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Numer zamknięto 27 września 2016 r.

Na okładce: Poświęcenie Krzyża Katyńskiego

na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego,

17 września 2016 r.

Papież Franciszek uczestniczył 20 września w Światowym Dniu Modlitwy o Pokój 
pod hasłem: „Pragnienie pokoju. Religie i kultury w dialogu”. Spotkanie odbywało 
się w dniach 18-20 września w Asyżu, a jego organizatorami byli: rzymska Wspól-
nota św. Idziego, franciszkanie oraz diecezja Asyżu. Uczestniczyło w nim ok. 500 
przywódców religijnych i polityków z całego świata, a także 25 uchodźców.

Asyż: Papież Franciszek na Światowym Dniu Modlitwy o Pokój Asyż: Papież Franciszek na Światowym Dniu Modlitwy o Pokój 

Po powitaniu Franciszek udał się do refekta-
rza klasztornego na obiad, gdzie obecna była 
także grupa 12 uchodźców – ofiar wojen – 
goszczonych we Włoszech przez Wspólnotę 
św. Idziego. Po obiedzie Franciszek spotkał się 
w klasztorze franciszkanów z przedstawicielami 
różnych grup uczestników Dnia Modlitwy. 

Modlitwa chrześcijan
O 16.00 wyznawcy różnych religii, zgroma-
dzeni w różnych miejscach Asyżu, modlili się
o pokój, zgodnie ze swym obrządkiem. Chrześ-
cijanie różnych wyznań zebrali się w bazylice 
św. Franciszka na modlitwie ekumenicznej. 
Swe medytacje wygłosili: abp Welby, patriar-
cha Bartłomiej i papież Franciszek.
Papież Franciszek nawiązał do słowa, któ-
re Jezus wypowiedział na krzyżu: „Pragnę” 
„Pragnienie, jeszcze bardziej niż głód jest 
niezbędną potrzebą człowieka, ale ukazuje 
także jego wielką nędzę” – zaznaczył papież i 
zapytał: „Czego spragniony jest Pan?”. „Oczy-
wiście wody, elementu istotnego dla życia. 
Ale przede wszystkim miłości, elementu nie 
mniej istotnego dla życia. Pragnie dać nam 
wodę żywą swojej miłości, ale także otrzy-
mać naszą miłość” – wyjaśnił Ojciec Święty 
i przypomniał słowa św. Franciszka z Asyżu: 
„Miłość nie jest kochana”.
Wskazał też na św. Matkę Teresę z Kalkuty, 
która chciała, aby we wszystkich kaplicach 
jej wspólnot w pobliżu krzyża widniał napis 
„Pragnę”. „Jej odpowiedzią było ugaszenie 
pragnienia miłości Jezusa na krzyżu poprzez 
służbę najuboższym z ubogich. Pragnienie 
Pana jest naprawdę ugaszone poprzez naszą 
współczującą miłość, Pan doznaje pociechy, 
gdy w jego imieniu, pochylamy się nad nie-
szczęściami innych” – mówił papież.
Franciszek zwrócił uwagę, że w wezwaniu 
ukrzyżowanego Jezusa: „Pragnę” możemy 
„usłyszeć głos cierpiących, ukryty krzyk niewin-
nych dzieci, które są pozbawione światła tego 
świata, żarliwe błaganie ubogich i najbardziej 
potrzebujących pokoju”. „Błagają o pokój ofiary 
wojen, które skażają narody nienawiścią, a zie-
mię bronią. Błagają o pokój nasi bracia i siostry 
żyjący pod groźbą bombardowań lub zmuszeni 
do opuszczenia domów i emigracji w niezna-
ne, pozbawieni wszystkiego” – mówił papież
i podkreślił, że wszyscy oni są braćmi i siostra-
mi Ukrzyżowanego, którzy pragną. „Kto ich 
słucha? Kogo obchodzi, by im odpowiedzieć?” 
– pytał Franciszek. Zauważył, że napotykają oni 
„nazbyt często głuchą ciszę obojętności, ego-
izm ludzi którym przeszkodzono, chłód, tych 
którzy gaszą ich wołanie o pomoc z łatwością,
z jaką zmienia się kanał telewizyjny”.
Papież podkreślił, że jako uczniowie Ukrzyżo-
wanego, jesteśmy powołani: do bycia „drze-
wami życia”, które „pochłaniają skażenie obo-
jętnością i przywracają światu tlen miłości” 
oraz do współczucia dla wszystkich ludzi 
„spragnionych dnia dzisiejszego”.

We wspólnej modlitwie proszono za wszystkie 
ofiary wojen i przemocy, wymieniając kraje nimi 
dotknięte – każdy z nich symbolizowała jedna 
zapalona świeca. Wspomniano 27 państw lub 
regionów geograficznych. Razem odśpiewano 
po włosku modlitwę „Ojcze nasz”, po czym na 
wezwanie patriarchy Bartłomieja zebrani prze-
kazali sobie pocałunek pokoju, będącego – jak 
zaznaczył – darem Bożym. Na zakończenie abp 
Welby, patriarchowie Ignacy Efrem II i Bartło-
miej oraz papież udzielili błogosławieństwa.

Ceremonia końcowa
O 17.15 wszyscy uczestnicy Dnia Modlitwy 
zebrali się na placu przed bazyliką św. Fran-
ciszka. Wchodzącemu tam papieżowi towa-
rzyszyli: rabin Abraham Skorka z Argentyny, 
rektor Seminarium Rabinicznego im. Mar-
shalla T. Meyera w Buenos Aires, prof. Abbas 
Shuman z Egiptu, wiceprezydent islamskiego 
Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze i czcigodny 
Gijun Sugitani z Japonii, przedstawiciel bud-
dyjskiej szkoły Tendai.
Podczas ceremonii zamknięcia Ojciec Święty 
przypomniał, że wszyscy którzy przybyli do 
Asyżu to „pielgrzymi spragnieni pokoju”. 
„Chcemy być świadkami pokoju, potrzebu-
jemy przede wszystkim modlitwy o pokój, 
ponieważ pokój jest darem Boga a naszym 
zadaniem jest przyzywanie go, przyjęcie i bu-
dowanie codziennie z Bożą pomocą” – po-
wiedział Franciszek.
Podkreślił, że w obecnej sytuacji Bóg domaga 
się od nas stawienia czoła wielkiej chorobie 
naszej epoki: obojętności. 
Papież Franciszek zaznaczył, że tradycje religijne 
uczestników spotkania są różne, ale różnice te 
nie są motywem konfliktu, polemiki, czy chłod-
nego dystansu. „Dziś nie modliliśmy się jedni 
przeciw drugim, jak to się czasami niestety zda-
rzyło się w historii. Bez synkretyzmu i relatywi-
zmu modliliśmy się jednak jedni obok drugich, 
jedni za drugich” – powiedział papież.
Przypomniał słowa wypowiedziane w Asyżu 
przez swoich poprzedników św. Jana Pawła II 
w 1986 r. i Benedykta XVI w 2011 r., że wszel-
kie formy przemocy nie są prawdziwą naturą 
religii. „Niestrudzenie będziemy powtarzali, 
że imię Boga nigdy nie może usprawiedliwiać 
przemocy. Tylko pokój jest święty, a nie woj-
na!” – zaznaczył Franciszek.
Zwracając się do przywódców państw zachę-
cił, aby niestrudzenie starali się poszukiwać i 
promować drogi pokoju, patrząc poza intere-
sy partykularne i chwilowe.

Apel z Asyżu
Po minucie pokoju ku czci ofiar wojny i ter-
roryzmu, został odczytany apel uczestników 
Dnia Modlitwy. Zwracają się oni szczególnie 
do przywódców narodów o likwidowanie 
wszelkich przyczyn wojny: żądzy władzy
i pieniędzy, chciwości handlarzy bronią, inte-
resów partykularnych, zemsty za czasy minio-

ne. Przypominają też, że wojna w imię religii 
staje się wojną z samą religią a przemoc i ter-
roryzm są sprzeczne z autentycznym duchem 
religii.
Nawiązując do zainicjowanego przed trzydzie-
stu laty, w 1986 roku, przez św. Jana Pawła II 
Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu 
apel przypomina, że od niego „rozpoczęła się 
długa pielgrzymka, która odwiedzając wiele 
miast świata zaangażowała wielu ludzi wie-
rzących w dialog i modlitwę o pokój”. Zwraca 
uwagę, że dzięki tej inicjatywie zawiązały się 
silne przyjaźnie międzyreligijne, co przyczyniło 
się do ugaszenia wielu konfliktów. „Ten duch 
nas ożywia: realizowanie spotkania w dialogu, 
przeciwstawienie się wszelkim formom prze-
mocy i nadużywania religii w celu usprawiedli-
wiania wojny i terroryzmu” – zapewniają sy-
gnatariusze apelu i podkreślają, że nie zawsze 
rozumiano, że wojna czyni świat gorszym, 
pozostawiając spuściznę bólu i nienawiści
a z wojną wszyscy tracą, również zwycięzcy.
Uznając potrzebę nieustannej modlitwy o po-
kój uczestnicy spotkania podkreślają z mocą, 
że „pokój jest imieniem Boga”, a ci, którzy 
przyzywają imienia Boga, aby usprawiedliwić 
terroryzm, przemoc i wojnę, nie podążają 
Jego drogą: wojna w imię religii staje się woj-
ną z samą religią.
Wraz z głosem ubogich, dzieci, młodych 
pokoleń, kobiet i wielu braci i sióstr, którzy 
cierpią z powodu wojny sygnatariusze apelu 
wzywają: „Nigdy więcej wojny!”.
Szczególnie zwracają się do przywódców 
narodów o likwidowanie wszelkich przyczyn 
wojny: żądzy władzy i pieniędzy, chciwości 
handlarzy bronią, interesów partykularnych, 
zemsty za czasy minione. „Niech zwiększy się 
konkretne zaangażowanie na rzecz usunięcia 
przyczyn konfliktów: sytuacji nędzy, niespra-
wiedliwości i nierówności, wyzysku i braku 
poszanowania dla życia ludzkiego” – brzmią 
słowa apelu.
Na zakończenie sygnatariusze apelu wzywa-
ją: „Niech zglobalizowany świat stanie się 
rodziną narodów. Niech będzie realizowany 
obowiązek budowania prawdziwego pokoju, 
który uwzględniałby rzeczywiste potrzeby 
ludzi i narodów, zapobiegający konfliktom 
poprzez współpracę, który przezwycięży nie-
nawiść i pokona przeszkody na drodze spo-
tkania i dialogu”.
Przywódcy religijni wręczyli egzemplarze apelu 
dzieciom, które przekazały je obecnym na pla-
cu politykom i ambasadorom różnych państw. 
Papież Franciszek zapalił świeczkę na kande-
labrze, po czym złożył swój podpis na tekście 
apelu. Po nim zrobili to samo kolejni przy-
wódcy religijni. Na zakończenie ogłoszono, 
że przyszłoroczny Światowy Dzień Modlitwy
o Pokój odbędzie się w Osnabrück i Münster
w Westfalii, po czym wszyscy zgromadzeni 
przekazali sobie znak pokoju.

Na podst. KAI oprac. kes
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Jesteśmy im winni wdzięczność Jesteśmy im winni wdzięczność 

77. rocznica wybuchu II wojny światowej77. rocznica wybuchu II wojny światowej

Mszą św. polową w Muzeum Katyńskim uczczono 17 września pamięć 
o ofiarach dokonanej przed 77 laty agresji sowieckiej na Polskę. Eucha-
rystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek, który w homilii pod-
kreślał wielką rolę Kościoła oraz środowisk sybirackich i katyńskich, 
przechowujących przez lata komunistycznego zniewolenia prawdę
o ofiarach Golgoty Wschodu. Podczas Mszy św. poświęcony został na 
dziedzińcu muzeum Krzyż Katyński upamiętniający pomordowanych 
na Wschodzie. Po południu pod pomnikiem Poległym i Pomordowa-
nym na Wschodzie odmówione zostały modlitwy międzyreligijne i od-
czytany został apel pamięci.

Msza św. w Muzeum Katyńskim rozpoczęła się 
od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskie-
go oraz odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. 
Oprawę liturgii słowa zapewnili żołnierze Ba-
talionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 
artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego oraz Orkiestra Repre-
zentacyjna Komendy Głównej Policji.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że przez 
wiele lat prawda o agresji sowieckiej na Pol-
skę, a także o zbrodniach dokonywanych 
przez sowietów była przemilczana i zakłamy-
wana. Podkreślił, że przez okres zniewolenia 
komunistycznego jej depozytariuszami były 
środowiska katyńskie, sybirackie oraz bli-
scy tych, którzy ginęli w wielu miejscach na 
Wschodzie. – Oni też jako pierwsi we współ-
pracy z kapłanami Kościoła katolickiego sta-
rali się upamiętnić pomordowanych. Świą-
tynie katolickie stały się miejscem spotkań, 
wspólnej modlitwy oraz pierwszych tablic dla 
ocalenia pamięci o ofiarach sowieckiej agresji 
– powiedział.
Biskup Polowy wymienił bł. ks. Jerzego Po-
piełuszkę, Sługę Bożego ks. Michała Rapacza 
oraz ks. Stefana Niedzielaka, którym sprawa 
martyrologii narodu Polskiego na Wschodzie 
była bliska i którzy zapłacili najwyższą cenę 
za głoszenie prawdy o niej. Biskup Guzdek 
przypomniał także osobę Wojciecha Ziembiń-
skiego, który wraz z ks. Niedzielakiem ufun-
dował krzyż w Sanktuarium „Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie” na zewnętrznej 
ścianie kościoła pw. św. Karola Boromeusza 
na Powązkach. – Ofiarom Golgoty Wscho-
du oraz apostołom prawdy o ludobójstwie 
na Wschodzie – jesteśmy winni wdzięczność
i pamięć – podkreślił.
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Biskup Guzdek przypomniał, 
że w katedrze polowej znajdu-
je się Kaplica Katyńska z imio-
nami i nazwiskami osób zamordowanych na 
„nieludzkiej ziemi” w Katyniu, Charkowie, 
Miednoje i Bykowni. Wspomniał też o Kapli-
cy Pamięci, w której znajduje się wiele tablic 
upamiętniających chwałę polskiego oręża 
i bohaterstwo obrońców naszej Ojczyzny. 
Zapowiedział, że w listopadzie w Kaplicy Pa-
mięci, umieszczona zostanie tablica, na której 
zostaną upamiętnieni księża, którzy w trud-
nych czasach Polski Ludowej odważnie towa-
rzyszyli opłakującym śmierć swoich bliskich, 
ofiar Golgoty Wschodu. 
Na koniec biskup Guzdek zwrócił się z apelem 
o odważne głoszenie prawdy o wydarzeniach 
z naszej historii. – Prośmy w czasie dzisiejszej li-
turgii, aby i nam nie zabrakło odwagi, by praw-
dę głosić, by prawdy bronić. Prośmy o godne 
życie dla nas, by Chrystus mógł przyznać się do 
nas przed swoim Ojcem – zachęcił.
Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordyna-
riatu Polowego. Obecni byli na niej przedsta-
wiciele Kościołów prawosławnego i ewange-
licko-augsburskiego.
We Mszy św. uczestniczyli, m.in. minister 
obrony narodowej Antoni Macierewicz, Anna 
Maria Anders, sekretarz stanu, pełnomocnik 
Rządu do spraw Dialogu Międzynarodowego, 
Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA,
generałowie WP i poczty sztandarowe. Obec-
ni byli przedstawiciele środowisk sybirackich
i katyńskich, członkowie „Federacji Rodzin Ka-
tyńskich” i „Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939”, kombatanci, żołnierze, harcerze oraz 
mieszkańcy stolicy.
Po błogosławieństwie Biskup Polowy dokonał 

poświęcenia krzyża znaj-
dującego się na dziedzińcu 
Muzeum Katyńskiego.
W przemówieniu po za-
kończeniu Eucharystii mini-
ster Macierewicz podkreślił, 
że istotą daty 17 września 
jest „męczeństwo, które 
trwało przez następne dzie-
sięciolecia, ale także dążenie 
dwóch wielkich potęg do 
zniszczenia państwa i na-
rodu polskiego”. Także on 
wyraził wdzięczność śro-
dowiskom i osobom, które 
przechowały pamięć o Po-

lakach pomordowanych na Wschodzie.
– Trzeba się dzisiaj pochylić i zastanowić skąd 
ta niebywała siła w narodzie polskim, że 
mimo tak niebywałych klęsk, tak straszliwych 
ciosów, przetrwał te wszystkie czasy. Czasy 
nie tylko mordowania ciała, ale także czasy 
mordowania ducha polskiego, który mimo to 
zdołał się odrodzić, odbudować niepodległe 
państwo i – jak widzimy dzisiaj – także przy-
wraca pamięć o swojej wielkości, godności
i działaniu – podkreślił.
Jego zdaniem, dzięki „sile wielkiego ducha 
narodu polskiego” udało się przezwyciężyć 
próbę zagłady Polski przez zmowę dwóch 
potęg światowych i przy milczeniu oraz zdra-
dzie sojuszników. – To wszystko zostało prze-
zwyciężone mocą wielkiego ducha polskiego, 
mocą naszej tradycji narodowej, mocą naszej 
wiary, która kazała nigdy się nie poddawać
i nie ustępować – powiedział.
Minister Macierewicz po zakończeniu uroczy-
stości złożył kwiaty i znicze pod epitafiami 
upamiętniającymi polskich obywateli pole-
głych i pomordowanych na Wschodzie.

W hołdzie pomordowanym na Wschodzie 
Po południu pod Pomnikiem Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie odmówione zo-
stały modlitwy międzyreligijne oraz odczytany 
został apel pamięci. List do uczestników uro-
czystości skierował prezydent Andrzej Duda, 
który przed południem złożył kwiaty i modlił 
się przed pomnikiem. 
Zwracając się do zebranych na skwerze Mat-
ki Sybiraczki minister Macierewicz powie-
dział m.in.: że ta straszna data, 17 września 
1939 r., jest symbolem tej części świata, 
która gotowa była zdradzić, aby skazać na 
zagładę naród o tysiącletniej historii. Wielka 
praca tylu pokoleń miała być przekreślona 
przez zmowę Hitlera i Stalina. Minister Ma-
cierewicz, dodał jednak dalej, że zdradziec-
ka gra Niemców i Rosjan za plecami Polski 
rozpoczęła się znaczenie wcześniej. I wiedzą 
o tym, ci, „którzy chcą czytać historię” – pod-
kreślił Macierewicz. 
Minister przypomniał, że wciąż nie są znane 
dokładne liczby zamordowanych, skala tego 
ludobójstwa na Wschodzie, bo strona rosyj-
ska ukrywa podstawowe dokumenty. – Wciąż 
ukrywają zbrodniarzy wcale nie mniejszych niż 
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Msza św. pod przewodnictwem bp. Józefa GuzdkaMsza św. pod przewodnictwem bp. Józefa Guzdka
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Kwiaty od ministra obrony narodowej Kwiaty od ministra obrony narodowej 

Antoniego MacierewiczaAntoniego Macierewicza
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– W mordzie katyńskim nie chodziło wyłącznie o wyeliminowanie elit wojsko-
wych. Sowietom chodziło o dekapitację narodu polskiego. To był cel strategicz-
ny; pozbawić naród „głowy” – czyli elit zakorzenionych w cywilizacji łacińskiej, 
tradycyjnych wartościach budujących przez wieki tożsamość wspólnoty. Liczyli, 
że Polska się już po tej operacji nie podniesie – mówił m.in. Jan Józef Kasprzyk 
p.o. Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 15 września 
2016 r., podczas otwarcia dwudniowego przedsięwzięcia naukowego w Central-
nej Bibliotece Wojskowej i Muzeum Katyńskim: „Pamięć nie dała się zgładzić”
w 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę”. Temu wielkiemu spotkaniu history-
ków, rodzin katyńskich, młodzieży, służb mundurowych, duchowieństwa patrono-
wał odważny historyk śp. Jerzy Łojek, który stracił na Wschodzie ojca, mjr. Leopol-
da Łojka. Właśnie zbliża się 30. rocznica śmierci historyka, który się „komunistom 
nie kłaniał”, bo ponad wszystko droga mu była niepodległość Polski.

dddddd iii k ńń kikikikkk ii h dd iłiłł łłł i lli ii i llli j k

Pamięć o Golgocie Wschodu nie dała się zgładzićPamięć o Golgocie Wschodu nie dała się zgładzić

ziemi i podziękowania dla tych, co o Nich pa-
miętają – posumował minister Kasprzyk.
Dyrektor CBW, dr Jan Tarczyński powitał bar-
dzo liczne grono przedstawicieli Komitetu 
Honorowego, wśród których był m.in. biskup 
polowy Józef Guzdek.
W imieniu członków Komitetu Honorowe-
go przedsięwzięcia głos zabrał prof. Woj-
ciech Fałkowski, podsekretarz stanu w MON.
– 17 września 1939 r. to dzień, w którym prze-
stały obowiązywać zasady cywilizowanego 
świata, powiedział minister. Dzień skłaniają-
cy do debaty nad polską racją stanu. Lekcja
17 września 1939 r. wciąż stawia przed nami py-
tanie, jak chronić byt narodu na przyszłość…
Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. 
Jacek Kitliński przypomniał zebranym, że 
wśród ofiar sowieckich zbrodni byli także 
funkcjonariusze Straży Więziennej II RP. Służba 
Więzienna przygotowała w CBW wystawę po-
święconą swoim poprzednikom, którzy zginęli 
na Wschodzie.
Inspektor Daniel Głowacz z Policji mówił m.in.: 
– Nie da się zrozumieć współczesnej historii 
Polski bez znajomości historii Kresów II RP, tak 
zakłamywanej w propagandzie PRL.
Prof. Wiesław Wysocki w swoim wystąpieniu 

podjął próbę odpowiedzi na pytanie: „Czy by-
liśmy w stanie wojny z sowietami we wrześniu 
1939 r.”. Dr Paul Latawski przedstawił agresję 
sowiecką na Polskę w świetle dokumentów 
i artykułów prasy brytyjskiej. Na podstawie 
zasobów archiwalnych Instytutu Sikorskiego 
w Londynie badacze mogą prześledzić dzia-
łalność naczelnego dowództwa we wrześniu 
1939 r. po agresji sowieckiej – relacjonował 
m.in. dr Andrzej Suchcitz z Londynu. Dr hab. 
Jerzy Prochwicz ze Straży Granicznej mówił
o działaniach Korpusu Ochrony Pogranicza
w czasie agresji sowieckiej na Polskę. 
Kolejne tematy poruszone pierwszego dnia to: 
„Działania Policji Państwowej w czasie agresji 
sowieckiej”, „Ostatni bój kawalerii z Armią 
Czerwoną we wrześniu 1939 r.” (Wiktor Cy-
gan), „Zagłada ziemiaństwa kresów wschod-
nich RP” (referat prof. Krzysztofa Jasiewicza
z PAN),o kapelanach wojskowych, zamordo-
wanych na Wschodzie i ich „Służbie do koń-
ca”, mówił Sławomir Frątczak.
Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski z UKSW 
prześledził dzieje walki o pamięć w Polsce
w latach 1945–1989.
Nadal wiele „białych plam” historii Kresów
II RP związanych jest z zagładą polskiego zie-
miaństwa. Jak konkluduje w swoim referacie 
prof. Jasiewicz atak na polskie ziemiaństwo na 
Kresach Wschodnich II RP to był swego rodza-
ju sąd nad obecnością Polski na Kresach. Bo to 
przecież polski dwór był ostoją tradycji patrio-
tycznej i stał na straży wielowiekowej tradycji 
kulturowej i religijnej na ziemiach, które two-
rzyły prawie 50 procent terytorium ówczesne-
go państwa polskiego.
Publiczność i zawodowi historycy wysłuchali 
też niezwykle poruszających świadectw człon-
ków rodzin męczenników Wschodu z różnych 
formacji mundurowych.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Kalkulacje Sowietów okazały się płonne. – Pol-
ska zmartwychwstała z dołów Katynia – po-
kreślił dalej min. Kasprzyk. – „Pamięć nie dała 
się zgładzić”, bo istnieli tacy ludzie, jak śp. 
Jerzy Łojek, śp. Bożena Mamontowicz-Łojek, 
śp. Stefan Melak, śp. ks. Stefan Niedzielak
i inni. I dlatego tu jesteśmy. „Pamięć nie uległa 
przemocy”. Chwała męczennikom nieludzkiej 

ci z Auschwitz – powiedział min. Macierewicz.
Męczeństwo na Wschodzie, mówił dalej, nie 
powinno być tylko domeną pamięci, ale i dzia-
łania. – To w słowach Bóg Honor i Ojczyzna 
zawiera się siła narodu polskiego. Polska jest 
mocna duchem, który pozwolił przejść przez 
sowieckie łagry, przez lata pogardy wobec 
patriotycznej tradycji narodowej, mówił dalej 
Antoni Macierewicz.
– Macie być ich świadkami, następcami, tymi, 
którzy realizują słowa hymnu: „Jeszcze Polska 
nie zginęła kiedy my żyjemy” – zakończył swo-
je wystąpienie minister obrony narodowej.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz 
wskazała m.in. na niezwykłą formę pomnika 
– są tu krzyże, żydowski i muzułmański nagro-
bek. Prezydent Warszawy mówiła dalej o wiel-
kich cierpieniach i upokorzeniach Sybiraków
i „białej plamie”, jaką była data 17 września 
1939 r. w powojennej historiografii. – Bilans 
strat pod okupacją sowiecką nadal nie jest za-
mknięty – podkreśliła.
Prezydent Warszawy powiedziała na zakoń-
czenie, że data 17 września powinna być nie 
tylko okazją do pamiętania, ale i przestrogą. 
Izabela Sariusz-Skąpska z Rodzin Katyńskich 

podkreśliła, że wraz z datą 17 września 1939 
r. wlała się w umysły, serca i sumienia „truci-
zna sowietyzacji”. Jej ponurym dziedzictwem, 
dodała, są rozłamy, podziały. – To dziedzictwo 
domaga się wyegzorcyzmowania – powie-
działa.
W imieniu Związku Sybi-
raków głos zabrał jego 
wiceprzewodniczący, 
Wiesław Pogodziński. 
Przypomniał m.in., że 
Marian Jonkajtys, Sybi-
rak nazwał miejsca kaźni 
Polaków na Wschodzie 
„białymi krematoriami”. 
Przedstawiciel Związku 
Sybiraków przypomniał 
ich losy, stworzoną z Sybi-
raków armię gen. Ander-
sa. O swoich strasznych 
przeżyciach w czasach PRL 
musieli milczeć, dopiero od 1989 r. środowisko 
Sybiraków dokumentuje Golgotę Wschodu.
Po wystąpieniach polityków, przedstawicieli 
środowiska Rodzin Katyńskich i Sybiraków 
odbyły się modlitwy ekumeniczne. W imie-

niu wojskowego duszpasterstwa katolickiego 
Modlitwę Pańską poprowadził biskup polowy 
WP Józef Guzdek.
Apel poległych, pomordowanych na Wscho-
dzie i Apel pamięci, w którym wspomniane 

były ofiary katastrofy smoleńskiej, udające się 
na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
oraz złożenie wieńców zakończyły uroczysto-
ści pod pomnikiem.

Kes, jes

Fo
t. 

El
żb

ie
ta

 S
zm

ig
ie

lsk
a-

Je
zie

rs
ka

Fo
t. 

El
żb

ie
ta

 S
zm

ig
ie

lsk
a-

Je
zie

rs
ka

Przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na WschodziePrzed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie



5

W tych trzech opowieściach – córki zawodowego artylerzysty, wnuka lekarza woj-
skowego i córki ocalonego z Kozielska – przegląda się męczeński polski los na 
Kresach Wschodnich II RP i jego dalsze ciagi. Los zapisany tragedią najbliższych 
i wyrwą w dziedzictwie elity, zakorzenionej w cywilizacji łacińskiej. Wielu poru-
szających świadectw tej historii żywej mogli wysłuchać uczestnicy drugiego dnia 
konferencji, zorganizowanej przez włodarzy Muzeum Katyńskiego na warszaw-
skiej Cytadeli 16 września 2016 r., w przededniu 77. rocznicy agresji sowieckiej na 
Polskę 17 września 1939 r.

Trzy świadectwa i polskie drogiTrzy świadectwa i polskie drogi

Dom czyli źródło
– Moja rodzina związana była zarówno z Niem-
cami, jak i z Rosją. Wielu z jej członków wybie-
rało kariery wojskowe w artylerii – rozpoczęła 
swoje świadectwo o ojcu, płk. Karolu Hauke 
Bosaku, Maria Okońska, jego starsza córka. 
Karol Hauke ożenił się bowiem w 1929 r. 
z Marią von Kreisler z domu Sinicyn i miał
z nią dwie córki, Marię i Jolantę. Polskość była 
jednak wyborem ducha tej rodziny o długolet-
nich tradycjach patriotycznych. 
Pani Maria Okońska podkreśliła znaczącą rolę 
babek w krzewieniu polskiego patriotyzmu. 
Lata młodości jej ojciec spędza w Rydze, gdzie 
kończy gimnazjum klasyczne i składa egzamin 
dojrzałości. Studiuje na Politechnice Ryskiej na 
Wydziale Inżynierii Lądowej.
Gdy wybucha I wojna światowa, zostaje 
wcielony do armii rosyjskiej. W 1917 r. bierze 
udział w walkach na Suwalszczyźnie, Gro-
dzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie. 
W 1919 r. zgłasza się do Wojska Polskiego
i dostaje przydział do Szkoły Podchorążych
w Rembertowie. Za męstwo w walce z bolsze-
wikami w 1920 r. zostaje odznaczony srebrnym 
krzyżem orderu Virtuti Militari. Jako zawodo-
wy wojskowy służy m.in. w pułku artylerii
w Kaliszu, awansuje w hierarchii wojskowej. 
Jest m.in. szefem sztabu w Zamościu. Dowo-
dzi 4. Pułkiem Artylerii Polowej. Od 1930 r. 
pełni obowiązki dowódcy Garnizonu Inowro-
cław. Wybuch II wojny światowej, wrzesień 
1939 r. zastaje go na stanowisku Rejonowego 
Inspektora Koni w Bydgoszczy. We wrześniu 
1939 r. wpada w ręce bolszewików.
– Był człowiekiem głębokiej wiary – podkre-
śla Maria Okońska. Bardzo dbał o swoich 
podwładnych, żołnierzy. Wieczorami razem
z chętnymi żołnierzami odmawiał różaniec.
– Mieszkaliśmy wtedy w Bydgoszczy. Ja mia-
łam 9 lat, a moja siostra Jolanta 7 lat. 1 wrześ-
nia 1939 r. poszliśmy razem do kościoła, by 
się pomodlić przed rozstaniem z ojcem… 
Pierwszy kontakt pocztowy z tatą – to gru-
dzień 1939 r. Pierwszy list, datowany na
6 lutego 1940 r. został wysłany z obozu w Sta-
robielsku. Pisał do nas m.in.: „Módlcie się za 
wszystkich nieszczęśliwych i za cały kraj”.
To był ostatni ślad… Dopiero w 1990 r. dosta-
liśmy oficjalne potwierdzenie, że jest na liście 
zamordowanych w Charkowie.
– W 2007 roku, mój ojciec płk Karol Hauke 
Bosak został pośmiertnie awansowany przez 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na stopień ge-
nerała brygady.
Tragiczne są losy tej rodziny o korzeniach ro-
syjsko-niemieckich, która za przywiązanie do 
polskości i wiary zapłaciła najwyższą cenę za-
równo z rąk oprawców niemieckich, jak i z rąk 
sowieckich.

– Chciałabym wspomnieć także mojego przy-
rodniego brata Aleksego von Kreislera. Jego 
matką była Rosjanka (z domu Sinicyn) a ojcem 
Niemiec. 14 lutego 1940 r. mój brat trafił do 
Auschwitz. Miał obozowy numer 446. Jako 
syn Niemca, miał szanse się uratować, ale zgi-
nął jako żołnierz polski.
Pani Maria podkreśliła na zakończenie swo-
jego świadectwa o ojcu, jak wielką wartością 
jest wychowanie do wartości w domu rodzin-
nym: – Obie z siostrą wcześnie utraciłyśmy 
dom rodzinny. Ja w wieku 9 lat, moja siostra 
miała 7 lat. Ale tego, co z niego wyniosłyśmy 
– starczyło na całe życie. 

Testament Łojków
– Jurek przyjął za własne przesłanie narodo-
wego poety, które ideał walki o wolność czy-
ni elementem dziedzicznym przechodzącym
z jednego pokolenia polskiego na drugie.
O żołnierzach, którzy zginęli w 1920 roku 
walcząc w Bitwie Warszawskiej Jerzy Łojek 
mówił, że ma wobec nich osobisty dług za 
jego szczęśliwe dzieciństwo. Historyk czuł się 
zobowiązany służyć prawdzie, 
być wiernym własnym przeko-
naniom oraz poświęcać się dla 
racji ponadjednostkowych, po-
zostawał wierny zasadom mo-
ralnym, które mogą nadać życiu 
człowieka kierunek i sens, nieza-
leżnie od doraźnych koniunktur 
politycznych, społecznych, kul-
turalnych. Pisał o tym, o czym 
nie wolno było pisać – mówił 
na pogrzebie Jerzego Łojka jego 
przyjaciel, przyszły premier me-
cenas Jan Olszewski. 
7 października minie trzydzie-
sta rocznica śmierci Jerzego Łojka historyka, 
który w czasach komuny, w „drugim obiegu” 
pisał pod pseudonimem Leopold Jerzewski 
prawdę o „sprawie Katynia”… I to on jako 
pierwszy był inicjatorem pierwszego pomni-
ka poświęconego ofiarom Katynia.
I to właśnie postać historyka, którego życio-
wą misją była sprawa Niepodległości Polski, 
był patronem dwudniowej konferencji, na 
której wysłuchaliśmy m.in. świadectwa o ro-
dzinie Łojków. O swoim dziadku, stryju i ciot-
ce – członkach rodziny, którzy życie poświecili 
prawdzie o Katyniu – mówił Piotr Łojek… 
Dziadek Piotra Łojka, mjr Leopold Łojek, lekarz 
wojskowy, po 17 września dostał się do nie-
woli sowieckiej, został osadzony w obozie w 
Kozielsku i zamordowany w kwietniu 1940 r. 
w Katyniu.
Leopold Łojek, ożenił się z Eugenią z Juszków, 
z którą miał dwóch synów: Jerzego (1932-
1986) i Tadeusza (1935-2009).

Piotr Łojek, syn Tadeusza, pamięta, jak babcia 
Eugenia opowiadała o swoim mężu Leopol-
dzie i pokazywała zdjęcia. Bo w archiwum ro-
dzinnym na Nowym Świecie 28 ocalało wiele 
pamiątek po nim. Przed wojną dziadkowie 
mieszkali w „domu bez kantów” w Warszawie 
na Krakowskim Przedmieściu, a potem dostali 
przydział mieszkania na Nowym Świecie.
Niezwykłym splotem okoliczności w tej rodzi-
nie jest fakt, że dziadek ze strony matki Piotra 
Łojka, Gracjan Jaworowski, zidentyfikował 
swojego szwagra, ofiarę Katynia – mjr. Leopol-
da Łojka (nr 3298 listy katyńskiej). Gracjan Ja-
worowski był bowiem członkiem komisji tech-
nicznej PCK, która w 1943 r. identyfikowała
w Katyniu ofiary sowieckiej zbrodni.
– W 1991 r. w podziemiach Kościoła św. Krzy-
ża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 
zorganizowana została wystawa „nie tylko 
Katyń” – wspomina Piotra Łojek. 
To był początek, geneza dzisiejszego Muzeum 
Katyńskiego. Cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem. Pojawiły się na niej pamiątki 
ocalałe po pomordowanych, przechowywane 
jak relikwie w rodzinach. A potem były pierw-
sze ekshumacje i relikwie wydobyte z dołów 
śmierci.
– W 1992 r. byłem dwa razy w Katyniu. Ro-
biłem pomiary geodezyjno-kartograficzne – 
wspomina Piotr Łojek. Atmosfera była dobra. 
Mam zdjęcia z Trietieckim…
Płk Aleksander Trietiecki, wojskowy proku-
rator, nadzorujący śledztwo katyńskie. Pod 

wpływem postawy ks. Zdzisława Peszkowskie-
go, który także uczestniczył w tamtych ekshu-
macjach, przeżył duchowy przełom. 10 kwiet-
nia 2010 r. emerytowany już generał czekał
w Smoleńsku na swoich polskich znajomych,
z którymi połączyły go tamte ekshumacje, 
m.in. Bożenę Mamontowicz-Łojek. Była na 
pokładzie Tu-154.
To ciotka Piotra Łojka, żona Jerzego Łojka i sy-
nowa mjr. Leopolda Łojka – ofiary Katynia.
Gdy jej mąż historyk Jerzy Łojek umierał, to 
ona wzięła na swoje barki i sumienie misję 
katyńską. Misję docierania do prawdy i god-
nego upamiętnienia m.in. swojego teścia mjr. 
Leopolda Łojka. Testament Łojków wypełniała 
z determinacją i odwagą. To ona, w imieniu 
Rodzin Katyńskich, razem z prof. Jackiem 
Trznadlem i płk. Markiem Tarczyńskim przeka-
zała w kurii polowej WP na ręce ówczesnego 
biskupa polowego Sławoja Leszka Głódzia – 
relikwię z Kozielska. Małą sosnową deseczkę 
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z obozowej pryczy z wyrzeźbioną Matką Bożą 
Ostrobramską. To dziś serce Kaplicy Katyńskiej 
w Katedrze polowej WP.

Kozielskie zapiski Swianiewicza
w Muzeum Ordynariatu Polowego

Prof. Maria Swianiewicz-Nagięć najstarsza cór-
ka więźnia Kozielska, prof. Stanisława Swia-
niewicza, który ocalał, odkryła notatki ojca
z Kozielska w Muzeum Ordynariatu Polowe-
go. – Oglądałam obraz Matki Boskiej trzyma-
jącej przestrzeloną czaszkę. Pod nim, w gablo-
cie – patrzę – leży rękopis mojego ojca. Sześć 
stron. Nie zwiedzałam dalej. Poszłam do kie-
rowniczki, opowiedziałam historię ojca, i po-
prosiłam o kopię tego rękopisu. Zaraz potem 
przeczytałam ją. Na niej, innym charakterem 
pisma, jest dopisane: „profesor USB Stanisław 
Swianiewicz”. Prof. Swianiewicz wraz z innym 
jeńcami polskimi jechał w stronę dołów śmier-
ci w Katyniu. Na stacji Gniezdowo, niemal
w ostatniej chwili, został wyprowadzony
z grupy idących na śmierć. NKWD potrzebo-
wało jego specjalistycznej wiedzy o niemiec-
kiej gospodarce.
W sześciostronicowej notatce, odkrytej przez 
córkę prof. Swianiewicza, jest opis życia reli-
gijnego w obozie w Kozielsku. Gdy Wielu jeń-
ców Kozielska w swoje ostatnie święta wiel-
kanocne w 1940 r. przyjmowało Komunię św. 
Jeszcze nie wiedzieli, że to ich wiatyk…
Oto treść notatki odnalezionej przez córkę 
prof. Swianiewicza w Muzeum Ordynariatu 
Polowego: „Obóz oficerski jeńców wojsko-
wych w Kozielsku istniał od początku listo-
pada 1939 r. do początku maja 1940 r. Obóz 
mieścił się nie w samym Kozielsku, lecz w du-
żych zabudowaniach w odległości mniej wię-
cej 10 km od miasta. Były to zabudowania po 
jednym z najsławniejszych klasztorów prawo-
sławnych, znanych przed rewolucją pod na-
zwą Optina Pustyni. Zabudowania klasztorne 
i gmachy pocerkiewne są ciekawe ze względu 
na motywy barokowe. Na ogół dość rzadkie 
w rosyjskim budownictwie cerkiewnym. (…) 
Jeńców rozdzielono na dwie grupy, całkowi-
cie od siebie odseparowane. Jeńcy zamieszkali 
przed wojną na ziemiach okupowanych przez 
wojska niemieckie i litewskie byli ulokowani 
we właściwych zabudowaniach klasztornych, 
około trzy tysiące pięćset osób. Jeńców zaś, 
zamieszkałych stale na ziemiach okupowanych 
przez wojska sowieckie – około tysiąc pięćset 
osób – umieszczono w zabudowaniach przy-
klasztornych, w tak zwanej skicie. Mogę mó-
wić jedynie o życiu religijnym pierwszej grupy. 
Zewnętrznym wyrazem życia religijnego jeń-
ców były wspólne praktyki religijne. Początko-
wo znajdowało one swój wyraz we wspólnych 
modlitwach wieczornych. Po pewnym jednak 
czasie, wobec stanowczego zakazu władz obo-
zowych, wspólne głośne modlitwy utrzymały 
się jedynie na mniejszych salach, gdzie kontro-
la ze strony władz była trudniejsza. Natomiast 
na wielkich salach, mieszczących się głównie 
w budynkach pocerkiewnych, gdzie na jed-
nej sali mieszkało nie raz do pięciuset osób, 
trzy, cztery piętra ław, wprowadzono zwyczaj 
zarządzania zamiast głośnej modlitwy trzymi-
nutowej absolutnej ciszy. Z chwilą zarządzenia 
ciszy ustawał wszelki ruch i wszelkie rozmowy. 
Każdy stawał w tym miejscu, gdzie zastało go 
zarządzenie. Jeżeli w tym momencie wchodzili 

na salę przedstawiciele władz łagiewnych, to
z reguły nie odpowiadano na ich pytania, aż 
do chwili zarządzenia końca ciszy.Bardzo pod-
noszącym na duchu czynnikiem, była moż-
ność wysłuchania Mszy świętej i przystąpienia 
do sakramentów świętych. W obozie była 
pewna ilość księży. Ksiądz major Ziółkowski, 
ksiądz podpułkownik Nowak, ksiądz Kantak 
– profesor Seminarium Duchownego w Piń-
sku, ksiądz kanclerz kurii biskupiej Wojska Pol-
skiego, którego nazwiska nie pamiętam i jesz-
cze kilku, których nazwisk w tej chwili nie 
mogę sobie przypomnieć. Msze święte były 
przeważnie organizowane za każdym razem
w innym miejscu, tak aby władze łagiewne 
nie mogły zorientować się za wcześnie. Zwy-
kle władze obozowe dowiadywały się, gdzie 
obyło się nabożeństwo, lecz gdy zjawiały się 
na miejscu, było już po wszystkim. Dlatego 
też, organizatorzy nabożeństw zwykle dzielili 
życzących wysłuchać Mszy świętej na grupy,

w zależności od ilości księży. Każdy otrzymy-
wał z wieczora zawiadomienie, dokąd ma się 
stawić rano dla wysłuchania Mszy świętej. 
Nabożeństwa te odprawiane były przeważ-
nie w bardzo wczesnych godzinach, przed 
pobudką, a więc piąta, szósta rano. Podczas 
nabożeństw wiele osób przystępowało do sa-
kramentów świętych. Początkowo przystępo-
wanie do sakramentów miało charakter tłum-
ny. Trudno mi mówić tutaj o jakiś cyfrach, lecz 
mam takie wrażenie, że ilość komunikujących 
trzeba było liczyć nie na dziesiątki, lecz na 
setki. Komunikanty przyrządzano przeważnie
z białego chleba. Oczywiście o użyciu szat 
liturgicznych, oprócz stuły, nie mogło być 
mowy. Te zebrania przed wschodem słońca, 
w mrocznych zakątkach gmachów pocerkiew-
nych, te figury przemykające się wczesnym 
rankiem przez podwórza klasztorne, ta ogrom-
na cisza panująca nad dziesiątkami klęczących 
żołnierzy przerywana jedynie przyciszonym 
recytowaniem przez kapłana słów liturgii 
mszalnej – wszystko to musiało pozostawić 
na obecnych niezatarte wrażenie. Myśl, mimo 
woli, zwracała się do tego, co się kiedyś czy-
tało o katakumbach. Z biegiem jednak czasu,
w miarę, jak władze obozowe lepiej poznawa-
ły nasze metody pracy religijnej, trzeba było 
stosować coraz większą ostrożność. Dlatego 
też w grudniu przyjęto już, że kapłani odpra-

wiali Msze święte przeważnie w jakiś małych 
i wąskich pokoikach, w obecności kilkunastu 
lub najwyżej kilkudziesięciu ludzi. Potem zaś 
przechodzili do większego lokalu dla rozdania 
Komunii świętej. Duże trudności nasuwało 
także organizowanie spowiedzi tak dużej rze-
szy ludzkiej. Było to powodem tego, że wielu 
jeńców odbywało spowiedź w dość niezwy-
kłej pozycji. Na przykład pod pozorem roz-
mowy na korytarzu lub spaceru na podwórzu 
obozowym. W grudniu księża za odprawianie 
wspólnych nabożeństw zaczęli otrzymywać 
kary karceru. Prawie wszyscy księża musie-
li – dłużej lub krócej – odsiedzieć w karcerze. 
W nocy, z 24 na 25 grudnia 1939 roku, spo-
tkał nas wszystkich wielki cios. Wywieziono
z obozu, w niewiadomym kierunku, wszystkich 
księży, oprócz księdza Ziółkowskiego. Odtąd 
cały ciężar pracy kapłańskiej w obozie spadł 
jedynie na jego barki. Warunki stawały się co-
raz trudniejsze. Z powodu braku wina ksiądz 
Ziółkowski musiał zaprzestać odprawiania 
Mszy świętych. Pozostały mu jedynie niedu-
ży zapas na okres Wielkiego Tygodnia i Świąt 
Wielkanocnych. Dzięki też niezmordowanym 
i pełnym poświęcenia wysiłkom księdza Ziół-
kowskiego, setki jeńców kozielskich mogła w 
okresie wielkanocnym 1940 r. przystąpić do 
spowiedzi i przyjąć Komunię świętą. Ta Komu-
nia wielkanocna była jednym z ostatnich aktów 
współżycia religijnego więźniów w Kozielsku. 
Była jednocześnie jakby błogosławieństwem 
i pokrzepieniem na dalszą drogę prób i mę-
czarni. Wkrótce bowiem, w kwietniu 1940 r.,
rozpoczęła się likwidacja obozu, podczas któ-
rej z reguły rozdzielano ludzi bliżej z sobą ży-
jących, umieszczając ich w różnych transpor-
tach. Jestem przekonany, że pamięć o naszych 
księżach pozostała bardzo żywa w sercach 
wszystkich kozielszczanów. Szczególnie przy-
wiązaliśmy się do księdza Ziółkowskiego, któ-
ry był z nami najdłużej. Jego twarda, zwarta
w sobie sylwetka, tchnąca niespożytą siłą chło-
pa, jego hasło, że należy nawet przeciwko na-
dziei mieć nadzieję, bardzo silnie towarzyszy 
niedoli, podnosząc nie raz słabsze charaktery. 
Co się stało w dalszym ciągu z księżmi koziel-
skimi, nie mam żadnych wiadomości, oprócz 
przypadku, kiedy udało mi się pewne wiado-
mości o księdzu Kantaku. Mianowicie, jesienią 
1940 r. siedziałem w Moskwie w więzieniu na 
Łubiance, z jednym obywatelem rosyjskim – 
Tatarem, który uprzednio siedział z księdzem 
Kantakiem. Otóż od niego dowiedziałem się, 
że ksiądz Kantak został przewieziony z obo-
zu w Kozielsku do obozu w Ostaszkowie. 
Stamtąd zaś do więzienia w Moskwie.
Przy organizowaniu życia religijnego w obo-
zie kozielskim byli czynni nie tylko księża, 
lecz osoby świeckie. (…) Na zawsze, póki 
żyć będę, pozostanie mi w pamięci pewien 
poranek niedzielny, gdy przyszedłem do pro-
fesora Komarnickiego i zastałem go w głę-
bokim skupieniu, siedzącego na narach. Pro-
fesor Komarnicki adorował Najświętszy Sa-
krament, umieszczony na niewielkiej półce 
pod narami. Postać kapitana Antonowicza, 
wymaga osobnego omówienia. (…) Jego 
ulubionym stwierdzeniem było, że to nie 
jest nieszczęście, lecz cudowne zrządzenie 
Opatrzności, iż tyle głęboko wierzących tra-
fiło do tego smutnego kraju…”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Ks. Władysław Bukowiński – Apostoł Kazachstanu i więzień so-
wieckich łagrów został ogłoszony błogosławionym 11 września 

2016 roku. Dokonał tego kard. Angelo Amato, legat papieski, 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, podczas Mszy 
św. w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Na-
rodów w Karagandzie. Była to pierwsza w historii beatyfika-
cja w Kazachstanie.

Ks. Władysław Bukowiński błogosławionym Ks. Władysław Bukowiński błogosławionym 

wiązanych sznurkiem z krzyżykiem, z drutu, 
zawsze nosił ze sobą małą figurkę Madonny. 
„Obóz stał się dla niego amboną, z której 
uczył miłości Boga i pojednania z bliźnim. 
Często powtarzał wiara rozbija mury” – za-
znaczył kaznodzieja.
Przypomniał, że w 1955 r. ks. Bukowiński nie 
skorzystał z możliwości powrotu do Polski i 
przyjął obywatelstwo sowieckie, aby pozo-
stającym na terenie Związku Radzieckiego 
nieść pociechę wiary.
Zwrócił uwagę, że ks. Bukowiński był prze-
konany o odrodzeniu Kościoła na Wschodzie 
a zwłaszcza o powrocie Rosji do Chrystusa. 
„Aresztowania i deportacje były dla niego 
znakami Opatrzności, która chciała obec-
ności księdza w tych miejscach cierpienia. 
Nawet ateiści stawali się dla niego znakami 
Opatrzności” – zaznaczył. W obozach mimo 
zakazów organizował święta Bożego Naro-
dzenia, Wielkanoc, wraz z innymi kapłanami 
głosił rekolekcje, spowiadał, odprawił Msze 
św., udzielał Komunii św. Często powtarzał, 
że w swoim życiu zawsze znajdował się tam 
gdzie chciała tego Opatrzność Boża. Poma-
gał rodzinom wielodzietnym mężczyznom 
uzależnionym od alkoholu, odwiedzał cho-
rych i osoby starsze, udzielał sakramentu 
małżeństwa, kierował młodymi do pójścia 
za ich powołaniem, nawracał niewierzących. 
„A wszystko to robił z prostotą i radością”
– zaznaczył.
Kard. Amato zwrócił uwagę, że ks. Bukowiń-
ski zawsze wierzył, że okres ateizmu się skoń-
czy i wielu w Związku Radzieckim powróci 
do Boga. „Był o tym przekonany. Mówił, że 
Rosja jest jak suchy step, wystarczy rzucić 
iskrę i zapłonie wiara i nadzieja” – zazna-
czył i dodał: „Błogosławiony był pierwszym 
głosicielem Jezusa i Bożego Miłosierdzia
w Kazachstanie”. Nawracał nie tylko ludzi 
prostych ale i wykształconych.
Kardynał przypomniał, ze jego procesy przed 
sowieckim sądami stawały się ambonami 
świadectwa i ewangelizacji. Ks. Bukowiński 
zawsze powtarzał ofiarom systemu pełnego 
nienawiści aby unikali niechęci, kochali Boga 
i bliźniego. Paradoksalnie nieludzkie warunki 
w więzieniach i obozach pozytywnie wpły-
wały na jego osobowość, na jego miłość. Nie 
bał się pomagać rodzinom deportowanym 
przez sowietów na Syberię dając im jedzenie, 
książeczki do modlitwy, zachęcając słowami 
pociechy.
Kard. Amato przypomniał, że cierpiał prze-
śladowania tak od nazistów jak i komuni-
stów. Wszystko to nie osłabiło jego wiary.
W więzieniach pomagał nie tylko katolikom 
ale wszystkim, którzy potrzebowali pomocy, 
nie patrzył na narodowość czy religię. „Nie 
mógł przywrócić wolności bliźniemu ale for-

mował go do bycia wewnętrznie wolnym. 
Według wielu świadectw w piekle zła, nie-
sprawiedliwości, zniszczeń, bólu i cierpienia 
ks. Bukowiński był przykładem dobrego czło-
wieczeństwa” – mówił kard. Amato.
„Naśladując Jezusa żywił ekstremalną miłość 
do swoich prześladowców. Często mówił, 
że jeśli ktoś jest przeciw tobie wyjdź mu na 
spotkanie. Mimo cierpień i upokorzeń nigdy 
nie dopuścił do siebie trucizny nienawiści, 
gniewu i złości. Miłość nieprzyjaciół, wyznał, 
nie była tylko piękną teorią w moim życiu na 
Wschodzie. To przykazanie nie było dla nie-
go utopią lecz rzeczywistością” – powiedział 
kard. Amato.
Zaznaczył, że ks. Bukowiński zostawia nam 
przesłanie radości, braterstwa i nadziei. „Bło-
gosławiony Władysławie Bukowiński módl 
się za nami” – zakończył prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych.
W modlitwie wiernych modlono się po ro-
syjsku, polsku, niemiecku, włosku m.in. 
za Kościół w Kazachstanie, Azji Środkowej
i krajach byłego Związku Radzieckiego aby za 
wstawiennictwem i przykładem nowego bło-
gosławionego ks. Władysława Bukowińskie-
go pomagał wiernym podejmować wszel-
kie zamysły Opatrzności Bożej i świadczył
o nich w życiu; za prześladowców, wszyst-
kich, którzy w jakikolwiek sposób prześladu-
ją, uciskają ludzi, czynią krzywdę człowieko-
wi naruszając jego prawo do życia i wolności;
o Boże zmiłowanie nad ofiarami reżimów 
totalitarnych oraz aktów terrorystycznych na 
całym świecie.
Na zakończenie Mszy św. sędziwa siostra 
Flora, eucharystka, która towarzyszyła ks. 
Bukowińskiemu do ostatnich chwil życia 
wręczyła kard. Amato w darze relikwie bło-
gosławionego.
Wśród uczestników beatyfikacji był ks. Ma-
riusz Kowalski z Karagandy, który w 2008 r. 
za przyczyną sługi Bożego ks. Bukowińskiego 
został uzdrowiony po wylewie krwi do mó-
zgu. Lekarze nie dawali księdzu większych 
szans na życie. Po kilku dniach intensywnych 
modlitw wstawienniczych, m.in. karmelita-
nek z Karagandy, ks. Mariusz wyszedł zdro-
wy ze szpitala. Po badaniach w Polsce okaza-
ło się, że nie ma żadnego śladu po wylewie.
Mszę św. koncelebrowali m.in. arcybiskup 
Astany, Tomasz Peta, ordynariusz diecezji Prze-
mienienia Pańskiego w Nowosybirsku w Rosji, 
bp Joseph Werth i ordynariusz diecezji Święte-
go Józefa w Irkucku, bp Cyryl Klimowicz.
Wśród biskupów byli hierarchowie z Polski: 
bp rzeszowski Jan Wątroba, bp ełcki Jerzy 
Mazur oraz biskupi pomocniczy: Jan Szkodoń 
z Krakowa i Stanisław Jamrozek z Przemyśla.
W uroczystości beatyfikacyjnej wzięło udział 
ponad tysiąc wiernych z Kazachstanu i piel-
grzymów m.in. z Polski, Rosji, Białorusi, Ukra-
iny, Niemiec i Litwy.
Następnego dnia w świątyniach Karagandy 
i Kazachstanu zostały odprawione Msze św. 
dziękczynne za beatyfikację ks. Bukowińskie-
go.

Na podst. KAI oprac. kes

Po akcie pokutnym 
biskup Karagandy, 

Adelio Dell’Oro powtó-
rzył wobec kard. Amato 

prośbę, skierowaną wcze-
śniej do Ojca Świętego, o beatyfikację czci-
godnego Sługi Bożego. Przedstawiono życio-
rys ks. Bukowińskiego.
Legat papieski odczytał uroczyście po łacinie 
list apostolski z decyzją papieża. „Przyjmując 
pragnienie naszego brata, biskupa, ordy-
nariusza Karagandy Adelio Dell’Oro, a tak-
że wielu innych współbraci w biskupstwie
i wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą 
apostolską zezwalamy, by czcigodny Słu-
ga Boży ks. Władysław Bukowiński, od tej 
pory nazywany był błogosławionym, a jego 
święto niech będzie obchodzone zgodnie
z zasadami prawa 20 czerwca każdego roku” 
– brzmiał list beatyfikacyjny papieża Fran-
ciszka.
Po raz pierwszy publicznie oddano cześć 
ks. Bukowińskiemu poprzez odsłonięcie jej 
wizerunku. W katedrze rozległy się brawa
i zabrzmiał śpiew. Na ołtarzu umieszczono 
relikwie błogosławionego.
W kazaniu kard. Amato przypomniał opinię 
św. Jana Pawła II, który nazwał ks. Bukowiń-
skiego heroicznym świadkiem wiary i tym 
którzy cierpią prześladowania. Natomiast dla 
papieża Franciszka jest on niestrudzonym 
apostołem Ewangelii i pasterzem według 
serca Chrystusowego.
Nazwał błogosławionego odważnym misjo-
narzem Chrystusa na rozległych ziemiach 
Europy Wschodniej gdzie panowała ideolo-
gia represyjna, która starała się wykorzenić
z serca człowieka każde uczucie religijne.
„Ks. Bukowiński jest chwałą i chlubą Kościoła 
w Kazachstanie. Beatyfikacja jest celebracją 
świętości tego kapłana, bohaterskiej ofiar-
ności w służbie bliźniego, który pozostawił 
swoją gorliwością trwałe dziedzictwo dobra. 
W czasie prześladowań religijnych związa-
nych z cierpieniem fizycznym i moralnym ks. 
Bukowiński odnajdywał bezpieczne schro-
nienie w wierze w Boga i jego opatrzności. 
Jego rys świętości jest przyozdobiony trze-
ma diamentami duchowymi: wiarą nadzieją
i miłością” – powiedział kard. Amato.
Podkreślił, że po każdym okresie niewoli ks. 
Bukowiński wracał do siebie wychudzony 
ale duchowo odnowiony. „Z modlitwą prze-
zwyciężał strach, głód, przemoc kontynuując 
swoją posługę narażony na aresztowanie
i ponowne odesłanie do gułagu” – powie-
dział kardynał.
Przypomniał, że ks. Bukowiński mówił kaza-
nia także w gułagu, podczas niewoli jego ró-
żaniec został wykonany z kulek chleba, prze-
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„Boża Opatrzność działa nieraz i przez ateistów” „Boża Opatrzność działa nieraz i przez ateistów” 
W czerwcu 1955 r., w czasie tzw. odwilży 
zapoczątkowanej śmiercią Stalina, władze 
Związku Radzieckiego poczęły uwalniać z ła-
grów więźniów politycznych, a także umożli-
wiać im powrót do ich krajów macierzystych. 
Rozporządzenie to dotyczyło również daw-
nych łagierników, którzy po odbyciu kary 
zostali przymusowo osiedleni, m.in. w azja-
tyckich republikach Związku Radzieckiego. 
Jednym z nich był ks. Władysław Bukowiński. 
10 sierpnia 1954 roku, po odbyciu kary 10 lat 
więzienia, został zwolniony z łagru i admini-
stracyjnie zesłany do Karagandy w ówczesnej 
Kazachskiej Republice Radzieckiej. Wkrótce 
począł prowadzić tam tajną posługę duszpa-
sterską wśród katolików-zesłańców i ich po-
tomków. Któregoś dnia, także do Karagandy 

dotarła wiadomość o możliwości wyjazdu 
byłych więźniów politycznych do powojen-
nej Polski. To wtedy, w siedzibie miejscowej 
komendantury, miała miejsce znamienna 
rozmowa. Kapitan sowieckich służb zwró-
cił się do polskiego kapłana: „Obywatelu 
Bukowiński, proponujemy wam repatriację 
do Polskiej Republiki Ludowej”. Odpowiedź 
brzmiała: „Witam z radością decyzję Rządu 
Radzieckiego o repatriacji Polaków, na któ-
rą oczekiwało tysiące moich rodaków, lecz 
ja sam osobiście pragnę pozostać w Zwią-
zku Radzickim”. Na to sowiecki kapitan:
„A! Wam także przysługuje prawo pozosta-
nia w Związku Radzieckim”. 
„Wtedy to definitywnie stałem się obywa-
telem Związku Radzieckiego. Tak prosto
i zwyczajnie dokonał się ów drugi moment 
przełomowy w mym życiu. Tym razem ja 
sam dobrowolnie pokierowałem swoim ży-
ciem, doskonale zdając sobie sprawę z kon-
sekwencji mojej własnej decyzji” – wyznał 
ks. Bukowiński w swych Wspomnieniach
z Kazachstanu. W maju 1956 r. otrzymał 
paszport, stając się pełnoprawnym obywate-
lem Związku Radzieckiego. 3 grudnia 1958 r.
został aresztowany i oskarżony o nielegal-
ne prowadzenie świątyni, religijną agitację 
dzieci i młodzieży oraz posiadanie literatury 
antyradzieckiej, m.in. egzemplarzy „Rycerza 
Niepokalanej”! Stając wkrótce przed sowiec-
kim sądem (wyrok: trzy lata więzienia) miał 
okazję wyjaśnić – odpowiadając na pytanie 
sędziego – dlaczego nie skorzystał z możli-

wości powrotu do Polski: (...) „uczyniłem to 
ze względów ideowych, dla pracy duszpa-
sterskiej wśród tak bardzo jej potrzebujących 
a nie mających swych kapłanów wierzących 
katolików Związku Radzieckiego”. 

„Całkowicie poświęcił się swojej idei” 

Decyzję o pozostaniu w Związku Radzieckim 
ks. Bukowiński określił drugim przełomem
w swoim życiu. A kiedy miał miejsce pierwszy 
przełom? W dniu 22 stycznia 1945 r., kiedy ks. 
Władysław – już od trzech tygodni aresztowa-
ny przez Sowietów, którzy ponownie wkro-
czyli na Kresy Wschodnie RP – w więziennym 
konwoju wyjeżdżał z Łucka (pracował w nim 
od 1936 r.) wraz z uwięzionymi tak jak i on, 
sędziwym pasterzem diecezji łuckiej, bp. Adol-

fem Piotrem Szelążkiem i ks. Pio-
trem Gałęzowskim. Siedząc „na 
tobołkach wprost na platformie 
samochodu ciężarowego”, pa-
trząc na oddalającą się panoramę 
tego kresowego miasta, „jasno 
pojął” – jak to określił po latach – 
że „to jest przeszłość niepowrot-
nie miniona w moim życiu”. „Te-
raz jedziemy do Kijowa, a potem 
zapewne jeszcze o wiele dalej na 
wschód. Tam na wschodzie jest 
moja przyszłość życiowa z woli 
Opatrzności Bożej. Obym godnie 

wypełnił tę wolę opatrznościową” – tak rela-
cjonował tamten pierwszy życiowy przełom, 
który, jak podkreślał, nastąpił „niezależnie od 
mojej woli”. 
W „niepowrotnie minionej” przeszłości pozo-
stał czas życia ks. Władysława. Dzieciństwo
w Berdyczowie na Podolu, w zasobnym domu 
ojca, Cypriana Józefa, dyrektora cukrowni 
Spółki Kijowskiej. Przedwczesna śmierć mat-
ki Jadwigi, z domu Scipio del Campo, rodzi-
ny przybyłej do Polski z Włoch w XVI wieku 
wraz z królową Boną. W obliczu nadciągającej
w 1920 r. bolszewickiej nawały przeprowadz-
ka rodziny z Podola do Święcicy pod Sando-
mierzem, rodzinnego gniazda Ojca. Potem 
Kraków. Studia prawnicze w Uniwersytecie Ja-
giellońskim, aktywna działalność w Akademic-
kim Kole Kresowym, kleryckie lata w Metro-
politalnym Seminarium Duchownym. To tam 
formowało się kapłaństwo ks. Bukowińskiego, 
osobowość, poglądy. „To, co ja wyniosłem
z Krakowa zawsze mi pomagało i pomaga 
tam – na jakże dalekim od Krakowa Wscho-
dzie (…) zachować godność osobistą i kapłań-
ską” - pisał po latach. Święcenia kapłańskie
(28 czerwca 1931) przyjęte z rąk Księcia Bisku-
pa Adama Stefana Sapiehy. Posługa prefekta 
w Rabce, wikariat w Suchej. Kapłańska praca, 
za zgodą Księcia Biskupa, w biskupim Łucku na 
Kresach Wschodnich, z którymi był związany 
„urodzeniem, wychowaniem i tradycją”. Także 
fascynacją – przez całe życie – ideą jagielloń-
ską, budowaniem ponad partykularyzmami 
wspólnoty ludów i narodów Europy Wschod-

niej. To tam, w Łucku, po napadzie ZSRR na 
Rzeczpospolitą, został pierwszy raz uwięziony 
(22 sierpnia 1940 – 26 czerwca 1941). Przez 
wojenne lata, jako proboszcz parafii katedral-
nej, wykonywał sumiennie swe powinności 
kapłańskie, pomagał mieszkańcom miasta
i okolicy, Żydom, jeńcom sowieckim, także 
szukającym schronienia w Łucku uciekinierom 
z banderowskich pogromów.
Aresztancki szlak prowadził z Łucka do wię-
zienia w Kijowie. Długotrwale śledztwo. Roz-
prawa sądowa. Uznany za „agenta Watyka-
nu”, został „za zdradę ojczyzny” skazany na 
osadzenie na 10 lat w „poprawczo-roboczym 
więzieniu”. Łagier w Czelabińsku, praca przy 
wyrębie lasów i kopaniu rowów, kolejny ła-
gier w Dżezkazganie, ciężka praca w kopalni 
miedzi, 300 m pod ziemią. I nieprzerwany 
apostolat: słowem, czynem, przykładem. „Bu-
kowiński był człowiekiem silnej woli, nigdy nie 
załamywał się, całkowicie poświęcił się swojej 
idei. Nie okazywał nigdy żadnego przygnębie-
nia, jak tylko mógł pomagał towarzyszom nie-
doli. Pomagał w pracy, dzielił się swoim przy-
działem żywności, twierdząc, że mu mniejsza 
porcja wystarczy. Spowiadał przeważnie
w baraku, siedząc na narach, co robiło złudze-
nie zwykłej rozmowy” – to jedno z łagierni-
czych świadectw. Niech wystarczy na użytek 
tego tekstu poświęconego posłudze ks. Buko-
wińskiego w Kazachstanie. 

Apostoł wygnańczych rodzin

We wrześniu 1954 r. ks. Bukowiński po odby-
ciu zasądzonej kary został administracyjnie ze-
słany do Karagandy. Był pierwszym księdzem 
katolickim w tym największym ośrodku prze-
mysłu węglowego w Kazachstanie. Co drugą 
noc pracował jako stróż nocny na budowach. 
Takie zajęcie dawało mu sporo czasu na tajną 
posługę duszpasterską.
Ta azjatycka część Rosji, zamieszkała przez 
wyznających islam Kazachów (a także wielu 
Rosjan) w czasach sowieckich stała się do-
mem niewoli dla tysięcy Polaków, Niemców, 
Litwinów, Ukraińców, wyznawców chrześci-
jańskiej wiary: katolików, grekokatolików, 
prawosławnych, ewangelików, baptystów... 
Pozbawionych – to była sytuacja typowa dla 
całego niemal Związku Radzieckiego – prawa 
do swobodnego wyznawania wiary, opieki 
duszpasterskiej, świątyń. 
Skąd się wzięli katolicy w Kazachstanie? Pierw-
sza fala Polaków przybyła, przesiedlona ma-
sowo w 1936 r., z dawnych terytoriów I Rze-
czypospolitej, z rejonu Kamieńca Podolskiego, 
Winnicy, Żytomierza. Drugą stanowili miesz-
kańcy wschodnich województw II RP wcie-
lonych po 17 września 1939 roku do ZSRR; 
ofiary masowych deportacji w latach 1940-
1941 i 1944-1945. Część z nich w ramach tzw. 
porozumienia repatriacyjnego, realizowanego 
w latach 1956-1959, zdecydowała się wyje-
chać do nieznanej im Polski, za której nowymi 
granicami pozostały ich kresowe „małe oj-

Posługa bł. ks. Władysława Bukowińskiego w KaragandziePosługa bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Karagandzie
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czyzny”. W Kazachstanie osiedlono też wielu 
katolików Niemców. Potomków osadników 
sprowadzanych w XVIII wieku do Rosji przez 
carycę Katarzynę II, zamieszkałych na Powołżu 
i w południowej Ukrainie, masowo przesiedla-
nych do Kazachstanu przed i w okresie II woj-
ny światowej, także po jej zakończeniu.
Z myślą o potrzebach duchowych tych pro-
stych, zwykłych ludzi ks. Bukowiński rozpoczął 
swą posługę kapłańska w Karagandzie. Podej-
mował ją z przekonaniem, że jest narzędziem
w rękach Bożej Opatrzności, „która działa 
nieraz i przez ateistów, którzy zesłali mnie 
tam, gdzie ksiądz jest szczególnie potrzeb-
ny”. Podjął ją nie tylko on, także dwaj jego 
przyjaciele z Łucka i wspólnej celi kijowskie-
go więzienia, skierowani na administracyjne 
osiedlenie w Kazachstanie po „odsiadce” 
dziesięcioletniego wyroku: ks. dr Bronisław 
Drzepecki (1906–1973), absolwent rzymskie-
go Uniwersytetu „Angelicum” (we wsi Zielo-
ny Gaj koło Akmolińska, 1955-1958), i ks. dr 
Józef Kuczyński (1904–1982), absolwent In-
stytutu Katolickiego w Paryżu (w miasteczku 
Taińcza,1956-1958). Do posługi tej trójki od-
nieść można słowa ks. Bukowińskiego: „Wszak 
jesteśmy kapłanami Jezusa Chrystusa. Chrystus 
sibi non placuit – Chrystus się nie oszczędzał – 
powiada Apostoł Paweł, który sam na pewno 
także się nie oszczędzał. Jesteśmy wyświęceni 
nie na to, byśmy się oszczędzali, lecz na to, by-
śmy – jak trzeba – dusze swe kładli za owce 
Chrystusowe”. Szybko za to „kładzenie dusz” 
przyszła zapłata: w 1958 r. wszyscy trzej zostali 
aresztowani i skazani. Ks. Bukowiński – 3 lata,
ks. Drzepecki – 5 lat, ks. Kuczyński – 7 lat. Po 
uwolnieniu ks. Bukowiński pozostał w Kazach-
stanie, dla jego przyjaciół nie było już w nim
miejsca. Ks. Kuczyński (17 lat sowieckiego 
więzienia) do końca życia posługiwał w histo-
rycznym Barze na Podolu, ks. Drzepecki (15 lat 
więzienia) także na Podolu, w Szarogrodzie. 

Szczęście doznane na trzęsącej się furce 

Ks. Bukowiński niestrudzony proboszcz ni-
gdy nie erygowanej parafii karagandzkiej,
w której nie było żadnego kościoła, ani kaplicy 
(urządzona w baraku na przedmieściu istniała 
ledwie rok 1956/1957, zamknięta przez wła-
dze) nazywał siebie „ustawicznym domokrąż-
cą”. „Całe moje duszpasterstwo dokonuje się 
w cudzych domach lecz w żadnym wypadku 
nie w jednym domu, lecz za każdym razem
w innym”. We Wspominieniach z Kazachstanu 
opisał scenerię tych zakonspirowanych, kata-
kumbowych Mszy św., odprawianych zwy-
kle w skromnych przedmiejskich domkach, 
podczas których za ołtarz służył „zwyczajny 
stół, byleby tylko mocno stał i nie chwiał się”.
W niedzielę przychodziło na nie niekiedy do 
stu osób, w ciągu tygodnia ok. pięćdziesięciu.
Był przede wszystkim duszpasterzem wygnań-
czych rodzin, które w nową rzeczywistość 
życia przeniosły z utraconej ojczyzny skarb 
katolickiej wiary. Trwały przy niej przez lata 
bez kapłanów, bez życia sakramentalnego. To 
oczywiste, że mijający czas, także presja ate-
istycznego systemu, ten skarb wiary umniej-
szał, tak że niekiedy tracił swój pierwotny 
blask, przygasał, bywało ledwie się tlił. Ks. Bu-
kowiński szukał katolickich rodzin, budował 
konspiracyjne wspólnoty, przynosił im dar Eu-

charystii, Słowa Bożego, łaskę sakramentów, 
dzięki którym stawali się dziećmi Kościoła, 
umacniali i wyrażali swoją wiarę, upodabniali 
się do Chrystusa. Jakże współbrzmią z naucza-
niem papieża Franciszka słowa ks. Bukowiń-
skiego poświęcone babciom, przedstawiciel-
kom najstarszego wygnańczego pokolenia. 
„Póki żyje w rodzinie babcia mądra i pobożna, 
cała rodzina jest wierząca i praktykująca. Gdy 
umrze babcia to mama nie może już tego dać 
swym dzieciom, co dawała babcia, wycho-
wana jeszcze w lepszych warunkach, a jeżeli 
umrze mama, to jej córka może wpływać na 
swoje dzieci jeszcze w mniejszym stopniu od 
mamy” – tak diagnozował sytuację w wielu 
wygnańczych rodzinach. 
We Wspomnieniach z Kazachstanu zawarł 
wiele informacji o swej pracy duszpasterskiej, 
która choć „jest w zasadzie taka sama jak na 
całym świecie (…) to jednak ma pewne osobli-
wości”. O homiliach i kazaniach, które „muszą 
być krótkie, zwłaszcza gdy jest 
zbyt gorąco w mieszkaniu”.
O tym, że głosi je w powszech-
nie zrozumiałym, rosyjskim ję-
zyku, kiedy na Msze św. przy-
chodzą katolicy różnych nacji. 
O chrztach osób dorosłych, 
często tzw. chrztach warun-
kowych udzielanych tym, 
którzy niegdyś, z braku kapła-
na, otrzymali chrzest z wo-
dy, którego szafarką bywała 
najczęściej „autorytatywna 
w danej miejscowości stara 
babcia”. O posłudze w kon-
fesjonale, która stanowiła szczególny rys jego 
kapłaństwa. Zwykle był nim stołeczek, obok 
którego stawiano drugi – dla penitenta. Od 
tych, którzy spowiadali się po długiej przerwie, 
wymagał, aby to były spowiedzi generalne,
z całego życia. Miał dla nich zawsze czas. „Mu-
szę zrobić wszystko, co leży w mojej mocy, by 
taka osoba odniosła jak najlepsze wrażenie ze 
spotkania z księdzem (...) trzeba jej pozwolić 
całkowicie się wypowiedzieć”. 
Spowiedź z całego życia przyjmował również 
przed udzielaniem sakramentu ostatniego na-
maszczenia. Udzielał go, korzystając z upraw-
nień papieskich, nie tylko w niebezpieczeń-
stwie śmierci, także ludziom w podeszłym 
wieku. Znacznie częściej niż związki nowo 
zawierane, błogosławił pary żyjące ze sobą od 
lat bez ślubu, były takie, ktore jeszcze nigdy 
się nie spowiadały, nie przyjmowały I Komunii 
Świętej. „Miałem takie wypadki, że równocze-
śnie dawałem ślub ojcu i synowi, matce i cór-
ce”. Uważał że największym niebezpieczeń-
stwem dla wiary w Związku Sowieckim jest 
„takie odseparowanie dzieci i młodzieży, by 
one nigdy nie miały możności poznać Boga”. 
Jako kapłan katolicki nie mógł pogodzić się 
z wymogiem sowieckiego prawa zabrania-
jącego nauczania dzieci i młodzieży religii.
W czasie wakacji, w 10-15 osobowych gru-
pach, przygotowywał dzieci do I Komunii 
Świętej, równolegle prowadził katechezę 
dla ich matek. Sama uroczystość wyglądała 
tak jak wszędzie: białe sukienki z welonikami 
dziewcząt, uroczyste ubranka chłopców. Tyl-
ko trzeba było odbywać ją przy zamkniętych 
szczelnie oknach. Po upływie roku kolejny 

sakrament – bierzmowanie, połączony z po-
nowną katechizacją. Przystępowała do nich 
nie tylko dziatwa. Wspominał: „do I Komu-
nii Świętej miałem „córeczkę” 52-letnią, do 
bierzmowania miałem już niejedną babcię 
70-letnią”. 
W kapłańskim życiu ks. Bukowińskiego był 
jeszcze jeden motyw: wyprawy misyjne do 
Tadżykistanu (cztery), w okolice Ałma-Aty, 
do Aktiubińska (dwie), do Semipałatyńska. 
Najkrótsza trwała miesiąc, najdłuższa cztery 
miesiące. Cztery uległy skróceniu na skutek 
interwencji władz. Podczas jednej z nich,
w czasie przejazdu furką z jednej polskiej 
wioski do drugiej, zdarzyło się coś, co ks. 
Bukowiński nazwał „olśniewającym przeży-
ciem”. Tak je opisał: „Był przepiękny dzień 
czerwcowy w pełnym blasku popołudniowe-
go słońca. Ani chmurki na niebie. Na prawo 
od nas obszerna, urodzajna równina, na 
lewo majestatyczne pasmo gór o szczytach 

pokrytych śniegiem. I wówczas poczułem 
się bardzo szczęśliwy i wdzięczny Opatrz-
ności za to, że mnie tam przyprowadziła do 
tych biednych i opuszczonych, a przecież tak 
bardzo wierzących i miłujących braci i sióstr 
w Chrystusie. Tego szczęścia doznanego na 
owej trzęsącej się furce nie zamieniłbym na 
największe zaszczyty i przyjemności”.

***
Ks. Władysław Bukowiński, kapłan, który 
„całe swoje życie podobnie jak wielki patriar-
cha Abraham zawierzył Opatrzności” (kard. 
Karol Wojtyła, 10 stycznia 1975 r.), zmarł
3 grudnia 1974 r. w Karagandzie. Jego po-
grzeb, który odbył się 7 grudnia: „Był praw-
dziwą manifestacją wiary i miłości do niego. 
Przybyła ogromna rzesza ludzi. Mimo wiel-
kiego mrozu dziewczynki były ubrane w bia-
łe sukienki i wianki na głowie, w rękach trzy-
mały zapalone świece. W wielkiej powadze, 
przy śpiewie pieśni wszyscy obecni żegnali 
zmarłego kapłana, jak żegna się dobrego 
ojca” (ks. Jan Nowak, 2010).
11 września 2016 r., w katedrze Matki Bożej 
Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Ka-
ragandzie, ks. Władysław Bukowiński, polski 
kapłan, więzień sowieckich łagrów, apostoł 
Kazachstanu, „heroiczny świadek wiary”
(Jan Paweł II ), „niestrudzony apostoł Ewan-
gelii i pasterz według Serca Jezusowego” 
(Franciszek), człowiek „o nadzwyczajnej 
postawie dobroci i miłości”, Ojciec odradza-
jącego się Kościoła w Kazachstanie, został 
ogłoszony – władzą apostolską Ojca Święte-
go Franciszka – błogosławionym. 

Jędrzej Łukawy 

Ks. Władysław BukowińskiKs. Władysław Bukowiński

z pobłogosławionymi parami małżeńskimiz pobłogosławionymi parami małżeńskimi
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„Wspomnienia z Kazachstanu” są bardzo 
osobistą relacja księdza Bukowińskiego z jego 
pracy. Książka została napisana podczas jed-
nego z krótkich pobytów błogosławionego 
w Polsce w 1969 roku na prośbę kardynała 
Karola Wojtyły. Postać Apostoła Kazachstanu 
była bliska Janowi Pawłowi II, który w 2004 
roku tak pisał do kard. Franciszka Macharskie-
go o ks. Bukowińskim: „Cieszę się, że postać 
tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapo-
mnienie. (...) Bogu dziękuję, że mogłem go 
osobiście poznać, budować się jego świadec-
twem i wspierać w każdy możliwy w tamtych 
czasach sposób”.
– Ta książka zmieniła moje życie – powiedział 
podczas promocji Piotr Jegliński, prezes wy-
dawnictwa Editions Spotkania. Jegliński przy-
pomniał, że pierwsze wydanie „Wspomnień 
z Kazachstanu” (1978), autorstwa ks. Buko-
wińskiego było pierwszą publikacją emigra-

cyjnego wydawnictwa Editions Spotkania. 
Podkreślił, że „Wspomnienia…” zostały opu-
blikowane na specjalne życzenie kard. Karola 
Wojtyły. Książka ukazała się już po wyborze 
metropolity krakowskiego na papieża. – Ks. 
Bukowiński pokierował moim życiem, dlate-
go, że dzięki niemu lub przez niego nie mo-
głem wrócić do kraju, bo gdy tylko wydałem 
„Wspomnienia…” zostałem oskarżony o dzia-
łanie na szkodę żywotnych interesów Polski 
ludowej oraz jej sojuszników – powiedział. 
Dodał, że to pierwsze wydanie książki bardzo 
dobrze się sprzedawało i trzeba było szybko 
dodrukować kolejne egzemplarze. Dlatego
w 1981 roku ukazało się wznowienie, uzupeł-
nione i wzbogacone o zdjęcia.
– Obecne wydanie jest pełnym. Udało nam 
się dotrzeć do oryginału pamiętników, listów, 

opinii przełożonych, wielu zdjęć i z tego ma-
teriału zrobiliśmy kronikę życia złożoną m.in. 
listów do przyjaciół ułożonych chronologicz-
nie. Powstała książka, która jest historią życia 
ks. Bukowińskiego – podsumował Jegliński.
– Dla mnie postać Księdza Bukowińskiego za-
wsze będzie się wiązała z tym etapem jego 
losów, które przeplata-
ły się z losami mojego 
ojca, gen. Władysława 
Andersa. Podobnie jak 
mój ojciec ks. Bukowiń-
ski był prześladowany
i aresztowany – po-
wiedziała Anna Maria 
Anders, sekretarz stanu 
w Kancelarii Premiera, 
pełnomocnik rządu ds. 
dialogu międzynarodo-
wego. Jak powiedziała 

misją ks. Bukowińskiego była pomoc najbar-
dziej potrzebującym. – Nigdy nie ugiął się 
przeciwnościom losu i stał się prawdziwym 
rycerzem Bożej sprawy, nieustraszonym żoł-
nierzem miłosierdzia, którego św. Jan Paweł II 
stawiał za wzór – podkreśliła.
Dodała, że swoimi wspomnieniami ks. Bu-
kowiński przypomina dziś o losie Polaków 
wywiezionych do Kazachstanu, którzy chcą 
wrócić do Polski.
Zdaniem historyka Kościoła, ks. prof. Romana 
Dzwonkowskiego, działalność ks. Bukowiń-
skiego w Kazachstanie była „wielką realizacją 
planu Opatrzności Bożej w stosunku do tych, 
którzy znaleźli się tam w łagrach i na zesła-
niu”. Dodał, że aby przeżyć czas uwięzienia
i wyniszczającej pracy potrzebna była nadzie-
ja, którą w serca współwięźniów wlewali osa-

dzeni tam kapłani. Wymienił ks. Bronisława 
Drzepeckiego (15 lat w łagrach) i ks. Józefa 
Kuczyńskiego (17 lat), którzy razem z ks. Bu-
kowińskim stanowili grupę przyjaciół. Piotr 
Jegliński zapowiedział na przyszły rok wyda-
nie wspomnień ks. Kuczyńskiego.
Longin Komołowski, przewodniczący Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” podkreślił, że 
kapłani w różnych zakątkach świata byli nie 
tylko krzewicielami wiary, ale także kultury
i historii Polski. – Kościół w wielu miejscach 
na całym świecie był dla mieszkających 
na obczyźnie Polaków nie tylko miejscem,
w którym mogli praktykować swoją religię, 
ale także miejscem poznawania języka, kul-
tury i historii. Miejscem zakotwiczania swej 
tożsamości – powiedział.
Mówiąc o ks. Bukowińskim Komołowski pod-
kreślił, że ważne było dla niego niesienie wia-

ry, nadziei i miłości Polakom i ludziom innych 
narodowości, jak np. Niemcom nadwołżań-
skim również wywiezionym w stepy Kazach-
stanu. Poinformował, że „Wspólnota Pol-
ska” wydała „Historię Polski”, na podstawie 
wykładu, prowadzonego wśród więźniów 
łagru przez ks. Bukowińskiego, która stano-
wi dokument, ukazujący rolę duchownego 
w krzewieniu polskości. – Ksiądz Bukowiński 
wniósł konkretne dzieło w podtrzymywanie 
pamięci, która budowała i buduje wspólnotę 
– podkreślił.
Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej 
poinformował o emisji znaczka pocztowe-
go z okazji beatyfikacji ks. Bukowińskiego.
– Święci i błogosławieni przypominają nam
o cnotach, jakie powinniśmy w sobie pielę-
gnować. Błogosławiony ks. Bukowiński jest 
dla nas w tym zakresie wzorem, pokazał nam 
co znaczy wiara i poświęcenie innym ludziom 
– powiedział. Dodał, że właśnie takie postawy 
chce promować Poczta Polska.
W promocji wzięli udział m.in. podsekretarz 
stanu w MON Wojciech Fałkowski, senato-
rowie Jadwiga Sagatowska, przewodnicząca 
komisji Spraw Emigracji i Łączności z Pola-
kami za Granicą, Kazimierz Wiatr, przewod-
niczący komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Ewa 
Czerniawska, wicedyrektor biura polonijnego 
Kancelarii Prezydenta oraz przedstawiciele 
mediów m.in. TV Polonia i 3 Programu Pol-
skiego Radia.

Krzysztof Stępkowski

W warszawskim Domu Polonii, siedzibie Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, 21 września odbyła się promocja 
książki „Wspomnienia z Kazachstanu” bł. ks. Władysła-
wa Bukowińskiego, beatyfikowanego 10 dni wcześniej 
kapłana archidiecezji krakowskiej, więźnia sowieckich 
łagrów i duszpasterza Polaków w Związku Radzieckim. 
Poza „Wspomnieniami…” błogosławionego zaprezen-
towano także wydanie rękopisu jego „Historii Polski”, 
którą wykładał współwięźniom oraz znaczek pocztowy 
wyemitowany przez Pocztę Polską z okazji uroczystości 
beatyfikacyjnych.

j d i Edi i S k i i j k B k iń ki b ł jb
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Wspomnienia BłogosławionegoWspomnienia Błogosławionego

Spotkanie we „Wspólnocie Polskiej”Spotkanie we „Wspólnocie Polskiej”

Piotr Jegliński (z książką w ręku) i oficjalni goście spotkaniaPiotr Jegliński (z książką w ręku) i oficjalni goście spotkania
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 15 września 1883 r.
w Okińczycach, w powiecie 
mińskim. Syn Konstantego, 
leśnika i Heleny z Czeczu-

kowiczów. Uczęszczał do Gimnazjum Filolo-
gicznego w Kołomnie (obecnie w granicach 
Moskwy). Przez trzy lata studiował prawo
i filozofię na Uniwersytecie Moskiewskim. Był 
jednym z najczynniejszych członków tajnej or-
ganizacji niepodległościowej, pracując na polu 
nauczania i uświadamiania narodowego prze-
bywających w Moskwie Polaków.
W 1906 r. wstąpił do Seminarium Duchowne-
go w Wilnie. 8 czerwca 1908 r. przyjął święce-
nia z rąk biskupa wileńskiego Edwarda Roppa. 
Pracę duszpasterska rozpoczął jako wikariusz 
w parafii ostrobramskiej. Był równocześnie 
notariuszem wileńskiej Kurii Biskupiej oraz 
redaktorem wychodzącego w Wilnie tygodni-
ka dla ludu „Przyjaciel”. Od 18 marca 1911 r. 
był kapelanem przy Kaplicy Dobroczynności. 
Za przedrukowanie z „Wiadomości Salezyań-
skich” artykułu „Jak ksiądz Bosko przemawiał 
do dzieci”, w którym carska cenzura dopa-
trzyła się zniewagi religii prawosławnej oraz 
za szerzenie idei niepodległościowych został 
przez Sąd Okręgowy w Pskowie skazany na 
cztery lata twierdzy. Od 26 czerwca 1913 r. 
przebywał w więzieniu, a następnie w klaszto-
rze w Agłonie na Łotwie. Po ułaskawieniu, od 
9 września 1914 r. był wikariuszem przy parafii 
katedralnej w Wilnie. 17 czerwca 1915 r. został 
proboszczem wileńskiej parafii Świętego Jaku-
ba. W 1916 r. wstąpił do Polskiej Organizacji 
Wojskowej, działając na polu niepodległościo-

wym i wojskowym. W październiku 1917 r.
został za to aresztowany przez okupujących 
Wilno Niemców. Był więziony w Wilnie, a na-
stępnie w Czersku na Pomorzu i w twierdzy w 
Colle-Schloss. Po odzyskaniu wolności powrócił 
do Wilna. 15 listopada 1918 r. ponownie objął 
probostwo parafii Świętego Jakuba. W styczniu
1919 r., jako kapelan Samoobrony Wileńskiej, 
brał udział w walkach z bolszewikami o Wilno. 
Po zajęciu miasta przez bolszewików, za zezwo-
leniem władzy duchownej został kapelanem 
formującej się 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. 
W czasie wojny polsko-bolszewickiej był kolej-
no: dziekanem Frontu Litewsko-Białoruskiego, 
dziekanem 4 Armii i dziekanem Dowództwa 
Frontu Północno-Wschodniego. „Od początku 
1919 roku dał się poznać jako niezwykle ener-
giczny, do samozaparcia się pracowity i pełen 
ideowego patriotyzmu kapelan. Był na pierw-
szej linii frontu, w szpitalach”, napisano w jego 
wojskowych aktach personalnych.
Po wojnie polsko bolszewickiej, zweryfikowa-
ny w stopniu dziekana (pułkownika), był dzie-
kanem duszpasterstwa Okręgu Wojskowego 
w Lublinie. W 1921 r. został dziekanem Do-
wództwa Okręgu Generalnego w Grudziądzu 
z zadaniem zorganizowania duszpasterstwa 
wojskowego na Pomorzu. W 1923 r. został 
rektorem kościoła garnizonowego Świętej Ka-
tarzyny w Toruniu, będąc jednocześnie dzieka-
nem Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w To-
runiu. Dzięki jego staraniom 3 maja 1927 r. 
przed kościołem odsłonięto monumentalną 
figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej.
Ksiądz Sienkiewicz był członkiem Komisji Re-

Ks. pułkownik Jerzy Sienkiewicz (1883–1947)
– kapłan archidiecezji wileńskiej, Naczelny Kapelan Sił Zbrojnych w Kraju

wizyjnej Rady Administracyjno-Gospodarczej 
Kurii Polowej WP oraz sędzią Sądu Biskupa 
Polowego WP. Był również członkiem Rady 
Nadzorczej Pomorskiej Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa, prezesem Zarządu Okręgowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu oraz 
członkiem Komitetu Budowy Domu Żołnierza 
w Toruniu.
31 sierpnia 1933 r. został przeniesiony w stan 
spoczynku, wrócił do macierzystej diecezji 
wileńskiej. W 1934 r. został mianowany ad-
ministratorem parafii Matki Boskiej Anielskiej
w Czarnej Wsi koło Białegostoku. Od 1937 r. 
był administratorem parafii Świetych Aposto-
łów Piotra i Pawła w Zabłudowie. Od 1939 r. 
jako emeryt mieszkał w Warszawie.
W czasie okupacji niemieckiej działał w taj-
nej organizacji Towarzystwo Patriotyczne. Był 
członkiem Rady Kapłańskiej przy Delegacie Rzą-
du na Kraj. W lipcu 1944 r. został mianowany
I zastępcą Naczelnego Kapelana AK, ks. płk. Ta-
deusza Jachimowskiego. W dniu wybuchu po-
wstania znajdował się na Lesznie. Został odcię-
ty od Komendy Głównej AK. 8 sierpnia 1944 r.
został wywieziony do obozu przejściowego
w Pruszkowie, skąd dotarł do Milanówka.
26 października 1944 r. mianowano go wika-
riuszem generalnym AK, a w listopadzie 1944 r.
został Naczelnym Kapelanem Sił Zbrojnych
w Kraju. Funkcję te pełnił do marca 1945 r.
W ostatnim okresie swojego życia był duszpa-
sterzem w parafii Przemienienia Pańskiego w 
Żukowie koło Milanówka, gdzie zmarł w 1947 r.
Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. 

Bogusław Szwedo

Milena Kindziuk ma w swoim pisarskim do-
robku kilka książek o ks. Jerzym, m.in. „Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko. Prawdziwa historia męczen-
nika”, „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko”, „Świadek prawdy”, a także książkę o Ma-
riannie Popiełuszko, zmarłej przed trzema laty 
matce ks. Jerzego „Matka świętego”. Tym ra-
zem autorka skupia się na świadectwach wielu 
osób, które odczuwają bliskość męczennika
z żoliborskiej parafii św. Stanisława Kostki. 
Mocnym punktem książki są zgromadzone 
świadectwa przypominające o stałej obecności 
i działalności świętych między nami. Obcowa-
nie świętych, jeden z dogmatów, wyznawany 
przez wspólnotę wierzących na niedzielnych 
Mszach świętych, jest w zasadzie jednym

Święty wśród nas
W pierwszych dniach października na rynku księgarskim pojawi 
się nowa książka Mileny Kindziuk na temat bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, zatytułowana „Cuda księdza Jerzego”. Jest to zbiór relacji 
(i interpretacji) na temat niewytłumaczalnych zjawisk i wydarzeń 
związanych z ks. Jerzym. Lektura interesująca, zwłaszcza dla tych, 
którzy z bliska mogli podziwiać ks. Popiełuszkę.

z tematów, który przy okazji wynika z lektu-
ry „Cudów księdza Jerzego”. Opisane w nich 
uzdrowienia, ocalenie przed śmiercią w czasie 
poważnego wypadku drogowego, łaska po-
prawienia wzroku, spektakularne nawrócenia 
po wielu latach trwania w grzechu, czy „cuda” 
nieco bardziej przyziemne, jak przywrócenie 
do pracy są w sposób jednoznaczny przypisy-
wane ks. Jerzemu, pokazują wpływ błogosła-
wionego na życie wielu ludzi.
Milena Kindziuk korzysta z materiałów zgro-
madzonych przez Ośrodek Dokumentacji Ży-
cia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ko-
ściele św. Stanisława Kostki, jak i z własnych, 
zebranych przez siebie wywiadów. Czasem 
te relacje pochodzą z obydwu źródeł, jak np. 

świadectwo uzdrowienia kolana Marianny Po-
piełuszko, która pojawia się i jako wypowiedź 
archiwalna udzielona autorce, i jako zeznanie 
zaczerpnięte z dokumentacji zebranej przy 
okazji prac nad procesem beatyfikacyjnym ks. 
Jerzego Popiełuszki. 
Poza świadectwami wielu anonimowych osób 
pojawiają się znane nazwiska jak np. prof. Ste-
fan Świeżawski, który wstawiennictwu ks. Je-
rzego przypisywał cofnięcie się nowotworu.
Jednym z najbardziej interesujących frag-
mentów książki jest opisany cud uzdrowienia 
François Audelana, ojca trzech córek, z niety-
powej, przewlekłej białaczki szpikowej, który 
być może posłuży do ogłoszenia bł. ks Jerzego 
Popiełuszki świętym Kościoła katolickiego. 
Książkę, która ukazuje się nakładem wydaw-
nictwa ZNAK, będzie można nabyć na tydzień 
przed wspomnieniem liturgicznym bł. ks. Je-
rzego, który przypada 19 października. 

Milena Kindziuk, Cuda księdza Jerzego, Kra-
ków, 2016, ZNAK, ss. 352.

kes
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Nasi pierwsi rodzice przez swoje nieposłu-
szeństwo wobec Boga otworzyli grzechowi 
drzwi serca każdego człowieka. Nasza natura 
ma upodobanie we wszelkim rodzaju buntu: 
wobec rodziców, współmałżonka, autoryte-
tów, norm społecznych, władzy. Ulubionym 
słowem dziecka w wieku od 1,5 do 3 lat jest 
słowo „nie”. Dotąd pocieszny szkrab zaczyna 
demonstrować swoje niezadowolenie, prze-
kracza zakazy, wszystko chce natychmiast
i nie rozumie słowa „za chwilę”. Z satysfakcją
wysypuje na podłogę pudrowe cukierki, malu-
je mazakiem po ścianie, a gdy rodzice odma-
wiają zakupu upatrzonego „obiektu pożąda-
nia”, krzyczy, tupie nogami lub uderza głową 
o podłogę ku zaszokowaniu obserwatorów, 
nie wspominając już o pluciu, biciu i wyrywa-
niu zabawek innym dzieciom w piaskownicy. 
Psychologowie tłumaczą ten okres jako czas 
kształtowania się tożsamości dziecka, jego 
odrębności i poczucia sprawczości. I choć ta-
kie postawienie sprawy uspakaja rodziców, to 
jednak wcale nie tuszuje faktu, że jest to jeden 
z najtrudniejszych etapów w ich życiu wycho-
wawczym. Podobnie w okresie adolescencji 
przyjdzie im zmierzyć się być może z jeszcze 
większym wyzwaniem, kiedy ich maluch prze-
kształci się w negującego wszystko i wszyst-
kich nastolatka, podważającego wszelkie 
wartości swoich rodziców, wykłócającego się 
o każdą minutę powrotu do domu i bezmyśl-
nie podejmującego ryzykowne zachowania, 
przyprawiając tym samym swoich „starych”
o zawał serca. I znów psychologia przychodzi 
tu z pomocą, tłumacząc, że nastolatek musi 
się zbuntować, by stać się odrębnym, doro-
słym człowiekiem zdolnym do podejmowania 
decyzji i kierowania własnym życiem. Jednak 
teoria ta nie jest w stanie uśmierzyć bólu, po-
czucia bezradności i napadów gniewu, jakie-
go doświadcza wielu rodziców, ani otrzeć łez 
matek nie sypiających po nocach z powodu 
syna lub córki. A co z ludźmi dorosłymi? Czy 
nie buntują się? Owszem. Gdyby tak nie było, 
zakłady karne byłyby puste, nie orzekano by 
tyle rozwodów, dzieci nie zabijano by w imię 
„prawa do własnego brzucha”, a wszyst-
kie ławki w kościele byłyby zapełnione. Św. 
Paweł w Liście do Kolosan nazywa „synami 
buntu” wszystkich, którzy dopuszczają się 
nieprawości: rozpusty, nieczystości, lubieżno-
ści, złej żądzy i chciwości, „bo ona jest bał-
wochwalstwem” (zob. Kol 3, 5-6), a w Liście 
do Efezjan mówi wprost, że w takich ludziach 
działa diabeł i czyni z nich „potomstwo zasłu-
gujące na gniew” (zob. Ef 2, 1-3). Apostoł nie 
pozostawia złudzeń nikomu: „Czyż nie wie-
cie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa 
Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani 
bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięź-
li, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani zło-
dzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani 

zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego”
(1 Kor 6, 9-10).

Bóg nie lubi buntowników

Na kartach Starego Testamentu możemy 
przeczytać, jaki los spotkał każdego, kto 
przeciwstawił się Bogu. Dowiadujemy się, że 
zesłał On potop na ludzi, ponieważ „wielka 
była ich niegodziwość”, a „ich usposobienie 
złe” (zob. Rdz 6, 5-6). Sodoma i Gomora 
uległa zniszczeniu, ponieważ jej mieszkań-
cy dopuszczali się występków seksualnych 
(zob. Rdz 19, 5-9). Spadł na nią „deszcz siar-
ki i ognia od Pana z nieba” (Rdz 19, 24-25). 
Nie znalazło się nawet dziesięciu sprawiedli-
wych, ze względu na których Pan mógłby 
zaniechać kary (zob. Rdz 18, 23-33). Izrael 
czterdzieści lat błąkał się po pustyni, gdyż 
szemrał przeciwko Bogu i wystawiał Go na 
próbę. Dlatego Ten postanowił, że nie wejdą 
do „Jego odpoczynku” (por. Ps 95, 11), a ich 
„trupy porozrzucał po pustyni” (Hbr 3, 17). 
Narzekających Izraelitów dosięgnęła plaga 
(zob. Lb 17, 9-14), byli kąsani przez węże 
(zob. Lb 21, 5-6), a gdy nie chcieli zgodzić 
się z wyrokiem Bożym, że nie osiągną obie-
canej im ziemi (zob. Lb 14, 22-23), zostali 
pobici przez Amalekitów i Kananejczyków 
(zob. Lb 14, 40-45). Bóg zapowiedział naro-
dowi wybranemu, że jeśli nie będzie słuchał 
Jego nakazów, spotka go niewola i śmierć: 
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczę-
ście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję 
ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego 
drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i na-
kazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, 
będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz 
posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie 
usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał po-
kłon obcym bogom, służąc im – oświadczam 
wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedłu-
go zabawicie na ziemi, którą idziecie po-
siąść, po przejściu Jordanu” (Pwt 30, 15-18). 
Ponieważ królowie panujący w Jerozolimie 
czynili zło w oczach Pana, oddawali część 
obcym bóstwom, przekraczali Boże przyka-
zania, drwili z proroków i prześladowali ich, 
dosięgła ich zapowiedziana kara. Za czasów 
rządów króla Sedecjasza Chaldejczycy na-
jechali Jerozolimę, zburzyli jej mury, spalili 
świątynię, splądrowali ją, a ludność poza-
bijali, nie litując się „ani nad młodzieńcem, 
ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad 
siwą głową”. Tych zaś którzy ocaleli, upro-
wadzili do Babilonu (zob. 2 Krn 36, 11-21). 
W Drugiej Księdze Królewskiej czytamy nato-
miast: „Prawdziwie, z powodu gniewu Pana 
przyszło to na Jerozolimę i na Judę, tak iż 
w końcu odrzucił On ich od oblicza swego” 
(2 Krl 24, 20). Największą karą dla Izraela 
było odrzucenie go przez Boga i opuszczenie 
świątyni w Jerozolimie.
Słowa przeciwko buntownikom odnajdujemy 
także w Psalmach, w których czytamy, że Pan 
„śmieje się” i „naigrywa” z tych, którzy „spis-
kują przeciw Niemu i Jego Pomazańcowi” 
(zob. Ps 2, 1-4), a buntowników przyrównują 

Syn buntu czy uczeń Jezusa?Syn buntu czy uczeń Jezusa?
„Albowiem jak przez nieposłuszeństwo 
jednego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo 
Jednego wszyscy staną się sprawiedli-
wymi” (Rz 5, 19).

do „warczących psów krążących po mieście” 
(zob. Ps. 59, 6-9). Prorok Izajasz przestrze-
ga, że buntownicy i grzesznicy „razem będą 
starci, a odstępujący od Pana wyginą” (zob. 
Iz 1, 28). O tych zaś, którzy podejmują dzia-
łanie wbrew woli Bożej mówi: „Biada synom 
zbuntowanym! – wyrocznia Pana. Wykonują 
zamiary, ale nie moje, i wiążą się układami, 
lecz nie z mego natchnienia, tak że dodają 
grzech do grzechu” (Iz 30, 1). Oznajmia rów-
nież, że buntownicy chodzą „drogą swojego 
serca” (zob. Iz 57, 17). Jakże te słowa są inne 
od tych, które odnajdujemy w dzisiejszych 
bestsellerach głoszących wszem i wobec, że 
należy „słuchać głosu własnego serca”. Bóg 
nakazuje nam słuchać Jego Słowa (zob. Pwt 
4, 1; J 8, 47), chodzić Jego drogami (zob. 
Pwt 30, 16), a Jezus powiedział, że z serca 
człowieka pochodzą „złe myśli, nierząd, kra-
dzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 
obelgi, pycha, głupota” (Mk 7, 21-22). Prorok 
Jeremiasz stwierdza, że buntownik pokłada 
ufność we własne siły (zob. Jer 49, 4) i jego 
natura nigdy nie ulega zmianie: „Czy Etiop-
czyk może zmienić swoją skórę, a lampart 
swoje pręgi? Tak samo czy możecie czynić do-
brze, wy, którzyście się nauczyli postępować 
przewrotnie?” (Jer 13, 23). Prorok Ezechiel 
dopowiada, że buntownik jest uparty i nie 
ma w zwyczaju słuchać tego, co się do niego 
mówi (zob. Ez 2, 7- 8), a nawet, gdy słucha, 
to nic nie rozumie (zob. Ez 12, 2-3). 

Jezus posłuszny aż do śmierci

Jezus jest jedynym sprawiedliwym, który 
nie popełnił grzechu i w doskonały sposób 
wykonał wolę Ojca. O Nim psalmista napi-
sał: „Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, 
lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy 
za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedzia-
łem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie 
napisano: Jest moją radością, mój Boże, 
czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka
w moim wnętrzu” (Ps. 40, 7-9). Zobaczmy jak 
inna była postawa Jezusa od zbuntowanego 
człowieka. „On, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podob-
nym do ludzi” (Flp 2, 6-7). Znany piosenkarz 
chrześcijański, Mateusz Otremba (Mate.O) 
śpiewa o Nim: „Któż jest jak On, kto oddałby 
w niebie tron? Któż jest jak On, kto zostawił-
by chwałę swą?” Syn Boży był otoczony czcią 
u Ojca od początku. Równy i współistotny 
Ojcu, Król królów i Pan panów (Ap 19, 16), 
przez którego świat powstał (zob. Kol 1, 16) 
nie przyszedł na ziemię w majestacie swo-
jej chwały, ale jako ubogi sługa, narodzony
w żłobie, pochodzący z krainy, o której mó-
wiono: „Czyż może być co dobrego z Naza-
retu?” (J 1, 46). Uważany tylko za człowieka 
(zob. Flp 2, 7), za syna prostego cieśli, Józe-
fa, wzbudzał kontrowersje wśród krewnych
i sąsiadów, że prawie strącili go ze stoku góry 
(zob. Łk 4, 22. 28). Przez trzydzieści lat żył ni-
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komu nieznany w domu rodzinnym (zob. Łk 3,
23). Poprosił swego kuzyna Jana o chrzest, 
którego ten udzielał na odpuszczenie grze-
chów, mimo, że nie popełnił żadnego grze-
chu (zob. Mt 3, 13-17). Gdy rozpoczął swoją 
działalność, podróżował pieszo i odwiedzał 
liczne wsie i miasta (zob. Łk 8, 1), by uzdra-
wiać tam chorych, wypędzać demony i głosić 
Dobrą Nowinę o Królestwie (zob. Mt 4, 23-
24). Jednak nie pragnął rozgłosu i uwielbie-
nia przez tłumy. Gdy rozchodziła się sława
o Nim, usuwał się na miejsca pustynne i mo-
dlił się (zob. Łk 5, 15). Ze zmęczenia zasnął
w łodzi i nawet burza Go nie obudziła (zob. 
Mk 4, 35-38). Gdy był głodny, nie znalazł 
żadnego owocu na drzewie figowym i bynaj-
mniej „nie wyczarował” sobie żadnego (zob. 
Mk 11, 12-14). Powiedział też o sobie, że 
„lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, 
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 
by głowę mógł oprzeć” (Mt 8, 20). Umył 
uczniom nogi, a przecież tak czynili niewol-
nicy swoim panom (zob. J 13, 4-5). Gdy pra-
gnął wskrzesić Łazarza, modlił się do swoje-
go Ojca i dziękował Mu, że Go 
wysłuchał (zob. J 11, 41-42). 
Przed rozmnożeniem chleba 
oraz ryb, spojrzał w niebo i od-
mówił błogosławieństwo (zob. 
Mt 14, 19). Wszystko bowiem 
co robił, było dziełem Ojca 
(zob. J 5, 36). Mówił o sobie: 
„Syn nie mógłby niczego czy-
nić sam od siebie, gdyby nie 
widział Ojca czyniącego. Albo-
wiem to samo, co On czyni, 
podobnie i Syn czyni” (J 5, 19). 
Jezus na ziemi był całkowicie 
zależny od Ojca. Wielokrotnie 
Ewangelie podają, że trwał na 
modlitwie i w łączności z Oj-
cem (zob. Mt 19, 30; Łk 9, 18; 
Mk 1, 35, J 17, 1n). A szczegól-
nie tuż przed śmiercią modlił 
się, by Ten odsunął od Niego 
kielich gniewu, który miał 
wypić w imieniu grzeszników 
(zob. Mt 26, 42). Mimo lęku
i smutku, całkowicie poddał 
się Jego woli (zob. Mt 26, 37). W Liście do He-
brajczyków czytamy, że „z głośnym wołaniem 
i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorą-
ce prośby i błagania do Tego, który mógł Go 
wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzię-
ki swej uległości” (Hbr 5, 7). Ojciec wysłuchał 
modlitwy swojego Syna, gdyż całkowicie za-
wierzył się Jemu i Jego woli zbawienia grzesz-
ników. Otrzymał pokrzepienie (zob. Łk 22, 43), 
wstał i wyszedł naprzeciw strażnikom, którzy 
zamierzali Go pojmać (zob. J 18, 4). Ani na 
chwilę nie cofnął się przed tym, co miało Go 
spotkać. Tak wypełniły się słowa proroka Iza-
jasza: „Podałem grzbiet mój bijącym i policzki 
moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg 
Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na 
obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz 
i wiem, że wstydu nie doznam” (Iz 50, 6-7).
Zawisł na drzewie krzyża „policzony pomię-
dzy przestępców” (zob. Iz 53, 12). Bóg uczy-
nił Go dla nas grzechem (zob. 2 Kor 5, 21)
i przekleństwem (Ga 3, 13). Został powie-

szony na drzewie tak jak nakazywało Prawo 
wobec zbrodniarzy przeklętych przez Boga 
(zob. Pwt 21, 22-23). Gdy Piłat wyprowadził 
Go ubiczowanego, w koronie cierniowej na 
głowie i odzianego w purpurowy płaszcz, po-
wiedział o Nim: „Oto Człowiek” (zob. J 19, 5). 
Słowa te chyba najdobitniej ukazują ogołoce-
nie Syna Bożego, Tego, któremu od wieków 
należała się chwała i cześć. Nie dość, że został 
uznany tylko za człowieka (zob. Flp 2, 7), to 
w swoim człowieczeństwie był poniżony: „Ja 
zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewi-
sko ludzkie i wzgardzony u ludu” (Ps 22, 7).

Masz odwagę Go naśladować?

Posłuszeństwo Jezusa i Jego ofiara za nasze 
grzechy pojednały nas Ojcem. Przestaliśmy 
być synami buntu, jeśli tylko odwróciliśmy 
się od swoich martwych uczynków (zob. Hbr 
9, 14) i przyoblekliśmy się w Chrystusa (zob. 
Ga 3, 27). Odtąd On jest naszą drogą (zob.
J 14, 6). Zostaliśmy wezwani do naśladowa-
nia Go we wszystkim, również w Jego uniże-

niu. Mamy „w pokorze oceniać jedni drugich 
za wyżej stojących od siebie” (por. Flp 2, 3),
a jeśli chcemy być uznani za wielkich, musimy 
służyć innym (zob. Mt 20, 24-28). Jezus mó-
wił o konieczności zaparcia się siebie i bra-
nia codziennie swojego krzyża (zob. Łk 9, 23). 
To dotyczy każdej sfery naszego życia: osobi-
stych cech charakteru, relacji, stanu posia-
dania, pragnień i planów, uznania w oczach
innych. Różnica między Chrystusem a czło-
wiekiem polega na tym, że Chrystus był po-
słuszny Ojcu aż do śmierci (zob. Flp 2, 8),
a człowiek bywa posłuszny Bogu dopóki mu 
się dobrze powodzi. Jednak jeśli chcesz być 
uczniem Jezusa, musisz porzucić marzenia o 
wygodnej i bezpiecznej egzystencji w zaciszu 
własnego domu. Uczeń nie jest powołany do 
stabilizacji, sukcesów na polu zawodowym, 
harmonii ze wszystkimi ludźmi za cenę nie 
mówienia im prawdy. Został wezwany i od-
dzielony od świata (zob. J 17, 16). Ma stracić 
swoje życie dla Ewangelii (zob. Łk 9, 24-26)
i jeśli zależy mu bardziej na opinii ludzi, nawet 

tych mu najbliższych, nie jest godny Chrystu-
sa (zob. Mt 10, 35-37). Naśladowanie Jezusa 
to mężne i pełne wiary znoszenie przeciwno-
ści losu. Św. Paweł pisze, że On „chociaż był 
Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, 
co wycierpiał” (Hbr 5, 8). Cierpienie powinno 
nas więc skłaniać nie do szemrania i narzeka-
nia, jak to czynił zbuntowany Izrael, ale do 
ufnej modlitwy i zawierzenia siebie Bogu na 
wzór Chrystusa w Ogrójcu: „Patrzmy na Je-
zusa, który nam w wierze przewodzi i ją wy-
doskonala. On to zamiast radości, którą Mu 
obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc 
na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu 
Boga” (Hbr 12, 2). Mamy również pamiętać, 
że „ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość 
– wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota 
zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, 
ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który został 
nam dany” (Rz 5, 3-5). Trudy, które przecho-
dzimy ćwiczą nasz charakter i wzmacniają 
naszą postawę wiary. Duch Święty zamiesz-
kujący nasze wnętrze wspiera nas świadec-

twem, że jesteśmy dziećmi 
Boga (zob. Rz 8, 16) i że On za-
troszczy się o nas (zob. Łk 12, 
7). Jezus zaprosił nas również, 
byśmy weszli z Nim na drogę 
bycia odrzuconym i prześlado-
wanym. Powiedział, że „uczeń 
nie przewyższa nauczyciela 
ani sługa swego pana” i skoro 
On znosił ucisk i upokorzenie, 
również my tego doświadczy-
my z powodu Ewangelii (zob. 
Mt 10, 24-28). Mamy wów-
czas godzić się na cierpienie, 
nie poddawać się zwątpieniu, 
nie rozpaczać (zob. 2 Kor 8-9) 
i błogosławić tych, którzy nas 
prześladują (zob. Rz 12, 14). 
Św. Piotr pisze: „Chrystus prze-
cież również cierpiał za was
i zostawił wam wzór, abyście 
szli za Nim Jego śladami. On 
grzechu nie popełnił, a w Jego 
ustach nie było podstępu. On, 
gdy Mu złorzeczono, nie zło-

rzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał 
się Temu, który sądzi sprawiedliwie” (1P 2, 
21-23). Idąc za Jezusem, nie unikniemy sprze-
ciwu i walki, gdyż „wszystkich, którzy chcą 
żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają 
prześladowania” (2 Tm 3, 12). Jesteśmy jed-
nak zachęceni, by zachować cierpliwość, po-
rzucić lęk, a nawet mieć upodobanie w prze-
śladowaniach (zob. 2 Kor 12, 10), gdyż dzię-
ki nim jesteśmy błogosławieni (zob. Mt 5,
11-12). Zatem, którą drogę wybierasz? Sze-
roką – usłaną sukcesami, powodzeniem, na 
której sam trzymasz ster swojego życia, a inni
porozumiewawczo poklepują Cię po ple-
cach? Czy tę wąską – trudną, bolesną, często 
samotną, na której nie wiesz czego się spo-
dziewać, lecz wiesz jedno: Ojciec trzyma Cię 
w swojej dłoni i jest to droga Jego umiłowa-
nego Syna. „Jakże ciasna jest brama i wąska 
droga, która prowadzi do życia, a mało jest 
takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 14).

Karolina Kwaśniewska-Maroń
Fot. www.turnbacktogod.com

Ford Madox Brown (1821–1893), „Jezus umywa nogi Piotrowi”, Ford Madox Brown (1821–1893), „Jezus umywa nogi Piotrowi”, 
Muzeum Sztuki Brytyjskiej „Tate Britain” w LondynieMuzeum Sztuki Brytyjskiej „Tate Britain” w Londynie
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Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier 
jest prawnikiem, specjalistą w zakresie prawa 
rzymskiego, historii prawa, prawa amerykań-
skiego, duszpasterzem prawników Archi-
diecezji Warszawskiej. Od 2007 profesorem 
nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego na 
Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wykłada 
także na Uniwersytecie Warszawskim.
Temat rekolekcji to swoista prowokacja, 
ale rekolekcjonista ma prowokować nieco, 
temat brzmi: ‘Błogosławieni sprytni’. Wy-
jaśniam, że spryt rozumiem jako praktycz-
ką stronę roztropności. Oczywiście takiego 
błogosławieństwa nie znajdziemy w Piśmie 
Świętym, ale dary Ducha Świętego i wezwa-
nie do tego, żeby być roztropnym, żeby być 
mądrym – opowiada ks. prof. Franciszek 
Longchamps de Berier – Jestem niezwykle 
wdzięczny księdzu biskupowi polowemu za 

zaproszenie do tych rekolekcji, bo tak na-
prawdę do uczestnictwa w tych rekolekcjach 
razem z wszystkimi. A z drugiej strony speł-
nienie małego marzenia”.
„Jesteśmy tutaj w Królestwie naszej Hetman-
ki i Hetmanki Wojska Polskiego, a kapelani są 

tymi, którzy żołnierzom 
towarzyszą, są szczególnie 
powołani. Pamiętajmy, że 
to jest wybranie Boże, to 
jest oczekiwanie ludu, ale 
zwróćmy uwagę, że to 
oczekiwanie ma instytu-
cjonalną formę w postaci 
Ordynariatu polowego i te-
go „że Państwo i wojsko 
oczekuje od kapelanów konkretnej posługi, 
aby byli prawdziwie od towarzyszenia, praw-
dziwie kapłanami, przewodnikami duchowy-
mi” – podkreślał ks. rekolekcjonista.
Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa
o godz. 15.00 przed Cudownym Obrazem
w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem 
biskupa polowego Józefa Guzdka.
„Stajemy przed obliczem Matki Bożej w Jej 
jasnogórskim Wizerunku. Przychodzimy do 

Niej, aby się od Niej 
uczyć. Chcemy w tej 
godzinie miłosier-
dzia rozpocząć nasze 
rekolekcje, bo Maryja 
najpierw przyjęła Je-
zusa, ‘Oto ja Służeb-
nica Pańska, niech 
mi się stanie według 
Słowa Twego’, Ona 
przyjęła Jezus, ale 
nie po to, by go za-
trzymać, ale po to, 
aby Go nieść innym 
– mówił podczas 
rozpoczęcia rekolek-

cji bp Józef Guzdek – Po co my tu przycho-
dzimy? Dlaczego decydujemy się na ten czas 
spędzony tu, u Matki? Przychodzimy po to, by 
przyjąć Chrystusa w Słowie i sakramentach, by 
zaprzyjaźnić się z Chrystusem, by przemyśleć 
razem z Chrystusem naszą kapelańską posłu-

Rekolekcje kapelanów Ordynariatu PolowegoRekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego
Księża w mundurach posługujący na co dzień jako duszpasterze 
Wojska Polskiego, kapelani Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, 
Policji oraz Biura Ochrony Rządu uczestniczyli w dniach 19-22 wrze-
śnia na Jasnej Górze w dorocznych rekolekcjach. W tym roku nauki 
rekolekcyjne wygłosił ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier. 

gę. I potem nieść Chrystusa do garnizonów 
na terenie całego kraju, ale także daleko poza 
granice naszej Ojczyzny: do Afganistanu, do 
Kuwejtu, do Iraku, do Kosowa, do Brunson, 
do Mons, do Brukseli, ale także jak wiemy wie-
lu kapłanów pełniło posługę na okrętach i to 
trwającą wiele miesięcy, nawet cały rok”.
„Prośmy o dary Ducha Świętego, o światło Du-
cha Świętego, o otwarcie naszych serc i umy-
słów wszystkich kapelanów, księży, wszystkich 
zgromadzonych w tej godzinie na modlitwie 
w Kaplicy jasnogórskiej, bo jesteśmy zobo-
wiązani, by nieść Chrystusa. Ale wiemy, że z 
pustego i Salomon nie naleje, trzeba najpierw 
przyjąć Bożą mądrość, po to by sie nią można 
było się dzielić” – podkreślał bp Guzdek.
W programie dnia: Msza św. w przed Cudow-
nym Obrazem Matki Bożej o godz. 8.00, cykl 
konferencji głoszonych w Domu Pielgrzyma, 
na koniec dnia – Apel Jasnogórski. We wtorek, 
o godz. 15.00 księża kapelani uczestniczyli
w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej na wałach 
jasnogórskich, po której ustawili się do pa-
miątkowej fotografii. Kapelani uczestniczyli 
także w spotkaniu z bp. Józefem Guzdkiem, 
podczas którego omówione zostały bieżące 
sprawy duszpasterstwa wojskowego. Wręczo-
ne zostały także dekrety związane ze zmiana-
mi obsady proboszczów w diecezji. 
Rekolekcje zakończyła w czwartek Msza św.
w Kaplicy Cudownego Obrazu.

o. Stanisław Tomoń/BPJG, kes
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Spotkanie z Biskupem PolowymSpotkanie z Biskupem Polowym

Modlitwa w kaplicy Cudownego ObrazuModlitwa w kaplicy Cudownego Obrazu

Uczestnicy rekolekcji na Wałach JasnogórskichUczestnicy rekolekcji na Wałach Jasnogórskich
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Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Krosno Odrzańskie
44. Wojskowy Oddział Gospodarczy obchodził 9 września piątą rocznicę utworzenia. Uroczy-
stość rozpoczęła się Mszą św. w intencji żołnierzy, pracowników i ich rodzin, której przewod-
niczył ks. mjr Jan Zapotoczny, kapelan garnizonu. Homilię wygłosił ks. ppłk Edward Olech. 
Po Eucharystii w Klubie Wojskowym 5. Batalionu Saperów odbyła się uroczysta zbiórka
z udziałem całego stanu osobowego 44. WOG, władz miejskich i samorządowych, służb 
mundurowych i zaproszonych gości.                                                                                  XJZ

Wrocław
W bazylice pw. św. Elżbiety Węgierskiej 9 września sprawowana była Msza św. w intencji 
absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, którzy następnego 
dnia otrzymali promocję na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. W uroczystej liturgii, 
której przewodniczył ks. prał. płk Janusz Radzik, proboszcz parafii, uczestniczyło 432 absol-
wentów wraz z kadrą kierowniczą WSOWL, na czele z rektorem-komendantem, płk. dr. hab. 
inż. Dariuszem Skorupką. We wprowadzeniu do Eucharystii ks. Radzik przekazał pozdrowie-
nia od biskupa polowego Józefa Guzdka. Następnie zwrócił się do zgromadzonych ze sło-
wami: „Niech ta modlitwa, którą ofiarujemy Bogu w Waszej intencji, będzie dla Was owocna
i dodaje Wam sił do jak najlepszego wypełniania swoich oficerskich obowiązków”. Na koniec 
Mszy św. delegacja absolwentów podziękowała celebransowi za modlitwę i duchową troskę, 
którą obdarza uczelnię każdego dnia.                                                                                M.J.

Bydgoszcz
Mszą św. sprawowaną w kościele garnizonowym pw. NMP Królowej Pokoju 12 września 
rozpoczęto świętowanie 25. rocznicy powstania Związku Represjonowanych Żołnierzy Gór-
ników. W 1945 r. ze Śląska do pracy w kopalniach Związku Radzieckiego wywieziono blisko 
dwieście tysięcy górników. Poważną lukę siły roboczej władza ludowa starała się uzupełnić 
m.in. pracą więźniów kryminalnych. W 1949 r. utworzono Wojskowe Bataliony Górnicze, 
do których trafili przede wszystkim synowie więźniów politycznych, zamożnych rolników 
oraz wszyscy ci, którzy zostali uznani przez władzę ludową za wrogów PRL-u. – Ci, którzy 
powinni być otoczeni wdzięcznością i sławą, najlepsi synowie ojczyzny, byli prześladowani, 
karani, pozbawiani godności – mówił ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz różnych szczebli, organizacji 
związkowej oraz ich rodziny.                                                                                              M.J.

Obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) roz-
poczęły się 14 września Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem 
biskupa polowego Józefa Guzdka. Następnie na placu apelowym gen. 
bryg. Andrzej Danielewski, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalne-
go RSZ, wręczył medale żołnierzom nadane przez Ministra Obrony Na-
rodowej w uznaniu za zasługi w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obron-
ności Rzeczpospolitej Polskiej. Zostało odczytane pismo Jana Kasprzyka, 
p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz wręczone medale „Pro Patria” osobom szczególnie zasłużonym
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Na zakończe-
nie odbyła się defilada pododdziałów wraz z pojazdami łączności i infor-
matyki oraz zabezpieczenia. Kolejnym etapem obchodów było uroczyste 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła, 
dowódcy 9 kompanii III batalionu I Rejonu Legionowo w VII Obwodzie 
Okręgu Warszawskiego AK „Obroża” w czasie Powstania Warszawskie-
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Żagań
Tegoroczne obchody święta Czarnej Dywi-
zji trwały od 15 do 17 września. Przez trzy 
kolejne dni mieszkańcy Żagania oraz przy-
byli goście mieli okazję świętować wspól-
nie z żołnierzami oraz zapoznać się z ich 
służbą i wyposażeniem. 15 września odbył 
się uroczysty apel, w którym wspomniano 
poległych żołnierzy 1. Drezdeńskiego Kor-
pusu Pancernego oraz 1. Polskiej Dywizji 
Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisła-
wa Maczka. Główna część obchodów miała 
miejsce 16 września. Biskup Paweł Socha, 
biskup senior Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej, wraz z licznie zgromadzonymi 
kapelanami Wojska Polskiego sprawował 
Mszę św. w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w intencji żołnie-
rzy i ich rodzin. Następnie na placu Gene-
rała Stanisława Maczka odbył się uroczysty 
apel, na którym w szyku stanęli żołnierze
i poczty sztandarowe wszystkich jedno-
stek wojskowych wchodzących w skład 
11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 
a także poczty sprzymierzonych organizacji 
i instytucji. Na obchody licznie przybyli za-
proszeni goście, wśród których znaleźli się 
m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich 
i samorządowych, dowódcy i żołnierze za-
przyjaźnionych jednostek wojskowych, byli 
dowódcy Czarnej Dywizji, żołnierze armii 
sojuszniczych, duchowieństwo, reprezen-
tanci środowisk kombatanckich, stowarzy-
szeń wojskowych, funkcjonariusze innych 
służb mundurowych, mieszkańcy miasta 
oraz dzieci i młodzież żagańskich szkół. 
Uroczystość zakończyła defilada wojskowa 
pododdziałów oraz pokaz musztry parad-
nej w wykonaniu żołnierzy 34. Brygady Ka-
walerii Pancernej.                                  A.P.

go, zamordowanego w 1944 r. przez Niemców w forcie zegrzyń-
skim. Tablicę umieszczono przy byłej strzelnicy, niedaleko miejsca 
gdzie odnaleziono w 1969 r. jego szczątki. Mariusz Błaszczak, mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wręczył Konstantemu 
Radziwiłłowi, ministrowi Zdrowia, wnukowi mjr. Radziwiłła, Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany pośmiertnie temu ofi-
cerowi AK. Miejsce pamięci poświęcił bp Józef Guzdek. Uczniowie 
klas pierwszych Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła
w Zegrzu złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Przed odsłonię-
tym memoriałem oraz tablicą poświęconą gen. bryg. Heliodorowi 
Cepie, patronowi Centrum, złożono kwiaty. W ramach święta zor-
ganizowany został także Dzień Otwartych Koszar, w czasie którego 
można było obejrzeć sprzęt łączności i informatyki, zapoznać się
z obiektami szkoleniowymi i salą tradycji CSŁiI. 10 września nato-
miast na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu odbył się Festyn Żołnierski,
a wraz z nim pokazy sprzętu wojskowego, animacje dla najmłod-
szych oraz występy artystyczne.                                                  K.B.

Zegrze
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M E D I A L N I :

Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Przymierze
Rodzin

Akcja
Katolicka

Duszpasterstwa
Akademickie

Katolickie
Stowarzyszenie

Młodzieży

Klub Inteligencji
Katolickiej

Ruch
„Światło-Życie” 

Skauci Europy Związek
Harcerstwa

Polskiego

Związek Harcerstwa
Polskiego poza

Granicami Kraju

Związek
Harcerstwa

Rzeczypospolitej

Centrum Myśli
Jana Pawła II

Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP

O P E R A T O R Z Y :

P A R T N E R Z Y :

wyślij SMS: POMOC pod numer: 74 265 (4,92 zł z VAT),
zadzwoń: 704 407 401 (4,99 zł z VAT) lub wpłać
na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”:
81 1320 1104 2979 6023 2000 0001

Wspomóż budowę żywego pomnika św. Jana Pawła II.
Wpłać na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.
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