze.

Uroczystości w Zamku Królewskim
i na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
W sobotę, 25 lipca obchody Święta Policji roz-
poczęły się uroczystością w Sali Wielkiej Zam-
ku Królewskiego, gdzie wręczono nominacje 
i odznaczenia. Następnie na Placu Marszałka 
Józefa Piłsdudskiego odbyło się ślubowanie 
170 policjantów Oddziału Prewencji Policji
w Warszawie oraz uroczysta promocja 150 ab-
solwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Specjalnymi gośćmi Centralnych Obchodów 
Święta Policji byli policjanci z 42 krajów świa-
ta, którzy uczestniczyli w organizowanym 
przez Stowarzyszenie IPA 3 Światowym Semi-
narium dla Młodych Policjantów.

Aż cztery dni trwały w Warszawie Centralne Obchody Święta Policji.  
Najliczniejsza służba mundurowa obchodzi w tym roku 96. rocznicę 
powstania. Pamiętano nie tylko o świętujących w te dni funkcjo-
nariuszach, ale i o rodzinach, które utraciły swoich mężów, braci
i o ojców podczas pełnienia służby.

Wierna pamięćWierna pamięć

Warszawa: Msza św. w intencji polskiej 
policji
Msza św. celebrowana pod przewodnictwem 
bp. Józefa Guzdka w Bazylice św. Krzyża roz-
poczęła ostatni dzień Centralnych Obchodów 
Święta Policji. 
W homilii bp Guzdek nawiązując do opisa-
nego w Ewangelii cudu rozmnożenia chleba, 
podkreślał, że „chleb jest znakiem braterstwa 
i wyrazem miłości”. – Chleb jest bardzo waż-
ny. Jest on synonimem dostatniego życia. Jed-
nak „nie samym chlebem żyje człowiek”. Są 
wartości równie ważne, a nawet ważniejsze, 
dla których warto pracować i cierpieć, przele-
wać krew a nawet życie dać – powiedział.
Ordynariusz wojskowy powiedział, że w cza-
sie pokoju, do wartości, które są „ważne jak 
chleb”, należą: ład społeczny, przestrzeganie 
prawa i bezpieczeństwo.
Biskup Guzdek przypomniał, że podczas te-
gorocznych obchodów Święta Policji na tabli-
cy pamięci w Komendzie Głównej odsłonięte 
zostały trzy tabliczki epitafijne z nazwiskami 
poległych policjantów. Wspomniał też o od-
bywającym się w tym dniu pogrzebie śp. st. 
asp. Marka Dziakowicza, który zginął niosąc 
pomoc chłopcu tonącemu w wodach Bałty-
ku. Przywołał słowa internautów zamieszczo-
ne pod informacją o śmierci funkcjonariusza. 
Jego zdaniem potwierdzają one, że w Policji 
służy wielu policjantów, którzy „wynieśli
z rodzinnego domu zasady Dekalogu i przyjęli 
za swoje prawo miłości”. – Ewangelię uczynili 
oni kodeksem swego postępowania. A to jest 
silniejsze, niż się wielu wydaje. W ekstremal-
nie trudnych sytuacjach prawe sumienie każe 
Wam stawać w obronie słabszych i pokrzyw-
dzonych nawet za cenę utraty zdrowia i życia 
– powiedział.
Delegat ds. duszpasterstwa policji zachęcał 
policjantów do spełniania codziennych uczyn-
ków dobra. – Czyn ma miejsce raz i już się nie 
odmieni, pozostanie taki na wieczność. Ale 
ocena czynu może ulec zmianie. Tylko czyny 
miłości należą do tych, które wychodzą zwy-
cięsko z każdej opresji zmiennej w swych 
upodobaniach historii – podkreślił.
Eucharystię koncelebrowało grono kapelanów 
– duszpasterzy policji, m.in. ks. Jan Kot SAC, 
kapelan Komendy Głównej Policji. Obecni 
podczas Mszy św. byli m.in. gen. insp. policji 
Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Po-
licji, pracownicy jego biura, komendanci po-
szczególnych pionów, funkcjonariusze i pra-
cownicy policji.

kes

Uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych w Komendzie Uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych w Komendzie 
Głównej Policji w Warszawie, 24 lipca 2015 r.Głównej Policji w Warszawie, 24 lipca 2015 r.
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Pielgrzymi w mundurach z Polski, Austrii
i Niemiec zostali gościnnie przyjęci w murach 
seminarium diecezjalnego mieszczącego się 
w pięknej miejscowości o nazwie Spisska Ka-
pitula, której średniowieczne zabudowania 
wpisane są na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO.
W sobotę 4 lipca żołnierze wzięli udział
w ceremonii otwarcia synodu słowackiego 
ordynariatu polowego, a następnie w proce-

sji udali się na Mariańską Górę, gdzie wzięli 
udział w uroczystej Eucharystii, sprawowa-
nej pod przewodnictwem biskupa polowego 
Słowacji Franciszka Rabka. Mszę św. konce-
lebrowali: ks. gen. Leszek Ryżka, wikariusz 
generalny ordynariatu austriackiego, ks. Zyg-
fryd Weber, dziekan armii niemieckiej, ks. Jan 
Dohnalik, kanclerz Ordynariatu Polowego
w Polsce oraz licznie kapelani armii słowac-
kiej i służb mundurowych.

W niedzielę odbyła się główna uroczystość 
odpustowa, która zgromadziła setki tysięcy 
Słowaków. Dodatkową okazją do świętowa-
nia była 20. rocznica wizyty św. Jana Pawła 
II w tym miejscu. Mszy św. przewodniczył 
kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita 
krakowski. Ksiądz kardynał wspominał, jak 
licznie przybywający do Watykanu pielgrzy-
mi słowaccy już w latach 80-tych zapraszali 
Ojca Świętego do Lewoczy. Wtedy nie było to 
możliwe, ale po roku osiemdziesiątym dzie-
wiątym Papież spełnił te oczekiwania i swoje 
pragnienie przybycia do tego miejsca.
Na zakończenie Eucharystii kardynał Stani-
sław Dziwisz zaprosił młodzież na przyszło-
roczne Światowe Dni Młodzieży, które odbę-
dą się w Krakowie. Młodzi ludzie zareagowali 
entuzjazmem, prawdopodobnie podzielając 
cytowane wcześniej zdanie Jana Pawła II, że 
między Polską a Słowacją są Tatry, które jed-
nak nas nie oddzielają, ale łączą.
– Uczestniczenie w tym słowackim święcie 
było wielkim przeżyciem dla naszych żoł-
nierzy. Wyczuwało się atmosferę braterstwa
i serdeczności między wojskowymi ze Słowacji 
i gośćmi z Polski, Niemiec i Austrii. Osobiście 
zapamiętam dwa obrazy z tej pielgrzymki. 
Po pierwsze, wielometrowe kolejki młodych 
ludzi przed polowymi konfesjonałami. Drugi 
obraz to biało-czerwona flaga przed ołta-
rzem w czasie uroczystej Eucharystii. Ten znak 
polskiej obecności miał szczególną wymowę
w rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego na Sło-
wację – powiedział „Naszej Służbie” po po-
wrocie z pielgrzymki ks. Jan Dohnalik.

jd, kes

Narodowa słowacka pielgrzymka do LewoczyNarodowa słowacka pielgrzymka do Lewoczy
z udziałem polskich żołnierzyz udziałem polskich żołnierzy
Grupa żołnierzy z Polski uczestniczyła w narodowej pielgrzymce Słowaków do sank-
tuarium maryjnego w Lewoczy w dniach od 3 do 5 lipca br. Lewocza jest najważniej-
szym słowackim ośrodkiem kultu maryjnego. Na początku lipca obchodzone jest
u naszych sąsiadów święto Nawiedzenia świętej Elżbiety, na które pielgrzymują do 
tego sanktuarium pątnicy z całego kraju. Należy do nich również duża reprezenta-
cja żołnierzy i służb mundurowych Republiki Słowackiej. Od wielu lat pielgrzymują 
z nimi żołnierze Wojska Polskiego. W tym roku w pielgrzymce wzięło udział 20 żoł-
nierzy z jednostek podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa.

W homilii Biskup Polowy zwracając się do 
absolwentów mających otrzymać szlify ofi-
cerskie przypomniał im, że przekraczając 
przed laty próg uczelni przyrzekali, że miłość 
do Ojczyzny ma być dla nich najważniejszym 
wyzwaniem. Odnosząc się do nowopowsta-
łej kaplicy podkreślił, że jest ona „laborato-
rium dojrzałej wiary”. – To miejsce stawiania 
pytań i szukania odpowiedzi szczególnie
w trudnych, przełomowych momentach 
życia młodego człowieka. To miejsce kształ-
towania prawych sumień i charakterów 
podchorążych – powiedział. Biskup Guzdek 

podkreślił, że uczelnie wojsko-
we jako jedyne wśród państwo-
wych kładąc nacisk na przekaz 
wiedzy, jednocześnie troszcząc 
się także o kształtowanie serc i charakterów 
przyszłej kadry oficerskiej.
Na koniec Mszy św. ks. Jan Dohnalik, kanc-
lerz Kurii Polowej odczytał dekret ordynariu-
sza wojskowego erygujący kaplicę pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
a także Akt Pobłogosławienia Kaplicy.
W dniu następnym na rynku wrocławskim 

odbyła się uroczysta promocja na pierwszy 
stopień oficerki 131 absolwentów WSOWL, 
której dokonał gen. Mieczysław Gocuł, 
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 
Nowo mianowanym oficerom błogosławień-
stwa udzielił Biskup Polowy oraz przedstawi-
ciele ordynariatów prawosławnego i ewan-
gelickiego.

xmk

Nowa kaplica wojskowa we WrocławiuNowa kaplica wojskowa we Wrocławiu
W dniach 10-11 lipca 2015r. społeczność Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu, przeżywała uroczystość poświęcenia 
nowej kaplicy, a także promocję oficerską swoich absolwentów. Nowa 
kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, która powstała staraniem 
płk. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra, rektora komendanta WSOWL oraz 
biskupa polowego Józefa Guzdka, została poświęcona podczas uroczy-
stej Mszy św. sprawowanej w intencji szkoły oraz nowo promowanych 
absolwentów. Eucharystii przewodniczył ordynariusz wojskowy, a wraz 
z nim koncelebrowali ją ks. płk Janusz Radzik, dziekan Sił Powietrznych 
oraz ks. Rafał Daniec przebywający obecnie na kursie oficerskim.
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Ustka
Jak co roku, również w te wakacje Caritas Ordynariatu Polowego zorganizowała 
wypoczynek dla dzieci w Ustce. Na I turnus wyjechało 72 uczestników. Każdy 
dzień rozpoczynała poranna zaprawa i Msza św. Po śniadaniu i porządkowaniu 
pokoi na uczestników kolonii czekały liczne atrakcje.
Słoneczna aura, niemal, jak na zamówienie, sprawiła, że wiele czasu dzieci mo-
gły spędzić na plaży, korzystając z kąpieli słonecznych i morskich, biorąc udział 
w zabawach i grach, pod czujnym okiem ratownika i wychowawców.
W czasie kolonii odbywały się zawody sportowe, konkursy oraz pogodne wie-
czory, pełne radości i śmiechu. Znalazł się również czas na pogłębianie wie-
dzy i naukę. W trakcie turnusu wszyscy wypoczywający w Ustce wzięli udział
w szkoleniu BHP, szkoleniu przeciwpożarowym i kursie ratownictwa medycz-
nego, zapoznali się z zasadami bezpiecznego zachowania na plaży i w morzu,
a także uczestniczyli w zajęciach z musztry. Dzieci odwiedziły Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej, gdzie mogły skorzystać z symulatora mostka nawigacyjne-
go. Spotkały się także z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy zaprezento-
wali podstawowy sprzęt oraz opowiedzieli o specyfice swojej pracy.
W czasie wypoczynku nie zabrakło również czasu na wycieczki i piesze wędrów-
ki. Koloniści mieli możliwość poznać Ustkę i jej okolice, płynąć okrętem pirackim, 
zobaczyć wydmy i wspiąć się na wieżę widokową oraz zwiedzić latarnię morską. 
Wielką frajdę sprawiły dzieciom zajęcia w Parku Wodnym w Redzikowie oraz
w Parku Linowym „Leśny Kot” w Słupsku. Wszyscy uczestnicy kolonii brali udział 
w zajęciach i zabawach przygotowywanych przez opiekunów. W atmosferze 
radości dzieci uczyły się śpiewać, przygotowywały oprawę liturgiczną Mszy św. 
oraz wykonały stacje Drogi Krzyżowej, odprawionej w lesie.                           jz

Warszawa
25-lecie Jednostki Wojskowej GROM uczczono otwarciem wystawy zatytu-
łowanej „Jest w Polsce taka siła JW GROM im. Cichociemnych 1990-2015”
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Na wystawie możne oglądać dokumen-
ty, zdjęcia i ekwipunek związane z ćwierćwieczem historii i teraźniejszości tej 
elitarnej jednostki.
Na wystawie zaprezentowano zdjęcia z kilku operacji zagranicznych m.in.
z Iraku, Afganistanu, Haiti i na Bałkanach. Niektóre ze zdjęć pokazywane są po 
raz pierwszy. Poza fotografiami i dokumentami na wystawie prezentowany jest 
także ekwipunek komandosów i ich uzbrojenie.
Wystawa będzie czynna w Muzeum Powstania Warszawskiego przez trzy mie-
siące.                                                                                                            kes

Kosowo
W Bazie Novo Selo ks. ppor. Przemysław Tur, kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, pa-
trona kierowców i podróżujących, poświęcił pojazdy i udzielił błogosławieństwa żołnierzom.
Żołnierze – kierowcy zgromadzili się w parku maszyn, gdzie ksiądz ppor. Tur odmówił modlitwę, w której prosząc o wstawiennictwo świę-
tego Krzysztofa udzielił błogosławieństwa i poświęcił pojazdy, którymi żołnierze wykonują patrole, zabezpieczają działalność kontyngentu 
oraz realizują zadania mandatowe. Każdy z kierowców otrzymał obrazek z wizerunkiem patrona kierowców.
Przy tej okazji st. chor. Sebastian Barszczowski, starszy  inspektor Żandarmerii Wojskowej, udzielił żołnierzom instruktażu na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z nieprzestrzegania przepisów. 
W niedzielę, kapelan PKW KFOR udał się do Mitrovicy, gdzie stacjonuje Jednostka Specjalna Polskiej Policji. Tam również poświęcono pojaz-
dy i udzielono błogosławieństwa kierowcom. Kapelan złożył także życzenia policjantom z okazji ich święta.                                     gj, kes

Gdańsk
W Bazylice Mariackiej w Gdańsku 17 lipca odpra-
wiona została uroczysta Eucharystia z okazji święta 
Policji Garnizonu Pomorskiego. Przewodniczył jej bp 
Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiece-
zji gdańskiej.
– To Bóg ustanowił waszą służbę. Jesteście Jego głosem, 
gdy trzeba upomnieć. Jesteście Jego opatrznościową 
dłonią, gdy potrzeba uchronić innych przed niebez-
pieczeństwem. Czasem bywacie też Jego karzącą ręką, 
tam gdzie sprzeniewierzenie się Bożemu prawu zagra-
ża wprost bezpieczeństwu publicznemu – zwrócił się 
do zgromadzonych w świątyni policjantów.
– A takich sytuacji niestety nie brakuje. Potrzeba wte-
dy ogromnej odwagi, opanowania emocji, spraw-
ności i siły fizycznej, a także siły duchowej. Dlatego 
obraliście sobie za patrona św. Michała Archanioła. 
W tradycji chrześcijańskiej to pierwszy i najważniej-
szy spośród aniołów, obdarzony szczególnym za-
ufaniem Boga, walczący z szatanem, przeciwnikiem 
Boga i jego praw - kontynuował.
Na zakończenie bp Szlachetka podziękował wszyst-
kim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za ich po-
święcenie, odwagę, codzienne wyrzeczenia.        KAI

Gdańsk-Wrzeszcz
W Uroczystość św. Piotra i Pawła bp Józef Guzdek 
dokonał poświęcenia odnowionych organów w 
Parafii Wojskowo-Cywilnej p.w. Matki Odkupiciela
w Gdańsku-Wrzeszczu.
Jest to instrument, który został zbudowany w 1935 r.
(według karty dokumentacyjnej organów Konser-
watora Zabytków) i po raz pierwszy w swej historii 
przeszedł tak gruntowny remont. Są to 39-głosowe 
organy (z elektryczną trakturą), wybudowane przez 
firmę E. Kemper & Sohn z Lubeki. Instrument posia-
da kontuar wolnostojący przed prospektem, znajdu-
jący się po lewej stronie chóru.
Uroczystą Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzd-
kiem ks. kmdr prałat Bogusław Wrona, dziekan In-
spektoratu Marynarki Wojennej oraz ks. kpt. Artur 
Katolo, kapelan włoskich karabinierów.
Po Eucharystii o godzinie 19.00 rozpoczął się Kon-
cert Organowy w wykonaniu p. Błażeja Musiałczyka 
– organisty Archikatedry w Gdańsku-Oliwie, który 
wykonał utwory: Jana Sebastiana Bacha, Normana 
Cockera i Georga Friedriecha Haendla.                xsp



31 LIPCA (PIĄTEK)

  godz. 12.00 – Uroczysta Sesja Rady m. st. Warszawy

  godz. 18.00 – Polowa Msza św. przy Pomniku Powstania 

Warszawskiego

Plac Krasińskich 
  godz. 19.00 – uroczysty Apel Poległych przy Pomniku Po-

wstania Warszawskiego

Plac Krasińskich

1 SIERPNIA (SOBOTA) 

  godz. 10.00 – Uroczystości przy Pomniku „Mokotów Wal-

czący – 1944”

Park im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 
  „Marsz Mokotowa” – przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej
  godz. 13.30 – Składanie kwiatów pod Pomnikiem gen. 

Stefana Roweckiego „Grota”

róg ul. F. Chopina i Al. Ujazdowskich
  godz. 14.00 – Uroczystości przy Pomniku Polskiego Pań-

stwa Podziemnego i Armii Krajowej

ul. Wiejska
  14.00-17.00 – „MOROWE PANNY” – spotkanie edukacyj-

ne dla rodzin 
Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego 
WSTĘP WOLNY

  godz. 16.00-16.45 – Składanie kwiatów przy grobie gen. 

Antoniego Chruściela „Montera”

Cmentarz Wojskowy na Powązkach
  godz. 17.00 – godzina „W” – Oddanie Hołdu Powstańcom 

Pomnik Gloria Victis Cmentarz Wojskowy na Powązkach
  godz. 19.30 – Uroczystości przy Pomniku „Polegli-Niepoko-

nani”; modlitwa ekumeniczna. Bezpośrednio po zakończe-

niu Msza Święta pod Pomnikiem „Polegli-Niepokonani”

Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli
  godz. 20.00 – „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE 

PIOSENKI” – wspólne śpiewanie piosenek powstańczych 

Plac Piłsudskiego (Spotkanie transmitowane przez 1 Program TVP)
WSTĘP WOLNY

  godz. 21.00 – Uroczystości na Kopcu Powstania Warszaw-

skiego – rozpalenie Ogniska Pamięci

ul. Bartycka
  godz. 24.00 – „CIEKAWA PORA ROKU” – premiera spekta-

klu teatralnego. Scenariusz, reżyseria, scenografi a: Aga-

ta Duda-Gracz

Sala pod Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego
WSTĘP Z ZAPROSZENIAMI 

PROGRAM OBCHODÓW 71. ROCZNICY

WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

2 – 5 SIERPNIA

  godz. 20.00 – „CIEKAWA PORA ROKU” – kolejne spektakle 

teatralne”. Scenariusz, reżyseria, scenografi a: Agata Du-

da-Gracz

Sala pod Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego
BILETY W KASIE MPW
ORAZ NA STRONIE WWW.1944.PL

2 SIERPNIA (NIEDZIELA)

  godz. 15.00 – Twoja klisza z Powstania „Wyspa Żoliborz”

– fotografi czna gra miejska

UDZIAŁ PO REJESTRACJI: WWW.REJESTRACJA.1944.PL
  godz. 18.00 – Msza Święta dla warszawiaków i harcerzy

z udziałem Powstańców

Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego

5 SIERPNIA (ŚRODA)

  godz. 18.00 – Uroczystość w hołdzie ludności cywilnej 

Woli przy Pomniku Pamięci 50 tysięcy Mieszkańców Woli 

Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania War-

szawskiego 1944

Skwer Pamięci w rozwidleniu ul. Leszno i al. Solidarności
  godz. 19:00 – Marsz Pamięci – uroczyste przejście w kierun-

ku Cmentarza Powstańców Warszawskich – upamiętniające 

mieszkańców Warszawy, którzy zginęli podczas Powsta-

nia Warszawskiego 
  godz. 20.30 – „Zachowajmy ich w pamięci”- otwarcie wy-

stawy upamiętniające mieszkańców Warszawy, którzy 

zginęli podczas Powstania Warszawskiego 

Park Powstańców Warszawy 

8 SIERPNIA (SOBOTA)

  godz. 17.00 – Masa Powstańcza 2015; przejazd rowerowy 

ulicami Warszawy 

Start: Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego
UDZIAŁ PO REJESTRACJI: WWW.REJESTRACJA.1944.PL 

2 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)

  godz. 18.00 – Zgaszenie ognia na Kopcu Powstania War-

szawskiego – zakończenie obchodów 71. rocznicy wybu-

chu Powstania Warszawskiego 

ul. Bartycka 


