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Monte Cassino – bitwa o Europę
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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MAJMAJ
Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał 
się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w intencji 
ewangelizacji i pokoju.

Numer zamknięto 25 maja 2016 r.

Na zdjęciu:

Prezydent RP Andrzej Duda, Agata Kornhauser-Duda 

oraz Anna Maria Anders składają kwiaty na grobie 

gen. broni Władysława Andersa, Polski Cmentarz 

Wojenny na Monte Cassino, 18 maja 2016 r.

Miłosierdzie Boga wobec nas jest związane z naszym mi-
łosierdziem wobec bliźniego; kiedy go brakuje, także mi-
łosierdzie Boże nie znajduje miejsca w naszym zamknię-
tym sercu – przestrzegł Franciszek w swej katechezie 
podczas audiencji ogólnej 18 maja w Watykanie. Podczas 
audiencji Ojciec Święty skierował specjalne słowa do Po-
laków biorących udział w uroczystościach 72. rocznicy 
Bitwy o Monte Cassino.

Lekceważenie ubogiego jest pogardą wobec Boga Lekceważenie ubogiego jest pogardą wobec Boga 

Bracia i siostry, dzień dobry!

Pragnę zatrzymać się dziś wraz z wami nad 
przypowieścią o bogaczu i ubogim Łazarzu. 
Życie tych dwóch osób zdaje się biec po rów-
noległych torach: ich warunki życiowe wyklu-
czają się wzajemnie i zupełnie nie łączą się. 
Brama domu bogacza jest zawsze zamknięta 
przed ubogim, leżącym na zewnątrz, stara-
jącym się zjeść jakieś resztki ze stołu boga-
cza. Tamten ubiera się luksusowo, podczas 
gdy Łazarz pokryty jest wrzodami; bogacz 
codziennie wystawnie ucztuje, Łazarz zaś 
umiera z głodu. Tylko psy troszczą się o nie-
go, przychodząc i liżąc jego rany. Scena przy-
pomina surową naganę Syna Człowieczego 
podczas Sądu Ostatecznego: „Byłem głod-
ny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a nie daliście Mi pić; [...] byłem nagi, a nie 
przyodzialiście Mnie” (Mt 25,42-43). Łazarz 
dobrze reprezentuje milczące wołanie ubo-
gich wszystkich czasów i sprzeczność świata,
w którym ogromne bogactwo i zasoby znaj-
dują się w rękach nielicznych osób.
Jezus mówi, że pewnego dnia ów bogacz 
umarł – ubodzy i bogaci umierają, czeka ich 
ten sam los, nas wszystkich, bez wyjątku – 
wówczas zwrócił się do Abrahama, błaga-
jąc go i przyzywając go imieniem „Ojcze”
(ww. 24.27). Domaga się zatem, by być jego 
synem, należącym do ludu Bożego. Jed-
nakże w swoim życiu zupełnie nie liczył się
z Bogiem, co więcej uczynił z siebie centrum 
wszystkiego, zamykając się w swoim świe-
cie luksusu i marnotrawstwa. Wykluczając 
Łazarza, nie brał w ogóle pod uwagę ani 
Pana Boga, ani Jego prawa. Lekceważenie 
ubogiego jest pogardą wobec Boga! I tego 
musimy się dobrze nauczyć – lekceważenie 
ubogiego oznacza pogardę dla Boga! W przy-
powieści jest pewien szczegół, który nale-
ży zauważyć: bogacz nie ma imienia, tylko 
przymiotnik, podczas gdy imię ubogiego 
powtarza się pięciokrotnie a Łazarz znaczy 
„Bóg pomaga”. Łazarz, leżący przed bramą, 
jest dla bogacza żywym przypomnieniem, 
by pamiętać o Bogu, ale bogacz nie przyj-

muje tego przypomnienia. Będzie potępio-
ny, ale nie za swoje bogactwo, lecz za to, że 
nie potrafił odczuć współczucia dla Łazarza
i pospieszyć mu na ratunek.
W drugiej części przypowieści znajdujemy 
ponownie Łazarza i bogacza po śmierci
(ww. 22-31). W życiu przyszłym sytuacja się 
odwróciła: aniołowie zanieśli Łazarza do 
nieba na łono Abrahama, bogacz natomiast 
został strącony w męki. Wówczas bogacz 
„podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama 
i Łazarza na jego łonie”. Wydaje się, jakby 
zobaczył Łazarza po raz pierwszy, ale zdra-
dzają go jego słowa: „Ojcze Abrahamie – 
mówi – ulituj się nade mną i poślij Łazarza 
– znał go, prawda? – niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój ję-
zyk, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 
Teraz bogacz rozpoznaje Łazarza i prosi go 
o pomoc, podczas gdy za życia udawał, że 
go nie widzi. Ileż to razy ludzie udają, że nie 
dostrzegają ubogich, ubodzy dla nich nie 
istnieją.
Wcześniej odmawiał mu nawet resztek ze 
swego stołu, a teraz chce, aby dał mu coś 
do picia! Nadal sądzi, że może rościć sobie 
prawa z tytułu swego poprzedniego statu-
su społecznego. Abraham, stwierdzając, że 
jego prośba jest niemożliwa do spełnienia, 
osobiście daje klucz do całej tej historii: wy-
jaśnia, że dobro i zło zostały rozdzielone 
tak, aby zrekompensować niesprawiedli-
wość ziemską, a brama, która za życia od-
dzielała bogacza od ubogiego, przemieniła 
się w „wielką otchłań”. Dla bogacza istnia-
ła szansa zbawienia tak długo, jak długo 
Łazarz był przed jego domem, ale teraz, 
gdy obaj zmarli, sytuacja stała się nieod-
wracalna. Bóg nigdy nie jest bezpośrednio 
przywoływany w tej sprawie, ale przypo-
wieść wyraźnie ostrzega: miłosierdzie Boga 
wobec nas jest związane z naszym miło-
sierdziem wobec bliźniego; kiedy go bra-
kuje, także miłosierdzie Boże nie znajduje 
miejsca w naszym zamkniętym sercu, nie 
może do niego wejść. Jeśli ja nie otwieram 
drzwi swego serca na ubogiego, pozosta-

ją one zamknięte również na Boga i to jest
straszne!
W tym momencie bogacz myśli o swoich 
braciach, którym grozi ten sam los i prosi, 
aby Łazarz mógł powrócić do świata, aby ich 
ostrzec. Lecz Abraham odpowiada: „Mają 
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”. 
Aby się nawrócić, nie powinniśmy czekać na 
cudowne zdarzenia, ale winniśmy otworzyć 
serce na Słowo Boga, który wzywa nas do 
kochania Boga i bliźniego. Słowo Boże może 
ożywić wyjałowione serce i uleczyć je z jego 
ślepoty. Bogacz znał Słowo Boże, ale go nie 
słuchał, nie przyjął go w sercu i dlatego nie 
potrafił otworzyć oczu i ulitować się nad ubo-
gim. Żaden posłaniec ani też żadne orędzie 
nie mogą zastąpić ubogich, których spoty-
kamy na swojej drodze, bo w nich wychodzi 
nam na spotkanie sam Jezus: „Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
Tak więc w opisanym przez przypowieść od-
wróceniu losów ukryta jest tajemnica nasze-
go zbawienia, w którym Chrystus jednoczy 
ubóstwo z miłosierdziem.
Drodzy bracia i siostry, słuchając tej Ewan-
gelii, my wszyscy, razem z ubogimi ziemi, 
możemy śpiewać razem z Maryją: „Strąca 
władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z ni-
czym odprawia” (Łk 1,52-53). Dziękuję.
Po wygłoszeniu katechezy podczas audiencji 
ogólnej 18 maja w Watykanie Franciszek po-
zdrowił uczestników Mszy św. na cmentarzu 
polskim na Monte Cassino oraz zgromadzo-
nych w Toruniu na konsekracji sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Papież przy-
pomniał także o przypadającej tego dnia 96. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.w
Dzisiaj, wspominając rocznicę urodzin św. 
Jana Pawła II, bardzo serdecznie pozdrawiam 
obecnych tu Polaków. Łączę się duchowo
z prezydentem RP, z kombatantami i wszyst-
kimi uczestnikami Mszy św. na polskim cmen-
tarzu na Monte Cassino, wspominającymi 
poległych żołnierzy, jak również ze zgroma-
dzonymi w Toruniu na konsekracji sanktu-
arium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy No-
wej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Niech 
te ważne wydarzenia będą dla was okazją 
do modlitwy o pokój, za Kościół w Polsce
i o pomyślność waszej Ojczyzny. Niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus”.

tł. st, kg (KAI) / Watykan
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Bitwa o chrześcijański kształt EuropyBitwa o chrześcijański kształt Europy

– Stajemy na tym świętym miejscu w 72. 
rocznicę bitwy o Monte Cassino, podob-
nie, jak w 1944 roku stanęli polscy żołnierze 
wraz z biskupem polowym Józefem Gawliną.
W tamtym czasie chcieli podziękować za wiel-
kie zwycięstwo i modlić się za poległych towa-
rzyszy broni. Dziś pragniemy – wspominając 
wydarzenia z maja 1944 roku – polecić Bogu 
śp. gen. Władysława Andersa i żołnierzy 2. Kor-
pusu Polskiego: poległych i zmarłych. Miłością 
i modlitwą obejmujemy także świadków his-
torycznych wydarzeń, którzy są pośród nas: 
weteranów i kombatantów bitwy o Monte 
Cassino – mówił podczas Mszy św. 17 maja,
w Bazylice św. Piotra biskup polowy Józef 
Guzdek. Eucharystia zainaugurowała uroczy-
stości 72. rocznicy bitwy.
Na początku Eucharystii Biskup Polowy za-
chęcił do modlitwy w intencji Ojczyzny oraz 
kolejnych pokoleń Polaków, aby pamiętali
o heroizmie bohaterów spod Monte Cassino

i o cenie, jaką trzeba niejednokrotnie płacić za 
wolność i suwerenność Ojczyzny.
Podczas homilii bp Guzdek powiedział, że 
ogromne wrażenie na nim robią klucze wydo-
byte z dołów śmierci na terenach sowieckiej 
Rosji, eksponowane w muzeach oraz miej-
scach pamięci. Są one świadectwem tego, że 
wielu Polaków, wywiezionych w głąb Rosji, 
nie straciło nadziei na powrót do Ojczyzny. – 
Po klęsce we wrześniu 1939 roku setki tysięcy 
Polaków zostało deportowanych na daleką 
Syberię i stepy Kazachstanu. Zabierając klucze 
do swoich domów mieli nadzieję na powrót
w rodzinne strony. Podobnie myśleli polscy 
oficerowie osadzeni w rosyjskich łagrach. Nie-
stety, zostali bestialsko zamordowani i wrzu-
ceni do dołów śmierci. – Wielu z tych, którym 
udało się wyjść z sowieckiej niewoli z genera-
łem Andersem, by przez Palestynę i gościnną 
ziemię włoską, zmierzać w stronę Polski, też 
nie powróciło do Ojczyzny i nie miało możli-

wości otworzenia swoich domów. Niektórzy
z nich spoczywają na wojennych cmentarzach 
na włoskiej ziemi. Inni bezpowrotnie stracili ro-
dzinne domy na Kresach Rzeczpospolitej i resz-
tę swoich dni spędzili na emigracji, rozsiani po 
wielu krajach Europy i świata – powiedział.
Biskup Polowy zauważył, że klucze wydobyte 
z dołów śmierci są wymownym symbolem, 
który pomaga zrozumieć, co wydarzyło się 
w XX wieku. – Dwie zabójcze ideologie: na-
rodowy socjalizm i sowiecki komunizm, ogło-
siły śmierć Boga i wypędziły Go z przestrzeni 
publicznej. Dalszą konsekwencją odrzucenia 
Stwórcy i Jego przykazań było podeptanie 
podstawowych praw człowieka, łącznie z tymi 
najważniejszymi: prawem do życia i prawem 
do wolności – powiedział.
Zwracając się do kombatantów i weteranów 
Biskup podkreślił, że każde spotkanie z nimi 
jest bezcenne dla młodego pokolenia Pola-
ków. – Historia waszego życia jest kluczem 

do zrozumienia ewangelicznej prawdy: „Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). 
Miłość Ojczyzny żąda ofiary – podkreślił.
Biskup Guzdek zaapelował, aby modlitwa
w 72. rocznicę bitwy o Monte Cassino, stała 
się wielkim błaganiem zanoszonym do Boga 
w intencji naszej Ojczyzny. – Prośmy o zgodę 
i wzajemny szacunek. Niech Polska będzie do-
mem dla wszystkich. Niech wszyscy czują się 
w niej, jak we własnym domu – podkreślił.
We Mszy św. uczestniczyli kombatanci i wete-
rani II wojny światowej, Jan Kasprzyk, p.o. kie-
rownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, senator Anna Maria Anders,
córka gen. Władysława Andersa, Joachim Bru-
dziński, wicemarszałek Sejmu oraz zaproszeni 
goście.
Po zakończeniu Eucharystii weterani przeszli 
z bp. Guzdkiem do grobu św. Jana Pawła 
II, gdzie wspólnie pomodlili się, a delegacje 

kombatantów oraz Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych złożyła kwiaty.
Wieczorem w Cassino przy pomniku 3. Bry-
gady Strzelców Karpackich odbyły się kolejne 
uroczystości rocznicowe z udziałem ministra 
Antoniego Macierewicza. 

Cmentarz na Monte Cassino
Uczestnicy głównej uroczystości na Polskim 
Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino 
przybywali od wczesnych godzin porannych. 
Kombatanci nawiedzali groby, modlili się, 
rozmawiali z dawno niewidzianymi kolegami. 
Droga na cmentarz udekorowana została bar-
wami narodowymi Polski i Włoch. Przed rozpo-
częciem Mszy św., będącej głównym punktem 
obchodów tego dnia, Chór Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego WP odśpiewał Boguro-
dzicę, a następnie odegrane zostały hymny Re-
publiki Włoskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. We 
Mszy św. uczestniczył prezydent RP Andrzej 
Duda z małżonką, Agatą Kornhasuer-Dudą. 
Gości przywitał Jan Kasprzyk, który zauwa-
żył, że na Polskim Cmentarzu Wojennym 
spotykają się cztery pokolenia Polaków, po-
dziękował za przybycie weteranom oraz mło-
dzieży ze szkół noszących imiona związane
z miejscami bitwy oraz generałem Ander-
sem. Jan Kasprzyk przywołał wiersz Mariana 
Hemara, żołnierza Brygady Strzelców Kar-
packich, w którym poeta pytał, czy było war-
to walczyć o Monte Cassino. 
Przemówiła także Anna Maria Anders, która 
podkreśliła, że żołnierzy służących pod roz-
kazami jej ojca łączyła autentyczna przyjaźń
i braterstwo. – Zarówno oni, jak i gen. An-
ders poświęcili swoje życie wolnej Polsce – 
powiedziała.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że opac-
two na Monte Cassino dało początek kształ-
towaniu się zrębów chrześcijańskiej Europy. 
– Historycy podkreślają, że po upadku im-
perium rzymskiego na zachodzie naszego 
kontynentu, po wędrówkach ludów, zaczęła 
się wyłaniać Europa, której zręby kulturowe 
i cywilizacyjne zbudowano na fundamencie 
ewangelicznych wartości. Potężne, rozłożys-
te drzewo chrześcijańskiej Europy ma swo-
je korzenie tu – na Monte Cassino – powie-
dział. Biskup polowy przypomniał postać św. 
Benedykta, patrona Europy, który przyczynił 
się do chrystianizacji zachodniej części kon-
tynentu w pierwszym tysiącleciu.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że bitwa
o Monte Cassino była „zmaganiem się o przy-
szłość naszego kontynentu”. Jak zauważył, 
XX wiek zdominowały dwa totalitaryzmy, 
które dążyły do stworzenia nowej Europy od-
rzucającej jej chrześcijańską tradycję. 
Biskup Guzdek przypomniał, że aby zrozumieć 
Monte Cassino, trzeba mieć przed oczyma tak-
że wschodni rozdział naszej historii. Podkreślił, 
że żołnierze 2. Korpusu Polskiego walczący we 
Włoszech, rekrutowali się w znacznej mierze
z Polaków deportowanych w głąb Związku 
Radzieckiego. – Ich udział w walce o Monte 

W dniach 17-19 maja w Rzymie i Cassino odbywały się uroczystości związane
z 72. rocznicą Bitwy o Monte Cassino. W uroczystościach wziął udział biskup polo-
wy Józef Guzdek, kombatanci i weterani walk o klasztor, przedstawiciele urzędów 
centralnych, m.in. Jan Kasprzyk, p.o. kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, reprezentanci władz wojskowych płk Robert Głąb, dowódca 
Garnizonu Warszawa, organizacji kombatanckich i patriotycznych oraz harcerze.

Kombatanci przy grobie św. Jana Pawła IIKombatanci przy grobie św. Jana Pawła II
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Cassino był potwierdzeniem niezłomnej woli, 
aby po trudach Syberii i sowieckich więzień, 
drogą przez Persję i Palestynę powrócić z „zie-
mi włoskiej do Polski”. Byli oni także świado-
mi, że biorą udział w zmaganiu o nowy kształt 
naszego kontynentu. Polski żołnierz, walcząc o 
to wzgórze, obficie podlewał krwią niszczone 
i usychające drzewo chrześcijańskiej Europy, 
zasadzone w tym miejscu przez św. Benedykta 
– powiedział. Dodał, że opanowanie wzgórza 
nie tylko otwierało drogę na Rzym i dalej na 
Berlin, ale nade wszystko dawało nadzieję na 
uratowanie chrześcijańskich wartości i euro-
pejskiego ducha.
Biskup Guzdek wezwał do powrotu do ko-
rzeni i budowania Zjednoczonej Europy na 
chrześcijańskich wartościach, tak jak chcieli 
tego jej twórcy. Wymienił kandydatów na 
ołtarze: Alcide’a de Gasperi i Roberta Schu-
mana. Przypomniał także nazwiska Konrada 
Adenauera oraz projektanta flagi europejskiej 
Arsène Heitz’a, który wyznał, że „inspiracją 
dla jej powstania były słowa z Apokalipsy św. 
Jana o Maryi: „Niewiasta obleczona w słoń-
ce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie 
wieniec z gwiazd dwunastu” (por. Ap 12,1)”. 
– Pierwszym miejscem, gdzie zawieszono 
flagę była katedra Najświętszej Marii Panny
w Strasburgu. Wszyscy oni wskazywali, że na-
leży budować „wspólny dom” i jedność Eu-
ropy w oparciu o jej kulturowe i historyczne 
chrześcijańskie dziedzictwo – powiedział.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że
o chrześcijański kształt Europy apelował tak-
że na początku XXI wieku św. Jan Paweł II 
przekonany, że „budując wspólny dom eu-
ropejski trzeba uznać, iż gmach ten winien 
opierać się także na wartościach, które obja-
wiły się w pełni w tradycji chrześcijańskiej”.

Zdaniem biskupa Guzdka, aby Europa mogła 
być zbudowana na trwałych podstawach, 
„potrzebne jest świadectwo wiary i życia wy-
znawców Chrystusa według ewangelicznych 
wartości”. – Monachium, Teheran, Jałta, Pocz-
dam i wiele innych miejsc, gdzie w imię złego 
kompromisu zdradzano ewangeliczną praw-
dę i prawa do wolności wielu narodów – te 
miejsca wciąż oskarżają. Zaś Monte Cassino 
przypomina i zobowiązuje do wierności tra-
dycji i do walki o poszanowanie chrześcijań-
skiego dziedzictwa Europy – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że zjednoczona 
Europa bardzo potrzebuje dziś nowego za-
strzyku duchowych sił, potrzebuje Ewange-

lii. – Dlatego z tego miejsca, w dobie nowej 
wędrówki ludów, wielorakich kryzysów, pod-
czas tej świętej Eucharystii chcemy modlić się 
za naszą Ojczyznę oraz prosić Boga o dar po-
koju i pojednania między narodami. Dzięku-
jąc weteranom walk o Monte Cassino, zma-
gającym się o nowe, chrześcijańskie oblicze 
Europy, chcemy apelować do przywódców 
narodów naszego kontynentu, aby odrzu-
cili pokusę budowania Europy bez Boga czy 
wprost przeciw Niemu – podkreślił.
Na koniec wezwał państwa Europy, aby nie 
odwracały się od swoich chrześcijańskich 
korzeni i budowały przyszłość na skale nie-
zmiennych, ewangelicznych wartości. – Eu-
ropo! Bądź na powrót sobą! Odkryj na nowo 
źródła swej potęgi i wielkości. Ożyw swoje 
chrześcijańskie korzenie! Podlewaj je czystą 
wodą ewangelicznych wartości, by zbytecz-
ne stało się podlewanie krwią – powiedział.

Mszę św. koncelebro-
wali m.in. arcybiskup-
senior Szczepan Wesoły, 
wieloletni delegat Epi-
skopatu Polski ds. du-
szpasterstwa emigracji 
polskiej, kapelani Ordy-
nariatu Polowego i du-
chowni z Włoch, m.in. 
ks. prał Paweł Ptasznik, 
a także kapelan pre-
zydenta ks. Zbigniew 
Kras. Obecny był także 
bp Donato Ogliari OSB, 
opat z Monte Cassino.
W Eucharystii uczestni-
czyli m.in. Prezydent An-
drzej Duda z małżonką, 

kombatanci i weterani walk 2. Korpusu Pol-
skiego, przedstawiciele parlamentu RP, Woj-
ciech Fałkowski, wiceminister obrony naro-
dowej, władze lokalne i mieszkańcy leżącego
u podnóża wzgórza miasta Cassino.
Po Mszy św. rozpoczął się apel pamięci
i ceremonia złożenia kwiatów w centralnym 
miejscu cmentarza.
– Nie byłoby Unii Europejskiej, gdyby nie 
polska krew przelana w czasie drugiej wojny 
światowej – powiedział prezydent Andrzej 
Duda podczas uroczystości. Dziękował ze-
branym kombatantom, że pod wzgórzem, 
a także w innych miejscach podczas drugiej 
wojny światowej, wszędzie tam, gdzie polski 

żołnierz oddawał życie za ojczyznę, wywal-
czyli swoją krwią, bohaterstwem i śmiercią 
„święte prawo do decydowania o porządku 
bezpieczeństwa Europy i świata”.
Wśród osób, które stały się symbolami Bitwy 
o Monte Cassino prezydent Duda przywołał 
m.in. „idącego przed czołgami ojca Adama 
Studzińskiego, kapelana polskich żołnierzy 
2. Korpusu”. – Wyobraźcie sobie, jak usuwa 
spod gąsienic czołgów rannych żołnierzy, jak 
udziela ostatniego namaszczenia. Jak padają 
granaty, jak słychać huk wybuchających po-
cisków, huk wystrzałów, snajperów, ckm-ów 
– powiedział. 
Jak dodał, „pieśń o czerwonych makach na 
Monte Cassino, które zamiast rosy piły polską 
krew, była polską pieśnią narodową śpiewaną 
w podziemiu często potajemnie, zwłaszcza 
w czasach stalinowskich. (...) To ona m.in. 
rozpalała w sercu ogień dążenia do wolno-
ści, patriotyczne uczucia, żądzę odzyskania 
suwerenności – to, co Polacy zawsze mają
w sercu”.
Podkreślił, że to także dzięki tej pieśni „ludzie 
stanęli ramię w ramię jako Solidarność, pierw-
szy w krajach komunistycznych niezależny sa-
morządny związek zawodowy”. – To Polacy 
stworzyli podwaliny pod obalenie muru ber-
lińskiego, to Polacy pomogli swemu państwu 
odzyskać wolność” – dodał. Na koniec pod-
kreślił, że składa dziś hołd wszystkim bohate-
rom, tym, którzy zginęli, tym, co przetrwali, 
ale nie ma ich już dzisiaj z nami oraz przed 
tymi, którzy przybyli na uroczystości.
Po przemówieniu prezydenta odczytany zo-
stał apel pamięci, a kompania reprezentacyj-
na oddała salwę honorową. Prezydent w to-
warzystwie małżonki oraz Anny Marii Anders 
złożyli kwiaty na grobie dowódcy 2. Korpusu 
Polskiego. Podobnie jak 72 lata wcześniej
w południe odegrany został „Hejnał Mariac-
ki”, obwieszczający zwycięstwo polskich żoł-
nierzy. Na koniec uroczystości orkiestra i chór 
wojskowy wykonali utwór „Czerwone maki 
na Monte Cassino”. 
– Nie czujemy się bohaterami, patrząc na te 
rzędy krzyży cieszymy się raczej, że dane nam 
było przeżyć – mówili kombatanci, którzy po 
i przed uroczystością mieli okazję podejść do 
grobów swoich kolegów i zapalić znicze.
– Za każdym razem, gdy tutaj jestem czu-
ję olbrzymie emocje – powiedziała „Naszej 
Służbie” Anna Maria Anders. Podkreśliła, że 
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w domu, gdy mówiło się o wojnie, to zazwy-
czaj temat schodził na Bitwę o Monte Cassi-
no. – Mój ojciec był bardzo dumny ze swoich 
żołnierzy, często to powtarzał – wspomina. 
– Gdy odwiedzam grób rodziców sama, to-
warzyszą mi bardziej osobiste emocje, dziś 
koncentrujemy się głównie na naszych kom-
batantach – powiedziała. Dodała, że spotka-
nia na Monte Cassino są dla niej bardzo waż-
ne i miłe. – Ludzie podchodzą do mnie, chcą 
zrobić wspólne zdjęcie. Często słyszę, że je-
stem podobna do mego ojca. Przed chwilą 
usłyszałam na przykład: Jak Panią widzę, to 
tak jakbym widziała naszego generała, to 
bardzo miłe, ciepłe i ważne dla mnie słowa 
– podkreśla. Anna Maria Anders przyznała, 
że najbardziej cieszy ją widok młodych ludzi, 
którzy dalej będą nieść pamięć o żołnierzach 
2. Korpusu Polskiego. 
Po zakończeniu uroczystości prezydent spo-
tkał sie z kombatantami i zjadł z nimi obiad. 
– Cieszę sie, że widzę w was tyle energii; tej 
energii, która pozwoliła wam przyjechać 
tutaj często z drugiej części kuli ziemskiej.
– mówił Andrzej Duda podczas spotkania.
Prezydent zachęcał kombatantów do prze-
kazywania swego świadectwa kolejnym po-
koleniom Polaków. – Wasz przykład wycho-
wuje następne pokolenia polskiej młodzieży, 
której zadaniem jest dbanie, by Polska była 
silna i by zawsze była po stronie wolnego 
świata – podkreślił. Prezydent otrzymał od 
kombatantów replikę szabli oficerskiej wzór 
21, którą nosili oficerowie Wojska Polskiego 
w II RP.

Piedimonte San Germano
Następnego dnia uroczystości rocznicowe 
przeniosły się do Piedimonte San Germano. 
Pod pomnikiem wybudowanym przez środo-
wisko żołnierzy 6. Pułku Pancernego Dzieci 
Lwowskich złożone zostały kwiaty. Zdoby-
cie i wyzwolenie Piedimonte San Germano 
otworzyło aliantom drogę nr 6, prowadzącą 
z Neapolu do Rzymu.
Uroczystości rozpoczęły się od odegrania 
hymnu Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki 
Włoskiej. Gości przywitał Vincenzo Nocella, 
burmistrz Piedmionte San Germano. – Pra-
gnę podziękować za dzieło, którego doko-
naliście, bez tego co zrobiliście nasze miasto 
nie byłoby wolne. Dziękuję za ten wielki czyn 
bojowy, za to co zrobiliście tu w Piedimonte 
San Germano i za to, że przynieśliście nam 
wolność – powiedział. Dodał, że dla niego
i wielu mieszkańców miasta Polska jest dru-
gą ojczyzną.
Głos zabrał płk Marian Tomaszewski, żoł-
nierz 6. Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich, 
uczestnik walk o Piedimonte, który przypo-
mniał okoliczności zdobycia miasta. – Wszę-
dzie dookoła rozciągały się bagna, a droga 
numer 6, biegnąca przez miasteczko była je-
dyną drogą na Rzym, tylko tędy można było 
przejść. Dlatego zdobycia Piedimotne było 
takie ważne – wyjaśnił. Podkreślił, że chciał-
by, aby pamiętano, że to właśnie 6. Pułk
Pancerny Dzieci Lwowskich zdobył to miasto. 
– Ziemia, na której stoimy, należy do Polski, 
miasto pomogło wybudować tu pomnik dla 
naszych żołnierzy i przekazało nam tę ziemię 
wokół pomnika – powiedział. Na koniec od-

czytał nazwiska kolegów poległych w walce 
o Piedimonte.
– Po wcześniejszych uroczystościach na 
cmentarzu na Monte Cassino spotykamy się 
w Piedimonte, na kolejnej polskiej Golgocie 
wojennej, oddając cześć i chwałę bohate-
rom. Nie sposób nie przystanąć na chwilę 
modlitwy w tym miejscu – powiedziała Anna 
Maria Anders. Córka dowódcy 2. Korpusu 
Polskiego odczytała treść epitafium znaj-
dującego się na cokole pomnika: „Pielgrzy-
mie z ojczystego kraju, gdy zatrzymasz się 
na chwilę, wznieś oczy do Boga i westchnij 
szczerą modlitwą za dusze braci tych, co w 
ofierze młode życie ojczyźnie złożyli, przekaż 
potomnym, że wolność narodu nie jest tyl-
ko prawem i chwałą żywych. Wolność nade 
wszystko jest tryumfem poległych”. – Ci żoł-
nierze, którzy zginęli tu przed 72. laty wołają 
do nas w czasach pokoju i wolności, byśmy 

dzisiaj w pracy dnia codziennego w wycho-
waniu młodych pokoleń pamiętali o tym, 
jak wielką cenę przychodzi płacić za każde 
zaniechanie i każdą naszą narodową słabość 
– podkreśliła.
Zdaniem Jana Kasprzyka polscy żołnierze wal-
czący pod Monte Cassino i Piedimonte San 
Germano nieśli wolność nie tylko mieszkań-
com Półwyspu Apenińskiego, ale także Polsce. 
– Szliście jak wasi poprzednicy, legioniści gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego z ziemi włoskiej 
do Polski, wyzwalając każdą piędź tej ziemi.
(…) Jesteśmy wam niezmiernie za to wdzięcz-
ni. Dziękujemy za to, że wtedy, w tych trud-
nych wojennych chwilach, nie wahaliście się 
ryzykować własnym życiem i zdrowiem, aby 
Polska była niepodległa – powiedział. Dodał, 
że weterani walk są dla kolejnych pokoleń 
niedościgłym wzorem umiłowania Ojczyzny
i udowadniania, że polskość to także umiło-
wanie wolności.
Kierujący Radą Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa Andrzej Krzysztof Kunert podkre-
ślił, że zdążająca do kraju armia gen. Włady-
sława Andersa była „najniezwyklejszą armią 
w dziejach II wojny światowej, gdyż składała 
się z jeńców, zesłańców i więźniów”. Dodał, 
że instytucja, którą miał zaszczyt prowa-
dzić, wyremontowała tylko część cmentarzy 
wojennych, rozsianych w ponad 50 krajach 
świata. – Bardzo dużo jest jeszcze do zro-
bienia, ale Rzeczpospolita pamięta. Pamię-

ta i wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie, 
wykuwamy kolejne dziesiątki i setki nazwisk 
tych, którzy polegli na tej drodze, dla których 
dom był ogromnie daleko, ale Polska była 
wciąż blisko – powiedział.
Modlitwę w intencji poległych żołnierzy po-
prowadził ks. rez. kmdr Janusz Bąk, kape-
lan Ordynariatu Polowego. – Przebaczać nie 
oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedli-
wości. Oznacza zmierzać do prawdy i spra-
wiedliwości drogą Ewangelii i miłości. Nie ma 
większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swe 
oddaje za przyjaciół. Dać życie za przyjaciół 
– ten dar dali żołnierze 6. Pułku Pancernego 
Dzieci Lwowskich – powiedział ks. Bąk.
Pod pomnikiem złożone zostały kwiaty przez 
delegacje, wojsko oraz władze samorządowe 
Piedimonte San Germano. „Marsz Karpat-
czyków” odegrała Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego, a dzieci ze szkół w Pie-

dimonte wręczyły kwiaty weteranom walk
2. Korpusu Polskiego.
– Do dziś pamiętam nazwiska poległych kole-
gów i naszego dowódcę, kpt. Alfreda Kuczuk-
Pileckiego, który przed wojną był służył w stra-
ży pałacowej (chroniącej prezydenta Mościc-
kiego w Warszawie, odpowiednik dzisiejszego 
Biura Ochrony Rządu – przyp. kes). Do walki 
pchała nas polska natura, świadomość tego, 
że musimy się pokazać – powiedział mjr Ot-
ton Zygmunt Hulacki, żołnierz 6. Pułku Pan-
cernego Dzieci Lwowskich. Na pytanie czy był 
dumny ze zdobycia Piedimonte, odpowiada: 
„Duma była z tego, że się coś zrobiło”.
Zdobycie miasteczka, jak podkreślił „zawia-
sów, na których wspierało się Monte Cassi-
no”, okupiono stratą 16 Shermanów, czoł-
gów produkcji amerykańskiej, na których 
służyli Polacy. Major Hulacki wyjaśnił, że stra-
ty wynikały z niekorzystnego ukształtowania 
terenu i braku odpowiedniego rozpoznania 
w sytuacji przeciwnika. – To był zupełnie 
otwarty teren, w dodatku nie był dostatecz-
nie sprawdzony, nie mieliśmy też osłony pie-
choty, która nie zdążyła dotrzeć na miejsce – 
podkreślił. Dodał, że miasto było chronione 
przez wiele stanowisk przeciwpancernych.
Uroczystości pod pomnikiem żołnierzy 6. Puł-
ku Pancernego Dzieci Lwowskich, były ostat-
nim punktem obchodów 72. rocznicy zdoby-
cia Monte Cassino.

Krzysztof Stępkowski
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To słowa zaczerpnięte ze wspaniałego ka-
zania bp. Józefa Gawliny, wygłoszonego
1 września 1945 roku, podczas uroczystości 
poświęcenia i otwarcie Polskiego Cmentarza 
Wojennego na Monte Cassino. Kazania przy-
wołującego splątane drogi żołnierzy 2. Kor-
pusu, zarówno tych, co „wyrwani z Polski na 
wschód, długo żyli bez wolności. Lecz ducha 
nie dali”, i tych, którzy przekroczyli granice 
okupowanego kraju, „chwycili upadający 
sztandar na nowo”. Wyrażającego wdzięcz-
ność wobec „pielgrzymów wolności”, którzy 
zdobywając Monte Cassino, „tę górę żela-
za, tę twierdzę twierdz, walczyli o Polskę” 
i widzieli „wznoszące się nad tymi górami 
słońce wolności”. Ukazującego – tak wtedy 
potrzebną – zakotwiczoną w Bogu perspek-
tywę nadziei dla biegu spraw ojczystych.
Odsłonięcie i poświęcenie cmentarza było 
wielką narodową i religijną uroczystością. 
W jej wigilię, wieczorem 31 sierpnia, u stóp 
Wzgórza 593 odbył się uroczysty apel pole-
głych; przedstawiciele jednostek 2. Korpusu 
odczytywali nazwiska poległych, rozległy się 
dźwięki „Marsza żałobnego” Chopina, rakiety 
rozświetlały zrujnowane mury benedyktyń-
skiego opactwa, o które toczył się pamiętny 
bój. Następnego dnia, przed wejściem na 
cmentarz stanęły trzy kompanie honorowe: 
3. Dywizji Strzelców Karpackich, 5. Karpac-

kiej Dywizji Piechoty i 2. Warszawskiej Dywizji 
Pancernej. Na masztach – sztandary sześciu 
narodów, które wzięły udział w bitwie. Na-
pływają goście: weterani 2. Korpusu, mar-
szałek sir Harold Alexander (w dniach bitwy 
dowódca 15 Grupy Armii) w asyście wyższych 
oficerów alianckich; przedstawiciele Rządu RP 
na uchodźstwie, władz włoskich, Stolicy Apo-
stolskiej, duchowieństwo, żołnierze polskich
i alianckich formacji.  Z chwilą rozpoczęcia 
Mszy św. celebrowanej przez bp. Józefa Gaw-
linę ze wzgórza klasztornego dobiegły dźwię-
ki Hejnału Mariackiego. Z uwagą słuchano 
kazania Biskupa Polowego. Nastąpił obrzęd 
poświęcenia cmentarza. Przy grobach żołnie-
rzy 2. Korpusu innych wyznań chrześcijańskich 
i religii modlitwy odmówili duchowni prawo-
sławni, protestanccy, rabin żydowski. Po za-
kończeniu ceremonii religijnych przemówił 
dowódca 2. Korpusu, gen. Władysław Anders:  
„Tysiąc naszych najlepszych braci i synów, 
bohaterów, którzy umierali tutaj z okrzykiem 
«Niech żyje Polska», będzie dla nas wiecznym 
symbolem wiary, że Polska z tej wojny musi 
powstać naprawdę wolna i naprawdę niepod-
legła. Ślubujemy Wam, kochani towarzysze 
broni, których duchy sprzed tronu Najwyż-
szego na pewno dziś błogosławią słusznej 
sprawie – że nie sprzeniewierzymy się nigdy 
hasłu dla którego poszliśmy w bój, hasłu: 

Bóg, Honor i Ojczyzna” – to wyimek z tego 
przemówienia. A potem ceremonia składania 
wieńców, kwiatów, wędrówka po cmentarzu, 
odczytywanie imion i nazwisk poległych, fala 
wspomnień z majowych dni 1944 roku, kiedy 
„udał się szturm./ I sztandar swój biało-czer-
wony/ Zatknęli na gruzach wśród chmur”.
 

Polski Cmentarz Wojenny

Pierwsza zapowiedź budowy cmentarza na 
Monte Cassino pojawiła się już 20 maja 1944 
roku, w rozkazie gen. Władysława Andersa. 
Została ugruntowana kolejnym rozkazem
z 26 lipca 1944 roku. Szukano odpowiedniego 
miejsca na lokalizację cmentarza. Wybrano je 
w tzw. Dolinie Śmierci, na płaskim siodle od-
dzielającym Wzgórze Klasztorne od Wzgórza 
593, przestrzeni o którą czasie bitwy zacięte 
walki toczyła 3. Dywizja Strzelców Karpac-
kich. Teren, na którym projektowano urzą-
dzenie cmentarza, stanowił niemal w całości 
własność benedyktyńskiego opactwa; Polacy 
otrzymali go  w wieczystą dzierżawę. Do re-
alizacji przyjęto projekt przedstawiony przez 
architektów Wacława J. Hryniewicza i Jerzego 
Skolimowskiego, prace rzeźbiarskie wykonał 
Michał Paszyn oraz Włoch, prof. Ciambelot-
ti. Przy budowie cmentarza (ukończonego 
w całości w październiku 1946) pracowało 
codziennie ok. 40 żołnierzy polskich, taka 
sama liczba kierowców, oraz ok. 400–700 ro-
botników włoskich (jedenastu z nich zginęło 
od wybuchów min i pocisków). Potrzebny ka-
mień czerpano z pobliskich kamieniołomów, 
trawertyn, z którego wykonano krzyże i płyty, 
po części ofiarował rząd włoski. 
Kiedy prace cmentarne były już zaawanso-
wane, przystąpiono do ekshumacji poległych
i zmarłych z ran, których chowano albo bez-
pośrednio na polu walki, albo na cmentarzach 
polowych zlokalizowanych przy Głównych 
Punktach Opatrunkowych w Acquafondata 

lub przy Szpitalu Wojennym
w Venafro. 
Cmentarz na Monte Cassino to 
jedno z najważniejszych miejsc 
pamięci narodowej poza grani-
cami Rzeczypospolitej, znane 
i odwiedzane, szczególnie po 
odzyskaniu przez nasz kraj wol-
ności. To także wybitne dzieło 
architektury cmentarnej.
Prowadzących na cmentarz 
wrót strzegą wykute w marmu-
rze dwa wspaniałe orły, zdające 
się sygnalizować, że „ta ziemia 
do Polski należy, choć Polska da-
leko jest stąd”. Stamtąd szerokie 
schody prowadzą na pierwszy 
poziom cmentarza; na kamien-
nym tarasie widnieje znamienny 
napis: „Przechodniu, powiedz 
Polsce, żeśmy polegli wierni
w jej służbie”. Pośrodku, w wiel-
kie koło wkomponowany zos-
tał monumentalny, 16-metrowy 
krzyż Virtuti Militari i wiecznie 
płonący znicz. Tuż za nim spo-

Jeżeli pytacie: „Cóż za pożytek jest z krwi waszej” (Ps 29, 10) – wiedzcie, że Pan życia 
i śmierci przyjął krew waszą do skarbca ofiar za Naród i Polskę. Siejba ofiary waszej 
wyrośnie w swym czasie, a dziś jest już rosą, co użyźnia dusze polskie.
„Kto w poświęcenia zmarł godzinie, Ten się przelał w drugich tylko” (Słowacki: 
„Przedświt”).
Mogiły wasze są więcej aniżeli monumentem zwycięstwa, więcej niż pomnikiem 
wdzięczności Narodu i symbolem miłości żołnierskiej. Są głosem wołającym do nie-
bios o taką Polskę, jakąście wy, Najdrożsi, w sercu nosili”.

„Ta ziemia do Polski należy”„Ta ziemia do Polski należy”

Monte Cassino: miejsce narodowej pamięci Monte Cassino: miejsce narodowej pamięci 

Panorama cmentarza na Monte Cassino, 18 maja 2016 r.Panorama cmentarza na Monte Cassino, 18 maja 2016 r. Fo
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czywa gen. Władysław Anders, zmarły 12 ma-
ja 1970 roku i jego żona, Irena Andersowa, 
zmarła 29 listopada 2010 roku. Wyżej, am-
fiteatralnie, na dziewięciu tarasach, znajdują 
się groby 1054 żołnierzy 2. Korpusu. Przykryte 
są płytami z imieniem i nazwiskiem pochowa-
nego, nazwą oddziału, datą i miejscem uro-
dzenia i datą śmierci. Na grobach żołnierzy-
katolików stoją krzyże łacińskie, na grobach 
grekokatolików i prawosławnych – krzyże 
greckie, na żydowskich – owalne nagrobki
z gwiazdą syjońską, na jednym – płyta z imie-
niem Allacha. Na ostanim tarasie, przy murze 
oporowym, znajduje się ołtarz z napisem PAX, 
a po jego bokach oznaki 2. Korpusu. Przed 
ołtarzem spoczywa bp Józef Gawlina, biskup 
polowy Wojska Polskiego, towarzysz wojen-
nych, żołnierskich dróg, zmarły 21/22 wrze-
śnia 1964 roku. Jego pierwszy pogrzeb odbył 
się w Rzymie, natomiast drugi, zgodnie z jego 
wolą, na Monte Cassino 8 kwietnia 1965 roku.  
A wyżej, na zboczu wznoszącym się ku Wzgó-
rzu 593 olbrzymi krzyż, w jego środku – pła-
skorzeźbiony, marmurowy orzeł biały. 

Trzy pomniki w masywie Monte Cassino

Pomnik 3. Dywizji Strzelców Karpackich. 
Usytuowany w pobliżu Polskiego Cmentarza 
Wojennego, na szczycie Wzgórza 593, moc-
no wpisanego w dzieje bitewnych zmagań. 
Stanowi realizację rozkazu wydanego 2 lip-
ca 1944 roku przez dowódcę 3DSK dywizji, 
gen. Bronisława Ducha: „Trzeba, aby na 
Wzgórzu 593, gdzie najwięcej krwi żołnier-
skiej się polało, stanął pomnik godny ich 
żołnierskiej chwały”. Postawiono go na jego 
wierzchołku w formie wysokiego, zwieńczo-
nego krzyżem obelisku z szarego trawertynu, 
ozdobionego wizerunkami odlanego z brązu 
orła i karpackiego świerku – oznaki dywizji. 
Wykuto na nim napis w czterech językach: 
„Za wolność naszą i waszą/ My żołnierze 
polscy/ Bogu oddaliśmy ducha/ Ziemi wło-
skiej ciało/ A serce Polsce”. Na ścianie plat-
formy, na której wzniesiono obelisk, umiesz-
czono tablicę z nazwiskami 1115 żołnierzy
3. DSK poległych na szlaku kampanii włoskiej. 
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 
18 maja 1945 roku. Mszę św. w intencji po-
ległych celebrował ks. Włodzimierz Cieński, 
dziekan 2. Korpusu, a kazanie wygłosił ks. 
Józef Joniec, kapelan 3DSK. Uczestnikiem 
uroczystości był wybitny pisarz, Gustaw Her-
ling-Grudziński, żołnierz 2. Korpusu, uczest-
nik bitwy pod Monte Cassino. „Żołnierze ci 
– powiedział w swym przemówieniu dowód-
ca Karpackiej gen. Duch – szli do szturmów 
właśnie po uchwałach teherańskich, które 
tak głęboko zraniły nam serca – ale każdy 
z nas wiedział wówczas, że właśnie wtedy, 
gdy było nam tak ciężko – trzeba było żeby 
Polska szła nadal z rozwiniętymi sztandara-
mi walki o wolność i trzeba było, żeby cały 
świat o tym wiedział, że Polska i jej żołnie-
rze pomimo nadludzkich cierpień wierzą, że
w końcowym rachunku tej wojny zatrium-
fuje ostatecznie sprawiedliwość i zwyciężą 
idee, o które walczy ludzkość od wieków: 
o równe prawa do życia narodów wielkich 
i mniejszych, o równe prawa do Wolności
i Niepodległości, o równe prawo do pracy

i szczęścia osobistego” – to fragment jego 
relacji na łamach pisma „Orzeł Biały”.
W 1980 roku pod pomnikiem umieszczo-
no urnę z prochami zmarłego w Londynie
9 października 1980 roku. dowódcy 3. Dy-
wizji Strzelców Karpackich, gen. Bronisława 
Ducha. 
Pomnik 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Po-
stawiony został na Wzgórzu 575 (San Ange-
lo), końcowym celu natarcia 5. KDP podczas 
jej walk o Monte Cassino, okupionych wiel-
kimi stratami. Odsłonięty został 13 czerwca 
1944 roku, na skraju urwiska górującego 
nad doliną rzeki Liri. W ciągu następnego 
roku kontynuowano prace, aby upamiętnie-
niu dać bardziej okazałą oprawę i urządzić 
prowadząca ku niemu drogę (trzeba było 
m.in. wysadzić 300 metrów sześciennych 
skał). 18 maja 1945 roku odsłonięto po-
nownie pomnik. Jego nowym elementem 
były dwie płyty z trawertynu. Na niższej, 

poziomej znajdują się tarcze z orłem i żu-
brem – symbolem 3. KDP, data bitwy, napi-
sy: „Wilno i Lwów” oraz „Żołnierze Polskiej 
5 Kresowej Dywizji Piechoty/ przemocą z Oj-
czyzny wyzuci/, poprzez więzienia, obozy, 
tundry Sybiru, pustynie,morza/ w marszu 
do Polski / stoczyli tu 7-dniowy bój/ 503 
poległych, 1531 rannych”. Na umieszczo-
nej wyżej, ukośnej płycie, znajduje się herb 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i dwuję-
zyczny, polski i łaciński, napis: „W imię praw 
boskich i ludzkich/ Za waszą wolność i na-
szą/ W spełnieniu testamentu przodków/
W wykonaniu obowiązku żyjących/ Jako dro-
gowskaz dla przyszłych pokoleń/ Za Wilno
i Lwów symbole mocy Rzeczypospolitej/ 
Walczyli – Umierali – Zwyciężali”. U stop 
krzyża umieszczono urny z ziemią z pól bi-
tewnych 5. Kresowej Dywizji Piechoty, ozna-
czone herbami Wilna i Lwowa.
Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. 
Wiktor Judycki, proboszcz 5KDP, przemawiał 
też jej dowódca, gen. Nikodem Sulik: „Ginęli 
przed rokiem w śmiertelnej mordędze na tych 
skałach w straszliwym trudzie. Za co? – Za to 
samo, co wtedy i wielokrotnie później. Za 
wolność i sprawiedliwość, za Polskę i ściślej 
za Wilno i Lwów”. Zgodnie z wolą gen. Kle-

mensa Rudnickiego, zastępcy dowódcy 5 KDP, 
zmarłego 12 czerwca 1992 roku w Londynie, 
jego prochy rozsypano na Wzgórzu 575.
Pomnik Pułku 4. Pancernego „Skorpion”. 
Jest nim czołg Sherman – pierwsza strata 
pułku w kampanii włoskiej; poległ w nim por. 
Ludomir Białecki wraz załogą w dniu 12 ma-
ja 1944 roku, podczas natarcia na klasztor. 
Drugim elementem pomnika jest krzyż spo-
rządzony z gąsienic czołgowych. U podstawy 
krzyża znajdują się dwie tablice, połączone 
plastycznie wykonanymi skorpionami – sym-
bolem pułku. Na frontowej płycie zwieńczonej 
orłem znajduje się napis: „Bohaterom / Pułku 
4. Pancernego/ Poległym w marszu do Pol-
ski” powtórzony także w językach angielskim
i włoskim. Z drugiej strony czołgu umieszczo-
na została płyta z nazwiskami załogi Sherma-
na i żołnierzy Pułku 4. Pancernego poległych 
podczas kampanii włoskiej. 17 maja 1946 r. 
bp Józef Gawlina po odprawieniu Mszy św. za 

poległych pancerniaków poświęcił pomnik,
a odsłonił go gen. Bronisław Rakowski, do-
wódca 2 Brygady Pancernej. 

 * * *
„W historii drugiej wojny światowej, Monte 
Cassino stało się świadectwem szczególne-
go wysiłku żołnierza polskiego. Wyraża ono 
daninę polskiej krwi w walce o chrześcijań-
skie oblicze Europy z systemem, który miłość 
ewangeliczną zastąpił mitem panowania, 
podporządkowania sobie przemocą innych, 
mitem opartym na nienawiści człowieka do 
człowieka. Żołnierz polski walczył i umierał, 
wierząc, że przez swoją ofiarę kładzie pod-
waliny pod budowę lepszego świata, świata 
bardziej ludzkiego. Walczył o chrześcijańskie 
oblicze swojego narodu, o panowanie miłości 
i sprawiedliwości w narodzie, o panowanie 
Bożego ładu, który jedynie może wprowa-
dzić miłość i sprawiedliwość między ludami 
i narodami. I dlatego przy grobach naszych 
żołnierzy modlimy się o taki ład dla nasze-
go kontynentu i dla świata... (Jan Paweł II,
z przemówienia wygłoszonego do Rodaków 
na Watykanie w dniu 17 maja 1984 r. w czter-
dziestą rocznicę bitwy o Monte Cassino). 

  Jędrzej Łukawy

Uroczystość przy pomniku 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 17 maja 2016 r.Uroczystość przy pomniku 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 17 maja 2016 r.
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To był ostatni Wielki Piątek w jego życiu – życiu wy-
pełnionym stacjami via dolorosa. Bo przecież każdy 
święty idzie śladami Mistrza z Nazaretu. Wielki Piątek,
17 kwietnia 1981 r., trzynasty dzień ostatniego ataku zło-
śliwej choroby nowotworowej Prymasa Polski, kard. Stefa-
na Wyszyńskiego. Ten wielki ewangeliczny siewca dobrze 
znał wartość najlepszego ziarna i reguły jego owocowania 
– ziarno musi obumrzeć, by przynieść plon obfity. Dlate-
go był świadom sacrum polskiej ziemi. Był świadom, że od 
Bożego ładu w sumieniach polskich chłopów, rolników, za-
leży czy traktować będą tę ziemię jak „ołtarz”, na którym 
rodzi się chleb (a nie jak towar, którym można dowolnie 
kupczyć). To właśnie w ten jego ostatni Wielki Piątek przy-
szła wiadomość: komuniści zgodzili się na rejestrację NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Umiera PrymasUmiera Prymas

Dewastująca choroba postępowała bardzo 
szybko. Nawet w tych ostatnich chwilach ży-
cia wielkiego Prymasa Tysiąclecia tajni współ-
pracownicy bezpieki w najbliższym otoczeniu 
donosili o każdym słowie, objawie udręki 
cierpiącego Pasterza. Teczka operacyjna ko-
munistycznych służb specjalnych, kryptonim 
„Prorok”, puchła do ostatniego drgnienia 
schorowanego ciała… Ziarno obumierało,
a oni myśleli, że to już definitywny koniec. 
Zaparli się krzyża, więc nie rozumieli Jego 
zwycięskiej logiki. A on do końca modlił się 
za swoich prześladowców, o ich nawrócenie,
o ratunek dla ich zabłąkanych dusz. Bo dobrze 
wiedział, jak Chrystusowi zależy, by urato-
wać wszystkich. Ale też był człowiekiem roz-
tropnym i realistycznie oceniającym świat w 
prawdzie; nie zamykał oczu na zagrożenia, by 
ostrzec zagrożonych. Był przecież prorokiem, 
co ironicznie dostrzegli nawet komuniści.
Dlatego też w tamten ostatni Wielki Piątek 
tak realistycznie opisał spustoszenia komuni-
stycznej ideologii, zrodzonej przez siły ciem-
ności, którą wyznawali Jego prześladowcy: 
„W tej strasznej nocy zdołałem opuścić siebie. 
Ale owładnęła mnie męka ludów wschodnich, 
które już od trzech pokoleń cierpią od zbrod-
niarzy, którzy mordują w ZSRR Chrystusa, Jego 
Kościół i znaki dobrej nowiny ewangelicznej. 
To jest moja nocna modlitwa od szeregu lat. 
A dziś była szczególnie dotkliwa. Obraz ludzi 
bez świątyń, bez kapłana, bez ołtarza i Mszy 
św., obraz dzieci bez Eucharystii i nauki Wiary 
św. – obraz matek bez pomocy wychowaw-
czej, potworne udręki więźniów i »pacjen-
tów« szpitali psychiatrycznych, nieustanne 
zagrożenia wojenne w tylu krajach, którym 
ZSRR przychodzi »z pomocą«, by umacniać 
zbrodniczy ustrój. A w Ojczyźnie naszej groź-
ba interwencji w sprawy wewnętrzne Polski. 
To wszystko jest przedmiotem mojej mo-
dlitewnej męki i bolesnego wołania do Pani 
Ostrobramskiej, przecież Matki Miłosierdzia”.
Kard. Stefan Wyszyński, Pasterz Maryjnego 
zawierzenia do końca, wiedział, że tylko
w jej Matczynych objęciach dotrze bezpiecz-
nie w ramiona Syna i tylko z Nią wierny naród 
zostanie zbawiony. Matka trwania pod Krzy-
żem, Matka Nadziei i Miłości, która przekra-

cza grzech i śmierć, 
nasza Mateńka. 
Tylko święci, czci-
ciele Maryi, tak potrafią patrzeć na swoich 
prześladowców: „Uważam sobie za łaskę, że 
mogłem dać świadectwo Prawdzie jako wię-
zień polityczny przez trzyletnie więzienie, i że 
uchroniłem się przed nienawiścią do moich 
Rodaków sprawujących władzę w Państwie. 
Świadom wyrządzonych mi krzywd prze-
baczam im z serca wszystkie oszczerstwa, 
którymi mnie zaszczycili” – zapisał w swoim 
testamencie.

Maryja „przemawia” w maju

Zawsze się zastanawiałam, skąd się wziął
w Polsce ten głupi i co tu dużo mówić, an-
tykatolicki przesąd. Najpiękniejszy miesiąc 
poświęcony Maryi… omijany przez nowożeń-
ców. Ta, która swoim życiem udowodniła, co 
znaczy wierność, wytrwałość i niezłomność
w walce ze złem, nie jest dobrą Patronką trwa-
łości małżeńskiej?! Niepokalana, która miaż-
dży głowę węża?... To jakiś szatański absurd.
No cóż, może coraz mniej w naszym słyną-
cym z odwagi narodzie ochotników do wal-
ki na pierwszej linii frontu walki duchowej? 
To oczywiście tylko żartobliwa i po ludzku 
ułomna hipoteza…
W maju przyzywamy w liturgii i podczas 
nabożeństw majowych tyle biblijnych imion 
Maryi, łącznie z najstarszym – Wspomoży-
cielka Wiernych( 24 maja)…
W najnowszej historii Polski dany nam był 
taki maj, który wciąż przemawia do naszych 
dusz z wielką mocą. To maj 1981 roku. Maj 
uratowania Papieża Jana Pawła II i śmierci 
Prymasa Tysiąclecia (28 maja będziemy ob-
chodzić 35. rocznicę Jego śmierci w roku 
1050. rocznicy Chrztu Polski).
Odczytać przesłanie i znaki tamtego maja 
1981 to wypłynąć na głębię – zrozumieć pol-
skie dziś i jutro. Iść pewnie po duchowych 
śladach, które zostawili nam dwaj nasi wiel-
cy pasterze – Sługa Boży Kardynał Stefan 
Wyszyński i Święty Jan Paweł II. 
Jak „niebezpieczny” dla komunistycznego 
establishmentu był (a może nadal jest dla 

jego epigonów?) ten święty tandem (zbroj-
ny mocą Maryjnego wstawiennictwa) niech 
świadczy wysiłek peerelowskiej bezpieki, by 
rozerwać tę duchowa więź. Ileż operacyjnych 
gier, przez sieć tajnych współpracowników, 
na nich przetestowano, by ich poróżnić, by 
osłabić ten duchowy potencjał, który razem 
z woli Bożej tworzyli.
„Wszystko postawiłem na Maryję”, wyznawał 
Prymas Wyszyński, „Cały Twój, Maryjo” mówił 
całym swoim życiem Karol Wojtyła i pontyfi-
katem Jan Paweł II. I obaj wygrali… Bo próżne 
okazały się „zamiary duchów złych”, wszel-
kie zasadzki niesprawiedliwych. Homagium 
z października 1978 r., które zobaczył cały 
świat na placu św. Piotra, gdy Prymas klęka 
przez Papieżem, a ten obejmuje go z brater-
ską miłością – mówiło wszystko. 
A potem przyszedł ten pamiętny maj 1981 r…
Papież Jan Paweł II bierze za słuchawkę
w Watykanie, 3 maja, w Uroczystość tak waż-
ną dla obu, Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski. – „Dziś święto Królowej Polski. Nie 
mogłem odmówić sobie kontaktu z Polską” 
– zapisał prymas Wyszyński w Pro memoria 
słowa papieża. Rozmowa trwa 20 minut. 
Rozmawiają o leczeniu Prymasa i sytuacji
w Ojczyźnie… Trudnej. Nasilają się strajki soli-
darnościowe. Za siedem miesięcy generał Ja-
ruzelski wprowadzi stan wojenny. Ale też jest 
powód do radości, dzięki mediacji Episkopatu, 
komuniści godzą się na utworzenie NZSS „So-
lidarność „Rolników Indywidualnych (duch 
żyje, choć wielu działaczy, np. rodzinę Bar-
toszcze, wymordowali „nieznani sprawcy”). 
W związku z poważnym stanem zdrowia 
Prymasa, z Watykanu z misją specjalną, sub 
secreto, 11 maja z Watykanu do pałacu ar-
cybiskupów warszawskich przybywa sekre-
tarz osobisty Jana Pawła II – ks. Stanisław 
Dziwisz. 
– Ksiądz kardynał zatrzymał mnie na długą 
rozmowę, w której chciał przekazać papieżo-
wi swoją ostatnią wolę, wspominał osobisty 
sekretarz papieża po latach. Gdy dziennika-
rze dopytywali, czy Prymas przekazał wów-

28 maja 1981 – Ziarno wrzucone w polską ziemię… 28 maja 1981 – Ziarno wrzucone w polską ziemię… 

„... byli jedno”„... byli jedno”
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czas Papieżowi „terno” (nazwiska trzech 
następców), odpowiedź brzmiała: rozma-
wialiśmy o przyszłości Kościoła w Polsce.
Za dwa dni rozegrają się wydarzenia, które 
wstrząsnęły światem, a usta i serca nie prze-
stawały błagać Maryję... „Zdrowaś Maryjo…”, 
„Matko Boża Fatimska, módl się za nami.”
Plac św. Piotra, 13 maja 1981. Na ramionach 
wiernych figura Matki Bożej Fatimskiej. Rocz-
nica pierwszego objawienia Maryi w Fatimie. 
(13 maja 1917 r.). Ali Agca, wynajęty zabój-
ca, strzela. – Dlaczego żyjesz? – pyta potem 
Jana Pawła II w więziennej celi, zszokowany, 
bo przecież strzelał perfekcyjnie, tak aby za-
bić. Jan Paweł II, nie ma najmniejszych wąt-
pliwości, kto go uratował. Kula wyjęta z jego 
ciała idealnie pasowała do pustego otworu 
w koronie Matki Bożej Fatimskiej. Ta która 
wszystko rozumie, wszystko przewidziała.
Już nazajutrz, 14 maja, wierni zgromadzeni 
na nabożeństwie w archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie słyszą nagrany 
na taśmie magnetofonowej apel Prymasa. 
Wszystkie modlitwy w jego intencji kierować 
„ku Matce Chrystusowej, błagając o zdrowie 
i siły dla Ojca świętego”. Tego dnia Jan Paweł 
II odzyskuje przytomność…
Obaj widzieli tę przedziwną „synchroniza-
cję”; obaj stanęli na progu życia i śmierci. 
„Ostatnie wydarzenie związane z Ojcem 
Świętym zespoliło mnie z nim na przepadłe. 
Jestem z nim duchem i żyję dla niego, na-
wet gdy będę na progu życia” – wyznał kard. 
Wyszyński. 
We wspomnienie Patrona Polski, św. Andrze-
ja Boboli, 16 maja, z rąk swojego spowiedni-
ka ks. Edmunda Boniewicza Prymas przyjmu-
je namaszczenie chorych. Tak wspomina ten 
moment bp senior Kazimierz Romaniuk, ów-
czesny rektor seminarium warszawskiego: 
„Trudno nawet opisać, cośmy tam przeżyli. 
– Przyjąwszy sakrament chorych, ks. Prymas 
wygłosił przemówienie, które trwało dobre 
ponad pół godziny. (...) dość szczegółowo 
przedstawił zarówno przeszłość, jak i przy-
szłość Kościoła w Polsce, poświęcając nie-
mało czasu naszym relacjom z Rosją. Mało 
kto zdołał się powstrzymać od płaczu. Ja nie. 
Ciężki dzień. Trwa przedziwna agonia Pryma-
sa Tysiąclecia. Niezwykle przytomny, ciągle 
pełen tego samego patriotyczno-duszpaster-
skiego zatroskania o Polskę”.
25 maja, klinika Gemelli w Rzymie, godz. 
12.15. Ks. Dziwisz łączy jeszcze słabego, ale 
już wracającego do życia papieża z umierają-
cym Prymasem Wyszyńskim. To ich ostatnia 
rozmowa.
– Całuję Twoje stopy – Błogosławię Twoje 
ręce i usta… – powiedział m.in. papież i sam 
poprosił o błogosławieństwo. Każde z tych 
wypowiedzianych wówczas słów ma ewan-
geliczną moc. 
Przez „ręce, usta i stopy” Kapłana przema-
wia przecież sam Chrystus. W tych słowach 
zawarta jest duchowa ciągłość, wymiana 
duchowych dóbr, których obaj byli świętymi 
szafarzami. Te „usta”, przez nauczanie, pro-
wadziły do Chrystusa, te „stopy” szły szukać 
zagubionych, te konsekrowane „ręce” posi-
lały „Chlebem Życia”. 
Pan powołuje Prymasa do siebie w Uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego. W mie-

siącu, w którym swym trwaniem i czujną 
obecnością „przemawia” Maryja. 
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski 
umiera 28 maja, o 4.40 nad ranem.
„Takiego Ojca, pasterza i Prymasa Bóg daje 
raz na 1000 lat”, głosił napis na wielkim bia-
łym transparencie, niesionym w kondukcie 
pogrzebowym Krakowskim Przedmieściem 
31 maja 1981 r. To słowa Jana Pawła II wy-
powiedziane w czasie pierwszej pielgrzymki 
do Polski w 1979 r.

Ślad czyli  „W tym miejscu…”

Są takie miejsca w Warszawie, w których 
każdy kamień „woła” duchowym przesła-
niem przeszłości – dla przyszłości. To z pew-
nością Krakowskie Przedmieście i obecny 
plac Piłsudskiego (dawnej Zwycięstwa). 
Naprzeciwko Grobu Nieznanego Żołnierza
w płytach placu umieszczona jest mosiężna 
inskrypcja: „W TYM MIEJSCU OJCIEC ŚWIĘ-
TY JAN PAWEŁ II DNIA 2 CZERWCA 1979 
ROKU ODPRAWIŁ MSZĘ ŚW. A PRYMAS POL-
SKI STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI DNIA
31 MAJA 1981 ROKU ROZPOCZĄŁ STĄD 
SWOJĄ OSTATNIĄ DROGĘ”.
Antyduchowa gra komunistów, obliczona 
na ich rozdzielenie, znów się nie powiodła. 
A przecież nawet serwis fotograficzny Woj-

skowej Agencji Fotograficznej z pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II z 1979 r. był ocen-
zurowany. Zakaz publikacji nosi foto, na 
którym obaj klęczą zatopieni w modlitwie 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
W listopadzie 1980 roku Jan Nowak-
Jeziorański zapytał Prymasa Wyszyńskiego, 
o czym myślał w czasie mszy na placu Zwy-
cięstwa w Warszawie, którą 4 czerwca 1979 
roku odprawiał Jan Paweł II: „Skupiłem się 
tylko na jednym: jak opanować wzruszenie, 
bo uprzytomniłem sobie, że spełnia się na 
moich oczach proroctwo Augusta Hlonda, 
wypowiedziane przez niego na łożu śmierci, 
że przez Matkę Bożą przyjdzie zwycięstwo 
– odpowiedział wtedy Prymas Wyszyński.
– A my tu jesteśmy w miejscu, które komu-
niści nazwali placem Zwycięstwa, i na tym 

placu pod ich rządami, przed krzyżem, który 
oni sami postawili, polski papież odprawia 
Świętą Ofiarę”.
Obaj byli świadomi sensu i wartości Ofiary 
i jej twórczego owocowania. Czy to ofiary 
z życia żołnierzy w walce o Niepodległość, 
którą składali potem na ołtarzu Ofiary Chry-
stusa, czy wstawienniczej ofiary osobistej 
czy też codziennych, małych ofiar, wyrze-
czeń w jedności z ofiarą Chrystusa.
Czy to może się podobać sługom zła?...
W jednym ze swoich przesłań do młodzie-
ży Prymas Wyszyński mówił: „Droga mło-
dzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość… 
musisz sobie postawić wielkie wymagania. 
Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do 
ofiar się uzdalniać… Gdyby w Polsce zniknę-
ło pokolenie zdolne do ofiar, musielibyśmy 
już dziś wątpić o zachowaniu niepodległo-
ści! …Nie wolno umniejszać w dziejach na-
rodu przykładów ofiary, ani gasić porywów 
młodzieńczych. Nie wolno tworzyć jakiejś 
„Ojczyzny bez dziejów”. Polska bez takich 
wzorów to obraz samolubstwa, to jakaś 
anemiczna i bezkrwista mgławica, w której 
nie ma o co stopy oprzeć. My chcemy utrzy-
mać najżywszy związek z przeszłością, jak to 
uczyniła Maryja. W Jej przepięknym „Magni-
ficat” widzimy ślady wrażliwości na naród
i jego przeszłość oraz szlachetne nadzieje na 

przyszłość, związaną z przyjściem Zbawicie-
la świata.”
W dniu śmierci Prymasa Wyszyńskiego,
28 maja 1981 r. z Watykanu popłynęły sło-
wa Orędzia do Polaków Jana Pawła II:
„Szczególnym przedmiotem… medytacji 
uczyńcie postać niezapomnianego Pryma-
sa, śp. Kardynała Wyszyńskiego, jego oso-
bę, jego naukę… Niech dzieło to podejmą 
z największa odpowiedzialnością pasterze 
Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, 
kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego 
wieku i zawodu. Niech podejmą je młodzi. 
Niech podejmie je cały Kościół i cały naród…
Podejmijcie i prowadźcie je dla przyszłości.”

Prorocy nie milkną. Służą.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego, plac Zwycięstwa, 31 maja 1981 r.Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego, plac Zwycięstwa, 31 maja 1981 r.
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Słowo Boże poucza nas, że każdy człowiek 
jest spadkobiercą Adama. To, co od nie-
go otrzymał to przede wszystkim grzeszna 
natura i udział w przywileju bycia obrazem 
Bożym. Dziedzictwo to przechodzi na niego 
ze strony mężczyzny. Taki człowiek nazywany 
jest „człowiekiem cielesnym”. 

Jak powstaje człowiek cielesny?

Żydzi uważali, że to mężczyzna inicjuje po-
częcie nowego człowieka. Zauważmy, że
w Biblii nie znajdziemy opisu, że to kobieta 
„zbliża się” do mężczyzny, innymi słowy ini-
cjuje z nim pożycie seksualne: Adam zbliżył 
się do Ewy (zob. Rdz 4, 1), Laban wprowa-
dził swoją córkę do Jakuba i ten zbliżył się 
do niej (Rdz. 29, 23), Elkana zbliżył się do 
swojej żony, Anny (zob. 1 Sm 1, 19). Zatem 
to mężczyzna „chce”, a następnie „czyni” 
akt seksualny. Jego wola daje początek dzia-
łaniu. Następnie, gdy w łonie kobiety zosta-
nie złożone męskie nasienie, powstaje nowy 
człowiek. Autorzy, którzy pod natchnieniem 
Ducha Świętego spisali Stary i Nowy Testa-
ment, nie mieli takiej wiedzy na temat bio-
logii, jak dzisiejsi ludzie. Język opisujący po-
częcie zaczerpnęli ze świata roślin. To samo 
hebrajskie słowo „zera’” oraz greckie „spér-
ma” oznaczało zarówno ziarno (zob. Rdz 1, 
11; Mt 13, 24-30), jak i nasienie męskie (zob. 
Kpł 15, 16-18; 1 P 1, 23). Byli zatem prze-
konani, że człowiek powstaje z męskiego 
nasienia złożonego w łonie kobiety, tak jak 
nasiono, gdy wpadnie w ziemię, daje począ-
tek roślinie. W Psalmie 139 jego autor dzię-
kuję Bogu, że „utkał” go w łonie matki, by za 
chwilę stwierdzić, że w ukryciu powstawał 
„utkany” we wnętrzu ziemi (Ps 139, 13. 15). 
Łono kobiety przyrównywane było do ziemi 
przyjmującej nasienie, umożliwiające mu ży-
cie. Lecz bez tego nasienia sama ziemia nie 
była w stanie zrodzić niczego. Autor Księgi 
Mądrości tak pisał o sobie: „I ja jestem czło-
wiekiem śmiertelnym, podobnym do wszyst-
kich, potomkiem prarodzica powstałego z 
ziemi. W łonie matki zostałem ukształtowa-
ny jako ciało, w ciągu dziesięciu miesięcy, we 
krwi okrzepły, z nasienia męskiego, i rozko-
szy ze snem złączonej” (Mdr 7, 1-2). Wspo-
mina dziedzictwo, jakim prarodzic Adam ob-
darował każdego człowieka – śmiertelność, 
która była konsekwencją grzechu. Następnie 
mówi, że został ukształtowany w łonie mat-
ki „jako ciało”, a to ciało okrzepło we krwi 
w ciągu dziesięciu miesięcy, tak jak ziarno, 
czerpiąc substancje z ziemi, nabiera pierw-
szego kształtu w jej wnętrzu zanim przebije 
się i ukaże się światu. Jednak jego istnienie 
bierze swój początek w nasieniu i w akcie, 
który sprawił, że to nasienie zostało złożone 
w glebie, a nazywa go „rozkoszą ze snem 
złączoną”. Słowa autora Księgi Mądrości od-
zwierciedlają ówczesne przekonanie o tym, 

jak powstaje człowiek. Widzimy, że matka
i ojciec pełnią zupełnie inne role w tym pro-
cesie. Matka umożliwiała nowemu poczęte-
mu w niej życiu stawanie się „ciałem”. Ewa 
została w Księdze Rodzaju nazwana „matką 
wszystkich żyjących” (Rdz 3, 20), czyli mat-
ką ludzi. Mamy tu wskazówkę, że człowiek 
w pewnym sensie zawdzięcza swojej matce 
człowieczeństwo. Z niej „nabiera” ludzkiej 
postaci, tak jak ziarno potrzebuje substancji 
zawartych w ziemi, by nabrać właściwego 
kształtu. Również narodzenie z matki „za-
korzenia” człowieka w konkretnym narodzie 
mającym własne tradycje, religię i prawo
– w tym przypadku narodzie wybranym. Na-
tomiast ojcu człowiek zawdzięcza „możliwość 
zaistnienia”, gdyż bez nasienia nie mógłby się 
począć. Jest także przyjmowany jako spad-
kobierca, dziedzic. „Słuchajcie tego, domie 
Jakuba, którzy nosicie imię Izraela i którzy 
pochodzicie z nasienia Judy” (Iz 48, 1) – to z 
jakiego „nasienia” pochodzi decyduje o jego 
przynależności do danego pokolenia Izraela. 
W Biblii rodowód wyprowadzano zawsze 
po linii męskiej. Natomiast „narodowość”, 
pochodzenie semickie określano ze strony 
matki. Zatem poczęty człowiek na najbar-
dziej fundamentalnym poziomie – poziomie 
„ciała”, natury jest spadkobiercą matki, ale 
wszelkie prawa, własności i możliwość utoż-
samiania się ze swoimi przodkami nabywa po 
ojcu. Również wszelkie obietnice, przywilej 
noszenia w sobie obrazu Boga i przekleństwo 
grzechu pierworodnego otrzymuje ze strony 
mężczyzny. To ojciec, składając swoje nasienie 
do łona kobiety, przyczynia się do późniejsze-
go narodzenia się potomka, który jest również 
potomkiem Adama. Dziedziczy on po nim 
ciało skażone grzechem, podlegające śmier-
ci. Wszyscy potomkowie Adama, którym 
kolejno ojcowie przekazywali życie ze skazą 
grzechu, nazywani są „narodzonymi z ciała”. 
Ich życie jest kruche, śmiertelne. Ale czło-
wiek „narodzony z ciała” jest przede wszyst-
kim „martwy duchowo”. Skażona grzechem 
natura oddzieliła go od Boga: „Oto zrodzony 
jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła 
mnie matka” (Ps. 51, 7). Dlatego, gdy św. Pa-
weł pisał, że „wszyscy umierają w Adamie” 
(1 Kor 15, 22), nie tylko miał na myśli śmierć 
fizyczną, ale i duchową.   

Człowiek narodzony z Boga

Św. Jan w Prologu Ewangelii zestawił ze 
sobą dwa rodzaje ludzi: „narodzonych z cia-
ła” oraz „narodzonych z Boga” (zob. J 1, 13). 
O tych pierwszych napisał, że zrodzeni są
z „krwi”, „żądzy ciała” i z „woli męża”, a więc 
zgodnie z biblijnym obrazem przedstawiają-
cym powstawanie człowieka w łonie matki: 
mężczyzna jest sprawcą poczęcia, gdy w ak-
cie seksualnym składa nasienie w łonie kobie-
ty, a nowe życie nabiera kształtu w jej krwi. 

Narodzić się z Boga przez Jego SłowoNarodzić się z Boga przez Jego Słowo
Św. Paweł w Liście do Rzymian napisał, że Adam był „typem Tego, który miał przyjść” 
(Rz 5,14). Adam dał początek rodzajowi ludzkiemu, którego natura została skażona 
grzechem. W Chrystusie człowiek ma swój nowy początek. Od Niego rozpoczyna 
się nowy rodowód. Chrystus jest praojcem ludzi, którzy, choć najpierw urodzili się
z ciała, a więc uczestniczą w naturze Adama, drugi raz rodzą się z Ducha.

W trzecim rozdziale Ewangelii Jezus nazywa 
takiego człowieka „narodzonym z ciała”, 
któremu przeciwstawia człowieka „narodzo-
nego z Ducha”: „To, co się z ciała narodziło, 
jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, 
jest duchem” (J 3, 6) – tłumaczy Jezus w roz-
mowie z Nikodemem. Tym samym przekazu-
je nam niesamowitą prawdę. Nie wystarczy, 
by człowiek narodził się z łona matki. Jeśli 
chce „ujrzeć królestwo Boże”, musi narodzić 
się z Ducha, czyli narodzić się z Boga (zob.
J 1, 13). Nawiązał do tego św. Paweł w Liście 
do Galatów: „A co człowiek sieje, to i żąć bę-
dzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała 
zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon 
ducha zbierze życie wieczne” (Ga 6, 8). Czło-
wiek cielesny jest odłączony od Boga. Umie-
ra fizycznie oraz jest już martwy duchowo. 
Dopóki pozostaje tylko na poziomie kogoś, 
kto począł się z „ginącego nasienia” (1 P 1, 
23), wyszedł z łona matki i żyje w obciążeniu 
dziedzictwem Adama, podlega zagładzie. 
Lecz jeśli narodzi się z Ducha i będzie żyć 
jako nowy człowiek, ma życie wieczne. Taki 
pochodzi z nasienia „niezniszczalnego” (por. 
1 P 1, 23), „z nasienia Bożego” (1 J 3, 9).
Św. Jan w swoim Pierwszym Liście napisał 
zadziwiające zdanie: „Wiemy, że każdy, kto 
się narodził z Boga nie grzeszy, lecz Narodzo-
ny z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka”
(1 J 5, 18). Ktoś, kto narodził się z Boga nie 
popełnia grzechu! Czy jest to w ogóle możli-
we dla człowieka? Zdanie to sugeruje jednak, 
że tak, ale dzięki obecności i ochronie kogoś, 
kogo św. Jan nazywa „Narodzonym z Bo-
ga”. Tak jakby chciał powiedzieć, że zanim 
człowiek miał możliwość narodzić się z Boga, 
poprzedził go inny „Narodzony z Boga”. 

Jezus narodził się Boga

Pierwszym „Narodzonym z Boga” jest Jezus. 
Jego poczęciu nie towarzyszy akt seksualny 
ani męskie nasienie. Nie ma zatem też kon-
sekwencji w postaci dziedziczenia grzechu 
pierworodnego. Św. Łukasz w Ewangelii 
cytuje słowa anioła wypowiedziane do Ma-
ryi, która zastanawiała się, jak pocznie się 
zapowiedziany „Syn Najwyższego”, skoro 
mężczyzna nie będzie miał w tym udziału? 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które 
się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” 
– mówi anioł (Łk 1, 35). Inicjatywę poczęcia 
Jezusa przejmuje Bóg. Metaforycznie może-
my powiedzieć, że Bóg składa swoje nasienie 
w łonie Maryi. Dlatego jej potomek jest spad-
kobiercą samego Boga: w najdoskonalszym 
stopniu jest Jego obrazem i Jego Synem,
a skoro Synem to i dziedzicem. Tak jak każdy 
człowiek otrzymuje po swoim ojcu grzeszną 
naturę, tak Jezus po swoim Ojcu otrzymał 
naturę Boską, świętą, doskonałą. Jest pierw-
szym „narodzonym z Ducha”. Jednocześnie 
ze swojej matki otrzymał ciało, które na naj-
bardziej podstawowym poziomie oznacza 
jego przynależność do narodu żydowskiego, 
ale również to ciało ukształtowane w łonie 
niewiasty jest metaforą przynależności do 
rodzaju ludzkiego, oznacza człowieczeństwo 
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Jezusa. Dla św. Jana ważne było przypomnie-
nie wierzącym, że Jezus Chrystus jest nie 
tylko Bogiem, ale i człowiekiem. Pisał: „Po 
tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, 
który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł
w ciele, jest z Boga” (1 J 4, 2). W innym miej-
scu możemy przeczytać: „Jezus Chrystus jest 
tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Du-
cha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we 
krwi” (1 J 5, 6). Mesjasz zatem nie tylko jest 
Bogiem – poczętym przez Ducha Świętego, 
nie tylko rozpoczął swoją mesjańską misję 
po chrzcie w wodzie, ale jak każdy człowiek 
„przyszedł przez krew”, gdzie krew odnosi 
nas do prologu jego Ewangelii, w którym 
odnajdujemy tę prawdę, że człowiek rodzi 
się „z krwi”. O tym również pisał autor Księ-
gi Mądrości, że „we krwi okrzepł”, a także 
sam Jezus powiedział Szymonowi, że to nie 
„ciało i krew” objawiły mu prawdę, że jest 
Mesjaszem, ale „Ojciec, który jest w niebie”
(zob. Mt 16, 17). Innymi słowy to 
nie człowiek uświadomił Szymo-
nowi kim naprawdę jest Jezus, ale 
sam Bóg. Jezus zatem przyszedł 
przez „wodę i krew, i Ducha”, 
ale nie z „woli męża”. Tak więc  
poprzedza każdego człowieka 
jako pierwszy Nowonarodzony. 
Jednak narodzenie Jezusa z „na-
sienia Bożego” wykracza daleko 
poza to, co „ludzkie”. 

Odwieczne Słowo

Zastanówmy się przez chwilę jak 
możemy opisać „nasienie Boże”, 
czym ono jest? Św. Jan w swoim 
liście napisał „Każdy, kto narodził 
się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa 
w nim nasienie Boże; taki nie 
może grzeszyć, bo się narodził
z Boga” (1 J 3. 9). Gdyby spróbować bardziej 
dosłownie przetłumaczyć to zdanie z języka 
greckiego, brzmiało by ono: „Każdy urodzo-
ny z Boga, nie czyni grzechu, bo trwa w nim 
ziarno Jego i nie może grzeszyć, bo urodzo-
ny jest z Boga”. W Nowym Testamencie kil-
kakrotnie Słowo Boże przyrównywane jest 
do ziarna: „Siewca sieje słowo” (Mk 4, 14), 
„Ziarnem jest Słowo Boże” (Łk 8, 11), „Ja sia-
łem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost” 
(1 Kor 3, 6). Mamy tu wyrazy pochodzące 
od słowa „spérma”: speiró – siać, sporos – 
ziarno. Słowo natomiast określone zostało 
za pomocą rzeczownika „logos”. Gdy prze-
czytamy Prolog Ewangelii św. Jana w języku 
greckim, zobaczymy, że ten sam rzeczownik 
„logos” oznacza Słowo, które jest Bogiem 
(zob. J 1, 1). Ono „stało się ciałem i  zamiesz-
kało wśród nas” (J 1, 14). Św. Jan pisze tu
o Chrystusie, o Jego Boskiej naturze, która po-
łączyła się z naturą człowieka. Jednorodzony, 
Syn Boży, Logos istniejący od zawsze u Boga, 
poprzez wcielenie zamieszkał między ludź-
mi, a oni mogli zobaczyć Jego „chwałę jaką 
otrzymuje od Ojca” (J 1, 14). Jeśli wrócimy 
do sceny zwiastowania w Ewangelii św. Łu-
kasza to obraz Jezusa narodzonego z Boga,
z „Jego nasienia” nabiera nowego znaczenia. 
Tym nasieniem jest sam Logos – odwieczny 
Syn Ojca. Słowo stało się ciałem w łonie Ma-
ryi za sprawą Ducha Świętego. Tak jak ziarno 

musiało wpaść w ziemię i z niej zaczerpnąć 
odżywcze substancje, by móc wydać plon, 
tak Słowo weszło w łono niewiasty, wzięło 
jej ludzką naturę, by narodzić się jako praw-
dziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Zatem Je-
zus jest pierwszym Nowonarodzonym nie 
tylko dlatego, że począł się Ducha Świętego, 
ale dlatego, że jest Słowem Ojca, Jego Jed-
norodzonym. On był od początku u Boga 
(zob. J 1, 2). Wszystko przez Niego się sta-
ło, a bez Niego nic się nie stało (por. J 1, 3).
On istniał przed wszelkim bytem i przez Nie-
go powstał świat. W Księdze Rodzaju Bóg 
stwarzał za pomocą Słowa: „Wtedy Bóg 
rzekł: Niechaj się stanie światłość!” (Rdz 1, 3).
Do tego obrazu odniósł się św. Paweł
w  hymnie zawartym w Liście do Kolosan. Tak 
napisał o Chrystusie: „On jest obrazem Boga 
niewidzialnego – Pierworodnym wobec każ-
dego stworzenia, bo w Nim zostało wszyst-
ko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co 

na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy 
Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 
Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego 
zostało stworzone. On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1, 15-17).
Syn Boży, Logos, był obecny przy stwarza-
niu świata. Poprzedził wszelkie istnienie. 
„Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone” – On  zainspirował Ojca do aktu 
stwórczego. Jest przyczyną i odbiorcą tego 
aktu. „W Nim wszystko zostało stworzone”,  
stanowi „obraz Boga niewidzialnego”. Pięk-
no, harmonia, różnorodność świata opisa-
nego w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju,
o którym Bóg mówił, że „był dobry” (zob. 
Rdz 1, 1-31) odzwierciedlają wspaniałość 
Syna Bożego. Tak jak artysta patrzy zachwy-
cony na obiekt, który chce odtworzyć w swo-
im dziele, tak Bóg patrzył na swojego umiło-
wanego Jednorodzonego i tworzył wszelkie 
istnienie. On jest „modelem”, punktem od-
niesienia, wzorem stworzenia, a ono odbija 
Jego blask. „Wszystko w Nim ma istnienie” 
– słowa te odwołują nas znowu do prolo-
gu Ewangelii św. Jana: „W Nim było życie”
(J 1, 4). Odwieczne Słowo jest życiem. Nowy 
Testament wielokrotnie mówi, że człowiek 
otrzymuje życie przez słowo: „Ze swej woli 
zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli 
jakby pierwocinami Jego stworzeń” (Jk 1, 
17-18), „Kto słucha słowa mego i wierzy

w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne 
i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do 
życia” (J 5, 24), „Jesteście bowiem ponownie 
do życia powołani nie z ginącego nasienia, 
ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, 
które jest żywe i trwa. (…) Właśnie to słowo 
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę” (1 P 1, 
24-25). Jeśli w każdym powyższym zdaniu
w miejsce wyrazu „słowo” wstawimy imię 
„Jezus”, zrozumiemy dlaczego możliwym 
jest, aby człowiek przez słowo zrodził się no-
wego życia. Słowo to sam Chrystus, a „w Nim
wszystko ma istnienie” (por. Kol 1, 17). Jezus 
powiedział: „Duch daje życie; ciało na nic się 
nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedzia-
łem, są duchem i są życiem” (J 6, 63). Skoro 
On jest Słowem i życiem, to przyjmując Go 
do naszego wnętrza, rodzimy się na nowo. 
Przestajemy być cieleśni, a stajemy się „du-
chowi”. Św. Paweł w Drugim Liście do Ko-
ryntian napisał, że „odtąd już nikogo nie 

znamy według ciała; a jeśli nawet według 
ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie 
znamy Go w ten sposób” (2 Kor 5, 16). „Po-
znać według ciała” to pozostać jedynie na 
etapie pierwszego narodzenia, które czyni 
człowieka spadkobiercą grzechu. Jeśli jed-
nak wierzymy, że Chrystus jest sprawcą od-
kupienia i „pozostajemy w Nim”, jesteśmy 
„nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17). On jest 
Słowem, które „stało się ciałem”. Poprzez 
wcielenie złączył ze sobą dwie natury: Boską 
i ludzką, a następnie przez śmierć na krzy-
żu i zmartwychwstanie umożliwił wszystkim 
ludziom pojednanie z Bogiem (zob. 2 Kor 
5, 18). Ale Słowo powinno także „stać się 
ciałem” w każdym z nas, wtedy zrodzi nas 
do nowego życia: „Wszystkim tym jednak, 
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 
Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”
(J 1, 12-13). Tak jak Maryja musimy pozwo-
lić Mu począć się w łonie naszego serca. 
Chciejmy stawać się ludźmi, w których trwa 
„nasienie Boże” – Słowo. Jeśli przyjmiemy Je, 
jak ziemia przyjmuje ziarno, Ono przemieni 
glebę naszej grzesznej natury według swojej 
natury. Będziemy narodzonymi z Boga, gdyż 
Nowonarodzony będzie trwał w nas.

Karolina Kwaśniewska-Maroń
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Nakładem wydawnic-
twa Sióstr Loretanek 
ukazał się kolejny tom 
kazań abp. Sławoja 
Leszka Głódzia, metro-

polity gdańskiego, biskupa polowego 
w latach 1991-2014. Tom zatytułowany 
„Wstańcie, chodźmy z Chrystusem!”, 
obejmuje posługę Słowa z lat 2004-2008, 
którą pełnił obecny metropolita gdański 
w diecezji warszawsko-praskiej.
Czas jego posługi w diecezji po prawej stro-
nie Wisły wpisał się w – jak pisze we wstę-
pie – w znamienne doświadczenia Kościoła
i świata. Arcybiskup wymienia m.in. schyłek
i odchodzenie do Domu Ojca św. Jana Pawła II,
początkowy okres pontyfikatu Ojca Świętego 
Benedykta XVI i jego wizytę w Polsce, III Kra-
jowy Kongres Eucharystyczny (18-19 czerwca 
2005) i wyniesienie do chwały ołtarzy trzech 
polskich kapłanów, m.in. ks. Ignacego Kłopo-
towskiego, apostoła „praskiej biedy” i „druko-

Posługa w służbie Chrystusowej nadziei
wanego słowa w służbie Ewangelii”. Metro-
polita gdański przywołuje słowa wygłoszone 
podczas wydarzeń z życia Kościoła lokalnego 
takie jak poświęcenie pomnika ks. Ignacego 
Skorupki, u wejścia do katedry św. Floriana czy 
powołanie diecezjalnych mediów: Tygodnika 
„Idziemy” oraz Radia „Warszawa”.
W tekstach jak w soczewce przewijają się liczne 
problemy ówczesnego czasu, związane m.in. 
z troską duszpasterską o kształt wychowania 
młodzieży, moralną osnowę polityki, spory
o kształt życia publicznego.
Jak przyznaje metropolita gdański okres jego 
posługi w Diecezji Warszawsko-Praskiej od-
zwierciedlił się w nauczaniu: kazaniach, ho-
miliach, listach pasterskich. „Dokonałem ich 
autorskiego wyboru, starając się ukazać róż-
norodne motywy związane ze stacjami roku 
liturgicznego, zagadnieniami wiary, wydarze-
niami o wymiarze religijno-narodowym, także 
z moją aktywnością poza Diecezją Warszaw-
sko-Praską”. 

Miłym akcentem dla czytelników naszego 
czasopisma będą odwołania przejawiające się 
zarówno w treści i jak języku abp. Głódzia od-
noszące się do wojska, z którym przyszły me-
tropolita gdański był w tamtych latach ciągle 
utożsamiany.
Formą książka nawiązuje do poprzednich zbio-
rów kazań wydawanych w poprzednich latach: 
Walczę dla Chrystusa (1995); Na drogach Na-
rodu i Kościoła (1999); Ojczyzna darem Boga 
(2003) oraz sześciu (!) tomów Nie tylko z am-
bony, z tekstami cotygodniowych audycji wy-
głaszanych na antenie I Programu Polskiego 
Radia.
Miłym dla oka uzupełnieniem dla zapisanych 
na kartach tomu słów są fotografie, pochodzą-
ce m.in. z archiwów Ordynariatu Polowego.

Krzysztof Stępkowski

Abp Sławoj Leszek Głódź, Wstańcie, chodźmy
z Chrystusem! Posługa Słowa w Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej (2004-2008), Wydawnictwo Sióstr Lo-
retanek, Gdańsk 2016, ss. 472.

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 19 kwietnia 1907 r.
w Dębowie, w powiecie 
Bielsk Podlaski, jako syn Jana 
i Józefy z domu Michalczuk.

W 1927 r. po otrzymaniu świadectwa dojrzało-
ści w Gimnazjum w Bielsku Podlaskim wstąpił 
do Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Wilnie. Jako alumn podjął studia na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 
4 czerwca 1933 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, 
metropolity wileńskiego. Pracę duszpasterską 
rozpoczął jako wikariusz w parafii Św. Józefa 
Oblubieńca w Wołożynie, skąd po roku został 
przeniesiony na wikariat w parafii Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Widzach, w de-
kanacie brasławskim. Od 1936 r. był wikariu-
szem w parafii farnej Najświętszej Maryi Panny
w Grodnie. W styczniu 1939 r. został miano-
wany proboszczem parafii Św. Jana Chrzciciela
w Pelikanach, w dekanacie brasławskim.
19 września 1939 r., dwa dni po wkroczeniu 
do Pelikanów armii sowieckiej, został wezwa-
ny przez NKWD na przesłuchanie i aresztowa-
ny. Udało mu się uciec, najpierw do Wilna,
a następnie do Kowna, gdzie zaangażował się 
w działalność konspiracyjną. Gdy w czerwcu 
1940 r. Litwa została zajęta przez ZSRS ukrywał 
się u litewskiej rodziny Wojczunasów. Wiosną 
1941 r., zdradzony przez litewskiego Żyda, zo-
stał aresztowany przez NKWD. 29 lipca 1941 r. 
wywieziono go do gułagu w okolice Plesiecka, 
w obwodzie Archangielsk. Na przełomie lip-
ca i sierpnia 1941 r. w grupie 400 więźniów 
przeżył „marsz śmierci”, gdy przez 19 dni byli 

pędzeni przez lasy Karelli. Gdy dotarli na nowe 
miejsce, na całą grupę wydano wyrok śmierci. 
Gdy więźniowie czekali nadzy na jego wykona-
nie, zmieniono decyzję. Dano więźniom łopaty
i kilofy i kazano kopać rowy koło Archangiel-
ska. Dopiero w grudniu 1941 r., po interwencji 
ambasady RP w Kujbyszewie, został zwolniony 
z łagru. Po pięciu tygodniach straszliwie wy-
czerpującej drogi dotarł 8 stycznia 1942 r. do 
Buzułuku. Gdy odzyskał siły, został mianowa-
ny kapelanem Szkoły Podchorążych Artylerii
w Kara-Su w Kirgizji. Przy pomocy dowództwa 
szkoły zorganizował tam ochronkę dla polskich 
dzieci. Ksiądz mjr Włodzimierz Cieński, dziekan 
Armii Polskiej w ZSRS, napisał w opinii służbo-
wej: „Ksiądz Zabłudowski, którego charakte-
rystyczną cechą była ogromna troska o ludzi, 
otaczał opieką wszystkich potrzebujących”.
W Persji został kapelanem w 6 Samodzielnej 
Brygadzie Strzelców. W 1943 r., po utworzeniu 
Armii Polskiej na Wschodzie, został kapelanem
1 Szpitala Wojennego. W kampanii włoskiej
II Korpusu Polskiego był kapelanem 3 Polowe-
go Szpitala Ewakuacyjnego. W czasie bitwy
o Monte Cassino ten 200-łóżkowy szpital był 
rozwinięty w kompleksie szpitalnym w Venar-
fro na bliskim zapleczu frontu. Spoczął na nim 
główny ciężar przyjęcia rannych zwożonych 
bezpośrednio z pola bitwy. Przeprowadzano
w nim zabiegi ratujące życie i przygotowywano 
do ewakuacji poza pole walki. W czasie bitwy 
szpital parokrotnie znalazł się pod ostrzałem ar-
tyleryjskim. Przez cały okres walk ks. Zabłudow-
ski udzielał pomocy duszpasterskiej rannym 
żołnierzom. W dalszej części kampanii włoskiej 

Ks. kapitan Bolesław Zabłudowski (1907–2001)
– kapłan archidiecezji wileńskiej, kapelan 3 Polowego Szpitala Ewakuacyjnego

uczestniczył m.in. w walkach o zdobycie Ankony 
i Bolonii. Gdy 24 listopada 1944 r. w miasteczku 
Forli po raz kolejny rozwinął się 3 Polowy Szpi-
tal Ewakuacyjny, mając zabezpieczyć działania 
II Korpusu Polskiego w kierunku na Faenzę, 
okazało się, że znalazł się on w zasięgu niemiec-
kiej artylerii. Zdarzało się, że szrapnele wpada-
ły budynków wypełnionych rannymi. Szpitala 
nie dało się wycofać, z uwagi na konieczność 
maksymalnego skrócenie linii ewakuacyjnych, 
ponieważ chciano, by ranni jak najszybciej tra-
fiali na stół operacyjny. Przez siedem tygodni 
na polu walki w Forli trwał bohaterski personel
szpitala: lekarze, pielęgniarki i kapelan.
12 października 1946 r. ksiądz Zabłudowski 
przybył wraz z polskimi oddziałami do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie był kapelanem w obozach 
dla polskich żołnierzy w ramach Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. 
W grudniu 1948 r. został duszpasterzem
w obozie dla polskich rodzin w East Moor 
Hostel w hrabstwie Yorkshir. Z czasem razem
z parafianami utworzył parafię Św. Jerzego
w York, gdzie duszpasterzował do 1988 r.
Zmarł 25 marca 2001 r. w York. Spoczywa w 
wojskowej części Cmentarza Fulford w Yorku.
Ks. Zabłudowski był odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. W 1969 r. Prymas Polski kardynał Ste-
fan Wyszyński nadał mu przywilej noszenia ro-
kiety i kanonickiego mantoletu, a Ojciec Święty 
Jan Paweł II w 1981 r. mianował go kapelanem 
papieskim.

Bogusław Szwedo
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Marmurowa tablica wykonana przez Artu-
ra Terpiłowskiego została  umieszczona na 
portalu wejściowym do kamienicy przy ul. 
Czerwonego Krzyża 6. Widnieje na niej napis:
W tym domu/Jan Karski/(Jan Kozielewski)/
bohater/Polskiego Państwa Podziemnego/
w latach 1941-1942/wraz z dr med. Jerzym 
Choróbskim, współredagował oparty/na na-
słuchach radiowych/”Biuletyn Sztabowy”/
(później”Biuletyn”)/Biura Informacji i Propa-
gandy/Komendy Głównej ZWZ-AK/Pamięta-
my!/Towarzystwo Jana Karskiego/Muzeum 
Powstania Warszawskiego/Wspólnota Miesz-
kańców/Warszawa 8 maja 2016 roku”. Asystę 
honorową zapewnili żołnierze Batalionu Re-
prezentacyjnego.
Na początku uroczystości zebranych powitał 
Andrzej Wanke, prezes Wspólnoty Mieszkań-
ców domu, w którym Jan Karski i Jerzy Cho-
róbski prowadzili działalność konspiracyjną, 
opowiedział o historii kamienicy.
List do uczestników uroczystości przesłał 
Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. – Tabli-
ca umieszczona na ścianie domu, w którym 
podczas okupacji hitlerowskiej redagowany 

był „Biuletyn Sztabowy” Biura Informacji
i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK to 
dowód naszej pamięci o fenomenie Polskie-
go Państwa Podziemnego, o zasługach pol-
skich bohaterów, ale też znakomity przejaw 
kształtowania i pielęgnowania wzorca patrio-
tyzmu, z którego czerpać mogą kolejne poko-
lenia Polaków – odczytał list ministra Andrzej 
Ludek z Towarzystwa Jana Karskiego.
Stryjeczny wnuk Jana Kozielewskiego (Jana 
Karskiego), Jerzy Kozielewski, podziękował 
za inicjatywę i umieszczenie na ścianie bu-
dynku tablicy upamiętniającej osoby Jerzego 
Choróbskiego i Jana Karskiego. – To ważne, 
że na mapie Warszawy znajdzie się miejsce 
upamiętniające tych, którzy stawiali opór na-
jeźdźcy i gotowi byli oddać życie za Ojczyznę 
– powiedział.

Sekretarz Towarzystwa Jana Karskiego, Jacek 
Woźniak, przypomniał życiorys Jerzego Cho-
róbskiego oraz Jana Karskiego i okoliczności, 
w jakich odbywała się ich działalność konspi-
racyjna. Wyraził nadzieję, że tablica będzie 
dobrze służyć pamięci obydwu żołnierzy AK.
Rabin Yehoshua Ellis, delegat naczelnego ra-
bina Polski Michaela Schudricha, podkreślił, 
że życie obydwu bohaterów może stanowić 
inspirację dla wszystkich wolnych narodów. 
Dodał, że naród izraelski pamięta i będzie 
pamiętał o wszystkich przyjaciołach, którzy 
pomogli Żydom w czasie II wojny światowej. 
Rabin modlił się słowami Psalmu 23.
Tablicę odsłoniła dr Wiesława Kozielewska-
Trzaska, bratanica i córka chrzestna Jana 
Karskiego oraz Andrzej Ludek z Towarzystwa 
Jana Karskiego.
Pamiątkową tablicę pobłogosławił ks. Zyg-
munt Robert Berdychowski, proboszcz parafii 
pw. Świętego Krzyża. Podkreślił, że dzisiejsza 
uroczystość jest także okazją do refleksji nad 
związkami Polski Podziemnej z parafią św. 
Krzyża, w której działał ks. Edmund Krause, 
kontaktujący się i współpracujący m.in. z Ja-
nem Karskim i Zofią Kossak. To wszystko dzisiaj 
powraca i po wielu latach nabiera szczególnej 
wymowy - powiedział. W imieniu duszpaste-
rzy parafii św. Krzyża wyraził wdzięczność 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tablicy. Uroczystość zakończyła się złożeniem 
wieńca pod tablicą.
Jan Karski, ps. Witold, właśc. Jan Kozielewski 
(1914–2000) - prawnik, historyk, kurier, emisa-
riusz polityczny. W latach 1936–39 pracował 
w polskiej służbie dyplomatycznej, był także 
uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 r., 
zbiegiem z niewoli radzieckiej. W konspiracji 
od 1939, kilkakrotnie był wysyłany przez kon-
spiracyjne władze krajowe do Rządu RP w Pa-
ryżu i Londynie. Aresztowany przez gestapo, 
został odbity przez AK ze szpitala więzienne-
go. W latach 1942–43 poinformował władze 
RP na uchodźstwie, rządy Wielkiej Brytanii
i USA oraz organizacje żydowskie o zagładzie 
Żydów w Polsce. Pracował w Wydziale Infor-
macji Biura Informacji i Propagandy w War-
szawie i w londyńskiej radiostacji „Świt”. Po 
wojnie przebywał na emigracji w USA, od 
1952 był wykładowcą Uniwersytetu George-
town w Waszyngtonie. W 1995 r. został od-
znaczony Orderem Orła Białego.
Jerzy Choróbski (1902-1986), neurochirurg 
i neurofizjolog. W 1926 roku, po doktora-
cie z medycyny, wyjechał na stypendium 
do Paryża, a następnie pracę kontynuował
w Montrealu i Chicago. Dokonał tam odkry-
cia istnienia włókien nerwowych, które decy-
dują o rozszerzaniu się naczyń krwionośnych 
w ludzkim mózgu. W 1934 roku na prośbę 

Pamięć o Janie Karskim i Jerzym ChoróbskimPamięć o Janie Karskim i Jerzym Choróbskim
Tablicę upamiętniającą Jana Karskiego, legendarnego emisariusza Polski Podziem-
nej i Jerzego Choróbskiego, neurochirurga, uczestnika Powstania Warszawskiego, 
odsłonięto 15 maja w stolicy. Obaj przy ulicy Czerwonego Krzyża 11 (dziś numer 6) 
na warszawskim Powiślu od czerwca 1941 do sierpnia 1942 roku prowadzili wspólną 
działalność konspiracyjną. Prowadzili nasłuch zagranicznych stacji radiowych i reda-
gowali na tej podstawie „Biuletyn Sztabowy” dla ścisłego kierownictwa wojskowe-
go i cywilnego Polski Podziemnej. Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła Msza 
św. w Bazylice św. Krzyża.

odwiedzającego Amerykę Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i po długich naleganiach szefa 
służby zdrowia Wojska Polskiego generała 
Stanisława Roupperta, postanowił przepro-
wadzić się do Warszawy. Tu miał stworzyć 
nowoczesny ośrodek neurochirurgiczny
w Klinice Chorób Nerwowych Uniwersytetu 
Warszawskiego, mający służyć także wojsku. 
Zamieszkał w eleganckim budynku Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Domostwo” przy uli-
cy Czerwonego Krzyża 11 (obecnie nr 6).
W czasie wojny działał w konspiracji. Został 
skierowany do Biura Informacji i Propagandy 
Komendy Głównej ZWZ-AK. Powierzono mu 
prowadzenie nasłuchów radiowych stacji 
zagranicznych, w głównej mierze brytyjskiej 
BBC, francuskiego Radio Londres oraz oka-
zjonalnie amerykańskich – CBS i NBC.
Na ich podstawie wspólnie z przybyłym wio-
sną 1941 roku Janem Karskim redagował 
specjalny biuletyn (początkowo „Biuletyn 
Sztabowy”, później „Biuletyn”)dla ścisłego 
kierownictwa KG ZWZ-AK i Delgatury Rządu. 
Nakład biuletynu liczył od 40 do 50 numero-
wanych egzemplarzy, z których każdy był do-
starczany przez łączników do rąk własnych
i tylko na czas potrzebny do przeczytania.
Choróbski i Karski prowadzili nasłuch na ra-
dioodbiorniku „Philips”, ukrywanym w spe-
cjalnej skrytce pod podłogą jednego z pokoi 
mieszkania lekarza. Z obawy przed dekonspi-
racją aparat został przerobiony przez służby 
techniczne AK na kuchenkę elektryczną, przez 
którą nadal możliwy był odbiór radiowy. Ten 
wyjątkowy egzemplarz radia zachował się do 
naszych czasów i znajduje się w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Współpraca Jerzego 
Choróbskiego z Janem Karskim trwała do cza-
su jego wyjazdu z Warszawy.
Podczas Powstania Warszawskiego dr Chorób-
ski kierował szpitalem polowym, wykonując 
setki operacji chirurgicznych. Został odznaczo-
ny przez gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po 
wojnie pozostał w kraju. W 1947 stworzył na 
Uniwersytecie Warszawskim pierwszą w histo-
rii klinikę neurochirurgiczną. W 1949 uzyskał 
tytuł profesora. Do przejścia w 1969 roku na 
emeryturę związany był z Akademią Medycz-
ną w Warszawie. W 1981 roku otrzymał jej 
doktorat honoris causa. Wcześniej, bo w 1958 
roku, taki sam tytuł z montrealskiego McGill 
University. Zmarł w 1986 roku.

tekst i zdjęcia Krzysztof Stępkowski
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tym, którzy mogą stanowić zagrożenie dla 
naszego kraju – mówił z uznaniem pod adre-
sem funkcjonariuszy kaznodzieja.
Biskup pokreślił też konieczność troski funk-
cjonariuszy o swoje sumienia. – Cieszę się, że 
na Wasz jubileusz zaprosiliście Jezusa i Jego 
Matkę. Jesteście bowiem pewni, że warun-
kiem rzetelnego wypełniania powierzonych 
Wam zadań jest troska o prawe sumienia. Tyl-
ko wówczas będziecie mogli oprzeć się wszel-
kim pokusom, wygrać walkę ze złem i konse-
kwentnie egzekwować obowiązujące prawo. 
I dodał: Wciąż aktualne są słowa św. Jana 
Pawła II: „Polska woła dzisiaj nade wszystko 
o ludzi sumienia!”. To „dzisiaj!” – wciąż trwa. 
Pamiętajmy, że rozwój i bezpieczeństwo na-
szej Ojczyzny, szczęście każdego z nas, zależy 
przede wszystkim od tego, jaki będzie czło-
wiek – jakie będzie jego sumienie.
Biskup polowy wyraził uznanie pełniącym służ-
bę w Straży Granicznej i zachęcił do ofiarnej 
służby: – Proszę Boga, abyście byli ludźmi o 
prawych sumieniach; abyście pozostali wierni 
złożonemu ślubowaniu. Służcie z pasją i po-
święceniem dla dobra Ojczyzny. Kazanie za-
kończył słowami: Niech Wam Bóg błogosławi.
Podczas jubileuszowego apelu przemówił 
min. Mariusz Błaszczak. – Dzisiejsza sytuacja 
wymaga, aby na straży granic stała nowocze-
sna i dobrze wyposażona formacja – powie-
dział minister Błaszczak po podpisaniu roz-
porządzenia o utworzeniu z dniem 16 maja 
br. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu. Oddział ten będzie obej-
mował swoim zasięgiem województwo ma-
łopolskie, z placówkami w Krakowie-Balicach, 
Zakopanem i Tarnowie.
Min. Mariusz Błaszczak w asyście Komendan-
ta Głównego SG ppłk. Marka Łapińskiego 
wręczył akt nominacji na Komendanta Kar-
packiego Oddziału SG ppłk. Stanisławowi La-
ciudze. Uroczystość była okazją do wręczenia 
nominacji na wyższe stopnie służbowe i wrę-
czenia medali i nagród dla wyróżniających się 
funkcjonariuszy. Uhonorowano także osoby 
współpracujące ze Strażą Graniczną.
Na zakończenie odbył się pokaz musztry pa-
radnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyj-
nej Straży Granicznej.

ks. płk SG Zbigniew Kępa

ZAMOŚĆ

18 maja br., w Zamościu odbyły się obcho-
dy 25. rocznicy powstania Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej. Miejscem uroczy-
stości po Mszy Świętej w Parafii Katedralnej 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza 
Apostoła, był Rynek Wielki w Zamościu.
W obchodach Święta Straży Granicznej 
uczestniczył Komendant Główny Straży Gra-

NOWY SĄCZ

Jubileusz 25-lecia działalności świętowała
w Nowym Sączu Straż Graniczna. 15 maja
w godzinach wieczornych odbył się koncert 
Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej 
na nowosądeckim rynku, zaś następnego 
dnia, po Mszy św. w bazylice św. Małgorzaty, 
okolicznościowy apel przed miejskim ratu-
szem. Ważnym wydarzeniem tego dnia było 
podpisanie przez min. Mariusza Błaszczaka 
dokumentu odtwarzającego Karpacki Oddział 
Straży Granicznej.
16 maja bazylika św. Małgorzaty wypełniła się
funkcjonariuszami i pracownikami Straży Gra-
nicznej oraz przybyłymi gośćmi. Na uroczysto-
ści przybył minister spraw wewnętrznych Ma-
riusz Błaszczak, przedstawiciele parlamentu, 
rządu, dowódcy wojskowi, szefowie i komen-
danci służb mundurowych. Mszy św. przed 
ołtarzem Przemienienia Pańskiego przewod-
niczył biskup polowy Józef Guzdek. Diecezję 
tarnowską reprezentował biskup pomocniczy 
Leszek Leszkiewicz. Mszę św. sprawowali: 
proboszcz bazyliki ks. Jerzy Jurkiewicz, dzie-
kan SG ks. płk Zbigniew Kępa, duszpasterze 
diecezjalni i kapelani wojskowi. Na zakończe-
nie liturgii modlitwy ekumeniczne odmówili 
prawosławny dziekan SG ks. kpt. Adam Were-
mijewicz oraz ewangelicki dziekan SG ks. ppłk 
Kornel Undas. Posługi liturgiczne sprawowali 
funkcjonariusze Straży Granicznej.
– 24 lata temu, rok po utworzeniu Straży Gra-
nicznej, w Nowym Sączu odbyły się obchody 
pierwszego Święta Straży Granicznej. Miesz-
kańcy tego miasta do dzisiaj wspominają uro-
czystości na rynku, Mszę św. z poświęceniem 
sztandaru i wspaniały apel – powiedział dzie-
kan SG, ks. płk Zbigniew Kępa, witając zgro-
madzonych na liturgii.
– Dziś, tak jak Apostołowie i uczniowie w wie-
czerniku, oczekujemy na ważne wydarzenia, 
które zapoczątkują jeszcze większy dynamizm 
tej formacji granicznej – dodał.
Biskup polowy Józef Guzdek w kazaniu po-
ruszył temat uznania. – „Nie samym chlebem 
żyje człowiek” – czytamy w Biblii. Człowiek 
potrzebuje pokarmu dla ducha. Często bar-
dziej niż chleba pragnie akceptacji i uznania 
w oczach innych – powiedział biskup.
– Jubileusz 25-lecia istnienia Straży Granicz-
nej jest okazją, aby dostrzec Waszą codzien-
ną, ofiarną służbę i uznać zasługi dla bezpie-
czeństwa granic naszej Ojczyzny. Powierzona 
wam została ochrona granicy państwowej na 
lądzie i morzu oraz kontrola ruchu graniczne-
go w portach lotniczych. Od wejścia Polski do 
strefy Schengen strzeżecie także zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej – podkreślił kazno-
dzieja.
Zdaniem biskupa polowego obserwując do-
niesienia z wielu europejskich granic można 
z uznaniem powiedzieć, że polska Straż Gra-
niczna wzorowo wypełnia zadania postawio-
ne przez państwo oraz te, które wypływają 
ze zobowiązań międzynarodowych. – Zawsze 
jesteście gotowi wspierać podróżujących
w godziwych celach, zaś stawiacie bariery 

nicznej ppłk SG Marek Łapiński,  Komendant 
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicz-
nej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek oraz 
obok towarzyszącej mu kadry kierowniczej: 
zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych, szkolnictwa, a także 
służb mundurowych. Obchodom wojewódz-
kim święta Straży Granicznej, towarzyszyły 
uroczyste zbiórki w Placówkach Nadbużań-
skiego Oddziału Straży Granicznej.
Uroczystości były okazją do wyróżnień od-
znaczeniami państwowymi i resortowymi 
oraz mianowań na wyższe stopnie służbowe. 
Medalem za zasługi dla Straży Granicznej 
odznaczonych zostało 13 osób, Medalem za 
długoletnią służbę – 7 osób, Odznaką Straży 
Granicznej – 13 osób. Odznaczenia otrzymali 
również zaproszeni goście.
W Nadbużańskim Oddziale SG na wyższy 
stopień służbowy awansowało łącznie: 35 
funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 78 funk-
cjonariuszy w korpusie chorążych, 113 funk-
cjonariuszy w korpusie podoficerów.
Uroczystości zakończył koncert w wyko-
naniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej oraz pokaz dynamiczny w wy-
konaniu funkcjonariuszy Wydziału Zabez-
pieczenia Działań Nadbużańskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej.

16 maja 1991 roku, na mocy ustawy o Straży 
Granicznej uchwalonej przez Sejm 12 paź-
dziernika 1990 roku, w miejsce rozformowa-
nych Wojsk Ochrony Pograniczna powstała 
Straż Graniczna, która z formacji o charakte-
rze wojskowym przekształciła się w formację 
o charakterze policyjnym. Na przestrzeni lat 
jej profil działania, zadania, strukturę orga-
nizacyjną i uprawnienia dostosowywano do 
zmieniających się wymogów i potrzeb, wy-
nikających z uwarunkowań o charakterze 
strategicznym, odnoszących się do polityki 
państwa. W szczególności proces ten związa-
ny był z włączeniem Polski do Unii Europej-
skiej, a następnie do strefy Schengen. Dziś 
Straż Graniczna jest profesjonalną formacją 
graniczno-migracyjną. Do jej podstawowych 
zadań należy m.in. ochrona granicy państwo-
wej, organizowanie i dokonywanie kontroli 
ruchu granicznego oraz rozpoznawanie, za-
pobieganie i wykrywanie przestępstw oraz 
wykroczeń.
W ramach NOSG funkcjonuje 20 Placówek 
Straży Granicznej oraz Ośrodek Strzeżony. 
Służbę pełni tu ok. 3 tysięcy funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych, którzy na co dzień 
zaangażowani są w ochronę granicy pań-
stwowej o długości 467 km. Funkcjonariusze 
SG strzegą części granicy z Republiką Białoru-
si i części granicy z Ukrainą.

ppor. SG Dariusz Sienicki
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Koszalin
W Garnizonie Koszalin 16 maja odbyło się przekazanie dowództwa nad Polskim Kon-
tyngentem Wojskowym udającym się niebawem do Islamskiej Republiki Afganistanu
w ramach Resolute Support Mission (RSM). Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawo-
waną w kaplicy garnizonowej pw. św. Marcina, której przewodniczył ks. płk Zenon Sur-
ma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Eucharystię koncelebrowali: ks. por. Se-
bastian Semrau, kapelan  IV Zmiany PKW RSM oraz ks. ppor. Błażej Woszczek, wikariusz 
parafii wojskowej. Wspólnie modlili się żołnierze udający się na misję wraz z dowódca-
mi i członkami rodzin. Pod koniec Mszy św. każdy żołnierz otrzymał egzemplarz Pisma 
Świętego. Następnie uroczystości przeniosły się na plac apelowym 8. Pułku Przeciwlot-
niczego. Przekazano podległość Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Dowództwa Ge-
neralnego Rodzajów Sił Zbrojnych do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 
Stosowne protokoły podpisali gen. broni Marek Tomaszycki oraz gen. dyw. Mariusz Sikora.
Ks. płk Zenon Surma odczytał list, w którym słowa pozdrowienia skierował do żołnierzy 
biskup polowy gen. Józef Guzdek. Następnie ks. por. Sebastian Semrau odmówił modlitwę 
w intencji żołnierzy oraz udzielił błogosławieństwa. Uroczystość zakończyła defilada pod-
oddziałów oraz wspólna pamiątkowa fotografia.                                                       B.W.

Watykan
Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu (BOR) w dniach 13-15 maja przebywali w Watyka-
nie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach przygotowań do lipcowej pielgrzymki 
papieża Franciszka do Polski w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Żandarmeria 
Watykańska zapoznała funkcjonariuszy BOR z technikami zabezpieczeń wykorzystywanymi 
zarówno przez służby Watykańskie (Żandarmeria Watykańska, Gwardia Szwajcarska) jak
i współpracujące z nimi służby włoskie, czyli Karabinierów oraz Policję. Polscy funkcjonariu-
sze podzielili się swoimi doświadczeniami zdobywanymi w przeszłości podczas tego typu 
przedsięwzięć. Brali również udział w zabezpieczeniu przejazdu Ojca Świętego Franciszka 
pomiędzy wiernymi zgromadzonymi na Placu Św. Piotra podczas sobotniej audiencji ogól-
nej – to dodatkowa audiencja, która odbywa się raz w miesiącu z okazji Jubileuszowego 
Roku Miłosierdzia. W Ogrodach Watykańskich odbyły się natomiast wspólne ćwiczenia
BOR-u, Żandarmerii Watykańskiej i policji włoskiej. Podczas tych ćwiczeń polscy funkcjona-
riusze zapoznali się także z warunkami technicznymi papamobile. Papież spotkał się z pol-
skimi funkcjonariuszami i każdego przywitał osobiście. – Bardzo dziękuję za Waszą pracę. 
Będę się za Was modlił, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Życzę Wam odwagi. 
Premier Beata Szydło opowiadała mi o przygotowaniach do ŚDM. Spotkanie z wiernymi
w Polsce będzie piękne. Bardzo dziękuję! – powiedział Franciszek.                                KAI

Warszawa
W katedrze polowej 19 maja biskup polowy gen. Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. 
w intencji Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej (OSŻW). – Gromadzimy się dziś, 
aby modlić się o pomyślność i Boże błogosławieństwo w waszej trudnej misji, w realizacji 
zadań, które stawiają Wam przełożeni. Pamiętajcie jednak, że Bóg zlecając zadania, daje 
i łaskę – powiedział Ksiądz Biskup. W świątyni zgromadzili się żołnierze wraz z dowódcą,  
płk. Sławomirem Tęczą, komendantem OSŻW. Obecny był również Antoni Macierewicz, mi-
nister Obrony Narodowej, płk Tomasz Połuch, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, 
płk Kazimierz Bednorz, p.o. dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej 
oraz liczni zaprzyjaźnieni goście. Po zakończeniu Eucharystii Minister Obrony Narodowej 
oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej modlili się oraz złożyli kwiaty przed ta-
blicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Dalsze uroczystości odbyły się przed 
pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich.                                             ESJ
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Rzeszów
Uroczystą Eucharystią sprawowaną 20 
maja w parafii wojskowej pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Rzeszowie rozpoczęły 
się obchody święta 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich (21. BSP). Eucharystii prze-
wodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz 
Diecezji Rzeszowskiej, a Słowo Boże wy-
głosił ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki, 
proboszcz parafii i kapelan Garnizonu Rze-
szów. Wspólnie modlili się przedstawiciele 
wszystkich służb mundurowych, władze 
miejskie i wojewódzkie oraz uczniowie
i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 17 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 21. Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich. Po Mszy św. 
został odczytany Apel Pamięci, oddano sal-
wę honorową oraz złożono kwiaty pod ta-
blicą pamiątkową żołnierzy spod Narwiku. 
W południe na stadionie „Podhalańczyk”, 
znajdującym się w obrębie koszar batalio-
nu logistycznego, rozpoczął się uroczysty 
apel z okazji święta 21. BSP. Wzięli w nim 
udział: władze Województwa Podkarpac-
kiego, byli dowódcy 21. BSP, przedstawi-
ciele władz samorządowych z Podkarpacia 
i Podhala, grono „Honorowych Podhalań-
czyków”, dyrektorzy uczelni i szkół, za-
kładów pracy, przedstawiciele służb mun-
durowych i duchowieństwa, rodziny żoł-
nierzy, młodzież strzelecka i szkolna oraz 
mieszkańcy miasta. Na wniosek Kapitu-
ły Tytułu Honorowego dowódca 21. BSP 
nadał tytuł „Honorowego Podhalańczyka” 
wraz z insygniami – kapeluszem strzelca
i ciupagą podhalańską: bp. Janowi Wątro-
bie oraz Andrzejowi Skupniowi, prezeso-
wi Zarządu Głównego Związku Podhalan
w Polsce. Nowych „Honorowych Podhalań-
czyków” żołnierze uhonorowali pieśnią bry-
gady: „Podhalański gród”.                    P.L.

Dęblin
21 maja odbył się III Parafialny Piknik Ro-
dzinny zorganizowany przez parafię woj-
skową Matki Bożej Loretańskiej. Na uczest-
ników imprezy czekało wiele atrakcji,
a wśród nich: występy artystyczne dzieci
i młodzieży z Zespołu Szkół nr 4 i Miejskie-
go Domu Kultury, popis wokalistów z Klubu
4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego oraz dłu-
go oklaskiwany spektakl teatru pantomimy 
w wykonaniu wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nie za-
brakło też gier i konkursów oraz loterii fan-
towej. Jak co roku miał miejsce tradycyjny 
pięciobój rodzinny, którego uczestnicy mu-
sieli wykazać się sprytem, refleksem i umie-
jętnością pracy w grupie. Najmłodsi mogli 
bawić się na dmuchanych zamkach i zjeż-
dżalniach. Uroczystość zakończyła wspólna 
biesiada, która trwała do wieczora.       K.B



ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ
MY, ŻOŁNIERZE POLSCY,
ODDALIŚMY
BOGU – DUCHA,
ZIEMI WŁOSKIEJ – CIAŁO,
A SERCE – POLSCE.

(Słowa z pomnika 3. Dywizji Strzelców Karpackich) Fot. Krzysztof Stępkowski


