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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA KWIECIEŃKWIECIEŃ
Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Je-
zusa Chrystusa pośród konfl iktów polityczno-religijnych.

Numer zamknięto 26 kwietnia 2016 r.

Na zdjęciu:

Abp Stanisław Gądecki, metropolita 

poznański udziela chrztu podczas Mszy św. 

na stadionie INEA, 16 kwietnia 2016 roku

Chrzest, który w roku 966 przyjął książę Mieszko I wraz ze swoimi 
najbliższymi, oznaczał także początek Państwa Polskiego. Z tego 
powodu wspomnienie tej rocznicy nie tylko chrześcijanom, lecz 

wszystkim Polakom daje szczególną sposobność do uroczystego świętowania, ra-
dowania oraz ufnego patrzenia w przyszłość – napisał papież Franciszek w liście 
do swego legata na obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Odbyły się one w dniach 
14-16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu. Poniżej publikujemy polskie tłumaczenie 
listu Ojca Świętego:

Ojciec Święty Franciszek na 1050. rocznicę chrztu Polski Ojciec Święty Franciszek na 1050. rocznicę chrztu Polski 

Czcigodnemu Bratu Naszemu Piotrowi Paro-
linowi
Kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego, 
Sekretarzowi Stanu
W tym Okresie Wielkanocnym w szczegól-
ny sposób towarzyszymy modlitwami i na-
szą życzliwością zawsze wiernej Polsce, gdy 
umiłowani synowie i córki tego szlachetne-
go Narodu uroczyście obchodzą wdzięczne 
wspomnienie 1050. rocznicy Chrztu. To daje 
także Nam dogodną sposobność do tego, 
aby wszystkim Polakom z głębi Naszego 
serca wyrazić słowa wdzięczności, gratulacji
i zachęty, chcąc uczestniczyć w ich radości
i ją wzbogacić.
Bóg bogaty w miłosierdzie znamienitą zie-
mię Polski uczynił w ciągu wieków urodzajną 
tak, że zrodziła przeobfite duchowe owoce, 
a tylu Polaków znakomicie wyróżniło się wy-
znawaniem i obroną wiary, zachowaniem 
nadziei oraz praktykowaniem miłości. Oni 
bowiem, rozważając życie i gorliwość świę-
tych biskupów i męczenników, Wojciecha
i Stanisława, którzy w początkach chrześci-
jaństwa na tej ziemi złożyli najwyższe świa-
dectwo, nie tylko okazali wierność wobec 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i Następ-
ców Piotra, lecz także przysłużyli się bardzo 
do rozwoju kultury na ziemi polskiej.
Chrzest, który w roku 966 przyjął ksią-
żę Mieszko I wraz ze swoimi najbliższymi, 
oznaczał także początek Państwa Polskiego. 
Z tego powodu wspomnienie tej roczni-
cy nie tylko chrześcijanom, lecz wszystkim 
Polakom daje szczególną sposobność do 
uroczystego świętowania, radowania oraz 
ufnego patrzenia w przyszłość. Kościół bo-

wiem w Polsce zawsze ukazywał szczególną 
więź z całym Narodem, a także usiłował cie-
szyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi
(Rz 12,15). W najtrudniejszych czasach wo-
jen, powstań i zesłań biskupi i kapłani, kon-
sekrowani mężczyźni i niewiasty prawdziwie 
wraz z ludem cierpieli, żarliwie przynosząc 
pocieszenie wszystkim braciom i siostrom 
swojej Ojczyzny oraz mądrze pokazując dro-
gę do wolności.
Kościół wyniósł do godności ołtarza licznych 
synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych 
okresach ukazywali chrześcijańskie cnoty lub 
zostali ozdobieni palmą męczeństwa. Z bar-
dzo długiej listy pragniemy imiennie wspo-
mnieć tych, którzy żyli w naszych czasach
i są czczeni w całym świecie: św. Maksymi-
liana Marię Kolbe, franciszkańskiego kapłana
i męczennika, który swą służbę okazał w ca-
łopalnej ofierze miłości; św. Marię Faustynę 
Kowalską, dziewicę, która bardzo troszczyła 
się o objawienie tajemnicy Bożego Miłosier-
dzia oraz św. Jana Pawła II, papieża, który 
ukazywał niestrudzenie wszystkim narodom 
Zbawiciela człowieka.
Ukazując ich przykład, Pasterze Polski zapro-
ponowali wszystkim ludziom dobrej woli,
z okazji wspomnianego jubileuszu, liczne ini-
cjatywy, aby wszyscy mogli zrozumiale po-
dziwiać hojność Pana w wieloletniej historii 
Narodu i sami mogli jej doświadczać w no-
wych okolicznościach.
Stąd Czcigodny Brat Stanisław Gądecki, Ar-
cybiskup Metropolita Poznański oraz Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
bardzo uprzejmie Nas prosił, abyśmy wysłali 
dostojnego męża, który by Nas reprezento-

wał w czasie głównych uroczystości i oka-
załby Naszą miłość wszystkim Polakom. Do 
Ciebie zatem, Czcigodny Nasz Bracie, który 
gorliwie sprawujesz urząd Sekretarza Stanu, 
kierujemy Naszą myśl i tymże Listem mianu-
jemy Ciebie NASZYM LEGATEM na uroczysto-
ści, które odbędą się od 14 do 16 dnia tego 
miesiąca kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, we 
wspomnienie 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Będziesz przewodniczył uroczystej Euchary-
stii oraz w Naszym imieniu pozdrowisz wspo-
mnianego Arcybiskupa Metropolitę i innych 
czcigodnych biskupów, kapłanów, zakonni-
ków i zakonnice, wszystkich chrześcijan tam 
obecnych. Pragniemy, abyś przekazał słowa 
Naszej życzliwości władzom świeckim tam 
zgromadzonym, zarówno Polski, jak i innych 
Narodów.
Wszystkich obecnych zachęcisz swoimi sło-
wami do wytrwałego kroczenia odnowioną 
drogą w świetle Chrystusa, do obrony życia 
ludzkiego i rodziny, do kształtowania spra-
wiedliwości społecznej według Ewangelii, 
do zabiegania w codziennym życiu o praw-
dziwą wolność. Trzeba bowiem, aby wierni 
w Polsce także dzisiaj, w nowych warunkach, 
dali całemu światu wspaniały przykład życia 
według Ewangelii, cnót chrześcijańskich oraz 
prawdziwego duchowego rozwoju.
My zaś Tobie, Czcigodny Nasz Bracie, towa-
rzyszymy modlitwami w pełnieniu twej wiel-
kiej wagi misji, a także za wstawiennictwem 
Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, Królo-
wej Polski, wypraszamy dla Ciebie konieczne 
dary od Boga wszechmogącego. Z radością 
także udzielamy Tobie Naszego Apostolskiego 
Błogosławieństwa, które jest znakiem Naszej 
względem Ciebie życzliwości i poręczeniem 
darów niebieskich, które przekażesz wszyst-
kim uczestnikom uroczystości i całemu tak 
bardzo umiłowanemu Narodowi.
Z Watykanu, dnia 4 miesiąca kwietnia,
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w 
roku 2016, w czasie Jubileuszu Miłosierdzia, 
w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.

Franciszek

Zmiana adresu e-mailowego Ordynariatu Polowego
Do końca roku zostanie zlikwidowany dotychczasowy adres e-mail Ordynariatu Polowego. Korespondencję 
elektroniczną należy kierować na nowy adres: opwp@ron.mil.pl. Zmiana spowodowana jest zmianą dome-
ny, w której funkcjonował dotychczasowy adres.
Zachęcamy do wykreślenia z książek adresowych w programach i skrzynkach pocztowych dotychczasowego 
adresu z końcówką wp.mil.pl i zamianę go na następujący: opwp@ron.mil.pl.
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Obchody 1050-lecia chrztu Polski Obchody 1050-lecia chrztu Polski 

Ekumeniczna modlitwa
 na Ostrowie Lednickim

Na jednym z miejsc, gdzie mógł dokonać 
się chrzest Mieszka wczesnym popołudniem 
14 kwietnia zgromadzili się polscy biskupi, 
przedstawiciele episkopatów europejskich 
oraz reprezentanci różnych Kościołów chrze-
ścijańskich. Nabożeństwu ekumenicznemu 
przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech 
Polak, a modlącym się towarzyszyły relikwie 
św. Wojciecha.
– Dziś, gdy w 1050. rocznicę Chrztu Polski, 
sięgamy do wspólnych korzeni naszego życia
z wiary, pragniemy jeszcze raz uświadomić so-
bie, że sakrament chrztu jest znakiem jedno-
ści, a zarazem usłyszeć i wspólnie powtórzyć, 
że chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla 
Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały 
i w widzialny sposób zamanifestowały swoją 
wspólnotę – mówił abp Wojciech Polak.
Biskupi, duchowni z różnych Kościołów, oso-
by życia konsekrowanego i wierni świeccy 
wspólnie odmówili Skład Apostolski, a póź-
niej w modlitwie dziękczynnej dziękowali 
za „wszelkie dobro, którego na przestrzeni 
1050 lat, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, 
doświadczył naród polski”. 
Następnie Prymas Polski poświęcił odlany 
specjalnie na 1050. rocznicę Chrztu Polski 
dzwon „Mieszko i Dobrawa”, którego piękny 
dźwięk zabrzmiał zaraz potem. Na zakończe-
nie odśpiewano „Bogurodzicę” i hymn naro-
dowy. W tym momencie na niebie pojawiły 
się myśliwce TS-11 Iskra, które pozostawiły 
na niebie biało-czerwone smugi.

W obchodach wzięło udział Wojsko Polskie. 
Żołnierze 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowro-
cławia wybudowali 155-metrowy most pon-
tonowy, dzięki któremu uczestnicy nabożeń-
stwa mogli dostać się na Ostrów Lednicki. Po 
pontonowym moście na wyspę dotarło 7 tys. 
uczestników uroczystości. Przeprawa była 
czynna do 17 kwietnia, zapewniając możli-
wość zwiedzania wyspy na której znajdują 
się relikty architektury kamiennej z czasów 
Mieszka I.

Apel o pojednanie
– jubileuszowa Eucharystia

O odważne sięganie do łaski chrztu świętego 
i pokonywanie podziałów w Polsce apelował 
abp Wojciech Polak podczas Mszy św. w ka-
tedrze gnieźnieńskiej. Dziękczynna litur-
gia stanowiła centralny punkt uroczystości
w Gnieźnie 14 kwietnia – w dniu uznanym 
powszechnie za rocznicę chrztu Mieszka I.
Uczestniczył w niej m. in. prezydent Andrzej 
Duda i premier Beata Szydło, abp Celesti-
no Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, 
przedstawiciele Kościołów z kilkunastu kra-
jów świata: m.in. kard. Péter Erd , metropo-
lita Esztergomu, prymas Węgier; kard. Seán 
Brady, metropolita Armagh, prymas Irlan-
dii; abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik 
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego; 
abp Gintaras Grušas, metropolita wileński; 
abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita 
mińsko-mohylewski.
Imię księcia Mieszka – przypomniał w homilii 
abp Polak – zachowało się w dwóch najstar-
szych zapisach kronikarskich: „Dubrouka ad 

Meskonem venit” i „Mesko dux Polonie bap-
tizatur”. Te proste zdania – mówił – niosą w 
sobie wartość „pszenicznego ziarna, które 
wrzucone w ziemię, rodzi plon obfity”.
– Jeśli więc dziś wspominamy z wdzięcznością 
polskiego księcia i jego poddanych, to także 
po to, aby we wspólnym dziękczynieniu ogar-
nąć całe nasze dzieje, aby objąć wszystkich 
ludzi, którzy, tutaj, na polskiej ziemi otrzyma-
li łaskę chrztu świętego. Dzięki łasce chrztu 
potrafimy dawać samych siebie i służyć, czyli 
tracić swe życie dla drugich, aby wciąż zyskać 
je na nowo – tłumaczył Prymas.
– Czy nie potrzeba nam bardziej odważnego 
sięgania do łaski chrztu świętego, zaczerp-
nięcia owej siły wewnętrznej przynależno-
ści do Boga, aby pokonywać stare zaszłości
i nowe podziały, aby przezwyciężać wrogość 
i niezgodę, aby szukać pojednania i przeba-
czenia, którego wszyscy jesteśmy tak bardzo 
spragnieni? – stwierdził abp Polak.
Na koniec słowami Prymasa kard. Stefa-
na Wyszyńskiego wołał: „Najmilsi! Bądźcie 
spokojni i ufni! Wyrzućcie z serca wszelkie 
smutki, urazy, niechęci, zostawcie to wszyst-
ko tutaj, w świątyni. I wyjdźcie tylko ze świa-
tłością i ze źródłem wody żywej, wyjdźcie
z nadzieją, wiarą i miłością. To są skarby, któ-
re rozniesiecie stąd na miasto i archidiecezję, 
na Polskę całą, bo właśnie stąd szło na Polskę 
całą światło, miłość, wiara, pokój i jedność”.
Kard. Parolin pobłogosławił i wręczył krzy-
że misyjne 37 misjonarzom i misjonarkom, 
którzy niebawem wyjadą na misje. Będą oni 
pracować na wszystkich kontynentach.
Na zakończenie liturgii zabrał głos prezydent 
Andrzej Duda. Podkreślił, że dzięki temu, co 
przyniósł chrzest w dusze ludzi, mieszkające 
tu pokolenia nigdy nie dały sobie wyprzeć 
polskości, nie pozwoliły sobie odebrać tego, 
dzięki czemu budowana była tradycja, kultu-
ra i wspólnota.

Obchody poznańskie

Poznańskie uroczystości poprzedziło cało-
nocne modlitewne czuwanie w bazylice far-
nej przed Obrazem Nawiedzenia Matki Bożej 
Częstochowskiej.
15 kwietnia, po raz pierwszy w historii miały 
miejsce obrady Zgromadzenia Narodowego 
poza Warszawą. Toczyły się w Sali Ziemi na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Obok głowy państwa i parlamentarzy-
stów wzięli w nim udział członkowie rządu 
z premier Beatą Szydło, legat papieski kard. 
Pietro Parolin, członkowie Konferencji Episko-
patu oraz przedstawiciele wyznań chrześci-
jańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej, a także przedstawiciele parlamentów 
europejskich i korpusu dyplomatycznego.
Otwierając obrady marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński przypomniał, że w 966 roku do-
konało się jedno z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski. Z kolei marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski przypomniał treść 
uchwały podjętej przez obie izby z okazji 
rocznicy. Zgromadzenie Narodowe wyraziło 
w niej wdzięczność twórcom państwowo-
ści i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy 

„Gdzie chrzest, tam nadzieja! – pod takim hasłem odbyły się trzydniowe, kościel-
no-państwowe obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, które miały miej-
sce 14-16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu. Złożyły się nań uroczyste liturgie pod 
przewodnictwem Legata Papieskiego, kard. Pietro Parolina, Nadzwyczajne obrady 
Zgromadzenia Narodowego oraz wielkie święto nowej ewangelizacji na poznań-
skim stadionie INEA.
W obchodach uczestniczył Episkopat Polski i biskupi z Polskiej Rady Ekumenicz-
nej, delegacje Konferencji Biskupich z Europy, najwyższe władze Rzeczypospolitej
z prezydentem, marszałkami Sejmu i Senatu, premierem oraz Korpus Dyploma-
tyczny. Każdego z tych dni Episkopat zbierał się dodatkowo na swym 372. zebra-
niu plenarnym.

Most pontonowy zbudowany przez żołnierzy 2. Pułku Inżynieryjnego z InowrocławiaMost pontonowy zbudowany przez żołnierzy 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia
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wiernie trwali przy zasadach wyznaczających 
naszą tożsamość.
Historyczne orędzie z okazji jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski wygłosił prezydent 
Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że chrzest 
księcia Mieszka jest najważniejszym wyda-
rzeniem w dziejach państwa i narodu pol-
skiego, a chrystianizacja dała Polsce potęż-
ny impuls rozwojowy. – Przyjmując chrzest 
– wyjaśnił – powiedzieliśmy ‘tak’ wolności
i samostanowieniu, pokazaliśmy, że jesteśmy 
gotowi budować naród i dbające o  jego do-
brobyt własne państwo. Tworzyć je, bronić, 
a gdy trzeba, ginąć za nie – powiedział.
Wyjaśnił, że „wejście w krąg cywilizacji chrze-
ścijańskiej w jej odmianie łacińskiej było dla 
nas prawdziwym przełomem”, dzięki czemu 
„trzy filary tej cywilizacji stały się filarami 
polskiej tożsamości”. A są to grecka filozofia, 
umiłowanie mądrości i prawdy, rzymska myśl 
prawna i ustrojowa, z której wynika idea rzą-
dów prawa oraz religia chrześcijańska. Prze-
słanie Ewangelii nazwał „nową, rewolucyjną 
wizją ludzkości jako rodziny, wspólnoty braci 
i sióstr równych wobec Ojca oraz jego mo-
ralnego prawa”. Podkreślił, że wynika z niej 
„wezwanie do pokoju i wybaczania krzywd, 
nakaz przekładania osoby ludzkiej ponad 
rzeczy, ochrona słabszych, zasada pomocni-
czości, uznanie godności kobiet, idea władzy 
jako służby oraz przekonanie, że również 
władcy podlegają osądowi moralnemu”.
Przypomniał też Millennium Chrztu Polski
w 1966 r., które – jak przyznał – „było jedy-
nym tego rodzaju fenomenem w Europie”. 
Wskazał na rolę kard. Stefana Wyszyńskiego, 
który „podjął myśl aby ochronić tożsamość 
narodu przed indoktrynacją i represjami, 
ochronić ją przez wielkie rekolekcje”. Dodał, 
że dzieło prymasa Wyszyńskiego otworzyło 
drogę do wyboru Jana Pawła II i do pokojo-
wej rewolucji Solidarności.
Zdaniem prezydenta, niszczenie podstaw 
naszej cywilizacji oraz próby zastępowania 
jej innymi, niespójnymi, luźno naszkicowa-
nymi koncepcjami, zawsze było i zawsze bę-
dzie okupione ogromem cierpień i zniszczeń. 
Przypomniał, że najdobitniej dowiódł tego 
wiek XX i dwa straszliwe w skutkach projekty 
ideologiczne – komunizm i nazizm.
Ostrzegł przy tym, że wiek XXI stawia nas 
wobec nowych, trudnych wyzwań. Przyznał, 
że „rywalizacja odmiennych modeli cywi-
lizacyjnych osiągnęła niespotykaną dotąd 
intensywność”. Dodał, że jako naród mamy 
obowiązek strzeżenia fundamentów naszej 
tradycji i kultury i budowania silnego pań-
stwa, opierając się na tym, „na czym wyro-
śliśmy, na czym nas wychowano, na naszej 
wielkiej tradycji wzajemnego szacunku, 
uczciwości, rzetelności a jak trzeba, także 
bohaterstwa w obronie ojczyzny”.
Po zakończeniu posiedzenia zgromadzeni 
w Sali Ziemi wysłuchali prawykonania przez 
Filharmonię Poznańską „Oratorium966.pl”, 
skomponowanego specjalnie na tę uroczy-
stość przez Jacka Sykulskiego, dyrektora 
artystycznego Poznańskiego Chóru Chłopię-
cego, autor m.in. pieśni „Abba Ojcze” oraz  
profesor Sylwester Dworacki, wybitny filolog 
klasyczny, związany z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dziękczynna Msza święta

Wczesnym popołudniem ulicami Poznania 
przeszła procesja z Obrazem Nawiedzenia 
Matki Boskiej Częstochowskiej z udziałem 
kilku tysięcy wiernych i Episkopatu. Procesja 
ta nawiązywała do podobnych wydarzeń, 
jakie pół wieku temu, podczas uroczystości 
milenijnych, miały miejsce w Poznaniu. 
Pod przewodnictwem Legata Papieskiego 
kard. Pietro Parolina o godz. 17. rozpoczęła 
się uroczysta Msza św. dziękczynna za 1050 
lat chrześcijaństwa w Polsce w katedrze na 
Ostrowiu Tumskim – z udziałem m.in. Prezy-
denta RP i jego małżonki, parlamentarzystów, 
członków rządu oraz delegacji Episkopatów 
Europy. Plac przed katedrą wypełniły tłumy 
wiernych.
Kard. Parolin pozdrowił zgromadzonych
w imieniu Ojca Świętego Franciszka i zapewnił 
o jego duchowej bliskości i modlitwie. A od-

nosząc się do procesji z Obrazem Nawiedzenia 
Matki Boskiej Częstochowskiej powiedział, że 
jest to kolejne potwierdzenie, że naród polski 
dostrzega Jej obecność w swoich dziejach.
Homilię wygłosił przewodniczący KEP, abp 
Stanisław Gądecki, który wezwał Polaków do 
wierności przyrzeczeniom chrztu. Wyliczył 
świadków, którzy dali przykłady tej wierno-
ści – św. Wojciecha, pierwszego „polskiego” 
męczennika, św. Stanisława Biskupa, który 
„walczył z wojowniczością króla”, kardyna-
ła Wyszyńskiego, który stał się więźniem czy 
straszliwie torturowanego przez ówczesne-
go władze bp. Antoniego Baraniaka, póź-
niejszego metropolitę poznańskiego. Miarą 
wierności Kościołowi są dziesiątki świętych 
i błogosławionych – św. Maksymilian, św. 
Faustyna, św. Jan Paweł II a także niezna-
ni świadkowie wiary – mówił metropolita
poznański.
– Także dziś, gdy od chrztu Mieszka dzieli 
nas ponad 40 pokoleń, potrzebna jest nasza 
wierność – podkreślił abp Gądecki.
Po zakończeniu Mszy św. delegacja władz 
państwowych i kościelnych złożyła wieńce 
na grobach pierwszych władców Polski: księ-
cia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego. 
Abp Stanisław Gądecki przekazał prezyden-
towi Andrzejowi Dudzie, marszałkom Sejmu 

i Senatu oraz Prezes Rady Ministrów krzyże 
wykonane z drewna z wałów obronnych
z grodu Mieszka I z 966 roku.

Wielkie święto ewangelizacji

Trzeci dzień jubileuszowych obchodów był 
wielkim świętem ewangelizacji na poznań-
skim stadionie INEA. Przybyły tam całe ro-
dziny, wielu młodych. Także biskupi z kraju 
i zagranicy, kapłani, przedstawiciele zgroma-
dzeń zakonnych, alumni, delegacje diecezji 
z całego kraju, przedstawiciele Polskiej Rady 
Ekumenicznej, reprezentanci władzy pań-
stwowej oraz samorządowej.
W centrum ołtarza podczas Mszy św. stanął 
krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz reli-
kwie świętych i błogosławionych z trzydzie-
stu pięciu polskich diecezji.
Pieśni w wykonaniu Arki Noego i Siewców 
Lednicy oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia, 
którą poprowadził Jan Budziaszek poprzedziły 

oficjalne rozpoczęcie jubileuszowego święto-
wania. Dalsze prowadzenie przejęło małżeń-
stwo aktorów Dorota Chotecka i Radosław 
Pazura. Wybrzmiała pieśń „Gdzie chrzest, 
tam nadzieja”, napisana specjalnie na tę oka-
zję przez Leopolda Twardowskiego.
Bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu 
ds. Nowej Ewangelizacji współtworzącego to 
spotkanie, zauważył, że świat może dać nam 
tylko pożądliwość ciała i oczu. Podkreślił, że 
dzięki temu, że oddam Bogu swój grzech, 
mogę kochać swojego nieprzyjaciela, mogę 
mieć miłość Bożą. Zachęcił też wszystkich do 
wybrania Jezusa Panem i Zbawicielem.
Następnie bp Marek Izdebski z Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego odczytał De-
klarację siedmiu Kościołów w Polsce z 2000 r.
o wspólnym uznaniu Chrztu Świętego. 40 ty-
sięcy obecnych na stadionie odnowiło przy-
rzeczenia chrzcielne.

Eucharystia z chrztem dorosłych

Pieśnią „Bogurodzica” rozpoczęła się uroczy-
sta Eucharystia pod przewodnictwem Legata 
Papieskiego, kard. Pietro Parolina.
– Niech Jubileusz będzie okazją do ponow-
nego odkrycia korzeni wiary i jej umocnienia 
poprzez dawanie jej innym, aby być w świecie 
znakami miłosierdzia i świadkami zmartwych-

Centralne obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na poznańskim stadionie INEACentralne obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na poznańskim stadionie INEA
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wstania Chrystusa – zachęcił kard. Parolin
w swym kazaniu. Wskazał, że liczna i gorli-
wa obecność na uroczystościach „ukazuje, że 
Pan żyje i działa, że Chrzest Polski, który miał 
miejsce 1050 lat temu, nadal wydaje swoje 
niezliczone owoce łaski”.
Podkreślił, że papież Franciszek bardzo ocze-
kuje na osobiste przybycie do Polski w lipcu 
bieżącego roku z okazji XXXI Światowego 
Dnia Młodzieży.
Przypomniał, że chrzest oznaczał dla narodu 
polskiego radykalny przełom mentalności
i kultury. Przypominając, że cała Europa od-
najduje swoje głębokie korzenie w kulturze 
wypływającej z chrześcijaństwa podkreślił, 
że Polska może to stwierdzić z podwójnego 
tytułu, ponieważ sama jej tożsamość jako na-
rodu i jako podmiotu państwowego jest ściśle 
związana z jej wiarą katolicką.

Legat papieski wezwał Polaków do dzięk-
czynienia Bogu za cenne dary: wiary, pokoju
i stabilności granic, świętych biskupów i mę-
czenników.
Nawiązując do nauczania papieża Franciszka 
z „Evangelii gaudium” zachęcił, aby „osobi-
ście i wspólnotowo pogłębić relację z Panem 
Bogiem” oraz zaangażowania misyjnego, aby 
przekazywać innym radość Ewangelii.
Zwrócił uwagę, że jubileusz chrztu i tym sa-
mym narodzin Polski zbiega się z Nadzwyczaj-
nym Jubileuszem Miłosierdzia ogłoszonym 
przez papieża Franciszka. – Niech ten Rok 
Jubileuszowy będzie okazją, której nie wolno 
zmarnować aby zanieść innym, a zwłaszcza 
najbardziej potrzebującym i najbardziej przy-
gnębionym konkretny znak tego miłosierdzia 
– powiedział kardynał i zachęcił do solidarność 
z ubogimi, migrantami i prześladowanymi.

Podczas Mszy św. dwie młode kobiety – Alek-
sandra i Roksana Anastazja – zostały ochrzczo-
ne. Przyjęły także sakramenty bierzmowania 
i Komunii św. Po otrzymaniu sakramentów 
rozległy się gromkie oklaski. 
Przed błogosławieństwem nastąpiła ceremonia 
posłania kilkunastu osób świeckich, zaanga-
żowanych w nową ewangelizację w parafiach
w całej Polsce. Kard. Parolin wręczył im pobło-
gosławione przez abp. Gądeckiego drewniane 
krzyżyki. Najmłodsze chrześcijanki otrzymały 
zaś różańce, przekazane przez Ojca Świętego.
Centralne obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski na poznańskim INEA Stadion zakończył 
musical „Jesus Christ Superstar”. Produkcję 
przygotował specjalnie na tę okazję Teatr Mu-
zyczny w Poznaniu. W roli Chrystusa wystąpił 
Marek Piekarczyk.

Na podst. informacji KAI, oprac. kes

Salę przy katedrze polowej licznie wypełni-
li przedstawiciele różnych środowisk, m.in. 
młodzież z klasy wojskowej warszawskiego 
liceum, którego patronem jest zabity w Ira-
ku korespondent wojenny Jerzy Milewicz. 
Obecni byli aktorzy odtwarzający Mieszka
i Dąbrówkę (Dobrawę) oraz przedstawicie-
le grupy rekonstrukcyjnej „Jomsborg”, od-
twarzający w filmie wojów mieszkowych. 
Obecny był dyrektor TVP Historia, red. Piotr 
Gursztyn, który zarekomendował dzieło re-
żysera Zdzisława Cozaca. – To człowiek nie-
zwykle skromny, jak podkreślił dyrektor TVP 
Historia, który zmagając się z trudnościami 
finansowymi, stworzył dzieło na świetnym 
poziomie realizacyjnym, wyrosłe z auten-
tycznej pasji i dociekliwości intelektualnej. 
Reżyser i producent filmu Zdzisław Cozac 
przybliża widzom początki polskiej państwo-
wości i chrystianizacji Polski w ramach serii 
„Tajemnice początków Polski”. Film „Krzyż
i korona” jest piątą częścią serii, w której po-
wstały filmy: „Ukryte gniazdo dynastii” (1) 
„Wyspa władców”(2), „Miasto zatopionych 
bogów” (3) „Trzcinica – karpacka Troja” (4).
Spotkanie z twórcami filmu poprowadził 
red. Krzysztof Ziemiec z TVP1.
Gości obecnych na pokazie przywitał dyr. 
Muzeum Ordynariatu Polowego płk Jacek 
Macyszyn, który przedstawił dzieje miejsca, 
gdzie odbywał się pokaz. To miejsce uświę-
cone historią katolicyzmu sięgającą działal-
ności oo. Pijarów w XVII w., spośród których 
wyszedł, m.in., bł. O. Stanisław Papczyński, 
spowiednik Króla Jana III Sobieskiego przed 
wyruszeniem pod Wiedeń oraz spowiadający 
w tym uświęconym miejscu, gdzie dziś wzno-

si się katedra polowa przyszłego papieża In-
nocentego XII. Przypomnijmy, że w czerwcu 
br. papież Franciszek kanonizuje O. Papczyń-
skiego, związanego także z miejscem, na 
którym wznosi się Katedra Polowa WP.
Jak powiedział dyrektor TVP Polonia, red. 
Piotr Gursztyn, jest wiele pasjonujących te-
matów w historii Polski, które trzeba odkry-
wać i pokazywać widzom. Historia miejsca 
pokazu filmu „Krzyż i korona” – Katedra Po-
lowa WP jest niewątpliwie jednym z nich.
Film „Krzyż i korona” jest pierwszą od lat 
filmową próbą pokazania długiej drogi chry-

stianizacji państwa pierwszych Piastów, od 
świata wierzeń pogańskich do potężnej Pol-
ski we wspólnocie państw chrześcijańskich, 
na podstawie najnowszych odkryć naukow-
ców.
Film otwiera pięknie inscenizowana scena 
Chrztu św. Mieszka i jego dworu nad Jeziorem 
Lednickim, a zamyka scena koronacji Bolesła-
wa Chrobrego w Katedrze Gnieźnieńskiej. Sce-

„Krzyż i korona”„Krzyż i korona”
W dniach 14-16 kwietnia 2016 r. odbyły się centralne uroczystości 1050. rocznicy 
Chrztu Polski z udziałem Episkopatu Polski i najwyższych władz państwa polskie-
go. Przygotowania duchowe do tego jubileuszu trwają od dłuższego czasu, m.in. 
na Jasnej Górze. W programie różnych inicjatyw wielu środowisk, które włączają się
w przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski, znalazł się również specjalny pokaz 
fabularyzowanego dokumentu historycznego „Krzyż i korona”. Film został pokazany 
12 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej przy Katedrze Polowej WP z udziałem kard. 
Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego oraz biskupa polowego, gen. bryg. 
Józefa Guzdka. Premiera telewizyjna filmu w TVP Historia odbyła się16 kwietnia. 

na Chrztu jest inspirowana słynnym obrazem 
Jana Matejki.
Film uwzględnia dzisiejszą wrażliwość, zwłasz-
cza młodych widzów, i nawiązuje do stylistyki 
gier komputerowych. Wypowiedzi naukow-
ców, historyków i archeologów są dynamicz-
nie ilustrowane wizualizacjami komputero-
wymi najnowszych odkryć archeologicznych
i zachowanych reliktów, które opowiadają
historię polskiej państwowości nierozerwalnie 
związanej z chrześcijaństwem.
 To pasjonująca opowieść, niemal detektywi-
styczna, w świetle najnowszych odkryć ar-
cheologicznych, które niczym puzzle rekon-
struują obraz epoki dynastii piastowskiej.
 Z odkryć historyków i archeologów wyłania 
się mocne potwierdzenie, że przyjęcie Chrztu 
św. przez Mieszka to kluczowa decyzja dla 
rozwoju naszej podmiotowości państwowej, 
naszego rozwoju kulturowego i duchowego.
Wbrew propagandzie komunistycznej z lat 
obchodów Millenium Chrztu Polski w 1966 r. 
której echa, niestety, słyszymy do dziś, Miesz-

ko był „genialnym władcą”. Tak określił aspi-
racje księcia Polan – który w wejściu w elitarny 
krąg państw chrześcijańskich widział siłę swo-
ją i swoich poddanych – obecny na pokazie 
prof. dr. hab. Przemysław Urbańczyk.
Goście specjalnego pokazu filmu „Krzyż i koro-
na” mieli okazję obejrzeć Muzeum Ordynaria-
tu Polowego w podziemiach katedry polowej.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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A my, wierzący, jaki mamy obraz Boga? Czy 
wierzymy w Boga, którego można przekupić 
modlitwą, postem, dobrymi uczynkami? Lub 
takiego, który wymaga od nas doskonało-
ści, bo bez niej nie udzieli nam żadnej łaski?
A może nasz Bóg jest po prostu lekiem na 
nasze niepowodzenia albo „dobrą wróż-
ką” mającą spełniać wszystkie zachcianki? 
Nasz Bóg może mieć również twarz jednego
z naszych rodziców: surowy, chłodny sędzia 
– ojciec lub matka – krytyczna, okazująca 
nam miłość jedynie za nasze dobre sprawo-
wanie. Jeśli tak widzimy Boga, wtedy chce-
my u Niego „zapunktować”, bo boimy się 
kary i odrzucenia. Słowo Boże mówi jednak: 
„myśli moje nie są myślami waszymi ani wa-
sze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. 
Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi 
moje – nad waszymi drogami i myśli moje – 
nad myślami waszymi” (Iz 55, 8-9). Bóg nie 

jest podobny do ludzi. Możemy próbować 
Go opisywać, ale nigdy do końca Go nie po-
znamy. Jesteśmy zachęceni do tego, by Go 
nieustannie szukać i korygować nasze wy-
obrażenia o Nim. Na czym więc polega nasze 
podobieństwo do Boga?

Wielki –  mały człowiek

W Księdze Rodzaju znajdujemy dwa opisy 
stworzenia człowieka. Pierwszy, zwany „ka-
płańskim”, ukazuje godność osoby ludzkiej 
powołanej do życia przez słowo Boga, któ-
ra stanowi zwieńczenie całego dzieła stwo-
rzenia: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad 
bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwie-
rzętami pełzającymi po ziemi!” (Rdz 1, 26). 
Bóg wzywa człowieka do współpracy, do 
tego, by był współodpowiedzialny za Jego 
dzieła. Dalej Księga Rodzaju mówi: „Stwo-
rzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na 
obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 

i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, 
mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmna-
żajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili 
ją sobie poddaną; abyście panowali nad ry-
bami morskimi, nad ptactwem powietrznym
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po 
ziemi” (Rdz 1, 27-28). Panowanie człowieka 
nad stworzeniem dokonuje się poprzez dar 
płodności. Ludzie mają się rozmnażać, aby 
zaludnić ziemię i ją sobie podporządkować.
W ten sposób nie tylko mają udział w Bo-
skim zarządzaniu światem, ale również w Je-
go „stwórczości”. Współpracują z Bogiem
w dziele przekazywania życia. Jednocześnie 
są przede wszystkim Bożymi stworzeniami, 
powołanym do istnienia w szóstym dniu wraz 
ze zwierzętami lądowymi (zob. Rdz 1, 24-27).
Nie uczestniczyli w powstaniu świata. To Bóg 
samodzielnie, z własnej woli dokonał aktu 
stworzenia. Człowiek zatem jest kimś zupeł-

nie innym niż Bóg. Jednak został przez Niego 
wybrany, by reprezentować stworzenie, bę-
dąc jednocześnie sam Jego dziełem.
Drugi opis, zwany „jahwistycznym”, skupia 
się na słabości człowieka i jego zależności od 
Stwórcy. Został on ulepiony przez Boga z pro-
chu ziemi, a w jego nozdrza Stwórca tchnął 
tchnienie życia (zob. Rdz 2, 7). Proch ozna-
cza związek człowieka z materią, która jest 
skończona i ograniczona, mówi o skłonności 
do upadku i śmiertelności. Tchnienie życia 
człowiek również zawdzięcza Bogu. Bez tego 
tchnienia jest martwy. Stwórca troszczy się
o niego – umieszcza go w ogrodzie Eden, 
daje mu roślinność na pożywienie, rzekę, 
która nawadnia ogród, wszelkie bogactwo, 
które symbolizują złoto, wonna żywica i czer-
wony kamień (zob. Rdz 2, 8-14), pomoc
w postaci zwierząt, a także towarzyszkę życia 
równą mu pod względem natury i powołania 
(zob. Rdz 2, 18-25). W tym opisie godność 
człowieka wyraża się w tym, że został stwo-
rzony jako pierwszy. To dla niego Bóg zasa-
dza Eden, rozkazuje rosnąć roślinom, lepi 

Stworzeni na obraz BogaStworzeni na obraz Boga
Być może wielokrotnie słyszeliśmy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobień-
stwo Boże. Co to jednak oznacza? Czy możemy myśleć, że Bóg zachowuje się jak 
człowiek? W mitologii greckiej znajdziemy opis bogów, którzy tak jak ludzie cierpią, 
zazdroszczą, walczą ze sobą, wchodzą w związki z kobietami i płodzą dzieci. A może 
to ludzie są tacy jak Bóg? Skoro zdolni są knuć intrygi, zawieść zaufanie, dbać tylko
o własną wygodę, to może Bóg też taki jest? Trudno dziwić się ateistom, że odrzuca-
ją Boga, jeśli mylą Go z kimś, kto pragnie jedynie ukarać człowieka za grzech i bawi 
się jego losem. 
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zwierzęta. Jest on wezwany do zarządzania 
Bożym dziełem – ma uprawiać ogród (zob.
Rdz 2, 15), nazywa i porządkuje zwierzęta 
(zob. Rdz 2, 19-20). Jednocześnie Bóg ochra-
nia go przed śmiercią, przestrzegając go 
przed spożywaniem owocu z drzewa pozna-
nia dobra i zła. Niestety człowiekowi nie po-
doba się jego zależność od Boga, kruchość 
i możliwość śmierci. Zwiedzony przez węża 
łamie Boży nakaz, zjada owoc z zakazanego 
drzewa i w ten sposób śmierć „wchodzi na 
świat” (por. Mdr 2, 24), a grzech zadomawia 
się w jego sercu (por. Mk 7, 21-23).

Co oznacza bycie obrazem Boga w świecie?

Oba opisy stworzenia podają nam kilka waż-
nych wskazówek kim jest człowiek i co od-
różnia go na tle innych stworzeń.

ROZUM
Adam nazywa zwierzęta w raju. Ma zatem 
niezwykłą zdolność do poznawania otacza-
jącej go rzeczywistości. Doświadcza również 
siebie – odkrywa, że jest samotny i żadne 
stworzenie nie potrafi zapełnić pustki w jego 
życiu. Nawiązuje rozmowę z innymi ludźmi 
– początkowo ze swoją towarzyszką Ewą,
a także z wężem, który symbolizuje byty du-
chowe, zbuntowane wobec Boga. Człowiek 
prowadzi również dialog ze swoim Stwórcą, 
jest w bliskim kontakcie z Nim. Gdy Bóg pyta, 
Adam odpowiada. Jest zatem wezwany, by 
poznawać nie tylko świat, siebie samego, in-
nych ludzi, ale także Boga. Święty Paweł, kie-
rując swoje nauczanie do filozofów greckich 
w Atenach, powiedział, że Bóg, który „daje 
wszystkim życie i oddech, i wszystko”, prze-
znaczył ludzi, aby Go szukali. „Bo w rzeczy-
wistości jest On niedaleko od każdego z nas. 
Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” 
i dalej: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu” (zob. 
Dz 17, 24-28). Człowiek otrzymał rozum, by 
poznać swojego Stwórcę i ku Niemu się kie-
rować, bo jak podaje Księga Mądrości: „Głu-
pi [już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie 
poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali 
poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie 
poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze 
chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub 
światła niebieskie uznali za bóstwa, które 
rządzą światem” (Mdr 13, 1-2).

WOLNA WOLA
Człowiek dzięki rozumowi zna nakazy Boga 
i może je przyjąć bądź odrzucić. Gdy wąż 
zapytał Ewę: „Czy rzeczywiście Bóg powie-
dział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu?” (Rdz 3, 2-3), ta, odpo-
wiadając mu, powtórzyła przestrogę daną 
Adamowi: „Z wszelkiego drzewa tego ogro-
du możesz spożywać według upodobania; 
ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno 
ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie 
umrzesz” (Rdz 2, 16-17). Wolna wola ludzi 
była zamysłem Boga od początku. Ponieważ 
zostali stworzeni z miłości i do miłości, mu-
sieli być wolni. Człowiek miał poznać Boga, 
by Go w wolności wybrać i pokochać. Pierw-
si ludzie byli na najlepszej drodze, by coraz 
bardziej rozmiłować się w swoim Stwórcy. 
Niestety odrzucili Go, bo nie podobała się im 
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ich zależność i przestali ufać, że taki porzą-
dek istnienia jest dla nich dobry. Chcieli zo-
stać bogami: „Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie 
owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy 
 tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”
(Rdz 3, 5). Wolność to wielki dar. Dopiero, 
gdy ją zaakceptujemy, zrozumiemy, jak bar-
dzo zostaliśmy umiłowani przez Boga i bę-
dziemy mogli wypełnić najważniejsze przyka-
zanie miłości: „Będziesz miłował Pana, Boga 
twojego, z całego swego serca, z całej duszy 
swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 5).
Jeśli trwamy przy Bogu z lęku przed karą, 
to „nie wydoskonaliliśmy się w miłości”. 
Nie tego chciał dla nas Bóg. „W miłości nie 
ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk”
(1 J 4, 18). Oto wielkie powołanie człowieka – 
by słuchał nakazów swego Stwórcy, ponieważ 
Go umiłował i pragnie tego z całego serca. 

RELACJE
Człowiek nawiązuje relacje. Adam otrzymał 
towarzyszkę życia, Ewę, i razem z nią miał 
„stworzyć jedno ciało” (zob. Rdz 2, 24). Bez 
niej czuł się samotny. Gdy człowiek spotyka 
się z człowiekiem w pewien sposób tworzy 
się nowa rzeczywistość. Najlepiej wyraża się 
to w małżeństwie, w którym owocem związ-
ku dwojga ludzi są dzieci. Ale również w in-
nych relacjach powstaje nowa jakość. Może 
to być jakiś wspaniały pomysł, dzieło, posze-
rzenie horyzontów myślowych poprzez po-
znanie innej kultury, pocieszenie i wdzięcz-
ność, wspólne doświadczenie. Ponieważ 
Bóg jest relacją trzech Osób, człowiek, który 
został stworzony na Jego obraz, również za-
wiązuje relacje. Nie od dzisiaj wiadomo, że 
noworodek pozbawiony bliskiej obecności 
drugiej osoby, najczęściej matki, nie rozwija 
się prawidłowo, a nawet umiera. Tworzenie 
więzi jest zakorzenione głęboko w naszej na-
turze. Dlatego Bóg zabezpieczył nasze wza-
jemne relacje dając nam przykazanie miłości 
bliźniego (zob. Kpł 19, 18). 

TWORZENIE
Człowiek został powołany nie tylko do prze-
kazywania życia, które jest współdziałaniem 
w akcie stwórczym Boga, ale również posia-
da zdolność czynienia nowych rzeczy z tego, 
co uprzednio dokonał Stwórca. Bóg stworzył 
świat z niczego, a człowiek używa jego dzieł, 
by kreować nową rzeczywistość: rzeczy ma-
terialne, dzieła sztuki, prawa, idee, kulturę, 
państwa. Dodatkowo potrafi kształtować sa-
mego siebie poprzez ćwiczenie charakteru, 
zdobywanie nowych sprawności, skłanianiu 
swojej woli do posłuszeństwa wyznawanym 
przez siebie wartościom. I choć każda istota 
ludzka posiada naturalny, wrodzony poten-
cjał rozwojowy, który „pcha” człowieka ku 
kolejnym fazom, to na pewnym etapie życia 
może on tą siłą w pewnym stopniu pokiero-
wać zgodnie z własnymi preferencjami lub 
oczekiwaniem otoczenia.

POWOŁANIE
Człowiek został stworzony w konkretnym 
celu: ma być obrazem Boga w świecie. Tylko 
do niego zostały skierowane słowa wskazu-
jące, jaki zamiar ma wobec niego Stwórca. 
Gdy zgrzeszył, Bóg osobiście go szukał (zob. 

Rdz 3, 9), zapowiedział mu, że będzie 
narzędziem Jego zbawczej mocy, bo 
z niego wyjdzie potomstwo, które 
zwycięży diabła (por. Rdz 3, 15). Czło-
wiek zatem jest kimś szczególnym, na 
kim Bogu zależy i wobec którego ma 
On niezwykły plan. Księga Rodzaju 
odsłania jedynie fragment tego Boże-
go zamysłu. By zrozumieć w pełni do 
czego każdy z nas został powołany, 
trzeba spojrzeć na Jezusa. Dopiero
w Nim człowiek stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże jaśnieje w całej 
pełni, a my włączeni w Niego przez 
chrzest, wypełniamy swoje najwięk-
sze przeznaczenie.

Zniszczony, czy tylko zatarty?

Człowiek zgrzeszył i jego natura ule-
gła skażeniu, ale Bóg nie cofa raz 
danego słowa. Obraz Boga nie został 
do końca zniszczony. Niczym diament 
tkwi głęboko we wnętrzu człowieka, 
przysypany nieraz gruzem bylejako-
ści, obrośnięty bluszczem buntu i złe-
go usposobienia. Wystarczyłoby go 
jedynie wydobyć i oszlifować. Może 
nas to dziwić, a nawet bulwersować, 
ale każdy człowiek nosi w swoim wnętrzu 
Boski obraz. Możemy go nie widzieć, gdy 
poszczególni ludzie z zimną krwią zabijają 
innych, gdy wymyślają ideologie, których 
zadaniem jest podeptanie ludzkiej godno-
ści, ale on tkwi głęboko w każdym z nas, bo 
wszystkich Bóg powołał do istnienia i umiło-
wał. A On się nie myli: „Jak liczne są dzieła 
Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś: 
ziemia jest pełna Twych stworzeń” (Ps 104, 
24). Gdy w debacie publicznej rozmawiamy 
o karze śmierci dla zbrodniarzy albo o aborcji 
dzieci upośledzonych, warto zadać sobie py-
tanie, czy mamy prawo zniszczyć Boży obraz, 
którego nie stworzyliśmy? Czy możemy sta-
nąć w miejscu Boga i rozstrzygać o życiu lub 
śmierci? „Upomnę się też u człowieka o życie 
człowieka i u każdego – o życie brata. [Jeśli] 
kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być 
przelana krew jego, bo człowiek został stwo-
rzony na obraz Boga” (Rdz 9, 5-6) – powie-
dział Bóg do Noego. Było to już po potopie, 
a więc również po akcie nieposłuszeństwa 
Adama i Ewy, gdy grzech opanował cały ro-
dzaj ludzki, a zło było tak wielkie, że Bóg „ża-
łował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił 
się” (Rdz 6, 6). Mimo to Bóg mówi do Noego, 
że Jego obraz istnieje nadal w człowieku. Sło-
wa te stanowią fundament piątego przyka-
zania: „Nie zabijaj”, a argumentem stojącym 
za nim jest właśnie stworzenie człowieka 
na Boży obraz. Gdy zastanawiamy się, czy 
w osobie z ciężkim porażeniem mózgowym 
jest coś „ludzkiego” lub patrzymy na cał-
kowicie sparaliżowanego człowieka, warto 
przypomnieć sobie prawdę o Bożym obrazie 
w nas. Wielkim świadectwem jest życie Nicka 
Vujicica, australijskiego kaznodziei i mówcy 
motywacyjnego, który urodził się z zespołem 
Tetra-Amelia, czyli wadą wrodzoną polega-
jącą na całkowitym braku kończyn. Mimo 
swojej choroby jest szczęśliwym mężem
i ojcem dwójki dzieci, biznesmenem i wielkim 

ewangelizatorem. Pragnie ukazywać wszyst-
kim ludziom ich wartość w oczach Boga, 
niezależnie od pochodzenia, stanu zdrowia 
i umysłu, okoliczności narodzin. – „Lekarze 
nigdy nie sądzili, że będę miał tak wspaniałe 
życie. A co jeżeli lekarze by się wcześniej do-
wiedzieli o mojej niepełnosprawności i prze-
konali moich rodziców, że skazywanie mnie 
na los człowieka bez kończyn jest niehuma-
nitarne? Jestem dowodem na to, że Bóg 
nie popełnia błędów. Nikt z nas nie wie, ja-
kie Bóg ma wobec nas plany” – powiedział
w wywiadzie dla miesięcznika (wówczas ty-
godnika) „Uważam Rze” (Nr 35(82)/2012). 
Gdy myślę o Nicku Vujicicu przypominają mi 
się słowa z Pierwszego Listu do Koryntian: 
„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, 
co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co 
nie jest szlachetnie urodzone według świata 
i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, 
by to co jest, unicestwić, tak by się żadne 
stworzenie nie chełpiło wobec Boga” (1 Kor 
1, 27-29). Historia Nicka to wspaniała opo-
wieść o godności człowieka stworzonego na 
Boży obraz i podobieństwo. Każda osoba za-
sługuje na szacunek i miłość nie dlatego, że 
ma piękny wygląd, dobre zdrowie, wspaniałe 
talenty, czy dokonuje zadziwiających rzeczy, 
ale ponieważ jest. Bóg zapragnął, by istniała 
i, choć wcale jej nie potrzebował, to jednak 
ją stworzył, by mogła poznać smak miłości.
A gdy człowiek się Go wyparł, On nie wyparł 
się człowieka, ale dał mu to, co miał najcen-
niejsze – własnego Syna, by go przyprowadził 
z powrotem w Jego ramiona. Gdy spojrzymy 
na ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa, wtedy 
zrozumiemy w pełni jak cenny jest człowiek 
w oczach Boga: „Ponieważ drogi jesteś
w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię 
miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za 
życie twoje.” (Iz 43, 4).

Karolina Kwaśniewska-Maroń
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Wszystko co nasze Polsce oddamy

„Oficer pełen inicjatywy i polotu w służbie. 
Bardzo obowiązkowy, pilny, sumienny. W po-
stępowaniu prosty i szczery, w pracy ener-
giczny, samodzielny i ambitny. Inteligentny, 
myśli jasno i i logicznie” – to fragment opinii 
przełożonych o ppor. Zygmuncie Szendzie-
larzu, dowódcy plutonu w stacjonującym
w Wilnie 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Słu-
żył w nim od 1934 r. po ukończeniu Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Uro-
dził się w Stryju (12 marca 1910), w rodzinie 
urzędnika kolejowego. Dzieciństwo i młodość 
zbiegło mu w semper fidelis Lwowie. Należał 
do pokolenia, które urodzone u schyłku epo-
ki zaborczej, wzrastało wraz z Niepodległą. 
„Wszystko co nasze Polsce oddamy, w niej 
tylko życie, więc idziemy żyć….”. Słowa po-
pularnej harcerskiej piosenki ujmowały istotę 
i kierunek drogi wielu młodych tamtej epoki. 
Zresztą Zygmunt Szendzielarz nie musiał da-
leko szukać wzorów oddanej służby Ojczyź-
nie. Jego dwaj starsi bracia, Rudolf i Marian, 
w 1919 r. wzięli udział w walkach o Lwów
z Ukraińcami; pierwszy z nich poległ, drugi
w wolnej Polsce był oficerem kawalerii. 28 lis-
topada 1939 r. ożenił się z 18-letnią Anna 
Swolkień: owocem tego małżeństwa była 
córka Barbara, urodzona 16 listopada 1939 r.
Anna, kurierka AK, w 1943 r. została wywie-
ziona na roboty do III Rzeszy. Zginęła tam
24 lutego 1945 r. podczas nalotu. 
Na szlak kampanii polskiej 1939 r. por. Szen-
dzielarz ruszył ze swym pułkiem po złożeniu 
przysięgi na wileńskiej Rossie przed grobem 
Matki i serca Syna – Józefa Piłsudskiego. Bo-
jowy szlak pułku, rozpoczęty w rejonie Piotr-
kowa Trybunalskiego, zakończył się 28 wrze-
śnia w okolicach Medyki pod Przemyślem.
W obliczu zaciskających się kleszczy jedno-
stek Wehrmachtu i Armii Czerwonej pułk 
złożył broń. Co działo się z por. Szendziela-
rzem po kapitulacji? Zapewne uciekł z nie-
mieckiego obozu jenieckiego. Na początku 
października 1939 r. – to już wiadomość 
pewna – znalazł się we Lwowie.

Walka na dwa fronty

Jak wielu nie pogodził się z klęską. Być może 
pamiętał o maksymie Józefa Piłsudskiego: 

„Być zwyciężonym, a nie ulec to zwycię-
stwo”. Najpierw we Lwowie, a potem w Wil-
nie szukał możliwości przedostania się do 
Francji, gdzie poczęło się tworzyć Wojsko 
Polskie. Kiedy to się nie udało, podjął w maju 
1940 r. działalność konspiracyjną. Wilno 
wraz z częścią województwa wileńskiego na-
leżało wówczas do Republiki Litewskiej. Zo-
stało jej przekazane przez sowieckiego agre-
sora, który zajął miasto 18 września 1939 r. 
Niebawem (15 czerwca 1940) rozpoczęła się 
druga okupacja sowiecka Wilna. Zmianę sy-
tuacji przyniósł wybuch wojny niemiecko-so-
wieckiej (22 czerwca 1941) i trwająca ponad 
trzy lata okupacja niemiecka.
Por. Szendzielarz, który przyjął pseudonim 
„Łupaszko”, imał się różnych zajęć zarobko-
wych, m.in. przy wyrębie lasu, rozwożeniu
warzyw, jako robotnik rolny. W sierpniu 1943 r.
rozkazem Komendy Wileńskiego Okręgu AK 
został oddelegowany „w pole” z zadaniem 
przejęcia dowództwa nad pierwszym od-
działem partyzanckim na Wileńszczyźnie, 
utworzonym przez ppor. Antoniego Burzyń-
skiego „Kmicica”. Komendę Okręgu poczęło 
niepokoić, że baza polskich partyzantów nad 
jeziorem Narocz sąsiaduje z bazą sowieckiej 
brygady Fiodora Markowa. Był to już okres 
po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, zerwaniu 
przez ZSRR stosunków dyplomatycznych
z Rządem RP. „Łupaszko” miał przejąć od-
dział, przeprowadzić go w inne miejsce. 
Zadania nie wykonał. 26 sierpnia 1943 r. 
sztabowcy„Kmicica”, podstępnie zwabieni 
do sowieckiej bazy, zostali rozbrojeni i aresz-
towani; ten sam los spotkał żołnierzy. Zginął 
ppor. „Kmicic”, oficerowie jego sztabu, ok. 
50 partyzantów. 
„Łupaszko” pozostał w lesie. 5 Wileńska Bry-
gada AK lub 5 Brygada Śmierci. Taką nazwę 
nosił oddział „Łupaszki”. Wkrótce najsilniej-
sza, najliczebniejsza, najbardziej efektywna 
formacja AK na Wileńszczyźnie. Walczyła na 
dwa fronty. Z partyzantką sowiecką, która 
dawała się we znaki mieszkańcom polskich 
wsi i szlacheckich zaścianków. I z Niemca-
mi (zwycięska bitwa pod Worzianami) oraz 
ze współdziałającą z nimi litewską policją
i jednostkami paramilitarnymi. Rosła jej sła-
wa, szacunek, uznanie. Była znakiem Polski. 
Żołnierze „Łupaszki” nosili przedwojenne 
mundury, na czapkach polowych orły, biało-

czerwone opaski na lewym ramieniu, na le-
wej piersi ryngrafy z wizerunkiem Matki Bożej 
Ostrobramskiej. W toku służby żelazna, regu-
laminowa dyscyplina, poza nią – duch brater-
stwa, wspólna modlitwa na początek i koniec 
dnia, niekwestionowany autorytet i szacunek, 
jakim cieszył się „Łupaszko”. Brygada, operu-
jąc w polu samodzielnymi, ruchliwymi spie-
szonymi szwadronami i patrolami, zdolnymi 
w razie potrzeby do szybkiej koncentracji, 
sprawiała wrażenie znacznie bardziej liczeb-
nej, niż to było w rzeczywistości. W okresie 
wileńskim (czerwiec 1943-lipiec 1944) przy 
stanie 200-800 ludzi wykonała 46 bojowych 
akcji. W lipcu 1944 r. nie wzięła udziału
w akcji „Ostra Brama”, natarciu jednostek 
Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego AK 
na Wilno wraz z oddziałami Armii Czerwonej. 
Przemieszczała się ku zachodowi, przez teren 
nasycony sowieckimi formacjami. 23 lipca 
1944 r. w Puszczy Grodzieńskiej, w obliczu 
okrążenia, „Łupaszko” podjął trudną decyzję 
o rozformowaniu brygady, zwolnieniu żołnie-
rzy ze złożonej przysięgi.

Walka w imię Polski Niepodległej

W końcu lipca 1944 r. grupki żołnierzy 5 Wi-
leńskiej Brygady AK wraz z jej dowódcą 
przeszły na tereny położone na zachód od 
linii Curzona, nowej narzuconej Polsce gra-
nicy. „Łupaszko” podporządkował się ppłk. 
Władysławowi Liniarskiemu, komendantowi 
Okręgu Białostockiego Armii Krajowej (od 
lutego 1945 Armii Krajowej Obywatelskiej). 
Szczególnie ciężki dla „Łupaszki” i garstki 
jego żołnierzy był przełom 1944 i 1945 roku: 
zimno, trudne warunki aprowizacji i byto-
wania, nawet w jakiś czas w oddalonych od 
ludzkich siedzib dołach na kartofle. Trwało 
mozolne odtwarzanie oddziału.
5 kwietnia 1945 r. we wsi Oleksin, w powie-
cie Bielsk Podlaski nastąpiła koncentracja
5 Wileńskiej Brygady AK. Większość stanowi-
li weterani kampanii polskiej 1939 r. i walk 
partyzanckich w Wileńskiem i Nowogródz-
kiem. Byli w pełni świadomi tego, w jak tra-

Za kampanię polską 1939 r. został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V Klasy. Od 
1940 r. uczestniczył w zbrojnej konspiracji niepodległościowej. Na Wileńszczyźnie 
walczył z formacjami niemieckimi, litewskimi, partyzantką sowiecką. U schyłku woj-
ny podjął walkę o Polskę Niepodległą z sowieckimi okupantami i ich krajowymi po-
plecznikami. Oddział przez niego dowodzony ani razu nie został rozbity. W 1951 r.
został skazany na osiemnastokrotną karę śmierci. W propagandzie czasów PRL-u 
odbierano mu żołnierską część i honor, przedstawiając go jako krwawego bandytę 
i zdrajcę ojczyzny. Prawda o jego wiernej służbie Polsce Niepodległej stanowi ele-
ment odzyskiwanej w ostaniach latach wiedzy o drodze Żołnierzy Wyklętych – Żoł-
nierzy Niezłomnych. 24 czerwca br. doczesne szczątki „Łupaszki”, skazane niegdyś 
na zatracenie i niepamięć na tzw. Łączce, zostały uroczyście złożone w obecności 
tysięcy rodaków na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

„My walczymy za świętą sprawę” 

Bohater polskiej wolności – płk Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”Bohater polskiej wolności – płk Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”

Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”,Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”,
dowódca 5 Brygady Wileńskiej AK,dowódca 5 Brygady Wileńskiej AK,
Białostockie 1945Białostockie 1945
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gicznej sytuacji znalazła się Polska. Zamiast 
wolności, otrzymała nową niewolę. Zetknęli 
się już wcześniej z systemem sowieckim. 
Przeżyli dwukrotną okupacje Kresów przez 
ZSRR, byli świadkami wielu zbrodni dokony-
wanych przez Sowietów i ich wiarołomnych 
deklaracji. Pamiętali zagładę oddziału „Kmi-
cica”, podstępne aresztowanie wileńskich
i nowogródzkich oddziałów AK współdziała-
jących z Armią Czerwoną przy zdobywaniu 
Wilna w lipcu 1944 r. Wierzyli przecież, że 
nie wszystko jeszcze stracone, spodziewali 
się, że nieuchronnie nastąpi konflikt między 
demokracjami Zachodu a ZSRR, odwróci się 
karta polskiego losu, powrócą w rodzinne 
strony, do swych kresowych mateczników 
polskości. 
Z biegiem czasu do oddziału „Łupaszki” do-
łączali także uciekinierzy z jednostek Wojska 
Polskiego, wcieleni tam na mocy mobilizacyj-
nego dekretu tzw. rządu lubelskiego i miej-
scowi ochotnicy.
Uległ zmianie przeciwnik z którym przyszło 
podjąć walkę. Nie było już Niemców, oddzia-
łów litewskich, sowieckich partyzantów. Były 
natomiast regularne oddziały Armii Czer-
wonej i NKWD, jednostki Wojska Polskiego, 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji 
Obywatelskiej. 
Odtworzona 5 Brygada Wileńska podjęła 
walkę z narzuconym Polsce systemem ko-
munistycznym w imię Polski Niepodległej. 
Tak jak to było w poprzednich latach działała
w polu ruchliwymi szwadronami. Unikała 
walki z większymi siłami przeciwnika. Mniej-
sze atakowała i rozbijała. W pierwszych 
miesiącach walki likwidowano schwytanych 
funkcjonariuszy NKWD i UBP, pozostałych 
puszczano wolno. W miarę nasilenia akcji 
przeciw 5 Wileńskiej Brygadzie likwidowano 
także czerwonoarmistów – traktując ich jako 
najeźdźców, odbierających Polsce prawo do 
wolności. Szwadrony 5 Brygady rozbijały po-
sterunki MO. Wykonywały także wyroki śmier-
ci zasądzone przez Wojskowe Sady Specjalne 
w stosunku do konfidentów NKWD i UBP. 
W momencie koncentracji 5 Brygada liczyła 
ok. 40 żołnierzy, w końcu lipca było ich już 
230-300. Rosła legenda „Łupaszki”, dowód-
cy, który był „fantastyczny dla żołnierzy, bez-
względny dla przeciwnika”. Niosło się szero-
ko echo o bojowych akcjach prowadzonych 
na Pobużu i w południowych powiatach 
województwa białostockiego. Jakże wiel-
kie wrażenie zrobiło wkroczenie 5 Brygady 
Wileńskiej całością swych sił do Jabłonny 
Lackiej 15 sierpnia 1945 r., aby świętować 
uroczystość Wniebowzięcia NMP i Święto 
Żołnierza.
We wrześniu 1945 r. „Łupaszko” otrzymał 
rozkaz Komendy Okręgu Białostockiego 
AKO rozwiązujący dowodzoną przez niego 
jednostkę. Decyzja ta miała związek z zarzą-
dzoną przez Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj 
akcją „rozładowywania lasów”. „Łupaszko” 
był przeciwny demobilizacji swego oddzia-
łu. Jednak jako subordynowany oficer pole-
cił rozformować brygadę. W polu pozostał 
jedynie oddział kadrowy 1 szwadronu do-
wodzony przez ppor. Lucjana Minkiewicza 
„Wiktora”.

„Nie jesteśmy żadną bandą” 

„Łupaszko” postanowił trwać w konspiracji, 
prowadzić dalszą walkę, „o wolność, o Kre-
sy wschodnie, o uwolnienie Kraju od czer-
wonej zarazy ze wschodu” – to jego słowa. 
Wyjechał do Gdańska, aby nawiązać kontakt
z przebywającym tam mjr. Antonim Olechno-
wiczem „Pohoreckim”, komendantem Wileń-
skiego Okręgu AK. „Pohorecki” uznał, że nie 
dotyczy go nakaz wystosowany z więzienia 
przez płk. Jana Mazurkiewicza z Delegatury 
Sił Zbrojnych na Kraj, aby podległe mu struk-
tury wyszły z konspiracji, bowiem na ich liście 
nie znalazł się Okręg Wileński AK. Dalej więc 
działał jako eksterytorialny Okręg Wileński 
AK. Miał oparcie w wilniukach, których wie-
lu, po przymusowym opuszczeniu ojcowizny, 
osiedliło się na Pomorzu Gdańskim. 
„Łupaszko” przeszedł pod rozkazy „Poho-
reckiego”, który był zdania, że na razie trze-
ba się skupić na działalności wywiadowczej
i propagandowej. Pod kierunkiem „Łupaszki” 
zaczęły ukazywać się ulotki, wyjaśniające mo-
tywu działania i walki podziemia antykomu-
nistycznego. „Żołnierze! Nie jesteśmy żadną 
bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni 
synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast 
i wiosek polskich. Niejeden z waszych ojców, 
braci i kolegów jest z nami. My walczymy za 
świętą sprawę, za wolną, niezależną, sprawie-
dliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę”
– to fragment jednej z nich. 
Ulegając naciskom „Łupaszki” „Pohorecki” 
wyraził zgodę na utworzenie trzech patroli 
dywersyjnych, był to pierwszy krok do po-
wstania oddziału bojowego. Zimą 1946 r. 
działający w Białostockiem oddział „Wikto-
ra”otrzymał nazwę: 6 Brygada Wileńska AK.
16 kwietnia 1946 r. w majątku Kojły, w miejscu 
koncentracji, odrodziła się 5 Wileńska Bryga-
da AK. „Niech ten dzień będzie dla nas dniem 
pamiętnym, dniem szczęśliwym, że przypada 
nam w udziale wyjść z bronią w ręku, po raz 
trzecie już w czasie tej wojny i walczyć o Wol-
ność tej, która istnieć musi i nie przestała w 
naszych sercach polskich” – pisał „Łupaszko” 
w rozkazie bojowym. W ciągu następnych 
miesięcy niemal co dzień w rejonie działania 
obu brygad miały miejsce akcje na posterunki 
MO, placówki UB, zasadzki na transporty sa-
mochodowe i kolejowe, rozbrajanie żołnierzy 
WP, akcje ekspropriacyjne, likwidacja człon-
ków UBP, NKWD, PPR. Historycy naliczyli, że 
w 1946 r. było ich 233. Niekiedy były to akcje 
brawurowe: 19 maja 1946 r. ponad stukilo-
metrowy rajd samochodowy szwadron „Że-
laznego”, rozbicie siedmiu posterunków MO 
i dwóch placówek UBP. Szwadrony 5 Brygady 
działały na szerokim obszarze: w Borach Tu-
cholskich, na pograniczu Warmii i Powiśla, na 
Mazurach, a 6 Brygada w Białostockiem i na 
Podlasiu. Budziły respekt, ale też powodowa-
ły intensyfikację kontrakcji. W czerwcu 1946 r.
poległ w starciu z grupą operacyjną UBP 
„Żelazny” (Zdzisław Badocha) jeden z naj-
dzielniejszy podkomendnych: „Łupaszki”
(w jego szwadronie służyła Danuta Siedzi-
kówna „Inka”), został aresztowany „Za-
gończyk” (Feliks Selmanowicz). W sierpniu
1946 r. „Łupaszko” podjął decyzję o przenie-
sieniu działalności 5 Brygady w Białostockie. 

Ruszył tam z 4 szwadronem. W Białostockiem 
pozostawał przy szwadronach 6 Brygady. 
Znów pojawiły się dylematy związane z dal-
szym funkcjonowaniem oddziału. „My w te-
renie czuliśmy się paradoksalnie bezpieczni. 
Nie można nas było wziąć bez walki, więzić
w piwnicach, torturować” – tak to ujął po 
latach jeden z żołnierzy „Łupaszki”. W grud-
niu 1946 r. do Łupaszki” dotarł list od Sta-
nisława Radkiewicza, ministra bezpieczeń-
stwa publicznego; nakłaniał do rozwiązania 
oddziału, dawał gwarancje bezpieczeństwa. 
Odpowiedź była zwięzła: „Panie ministrze, 
możemy się spotkać pod jednym warunkiem 
– kiedy pan będzie wisiał na sośnie, to ja pod 
nią przyjdę”. Zbliżały się pierwsze powojenne 
wybory do sejmu wyznaczone na 19 stycznia 
1947 r. Wzmógł się terror sił bezpieczeństwa, 
zintensyfikowano obławy na leśne oddziały, 
za pomoc partyzantom rozstrzeliwano, pa-
lono całe wsie. Z drugiej strony łudzono się, 
że wybory przyniosą zmianę sytuacji politycz-
nej w kraju, pozbawią władzy komunistów. 
Taka się nie stało. Dzięki fałszerstwom na 
wielką skalę „zwyciężyli” komuniści. Nieba-
wem ogłoszona została amnestia. Sytuacja 
oddziałów dowodzonych przez „Łupaszkę” 
wydawała się beznadziejna. On jednak opo-
wiadał się przeciw rozwiązaniu oddziału
i ujawnieniu. Wolał zginąć z bronią w ręku niż 
w katowni UBP. Nie rozwiązał brygady, lecz 
zwolnił część podkomendnych, którzy posta-
nowili się ujawnić – opuściło ją 35 żołnierzy. 
W kwietniu 1947 r., po rozmowach ze swymi 
oficerami, zaprzestał czynnej walki, opuścił
6 brygadę, która dalej funkcjonowała pod 
dowództwem „Młota” (Władysława Łukasi-
ka). Pętla UB zaciskała się. 30 czerwca1948 r. 
w Osielcu w powiecie wadowickim „Łupasz-
ko” został aresztowany.

***
2 listopada 1950 r. wyrokiem Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Warszawie mjr Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszko” został skazany na 
osiemnastokrotną karę śmierci, na śmierć 
skazano także oficerów Wileńskiego Okręgu 
AK: ppłk Antoniego Olechnowicza „Poho-
reckiego”, komendant Wileńskiego Okręgu 
AK, kpt. Henryka Borowskiego „Trzmiela”, 
członka Komendy Okręgu Wileńskiego, ppor. 
Lucjana Minkiewicza „Wiktora”, pierwszego 
dowódcę odtworzonej w 1946 r. 6 Wileńskiej 
Brygady AK, na dożywotnie więzienie sanita-
riuszkę Lidię Lwow „Lalę” (aresztowaną wraz 
z „Łupaszką” w Osielcu), a Wandę Minkiewicz 
„Dankę” na 12 lat więzienia. 
8 lutego 1951 r., około godz, 18.00 ppłk. An-
toni Olechnowicz „Pohorecki” został wywo-
łany przez strażnika do wyjścia z celi moko-
towskiego więzienia, jakiś czas później major 
„Łupaszko”. Opuszczał celę „sprężystym kro-
kiem starego kawalerzysty z bardzo podnie-
sioną głową”, tak zapamiętał tę chwilę jeden 
z więźniów, Stanisław Krupa. Wychodząc
z celi na egzekucję pożegnał współwięźniów 
słowami: „Z Bogiem, panowie”. 

(korzystałem z książki: Patryk Kozłowski, „Zyg-
munt Szendzielarz „Łupaszko” 1910-1951”, War-
szawa 2011). 

Jędrzej Łukawy 
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Mszą św. w kościele pw. św. Karola Boromeusza rozpoczął się 24 kwietnia ostatni 
etap pogrzebu płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Eucharystii z udziałem pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii 
powiedział, że „Łupaszka” odzyskał miejsce pośród bohaterów narodowych. Za-
apelował też o pamięć o Żołnierzach Niezłomnych i zachęcił do modlitwy w intencji 
pokoju. Po Mszy św. kondukt żałobny przeszedł na Cmentarz Wojskowy na Powąz-
kach, gdzie odbył się pogrzeb dowódcy 5. Brygady Wileńskiej AK.

Odzyskał miejsce pośród bohaterów narodowychOdzyskał miejsce pośród bohaterów narodowych

Przed rozpoczęciem Eucharystii odczytana 
została decyzja ministra obrony narodowej 
Antoniego Macierewicza o awansowaniu 
ppłk. Zygmunta Szendzielarza na stopień 
pułkownika. Na uroczystości pogrzebowe 
przybyli licznie przedstawiciele rządu i parla-
mentu. Obecni byli członkowie rodziny „Łu-
paszki”, poczty sztandarowe, kombatanci
i weterani oddziałów kresowych, liczne gru-
py rekonstrukcyjne i organizacje patriotyczne 
z flagami i portretami „Łupaszki”. Przed ko-
ściołem zgromadziło się kilka tysięcy miesz-
kańców stolicy. Trumna płk. Szendzielarza 
została okryta biało-czerwoną flagą, umiesz-
czono na niej także ułańską czapkę i ryngraf 
z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej.

Wolność umiłowali ponad wszystko

W homilii bp Guzdek przypomniał, że po 
zakończeniu II wojny światowej Polska zna-
lazła się pod okupacją sowiecką, a wielu

z Polaków nie złożyło broni, ale podjęło wal-
kę z nowym okupantem. – Wolność i nieza-
wisłość umiłowali nade wszystko. Wierność 
Polsce uznali za wartość najwyższą, nie dali 
się przekupić żadną obietnicą ani przywile-
jem. Honor im na to nie pozwalał. Jednym
z nich był płk Zygmunt Szendzielarz „Łupasz-
ko” – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że płk „Łu-
paszko” dwa razy składał przysięgę na wier-
ność Rzeczypospolitej i za każdym razem 
pozostał jej wierny. – Chociaż została rozwią-
zana Armia Krajowa nadal kontynuował wal-
kę, będąc przekonany, że trzeba obumierać, 
aby Polska żyła – powiedział.
Bp Guzdek przywołał słowa prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego, który w „Zapi-
skach więziennych” zanotował: „Czyn ma 
miejsce raz i już się nie odmienia, pozostanie 
taki na wieczność. Ale ocena czynu zmienia 
się w każdym dziesiątku lat. I to jest straszne! 
Jak bardzo doskonały musi być czyn, by wy-

szedł zwycięsko z tych opresji 
zmiennej w swych upodoba-
niach historii”.
Zdaniem ordynariusza woj-
skowego, czyn płk. Zygmunta 
Szendzielarza był tak dosko-
nały, że „wyszedł zwycięsko 
z opresji zmiennej w swych 
upodobaniach historii”. – Mi-
nęło ponad pół wieku, a Żoł-
nierz Niezłomny odzyskał 
imię i znalazł miejsce pośród 
umiłowanych synów Ojczyzny 
i bohaterów narodowych – 
podkreślił.

Według biskupa polowego, nie byłoby wol-
nej Polski, „gdyby zabrakło czynu zbrojnego 
«rycerzy» wolności w powojennej Polsce”. 
– Nie byli oni straceńcami pragnącymi za 
wszelką cenę umrzeć. Byli żołnierzami wier-
nymi przysiędze. Żołnierze Niezłomni przy-
pominali społeczeństwu, że trzeba wypro-
stować karki i powstać z klęczek. Poświęcili 
swoje życie za wolność Ojczyzny, której nie 
doczekali – powiedział.
Dodał, że gdyby wszyscy w tamtym czasie 
byli tak dumni i nieustępliwi, to „czas niewoli 
byłby znacznie krótszy”, a „mury oddzielające 
wolne narody Zachodniej Europy od zniewo-
lonych krajów Europy Środkowej i Wschod-
niej rozpadłyby się znacznie wcześniej”.
Biskup polowy przypomniał, że razem z płk. 
„Łupaszką” do boju o wolną Polskę stanęły 
dziesiątki tysięcy ludzi. – Stojąc przy trumnie 
jednego z nich, pragniemy dziękować Bogu 
za ich świadectwo umiłowania Ojczyzny po-
nad swoje życie – powiedział.
Bp Guzdek zaapelował o dalsze poszukiwa-
nia ofiar antykomunistycznego podziemia
i o pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. – Oni 
stanowią jedno z ogniw w łańcuchu poko-
leń, które walczyły o niepodległą Polskę 
w minionym stuleciu. Przez dziesiątki lat 
„Łączka” na wojskowych Powązkach była 
synonimem opuszczenia i zapomnienia. Mu-
simy uczynić wszystko, aby do powszechnej 
świadomości przebiła się prawda, że czyny 
Żołnierzy Niezłomnych zasługują na pamięć 
i wdzięczność całego narodu. Naszym obo-
wiązkiem jest przywrócenie tożsamości bo-
haterom powstania antykomunistycznego
w powojennej Polsce – powiedział.
Na koniec zachęcił zebranych do modlitwy
w intencji pokoju. – Powtarzając za Norwi-
dem, usilnie prośmy, aby „uniepotrzebnia-
ło się męczeństwo”. Niech dobry Bóg ześle 
dar pokoju dla narodów umęczonych wojną
i konfliktami zbrojnymi. Niech zachowa na-
szą Ojczyznę od nieszczęścia, jakim są we-
wnętrzne konflikty i wojna – powiedział.
Mszę św. koncelebrowało liczne grono ka-
płanów i kapelanów.

Dziś wraca godność

– Dziś po 65 latach poprzez odnalezienie 
doczesnych szczątków Pana Pułkownika, po-
przez pamięć o bohaterstwie Żołnierzy Nie-
złomnych, poprzez te państwowe uroczy-
stości pogrzebowe przywracamy godność 
Polsce – powiedział podczas uroczystości 
prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem dziś 
„godność wraca wraz z dumną Rzeczpospo-
litą, wraz z dumną Polską, która pochyla ni-
sko głowę i oddaje hołd swojemu wielkiemu 
synowi, bohaterowi niezłomnemu do same-
go końca”.
Prezydent przypomniał, że wychodząc z celi
na egzekucję „Łupaszka” zwrócił się do 
współwięźniów słowami: „Z Bogiem, pano-

Uroczystości pogrzebowe płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”Uroczystości pogrzebowe płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

Fo
t. 

Kr
zy

t
sz

t
szs

of
 S

tęSt
pk

ow
sk

i
yy

ęp

Na czele konduktu – kawaleriaNa czele konduktu – kawaleria

Trumna „Łupaszki” na lawecie armatniejTrumna „Łupaszki” na lawecie armatniej
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wie”. – Zostaliśmy z Bogiem, panie pułkow-
niku i z Bogiem jesteśmy cały czas. Ale jedno 
chcę, skłaniając przed Panem głowę, powie-
dzieć. Polacy, a zwłaszcza młode pokolenie 
wie dziś doskonale, że w tamtych czasach, 
trudnych, beznadziejnych, to wy zachowali-
ście się jak trzeba – powiedział.
Po zakończeniu Mszy św. uformował się 
kondukt pogrzebowy, który wyruszył w stro-
nę Cmentarza Wojskowego na Powązkach. 
Trumnę płk. Szendzielarza umieszczono na 
lawecie. Kondukt poprzedzili kawalerzyści. 
Licznie stawili się przedstawiciele grup re-
konstrukcyjnych i poczty sztandarowe z całej 
Polski. W pogrzebie „Łupaszki” wzięło udział 
kilka tysięcy osób.
Na cmentarzu modlitwie w intencji płk. Szen-
dzielarza przewodniczył bp Guzdek. Głos 
zabrał minister obrony narodowej Antoni 
Macierewicz. – Państwo polskie oddaje cześć 
i chwałę płk. Szendzielarzowi, oddaje cześć
i chwałę tym wszystkim, którzy walczyli
o niepodległość Polski, oddaje cześć i chwa-
łę, bo bez nich, bez ich wysiłku, cierpienia 
i determinacji, bez ich odwagi, bez ich rzu-
cenia na stos swojego losu, nie byłoby dziś 
państwa polskiego – podkreślił szef MON.
Według ministra Macierewicza, pokolenie 
Żołnierzy Niezłomnych „miało siłę i determi-
nację do walki, których »źródłem była wiara, 

wiara w Chrystusa, wiara chrześcijańska, źró-
dłem była tradycja narodowa«”. 
W imieniu rodziny głos zabrała siostrzenica 
płk. Szendzielarza, Halina Morawska, która 
podziękowała za liczny udział w uroczysto-
ściach pogrzebowych i godny pochówek 
swego stryja. 
Warszawskie uroczystości poprzedziły ce-
remonie pożegnania w Łodzi, 21 kwietnia. 
Rozpoczęły się one konduktem żałobnym, 
który w asyście konnych oddziałów stra-
ży miejskiej przejechał z Placu Wolności do 
katedry. Następnie trumnę z doczesnymi 
szczątkami ppłk. Zygmunta Szendzielarza 
wprowadził do świątyni abp. Marek Jędra-
szewski, metropolita łódzki.
W homilii ksiądz arcybiskup podkreślił, że 
Msza święta to okazja, by z największą czcią 
pochylić się nad postacią jednego z wielkich 
bohaterów naszej Ojczyzny. „Chcemy przez 
to zrozumieć kim jesteśmy, jaka historia nas 
tworzyła i jakie na nas spoczywa wielkie zo-
bowiązanie”.
Metropolita łódzki przypomniał historię ży-
cia, walk i zmagania ppłk. Szendzielarza. 
– Zygmunt Szendzielarz był panem, był Po-

lakiem, bo walczył. Nie dał się zagarnąć do 
niewoli radzieckiej. Podjął walkę. Jako ofi-
cer polskiego wojska. Jego żołnierze byli 
umundurowani. Na piersiach nosili ryngrafy 
z Matką Boską Ostrobramską. Do końca we-
wnętrznie wolni. Choć zdawali sobie sprawę 
z tego, że po ludzku ich walka jest bezna-
dziejna. Zdradzeni, samotni, ginący… – mó-

wił łódzki pasterz.
Arcybiskup Jędraszewski przy-
pomniał, że ppłk Szendzielarz, 
jako dowódca 5. Brygady Wileń-
skiej, wiosną i latem 1945 roku, 
blisko 80 razy odnosił zwy-
cięstwo. Został ujęty na terenie 
Podhala w czerwcu 1948 roku. 
I nawet w więzieniu zachował 
swą godność i człowieczeń-
stwo. Świadczy o tym wspo-
mnienie jego współwięźnia 
Stanisława Krupy, który mó-

wił o nim jako o człowieku, który wspierał 
każdego, kto był w trudnej sytuacji. – „Dla 
mnie był on przede wszystkim towarzyszem 
niedoli, który samorzutnie, bez obawy, że 
narazi się strażnikom, pomagał temu, co 
znajdował się w trudnej sytuacji. Był to nie-
wątpliwie nietuzinkowy człowiek” – przy-
wołał słowa jego współwięźnia metropolita 
łódzki.

Ksiądz arcybiskup Jędraszewski zwrócił uwa-
gę, że Bohaterów Niezłomnych, Żołnierzy 
Wyklętych nazywano mordercami, zbirami, 
bandytami. Były to plugawe oskarżenia, któ-
re rzucano na nich, by zabić polską duszę, by 
mówiono, że to są zbrodniarze. W ten spo-
sób zabijano najwspanialszych synów naszej 
Ojczyzny. Zabijano cześć i pamięć o nich. Tak 
było i w przypadku ppłk. Szendzielarza. On – 
czołowa postać Polskiego Państwa Podziem-
nego – został zamordowany 8 lutego 1951 
roku, w mokotowskim więzieniu, strzałem 
w tył głowy. Wrzucony do dołu. Skazany na 
zapomnienie i odarty z prawa do własnego 
grobu. Odmówiono mu nawet prawa do pa-
mięci – mówił metropolita łódzki.
Dopiero po wielu latach został oczyszczo-
ny z kłamliwych zarzutów i uniewinniony.
W czerwcu 2008 roku doczekał się sym-
bolicznego pogrzebu. Został pośmiertnie 
awansowany do rangi pułkownika i odzna-

czony najwyższymi orderami państwowymi. 
Tu w Łodzi został odziany w oficerski mun-
dur. W niedzielę w Warszawie będzie poże-
gnany przez prezydenta RP. Wreszcie zostaje 
przyjęty z należytym szacunkiem.
– Pan Pułkownik Zygmunt Szendzielarz „Łu-
paszka” walczył o nasz dom, o nowy dzień 
dla naszej Ojczyzny. W zamian odmówiono 
mu prawa nawet do białego krzyża w szcze-
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Żołnierza Niezłomnego żegnały tłumyŻołnierza Niezłomnego żegnały tłumy

Biskup polowy Józef Guzdek w asyście ks. kmdr. Janusza Bąka (z lewej) i ks. kpt. Macieja ŚliwyBiskup polowy Józef Guzdek w asyście ks. kmdr. Janusza Bąka (z lewej) i ks. kpt. Macieja Śliwy

Ostatnie pożegnanie płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”Ostatnie pożegnanie płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”
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34 Brygada Kawalerii Pancernej z Żagania obchodziła 22 kwietnia swoje święto, 
które jak co roku zbiegło się z zakończeniem Sztafety Pamięci gen. broni Tadeusza 
Buka, dowódcy Wojsk Lądowych, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Niezwykle 
wyjątkowy dla żołnierzy brygady dzień rozpoczął się Mszą świętą w kościele garni-
zonowym, którą odprawił kapelan brygady, ks. ppor. Krzysztof Ziobro. 

Święto PancerniakówŚwięto Pancerniaków

dy i Elżbiety oraz syna Mariusza. W tym roku, 
po raz pierwszy, ostatni odcinek sztafety 
biegacze rozpoczęli symbolicznym startem 
z placu Słowiańskiego, spod Urzędu Miasta. 
Punktualnie o godz. 10.30 dotarli do celu, 
mając „w nogach” ponad 400 km. Podpo-
rucznik Michał Sasinowski złożył meldunek
o wykonaniu zadania.
Po powitaniu sztafety i zaproszonych gości 
przez dowódcę brygady płk. dypl. Krzysztofa 
Pokropowicza, głos zabrał gen. broni Miro-
sław Różański, Dowódca Generalny Rodza-
jów Sił Zbrojnych, który serdeczne podzięko-
wał i złożył gratulacje uczestnikom sztafety 
oraz jej organizatorom.
– Nade wszystko chciałbym dzisiaj podzięko-
wać Wam drodzy żołnierze, którzy ze Spały 
do Żagania niesiecie pamięć gen. Buka. To nie 
tylko wysiłek fizyczny, ale również ogromne 
zaangażowanie i poświęcenie, tym bardziej, 
że robicie to z własnej woli, bez rozkazu. 

Wasze żołnierskie serca 
świadczą o pamięci o na-
szym dowódcy – mówił 
gen. Różański.
Za pamięć o swoim ojcu 
podziękowała także cór-
ka gen. Buka, Elżbieta. 
– To wspaniałe jaki trud 
wkładacie w to, by uczcić 
pamięć o moim tacie. Nic 
co ma wielką wartość nie 
przychodzi człowiekowi 
łatwo i zdaję sobie sprawę 
jaką wagę mają te słowa. 
Wiem, że tata również 
kierował się tą zasadą
i wszystko co osiągnął, to 
dzięki swojej pracy i wiel-

W homilii kapelan zwracając się do żołnie-
rzy przypomniał, że garnizon w Żaganiu na-
zywany jest często pancerną stolicą Polski, 
podkreślił, że służba w brygadzie to zaszczyt, 
bo jest kontynuacją wielu pokoleń żołnierzy 
wojsk pancernych. Kaznodzieja zwrócił się 
również do rodziny śp. gen. Tadeusza Buka: 
- Pamiętamy także o zmarłych. Wspominamy 
zmarłego generała Tadeusza Buka, który do-
wodził 34 brygadą, a który ciągle żyje w pa-
mięci tych, którzy go znali, którzy pamiętając 
o nim organizują każdego roku upamiętnia-
jącą go sztafetę – powiedział.
Po Mszy św. pod pomnikiem gen. Buka ocze-
kiwano na uczestników sztafety, która już po 
raz szósty, wyruszając ze Spały przemierzyła 
pół Polski, czcząc pamięć o poległym, byłym 
dowódcy 34BKPanc.
Prócz wielu znamienitych gości, również
i w tym roku, na uroczystościach nie zabra-
kło najbliższej rodziny Generała, córek Wan-

rym polu. Dziś wraca pamięć o nim – a my 
dzięki temu, że jesteśmy razem przy jego 
trumnie czujemy się bardziej Polakami. Dzię-
ki tej pamięci o nim wiemy i Bogu dziękuje-
my za to, że dzisiaj odzyskujemy naszą toż-
samość i naszą godność – zakończył homilię 
ksiądz arcybiskup Jędraszewski.
Na zakończenie Mszy świętej odczytano Apel 
Poległych. Słowo do licznie zebranych w ka-
tedrze ludzi powiedział minister Antoni Ma-
cierewicz, który podkreślał odwagę Niezłom-
nych Bohaterów, którzy nie bali się podjąć 
walki o Polską Niepodległość. A symbolem tej 
wielokrotnie trudnej i krwawej walki jest to 
dzisiejsze pożegnanie. – Wraz z tym dzisiej-
szym pożegnaniem witamy Polskę Niepodle-
głą. Tę Polskę, której miało nie być. Tę Polskę, 
którą miano zadusić, którą miano wymazać 
z serc, kart historii, mapy świata, rzeczywi-
stości międzynarodowej. Witamy tę Polskę, 
która pamięta, która przywróci ich na karty 

historii, która przywróci ich do nazw ulic, do 
pomników, do nazw jednostek wojskowych, 
na sztandary wojskowe – bo tam jest ich 
miejsce. Bo to oni mają współtworzyć tę hi-
storię, którą dziś budujemy. Tę historię, która 
ma być historią wielkości Polski wiernej Bogu 
i Ojczyźnie, wiernej ich pamięci. Oni zasłużyli 
na to, by stać się fundamentem naszej nowej 
siły, która ma odbudować prawdę, miłość
i wierność. Chwała Niezłomnym Bohaterom 
– zakończył minister Macierewicz.
W drugim dniu łódzkiego pożegnania „Łu-
paszki”, w bazylice archikatedralnej odbyły 
się nieszpory żałobne, które poprzedziło cało-
dzienne czuwanie z udziałem tych, którzy oso-
biście chcieli pożegnać Bohatera Niezłomne-
go. Liturgii przewodniczył bp Marek Marczak.
W swoim rozważaniu bp Marczak pochylił 
się nad znaczeniem słów zawartych na Pol-
skich sztandarach, pod którymi walczyli Nie-
złomni: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

– Dziś gdy stoimy nad trumną jednego z tych 
Niezłomnych, warto zapytać się: czym jest 
dla nas patriotyzm? Czym jest dziś dla nas 
służba? Czym jest dziś dla nas hasło towa-
rzyszące pokoleniom Polaków: Bóg, Honor
i Ojczyzna? Czym jest dla nas to zawołanie? 
Mamy to wielkie szczęście, że gdy dziś staje-
my nad trumną Bohatera, możemy znaleźć 
odpowiedź: czym jest Bóg, Honor i Ojczyzna. 
Znajdziemy ją w jego biografii. (…) Zacho-
wanie pamięci o Tych, którzy oddali życie 
swoje w obronie Ojczyzny, jest nie tylko na-
szym obowiązkiem, ale jest dla nas także za-
szczytem – podkreślił biskup.
Po zakończeniu liturgii, trumna ze szczątka-
mi ppłk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” 
została przewieziona do Warszawy, gdzie
23 kwietnia została wystawiona w Bazylice 
św. Krzyża. W sobotni wieczór, w przeddzień 
pogrzebu przy trumnie odbyło się czuwanie.

Oprac. kes

kiemu poświęceniu. Tutaj został zbudowany 
pomnik, który stanowi pamięć o nim, o tym 
kim był, a człowiek żyje tak długo jak długo 
trwa pamięć o nim – powiedziała.
Uroczysty apel z okazji święta 34BKPanc, 
odbył się na placu Gen. Stanisława Maczka. 
Po powitaniu zaproszonych gości, licznych 
przyjaciół brygady oraz wojewódzkich i lo-
kalnych władz samorządowych, odczytano 
postanowienie Prezydenta RP o nadaniu od-
znaczenia za nienaganną służbę w Polskich 
Kontyngentach Wojskowych poza granicami 
państwa. Święto było też okazją do wręcze-
nia aktów mianowań oraz odznaczeń resor-
towych.
– Chciałbym dzisiaj przede wszystkim po-
dziękować moim żołnierzom oraz pracowni-
kom wojska za dotychczasową rzetelną służ-
bę i pracę. Wasza sumienna realizacja zadań 
na poligonach oraz żmudne, wykraczające 
często poza ramy czasu służbowego wypeł-
nianie obowiązków, zaowocowały tym, że
z podniesioną głową możemy stanąć w tym 
honorowym miejscu. Życzę, aby dotychcza-
sowe osiągnięcia były dla Was źródłem sa-
tysfakcji oraz inspiracją do dalszych działań 
na rzecz dobra Naszej Brygady i Ojczyzny. 
– powiedział płk Pokropowicz, zwracając się 
do swoich podwładnych.
Apel Pamięci Oręża Polskiego odczytał ppor. 
Tycjan Wagner. Dla uczczenia święta bryga-
dy oddana została salwa honorowa z dział 
przeciwlotniczych, a trębacze odegrali Hasło 
Wojska Polskiego, po którym przystąpiono 
do składania wieńców i wiązanek kwiatów 
pod tablicą pamięci gen. Maczka.
Na zakończenie odbyła się defilada pod-
oddziałów oraz pokaz musztry paradnej
w wykonaniu żołnierzy kompanii honorowej, 
po czym uczestnicy uroczystości udali się na 
spotkanie okolicznościowe do Klubu Czar-
nej Dywizji połączone z prezentacją książ-
ki pt. „Zarys historii 34. Brygady Kawalerii 
Pancernej (1944-2015)”, autorstwa byłego 
żołnierza dowództwa Czarnej Dywizji oraz 
34BKPanc, mjr. rez. Marka Zielińskiego i Jana 
Sosnowskiego, przyjaciela brygady.
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Mszą św. polową sprawowaną na placu w Muzeum Katyńskim 
rozpoczęły się 13 kwietnia w Warszawie obchody Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Eucharystii przewodniczył biskup po-
lowy Józef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy podkreślał, 
że modlitwa za pomordowanych w Katyniu i innych miejscach na 
Wschodzie jest „natarczywym nawołaniem młodych do »prakty-
kowania« heroizmu w służbie dla prawdy”. 

Natarczywe wołanie o prawdęNatarczywe wołanie o prawdę

ni Katyńskiej oraz 6. rocznicę Katastrofy Smo-
leńskiej. Strzelcy zapalili znicze obok Dębu 
Pamięci kpt. Jerzego Myszkowskiego zamor-
dowanego w Katyniu w roku 1940 oraz pod 
pomnikiem ofiar II wojny światowej na cmen-
tarzu parafialnym w Tymbarku.

Robert Nowak

Nowy TargNowy Targ
Z udziałem rodzin żołnierzy pomordowa-
nych w Katyniu, kompanii reprezentacyj-
nej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 
która oddała salwy honorowe, odbyło się
13 kwietnia w Nowym Targu uroczyste złoże-
nie w symbolicznym Grobie Katyńskim urny 
z ziemią Mogił Katyńskich.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w ko-
ściele św. Anny na cmentarzu. Ziemię z Mogił 
Katyńskich poświęcił ks. Zbigniew Płachta, 
proboszcz parafii św. Katarzyny. Po wspólnej 
modlitwie uczestnicy uroczystości przeszli 
pod Grób Katyńskich na nowotarskim cmen-
tarzu. W tej właśnie mogile spoczęła urna
z Ziemią Mogił Katyńskich.
– Dzisiaj w Nowym Targu odbywa się symbo-
liczny powrót zamordowanych na nieludz-
kiej ziemi do ojczyzny. Powrót na podhalań-
ską ziemię, powrót symboliczny do swojego 
kraju, do swoich rodzin – mówił Krzysztof 
Faber, nowotarski starosta. 
W momencie umieszczenia w symbolicz-
nym grobie urny z Ziemią Mogił Katyń-
skich żołnierze z kompanii reprezentacyjnej
21. Brygady Strzelców Podhalańskich oddali 
salwy honorowe. Delegacje władz miasta, 
starostwa, różnych instytucji oraz szkół zło-
żyły symboliczne wiązanki kwiatów i zapalili 
symboliczne znicze pamięci. Było też bardzo 
dużo delegacji z pocztami sztandarowymi, 
m.in. Związku Podhalan.
W uroczystości wzięły udział rodziny żołnie-
rzy pomordowanych na Wschodzie, a także 
Helena Łojas wraz z innymi uczestnikami ro-
werowej pielgrzymki „Do Ostrej Bramy przez 
Katyń i Smoleńsk”, dzięki którym ziemia
z Katynia znalazła się w stolicy Podhala.

Oprac. kes

obrony narodowej, ge-
nerałowie WP, przed-
stawiciele środowisk Ka-
tyńskich, m.in. Federacji 
Rodzin Katyńskich oraz 
Warszawskiego Stowa-
rzyszenia Rodzina Poli-
cyjna 1939., poczty sztan-
darowe służb munduro-
wych i organizacji kom-
batanckich.
Głos po Mszy św. zabra-
ła Izabela Sariusz-Skąp-
ska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, która 
w swoim wystąpieniu rozwijała każdy z czło-
nów nazwy obchodzonego dziś święta. – Pa-
mięć – to wymagająca idea. Trzeba dbać, by 
pamięci nie wykoślawiono. Nie przykryto ba-
nalnymi słowami czy odświętnym patosem; 
jak bardzo musimy się starać, by pamięci nie 
wchłonęła polityka – powiedziała. Podkreśli-

ła, że w Muzeum Ka-
tyńskim, wiele osób 
może odnaleźć epi-
tafium z nazwiskiem 
bliskiej osoby, do któ-
rej „pielgrzymuje jej 
serce”. 
Po południu przed 
Grobem Nieznanego 
Żołnierza odbyła się 
zmiana posterunku 
honorowego oraz od-
czytany został apel 
pamięci z okazji Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Podczas 
uroczystości odmó-
wiona została mo-
dlitwa ekumeniczna, 

której przewodniczył biskup polowy Józef 
Guzdek.
– Przypominamy dziś mękę i chwałę, śmierć, 
cierpienie i wielkość ofiar katyńskiego ludo-
bójstwa. Tych, którzy wierni Rzeczpospolitej 
i jej prawom, wierni jej tradycji i wartościom 
padli od kuli wymierzonej w potylicę, padli 
do dołów śmierci – mówił podczas uroczy-
stości minister Antoni Macierewicz.
Modlitwę w intencji zamordowanych w Ka-
tyniu i innych miejscach na Wschodzie po-
prowadził bp Józef Guzdek.
Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia 
wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żoł-
nierza oraz defilada pododdziałów.

kes

TymbarkTymbark
Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im 
kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW
w Tymbarku upamiętniła 76. rocznicę Zbrod-

Przybyłych do Muzeum Katyńskiego uczest-
ników uroczystości przywitał Sławomir Frąt-
czak, doradca podsekretarza stanu w MON, 
dyrektor placówki. Eucharystia rozpoczęła 
się od uderzeń dzwonu katyńskiego i wpro-
wadzenia sztandaru Wojska Polskiego.
– Prawda jest tam, gdzie jest. Nie gdzieś 
pośrodku. Prawda o ofiarach zbrodni odna-
lezionych w Katyniu i innych miejscach na 
Wschodzie, przebiła się dzięki Rodzinom Ka-
tyńskim wspieranym przez Kościół – mówił 
w homilii bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że 
prawda o Zbrodni Katyńskiej była od same-
go początku starannie ukrywana, a przez 
prawie 50 lat Rosja nie chciała uznać odpo-
wiedzialności za jej dokonanie. Zauważył, że 
to w kościołach głoszono prawdę i zachowy-
wano pamięć o ofiarach sowieckiej zbrodni. 
Wymienił m. in. ks. Stefana Niedzielaka i ks. 
prał Zdzisława Peszkowskiego, orędowników 

prawdy o Katyniu i innych miejscach sowiec-
kich zbrodni na Wschodzie.
Zdaniem bp. Guzdka uroczystości w Muzeum 
Katyńskim, wspomnienie ofiar ludobójstwa
i heroicznych obrońców prawdy o Katyniu, 
nie są jedynie spojrzeniem w przeszłość.
– Msza św. i modlitwa za poległych jest wy-
razem troski o ich przyszłość, o życie wieczne
z Bogiem. Modlitwa za Rodziny Katyńskie 
jest czasem błagania Boga o siły i dalszą pasje
w utrwalaniu i przekazie prawdy o Katyniu 
kolejnym pokoleniom. Jest także natar-
czywym nawołaniem młodych do „prak-
tykowanie” heroizmu w służbie dla praw-
dy. Tylko pod tym warunkiem będziemy 
mogli z ufnością spoglądać w przyszłość
– podkreślił.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem ka-
pelani Ordynariatu Polowego oraz ks. Paweł 
Wojtas, Naczelny Kapelan Więziennictwa. 
Obecni byli Antoni Macierewicz, minister 

Obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej przy pomniku ofiar na 
cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Ks. ppor. Błażej Woszczek 
odmawia modlitwę w intencji pomordowanych

Msza św. polowa w Muzeum Katyńskim, 13 kwietnia 2016 r.
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Kardynał Stefan Wyszyń-
ski, Prymas Polski docze-
kał się już monumen-
talnej biografii. Warto 
przypomnieć dzieło Ewy

Czaczkowskiej „Kardynał Wyszyński. 
Biografia”, które stanowi najszerszą 
próbę opisania życia i działalności Pry-
masa Tysiąclecia. Dobrze jednak, że po 
tak obszernej książce pojawiają się ko-
lejne, które przybliżają postać kard. Wy-
szyńskiego i pokazują go z nowej per-
spektywy. Nakładem w Wydawnictwa 
M trafia do księgarń „Prymas Wyszyń-
ski nieznany. Ojciec duchowy widziany
z bliska”, autorstwa ks. Bronisława Pia-
seckiego i Marka Zająca.
Książka przynosi wiele niepublikowanych do-
tąd historii począwszy od przedwojennej dzia-
łalności ks. Wyszyńskiego, jego posługę jako 
biskupa lubelskiego, metropolity gnieźnień-
skiego i warszawskiego, prymasa, okres aresz-
towania i przygotowania do rocznicy Chrztu 

Zejście z cokołu
Polski, aż po lata 70., okres „Solidarności”
i śmierć w 1981 r. (w tym roku 35. rocznica!). 
Ks. Bronisław Piasecki był kapelanem kard. Ste-
fana Wyszyńskiego przez siedem lat i należał 
do ścisłego grona domowników. Miał okazję
z bliska obserwować reakcje swego przełożo-
nego, uczestniczył w spotkaniach i poznał jego 
styl pracy. To zaleta ludzi z drugiego planu, 
których dyskrecja w czasie trwania służby jest 
największą zaletą, ale po odejściu bywa często 
zabójcza dla historyków, biografów i badaczy, 
których rolą jest odkrywanie skrzętnie ukrywa-
nych sekretów możnych tego świata. Książka 
przetykana pytaniami red. Marka Zająca nie 
jest typowym wywiadem – rzeką. Pytania na-
dają kierunek głównemu nurtowi książki – po-
dróży przez życie kard. Wyszyńskiego – jednak 
jej zasadniczą treść wypełniają liczne historie 
i anegdoty, zapisy scen i rozmów (spisanych 
z pamięci), z których wyłania się obraz nieco 
inny, niż ten który powszechnie kojarzony jest 
z Kardynałem Wyszyńskim. „Prymas Wyszyński 
nieznany” prezentuje go jako osobę niezwykle 

ciepłą, z dużym poczuciem humoru, analitycz-
nym umysłem, ale i sporą dawką ironii i ważną 
wobec podwładnych umiejętnością słuchania 
i wysłuchania rozmówcy. „Prymas Wyszyński. 
Nieznany” to także zapis momentów przeło-
mowych, ważnych z punktu widzenia historii 
Kościoła w Polsce np. sytuacji w której rodzi 
się idea Mszy w intencji Ojczyzny odprawia-
nych przez ks. Jerzego Popiełuszkę, później-
szego błogosławionego.
Jak podkreślił red. Zając podczas prezentacji 
książki, która odbyła się 21 kwietnia w sie-
dzibie KEP, nie było łatwo pisać o „dyskretnej 
osobie, otoczonej dyskretnymi ludźmi”. Udało 
się jednak zebrać sporo „kwiatków” i „smacz-
ków” dziennikarskich. Współautor podkreślił, 
że żywił do kard. Wyszyńskiego szacunek jako 
do męża stanu, ale po rozmowach z ks. pra-
łatem Piaseckim modli się przez jego wsta-
wiennictwo, bo wie, że był to człowiek święty.
– Ktoś schodzi z cokołu i nie staje się mniejszy, 
a dużo większy, o tym jest ta książka – pod-
sumował. 

Krzysztof Stępkowski

Ks. Bronisław Piasecki, Marek Zając, „Prymas Wy-
szyński nieznany. Ojciec duchowy widziany z bli-
ska”, Kraków, 2016, Wydawnictwo M, ss. 176.

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Piotr Janiewski urodził się 2 czerwca 1884 r. 
w miejscowości Lackie Małe koło Złoczowa. 
Uczęszczał do Gimnazjum im. Franciszka Jó-
zefa we Lwowie. 8 listopada 1903 r. wstąpił 
do Zakonu OO. Dominikanów przyjmując imię 
zakonne Bruno. Po odbyciu nowicjatu w Kra-
kowie, 13 listopada 1904 r. otrzymał profesję 
zakonną. Ukończył studia filozoficzne w Ko-
legium Dominikańskim w Krakowie i studia 
teologiczne w Kolegium Dominikańskim we 
Lwowie. 19 kwietnia 1908 r. otrzymał święce-
nia kapłańskie z rąk biskupa Władysława Ban-
durskiego, sufragana lwowskiego.
Od 1909 r. przebywał w konwencie w Tarno-
brzegu. Był katechetą w utworzonej w tym 
roku  Szkole Realnej. Był członkiem tarnobrze-
skiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. W 1913 r. mianowano go 
prefektem i katechetą alumnów w konwencie 
w Krakowie. 
W sierpniu 1914 r. został powołany do woj-
ska austriackiego i mianowany kapelanem 
w Komendzie Okręgu Uzupełnień Obrony 
Krajowej w Krakowie. Jako kapelan wyruszył 
z Krakowa z jednostkami armii austriackiej 
wkraczającymi do Królestwa. Wbrew rozka-
zowi głosił kazania dla żołnierzy w języku 
polskim. Bronił ludność polską w Królestwie 
przed brutalnymi rekwizycjami dokonywany-
mi przez wojska austriackie. Za tę działalność 
został przeniesiony 24 października 1915 r. 
w drodze dyscyplinarnej z frontu wołyńskie-
go do Berezy Kartuskiej, gdzie służyli Niemcy, 
Węgrzy i Czesi. W lutym 1916 r. mianowano 
go kapelanem w Szpitalu dla Legionistów
w Lublinie. Jak napisano w reportażu opu-

blikowanym w „Nowościach Ilustrowanych”: 
„Od chwili otwarcia lubelskiego szpitala 
pracuje tutaj z całym oddaniem się i poświę-
ceniem, zyskując sobie należny szacunek 
otoczenia, uznanie przełożonych i miłość Le-
gionistów, którzy z całą ufnością odnoszą się 
we wszystkich sprawach do swego zacnego 
duszpasterza”. Odwiedzający szpital Józef 
Piłsudski prosił go „by się serdecznie zajął 
jego chłopcami, bo oni dużo przeszli na fron-
cie”. 10 lutego 1917 r. po rozwiązaniu szpita-
la wrócił do służby w armii austriackiej.
1 listopada 1918 r. wstąpił do WP. W tym 
samym miesiącu zorganizował szpital dla 
rannych w Lublinie i został jego kapelanem.
W maju 1919 r. został proboszczem 7 Dywizji 
Piechoty formującej się w rejonie Częstochowy. 
W listopadzie 1919 r. mianowano go probosz-
czem 6 Dywizji Piechoty. W jej składzie wziął 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc 
m.in. z I Armią Konną Siemiona Budionnego. 
We wniosku o odznaczenie Krzyżem Walecz-
nych napisano: „6 lipca 1920 r. przy odwrocie 
2 Armii spod Równego na Łuck został zaata-
kowany tabor 6 Dywizji na wysokości Ołyki. 
Wśród ogólnego popłochu oficerów i szerego-
wych taboru, jedynie ks. Janiewski nie tylko nie 
stracił głowy, ale zebrawszy ludzi stawił opór, 
aż do zlikwidowania tego epizodu. Podobną 
dzielnością osobistą wykazał się we wszystkich 
akcjach 6 Dywizji w szeregu walk na froncie 
północnym i na froncie wschodnim. Jest kape-
lanem i żołnierzem bez zmazy”. W lipcu 1920 r.
w czasie nocnego odwrotu spod Płoskiro-
wa został ranny. Po wojnie zweryfikowany
w stopniu starszego kapelana był probosz-

O. major Bruno Janiewski (1884–1940) – dominikanin, kapelan 6 Dywizji Piechoty
czem 6 Dywizji stacjonującej w Krakowie. Gdy 
19 kwietnia 1921 r. odchodził z niej, jej do-
wódca, gen. Mieczysław Lind, napisał: „Ksiądz 
Janiewski jako proboszcz 6 Dywizji Piechoty 
przez cały czas swej pracy przy dywizji, dzięki 
niepospolitej inteligencji i rzadkim przymiotom 
pod każdym względem, jako duszpasterz i ofi-
cer oddał niezwykłe usługi Dywizji. W czasach 
zaś zeszłorocznych ciężkich walkach Dywizji 
służył niejednokrotnie z karabinem w ręku, 
dając pod nieprzyjacielem przykład osobistej 
dzielności żołnierzowi”. Po demobilizacji wró-
cił do zakonu. Otrzymał przydział do klasztoru 
w Tarnobrzegu. 1 sierpnia 1922 r. został pierw-
szym proboszczem nowo utworzonej parafii 
przy klasztorze dominikańskim. 24 listopada 
1924 r. wybrano go przeorem tarnobrzeskiego 
konwentu.
14 grudnia 1926 r. został przeorem konwen-
tu we Lwowie. W 1931 r. był kaznodzieją
w klasztorze w Potoku Złotym na Podolu.
18 grudnia 1931 r. ponownie został wybrany 
przeorem w tarnobrzeskim klasztorze. Przy-
gotował uroczystości ponownej koronacji cu-
downego obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, 
które odbyły się 8 września 1933 r. 23 grud-
nia 1936 r. złożył rezygnację z funkcji, jakie 
pełnił w tarnobrzeskim konwencie i wyjechał 
jako kaznodzieja do klasztoru w Gidlach. Od 
23 grudnia 1937 r. był przeorem w klasztorze
w Bohorodczanach na Podolu.
Zmarł 1 kwietnia 1940 r. w Bohorodczanach. 
Spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem 
za Wojnę 1918-1921.

Bogusław Szwedo
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Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Tymbark
Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone Związku Strzeleckiego 
„Strzelec„ Organizacji Społeczno-Wychowawczej w Tymbarku 6 kwietnia uporządkowała 
cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Inicjatorami akcji byli: Kacper Kordeczka, 
sekcyjny Związku Strzeleckiego i Grzegorz Cygal, starszy strzelec. To nie pierwsza tego 
typu akcja zorganizowana przez młodzież w mundurach moro. Tymbarscy strzelcy trosz-
czą się również o miejsca pamięci narodowej, m.in. obelisk upamiętniający kpt. Jerzego 
Myszkowskiego zamordowanego przez NKWD w Katyniu w 1940 roku.                     R.N.

Warka
Żołnierze 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. Ppłk. Jana Kowalewskiego 
(1.ORel ) brali udział w obchodach 360. rocznicy bitwy pod Warką – pierwszej zwycięskiej 
bitwy odniesionej 7 kwietnia 1656 r. przez wojska polskie w czasie potopu szwedzkie-
go. Uroczystość rozpoczęła się 8 kwietnia Mszą św. w kościele pw. św. Mikołaja, któ-
rej przewodniczył ks. Stanisław Podgórski. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się par-
lamentarzyści, przedstawiciele powiatu i gminy Grójec, samorządowcy ziemi wareckiej, 
służby mundurowe, liczna społeczność i młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe. Po 
Eucharystii nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na plac Stefana Czarnieckiego. Po 
odegraniu hymnu państwowego i odczytaniu Apelu Pamięci, kompania honorowa 1.ORel 
dowodzona przez ppor. Pawła Wójcika oddała salwę honorową. Orkiestra Wojskowa z Ra-
domia pod przewodnictwem kapelmistrza kpt. Sławomira Ćwieka zabezpieczyła oprawę 
muzyczną uroczystości zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Rodzajów Sił Zbrojnych RP. 
Na zakończenie złożono wieńce pod pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego.     A.G.

Warszawa
Mszą św. w katedrze polowej 19 kwietnia zainaugurowali swoje święto żołnierze i pracownicy Dowództwa Garnizonu Warszawa (DGW). 
Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Liturgię słowa przygotowali żołnierze i pracownicy wojska służący w DGW. Przy oł-
tarzu katedry stanęły sztandary jednostek stołecznego garnizonu. Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego. W homilii bp 
Guzdek przypomniał, że tym co szczególnie łączy żołnierzy Garnizonu Warszawa i Ordynariat Polowy jest troska o godną oprawę i duchowy 
wymiar uroczystości religijnych, patriotycznych i państwowych. Podkreślił, że asysta honorowa, muzyka i śpiew, zapewniane przez wojsko-
we orkiestry i chóry podlegające DGW, tworzą niepowtarzalną atmosferę i podniosły nastrój, godny obchodzonych uroczystości. – Piękno 
jest kształtem miłości. Piękno wojskowego ceremoniału ma poruszać umysły i serca do poświęcenia w służbie dla Ojczyzny, do gotowości 
ofiarowania krwi a nawet życia w walce o bezpieczeństwo umiłowanej Ojczyzny. Jest to także wyraz czci, kiedy w spotkaniu z majestatem
i tajemnicą śmierci nie wystarczają słowa – powiedział.                                   kes

Warszawa-Bemowo
Mszą św. sprawowaną 9 kwietnia w parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej Żandarmski 
Klub Motocyklowy (ŻKM) rozpoczął nowy sezon motocyklowy 2016. Eucharystii przewod-
niczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii, nawiązując do Ewangelii, w której Jezu 
pyta Szymona Piotra: „Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli Ci?”, Ksiądz 
Biskup zwrócił uwagę na słowo „więcej” rozumiane jako „bardziej”. – Bardziej być czło-
wiekiem wiary, jeszcze bardziej być uczniem Chrystusa. Ale to również znaczy bardziej być 
kulturalnym na drodze, bardziej przestrzegać przepisów drogowych, bardziej edukować 
uczestników ruchu drogowego, bo to od was, jako członków Żandarmskiego Klubu Mo-
tocyklowego, wymaga się, aby jeszcze bardziej stawać się świadkami na drodze – mówił. 
Na zakończenie Mszy św. bp Guzdek poświęcił motocykle i kaski zebranych uczestników. 
Eucharystii koncelebrowali „księża motocykliści”: ks. kpt. Maciej Śliwa, szef Sekretariatu 
Biskupa Polowego, ks. por. Marek Okoń, wikariusz katedry polowej oraz ks. kpt. Ireneusz 
Biruś, kapelan ŻKM. Po Mszy św. złożono znicze przy tablicy smoleńskiej.                    xIB

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl

„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego. Redaktor naczelny – Krzysztof Stępkowski.
Starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor – Karolina 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.
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Afganistan
Minister obrony narodowej Antoni Macie-
rewicz 11 kwietnia złożył wizytę żołnierzom 
pełniącym misję w ramach Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego w Afganistanie. Na 
terenie polskiej części bazy Bagram powitał 
go pododdział honorowy wraz z dowód-
cą, który złożył mu meldunek o gotowości 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wi-
zyty. Zaraz po oficjalnym powitaniu Antoni 
Macierewicz udał się wraz z Dowódcą Ope-
racyjnym oraz częścią delegacji na zebranie, 
gdzie szefowie poszczególnych komórek 
przygotowali krótkie wystąpienia dotyczące 
swojej działalności na terenie Afganistanu. 
Następnie spotkał się z wszystkimi polskimi 
żołnierzami stacjonującymi w bazie Bagram. 
Była to wyjątkowa okazja do rozmowy oraz 
zadania szefowi resortu obrony narodowej 
nurtujących pytań dotyczących przyszłości 
polskiej armii, kierunków jej modernizacji, 
wzmocnienia ściany wschodniej oraz tego 
jak będą wyglądały kolejne lata naszej od-
powiedzialności na terenie Afganistanu
i wkładu w Misje Resolute Support. Prosto
z Bagram delegacja w towarzystwie do-
wódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
poleciała do Kandaharu, gdzie stacjonują 
polscy komandosi. Po uroczystym powita-
niu na lotnisku udano się do bazy, gdzie na 
spotkanie z ministrem oczekiwali pełniący 
tam słuzbę żołnierze Wojsk Specjalnych. Po 
tej krótkiej, lecz bardzo oczekiwanej przez 
żołnierzy PKW wizycie delegacja powróciła 
do Polski.                                              D.S.

Gdynia
Podczas trwających w Polsce uroczystości 
związanych z 1050-leciem Chrztu Polski 
15 kwietnia do kaplicy akademickiej pw. 
bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miego-
nia, mieszczącej się na terenie Akademii 
Marynarki Wojennej zostały wprowadzo-
ne relikwie św. Jana Pawła II – fragment 
ostatniej sutanny papieskiej. Przekazał je 
uczelni abp. Henryk Nowacki, nuncjusz 
apostolski w krajach skandynawskich.

W.M.




