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PAPIESK A INTENCJA NA WRZESIEŃPAPIESK A INTENCJA NA WRZESIEŃ
Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, 
którą głoszą.

Numer zamknięto 9 września 2015 r.

Na okładce: Biskup Polowy składa znicz w kwaterze 
Żołnierzy Września 1939 roku, Cmentarz Wojskowy 
na Powązkach, 1 września 2015 r.

Dramat aborcji przeżywany jest przez nie-
które osoby ze świadomością powierzchow-
ną, jakby niemal nie zdawały sobie sprawy 
z tego, jak wielkim złem jest ten akt. Wiele 
innych natomiast, choć przeżywa ten mo-
ment jako porażkę, uważa, że nie mają innej 
drogi. Myślę w szczególności o wszystkich 
kobietach, które poddały się aborcji. Dobrze 
znam uwarunkowania, które doprowadziły 
je do podjęcia tej decyzji. Wiem, że jest to 
dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem 
wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny po-
zostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. 
To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; 
jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to
w prawdzie, można nie stracić nadziei. Prze-
baczenia Bożego nie można odmówić niko-
mu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym 
sercem przystępuje do Sakramentu Spo-
wiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również
z tego powodu postanowiłem, mimo wszel-
kich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić 
wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym 
do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, 
które jej dokonały, żałują tego z całego ser-
ca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani 
przygotują się do tego wielkiego zadania,
by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia
z refleksją, która pomoże zrozumieć popeł-
niony grzech oraz wskaże drogę autentycz-
nego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wiel-
koduszne przebaczenie Ojca, który wszystko 
odnawia swoją obecnością.
Ostatnia uwaga dotyczy tych wiernych, któ-
rzy z różnych powodów uważają za stosow-
ne chodzenie do kościołów, w których po-
sługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Ten 
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza 
nikogo. Niektórzy współbracia biskupi z róż-
nych stron opowiadali mi o ich dobrej wie-
rze i praktykowaniu sakramentów, z czym 
łączy się jednak dyskomfort życia w trudnej 
z duszpasterskiego punktu widzenia sytuacji. 
Ufam, że w bliskiej przyszłości będzie można 
znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić 
pełną jedność z kapłanami i przełożonymi 
Bractwa. Tymczasem, powodowany potrze-
bą zabiegania o dobro tych wiernych, roz-
porządzam i postanawiam, że osoby, które 
w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do 
Sakramentu Pojednania u kapłanów z Brac-
twa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne
z prawem rozgrzeszenie.
Ufając we wstawiennictwo Matki Miłosier-
dzia, zawierzam Jej opiece przygotowania 
do tego Nadzwyczajnego Jubileuszu.

Franciszek
Watykan, 1 września 2015 r.

nich sposobem uzyskania jubileuszowego 
odpustu. Myślę też o więźniach, którzy do-
świadczają ograniczenia wolności. Jubileusz 
zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, 
obejmującej bardzo wiele osób, które choć 
zasługują na karę, uświadomiły sobie jed-
nak, że to, co uczyniły, było niesprawiedli-
we, i szczerze pragną na nowo włączyć się 
w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój 
uczciwy wkład. Niech do nich wszystkich do-
trze w konkretny sposób miłosierdzie Ojca, 
który chce być blisko ludzi najbardziej po-
trzebujących Jego przebaczenia. W kaplicach 
więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, 
a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej 
celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech 
za każdym razem ten gest oznacza dla nich 
przejście przez Drzwi Święte, ponieważ mi-
łosierdzie Boże, które potrafi przemienić ser-
ca, jest również w stanie przeobrazić kraty
w doświadczenie wolności.
Prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie 
jubileuszowym bogactwo zawarte w uczyn-
kach miłosierdzia co do ciała i duszy. Do-
świadczenie miłosierdzia staje się bowiem 
widzialne w świadectwie konkretnych zna-
ków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym 
razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub 
kilka z tych uczynków, z pewnością otrzy-
ma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym 
zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby 
otrzymać łaskę pełnego i głębokiego prze-
baczenia mocą miłości Ojca, który nikogo 
nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust 
jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, 
które jest celebrowane i przeżywane z wia-
rą, nadzieją i miłością.
Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać 
również dla zmarłych. Jesteśmy z nimi zwią-
zani świadectwem wiary i miłości, które nam 
zostawili. Tak jak pamiętamy o nich podczas 
Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajem-
nicy świętych obcowania, modlić się za nich, 
aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od 
wszelkich pozostałości winy i by mógł On 
przygarnąć ich do siebie w nieskończonej 
szczęśliwości.
Jednym z poważnych problemów naszych 
czasów jest z pewnością zmodyfikowany 
stosunek do życia. Bardzo rozpowszechnio-
na mentalność doprowadziła do utraty na-
leżytej wrażliwości indywidualnej i społecz-
nej na kwestię przyjmowania nowego życia. 

List Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia List Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia 

Wszyscy kapłani będą mogli w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia rozgrzeszyć
z grzechu aborcji, a łaskę ważnego i zgodnego z prawem rozgrzeszenia będą mo-
gli uzyskać także wierni, którzy przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów 
z Bractwa św. Piusa X. Postanowienia te zawarte są w liście Ojca Świętego do 
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, abp Sa-
lvatore Fisichelli.

Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miło-
sierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka 
kwestii, które chcę poruszyć, by obchody 
Roku Świętego mogły być dla wszystkich 
wierzących prawdziwym momentem spotka-
nia z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, 
aby Jubileusz był żywym doświadczeniem 
bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego 
czułości, aby wiara każdego wierzącego 
umocniła się, a tym samym jego świadectwo 
stawało się coraz bardziej skuteczne.
Myślę przede wszystkim o wszystkich wier-
nych, którzy w poszczególnych diecezjach 
lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeży-
wali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszo-
wy odpust był dla każdego autentycznym 
doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które 
wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem 
Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie 
zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć 
i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką 
pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych 
w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczo-
nych przez Biskupa diecezjalnego, a także
w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, 
na znak głębokiego pragnienia prawdziwego 
nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by 
w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi 
Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyj-
nie są uznawane za Jubileuszowe, była moż-
liwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby 
ten moment był połączony przede wszystkim 
z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem 
w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. 
Konieczne będzie, by tym celebracjom towa-
rzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie 
oraz w intencjach, które noszę w sercu dla 
dobra Kościoła i całego świata.
Myślę też o osobach, które z różnych powo-
dów nie będą mogły udać się do Świętych 
Drzwi, przede wszystkim o ludziach chorych, 
starszych i samotnych, którzy często nie są 
w stanie wyjść z domu. Dla nich będzie wiel-
ką pomocą przeżywanie choroby i cierpienia 
jako doświadczenia bliskości z Panem, któ-
ry w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmar-
twychwstania wskazuje główną drogę po-
zwalającą nadać sens bólowi i samotności. 
Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego 
momentu próby, poprzez przyjęcie komunii 
św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w mo-
dlitwie wspólnotowej, również za pośrednic-
twem różnych środków przekazu, będzie dla 
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Prezydent zaznaczył, że jak co roku spotyka-
my się w tym symbolicznym dniu 1 września 
tu na Westerplatte, żeby „uczcić pamięć pol-
skich bohaterów, żeby pamiętać o najstrasz-
liwszym kataklizmie XX wieku, jaką była
II wojna światowa, rozpętana przez hitle-
rowskie Niemcy”. 
Podkreślił, że 17 września 1939 roku zreali-
zowany został pakt Ribbentrop-Mołotow
i Polska została zaatakowana z drugiej stro-
ny, zaatakowana przez „drugi wielki, straszli-
wy totalitaryzm, obok hitlerowskiego, przez 
totalitaryzm stalinowski, przez Armię Związ-
ku Radzieckiego”.
– Dziś, kiedy patrzymy na tę historię i na te 
chwile dumy, i na te chwile straszne, to trze-
ba sobie powiedzieć jedno: przeszłość tłu-
maczy teraźniejszość, ale pozwala także bu-
dować lepszą, dobrą przyszłość. Popatrzmy 
na nasze dzisiejsze relacje z Niemcami, na 
relacje, które są relacjami przyjaźni. To dzięki 
dobrej woli i dzięki przełomowym wydarze-
niom tak się stało.
Jak ocenił „trwały pokój nie może być bu-
dowany tylko i wyłącznie na słowach”, ale 
także „na twardej, zdecydowanej, niezłom-
nej postawie w obronie porządku międzyna-
rodowego, w obronie prawa międzynarodo-
wego, w obronie podstawowych zasad, jakie 
mają obowiązywać pomiędzy państwami
i pomiędzy narodami”.
Prezydentowi w obchodach towarzyszyła mi-
nister Małgorzata Sadurska – szefowa Kance-
larii Prezydenta. Udział wzięli m.in. premier 
Ewa Kopacz, szef MSZ Grzegorz Schetyna 
oraz minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego Małgorzata Omilanowska i prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz.
Modlitwę za poległych odmówił abp Sławoj 
Leszek Głódź, metropolita gdański. 

Warszawa
W południe Biskup Polowy Józef Guzdek 
modlił się przy grobach żołnierzy poległych 
w wojnie obronnej Polski 1939 roku oraz 
bohaterów podziemia niepodległościowego 
spoczywających w kwaterze „Ł” na War-
szawskich Powązkach.
Ordynariusz wojskowy zapalił znicz przy ka-
mieniu upamiętniającym żołnierzy oraz miesz-
kańców stolicy poległych w obronie Warszawy 
we wrześniu i październiku 1939 roku.
Modlił się także w kwaterze żołnierzy Twier-
dzy Modlin, której bohaterska załoga atako-

wana z lądu i powietrza wytrwała aż 
do 29 września. W obronie twierdzy 
zginęło blisko 1700 żołnierzy z liczą-
cej około 20 tysięcy załogi. Biskup 
polowy modlił się także w kwaterze 
„Ł”, w miejscu ekshumacji bohate-
rów niepodległościowego podziemia. Zapa-
lił znicz przy krzyżu brzozowym z fotografią 
jednej z ofiar komunistycznego terroru.
Podczas wizyty na cmentarzu bp Guzdek roz-
mawiał z jednym z uczestników kampanii 
wrześniowej, płk. w st. spocz. Zygmuntem Ła-
będzkim ps. „Łoś”, prezesem Stowarzyszenia 
Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. Wspólnie modlili się przy grobie, w któ-
rym spoczywają najbliżsi płk. Łabędzkiego.

– Pokój jest jedną z największych wartości – 
podkreślił bp Józef Guzdek w 76. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. W intencji po-
ległych, zamordowanych i żyjących jej uczest-
ników modlono się wieczorem 1 września
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w War-
szawie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp 
Guzdek, a homilię wygłosił ks. ppłk Władysław 
Maciej Kozicki, proboszcz katedry.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że pokój 
jest jedną z największych i najcenniejszych 
wartości. – Módlmy się, żeby nie było ko-
lejnych pokoleń, które będą opowiadać
o takich doświadczeniach, jakie były udzia-
łem uczestników II wojny światowej. Żeby 
nie było kolejnych mogił z brzozowymi krzy-
żami – zaapelował bp Guzdek.
W homilii ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki 
podkreślił, że wrześniowe dni uczą nas doj-
rzałego patriotyzmu, dumy oraz poczucia 
własnej wartości. – Naród stanął wówczas 
w obronie wolności, sprawiedliwości, mo-
ralnego ładu oraz europejskich a zarazem 
chrześcijańskich wartości – powiedział ka-
znodzieja. Zwrócił uwagę, że w samym tylko 
wrześniu stoczono ponad 700 bitew i poty-
czek. – „Żołnierz Polski zdał swój egzamin. 
Nie zawiódł. Stawiając czoło hitlerowskiej 
machinie zapoczątkował zbrojny opór Euro-
py – zauważył kaznodzieja.
Przypomniał, że w obronie Ojczyzny pole-
gło 66 tys. Polaków. – Ginęli oni nie tylko na 
polach bitew, ale także w obozach zagłady
w tym m.in. w Oświęcimiu, Treblince, Maj-
danku, nie mówiąc o skrycie zamordowa-
nych w Katyniu, Charkowie, czy Miednoje 
– wymieniał kaznodzieja.

Zaapelował także o pamięć i szacunek dla 
tych, którzy we wrześniu 1939 roku stanęli do 
walki z najeźdźcą. – Nie wstydźmy się tamtych 
dni i bohaterów września, którzy swoje serce 
miłujące Boga gotowi byli złożyć na ołtarzu 
Ojczyzny – zachęcał ks. ppłk Kozicki.
– Jako synowie światłości myślmy o tym, co 
Boże. Dbajmy o ducha narodu, wzajemny sza-
cunek oraz o męstwo i wytrwanie w wierze 
naszych ojców, pomni na słowa samego Chry-
stusa, który mówi do nas przez pokolenia: „Je-
śli kto chce pójść za Mną niech się zaprze sa-
mego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje” – zachęcał duchowny.

***
Mszą św. sprawowaną 3 września w kate-
drze polowej przez bp. Józefa Guzdka, zain-
augurowano obchody Dnia Weterana Walki 
o Niepodległość. W homilii bp Guzdek, na-
wiązując do obchodzonej dwa dni wcze-
śniej rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
podkreślił, że choć każdy naród ma prawo 
do swojej narracji historycznej, to jednak nie 
może być ona sprzeczna z faktami historycz-
nymi. – Pamiętajmy, że „fałszywa historia 
jest mistrzynią fałszywej polityki”. Dlatego
w tym czasie, z tego świętego miejsca, wo-
łamy i apelujemy do wszystkich ludzi dobrej 
woli, aby nie pozwolili na zacieranie różnic 
pomiędzy katem i ofiarą, agresorem i obroń-
cą zagrożonej wolności. Zbrodnia, żeby się 
nie powtórzyła, wymaga pamięci i wyciąga-
nia wniosków – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. Eugeniusz 
Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu oraz Jan 
Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Mszę św. koncelebrowali ks. kmdr w st. spocz. 
Janusz Bąk, kapelan kombatantów, ks. ppłk 
Władysław Kozicki, ks. kpt. Maciej Śliwa, se-
kretarz Biskupa Polowego oraz ks. ppor. Mar-
cin Janocha, wikariusz katedry polowej. 
Po Mszy św. na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego odbyła się ceremonia złożenia 
wieńców przez przedstawicieli prezydenta, 
parlamentu i organizacji kombatanckich.

Krzysztof Stępkowski

Żołnierz Polski zdał swój egzaminŻołnierz Polski zdał swój egzamin
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– Polska zawsze stała po właściwej stronie, Polska zawsze stała po stronie 
wolnego świata. U nas nie było kolaboracyjnego rządu, u nas byli żołnierze, 
którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, walczyli o wol-
ność Rzeczypospolitej, ale walczyli także za wolność naszą i waszą, wyzwa-
lając inne narody – powiedział podczas uroczystości inaugurujących obcho-
dy 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte prezydent RP 
Andrzej Duda. Tradycyjnie obchody wybuchu wojny odbyły się o godz. 4.45 
pod pomnikiem znajdującym się nieopodal Wojskowej Składnicy Tranzyto-
wej, ulokowanej na gdańskim półwyspie. Odczytany został apel poległych
i odmówione zostały modlitwy w intencji poległych.
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W drodze na frontW drodze na front

Obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowejObchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej
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Pomnik w Gdańsku-Oruni

Imieniem „Inki” nazywane są dziś szkoły, uli-
ce, drużyny harcerskie; pamięć o niej i dro-
dze jej życia utrwalają tablice w świątyniach,
a w przestrzeni publicznej popiersia i pomni-
ki. W niedzielę 30 sierpnia w Gdańsku-Oru-
ni, ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita 
gdański, poświęcił pomnik „Inki”, usytuowa-
ny na placu w sąsiedztwie salezjańskiego ko-
ścioła pw. Świętego Jana Bosko. Jego twór-
cą jest warszawski rzeźbiarz Andrzej Renes, 
autor m.in. pomnika Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego przy warszawskim Krakowskim 
Przedmieściu i ks. Ignacego Skorupki przed 
katedrą diecezji warszawsko-praskiej. W uro-
czystości uczestniczyła rodzina „Inki”, 
m.in. jej starsza siostra Wiesława, wetera-
ni podziemia niepodległościowego, poczet 
sztandarowy 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu 
Gdańskim, tłumy gdańszczan. Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę reprezentował Maciej 
Łopiński, sekretarz stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP. W homilii wygłoszonej podczas 
Mszy św. Metropolita Gdański przypomniał 
trudną drogę Żołnierzy Wyklętych i młody 
żywot „Inki - „piękny duchem i czynami”, 
podkreślając, że dziś „jej niezłomna postawa 
urasta do rangi symbolu. Może być wzorem 
i patronką polskiej młodzieży”. Na łamach 
„Naszej Służby” kilkakrotnie już wracaliśmy 
do postaci „Inki”, do różnych motywów jej 
niezłomnego, tragicznie przerwanego życia. 
Przypomnijmy jego bieg.

Podlaskie trudne lata

Urodziła się 3 września 1928 roku na Podla-
siu w Guszczewinie koło Narewki, w lesistej 
krainie, niedaleko od Puszczy Białowieskiej. 
Jej matka, Eugenia z Tymińskich, pochodziła 
ze szlacheckiej rodziny, herbu Prus, była spo-
krewniona z rodziną Piotra Orzeszki, ziemiani-
na z okolic Kobrynia, męża Elizy Orzeszkowej, 
sławnej pisarki epoki pozytywizmu. Ojciec był 
człowiekiem o dramatycznej biografii. Jeszcze 
w epoce zaborczej rozpoczął studia w Peters-
burgu. Włączył się tam w polską, studencką 
konspirację niepodległościową, niestety roz-
pracowaną przez carską Ochranę. W 1913 
roku został zesłany na Syberię. Przeżył tam 
czas wojny, rewolucji lutowej i październiko-
wej, zwycięstwa bolszewików, wojny 1920 
roku, traktatu ryskiego regulującego stosunki 
polsko-rosyjskie. Wydarzenia te nie odbiły się 
na jego zesłańczym losie. Do ojczyzny wró-
cił dopiero w 1926 roku, korzystając zresztą 
z dokumentów innego, zmarłego skazańca. 
Założył rodzinę. Zaczął pracować jako leśni-
czy w Olchówce, położonej także w pobliżu 
Narewki. Wspomnienia lat spędzonych na ze-
słaniu i krzywdy, jakich tam doznał, szczegól-
nie po nastaniu reżimu bolszewickiego, były 
stale obecne w jego opowieściach, stanowiły 
element domowej edukacji trzech córek: Wie-
sławy (1927), Danuty (1928) i Ireny (1932).
W leśniczówce, w codziennym kontakcie
z przyrodą, biegło dzieciństwo Danusi. Rodzin-
ny katolicki dom, przeniknięty polskim, patrio-

tycznym duchem, szko-
ła powszechna w po-
bliskiej Narewce…. Po-
goda życia skończyła 
się w drugiej połowie 
września 1939 roku. 
Wkroczenie Armii Czer-
wonej na wschodnie 
terytoria Rzeczypospo-
litej, okupacyjne za-
rządzenia wymierzone 
w wartości polskie, w 
ład dotychczasowego 
życia; nachalna komu-
nistyczna propaganda, 
wkrótce przyłączenie 
domowych stron Danu-

si, przemianowanych na Zachodnią Białoruś, 
do Związku Radzieckiego.
10 lutego 1940 roku, w czasie wyjątkowo 
mroźnej zimy, w rodzinny dom Siedzików 
uderzył grom. Tego dnia rozpoczął się pierw-
szy akt dramatu setek tysięcy Polaków i ich 
rodzin, których postanowiono wyrwać z ro-
dzinnych gniazd, wywieźć w głąb Związku 
Sowieckiego, na Syberię, do republik azjatyc-
kich, do niewolniczej pracy lub na osiedlenie 
w niezwykle trudnych warunkach. Była to 
tzw. pierwsza wywózka, element zbrodni-
czego planu depolonizacji anektowanych do 
ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Objęła przede wszystkim polskich osadni-
ków wojskowych, urzędników państwo-
wych, kolejarzy, także leśników. Na sporzą-
dzonych przez NKWD listach wywózkowych 
znalazł się również Wacław Siedzik, leśniczy 
z Olchówki. Pracował w kopalni złota pod 
Krasnojarskiem. Wolność odzyskał po zawar-
ciu układu Sikorski-Majski (30 lipca 1941), 
przywracającego stosunki dyplomatyczne 
między Rzeczpospolitą a ZSRR, zerwane
17 września 1939 roku. Znalazł się w szere-
gach Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, organizo-
wanych i dowodzonych przez gen. Władysła-
wa Andersa, tworzonych z polskich więźniów 
sowieckiego Gułagu. Zmarł w Teheranie, na 
wojennym szlaku Armii gen. Andersa. NKWD 
nie oszczędziło rodziny deportowanego leśni-
ka. Eugenia Siedzikowa wraz z trzema cór-
kami musiała opuścić leśniczówkę. Wynajęła 
mieszkanie w Narewce.
W czerwcu 1941 roku do śródleśnej Narew-
ki znowu wkroczyła wielka historia. Trzecia 
Rzesza zaatakowała Związek Radzicki. Roz-
poczęła się okupacja niemiecka.
W nowej sytuacji ożywiło się, także w tym 
zakątku Rzeczypospolitej, podziemie nie-
podległościowe. Matka Danusi wstąpiła do 
Armii Krajowej. Zadenuncjowana przez miej-
scowych kolaborantów, we wrześniu 1942 
roku została aresztowana i przewieziona 
do więzienia w Białymstoku, w połowie na-
stępnego roku została stracona. To wtedy,
w kolejnym tragicznym momencie dla ro-
dziny Siedzików, na plan pierwszy wyszła 
ukochana babcia trzech osieroconych sióstr, 
matka ich ojca. Przejęła trud wychowania, 
opieki, prowadzenia rodzinnego domu.

Żywot „piękny duchem i czynami”Żywot „piękny duchem i czynami”
Danuta Siedzikówna ps.„Inka” to sanitariuszka w 5. Wileńskiej Brygadzie AK mjr. Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki”, jednego z najsłynniejszych dowódców zbrojnego podziemia, które u schyłku 
II wojny światowej i po jej zakończeniu podjęło walkę o Niepodległą z siłami narzuconego Polsce 
systemu komunistycznego. „Inka” miała niespełna 18 lat, kiedy z wyroku komunistycznego sądu 
została skazana na karę śmierci i stracona w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej. Przez lata 
pamięć o niej, tak jak pamięć o towarzyszach jej żołnierskich dróg, Żołnierzach Wyklętych, była 
zakłamywana, zohydzana, bezczeszczona. Wedle politycznie poprawnej wykładni polskich dziejów byli to bandyci i zdraj-
cy narodu. Dziś Żołnierze Wyklęci zajmują należne im godne i trwałe miejsce w narodowej historii, a sanitariuszka „Inka”
w ostatnich latach urasta do rangi symbolu tamtego pokolenia polskiej młodzieży, żołnierzy Polski Podziemnej. To oni
w szeregach Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych podjęli walkę z niemieckim okupantem. Prowadzili ją 
później, w nowej, narzuconej Polsce sytacji politycznej, bowiem, „nie chcieli Polski spod znaku sierpa i młota, opanowanej 
przez system polityczny i ideologiczny głoszący fałszywe ideały sprawiedliwości, równości, braterstwa, wolności. Chcieli tej, 
którą znali, która ich kształtowała, której drogą szły pokolenia. Polski spod znaku orła w koronie. Spod znaku Maryi – Bogu-
rodzicy Dziewicy” (abp Sławoj Leszek Głodź, 30 VIII 2015).

Poświecenie pomnika Danuty Siedzikówny „Inki” w Gdańsku-OruniPoświecenie pomnika Danuty Siedzikówny „Inki” w Gdańsku-Oruni
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metropolitę gdańskiegometropolitę gdańskiego
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Służba w Armii Krajowej

Jakże mocny w tamtej rodzinie był polski, 
patriotyczny etos! Mimo tragicznego finału 
akowskiej konspiracji, jaki stał się udziałem 
Eugenii Siedzikowej, córki, Wiesława i Danu-
ta, wstąpiły jej wzorem do Armii Krajowej.
W grudniu 1943 lub na początku 1944 roku 
Danuta złożyła wymaganą przysięgę na „Świę-
ty Krzyż, znak Męki i Zbawienia”, przybrała 
pseudonim „Inka”. Organizacyjnie związana 
była z placówką Hajnówka-Białowieża, która 
wchodziła w skład Obwodu Armii Krajowej 
Bielsk Podlaski. Ukończyła kurs sanitarny, była 
łączniczką po przeszkoleniu wojskowym.
W połowie lipca 1944 roku rodzinne strony 
„Inki” znowu znalazły się w orbicie histo-
rycznych wydarzeń: skończyła się okupacja 
niemiecka, Podlasie w toku walk zajęła Armia 
Czerwona. W ślad za nią pojawiły się jed-
nostki NKWD, podejmujące działania przeciw 
polskiemu podziemiu. Niektóre z leśnych od-
działów zostały zdekonspirowane i rozbrojo-
ne, niektóre się „uśpiły”, część kontynuowała 
zbrojny opór.
„Inka” do połowy 1945 roku mieszkała
w Narewce, po przejściu frontu, choć jeszcze 
niepełnoletnia, zaczęła pracować jako kance-
listka w nadleśnictwie. Jakiś czas uczyła się
w uruchomionym w końcu lipca 1944 roku 
za namową podziemnych władz Armii Krajo-
wej koedukacyjnym gimnazjum salezjańskim 
w Różanymstoku, znanym na Podlasiu sank-
tuarium maryjnym, a równocześnie prężnym 
ośrodku edukacyjno-wychowawczym, które-
go działalność została w czasie okupacji so-
wieckiej przerwana.
W czerwcu 1945 roku „Inkę” wraz z inny-
mi pracownikami nadleśnictwa w Narewce 
aresztowała przybyła z Białegostoku grupa 
NKWD-UB. Na drodze leśnej prowadzącej 
z Narewki do Hajnówki konwój transpor-
tujący aresztantów został z powodzeniem 
zaatakowany przez operujący w tym rejonie 
patrol wileńskiej AK Stanisława Wołoncieja 
„Konusa”, podkomendnego mjr. Zygmunta 
Szendzielorza „Łupaszki”. Dowodzona przez 
niego 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej 
po akcji „Burza” zdołała przedostać się z Wi-
leńszczyzny za „linię Curzona”, do Puszczy 
Białowieskiej. Wiosną 1945 roku wznowiła 
działania zbrojne, uznawana była za jedną
z najskuteczniej działających jednostek pod-
ziemia antykomunistycznego na terenie wo-
jewództwa białostockiego.
Uwolniona z konwoju „Inka” pozostała w le-
sie. Podjęła służbę sanitariuszki w 5. Brygadzie 
Wileńskiej, w oddziale „Konusa”, a potem 
w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta”
i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. Przez 
krótki czas jej przełożonym był także por. Leon 
Beynar „Nowina”, zastępca „Łupaszki”, znany 
później jako Paweł Jasienica; pisarz, autor po-
czytnych esejów historycznych.
Jesienią 1945 r. na rozkaz przełożonych z Ko-
mendy Okręgu Białostockiego Armii Krajowej 
Obywatelskiej, „Łupaszka” polecił rozfor-
mować 5. Brygadę Wileńską. Na przełomie 
1945/1946„Inka”, poszukiwana przez UB, 
zaopatrzona w „lewe” dokumenty na na-
zwisko Danuta Obuchowicz, podjęła pracę w 
nadleśnictwie Miłomłyn w powiecie ostródz-
kim. Wiosną 1946 r. Brygada mjr. Łupaszki 

wznowiła działalność w innym rejonie, w Bo-
rach Tucholskich i na Pomorzu Gdańskim. To 
wtedy „Inka” po nawiązaniu kontaktu z ppor. 
Zdzisławem Badochą „Żelaznym”, dowódcą 
jednego ze szwadronów „Łupaszki”, podjęła 
decyzję o powrocie do lasu. Wraz z odziałem 
„Żelaznego” uczestniczyła w walkach z grupa-
mi operacyjnymi UB, MO i KBW. Podczas akcji 
bojowych udzielała pomocy zarówno rannym 
partyzantom, jak i ubowcom i milicjantom. 
Nie posiadała broni. Po śmierci „Żelaznego”, 
który zginął w końcu czerwca 1946 roku
w obławie UB, została wysłana po zaopatrze-
nie medyczne do Gdańska. Zdjęła mundur,
w podróż wyruszyła w pożyczonej gdzieś na 
wsi ładnej letniej sukience.

Aresztowanie, proces, śmierć

Wieczorem 19 lipca wywiadowca szwadronu 
„Czajka” przyprowadził „Inkę” pod konspira-
cyjny lokal kontaktowy 5. Brygady Wileńskiej 
przy ul. Wróblewskiego 7 w Gdańsku. Było 
to mieszkanie sióstr Heleny i Jagody Mikoła-
jewskich, przesiedlonych do Gdańska z Wil-
na, niewiele starszych od „Inki”, tak jak ona 
związanych z konspiracją niepodległościową. 
Wszystkie trzy szybko przypadły sobie do gu-
stu. Siedziały do późnych godzin, gawędziły, 
nuciły żołnierskie, „leśne” piosenki. UB wtar-
gnęło o trzeciej nad ranem. Adres zdradziła 
ujęta wcześniej przez bezpiekę Regina Żyliń-
ska-Mordas, łączniczka „Łupaszki”.
„Inka” została jako wię-
zień specjalny osadzona 
w V pawilonie gdań-
skiego więzienia przy 
ul. Kurkowej. Przeszła 
okrutne śledztwo, była 
bita, torturowana, do 
jej celi wpuszczano żony 
funkcjonariuszy UB i MO, 
którzy zginęli w walkach 
z podziemiem antyko-
munistycznym; pastwiły 
się nad „Inką”, traktując 
ją, jako winną śmierci ich 
bliskich. „Inka” zachowa-
ła niezłomną postawę. 
Niczego nie ujawniła.
W wyniku fałszywych ze-
znań została oskarżona m.in. o to, że wydała 
rozkaz zastrzelenia dwóch funkcjonariuszy 
UB podczas akcji w Tulicach pod Sztumem. To 
był absurd. W brygadzie „Łupaszki” panowa-
ła dyscyplina wojskowa, regulamin wojskowy 
był przestrzegany i egzekwowany we wszyst-
kich elementach. Warto przypomnieć, że żoł-
nierze 5. Wileńskiej Brygady AK byli jednolicie 
umundurowani, wielu z nich nad lewą górną 
kieszenią munduru nosiło ryngraf z wizerun-
kiem Matki Bożej Ostrobramskiej. W takiej 
sformalizowanej strukturze sanitariuszka nie 
miała najmniejszych uprawnień do wydawa-
nia jakichkolwiek rozkazowi. Nie chcieli o tym 
pamiętać krzywoprzysiężni sędziowie, nawet 
wtedy, kiedy jeden ze świadków zeznał, że 
„Inka” na polu walki opatrzyła jego ranę.
3 sierpnia 1946 roku została skazana na 
śmierć przez zespół sędziowski kierowa-
ny przez mjr. Adama Gajewskiego. „Jest mi 
smutno, że muszę umierać, powiedzcie mojej 
babci, że zachowałam się jak trzeba” – napi-

sała w grypsie, wysłanym już po wyroku do 
sióstr Mikołajewskich. Czy to stwierdzenie
o właściwym zachowaniu dotyczy tylko po-
stawy „Inki” w czasie śledztwa? Może także 
tego – tak przypuszczają niektórzy – że odmó-
wiła podpisania o ułaskawienie skierowanej 
do prezydenta Bolesława Bieruta. Nie mogła 
się zapewne pogodzić z tym, że w zredago-
wanym przez jej obrońcę z urzędu tekście 
prośby, jej towarzysze walki zostali nazwani 
„bandytami”. Prośbę podpisał jej obrońca. 
Bierut nie skorzystał z przysługującego mu 
prawa łaski.

Egzekucja

Wyrok na „Ince” i na Feliksie Selmanowiczu, 
„Zagończyku”, żołnierzu „Łupaszki” został wy-
konany 28 sierpnia 1946 roku. „Poprowadzono 
mnie do celi, w której na śmierć czekała młoda, 
szczupła dziewczyna w letniej sukience. Przyję-
ła mnie nadzwyczaj spokojnie, wyspowiadała 
się, a potem wyraziła życzenie, żeby o wyro-
ku i o śmierci powiadomić jej siostrę. Mówiła 
to ciągle tak, jakby się nadal spowiadała”, to 
świadectwo spowiednika skazańców, ks. Ma-
rian Prusaka, młodego kapłana z gdańskiego 
kościoła garnizonowego pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła. Był on też świadkiem 
egzekucji. Oboje nie pozwolili sobie zawiązać 
oczu. Ucałowali krzyż. Padł rozkaz: „Po zdraj-
cach narodu polskiego ognia”. Pluton egzeku-
cyjny składający się z dziesięciu żołnierzy strze-

lał do skazańców z odległości trzech metrów.
Z rozmysłem niecelnie. Strzały ledwie drasnęły 
skazańców. Oboje osunęli się na ziemią. Inka 
poderwała się i krzyknęła: „Niech żyje Łupasz-
ka”. Dowódca plutonu ppor. Franciszek Sawic-
ki strzałami w głowę z pistoletu zabił „Inkę”
i „Zagończyka”. Za sześć dni Danta Siedzików-
na „Inka”skończyłaby 18 lat.

***
Do 2014 roku miejsce pochówku „Inki” było 
nieznane. We wrześniu tegoż roku na Cmen-
tarzu Garnizonowym badacze z IPN odsłonili 
grób, w którym spoczywały szczątki mężczy-
zny i kobiety z przestrzelonymi czaszkami. 
Badania genetyczne wykazały że szczątki ko-
biety, to szczątki „Inki”. 
Przyjdzie czas na ich uroczysty pogrzeb. Na 
zgodny okrzyk jego uczestników: „Cześć
i chwała bohaterom”. Na modlitwę pamięci 
i wdzięczności. 

                        Jędrzej Łukawy

d ł l ł d k dl ł h

Poczet sztandarowy 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu GdańskimPoczet sztandarowy 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim
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– Zrzeszenie WiN jest kontynuatorem myśli
i czynów polskiego podziemia z okresu II wojny 
światowej. Po jej zakończeniu, żołnierze i lud-
ność cywilna, postanowili sprzeciwić się nowej 
władzy przyniesionej na bagnetach sowieckiej 
armii. Miłość Ojczyzny i pragnienie wolności 
nie pozwoliły im na obojętność i bierne przy-
glądanie się kolejnemu zniewoleniu naszego 
kraju – powiedział we wstępie do Mszy św. 
bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy przywitał 
wszystkich przybyłych na uroczystości i zachę-
cił do modlitwy w intencji poległych, zamor-
dowanych, zmarłych oraz żyjących uczestni-
ków niepodległościowego podziemia.
W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa przypo-
mniał historię organizacji i jej przywódców, 

70. rocznicę powołania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN) 
uczczono 6 września w Katedrze Polowej WP Mszą św., sprawowa-
ną pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka. Do ka-
tedry przybyli weterani Zrzeszenia WiN z okresu konspiracji niepod-
ległościowej oraz obecni członkowie reaktywowanej po 1990 roku 
organizacji. Po Mszy św. wierni wysłuchali koncertu artystów chóru 
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Ruch Oporu 
bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”, w skrócie nazywany 
Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”, powstał 2 września 1945 r. 
po rozwiązaniu Armii Krajowej. 

m.in. płk. Łukasza Cieplińskiego, IV prezesa 
Zarządu Głównego WiN. – Po latach dowia-
dujemy się o najgłębszych i najczystszych mo-
tywach ich patriotycznego i społecznego po-
stępowania. Odsłania się ogrom ich cierpienia 
– powiedział. Przypomniał, że w rocznicę 
śmierci płk. Cieplińskiego i jego współtowa-
rzyszy (1 marca 1951 r.) obchodzimy Narodo-
wy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
Ks. Kępa zapowiedział, że 27 września br. na 
placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się 
uroczysta Msza św., która poprzedzi złożenie 
do grobów ofiar komunistycznego systemu, 
wydobytych podczas prac w kwaterze „Ł” na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Na koniec życzył zebranym, aby modlitwa

Długo czekali na uznanieDługo czekali na uznanie

Katedra polowa: 70. rocznica powołania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”Katedra polowa: 70. rocznica powołania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

w intencji członków Zrzeszenia WiN, była 
okazją do refleksji nad losami Ojczyzny.
– Płynie dziś w niebo modlitwa błagalna. Z tej 
modlitwy niech rodzi się troska o Ojczyznę, 
o nasze rodziny, o życie społeczne. Miniony 
czas jest przestrogą, aby nie wpaść w koleiny 
wyżłobione przez totalitaryzmy wrogie czło-
wiekowi. Stąd też trzeba nam jeszcze bardziej 
przylgnąć do Boga, bardziej Jego umiłować, 
bardziej Jemu zawierzyć – powiedział.
Mszę św. z bp. Guzdkiem koncelebrowali 
kapelani ordynariatu polowego oraz duszpa-
sterze organizacji kombatanckich. We Mszy 
św. uczestniczył m.in. Jan Stanisław Ciecha-
nowski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, obecny był także 

– Mam chęć pójścia dalej i rotmistrza Pileckiego 
czy generała Fieldorfa. To byłoby największe 
możliwe wyróżnienie. Największy zaszczyt, jaki 
mógłby mnie w życiu spotkać – mówi w roz-
mowie z KAI dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, peł-
nomocnik prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc 

pochówku ofiar komunistycznego terroru, kierownik zespołu, 
który odnalazł szczątki „Inki”.

Jolanta Roman-Stefanowska (KAI): Gdy niemal rok temu wraz ze 
swoim zespołem rozpoczynał Pan prace ekshumacyjnyjne na Cmen-
tarzu Garnizonowym w Gdańsku, wierzył Pan że uda się odnaleźć 
„Inkę”?
Krzysztof Szwagrzyk: Zawsze robimy to z wiarą, że się uda. Tak 
było i w przypadku „Inki”. Przygotowania do poszukiwań trwały bar-
dzo długo. Najważniejsze były dokumenty, a te były bardzo uszczu-
plone. Wiedzieliśmy o dwóch faktach, które doprowadziły do odna-
lezienia szczątków tej wyjątkowej dziewczyny.
Pierwsza to informacja, że na polu oznaczonym numerem 14 istniał 
nagrobek straconego wiosną 1947 roku porucznika Adama Dedio. 
Oznaczało to, że w kwaterze tej spoczywał co najmniej jeden więzień. 
Po drugie, znaliśmy treść dokumentu, którzy odnalazł w archiwach 
były wicedyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku Waldemar Kowal-
ski. Na początku września 1946 roku ówczesny naczelnik więzienia,
w odpowiedzi na list wdowy po Feliksie Selmanowiczu ps. Zagończyk 
napisał, że został on pogrzebany na Cmentarzu Garnizonowym pod 
numerem 136. Uznaliśmy więc, że kopiąc w każdym z kierunków – 
wcześniej czy później musimy trafić na szczątki innych więźniów.
Trzeciego dnia (we wrześniu tamtego roku) trafiliśmy na głębokości 
49 centymetrów pod cmentarnym chodnikiem na szczątki dwóch 
osób w jednej jamie grobowej. To były dwie skrzynie bez wieka.
W jednej były szczątki bardzo młodej kobiety z przestrzeloną czasz-
ką. Drugie szczątki to mężczyzna, którego cechy absolutnie pasowa-
ły do „Zagończyka”.

My już wtedy mieliśmy pewność – to była „Inka”. Oficjalnie to po-
trzebne były jeszcze badania, ale przecież my wiedzieliśmy, że jedyną 
kobietą straconą w gdańskim więzieniu strzałem w głowę była wła-
śnie ona. Innych kobiet tak nie tracono.
KAI: Oprawcy poza straceniem mieli jeszcze jeden cel, by ciał nigdy 
nie odnaleziono. Przecież w wielu miejscach ofiary stalinowskie spo-
czywają nawet pod trzema warstwami późniejszych pochówków.
– To nie był przypadek. To była ciężka praca ale i dużo szczęścia. To 
było gdzieś zapisane, mieliśmy znaleźć i znaleźliśmy.
KAI: Jakie emocje towarzyszyły Panu w chwili, gdy miał Pan pewność, 
że znalazł Pan szczątki „Inki”?
– Byłem tak po ludzku bardzo wzruszony. Moi współpracownicy też. 
Każdy w tak wyjątkowej chwili inaczej pokazuje emocje, ale zapew-
niam, to było wielkie przeżycie.
KAI: Podczas prac ekshumacyjnych pracowało bardzo wielu wolon-
tariuszy.
– Dziesiątki wolontariuszy. Ludzie młodzi, w starszym wieku, przycho-
dziły całe rodziny, kibice. Byli oczywiście księża. Gdy tylko odkryliśmy 
pierwsze szczątki przyjechał arcybiskup Głódź i odmówił modlitwę. 
Specjalnie z Francji przyjechała pewna Polka – tylko po to, by pomóc.
Mieszkańcy Trójmiasta byli codziennie. Przywozili kanapki, ciasto, 
kawę w słoikach. To były piękne gesty.
KAI: Nie ogłaszaliście, że potrzebujecie pomocy. To była potrzeba 
serca?
– Tak, to były setki ludzi. Z całej Polski. Z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, 
Poznania.
KAI: Jakie prace wykonywali wolontariusze?
– Mężczyźni przekopywali teren, kobiety pomagały w lżejszych pra-
cach. To było delikatna praca. Przecież podczas ekshumacji trzeba 
pamiętać, że obok są inne groby. Ludzie je odwiedzają. Trzeba to 
wszystko posprzątać. Nagrobki pomyć. Mamy taką zasadę: pracuje-
my w miejscu wyjątkowym. Szukamy bohaterów narodowych, ale ich 
szczątki nie są ważniejsze od tych, którzy spoczywają obok.

Rozmawiała Jolanta Roman-Stefanowska

Dr Krzysztof Szwagrzyk o „Ince”: innych kobiet tak nie tracono
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Zbigniew Młyniec, prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego 
WiN. Do katedry przybyli licznie przedstawi-
ciele organizacji i stowarzyszeń związanych
z Zrzeszeniem WiN z pocztami sztandarowy-
mi. W nawie głównej stanęli przedstawiciele 
grup rekonstrukcyjnych.
– Myśląc o Ojczyźnie nie można liczyć wy-
łącznie na wsparcie i łaskę innych. Aby ona 
zachowała wolność i niezawisłość, potrzeba 
własnego wysiłku, pracy i potu, a nierzad-
ko przelanej krwi i ofiarowanego życia. Dla 
mnie spotkanie i modlitwa z okazji 70. rocz-
nicy utworzenia Zrzeszenia WiN jest kolejną 
lekcją patriotyzmu. Wydarzenia z przeszłości 
potwierdzają, że synowie i córki naszego na-
rodu sami muszą wziąć odpowiedzialność za 
to wielkie dobro, jakim jest Ojczyzna – powie-
dział bp Guzdek przed błogosławieństwem. 
Ordynariusz wojskowy podziękował wete-
ranom i kombatantom za ich męstwo i mą-
drość. – Żołnierze niezłomni z antykomu-
nistycznego podziemia, ich zdecydowany 
sprzeciw wobec narzuconej nam władzy oraz 
ich bohaterskie czyny były natchnieniem dla 

kolejnych zrywów wolnościowych w powo-
jennej historii naszej Ojczyzny. Z ich przy-
kładu zrodził się poznański Czerwiec 1956, 
Grudzień 1970 oraz dzieło „Solidarności”
z początku lat osiemdziesiątych XX wieku.
W godzinie hołdu dla „niezłomnych” człon-
ków WiN, trzeba także oddać cześć i szacu-
nek tym, którzy troszczą się o kombatantów 
i bohaterów walk niepodległościowych. Dzię-
kuję tym, którzy starają się poznawać kiedyś 
skrzętnie ukrywaną prawdę o Niezłomnych. 
Dziękuję za to, co robicie z myślą o wychowa-
niu patriotycznym przyszłych pokoleń – pod-
kreślił bp Guzdek.
Po Mszy św. w katedrze polowej odbył się 
koncert pieśni patriotycznych przygotowany 
przez artystów Filharmonii im. Karola Szyma-
nowskiego w Krakowie.
W południe przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza odbyła się uroczystość upamiętniająca 
70. rocznicę powołania Zrzeszenia WiN. Mia-
ła miejsce uroczysta zmiana posterunku ho-
norowego. Odczytany został apel poległych, 
a na płycie pomnika złożone zostały kwiaty.
– Żołnierze Niezłomni wiedzieli, co to jest 
patriotyczny obowiązek i dzięki nim bolsze-
wicy i ich następcy nigdy nie mogli czuć się 
w Rzeczypospolitej jak u siebie – powiedział 
podczas uroczystości Jan Ciechanowski, kie-
rownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Podkreślił, że niezłom-

na postawa „winowców” 
uratowała honor Polaków. 
– To wy pokazaliście, że 
Polska nigdy nie pogodzi 
się z utratą niepodległości 
i narzuconym systemem, 
którego nikt tu nie chciał – 
powiedział.
Jego zdaniem strach komu-
nistów przed Żołnierzami 
Niezłomnymi objawiał się 
w sile represji jaką stosowa-
li wobec tej kategorii więź-
niów. - Przez te wszystkie 
lata komuniści się was bali. 
I tę bojaźń zachowali do samego końca, i do-
brze, bo to pokazywało, że Polska jest wolna 
i prędzej czy później odzyska niezawisłość. 
Dziś oddajemy hołd Żołnierzom Niezłomnym, 
którzy są dla nas wzorcem tego, jak służyć Oj-
czyźnie – powiedział minister Ciechanowski.
Zbigniew Młyniec, prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego 
WiN, przypomniał historię powstania organi-
zacji. Mówił też o bieżącej działalności reakty-

wowanego po 1990 roku Zrzeszenia. Podzię-
kował uczestnikom uroczystości za przybycie, 
a kombatantom i Żołnierzom Niezłomnym za 
ich pełną patriotyzmu postawę. – Dziś jest 
chwila waszego triumfu. Stojąc w tym miej-
scu potwierdzacie, że należycie do elity naro-
du. Przepraszamy was, że tak długo musieli-
ście czekać na uznanie – powiedział.
Aktorzy Olgierd Łukaszewicz i Joanna Kocica 
odczytali rys historyczny związany z powsta-
niem Zrzeszenia WiN. Następnie odczytany 
został apel poległych, po którym oddano 
salwę honorową. Uroczystość zakończyły ce-
remonia złożenia wieńców na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza i defilada Batalionu Re-
prezentacyjnego oraz odprowadzenie pocz-
tów sztandarowych.

W uroczystości wziął udział bp Józef Guzdek, 
Biskup Polowy Wojska Polskiego, kombatanci, 
członkowie Zrzeszenia WiN, żołnierze Garni-
zonu Warszawa, młodzież i grupy rekonstruk-
cyjne.
Organizatorami niedzielnych uroczystości 
były: Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, Stowarzyszenie Społeczno-
Kombatanckie, Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Instytut Pamięci Na-
rodowej, który w ramach obchodów roczni-
cowych wydał w nakładzie 10 000 egz. oko-
licznościową broszurę edukacyjną „Memoriał 

Zrzeszenia «Wolność i Niezawisłość» do Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed-
noczonych”. Partnerem obchodów jest Grupa 
Historyczna „Zgrupowanie Radosław”.
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” było 
cywilno-wojskową organizacją antykomuni-
styczną. Powstała 2 września 1945 r. i działała 
do przełomu lat 1947-48. Twórcy WiN „wier-
ni testamentowi Polski Podziemnej” podjęli 
polityczną walkę o urzeczywistnienie wizji 
Ojczyzny, za którą walczyli i ginęli żołnierze 
Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Or-
ganizatorami Zrzeszenia było pięciu oficerów 
AK: płk Janusz Bokszczanin, płk Franciszek 
Niepokólczycki, płk Jan Rzepecki, płk Antoni 
Sanojca oraz płk Jan Szczurek.
Działacze WiN uznali, że w realiach powo-
jennych odzyskanie niepodległości w drodze 
działań zbrojnych jest niemożliwe. Dlatego 
koncentrowali się na zapewnianiu społeczeń-
stwu informacji wolnej od komunistycznej 
propagandy i na walce o zwycięstwo sił de-
mokratycznych w zapowiedzianych w Jałcie
wyborach. Nastawienie na działalność poli-
tyczną skutkowało dążeniem kolejnych zarzą-
dów głównych do ograniczenia walki zbroj-
nej i – jak to wówczas nazywano –„rozłado-
wania lasów”.
Zbrojny charakter miały przede wszystkim 
struktury WiN na ścianie wschodniej Polski, 
północno-wschodnim Mazowszu oraz w Kie-
leckiem, choć oddziały partyzanckie podpo-
rządkowane Zrzeszeniu operowały również 
na przykład na ziemi tarnowskiej. Szacuje się, 
że w 1946 r. w szczytowym momencie roz-
woju organizacyjnego w działania Zrzeszenia 
WiN zaangażowanych było niemal 30 tys. 
osób. Poszczególni prezesi Zarządu Głów-
nego „Wolność i Niezawisłość” to: płk Jan 
Rzepecki, płk Franciszek Niepokólczycki, ppłk 
Wincenty Kwieciński i ppłk Łukasz Ciepliński. 
1 marca 1951 w mokotowskim więzieniu ko-
muniści strzałem w tył głowy zamordowali 
przywódców IV Zarządu Głównego Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość” – Łukasza Cie-
plińskiego i jego towarzyszy walki.
Po 1990 r. doszło do reaktywowania środo-
wiska. Powstało Stowarzyszenie Społeczno-
Kombatanckie WiN, którego jednym z preze-
sów był śp. prof. Janusz Kurtyka, prezes IPN 
w latach 2005–2010. Od 1992 r. w Krakowie 
ukazują się „Zeszyty Historyczne WiN”, które 
stanowią największe historyczne opracowa-
nie obejmujące dzieje Zrzeszenia.

Krzysztof Stępkowski,
na podst. informacji IPN
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Izrael, Kanaan, Palestyna, „kraina od Dan do 
Beer-Szeby” (Sdz 20,1), Ziemia Obiecana, 
Ziemia Święta – gdy mamy na myśli skra-
wek ziemi rozciągnięty południkowo wzdłuż 
wschodniego basenu Morza Śródziemnego, 
który dzisiaj zajmuje państwo żydowskie, 
posługujemy się wieloma różnymi nazwami. 
Jego powierzchnia porównywalna jest z wiel-
kością województwa podlaskiego, a popula-
cja nieznacznie przekracza 8 mln. Mieszkają 
tu przede wszystkim Żydzi i Arabowie (kla-
syfikacja według przynależności etnicznej) 
oraz żydzi, muzułmanie i chrześcijanie (jeśli 
uwzględni się kryterium religijne). 
Za chwilę zajmiemy się wymienionymi na-
zwami Ziemi Świętej. Na początek jednak 

spróbujmy uporządkować kilka pojęć zwią-
zanych ze współczesnymi mieszkańcami 
Izraela. W poprzednim akapicie dwukrotnie 
użyliśmy słowa: „Żyd” // „żyd”, przy czym raz 
zostało ono napisane z wielkiej litery, a raz
z małej. To nie pomyłka! W dużym uproszcze-
niu można powiedzieć, że pierwsze oznacza 
kogoś, kto należy do narodu żydowskiego
i złączony jest z nim przez więzy krwi – we-
dług żydów ortodoksyjnych ten i tylko ten, 
którego matka była Żydówką (współczesne 
ustawodawstwo Izraela przyjmuje szerszą 
definicję Żyda, obejmując nią także drugie 
pokolenie po dziadkach). Natomiast słowo 
„żyd” pisane z małej litery wskazuje na wy-
znanie człowieka, czyli że jest wyznawcą re-
ligii mojżeszowej. Nie każdy Żyd jest żydem, 
czyli nie każdy, kto ma pochodzenie żydow-
skie, praktykuje religię mojżeszową. Jako 
przykład pierwszy z brzegu wystarczy spoj-
rzeć na współczesne państwo Izrael, w któ-

rym zdecydowana większość mieszkających 
w nim Żydów deklaruje obojętność religijną 
lub co najwyżej bardzo luźne związki z ju-
daizmem, a wielu otwarcie przyznaje się do 
ateizmu lub agnostycyzmu. W drugą stro-
nę powyższe stwierdzenie należy rozumieć
w ten sposób: jak nie każdy Żyd jest żydem, 
tak też nie każdy żyd jest Żydem, czyli nie 
każdy wyznawca religii mojżeszowej ma 
Żydów jako przodków. Istnieje możliwość 
przejścia na judaizm, mimo że samemu nie 
ma się żydowskiego pochodzenia. 
Po sprecyzowaniu terminu: „Żyd” // „żyd” 
parę słów poświęćmy teraz wyjaśnieniu, 
jak się mają do siebie takie określenia, jak: 
„Arabowie”, „Palestyńczycy”, „muzułma-
nie” i kim są właściwie ci, którzy obok Ży-

dów stanowią najliczniejszą grupę etniczną
w Ziemi Świętej. Najkrócej można powiedzieć 
tak: Arabowie to grupa etniczna rozsiana po 
kilkudziesięciu krajach Bliskiego Wschodu 
(najliczniej reprezentowana w Egipcie). Nie-
wielka podgrupa Arabów mieszka na terenie 
Palestyny i tych nazywamy Palestyńczyka-
mi. Każdy Palestyńczyk jest Arabem, ale nie 
każdy Arab jest Palestyńczykiem. Dążenia 
narodowo-wyzwoleńcze prawie wszystkich 
podgrup Arabów, oparte m.in. na poczu-
ciu odrębności (nie tylko terytorialnej) oraz 
wspólnocie kulturowej i językowej (ważne 
kryterium dla ONZ), doprowadziły do po-
wstania wielu państw arabskich (20). Pale-
styńczycy są chyba jedyną podgrupą, która 
do dziś nie posiada własnego państwa (te-
mat ten omówimy szerzej przy innej okazji). 
Jeśli chodzi o kwestie wyznaniowe, to wśród 
Arabów, w tym Palestyńczyków, dominuje is-
lam, drugą religią pod względem liczebności 

wyznawców jest chrześcijaństwo (teoretycz-
nie jest możliwe, żeby Arab praktykował ju-
daizm, praktycznie są to odosobnione przy-
padki). Nie każdy Arab jest muzułmaninem, 
niektórzy są chrześcijanami – w samej Ziemi 
Świętej miejscowi chrześcijanie to niemal 
wyłącznie Palestyńczycy, przy czym mamy 
tu na myśli rdzennych mieszkańców Izraela, 
a nie pracowników misji zagranicznych (np. 
polskich franciszkanów) czy emigrantów 
zarobkowych (np. Filipińczyków), którzy po-
siadają tylko czasowe pozwolenie na pobyt 
w Izraelu. Osobną grupę stanowią Żydzi wy-
znający chrześcijaństwo (judeochrześcijanie), 
ale to też jest temat wymagający osobnego 
omówienia. Jak nie każdy Arab jest muzuł-
maninem, tak też nie każdy muzułmanin jest 
Arabem: wyznawcy islamu z Iranu, Pakista-
nu, Indonezji czy Polski nie mają przecież po-
chodzenia arabskiego.
Teraz najwyższy czas przypatrzeć się na-
zwom, których powszechnie używa się w od-
niesieniu do Ziemi Świętej. Pierwsza z nich 
to „Izrael”. Wzięła się od imienia biblijnego 
bohatera, wnuka Abrahama i syna Izaaka, 
który wpierw nazywał się Jakub, potem Bóg 
zmienił jego imię właśnie na „Izrael” (Rdz 
25,25-33). To hebrajskie słowo tłumaczy się 
na język polski jako „walczący z Bogiem”, 
ale nie jako „zwalczający Boga” w sensie np. 
wojującego ateizmu, ile raczej „spierający 
się, kłócący się, wadzący się z Bogiem”. Ten 
to Jakub-Izrael miał dwunastu synów, którzy 
stali się protoplastami dwunastu pokoleń 
izraelskich (założycielami dwunastu szcze-
pów czy dynastii). Sam Pan Jezus pochodził 
z pokolenia Judy. Nie przez przypadek na 
swoich uczniów wybrał 12 Apostołów, a nie 
15 czy 20, bo mieli stać się protoplastami
(ojcami założycielami) nowego narodu wy-
branego, tj. wszystkich wierzących w Niego 
jako Mesjasza i Zbawiciela.
Od słowa „Izrael” pochodzą terminy po-
krewne: „Izraelczycy” i „Izraelici”. Pierwsi 
to obywatele państwa Izrael – w tym także 
Palestyńczycy (nie trzeba być Żydem, żeby 
otrzymać obywatelstwo), których nazywamy 
„izraelscy Arabowie” lub „arabscy Izraelczy-
cy” (częściej spotyka się pierwsze wyrażenie). 
Natomiast „Izraelici” to ci, którzy przez wię-
zy krwi (niektórzy twierdzą, że też w wyni-
ku przejścia na judaizm) należą do narodu 
wybranego – wspominani wyżej Arabowie 
posiadający obywatelstwo Izraela (nie wszy-
scy je posiadają) są Izraelczykami, ale nie 
Izraelitami.
Drugi termin: „Kanaan” to imię kolejnego 
bohatera biblijnego, wnuka Noego i syna 

W pierwszej połowie maja br. odbyła się pielgrzymka Ordynariatu Polowego WP do Ziemi Świętej. W średniowieczu by-
wali tam polscy rycerze, którzy uczestniczyli w wyprawach krzyżowych. Podczas II wojny światowej na Bliskim Wschodzie 
znaleźli się żołnierze Armii gen. Andersa. Współcześnie niektórzy z polskich żołnierzy mogli zobaczyć miejsca związane
z życiem Chrystusa, gdy w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego pełnili służbę na Wzgórzach Golan. Nigdy jednak 
wcześniej nasi żołnierze ze swoimi duszpasterzami nie odbyli wspólnie z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Relację z tej piel-
grzymki zamieściła łamach „Naszej Służby” Elżbieta Szmigielska-Jezierska (nr 9 i 10 z bieżącego roku). Obecnym tekstem 
rozpoczynamy serię artykułów, w których Ojczyznę Chrystusa przybliżymy bardziej szczegółowo. 

Kto mieszka we współczesnym Izraelu?

Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (1)Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (1)
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Chama (Rdz 9,18-27). Jak Jakub-Izrael żył 
prawdopodobnie w XVIII w. przed Chr., tak 
w przypadku Kanaana nie sposób ustalić 
daty jego życia (tzw. prehistoria). Według 
Pisma św. od Kanaana miały pochodzić ludy 
(Kananejczycy) zamieszkujące tereny, które 
od XIII w. przed Chr. Izraelici zajmowali jako 
Ziemię Obiecaną i które z grubsza pokrywają 
się ze współczesnym państwem Izrael.
„Palestyna” to określenie geograficzne na 
podobieństwo naszego: Śląsk, Warmia czy 
Wielkopolska. O ile Izrael i Kanaan to były 
imiona indywidualnych postaci, o których 
wspomina Biblia, o tyle z Palestyną sprawy 
się mają inaczej – nie było człowieka, który 
nosiłby imię „Palestyn”, lecz jest to pochod-
na nazwy całej grupy etnicznej Filistynów 
(hebr. Pelisztim). Był to jeden z ludów mor-
skich, które pierwotnie zamieszkiwały brzegi 
i wyspy Morza Jońskiego i Egejskiego, a na 
przełomie XIII i XII w. przed Chr. ruszyły na 
podbój ziem położonych wokół Morza Śród-
ziemnego. Wobec niepowodzenia tak am-
bitnych planów część ludów morza wkrót-
ce osiedliła się na południowych terenach 
dzisiejszego Izraela, tworząc konfederację 
pięciu miast i dając początek nazwie: „kra-
ina Filistynów – Palestyna”. Na kartach Pisma 
św. o Filistynach słychać wielokrotnie, m.in. 
w związku z Samsonem, Saulem czy Dawi-
dem (ten ostatni zabił Filistyna Goliata). 
Współczesnych Palestyńczyków łączy z daw-
nymi Filistynami jedynie zbieżność termi-
nologiczna: nie są ich potomkami, przejęli 
od nich tylko nazwę. Sami wywodzą się od 
grup koczowników i półkoczowników, które 
zamieszkiwały w różnych rejonach Bliskiego 
Wschodu, przenosiły się z miejsca na miejsce 
i ostatecznie osiadły na terenach dzisiejszego 
Izraela. W kontekście prowadzonych obec-
nie sporów, kto ma większe prawa do tych 
ziem, i szukania argumentów z przeszłości 
na zasadzie: „nasi przodkowie byli tu pierw-
si”, warto wiedzieć, że w dokumentach sta-
rożytnych nigdzie nie ma informacji o czymś 
takim jak „państwo palestyńskie” (co innego, 
jeśli chodzi o państwo żydowskie), nigdzie też 
nie spotykamy określenia „naród” czy „lud 
palestyński” (co innego, „naród żydowski”). 
Wszystkie wspominane wyżej ludy pasterskie 
podciągnięte były pod wspólny mianownik
i nazywane „Arabowie”, a nazwy „Palestyna” 
praktycznie nie używano. Zmienił to dopiero 
rzymski cesarz Hadrian w połowie II w. po 
Chr., który wśród wielu represji wymierzo-
nych przeciw Żydom (m.in. zakaz wstępu do 
Jerozolimy, zmiana nazwy „Jerozolima” na 
„Aelia Capitolina”) zabronił posługiwania się 
nazwą „Judea”, bliską ich sercu, a zamiast niej 
wprowadził termin „Palestyna”, już nie tylko
w sensie geograficznym, lecz politycznym.
Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na pewną 
niekonsekwencję w nazewnictwie: istnieje 
rejon geograficzny o nazwie Śląsk, więc jego 
mieszkańców nazywamy Ślązakami; istnieje 
rejon geograficzny o nazwie Wielkopolska, 
więc jego mieszkańców nazywamy Wielko-
polanami. Skoro jest kraina o nazwie Pale-
styna, to jej mieszkańców konsekwentnie 
powinno się nazywać Palestyńczykami. Tylko 
że na terenie Palestyny mieszkają zarówno 
Arabowie, jak i Żydzi, a jednak mianem Pa-

lestyńczyków nie określa się Żydów z Palesty-
ny, lecz zawężamy tę nazwę tylko do tamtej-
szych Arabów. 
W przeciwieństwie do nazw: Izrael, Kanaan 
czy Palestyna, które związane są z imionami 
konkretnych postaci lub grup etnicznych, 
biblijne określenie: „od Dan do Beer-Szeby” 
ma charakter ściśle topograficzny. Najłatwiej 
je wyjaśnić przez porównanie z fragmentem 
znanej pieśni maryjnej pt. „Jak szczęśliwa 

Polska cała”, w której pojawiają się słowa: 
„od Bałtyku po gór (w innej wersji: „Tatr”) 
szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty”. „Od 
Bałtyku po gór szczyty” oznacza „od krań-
ca północnego po południowy”. Podobnie 
rzecz się ma z Dan i Beer-Szebą – w starożyt-
nym Izraelu były to miasta Ziemi Obiecanej 
wysunięte najbardziej na północ (Dan, obec-
nie 2 km od granicy z Libanem) i na południe 
(Beer-Szeba, ok. 120 km od Jerozolimy). „Od 
Dan do Beer-Szeby” stanowiło zatem lite-
rackie określenie całości ziem zamieszkałych 
przez Izraelitów.
Nazwa „Ziemia Obiecana” (nie chodzi o tytuł 
słynnego filmu Andrzeja Wajdy…) ma zwią-
zek ze starotestamentalną tradycją o powo-
łaniu Abrahama (XVIII w. przed Chr.) i wy-
zwoleniem Izraelitów z niewoli egipskiej (XIII 
w. przed Chr.). Abraham mieszkał pierwotnie 
na terenie dzisiejszego Iraku i nie posiadając 
ziemi na własność, z rodziną i stadami prze-
nosił się z miejsca na miejsce, gdzie woda
i pastwiska zapewniały utrzymanie. Zapew-
niały, ale tylko na krótki czas, bo nie należały 
do niego! Wobec takiej wiecznej niepew-
ności jutra Bóg zawarł z nim przymierze,
w którym zobowiązał się m.in. do tego, że da 
Abrahamowi ziemię na własność i tak pozo-
stanie na zawsze: przekaże ją jemu samemu i 
jego „potomstwu na wieki” (Rdz 13,15; por. 
Rdz 12,7; 15,18). Obietnicę tę Bóg ponowił 
500 lat później, gdy położył kres niedoli Izra-
elitów w Egipcie i postawiwszy na ich czele 
Mojżesza, polecił im udać się do ziemi, którą 
obiecał Abrahamowi i która wreszcie miała 
stać się ich własnością na wieki (Rdz 33,1). 
Nawiasem mówiąc, niektórzy chrześcijanie 
arabscy mieszkający dzisiaj w Izraelu mają 
wątpliwości, czy ich dążenie do utworzenia 
na tych terenach państwa palestyńskiego 
przypadkiem nie kłóci się z wolą Bożą, sko-

ro przyobiecał te ziemie Abrahamowi i jego 
potomstwu. Czy w świetle tej obietnicy Żydzi 
jako potomstwo Abrahama rzeczywiście są 
tu jedynymi prawowitymi gospodarzami? 
Odpowiedź brzmi: „nie”, ponieważ potom-
kami Abrahama tak naprawdę są i jedni,
i drudzy – Żydzi przez jego syna Izaaka z żony 
Sary, a Arabowie przez jego syna Izmaela
z (drugorzędnej) żony Hagar. Powoływanie 
się więc na słowa Boga z księgi Rodzaju, ja-

koby uzasadniały prawo tylko jednej nacji do 
posiadania Ziemi Obiecanej na własność, to 
nadużycie wynikające z błędnej interpretacji 
tekstu. 
Niestety, poglądy ekstremalne i stawianie 
sprawy na ostrzu noża spotyka się zarówno 
wśród Żydów, jak i Arabów: „albo oni, albo 
my”. Tymczasem nawet z czysto pragma-
tycznego punktu widzenia nie wydaje się 
możliwe, żeby któraś ze stron była w stanie 
definitywnie wyeliminować drugą. Jedyne, 
co pozostaje, to wzajemnie uznać swoje 
prawa i konsekwentne szukać kompromi-
su. A ten już z definicji zakłada, że nie będę 
miał wszystkiego, co chcę, lecz częścią mu-
szę podzielić się z innymi zainteresowanymi. 
Propozycję rozwiązania konfliktu i podziału 
spornego terytorium na dwie mniej więcej 
równe części ONZ wysunął już w 1947 r. 
Temu pomysłowi błogosławiła też Stolica 
Apostolska. Szkoda, że wtedy Palestyńczycy 
nie zgodzili się na proponowane warunki, bo 
już od prawie 70 lat cieszyliby się posiada-
niem własnego państwa. A tak, w tzw. Au-
tonomii Palestyńskiej mają tylko nędzną na-
miastkę suwerenności, a szarą codziennością 
jest duże bezrobocie, wysokie koszty życia, 
kłopoty mieszkaniowe, ograniczenia podró-
żowania, tlący się radykalizm islamski, a to 
wszystko spotęgowane brakiem realnej per-
spektywy zmiany sytuacji w przewidywalnej 
przyszłości i waśniami między głównymi po-
litycznymi reprezentantami Palestyńczyków: 
partiami al-Fatah i Hamasem. Zachłanność 
nie popłaca, także w Ziemi Obiecanej…
Na koniec pozostała jeszcze ostatnia z nazw, 
jakie wymieniliśmy na początku obecnego 
omówienia, mianowicie Ziemia Święta. Ale 
o niej przyjdzie opowiedzieć w następnym 
odcinku naszego cyklu. 

Sławomir Rajzer
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Gen. bryg. Józef Kustroń (16 X 1892), studio-
wał prawo i filozofię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, dowodził oddziałem Związku Strzeleckiego 
w Nowym Sączu. Żołnierz Legionów, POW i wojny 
1920 roku. W Polsce niepodległej m.in. dowódca 
pułków piechoty, 16. Pomorskiej Dywizji Piecho-
ty w Grudziądzu, 21. Dywizji Piechoty Górskiej 
w Bielsku, słynnych „podhalańczyków. W mar-

cu 1939 r. otrzymał awans do stopnia generała brygady. W cza-
sie kampanii wrześniowej dywizja „podhalańczyków” wchodząca
w skład Grupy Operacyjnej „Bielsko” i Armii „Kraków” uczestniczy-
ła w walkach odwrotowych od rzeki Soły po rejon Biłgoraja. 15-16 
września stoczyła pod Oleszycami zażartą walkę z przeważającymi 
siłami 45. Dywizji Piechoty. Kiedy niemiecki pierścień zamknął się 
wokół polskiej dywizji, Generał na czele oddziału liczącego ok. 250 
oficerów i żołnierzy podjął próbę przebicia się z okrążenia. Wcze-
snym popołudniem 16 września w lasach ułazowskich został tra-
fiony serią karabinu maszynowego, zmarł pośród swoich żołnierzy. 
Ciało Generała Niemcy pochowali koło cerkwi greckokatolickiej
w Ułazowie, żegnając go salwą honorową. W 1953 roku prochy 
gen. Kustronia przeniesiono na cmentarz w Nowym Sączu. 

Gen. bryg. Franciszek Wład (17 X 1888), oficer 
armii austro-węgierskiej, w 1914 r. dostał się do 
niewoli rosyjskiej, więziony był na Syberii. Zbiegł 
stamtąd. Do służby w cesarskiej i królewskiej armii 
powrócił długą drogą przez Chiny, Japonię, USA 
i Anglię. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. W woj-
nie polsko-bolszewickiej służył na stanowiskach 
sztabowych. Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej

w Paryżu, oficer Sztabu Generalnego WP; dowódca dużych jedno-
stek: 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, piechoty 
dywizyjnej 25. Dywizji Piechoty w Kaliszu. W 1933 r. otrzymał awans 
do stopnia generała brygady. Dowodził 14. Wielkopolską Dywizją 
Piechoty, która w kampanii wrześniowej walczyła w składzie Armii 
„Poznań”. W końcowej fazie bitwy nad Bzurą wydał rozkaz o rozfor-
mowaniu dywizji i przebijaniu się oddziałów do oblężonej Warszawy.
W lasach w rejonie Iłowa został trafiony odłamkiem pocisku. Zmarł 
18 września w gajówce Januszew. Przed śmiercią podyktował list 
do żony: „Myślę o Tobie, Polsce się poświęcam. Chowaj naszego 
syna na dzielnego Polaka. Spowiadałem się. Frank”. Spoczywa na 
Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. 

Gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki
(30 I 1894), pochodził ze znakomitego rodu, osia-
dłego od wieku XII w ziemi sandomierskiej. Służył 
w I Brygadzie Legionów, członek tzw. ułańskiej sió-
demki Beliny, grupy zwiadowczej, która 2 sierpnia 
1914 r. przekroczyła granicę austriacko-rosyjską. 
Na wojnie 1920 r. dowódca brygady kawalerii, 
zyskał sławę jako dowódca zagonu na Korosteń, 

podczas którego została doszczętnie rozbita sowiecka dywizja.
W II RP m.in. dowódca brygad kawalerii: 9. Samodzielnej Brygady Ka-
walerii, Brygady Kawalerii KOP Baranowicze, Nowogródzkiej Bryga-
dy Kawalerii, Pomorskiej Brygady Kawalerii. 1929 r. otrzymał awans 
do stopnia generała brygady. We wrześniu 1939 r. dowódca PBK
i Grupy Operacyjnej „Czersk”. Brał odział w bitwie nad Bzura, na-
stępnie przebijał się do Warszawy. 18 września osobiście popro-
wadził natarcie piechoty na pozycje niemieckie. Pod Tułowicami 

w rejonie Brochowa, został śmiertelnie ranny, zmarł nazajutrz,
19 września. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na warszaw-
skich Powązkach. 

Gen. bryg. Stanisław Rawicz-Dziewulski
(6 XI 1869), kawalerzysta, pułkownik Armii Im-
perium Rosyjskiego; od grudnia 1917 r. w I Kor-
pusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickie-
go, dowódca jazdy Legionu Rycerskiego. W WP 
m.in. dowódca Grupy Zaniemeńskiej i II Brygady 
Jazdy w czasie wojny polsko-bolszewickiej, od 
1921 r w stanie spoczynku, w 1923 r. awanso-

wany do stopnia generała brygady. Włączył się do walki w obronie 
Warszawy, ciężko ranny, zmarł 18 września. Spoczywa na Cmen-
tarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczyński
(27 XI 1890), żołnierz I Brygady Legionów, uczest-
nik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewic-
kiej, w maju 1920 r. komendant Kijowa. W okre-
sie pokoju zajmował m.in. stanowiska dowódcze 
w WP (dowódca III Brygady Legionów, 6. Dywizji 
Piechoty, 10.Dywizji Piechoty w Łodzi). Dowód-
ca brygad Korpusu Ochrony Pogranicza w Bara-

nowiczach i Zdołbunowie. Dowódca Okręgu Korpusu w Grodnie. 
W 1927 r. został awansowany do stopnia generała brygady. We 
wrześniu 1939 dowodził Grupą Operacyjną „Grodno”. Po stocze-
niu walk w obronie Grodna z oddziałami Armii Czerwonej oddziały 
polskie otrzymały zadanie wycofania się w kierunku granicy litew-
skiej. W trakcie tej operacji, o poranku 22 września, samochód 
wiozący Generała, jego małżonkę, adiutanta kpt. Mieczysława 
Strzemskiego nieopodal wsi Nowiki został zatrzymany przez so-
wieckich czołgistów. Generał i jego adiutant zostali bestialsko za-
strzeleni. Sprawcy zbrodni kilka dni później na wiecu w Grodnie 
pokazywali zakrwawioną czapkę Generała. Obaj zostali pochowani 
na cmentarzu w Sopoćkiniach, miejscowości położonej dziś na te-
renie Białorusi, tuż przy granicy polsko-białoruskiej.

Gen. bryg. Mikołaj Bołtuć urodził się 20 XII 
1893 r. w Sankt Petersburgu, jego ojciec, Ignacy 
Bołtuć, był carskim generałem. W czasie I wojny 
światowej kapitan piechoty Armii Imperium Ro-
syjskiego. W grudniu 1917 r. rozpoczał służbę
w III Korpusie Polskim w Rosji, a po jego rozwią-
zaniu w 4. Dywizji Strzelców Polskich gen. Lucja-
na Żeligowskiego. Odznaczył się w wojnie polsko-

bolszewickiej. Był dowódcą Pułku Strzelców Kaniowskich, bronił 
Zamościa przed kawalerią Budionnego, odbijał zagarnięty przez 
bolszewików Wyszków. W okresie pokoju zajmował m.in. stano-
wiska sztabowe, był dowódcą Brygady KOP „Grodno”, dowodził
4. Dywizją Piechoty w Toruniu. W 1938 r. został awansowany do 
stopnia generała brygady. Po wybuchu wojny dowódca Grupy Ope-
racyjnej „Wschód” w składzie Armii Pomorze, uczestniczył w bitwie 
w Borach Tucholskich, następnie wycofał się w rejon bitwy nad 
Bzurą. W czasie walk odwrotowych podjął decyzję o marszu swe-
go zgrupowania (ok. 5 tys., żołnierzy) na odsiecz Warszawy. Poległ
22 września na jej przedpolach, w Łomiankach, w toku zażartej, 
wielogodzinnej bitwy, prowadząc żołnierzy do ataku na bagnety. 
Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Dobrze zasłużyli się OjczyźnieDobrze zasłużyli się Ojczyźnie
We wrześniu 1939 r. w obronie Niepodległości Polski, podczas walk z dwoma najeźdźcami, III Rzeszą i ZSRR, zginęło
i zmarło z ran 95-97 tys. żołnierzy WP. Pośród nich sześciu generałów Wojska Polskiego Odrodzonej Ojczyny. Szli ku niemu 
różnymi drogami żołnierskiej służby: w armii rosyjskiej, austro-węgierskiej, formacjach polskich w Rosji, Legionach Józe-
fa Piłsudskiego. Swą oddaną, wierną  służbę Rzeczypospolitej przypieczętowali we wrześniu 1939 r. ofiarą życia. 
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Generałowie WP, którzy oddali życie we Wrześniu  1939 rokuGenerałowie WP, którzy oddali życie we Wrześniu  1939 roku

Jędrzej Łukawy

Fo
t. 

do
m

en
a 

pu
bl

icz
na



11

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 4 czerwca 1908 r.
w Złoczewie koło Siera-
dza, jako syn Stefana i He-
leny z d. Koj. Od 1923 r.

uczęszczał do gimnazjum w Wieluniu.
W 1924 r. przeniósł się do Gimnazjum im. 
Piusa X we Włocławku, które pełniło funkcję 
Niższego Seminarium Duchownego diecezji 
włocławskiej. 27 maja 1929 r. uzyskał świa-
dectwo dojrzałości i wstąpił do miejscowego 
Seminarium Duchownego. 17 czerwca 1934 r.
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
włocławskiego Karola Radońskiego. 20 sierp-
nia 1934 r. został mianowany superiorem
w Gimnazjum im. Piusa X we Włocławku. Od 
3 września 1936 r. był wikariuszem i prefek-
tem w parafii Świętego Mikołaja w Kaliszu.
8 stycznia 1938 r. został mianowany wika-
riuszem w parafii Św. Dominika w Chodczu.
24 czerwca 1939 r. otrzymał na Uniwersytecie 
Jagiellońskim tytuł naukowy magistra teolo-
gii na podstawie pracy „Prymas Karnkowski 
jako prawnik na tle swej epoki”.
28 kwietnia 1939 r. został mianowany kape-
lanem rezerwy, miesiąc później został zmo-
bilizowany do WP jako kapelan 29. Pułku 
Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. W kam-
panii polskiej 1939 r. jego pułk, należący do 
25 Dywizji Piechoty, walczył w składzie Armii 
„Poznań”. Przeszedł szlak bojowy pułku od 
obrony Wielkopolski, po obronę Warszawy. 

Podczas Mszy Św. przed bitwą nad Bzurą 
udzielił wszystkim żołnierzom rozgrzeszenia 
w ramach spowiedzi powszechnej. Po tej bi-
twie wraz z pułkiem przebił się do Puszczy 
Kampinoskiej, skąd przez Łomianki i Młociny 
przedarł się do Warszawy. Od 26 września 
1939 r. był kapelanem w Obronie Warszawy, 
odcinek Warszawa-Zachód na Żoliborzu.
Na polu walki został odznaczony Krzyżem 
Walecznych przez generała Tadeusza Kutrze-
bę, dowódcę Armii „Poznań”.
Po kapitulacji stolicy, 29 września 1939 r. 
dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał
w obozie jenieckim w Łowiczu. 15 październi-
ka 1939 r. osadzono go w Oflagu II A w Pren-
zlau. 18 kwietnia 1940 r. przewieziono go do 
Oflagu IX C w Rottenbergu koło Fuldy, gdzie 
Niemcy zgromadzili większość kapelanów.
18 kwietnia 1940 r. wraz z innymi kapelana-
mi został wywieziony do obozu koncentra-
cyjnego w Buchenwaldzie, gdzie z pogwałce-
niem praw przysługującym jeńcom odebrano 
im mundury i przebrano w pasiaki obozowe. 
7 lipca 1942 r. w grupie 51 kapelanów zo-
stał przewieziony do obozu w Dachau, gdzie 
otrzymał nr obozowy 31215.
Gdy pewnego razu w Dachau esesman rozka-
zał ks. Kornackiemu powtarzać: „Jestem pol-
ską świnią”, podniósł dumnie głowę i z dumą 
w głosie odpowiedział „Jestem polskim kapła-
nem”. Rozwścieczony zbir rzucił się na niego. 

Ks. kapitan Henryk Kornacki (1908–1956)
– kapłan diecezji włocławskiej, kapelan 29. Pułku Strzelców Kaniowskich

Bił go i kopał, wybijając mu połowę zębów.
29 kwietnia 1945 r. odzyskał wolność. Z obo-
zu wyszedł z ciężkimi obrażeniami wewnętrz-
nymi i nigdy do zdrowia nie wrócił.
Po uwolnieniu wstąpił do II Korpusu Polskie-
go we Włoszech. Był kapelanem w 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich. We wrześniu 1946 r. 
wraz z dywizją przybył do Wielkiej Brytanii. Po 
demobilizacji był duszpasterzem polonijnym. 
25 marca 1951 r. został proboszczem polskiej 
parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościo-
ła w Londynie, w dzielnicy Ealing. Był również 
kierownikiem działającej w parafii Szkoły Przed-
miotów Ojczystych, moderatorem Sodalicji 
Mariańskiej, koła „Caritas”, otaczał opieką har-
cerstwo. Był asystentem kościelnym Polskiego 
Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego 
„Veritas”. W 1952 r. został duszpasterzem
w Duszpasterstwie Akademickim w Londynie. 
Był kapelanem Brygadowych Kół Młodych „Po-
goń” – paramilitarnej organizacji utworzonej 
w styczniu 1949 r., zajmującej się szkoleniem 
i przygotowaniem Polaków na emigracji do 
spodziewanej wojny ze Związkiem Sowiec-
kim. Przeszedł kilka operacji, zmarł 19 stycznia 
1956 r. w Londynie, w wieku zaledwie 48 lat. 
Spoczywa na South Ealing Cementery.
Odznaczony był również Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał przywilej 
noszenia rokiety i kanonickiego mantoletu.

Bogusław Szwedo 

Na ten film czekało 
kilka pokoleń Pola-
ków, zwłaszcza tych,
którzy znają naszą 
historię i jej bohate-
rów, gotowych za-

płacić najwyższą cenę za wyznawane 
wartości. Bez wątpienia należy do nich 
rotmistrz Witold Pilecki, żołnierz Wojska 
Polskiego, w czasie wojny uczestnik kon-
spiracji niepodległościowej, dobrowolny 
więzień obozu Auschwitz, organizator 
siatki wywiadowczej, uciekinier, autor 
raportów o dokonywanym tam ludobój-
stwie, żołnierz II Korpusu Polskiego, wię-
zień i ofiara zbrodni sądowej dokonanej 
w imieniu Polski Ludowej. Bieg jego życia 
stanowi fascynujący scenariusz, na pod-
stawie którego można by zrealizować 
kilka fabularnych filmów. Z pewnością
i byłoby tak, gdyby rtm. Pilecki żył nie
w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych.
Autorzy prezentując dziennikarzom film na 
początku września zastrzegali, że ten fabu-
laryzowany dokument powstał wyłącznie 
dzięki pieniądzom zebranym podczas pu-
blicznej zbiórki i przy braku wsparcia finan-

Biografia z potencjałem
sowego instytucji kulturalnych. Uczciwie 
trzeba przyznać, że jest to jednak film, który 
„wyciska” prawie wszystko z tego, co można 
było zrealizować przy tak skromnym budże-
cie. Warto zanotować: 250 tysięcy pienię-
dzy społecznych kosztowała realizacja filmu
o rtm. Pileckim, natomiast milion złotych 
pochodzących z budżetu państwa koszto-
wał spot promujący dekadę obecności Polski
w Unii Europejskiej (według producentów 
„Pileckiego”).
Udało się naszkicować obraz, który może sta-
nowić pomoc szkolną w lekcjach historii, ale 
niestety nie jest arcydziełem. Narracja wyglą-
da trochę tak, jakby reżyser Mirosław Krzysz-
kowski, twórca m. in. „Dumy i zdrady” oraz 
„Pamięci. Tajemnic lasów Piaśnicy”, nie do 
końca był pewien czy kręci film o Pileckim, czy 
o rodzinie poszukującej śladów rotmistrza. 
W filmie przeplatają się wątki fabularne i do-
kumentalne. Widzowie towarzyszą Pileckie-
mu od czasów jego młodości, przez drama-
tyczne wydarzenia II wojny światowej, aż po 
uwięzienie i śmierć w maju 1948 roku. Wy-
stępują w nim członkowie rodziny rotmistrza, 
syn Andrzej Pilecki oraz prawnuki. Pokazane 
są najważniejsze etapy życia rotmistrza, ale 

także powrót jego syna do rodzinnej miej-
scowości, Sukurczy, znajdującej się na tere-
nie dzisiejszej Białorusi i ślady upamiętnień 
związanych z Pileckim w Polsce. Z filmu widz 
dowiaduje się nie tylko o wojennej drodze 
rotmistrza, ale także o jego zamiłowaniu do 
poezji i malarstwa. Dwa swoje obrazy: „Mat-
ka Boża Nieustającej Pomocy” oraz „Święty 
Antoni z Dzieciątkiem Jezus”, ofiarował do 
kościoła parafialnego w Krupowie.
Na uwagę zwraca świetna rola w scenach 
fabularyzowanych Marcina Kwaśnego, od-
twórcy roli rotmistrza. 
W produkcję filmu zaangażowało się ponad 
300 osób zafascynowanych postacią Witol-
da Pileckiego, grupy rekonstrukcyjne oraz 
kilka instytucji: Muzeum Tatrzańskie w Za-
kopanem, Krakowska Szkoła Filmowa, Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krako-
wie, Aeroklub Polski, Muzeum Koryznówka
w Nowym Wiśniczu.
Dobrze, że ten film powstał, bo Witoldowi 
Pileckiemu należy się hołd. Można pytać czy 
ten dokument wyczerpuje temat? Oczywi-
ście, że nie. Czekajmy na film fabularny. On 
musi powstać.

Krzysztof Stępkowski
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Na początku Mszy św. do katedry polowej 
wprowadzony został poczet sztandarowy Sił 
Powietrznych RP. Odegrany został Mazurek 
Dąbrowskiego.
O modlitwę w intencji braci lotniczej poprosił 
biskupa polowego ks. płk Janusz Radzik, dzie-
kan Sił Powietrznych. Przypomniał, że Święto 
Lotnictwa upamiętnia zwycięstwo Franciszka 
Żwirki i Stanisława Wigury w tzw. Challenge’u
Berlińskim 1932, najbardziej prestiżowych 
zawodach lotniczych ówczesnego czasu.
– Mszą św. chcemy oddać należną pamięć 
tym wszystkim, którzy byli i są symbolami od-
wagi, męstwa oraz profesjonalizmu, którzy 
swoje poświęcenie zawodowe, pasję, zdro-
wie i życie oddawali i oddają wielkiej lotniczej 
sprawie – powiedział.
W homilii bp Józef Guzdek podkreślił, że kościół 
jest przestrzenią, w której człowiek znajduje 
odpowiedź na najważniejsze, nurtujące go py-
tania. Przypomniał, że świątynia jest miejscem 
nadziei, w którym wierzący naprawę swego 
życia i sumienia mogą dokonać w sakramen-
cie pokuty i pojednania. – W Święto Lotnictwa 
przybywamy do katedry polowej, aby przemy-
śleć nasze wybory i decyzje, nasze dokonania 
i zaniedbania w życiu osobistym, rodzinnym
i na służbie Bogu i Ojczyźnie – powiedział.
Nawiązując do przypowieści o pannach mą-
drych i nieroztropnych ordynariusz wojskowy 

W katedrze polowej stanęły poczty sztanda-
rowe organizacji i związków kombatanckich 
żołnierzy-górników z całej Polski. Liturgię sło-
wa i oprawę muzyczną Mszy św. przygotował 
Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystyczne-
go Wojska Polskiego.
W homilii ks. ppłk Kozicki podkreślił, że żoł-
nierze-górnicy to przykład ludzi niezłomnych, 
którzy wzorem starotestamentowego Abra-
hama zachowali nadzieję, wbrew nadziei. 
Przypomniał historię Wojskowych Batalionów 
Pracy przekształconych w Bataliony Górnicze
i świadectwa osób, które przeszły przez pie-
kło katorżniczej pracy w najcięższych kopal-
niach węgla i uranu. – Żołnierzy ze służb za-
stępczych, podobnie jak więźniów, kierowano

Mszą św. sprawowaną 28 sierpnia w stołecznej Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego przez Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka rozpoczęły się ob-
chody Święta Lotnictwa. Delegacja dowództwa Sił Powietrznych i biskup 
polowy złożyli kwiaty w Kaplicy Pamięci oraz pod umieszczonym u wej-
ścia do katedry śmigle – symbolu ofiary polskich lotników. 

Pamięć żołnierzy – górników odbywających w latach 1949-59 zastępczą 
służbę wojskową w Wojskowych Batalionach Pracy uczczono Mszą św.
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Eucharystii przewodniczył ks. 
ppłk Władysław Kozicki, proboszcz katedry polowej. W homilii ks. ppłk 
Kozicki przypomniał dramatyczną historię żołnierzy-górników, podzię-
kował za wytrwałość i zachowanie nadziei, zachęcił, aby byli świadkami 
historii. Szacuje się, że do przymusowej pracy w kopalniach skierowano 
po wojnie około 200 tysięcy osób.

powiedział, że kościół jest także 
miejscem refleksji, medytacji, lek-
tury Słowa Bożego i nabywania 
mądrości potrzebnej w codzien-
nym życiu. – Dziś wyznawcom 
Chrystusa pozostaje tylko siła 
prawdy i mądrość, odpowiedzial-
nych decyzji i wyborów. Tym po-
winniśmy zadziwiać świat i pomagać, aby 
stawał się odrobinę lepszy – powiedział. 
Zachęcił, aby na modlitwie w świątyni pytać
o naszą roztropność w każdym wymiarze ży-
cia. – Dlatego prośmy przez wstawiennictwo 
patronki lotników, Matki Bożej Loretańskiej
o dar mądrości. Niech Bóg sprawi, że ta chwi-
la refleksji w katedrze polowej pomoże nam 
zrobić kolejny krok w stronę mądrości – życzył 
zebranym.
Eucharystię z ordynariuszem wojskowym 
koncelebrowało liczne grono kapelanów słu-
żących żołnierzom w stalowych mundurach.
Mszę św. uświetniła Orkiestra Reprezentacyj-
na Sił Powietrznych z Poznania, która przed 
rozpoczęciem Eucharystii wystąpiła z krótkim 
koncertem. We Mszy św. uczestniczyli żoł-
nierze i pracownicy Sił Powietrznych z gen. 
dyw. pil. Janem Śliwką, szefem Inspektoratu 
Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego, 
dowódcy, kadra, kierownictwo urzędów cen-
tralnych MON, kombatanci i seniorzy zrzesze-

w najgorsze i najniebezpiecz-
niejsze rejony kopalni. Praca, 
która jest powołaniem człowieka, jego pra-
wem i przywilejem w tamtym czasie w odnie-
sieniu do żołnierzy-górników stała się sposo-
bem ucisku i kaźni – powiedział.
Zdaniem proboszcza katedry gdyby nie na-
dzieja i wiara wielu żołnierzom-górnikom 
trudno byłoby przetrwać ten czas. Zaapelo-
wał do uczestników Eucharystii, aby byli dla 
innych świadkami nadziei. – Niech nie opusz-
cza nas nadzieja, która daje człowiekowi siłę 
w budowaniu godności i szanowaniu każde-
go życia – powiedział.
W katedrze polowej modlili się licznie przy-
byli żołnierze-górnicy z całej Polski, wraz

ni w stowarzyszeniach lotniczych.  Do katedry 
przybyły liczne poczty sztandarowe jednostek 
wojskowych i organizacji kombatanckich.
Dziekani sił powietrznych ks. płk Wiesław Ży-
del i ks. płk Aleksy Andrejuk z ewangelickiego 
i prawosławnego duszpasterstwa wojskowe-
go złożyli polskim lotnikom życzenia z okazji 
ich święta.
Na zakończenie uroczystości gen. dyw. pil. Jan 
Śliwka, wręczył bp. Guzdkowi pamiątkowy 
herb Sił Powietrznych. Ordynariusz wojskowy 
ofiarował gen. Śliwce ryngraf z wizerunkiem 
Matki Bożej.
Przed błogosławieństwem w Kaplicy Pamięci 
oraz przy umieszczonym przy wejściu katedry 
śmigle-symbolu ofiary polskich lotników – zło-
żone zostały kwiaty.
W południe na Polach Mokotowskich, pod 
pomnikiem poświęconym polskim lotnikom 
poległym podczas wojny odbył się uroczysty 
apel z okazji Święta Lotnictwa. 

Krzysztof Stępkowski
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Modlitwa to krok w stronę mądrościModlitwa to krok w stronę mądrości

Praca, która miała zniszczyćPraca, która miała zniszczyć

Katedra polowa: Msza św. zainaugurowała Święto Sił PowietrznychKatedra polowa: Msza św. zainaugurowała Święto Sił Powietrznych

z Kazimierzem Potockim, prezesem Krajo-
wego Zarządu Związku Represjonowanych 
Żołnierzy-Górników, który w imieniu żołnie-
rzy-górników podziękował ks. Kozickiemiu za 
sprawowanie Eucharystii. Obecna była też Bo-
żena Żelazowska, zastępca kierownika Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Po zakończeniu Mszy św. żołnierze-górni-
cy udali się na Plac Piłsudskiego, gdzie przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli kwiaty. 
Kwiaty złożone zostały również przy Pomniku 
Żołnierza-Górnika na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach.
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Po południu 28 sierpnia 2013 roku afgańscy 
rebelianci sforsowali ogrodzenie detonując 
1,5 tony materiałów wybuchowych.
Przez wyrwę w ogrodzeniu na teren obozu 
próbowała wtargnąć grupa kolejnych zama-
chowców-samobójców. Atak został odparty 
przez Polaków, Amerykanów i Afgańczyków.

Już na XXXI zmianie zaczął współpracować
z Sekcją Wychowawczą kontyngentu. „Dzię-
ki niej mogę realizować się pomagając moim 
kolegom w natłoku zadań, których jest co 
dzień niemało. (...) Dużo mnie to nauczy-
ło i sprawia mi to wiele satysfakcji. Dzięki  
tej  współpracy poznałem pracę sztabową 
od podszewki co na pewno wykorzystam 
w swojej pracy duszpasterskiej w Polsce”
– podkreśla ksiądz Tur. 
W ciągu dnia nasz kapelan realizuje posta-
wione przez przełożonych zadania oraz inten-

Mszą św. w Bagram (Afganistan) uczczono pamięć żołnierzy poległych 
w wyniku ataku rebeliantów na polską bazę dwa lata temu. 

Bagram: modlitwa za żołnierzy poległych podczas Bagram: modlitwa za żołnierzy poległych podczas 
ataku na bazę Ghazniataku na bazę Ghazni

Ksiądz porucznik wśród komandosówKsiądz porucznik wśród komandosów

Wieści z misji...Wieści z misji...

W PKW w Kosowie W PKW w Kosowie 

W potyczce zostało rannych 
kilkunastu polskich i amery-
kańskich żołnierzy. W wyniku 
odniesionych ran zginęło kil-
ku żołnierzy. Jednym z nich 
był sierżant sztabowy Micha-
el H. Ollis z U.S Army.

Za swój bohaterski 
czyn sierżant sztabowy 
Michael H. Ollis z 10. 
Dywizji Górskiej zo-
stał przedstawiony do 
odznaczenia Srebrną 
Gwiazdą, jednego z najwyższych od-
znaczeń w siłach zbrojnych USA. 24-let-
ni żołnierz zasłonił własnym ciałem 
polskiego oficera przed nacierającym 
zamachowcem samobójcą, który zde-
tonował kamizelkę z materiałami wy-
buchowymi. Został ponadto wyróżnio-
ny przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Gwiazdą Afganistanu i Złotym 

sywnie włącza się w promocję Sił Zbrojnych, 
polskiej historii i kultury wśród polskiej i mię-
dzynarodowej społeczności KFOR. O 17.00 
rozpoczyna codzienną Eucharystię. Kapelan, 
jak każdy żołnierz, musi być sprawny i goto-
wy do działania w ekstremalnych warunkach. 
Nie może więc zabraknąć zajęć sportowych, 
w których uczestniczy codziennie.
Raz w miesiącu ksiądz kapelan towarzyszy 
naszym żołnierzom na spotkaniach z Polonią 
w Skopje w Macedonii. Podczas spotkań od-
prawiana jest Msza święta w katedrze pod 
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j ż h d Medalem Wojska Polskiego przez polskiego 
Ministra Obrony Narodowej.
W intencji heroicznie poległych żołnierzy
w bazie Bagram odprawiona została Msza 
święta, którą celebrował ks. por. Włady-
sław Włodarczyk, kapelan polskich żołnierzy 
uczestniczących w misji Resolute Support.

Por. Jakub Wolak, kes

wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowe-
go, po której spotyka się z rodakami. Roz-
mawiają z kapłanem o swoim życiu, troskach
i tęsknocie za krajem.
W każdy weekend ksiądz Kapelan odwiedza 
wszystkie bazy, w których stacjonują polscy 
żołnierze. W sobotę z posługą duszpasterską 
udaje się do bazy, w której przebywa kompa-
nia manewrowa (obecnie jest to baza Cabra). 
Sercem niedzieli jest oczywiście Msza św.
w Novo Selo, a zaraz po niej ksiądz porucznik 
wyrusza do polskich policjantów w Mitrovi-
cy, a następnie do Film City i Bondsteel.

***
Ksiądz porucznik Przemysław Tur urodził się 
6 października 1978 roku w Wałbrzychu.
W 2004 roku ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne w Legnicy. Swoją przygodę z woj-
skiem rozpoczął od ukończenia w 2011 roku 
kursu oficerskiego w WSOWLąd we Wrocła-
wiu, gdzie został promowany na stopień 
podporucznika. Przed misją w Republice Ko-
sowa pełnił obowiązki w parafii wojskowej 
pw. św. Jerzego w Łodzi. Służba w Republice 
Kosowa to jego pierwsza misja zagraniczna. 
W trakcie misji został awansowany na sto-
pień porucznika.

tekst: porucznik Grzegorz Jasianek
zdjęcie: kapitan Janusz Głębocki
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Mszę św. celebruje ks. por. Władysław WłodarczykMszę św. celebruje ks. por. Władysław Włodarczyk

Modlitwa pod przewodnictwem ks. ppor. Przemysława TuraModlitwa pod przewodnictwem ks. ppor. Przemysława Tura

Kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Kosowa – ksiądz podpo-
rucznik Przemysław Tur swoją posługę duszpasterską pełni od grudnia 2014 roku. 
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Obchody wybuchu II wojny światowejObchody wybuchu II wojny światowej
Inowrocław

Przemyśl

Bydgoszcz

Rzeszów

Msza św. w intencji Ojczyzny sprawowana 
w kościele garnizonowym pw. św. Barbary 
i św. Maurycego zainaugurowała obchody 
76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Eucharystię koncelebrowali z ks. mjr Tomasz 
Skupieniem, ks. prałat Leszek Kaczmarek
i ks. kanonik Zenon Rutkowski. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele m.in. władz samorządowych, pocztów sztanda-
rowych, szkół, organizacji kombatanckich, kompanii honorowej Gar-
nizonu Inowrocław, tradycyjnie także Orkiestra Dęta Inowrocławskich 
Kopalń Soli „Solino” S.A.
Po Mszy św. nastąpiło przejście pod Pomnik Obrońców Inowrocławia, 
gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. Modlitwę 
w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej 
poprowadził ks. mjr Tomasz Skupień. Odbył się apel pamięci. Oddane 
zostały salwy honorowe, a delegacje złożyły kwiaty.

ks. mjr Tomasz Skupień

Pierwszego września w Przemyślu żołnierze 5. batalionu strzelców 
podhalańskich w Przemyślu uczcili 76. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 w Archikatedrze Przemyskiej 
Mszą św. w intencji ofiar II wojny światowej. Mszy św. przewodniczył 
bp Adam Szal, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Eucha-
rystię koncelebrowali ks. kpt. Grzegorz Bechta, kapelan Garnizonu 
Przemyśl i proboszcz Parafii Wojskowej, ks. ppor. SG Łukasz Kociołek, 
kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ks. Krzysztof 
Skałkowski, kapelan Izby Celnej, ks. prał. Mieczysław Rusin, proboszcz 
katedry oraz kapłani z Przemyśla. Kazanie wygłosił ks. prał. Zbigniew 
Suchy, redaktor przemyskiego wydania tygodnika „Niedziela”. 
Po Mszy św. uczestnicy udali się na cmentarz wojskowy, gdzie przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się dalsza część uroczystości. Po 
powitaniu zebranych przez Roberta Chomę, Prezydenta Przemyśla, ks. 
kpt. Grzegorz Bechta odmówił modlitwę  w intencji poległych żołnierzy. 
Następnie odczytany został apel pamięci przez por. Darię Mielczarską, 
a kompania honorowa wystawiona przez 1 kompanię zmechanizowa-
ną pod dowództwem ppor. Łukasza Pawlika oddała salwę honorową. 
Pod pomnikiem złożone zostały kwiaty i wieńce. Całość uroczystości 
zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

por. Daria Mielczarska

Bydgoskie obchody rocznicowe rozpoczęły się w kościele garnizono-
wym Mszą św., której przewodniczył ks. płk Zenon Surma, proboszcz 
parafii wojskowej oraz dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
Wśród uczestników uroczystości, oprócz żołnierzy – przedstawicieli 
jednostek garnizonu Bydgoszcz, udział wzięli przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich, harcerze, dzieci i młodzież oraz przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych oraz bydgoszczanie. 
Odczytany został apel biskupa polowego z okazji 76. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. W wygłoszonej homilii ks. płk Zenon Surma za-
apelował, aby współczesne pokolenie czuło obowiązek podejmowania 
daru wolności i niepodległości Ojczyzny. – Wolność i niepodległość, to 
wielki dar, za który oddały życie miliony naszych rodaków. Pamiętajmy, 
że nie jest to dar dany nam raz na zawsze. O wolność i niepodległość 
trzeba stale się troszczyć, zabiegać i walczyć przez wierne wypełnianie 
naszych codziennych obowiązków, przez codzienne działanie na tym 
miejscu, na którym postawił nas nasz Bóg – powiedział.
– Trzeba troszczyć się i zabiegać o wolność i niepodległość przez na-
sze czyny i słowa, które wzmacniać będą nasz kraj, jego bogactwo, 
jego wszechstronny rozwój, przez eliminowanie zła alkoholizmu, 

oszustw, próżniactwa, pretensji zgłaszanych przez takich, którzy są-
dzą, że wszystko im się należy od społeczeństwa. Bez pracy i bez 
jakiegokolwiek wysiłku z ich strony. Trzeba to wszystko eliminować. 
Wszyscy jesteśmy dziećmi tej Ojczyzny, której na imię Polska i wszyscy 
jesteśmy wezwani do jej odnowy. Odnowy duchowej i ekonomicznej, 
kulturowej, moralnej i religijnej – powiedział ks. płk Zenon Surma.
Uczestnicy Mszy św. udali się pod pomnik na Placu Wolności, gdzie odbył 
się uroczysty Apel Pamięci. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski w swoim 
wystąpieniu nawiązał do pierwszych dni wojny w Bydgoszczy. – Wojna 
bydgoszczan nie zaskoczyła, przed atakiem III Rzeszy na Polskę przygo-
towywano schrony, gromadzono sprzęt przeciwpożarowy, kopano rowy 
przeciwlotnicze. Ówczesny prezydent miasta, Leon Barciszewski zmobi-
lizował do tych prac przeszło 10 tys. mieszkańców. Mimo świadomości 
nieuchronnego, mieszkańcy zachowywali spokój i rozwagę. Przyjmowali 
świadomą, defensywną postawę. Jednakże wojna zniszczyła Bydgoszcz, 
wojna kosztowała życie znamienitych jej mieszkańców.
Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Ewa Mes, Wojewoda Kujaw-
sko-Pomorski. – Polscy żołnierze i wszyscy obywatele stawili bohaterski 
opór agresorom. Ojczystego kraju i wolności bronili z podziwu godnym 
bohaterstwem, choc nie uchroniło to osamotnionej w oporze Polski przed 
okupacją. Bohaterskim obrońcom Ojczyzny i ofiarom II wojny światowej 
oddajemy dzisiaj należny hołd i szacunek! – powiedziała Ewa Mes.

ks. kpt. Tomasz Krawczyk

1 września to dzień, w 
którym kończy się bez-
troski czas wakacyjne-
go odpoczynku i rozpo-
czyna się nauka. W ten
dzień jednak wspomi-
namy także jedno z naj-
tragiczniejszych momentów w naszej Ojczyźnie, jakim był wybuch
II wojny światowej.
W 76. rocznicę tych bolesnych wydarzeń, w kościele garnizonowym 
p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie odbyła się uroczysta 
Msza święta w intencji Ojczyzny. Eucharystię koncelebrowali z ks. płk. 
Tomaszem Anisiewiczem, proboszczem parafii garnizonowej i kapela-
nem Garnizonu Rzeszów wikariusze parafii ks. Piotr Mucha i ks. Krzysz-
tof Włosowicz.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i wo-
jewódzkich, pododdziały 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Żołnie-
rze Garnizonu – Rzeszów, przedstawiciele służb mundurowych, komba-
tanci i weterani wojenni oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Rzeszowie, którzy tą Eucharystią rozpoczęli nowy rok szkolny
W kazaniu ks. płk Anisiewicz zachęcał do wdzięczności wobec tych, 
którzy polegli w obronie Ojczyzny. – Dziękujmy im za ich poświęcenie, 
odwagę i determinację – powiedział.
Zwracając się do młodzieży przypomniał, że w wojnie uczestniczyli 
również ich młodzi koledzy. Przywołał udział młodzieży w Powstaniu 
Warszawskim, którym w wielu przypadkach śmierć przerwała ich życie,
a wraz z nim ich marzenia i plany na przyszłość. Wymienił m.in. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego, poetę z pokolenia Kolumbów, który poległ na 
początku Powstania. – Oni chcieli wrócić do szkół, na studia, do swoich 
dziewczyn i chłopaków, ale już nie mogli. Dzisiaj niestety często nie doce-
niamy daru pokoju, tego, że możemy co roku spokojnie wracać do szko-
ły, że każdego dnia możemy spokojnie wracać do swoich rodzin i zajęć. 
Jest to wielki dar, za który trzeba dziękować. Trzeba również dziękować 
za tych, którzy ten dar pokoju nam wywalczyli – zakończył kaznodzieja.
Po Mszy św. odbył się przed kościołem garnizonowym apel pamięci
z salwą honorową i złożeniem wieńców i kwiatów przed tablicami 
upamiętniającymi bohaterów II wojny światowej.
Uroczystości upamiętniające 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej 
to u progu nowego roku szkolnego wspaniała lekcja historii dla mło-
dego pokolenia Polaków.

ks. Paweł Liszka

dowych pocztów sztanda

tó j Oj ź i j ki b ł b h
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Warszawa-Bemowo
1 września, początek roku szkolnego, to czas powrotu do wytężonego zdoby-
wania wiedzy, a także formowania wnętrza młodych ludzi. Wspólnota uczniów 
ze szkół znajdujących się na terenie parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej 
Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie rozpoczęła ten czas od Mszy św. 
inauguracyjnej, pod przewodnictwem ks. płk. Jana Domiana, proboszcza parafii.
Kontynuacją inauguracji nowego roku szkolnego była pierwsza powakacyjna, nie-
dzielna Msza św., sprawowana 6 września z udziałem dzieci, podczas której ks. płk 
Jan Domian dokonał obrzędu poświęcenia plecaków i przyborów szkolnych. Na 
koniec liturgii katecheta ks. ppor. Maksymilian Jezierski zaprosił licznie zebranych 
uczestników do wzięcia udziału w dwóch akcjach: „Bądź ołówkiem w ręku Boga” 
oraz „Mój szkolny kolega z misji”. Pierwsza akcja polegała na rozdaniu wszystkim 
dzieciom ołówków z napisem: „Bądź ołówkiem w ręku Boga!” Są to słowa bł. Mat-
ki Teresy z Kalkuty, które mają zachęcić dzieci do bycia pomocnikami Pana Boga i 
do dawania świadectwa innym ludziom poprzez miłe słowo, uprzejmość, radość 
oraz dobre uczynki. Druga akcja jest związana z duchowym wsparciem dla dzieci z 
terenów misyjnych. Przez cały rok na coniedzielnej dziecięcej Mszy św. będzie loso-
wana jedna osoba, która na tydzień otrzyma wizerunek afrykańskiej Maryji. Zada-
niem dziecka i całej rodziny jest modlitwa za kolegów i koleżanki z misji.           xmj

Gdańsk
Z udziałem abp. Tadeusza Gocłowskiego, biskupa-seniora archidiecezji gdańskiej 
oraz biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka – delegata KEP ds. duszpa-
sterstwa Policji odbyła się uroczystość 25-lecia poświęcenia kaplicy w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Uczestniczyli w niej także  gen. insp. Krzysztof 
Gajewski, komendant główny Policji oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji.
30 sierpnia br. Mszy św. dziękczynnej za ćwierćwiecze istnienia policyjnej kaplicy 
w Gdańsku przewodniczył abp Gocłowski, słowa homilii skierował do zebranych 
bp Józef Guzdek. Przybyłych na uroczystość gości powitał miejscowy kapelan ks. 
Bogusław Głodowski.                                                                                         zjk

Gdańsk
W piątek 4 września w Gdańsku miała miejsce uroczystość wodowania oraz 
chrztu pierwszego z trzech budowanych dla Marynarki Wojennej nowoczesnych 
niszczycieli min projektu KORMORAN II.
W uroczystości uczestniczyli m.in. premier Ewa Kopacz, wicepremier Tomasz Sie-
moniak, minister ON, gen. broni Mirosław Różański, Dowódca Generalny RSZ, wi-
ceadm. Marian Ambroziak, Inspektor Marynarki Wojennej, a także kontradm. Ja-
rosław Zygmunt, Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Matką chrzestną jednostki 
została Maria Karweta, wdowa po admirale floty Andrzeju Karwecie, który zgi-
nął w katastrofie smoleńskiej, a dowódcą kmdr ppor. Michał Dziugan. Modlitwę
w intencji nowego okrętu i jego załogi odmówił ks. kmdr Bogusław Wrona, dzie-
kan Marynarki Wojennej, a także przedstawiciele duszpasterstw prawosławnego
i ewangelicko-augsburskiego.
Do głównych zadań wodowanego okrętu będzie należało: poszukiwanie, klasy-
fikacja, identyfikacja oraz niszczenie min morskich, przeprowadzanie jednostek 
pływających przez akweny zagrożenia minowego, rozpoznawanie torów wod-
nych, zdalne sterowanie samobieżnymi nawodnymi platformami przeciwmino-
wymi - trałami samobieżnymi lub pojazdami holującymi sonary. Okręt będzie miał 
również możliwość stawiania min – zarówno pojedynczych jak i w zagrodach. 
Wodowany okręt wejdzie w skład 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty 
Andrzeja Karwety 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.                                     Oprac. kes

Kraków
Modlitwą różańcową w intencji zbawienia duszy śp. 
ks. płk. Józefa Kubickiego, emerytowanego kapelana 
wojskowego, rozpoczęto 3 września spotkanie kape-
lanów Dekanatu Wojsk Specjalnych w kościele garni-
zonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie.
W panelu dyskusyjnym wzięli udział księża kapelani
z Gliwic, Bielska-Białej, Kielc i Tomaszowa Mazowieckie-
go oraz wikariusze parafii św. Agnieszki w Krakowie.
Podczas obrad każdy z kapelanów zaprezentował 
swoją specyfikę służby, obszar posługi, dotychczas 
wykonane zadania i problemy. Przedstawiono stan 
prawny i użytkowy obiektów sakralnych i mieszkal-
nych. Podzielono się informacjami o współpracy ze 
środowiskiem duchownych diecezji cywilnych, a tak-
że ze współpracą na szczeblu wspólnot, którym po-
sługują. Każdy z obecnych omówił również najbliższe 
przedsięwzięcia duszpasterskie. Odprawa kapelanów, 
była czasem dzielenia się zainteresowaniami, pa-
sjami, doświadczeniem oraz poszukiwania nowych
inspiracji. duszpasterskich.                                    xłh

Gniezno
30 sierpnia, w gnieźnieńskim Starym Ratuszu odbyło 
się wręczenie Komandorii Pojednania Missio Recon-
ciliationis rodzinom lotników dwóch wrogich sobie 
armii z Września 1939: płk. pil. Władysława Gnysia
i płk. pil. Franka Neuberta. Obaj piloci szczęśliwie 
przeżyli wojnę. Dziś, kiedy już nie żyją, wzajemne 
kontakty i chęć pojednania kontynuują ich dzieci.
Tą postawę doceniła kapituła Komandorii Misja Pojed-
nania, przyznając obu lotnikom pośmiertnie odznacze-
nia Missio Reconciliationis. Na uroczystość wręczenia 
przybyli z Kanady synowie polskiego pilota – Stefan 
Gnyś z małżonką Janet Taylor-Gnyś oraz Ashley Gnyś
z małżonką Valerie Gnyś. Dzieci Franka Neuberta – 
Ingo Neuberta i Petrę Schulz – reprezentował pełno-
mocnik Ambasadora Niemiec w Polsce, asystent Kon-
sula Honorowego RFN w Poznaniu Adam Muszka.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele garni-
zonowym w Gnieźnie, koncelebrowaną przez ks. kan. 
Andrzeja Grzelaka. W mszy udział wzięli przedstawi-
ciele 3. Skrzydła i 33. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu. Po Mszy św., pod tablicą upamiętniają-
cą pojednanie obu pilotów, w obecności sztandaru
i kompanii honorowej 33. Bazy krótkie przemówienie 
wygłosił Ashley Gnyś; złożono okolicznościowe wią-
zanki kwiatów. Następnie zebrani udali się w asyście 
Reprezentacyjnej Orkiestry Sił Powietrznych z Pozna-
nia do budynku Starego Ratusza. Tam rodzina Wła-
dysława Gnysia i reprezentujący rodzinę Franka Neu-
berta  Adam Muszka otrzymali z rąk członka kapituły 
Komandorii Misja Pojednania Kazimierza Bałęcznego 
odznaczenia Missio Reconciliationis. Pilotów i człon-
ków ich rodzin odznaczono także medalami nadany-
mi przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, które 
wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego do spraw 
Obronności gen. dyw. Bolesław Izydorczyk. Pamiąt-
kowe medale 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowe-
go wręczył bohaterom uroczystości płk. pil. Michał
Erdmański, zastępca dowódcy 3. Skrzydła.            wb

IS
SN

 1
23

1-
69

11

„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego. Redaktor naczelny – Krzysztof Stępkowski.
Starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor – Karolina Anna Kwaśniewska-Maroń.
Wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – plut. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 261 873 130, tel. 261 873 301,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie: Aleksandra Moraczewska, druk: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26



produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
koprodukcja: AgorA S.A., Studio Produkcyjne ORKA Sp. z o. o., Telewizja Polska S.A., Canal +,  MIRAMAR FILM,

kostiumy: Magdalena Rutkiewicz-Luterek, Agata Drozdowska muzyka: Cezary Skubiszewski 
kierownictwo produkcji: koproducenci:

scenografia: Marek Warszewski  Arek Tomiak PSC producent:

Fo
t. 

m
at

er
iał

y 
pr

as
ow

e


