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Numer zamknięto 26 października 2016 r.

Na okładce:

Pielgrzymi z Ordynariatu Polowego

na Monte Cassino, 19 października 2016 r.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA WRZESIEŃWRZESIEŃ
Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach 
chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.

Papież Franciszek: karmiąc głodnych i pojąc spragnionych Papież Franciszek: karmiąc głodnych i pojąc spragnionych 
realizujemy relację z Bogiem realizujemy relację z Bogiem 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Jedną z konsekwencji tak zwanego „dobrobytu” jest doprowadzenie 
osób do zamykania się w sobie, co czyni je niewrażliwymi na po-
trzeby innych. Robi się wszystko, aby je oszukać, prezentujące efe-
meryczne wzorce życia, które zanikają po kilku latach, jakby nasze 
życie było modą, za którą trzeba iść i zmieniać co sezon. Ale tak nie 
jest. Rzeczywistość musi być zaakceptowana i rozpatrywana taką jaką 
jest, a często sprawia, że napotykamy sytuacje pilnej potrzeby. Z tego 
względu wśród uczynków miłosierdzia znajdujemy odniesienie do 
głodu i do pragnienia: nakarmienie głodnych – jest ich dziś wielu, 
i napojenie spragnionych. Ileż razy media informują nas o ludziach, 
którzy cierpią z powodu braku jedzenia i wody, z poważnymi następ-
stwami zwłaszcza dla dzieci.
W obliczu niektórych wiadomości, a zwłaszcza pewnych obrazów 
opinia publiczna odczuwa poruszenie i od czasu do czasu lansowa-
ne są kampanie pomocy, aby pobudzić do solidarności. Pojawiają się 
hojne darowizny i w ten sposób można się przyczynić do złagodzenia 
cierpienia wielu osób. Ta forma miłosierdzia jest ważna, ale może nie 
angażuje nas bezpośrednio. Ale 
kiedy, idąc ulicą spotykamy oso-
bę potrzebującą, czy też biedak 
przychodzi zapukać do naszych 
drzwi, mamy do czynienia z 
czymś zupełnie innym, ponieważ 
nie jestem już przed jakiś obra-
zem, ale jestem zaangażowany 
osobiście. Nie ma już żadnego 
dystansu między mną a nim czy 
nią i czuję, że stoi przede mną 
wyzwanie. Ubóstwo abstrakcyj-
ne nie porusza naszego sumie-
nia, chociaż może nas skłonić do 
myślenia, ubolewania. Ale kiedy 
widzisz ubóstwo w ciele męż-
czyzny, kobiety, czy dziecka – to 
wówczas czujemy się wyzwani. 
Dlatego nawyk uciekania od potrzebujących, lub zafałszowania nie-
co realiów osób potrzebujących, poprzez modne nawyki, sprawia że 
oddalamy się od tej sytuacji. Jaka jest moja reakcja w tych przypad-
kach? Czy kieruję wzrok gdzie indziej, czy mijam obojętnie? A może 
zatrzymuję się, żeby pomówić i jestem zainteresowany jego stanem? 
A jeśli to czynisz, to nie zabraknie ludzi, mówiących: „to jest wariat, 
rozmawiający z biedakiem”. Czy szukam możliwości zaakceptowania
w jakiś sposób tej osoby, czy też staram się jak najszybciej od niej 
uwolnić? Ale może prosi ona jedynie o to, co konieczne: coś do zje-
dzenie i do picia. Zastanówmy się chwilę: ile razy odmawiamy „Ojcze 
nasz”, a przecież tak naprawdę nie zwracamy uwagi na te słowa: 
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

W Biblii, jeden z psalmów mówi, że Bóg jest tym, który „daje pokarm 
wszelkiemu stworzeniu” (136,25). Doświadczenie głodu jest trud-
ne. Wiedzą o tym coś ludzie, którzy przeżyli czasy wojny lub głodu. 
Jednak to doświadczenie powtarza się każdego dnia i współistnieje 
obok obfitości i marnotrawstwa. Stale aktualne są słowa św. Jakuba 
Apostoła: „Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzy-
mywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara 
zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzie-

nia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie
w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, 
czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak 
też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama 
w sobie” (2,14-17). Jest niezdolna do dokonania dzieł, czynienia mi-
łosierdzia, miłości. Zawsze jest ktoś, kto odczuwa głód i pragnienie 
i mnie potrzebuje. Nie mogę zlecić tego komukolwiek innemu. Ten 
biedak potrzebuje mnie, mojej pomocy, mojego słowa, mojego zaan-
gażowania. Wszyscy jesteśmy w to zaangażowani.

Jest to również nauczanie tej karty Ewangelii, gdzie Jezus widząc rzesze 
ludzi, które od wielu godzin szły za Nim, zapytał swoich uczniów: „Skąd 
kupimy chleba, aby oni się posilili?” (J 6,5). A uczniowie odpowiedzie-
li: „To niemożliwe, lepiej ich odpraw…”. Ale Jezus mówi im: „Nie. Wy 
dajcie im jeść!” (por. Mk 6,37). Bierze kilka chlebów i ryb, które mieli ze 
sobą, błogosławi je, łamie je i każe je podzielić dla wszystkich. Jest to 
dla nas bardzo ważna lekcja. Mówi nam, że to niewiele, co posiadamy, 
jeśli powierzymy w ręce Jezusa i podzielimy z wiarą, staje się nadmier-

nym bogactwem.

Papież Benedykt XVI, w encykli-
ce „Caritas in veritate”, mówi: 
„Dać jeść głodnym to imperatyw 
etyczny dla Kościoła powszech-
nego. [...] Prawo do wyżywienia 
i do wody odgrywa ważną rolę 
w uzyskaniu innych praw. [...] 
Dlatego jest rzeczą konieczną, 
aby dojrzewała solidarna świado-
mość, uznająca pożywienie i dos-
tęp do wody za powszechne 
prawo wszystkich istot ludzkich, 
które nie dopuszcza różnic czy 
dyskryminacji” (n. 27). Nie zapo-
minajmy o słowach Jezusa: „Jam 
jest chleb życia” (J 6,35) oraz „Je-

śli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie!” (J 7,37). Słowa te są 
dla nas wszystkich wierzących wyzwaniem, aby rozpoznać, że poprzez 
nakarmienie głodnych i napojenie spragnionych realizuje się nasza rela-
cja z Bogiem, Bogiem, który objawił w Jezusie swoje miłosierne oblicze.

Audiencja ogólna, Watykan, 19 października 2016 r.

***
W środowej audiencji wzięła udział spora grupa Polaków biorących 
udział w narodowej pielgrzymce dziękczynnej do Rzymu. Ojciec Świę-
ty pozdrowił ich i przypomniał o przypadającym tego dnia wspo-
mnieniu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki:
„Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj w liturgii wspominamy 
błogosławionego męczennika, księdza (Jerzego) Popiełuszkę. Od-
ważnie dopominał się w sprawie robotników i ich rodzin, domagając 
się sprawiedliwości, godziwych środków do życia, cywilnej i religijnej 
wolności Ojczyzny. Słowa św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 12), uczynił mottem swej pasterskiej 
posługi. Niech te słowa będą dzisiaj również dla was, dla waszych 
rodzin i narodu polskiego wezwaniem do budowania sprawiedliwe-
go ładu społecznego, w codziennym poszukiwaniu ewangelicznego 
dobra. Z serca wam błogosławię”.
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Jubileuszowa Pielgrzymka Narodowa do RzymuJubileuszowa Pielgrzymka Narodowa do Rzymu

Z inicjatywy Episkopatu Polski w dniach 20-23 października 2016 r., w Roku Jubi-
leuszowym Miłosierdzia, także roku obchodów 1050-lecia Chrztu Polski i pobytu 
papieża Franciszka w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, udała 
się do Rzymu Narodowa Pielgrzymka Dziękczynna. Wzięli w niej udział wierni ze 
wszystkich polskich diecezji i liczni rodacy z zagranicy. Grupie pielgrzymów z Ordy-
nariatu Polowego WP przewodził ks. kmdr por. Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślań-
skiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy 18 października 
od Mszy św. odprawionej w kaplicy lotniska 
Warszawa-Okęcie, prosząc Boga o błogo-
sławieństwo na czas naszej peregrynacji do 
Wiecznego Miasta.
Następnego dnia po przylocie udaliśmy się 
na Monte Cassino. Po zwiedzeniu słynnego 
klasztoru benedyktyńskiego i modlitwie przy 
grobie św. Benedykta, patrona Europy i jego 
siostry, św. Scholastyki udaliśmy się na Polski 
Cmentarz Wojenny. Do złożonych tam kwia-
tów i zniczy, dołączyliśmy nasze modlitwy, 
dziękując za tych, którzy dali nam piękny 
przykład miłości Boga i Ojczyzny. 
Ks. kapelan Ryszard Preuss przewodniczył 
Mszy św. w koncelebrze z ks. Markiem Cie-
ślakiem, proboszczem parafii Kąty Rybackie. 
W homilii przypomniał, że 2 Korpus Polski 
składał się w większości z uchodźców wywie-
zionych w głąb ZSRR z Polski po 17 wrześ-
nia 1939 r. 
Do tworzącej się w 1941 r. – na mocy po-
rozumienia Sikorski-Majski – Armii Polskiej 
gen. Władysława Andersa dotarło ponad 
115 tysięcy rodaków, z których wielu cudem 
zostało uratowanych od śmierci. Za zdoby-
cie Monte Cassino w maju 1944 r. Polacy za-
płacili wysoką cenę. Na polskim Cmentarzu 
Wojennym znajduje się 1052 imienne groby 
żołnierzy II Korpusu Polskiego, ok. trzy tysią-
ce z nich zostało rannych. Biało czerwona 
flaga zatknięta na gruzach klasztoru była 
świadectwem tego, że Polska żyje i walczy 
za „wolność naszą i waszą”. Dzięki ofiarnej 
postawie polskich żołnierzy brama na Rzym 
została otwarta. Możliwy stał się dalszy zwy-
cięski marsz wojsk sprzymierzonych, przy-
wracający wolność Europie.
Na Cmentarzu Polskim utrwalono słowa: 
„Przechodniu, powiedz Polsce żeśmy polegli 
wierni w jej służbie”. Przyjęliśmy je jako za-
danie dla nas, współczesnych. Jest nim nasza 
pamięć, modlitwa, wierność wartościom za 
które nasi żołnierze oddali życie, to wszystko, 
co wyrażają słowa: Bóg-Honor-Ojczyzna”.
Na zakończenie pobytu na Monte Cassino 
zwiedziliśmy nowo powstałe muzeum mul-
timedialne, ukazujące walkę i etos żołnierzy
2. Korpusu Polskiego. 
20 października udaliśmy się na Watykan. 
Przy Zamku Świętego Anioła mieliśmy okazję 
włączyć się w procesyjne wejście z Krzyżem 
do Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Pio-
tra, zorganizowane przez Papieską Radę ds. 
Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Przemierzy-
liśmy w procesyjnym szyku krótką drogę do 
Drzwi Świętych prowadzącą Via della Con-

ciliazione. Zaopatrzeni w teksty rozważań
i modlitwy zatrzymywaliśmy się przy pięciu 
stacjach: pierwszej przy Zamku Anioła, dru-
giej przy kościele Santa Maria in Traspontina, 
trzeciej przy Placu Świętego. Piotra, czwartej 
przy Drzwiach Świętych Bazyliki Piotrowej, 
które przekroczyliśmy, by uzyskać jubile-
uszowy odpust zupełny, piątej przy Grobie 
św. Piotra. W Bazylice nawiedziliśmy Grób 
św. Jana Pawła II, polecając Świętemu Ro-
dakowi wszystkie nasze intencje, m.in. za 

nasze rodziny, parafie, Ojczyznę, Ordyna-
riat Polowy z ks. bp. gen Józefem Guzdkiem 
na czele, Kościół, Straż Graniczną, Europę
i świat. Był też czas na zwiedzenie Bazyliki
z przewodnikiem.
Tego dnia w Bazylice Santa Maria Maggiore, 
w której znajduje się jednen z najstarszych 
i najczcigodniejszych obrazów Matki Bo-
żej „Salus Populi Romani” – Ocalenie Ludu 
Rzymskiego, zainaugurowana została Naro-
dowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu. 
Mszy św. przewodniczył ks. abp Marek Jędra-
szewski, zastępca przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski. W homilii nawiązał 
do źródła Chrztu św. przyjętego w 966 r. 
przez księcia Mieszka I: „Z Rzymu popłynęły 
do dalekiego kraju nad Wartą i Wisłą dwie 
fundamentalne prawdy: o krzyżu Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa i o Jego przenajświętszej 
Matce, Maryi Pannie. Nawiązując do obrazu 
Jana Matejki „Chrzest Polski”, ks. Arcybiskup 
podkreślił, że Mieszko I w prawej ręce trzy-

ma miecz a w lewej krzyż, o który się wspiera. 
Wskazuje przez to, że siła narodu i potęga 
państwa, które rodziły się wraz z przyjęciem 
wiary chrześcijańskiej, płyną z Chrystusowego 
Krzyża, którego trzeba zawsze i ponad wszyt-
ko bronić. 
Ks. Arcybiskup przywołał postać Matki Bo-
żej, która była dla nas ocaleniem w trudnych
i dramatycznych wydarzeniach w ciągu 1050 
lat historii Polski. Nawiązał także do polskiej 
pobożności maryjnej, której szczególnym 
ukoronowaniem stał się pontyfikat św. Jana 
Pawła II – Totus Tuus.
21 października, uczestniczyliśmy w kolejnej 
stacji Narodowej Pielgrzymki. W Bazylice św. 
Jana na Lateranie, katedrze Papieża Biskupa 
Rzymu, modliliśmy się wraz z Księżmi Bisku-
pami. Eucharystii przewodniczył Prymasa 
Polski, ks. abp Wojciecha Polak. W homilii 

przypomniał, że to właśnie tutaj, na Latera-
nie, siedzibie papieży od V do początku XIV 
wieku, następca św. Piotra usłyszał słowa: 
Książę Polski Mieszko I przyjął chrzest! Ks. 
Prymas mówił o szczególnej więzi łączącej 
Polaków z Rzymem. Na koniec przytoczył 
słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane
w Krakowie w 1979 r., podczas I Pielgrzymki 
do Ojczyzny: „Proszę was, abyście całe to du-
chowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością 
(…) abyście szukali zawsze duchowej mocy
u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych 
i matek ją znajdowało, abyście od Niego ni-
gdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili 
tej wolności ducha, do której On „wyzwala” 
człowieka. Proszę was o to”.
22 października udaliśmy się na jubileuszo-
we spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem. 
„Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za to, 
że pozwolił mi bliżej poznać wasz naród
i Ojczyznę św. Jana Pawła II, gdzie mogłem 
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Pielgrzymi z Ordynariatu Polowego na Placu Świętego PiotraPielgrzymi z Ordynariatu Polowego na Placu Świętego Piotra
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W Warszawie w dniach 15-16 października odbył się w pierwszy Ogólnopolski 
Zjazd Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Spotkanie zorganizował Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Towarzystwo Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata, świętujące w tym roku 30-lecie istnienia.

Sprawiedliwi po raz pierwszy razemSprawiedliwi po raz pierwszy razem

kie byłyby stanowione prawa – chrześcijanin 
zawsze powinien być po stronie człowieka,
a więc jego prawa do życia, do wolności oraz 
poszanowania jego godności. – Zgodnie
z nauką Jezusa Chrystusa na Sądzie Ostatecz-
nym kryterium ludzkich czynów będzie mi-
łość i miłosierdzie – zauważył kaznodzieja.

Ks. Kępa przypomniał dramatyczną sytuację 
Żydów, skazanych podczas II wojny świato-
wej przez nazistów na zagładę. Wspomniał 
o gettach, obozach zagłady, rozstrzeliwa-
niach, zabójstwach i gwałtach. – To tryby tej 
przerażającej maszynerii zła, mającej na celu 
unicestwienie biblijnego narodu, z którego 
według ciała narodził się Jezus – powiedział 
kaznodzieja.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że za pomoc 
Żydom w Polsce w czasie okupacji groziła 
śmierć. Przypomniał, że za podany boche-
nek chleba, za udzielone schronienie groziło 
zesłanie do obozu koncentracyjnego, okrut-
ne śledztwo, przesłuchanie czy też śmierć. 
– Mimo to znaleźli się tacy, jak rodzina Bo-
chenków czy Ulmów, którzy nie pozostawili 
bez pomocy potrzebującego człowieka, pła-
cąc za ten czyn cenę swojego życia – zauwa-
żył duchowny.
Dodał, że ich postawa jest również inspiracją 
dla tych, którzy walczą o prawa człowieka 
tam, gdzie toczą się wojny i gdzie ludzkie 
prawa przekreślają prawa boskie. – Wciąż 
potrzebujemy waszego świadectwa – zakoń-
czył ks. Kępa.
W specjalnym przesłaniu z okazji 30. rocznicy 
powołania Polskiego Towarzystwa Sprawie-
dliwych Wśród Narodów Świata, biskup po-
lowy WP Józef Guzdek podziękował wszyst-

Podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze 
polowej na inaugurację Zjazdu modlono się 
za Polaków uhonorowanych tytułem Spra-
wiedliwego. Liturgii przewodniczył ks. płk 
SG Zbigniew Kępa. Przypominając w homilii 
Chrystusowe przykazanie miłości Boga, ks. 
Kępa podkreślił, że niezależnie od tego, ja-
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Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Sprawiedliwych Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata w Katedrze PolowejWśród Narodów Świata w Katedrze Polowej

nawiedzić sanktuarium na Jasnej Górze, 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krako-
wie – Łagiewnikach i Centrum Jana Paw-
ła II „Nie lękajcie się”. Temu, który utożsamia 
się przede wszystkim z każdym człowiekiem 
upokorzonym i cierpiącym, dziękuję również 
za ciszę podarowaną mi na miejscu obozu 
Auschwitz – Birkenau. W tej ciszy przesła-
nie miłosierdzia nabiera niesłychanej wagi”
– powiedział Ojciec Święty do nas Polaków. 
Po raz kolejny podziękował wszystkim wier-
nym, kapłanom, biskupom i władzom cywil-
nym za jego gorące przyjęcie w Polsce. 
22 października cały Kościół obchodził 
wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. 
Dla nas, Polaków, to dzień wyjątkowy. Przed 
38 laty Papież z „dalekiego kraju” inaugu-
rował swój pontyfikat. Dlatego Papież Fran-
ciszek przypomniał słowa św. Jana Pawła II 
skierowane wówczas do całego świata: „Nie 
lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrys-
tusowi.
Papież Franciszek powiedział do nas, Pola-
ków, że słowa te wypowiedział Jan Paweł II 
„papież o głębokiej duchowości ukształto-
wanej przez tysiącletnią spuściznę polskiej 
historii i kultury, przekazywaną w duchu 
wiary z pokolenia na pokolenie. To dziedzic-
two było dla niego źródłem nadziei, mocy 
i odwagi, z jaką wzywał świat, by szeroko 
otworzył drzwi dla Chrystusa. To wezwanie 
rozwinęło się w nieustanne głoszenie Ewan-
gelii miłosierdzia dla świata i dla człowieka, 
którego kontynuacją jest ten Rok Miłosier-
dzia. Dziś pragnę życzyć wam, aby Pan dał 
wam łaskę wytrwania w tej wierze, nadziei

i miłości, którą przyjęliście od waszych przod-
ków i którą z troską pielęgnujecie”.
Także podczas niedzielnej modlitwy Anioł 
Pański Ojciec święty pozdrowił polskich piel-
grzymów, „którzy – jak się wyraził – obcho-
dzą tu w Rzymie i w swojej Ojczyźnie 1050 
rocznicę obecności chrześcijaństwa w Pol-
sce”.
Radość ze spotkania z Piotrem naszych cza-
sów towarzyszyła wszystkim zgromadzonym 
na Placu Świętego Piotra, a szczególnie nam 
Polakom, których przybyło do Rzymu ponad 
7 tysięcy wraz z 50 biskupami i 250 kapła-
nami, przedstawicielami Rządu RP, Sejmu
i Senatu RP. 
Tego dnia uczestniczyliśmy we Mszy św.
w Bazylice św. Pawła za Murami. Mszy św. 
przewodniczył abp Stanisław Gądecki, prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
W homilii mówił o wielkości św. Jana Paw-
ła II. Wskazywał, że „budynek swojej myśli 
i wiary” Święty Papież wsparł na ośmiu ko-
lumnach, którymi są: poszanowanie życia 
każdego człowieka, troska o rodzinę, na-
uczanie społeczne, religijny dialog i pojed-
nanie, wezwanie misyjne, Boże miłosierdzie, 
zachowanie i umocnienie jedności Kościoła 
oraz osobista świętość. Abp Gądecki zakoń-
czył homilię cytatem z „Ody na 80 urodzi-
ny Jana Pawła II” Czesława Miłosza: „Jesteś
z nami, i odtąd zawsze będziesz z nami. Kie-
dy odezwą się moce chaosu… Twój portret 
w naszym domu co dzień nam przypomni co 
może jeden człowiek i jak działa świętość”. 
W Bazylice św. Pawła za Murami, tak jak
w poprzednio nawiedzanych Bazylikach 

Większych, przeszliśmy przez Drzwi Święte 
Miłosierdzia, aby doświadczyć miłości Boga, 
który pociesza, przebacza i daje nadzieję.
Narodowa Pielgrzymka do Rzymu zakończyła 
się w niedzielę Msza św. odprawioną w Bazy-
lice Świętego. Piotra pod przewodnictwem 
kardynała Zenona Grocholewskiego.
Dla nas pielgrzymów Ordynariatu sobota 
była ostatnim dniem pielgrzymowania. Mie-
liśmy także czas na zwiedzanie starożytnego 
Rzymu: Koloseum, Panteonu, Forum Roma-
num, Rzymu barokowego z placami Navona, 
Spania, Venezia, fontanny di Trevi, wielu uro-
kliwych zakątków. Na naszym pielgrzymim 
szlaku znalazły się także rzymskie świątynie, 
miejsca związane z początkami chrześcijań-
stwa i męczeństwa chrześcijan. 
Kuchnia włoska, którą smakowaliśmy przy-
padła nam do gustu. Nie zabrakło włoskiego 
wina i włoskich lodów, humor dopisywał, 
atmosfera grupy i aura na zewnątrz także. 
Bogu dziękujemy za dar tych pięknych dni 
spędzonych na modlitwie wdzięczności za 
1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, za żołnie-
rzy Polskich, którzy dali nam piękny przykład 
miłości Boga i Ojczyzny, za Jubileuszowy Rok 
Miłosierdzia, za pobyt Papieża w Polsce, za 
spotkanie z Piotrem naszych czasów w Wa-
tykanie. Pobyt w Wiecznym Mieście podczas 
Dziękczynnej Narodowej Pielgrzymki w Roku 
Jubileuszowym Miłosierdzia zapadnie głę-
boko w naszych sercach. Niech Pan da, aby 
wydał wiele zbawiennych owoców

Ks. kmdr por. Ryszard Preuss 
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Co prawda od wizyty Ojca Świętego Franciszka minęło już kilka miesięcy, to 
wiele osób w rozmowach i kontaktach z naszym czasopismem wraca do tam-
tych wyjątkowych chwil. Swoim świadectwem ze spotkania z Ojcem Świętym 
w Birkenau zechciał podzielić się Stanisław Świerczewski, jeden z odznaczo-
nych Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Spotkanie z Papieżem FranciszkiemSpotkanie z Papieżem Franciszkiem

Zarząd Główny Polskie-
go Towarzystwa Spra-
wiedliwych wśród Na-
rodów Świata otrzymał 
zaproszenie na spotka-
nie z Ojcem Świętym 
Franciszkiem. Pani Pre-
mier przekazała zapro-
szenie dla 25 osób z 
grona Sprawiedliwych. 
Z tej grupy mogło sko-
rzystać z tego zaszczy-
tu  tylko 18 osób, pozo-
stali nie mogli przybyć 
ze względu na zły stan 
zdrowia.
To wzruszające spotkanie z udziałem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka odbyło się 
na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 10.30.
Kiedy Papież przybył na teren obozu spokojnym kokiem przeszedł wzdłuż tablic pamię-
ci, odczytując ich treść. Następnie zapalił znicz i skierował się w stronę Sprawiedliwych. 
Zostałem wytypowany na spotkanie Ojca Świętego. Wypowiedziałem słowa powitania: 
„Witam Jego Świątobliwość na ziemi polskiej w imieniu Sprawiedliwych Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej”. Ojciec Święty przywitał się ze mną, uścisnął mi dłoń,
a następnie wręczył mi medal.
Trudno opisać słowami ten wzruszający, ciepły i historyczny moment spotkania Sprawie-
dliwych z Papieżem. Cała nasza grupa doznała podobnego wzruszenia, witając się z Papie-
żem i odbierając z Jego rąk medale. W spotkaniu wziął udział cały zarząd główny Polskie-
go Towarzystwa Sprawiedliwych: Anna Stupnicka Bando, Józef Walaszczyk, Alicja Schnepf
i Tadeusz Stankiewicz. Ze Sprawiedliwymi spotkała się również premier Beata Szydło
i Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik 
prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.

Stanisław Świerczyński

kim, którzy utrwalają pamięć historyczną
o dobrych relacjach polsko-żydowskich
o tych, którzy w latach Zagłady nieśli pomoc 
Żydom. – Jesteśmy winni cześć i hołd wszyst-
kim tym, którzy w okrutnych czasach pogardy 
wzbili się na wyżyny człowieczeństwa – pod-
kreślił bp Guzdek.
Wyraził przekonanie, że pochylając się nad 
historią polskiego narodu nierozerwalnie 
złączoną z dziedzictwem chrześcijaństwa, 
Polacy będą w stanie, tak ich przodkowie, 
służyć bliźnim, dobru i ewangelicznym war-
tościom. – Godność osoby ludzkiej i chrześci-
jański uniwersalizm są bowiem ponadczaso-
we i ponadkulturowe – podsumował Biskup 
Polowy.
Uroczysta gala z okazji 30-lecia Polskiego 
Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Na-
rodów Świata odbyła się następnego dnia
w południe, w Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN.
– W chwili, kiedy nazistowskie Niemcy po-
deptały wszelkie wartości budujące Europę,
a do tych wartości, do tych trzech funda-
mentów zalicza się zawsze: rzymskie poczu-
cie prawa, greckie poczucie piękna i przede 
wszystkim chrześcijańską miłość bliźniego, 
otóż wtedy Sprawiedliwi Wśród Narodów 
Świata nie przestali być ludźmi, nie prze-
stali miłować bliźniego, bo tak nakazywało 
sumienie, tak nakazywały wartości, tak na-
kazywała przyzwoitość. Polska była jedynym 
krajem, w którym z rozkazu Reichsführera SS 
Heinricha Himmlera, groziła kara śmierci za 
pomaganie Żydom. Tu za pomoc bliźniemu, 
za przynależność do świata wartości, two-
rzących cywilizację europejską, można było 
oddać życie. Jednak znaleźli się ci, którzy 
mimo to chcieli poświęcić się, aby współro-
dak, współobywatel, współbliźni mógł prze-
żyć. Wyrażamy Wam ogromną wdzięczność 
i zapewnienie, że dla każdego z nas jesteście 
żywymi świętymi na Ziemi, że spotykanie się 
z wami to jest dotknięcie świętości – mówił 
podczas gali p.o. Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan 
Józef Kasprzyk.
Wieczorem w pałacu prezydenckim Sprawie-
dliwi uczestniczyli we Mszy św., po której 
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 
Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia 
Polski 15 z nich. W imieniu prezydenta An-
drzeja Dudy Polaków ratujących Żydów od-
znaczył Wojciech Kolarski, minister Kancelarii 
Prezydenta RP.
Odczytany został także list prezydenta An-
drzeja Dudy do uczestników uroczystości. 
– Dziś w imieniu Rzeczypospolitej składam 
hołd wszystkim Polakom ratującym Żydów. 

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jest organizacją pozarządową, która powstała w 1985 r. z inicjatywy 
kilku osób odznaczonych przez państwo Izrael medalem i dyplomem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” za ratowanie Żydów
w czasie II wojny światowej. Zrzesza Polaków noszących tytuł „Sprawiedliwych”.
Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest zachowanie pamięci i szerzenie wiedzy o okupacji hitlerowskiej w Polsce, o Zagładzie 
i o ludziach, którzy z narażeniem życia (swojego i bliskich) ratowali współobywateli pochodzenia żydowskiego. Obecnie realizuje swoją 
misję poprzez spotkania edukacyjne z młodzieżą polską, nauczycielami, licznymi grupami młodzieży izraelskiej i innych państw oraz 
uczestnictwo w sesjach naukowych w kraju i poza jego granicami.
Do stycznia br. odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata uhonorowano 6620 Polaków, czyli ok. 25% liczby wszystkich odzna-
czonych tym medalem (26 119 – 1 stycznia 2016). Część historyków szacuje, że liczba Polaków pomagających Żydom jest jednak znacznie 
większa, np.: Hans Furth podaje, że sięgała nawet ponad miliona obywateli polskich.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Chylę czoła przed Państwa męstwem i od-
wagą. Niejednokrotnie musieli Państwo po-
dejmować wiele niewyobrażalnie trudnych 
decyzji. Z całego serca dziękuję Państwu za 
to, że w czasach nazistowskiego bestialstwa, 
narażając własne życie, a często także życie 
najbliższych, bronili Państwo elementarnych 
praw ludzkich, zanegowanych i zburzonych 
przez III Rzeszę: prawa człowieka do życia, 
prawa do godności, prawa do wolności – na-
pisał prezydent.
Jego zdaniem przyznane odznaczenia są 
wyrazem „dumy z chwalebnej postawy Pola-
ków ratujących Żydów, którzy przyczynili się 
do tego, że jako naród godnie przetrwaliśmy 

noc okupacji”. – To również przejaw doce-
nienia osób zajmujących się upamiętnieniem 
tych niezwykłych bohaterskich czynów. My-
ślę tu zwłaszcza o Polskim Towarzystwie 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, 
które od trzydziestu lat szerzy wiedzę na 
temat Polaków ratujących Żydów podkreślił 
prezydent. 
Prezydent Andrzej Duda napisał też, że uro-
czystość „stanowi symboliczne docenienie 
czynów wszystkich, także nieznanych z imie-
nia i nazwiska, Polaków, którzy podczas II woj-
ny światowej ocalali Żydów przed zagładą”.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Birkenau, 29 lipca 2016 r.Birkenau, 29 lipca 2016 r.
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„Niebieski rycerz” nie walczy dla siebie. Nie ucieka z pierwszej linii frontu walki 
duchowej, nie składa broni, nie opuszcza rąk, gdy zdaje się, że wszystkie moce 
piekła zawarły przeciw niebieskiej sprawie „sojusz ciemności”. Przeciwnie, na-
biera ducha na kolanach przed Niepokalaną. Jej natchnieniom powierza taktykę 
i strategię walki. Bo to Ona w tej walce odniesie ostateczne zwycięstwo – zetrze 
głowę węża czyli szatana. 

„Stuknięty Maksio” czyli geniusz świętości„Stuknięty Maksio” czyli geniusz świętości

Waleczny rycerz używa szczególnej amunicji 
– „kulek Niepokalanej” – Cudownego Meda-
lika i paciorków różańca. Tak postępował jej 
najwierniejszy duchowy syn – O. Maksymi-
lian Maria Kolbe. Przez br. Romualda Mroziń-
skiego nazwany „Szaleńcem Niepokalanej”, 
przez niektórych małodusznych współbra-
ci, którzy ulegli „złotej miernocie” i ułudzie 
„świętego spokoju” – „stukniętym Maksiem”. 
Przez czcicieli mamony ogłaszany antysemi-
tą, choć prymicję odprawił w Rzymie przed 
ołtarzem, gdzie dzięki Niepokalanej nawrócił 
się bogaty Żyd Alfons Ratisbonne…
Za to święty papież Jan Paweł II ogłosił fran-
ciszkanina świętym. „Spisek” świętych – to 
jest dopiero Boża moc! I choćby przeciwnik 
wytoczył najcięższe kolubryny, święci i tak 
zrobią swoje. Będą walczyć „na przepadłe” 
najskuteczniejszą bronią miłości – pokorą
i posłuszeństwem Kościołowi.

Co też z ciebie wyrośnie?!

Mundek Kolbe (imię zakonne Maksymilian 
Maria) był chłopcem o żywym temperamen-
cie. Jak wielu jego rówieśników broił, prze-
praszał, poddawał się rodzicielskiej karze 
i… znowu broił. Juliusz i Maria, de domo 
Dąbrowska, mieli trzech synów: najstarsze-
go Franka, Rajmunda (ur. 8 stycznia 1894 r.
w Zduńskiej Woli) oraz Józia.
Rajmund wychowywał się w biednej, ale 
pobożnej rodzinie łódzkich tkaczy. Zasa-
dy wychowawcze były jasne i sprawdzone 
przez doświadczenie pokoleń. Rózga była 
w użyciu. Mundek sam ją przynosił, gdy 
sumienie coś mu wyrzucało. Wielu dzisiej-
szym psychologom – których eksperymenty 
(„ bezstresowe wychowanie”) doprowadziły 
do demoralizacji i dewastacji duchowej mło-
dych pokoleń – w głowach się to nie mieści. 
Choć nie mogą się poszczycić tak dobrymi 
owocami wychowania jak ci prości i pobożni 
ludzie. (To z gruntu kłamliwy argument, że 
czasy się zmieniły, ale samo jądro ludzkiej 
natury pozostało niezmienne).
Był jednak taki jeden wybryk w dzieciństwie 
małego Kolbego – widać o jeden za dużo 
– że Pani Kolbowa załamała matczyne ręce
i zawołała: Bójże się Boga, Mundek, co też
z ciebie wyrośnie?! 
Mądrość wychowawczą rodzice trójki synów 
zdobywali na kolanach, przed obrazem Mat-
ki Bożej Częstochowskiej.
Cała piątka klękała wieczorami za szafą, 
gdzie był obraz Maryi. Przykład rodziców 
zrobił swoje. Gdy więc w głosie zagniewanej 
mamy Mundek odczytał niepokojący sygnał 
co do swojej przyszłości, schował się za sza-

fę, by zapytać Matkę Bożą, czy jest z nim aż 
tak źle…
W Bartres koło Lourdes, pielgrzymi wojskowi 
do Niepokalanej, widzieli z pewnością ten 
niewielki obrazek u sióstr Nazaretanek. Św. 
Maksymilian Maria Kolbe siedzi pod ścianą
w pasiaku w celi śmierci w Auschwitz i od-
biera od Niepokalanej cierniową koronę.
To ikonograficzne wyobrażenie powstało 
dzięki relacji Pani Kolbowej, która dopytywała 
swego syna, co go tak odmieniło, że tak rady-
kalnie zmienił swoje zachowanie. – Pytałem 
Matki Bożej, co ze mnie wyrośnie, pytałem aż 
mi się ukazała z dwiema koronami: jedną bia-
łą (czystość) i drugą czerwoną (męczeństwo). 
Zapytała, którą wybieram? Zawołałem „Ma-
tuchno niebieska, wybieram obie!”.
Składania liter, pisania oraz rachunków uczy-
li go w domu rodzice. Szybko nabrał bie-
głości w liczeniu, więc pomagał w sklepiku
z artykułami pierwszej potrzeby, założonym 
w jednej z izb od ulicy przez zaradną mamę. 
Bystrość małego subiekta zauważył aptekarz 
Kotowski. Opatrzność stawia na naszych 
drogach ludzi aniołów… Pan Kotowski przy-
gotował Mundka do egzaminów w szkole. 
Niezwykle uzdolniony z matematyki okazał 
się prymusem w klasie.
Misje głoszone w 1907 r. przez Franciszka-
nów ze Lwowa w kościele w Pabianicach 
otworzyły przed Rajmundem Kolbe duchową 
drogę św. Franciszka z Asyżu.

Wizjoner mediów

Lwowska edukacja pogłębiła jego zaintereso-
wania matematyczno-fizyczne. Ścisły umysł 
w połączeniu z dociekliwością i wyobraźnią, 
która przekracza schematy i ciasne wyobraże-
nia – to materiał na potencjalnego wynalazcę. 
Młody Kolbe obmyślał nawet aparat do lotów 
międzyplanetarnych. Napisał artykuł „Etere-
oplan” o pojeździe międzyplanetarnym, któ-
ry zaprojektował zgodnie z newtonowskim 
prawem akcji i reakcji. Czy może więc dziwić, 
że takie wyposażenie bujnej osobowości po-
służy w przyszłości Bożej sprawie? 1listopada 
1914 r. złożył profesję uroczystą, czyli śluby 
wieczyste, przybierając imię Maria (przy obłó-
czynach natus est Maksymilian).
Gdy inni bracia w zakonie sceptycznie i z dy-
stansem podchodzili do wynalazków tech-
nicznych, jakim było np. wczesne kino, on 
odkrywał z entuzjazmem potencjał ewange-
lizacyjny tego medium. Gdyby żył dziś, z im-
petem właściwym swojemu temperamento-
wi, ruszyłby na podbój Internetu – na chwałę 
Niepokalanej. Młodzi mówią dziś, że coś ro-
bią „na maksa”. Całe życie brata Maksa było 

życiem „na maksa”. Tego „Maksiowego” 
maksymalizmu obawiali się niektórzy prze-
łożeni i współbracia. Studzili więc zapędy 
młodego zakonnika, który… nigdy nie sprze-
niewierzył się „świętemu posłuszeństwu” na 
wzór fiat Niepokalanej. I to kolejny fenomen 
geniuszu świętości Kolbego. Tak aktualny, 
gdy wielu młodych popędliwych w Kościele, 
przedkłada dziś własne ambicje nad logikę 
Bożych planów i zamiarów. Co by im dziś 
powiedział święty O. Kolbe?: „Nie słuchasz 
biskupa? Zerwałeś z Maryją. Paktujesz z wro-
gami Kościoła? Godzisz w Jej przeczyste ser-
ce. Obchodzisz dyrektywy hierarchii? Łaskę 
Jej obezwładniasz. Gdzie Kościół, tam Ma-
ryja, gdzie Maryja, tam Bóg”. Zresztą prze-
śladowania świętych są w Bożym pakiecie. 
Sam doświadczył ich tak wiele i to od naj-
bliższych duchowo, że w tym” ogniu prób” 
hartowała się jego wierność powołaniu. Przy 
tym szyderstwa w rodzaju „stuknięty Mak-
sio” należały do niemal pieszczotliwych. 
Uprzedzał więc członków „Rycerstwa Niepo-
kalanej”: „Przyjdą trudności i przeciwności 
do pokonania. Ze wszech stron trzeba być 
na nie przygotowanym. Nie mówię już o tru-
dzie, który odczuwamy przy każdej pracy, ani 
nawet o wojnie, jaką wydadzą nam ci sami,
o których zbawienie walczyć będziemy…
Mam zwłaszcza na myśli to prześladowanie, 
które może nas spotkać od ludzi rozumnych, 
roztropnych, a nawet pobożnych, świę-
tych”…Wszelkie tego rodzaju przeciwności 
kładł pod stopy Niepokalanej. Jej powierzał 
sytuacje „niemożliwe” i „beznadziejne”. I ni-
gdy się nie zawiódł!
Nazywany jest „gigantem wydajności”, ale 
to nie czczy aktywizm – ta herezja XX w., 
jak ją nazwał bł. papież Paweł VI – były siłą 
napędową wielkich dzieł ,które dokonał
w Niepokalanowie i w japońskim „Ogrodzie 
Maryi”, w Nagasaki.
To cztery silniki „Rycerstwa Niepokalanej” 
wprawiały w ruch te dzieła: przykład, modli-
twa, cierpienie i praca.

.

Cel św. Maksymiliana Marii Kolbego: podbój wszechświata dla Chrystusa Króla za pośrednictwem NiepokalanejCel św. Maksymiliana Marii Kolbego: podbój wszechświata dla Chrystusa Króla za pośrednictwem Niepokalanej
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Przytoczmy jedną z takich „niemożliwych” 
sytuacji. Gdy modlił się przed Niepokalaną, 
bo zagrożone finansowo było kolejne dzieło 
wydawnicze, po skończonej modlitwie zoba-
czył na ołtarzu zawiniątko z napisem: „Dla 
Niepokalanej”. W zawiniątku była suma pie-
niędzy, za które zakupił maszynę drukarską. 
Dzięki niej wzrósł nakład „Rycerza Niepoka-
lanej”. W 1938 r. osiągnął prawie milion eg-
zemplarzy i trafiał pod strzechy.
Podobne były początki Niepokalanowa. I zno-
wu Niepokalana przyszła z odsieczą, gdy 
przełożeni nie zgodzili się na warunek dona-
tora 5. morgów ziemi w Teresinie pod War-
szawa, księcia Jana Druckiego – Lubeckiego.
W szczerym polu stała już jednak figura Nie-
pokalanej… 
Niedowiarkom, czczym umysłom ku reflek-
sji, co może zdziałać człowiek pokorny, który 
sam siebie nazwał „miotłą Niepokalanej”. 
Zważmy, że przez dwadzieścia trzy lata w za-
konie był poważnie chory na płuca. A wiado-
mo, jakie śmiertelne żniwo zbierała wówczas 
gruźlica płuc. Jego rumieńce na twarzy wcale 
nie były objawem zdrowia, tylko gorączki.
Nie oszczędzał się nawet, wysłany przez 
przełożonych do sanatorium w Zakopanem. 
Odkrył tam, że w sanatorium „Bratniaka” 
dyrekcja i chorzy studenci są nastawieni 
bardzo antyklerykalnie i przeciw Kościoło-
wi. Był już po dwóch rzymskich doktoratach
w Gregorianum – z teologii i filozofii. W Rzy-
mie też był świadkiem wielkich manifestacji 
nienawiści wobec Kościoła i papieża, organi-
zowanych przez masonerię, która w 1917 r.
obchodziła 200. lecie swego powstania
(w 2017 r. – przypada 300 lecie powstania 
masonerii).
Zanim wyruszył na podbój dusz dla Chrystu-
sa Króla w sanatorium „Bratniaka”, napełnił 
kieszenie „kulkami Niepokalanej”. Nawiązał 
kontakt z przebywającymi tam młodymi 
ludźmi, poszukującymi prawdy o Bogu. Na 
ich życzenie urządził tam serię pogadanek 
apologetycznych. Żniwo było niezwykle, jak 
na jednego „robotnika z winnicy Pańskiej”. 
O Chrzest przed śmiercią poprosił go mło-
dy Żyd, student medycyny. Wielu studentów 
wyspowiadało się po latach.
O. Kolbe widział, jak wielkie spustoszenia du-
chowe czynią „fałszywi prorocy” w Kościele
i tajne stowarzyszenia wolnomularskie, „wil-
ki” w owczej skórze. Ten mistyk i wizjoner 
zaufał więc całkowicie duchowej sile Maryi 
bez zmazy pierworodnej poczętej – czyli 
Niepokalanej. Jej wolność od konsekwencji 
grzechu pierworodnego była Bożą gwaran-
cją i certyfikatem ziszczenia się Bożego planu 
zbawienia. Celem MI było przede wszystkim 
nawrócenie grzeszników, heretyków i maso-
nów.
Ewangelicznym ziarenkiem gorczycy MI (Mi-
litia Immaculatae)… było ich siedmiu – du-
chowych synów św. Franciszka. „Rycerstwo 
Niepokalanej”, biała armia pod niebieskim 
sztandarami („Spod znaku Maryi rycerski my 
huf) rodziło się z Bożą pieczęcią czyli prze-
ciwnościami. O. Kolbe dostał nawet zakaz 
zajmowania się „milicją” od ojca generała 
zakonu, który uległ plotkom i oszczerstwom. 
Był jednak we wspólnocie zakonnej ktoś, kto 
był prawdziwym przyjacielem i sojusznikiem 

O. Kolbego – Brat Wenanty Katarzyniec. Dziś 
Sługa Boży.
Dwóch braci z grupy założycielskiej MI zmar-
ło wkrótce na grypę hiszpankę. O. Kolbe 
nazwał ich „niebieską awangardą MI”. Tak 
o tym mówił po latach: „Gdy sprawy się 
komplikują, Niepokalana odkomenderowuje 
któregoś z naszych do nieba, żeby tym sku-
teczniej nam sekundować”. 
„Kapitałem założycielskim” wszystkich ini-
cjatyw szaleńca Niepokalanej był… brak pie-
niędzy, ale w zamian niemal dziecięce, ufne 
zawierzenie Maryi. I nie była to ślepa senty-
mentalna dewocja, ale owoc dojrzały – prze-
modlony i przefiltrowany przez umysł ścisły 
i konkretny. Ideał teologa (zrobił doktorat
z teologii), który poskromił pychę rozumu. 
A w tej drodze dojrzewania do świętości 
sekundował mu inny wielki doktor Kościo-
ła, choć tak „mały”, jak św. Te-
reska z Lisieux. To pewnie idąc 
niestrudzenie jej „małą drogą” 
stworzył kolejne dzieło ewan-
gelizacyjne: „Mały Dziennik”,
a przed samą wojną również 
stację nadającą audycje radio-
we z Niepokalanowa. Na jej fa-
lach popłynął sygnał pieśń „Po 
górach, dolinach”…

Druga korona

Już 12 września 1939 r. Niepoka-
lanów znalazł się pod okupację 
niemiecką. 19 września gestapo 
aresztowało jego mieszkańców.
W samą zaś uroczystość Niepo-
kalanej (8 grudnia) nastąpiło 
zwolnienie wszystkich francisz-
kanów z obozu w Ostrzeszowie. 
O. Kolbe natychmiast wrócił do 
Niepokalanowa. Nie mógł już 
parać się pracą wydawniczą, 
otworzył więc warsztaty dla lud-
ności: kuźnię, blacharnię, dział 
naprawy rowerów i zegarów, 
dział fotografii, zakład krawiec-
ki i szewski, dział sanitarny itp. 
Przygotował też miejsce dla 
wysiedlonych z Wielkopolski Polaków, w tym
2 tysięcy Żydów.
17 lutego 1941 r. w Niepokalanowie ponow-
nie zjawia się gestapo i zabiera o. Kolbego
i 4. innych ojców. Za przyznanie się do 
Chrystusa jest wielokrotnie policzkowany 
przez strażnika na Pawiaku. Szatę zakonną 
zastępuje ubranie więźnia. 28 maja 1941 r.
O. Kolbe przekracza bramę obozu w Ausch-
witz z numerem 16670 na pasiaku…
Pod koniec lipca 1941 roku z bloku, w któ-
rym był o. Kolbe, uciekł jeden z więźniów. 
Po ostatniej ucieczce komendant ogłosił, że 
za każdego uciekiniera 10. więźniów z jego 
bloku umrze śmiercią głodową w bunkrze.
Stoją w skwarze na placu apelowym. Nie-
którzy padają z wycieńczenia. Esesmani cucą 
ich kolbami. Palec lagerfuhrera Karola Fritz-
scha wskazuje 10 skazanych: Ten, ten, ten…
– Fertig. W grupie skazańców rozlega się 
szloch: – Biedna moja żona, biedne moje 
dzieci! Nigdy już was nie zobaczę!
Nagle w szeregu poruszenie. Ktoś przeciska 
się do przodu. Fritsch chwyta za kaburę. – 

Steh! Was ist los? Co chce to świńskie bydlę?
– Chcę iść na śmierć za jednego ze skazanych 
– mówi spokojnie, wyprostowany O. Mak-
symilian Kolbe – Dlaczego? – pyta osłupiały 
esesman. To pewność w głosie więźnia spra-
wia, że Fritsch pyta, w każdym innym przy-
padku taka samowola kosztowałaby więźnia 
natychmiastową śmierć.
– Jestem stary i schorowany – o. Kolbe dobrze 
zna „pragmatykę” obozową. Tylko silne narzę-
dzia do wyniszczającej pracy liczą się w oczach 
„panów świata”. – Ktoś ty? – ciekawość zwy-
cięża sadystyczne skłonności Fritscha.
– Ksiądz katolicki – pada odpowiedź. – Do-
brze, idź – zgadza się.
Ocalonym okazuje się sierżant Franciszek 
Gajowniczek z warszawskiego 36. pułku pie-
choty (dożył 94 lat. Jest pochowany w Nie-
pokalanowie).

W wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny kat obozowy Bock dobija zastrzykiem 
z fenolu konającego w bunkrze głodowym 
O. Maksymiliana Marię Kolbego.
Korona męczeństwa z rąk Niepokalanej przy-
jęta… Króluj nam Chryste! 
W celi śmierci św. O. Maksymiliana Marii Kol-
bego, w bloku 14, niemieckiego obozu Au-
schwitz modlili się trzej ostatni Papieże.
Podczas Narodowej Pielgrzymki Polaków
w Roku Miłosierdzia, 22 października 2016 r.,
we wspomnienie św. Jana Pawła II, papież 
Franciszek powiedział: „W tej ciszy (w celi 
śmierci św. O. Kolbego) przesłanie miłosier-
dzia nabiera niesłychanej wagi”...
Na dnie piekła nienawiści objawiła się Mi-
łość. Na dnie popiołu zalśnił „gwiaździsty 
dyjament, wiekuistego zwycięstwa zaranie” 
(C.K. Norwid, „Pamiątka”).

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

* Korzystałam z książki Marii Winowskiej, „Sza-
leniec Niepokalanej“, Niepokalanów 2014.
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Odnowiony grób wileńskiego lekarza wojskowegoOdnowiony grób wileńskiego lekarza wojskowego

Szpital ten zapisał piękną kartę w okresie 
wojny z Rosją sowiecką w 1920 r., był także 
jednym z filarów heroicznej obrony miasta 
przed wkraczającą Armią Czerwoną we wrze-
śniu 1939 r. Ppłk dr Kazimierz Malanowicz nie 
doczekał tej najtragiczniejszej w historii swe-
go szpitala chwili, zmarł bowiem w 1933 r.,
w wieku 49 lat, w murach swej lecznicy 
podczas pełnienia obowiązków służbowych. 
Jego wolą było, aby spocząć w kwaterze wi-
leńskiego Cmentarza Wojskowego na Anto-
kolu, gdzie chowano większość kadry oficer-
skiej Szpitala Obszaru Warownego Wilno.
Sprawa renowacji nagrobka ppłk. dr. Kazi-
mierza Malanowicza miała swój początek 
we wrześniu 2015 r., gdy autorzy niniejsze-
go tekstu, dr. dr. Zbigniew i Krzysztof Ko-
pocińscy ze 105. Kresowego Szpitala Woj-
skowego w Żarach, uczestniczyli w Wilnie
w Międzynarodowej Konferencji z okazji 25. 
rocznicy powstania Polskiego Stowarzysze-
nia Medycznego na Litwie. Mieli wtedy oka-
zję naocznego zlustrowania stanu polskich 
nekropolii w Wilnie, w szczególnie grobów 

spoczywających tam lekarzy. Nie-
stety część nagrobków wybitnych 
i wielce zasłużonych (nie tylko 
dla wileńskiej, ale i światowej 
medycyny) lekarzy znajduje się
w złym stanie. Szczególnie należy 
podkreślić, że od ponad ćwierć-
wiecza heroiczny bój o zachowa-
nie polskich nekropolii w Wilnie 
toczy Społeczny Komitet Opieki 
nad Starą Rossą (SKOnSR) z jego 
niezwykłą prezes, Panią Alicją 
Klimaszewską. W ratowanie na-
grobków lekarzy pochowanych 
na wileńskiej Rossie włączyło się 
też w ostatnim czasie Polskie Sto-
warzyszenie Medyczne na Litwie 
oraz środowiska lekarskie w kraju, szczegól-
nie na Śląsku.

Ze względu na szczupłość środków finanso-
wych, większość przedsięwzięć koncentruje 
się na renowacji Cmentarza na Rossie, najbar-
dziej znanej wileńskiej nekropolii. Znacznie 

gorzej traktowany jest Cmen-
tarz Wojskowy na Antokolu, 
gdzie znajduje się największa w 
Wilnie kwatera z grobami pol-
skich żołnierzy, w tym lekarzy 
wojskowych i innych pracow-
ników wojskowego sanitariatu. 
Właśnie tam odnaleźliśmy grób 
ppłk. dr. Kazimierza Malanowi-
cza. Stan zachowania nagrobka 
był zły, zaś inskrypcja nagrobna 
niemal nie do odczytania. Dla 
nas, lekarzy wywodzących się 
wszak ze szpitala noszącego 
dumny przydomek „Kresowy“, 
było oczywiste, że trzeba ko-
niecznie podjąć działania, które 
uchronią ten grób przed kom-
pletnym unicestwieniem. We 
wrześniu 2015 r. wystąpiliśmy 
do władz Wojskowej Izby Le-
karskiej z wnioskiem o sfinanso-
wanie renowacji nagrobka wi-
leńskiego lekarza wojskowego. 
Rada Lekarska WIL pozytywnie 
odniosła się do tej inicjatywy, 
jednocześnie prosząc jej postu-
latorów o zajęcie się techniczną 
stroną tego mocno skompliko-
wanego przedsięwzięcia.
Przede wszystkim należało zna-

leźć fachowca, który oceniłby profesjonalnie 
stan techniczny nagrobka i wszystkie ko-
nieczne prace niezbędne do przeprowadze-
nia jego renowacji. Nie jest to prosta sprawa. 
Każdego, kto zna kresowe realia, wie dobrze, 
że mało profesjonalne „remonty“ są tylko 
chwilowym błyskiem radości, kończąc się 
zwykle szybką degradacją i dalszym niszcze-
niem grobu (niestety wielokrotnie spotykane 
zjawisko na dawnych Kresach Wschodnich). 
Wielkim naszym sukcesem było pozyskanie 
do współpracy prof. Janusza Smazy ze sto-
łecznej Akademii Sztuk Pięknych, jednego
z najwybitniejszych obecnie konserwatorów, 
którego prace można podziwiać w całym 
świecie (m.in. grobowiec Ignacego Domey-
ki w Chile, pomnik nagrobny Tadeusza Ko-
ściuszki w Szwajcarii, Cmentarz Obrońców 
Lwowa i Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, 
groby artystów polskich na Campo Verano 
w Rzymie, Mauzoleum Józefa Piłsudskiego 
w Wilnie, prace konserwatorskie w Egip-
cie, Syrii, Libanie i wielu innych miejscach). 
Jego obecność gwarantowała rzetelność
i wysoką jakość przeprowadzonych prac re-
nowacyjnych. Należy szczególnie podkreślić, 
że prof. Smaza całkowicie bezinteresow-
nie (jako swój dar dla akcji) dokonał profe-
sjonalnej analizy stanu nagrobka ppłk. dr.
K. Malanowicza i opisu wszelkich niezbęd-
nych prac remontowych. Mimo bardzo na-
piętego kalendarza zajęć udało się zarezer-
wować czas na działania w Wilnie. Nie byłyby 
one możliwe, gdyby nie olbrzymie wsparcie 
udzielone przez Panią Alicję Klimaszewską, 
prezeskę Społecznego Komitetu Opieki nad 
Starą Rossą, która zadbała u strony litewskiej 
o pozytywne załatwienie wszelkich niezbęd-Fo
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Ppłk dr Kazimierz MalanowiczPpłk dr Kazimierz Malanowicz

Grób ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza,Grób ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza,
cmentarz na Antokolu w Wilnie, wrzesień 2015 r.cmentarz na Antokolu w Wilnie, wrzesień 2015 r.

8 października 2016 r. odbyła się uroczystość poświęcenia odrestauro-
wanego nagrobka ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza (1884-–1933), wi-
leńskiego medyka zasłużonego dla wojskowej służby zdrowia. Uczest-
nika wojny z bolszewikami w 1920 r., a w okresie międzywojennym 
kierownika pracowni bakteriologicznej Szpitala Obszaru Warownego 
Wilno. Ukoronowaniem jego kariery wojskowej było objęcie stanowi-
ska komendanta 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie, jednej z dziesię-
ciu najważniejszych placówek wojskowej służby zdrowia w II Rzeczy-
pospolitej. Szpital ten mieścił się w usytuowanym na nadniemeńskiej 
skarpie Zamku Nowym, historycznej siedzibie króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, gdzie ten ostatni władca Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów 25 listopada 1795 r. podpisał akt abdykacji.
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nych formalności związanych z podjęciem 
prac przez polską ekipę. Należy podkreślić, 
że strona litewska zachowywała się bardzo 
przyzwoicie i udzielała wszelkiej niezbędnej 
pomocy (zgoda na podjęcie prac, wjazd na 
teren cmentarza samochodu ze sprzętem, 
możliwość dostępu do wody etc.).

W lipcu 2016 r. rozpoczęto właściwą reno-
wację grobu, którą przeprowadził zespół
w składzie: prof. Janusz Smaza, jego asy-
stent ze stołecznej ASP mgr Piotr Owczarek 
oraz my dwaj, wolontariusze (najprostsze 
prace fizyczne pod czujnym nadzorem kon-
serwatorów). Na fotografiach doskonale wi-
dać ogrom wykonanej pracy i robiący duże 
wrażenie efekt końcowy. Nagrobek lśni bie-
lą, ukazał się wcześniej niewidoczny piękny 
motyw podwójnego krzyża oraz w pełni 
czytelna i zrozumiała inskrypcja nagrobna: 
„Ś+P P. pułkownik Dr. Kazimierz Malano-
wicz Komendant Szpitalu Okręg. 3. Zm. 6 VII
1933 R. w wieku lat 49“ (pisownia orygi-
nalna). Całość została pokryta specjalnymi 
substancjami chroniącymi przed wpływem 
warunków atmosferycznych, działaniem sił 
przyrody i różnego rodzaju insektów, co za-
bezpieczy grób na kilka lat, choć oczywiście 
niezbędne jest stałe jego doglądanie przez 
miejscowych Polaków.

Uroczystość poświęcenia odrestaurowanego 
nagrobka ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza 
rozpoczęła się 8 października 2016 r. o godz. 
11.00 Mszą św. w jego intencji odprawioną 
w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła na Anto-
kolu, którą koncelebrował ks. mjr Stanisław 
Denys, kapelan Ordynariatu Polowego oraz 
miejscowy wikariusz, ks. Andrzej Byliński. 
Do świątyni przybyli wileńscy Polacy i przy-
bysze z Rzeczypospolitej, wśród nich Alicja 
Klimaszewska, prezeska SKOnSR; dr Daniel 
Lipski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Me-
dycznego na Litwie, Stanisław Cygnarowski, 
konsul generalny RP na Litwie, attaché woj-
skowy płk. Mirosław Wójcik, a także, Alicja
i Małgorzata Malanowicz z rodziny ppłk. 
dr. Kazimierza Malanowicza oraz pomysło-
dawcy i organizatorzy całego przedsięwzię-

cia: dr. dr. Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy. 
Eucharystia przebiegła w niezwykle pod-
niosłej atmosferze, wielu uczestników nie 
kryło wzruszenia, a dla miejscowych Pola-
ków było to dowodem, że ojczyzna o nich 
pamięta. Ks. mjr Stanisław Denys przekazał 

słowa podziękowania Jego Ekscelencji gen. 
bryg. bp. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego, dla wszystkich osób zaan-
gażowanych w restaurację nagrobka wileń-
skiego medyka wojskowego. Po skończonym 
nabożeństwie uczestniczy uroczystości prze-
mieścili się na pobliski Cmentarz Wojskowy 
na Antokolu, miejsca wiecznego spoczynku 
ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza. Wartę 
honorową zaciągnęli żołnierze kompanii 
reprezentacyjnej pod dowództwem ppor. 
Mateusza Złamańca. Dr n. med. Krzysztof 
Kopociński opowiedział historię starań o do-
konanie renowacji grobu i wszelkie związa-
ne z tym problemy, zaś dr n. med. Zbigniew 
Kopociński przedstawił krótko sylwetkę tego 
wileńskiego medyka. Obaj lekarze podzię-
kowali wszystkim osobom, które udzieliły 
wsparcia w tych staraniach, w szczególności 
prezes Alicji Klimaszewskiej, prof. Januszowi 
Smazie, mgr. Piotrowi Owczarkowi, Wiktoro-

wi Nowosielskiemu oraz wręczyli okoliczno-
ściowe pamiątki. Prezes Alicja Klimaszewska 
wyraziła słowa wdzięczności pomysłodaw-
com i organizatorom akcji renowacji Krzysz-
tofowi i Zbigniewowi Kopocińskim oraz 
zaapelowała o dalsze wspieranie wszelkich 

inicjatyw służących ochronie polskich nekro-
polii na Kresach Wschodnich, bo to nasze 
wspólne wielkie dziedzictwo, ale i zobowią-
zanie. Podobne słowa żarscy medycy usły-
szeli z ust prezesa Polskiego Stowarzyszenia 
Medycznego na Litwie dr. Daniela Lipskiego 
oraz Małgorzaty Malanowicz. Następnie ks. 
mjr Stanisław Denys dokonał aktu poświęce-
nia nagrobka. Prawdziwym znakiem Opatrz-
ności Bożej było to, że w dniu poświęcenia 
grobu ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza za-
witał do Wilna warszawski Teatr Nowy wraz 
ze znanym i cenionym aktorem Zygmuntem 
Malanowiczem (niezapomniana kreacja
w filmie Romana Polańskiego „Nóż w wo-
dzie“ czy też rola ks. Muchy w „Hubalu“ 
Bohdana Poręby), stryjecznym wnukiem wi-
leńskiego medyka.

***
Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce 
Jego Ekscelencji Biskupa Polowego gen. bryg. 
Józefa Guzdka za duchową opiekę i wyzna-
czanie wojskowego kapelana dla właściwego 
przebiegu uroczystości, co zostało znakomicie 
przyjęte, zwłaszcza przez wileńskich Polaków. 
Podobne słowa należą się ks. mjr. Stanisła-
wowi Denysowi, który pomagał w organiza-
cji uroczystości, koncelebrował Mszę Świętą
i dokonał poświęcenia nagrobka.

Naszym marzeniem jest to, aby do akcji 
renowacji polskich nagrobków na kreso-
wych nekropoliach włączyły się pozostałe 
Izby Lekarskie, a także inne środowiska, np. 
jednostki wojskowe dzierżące tradycje tych 
pododdziałów, których polegli i zmarli spo-
czywają w Wilnie, Grodnie czy Lwowie lub 
setkach innych miejsc.

 Dr n. med. Krzysztof Kopociński,
dr n. med. Zbigniew Kopociński

105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach
Pododdział OkulistykiFo
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Ks. mjr. Stanisław Denys dokonuje aktu poświęcenia odrestaurowanego grobuKs. mjr. Stanisław Denys dokonuje aktu poświęcenia odrestaurowanego grobu
ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza, Wilno, 8.10.2016ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza, Wilno, 8.10.2016

Od lewej: dr Zbigniew Kopociński, prof. Janusz Smaza, dr Krzysztof Kopociński,Od lewej: dr Zbigniew Kopociński, prof. Janusz Smaza, dr Krzysztof Kopociński,
w tle nagrobek ppłk. dr. K.Malanowicza w ostatniej fazie renowacji,w tle nagrobek ppłk. dr. K.Malanowicza w ostatniej fazie renowacji,
cmentarz na Antokolu w Wilnie, lipiec 2016 r.cmentarz na Antokolu w Wilnie, lipiec 2016 r.
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Jak było kiedyś?

Nieśmiertelnik jest kawałkiem blaszki zawie-
szonym na szyi z wygrawerowanymi danymi 
osoby, która go nosi. Blaszka ma perforację 
ułatwiającą jej przełamanie na dwie części,
z których każda zawiera informacje o wła-
ścicielu. Na blasze wytłoczone są numery 
identyfikujące żołnierza. Nieśmiertelnik może 
też składać się z dwóch blaszek identycznej 
treści noszonych razem, taki system przyjęto
w armii amerykańskiej. Zadaniem tabliczki 
tożsamości, jak nazywa się nieśmiertelniki, 
jest umożliwienie identyfikacji żołnierza, któ-
ry zginął bądź został ciężko ranny.
Pierwsze nieśmiertelniki pojawiły się w armii 
antycznego Rzymu. Ówcześni mieli zresztą 
obsesję znakowania niemal wszystkiego, 

dlatego część „nieśmiertelników” tamtego 
czasu była noszona także przez niewolników. 
Do powszechnego użycia nieśmiertelniki we-
szły po raz pierwszy w armii amerykańskiej 
podczas wojny secesyjnej (1861-65). Były to 
karteczki z nazwiskiem i adresem, przyszy-
wane do płaszczy. W armii brytyjskiej pod-
czas II wojny burskiej (1899-1902) wprowa-
dzono taśmę z danymi żołnierza, wszywaną 
w kieszeń, która pełniła rolę współczesnych 
nieśmiertelników. 
W Europie tabliczki tożsamości upowszech-
niły się w czasie I wojny światowej (1914-
1918). W Polsce nieśmiertelniki zostały 
wprowadzone rozkazem z 22 grudnia 1920 
roku. W czasie wojny żołnierz był zobligo-
wany do noszenia znaku tożsamości, który 
wykonany był z blachy cynkowej z włożoną 
do niego kartą tożsamości. Ten typ nieśmier-
telnika, zwany też kapslem legitymacyjnym, 
wywodził się z armii austriacko-węgierskiej. 

Prostokątny nieśmiertelnik wykonany był
z blachy cynkowej i składał się z dwóch bla-
szek z pozawijanymi brzegami, wsuwanych 
jedna w drugą. Każda blaszka była zakoń-
czona uszkiem służącym do przeciągnięcia 
sznurka. Na wewnętrznej stronie każdej 
blaszki ostrym narzędziem wypisywano 
stopień wojskowy, imię i nazwisko, rok uro-
dzenia żołnierza oraz oddział macierzysty
i numer ewidencyjny. Do środka wsuwano 
złożoną kartę tożsamości zawierającą dane 
personalne żołnierza.
Jego następcą był okrągły nieśmiertelnik 
(wz.1931), który ma być podstawą nowej 
formy tabliczki identyfikacyjnej. Przez jego 
środek biegną nacięcia ułatwiające odłama-
nie fragmentu nieśmiertelnika i zabranie go 
w celu zewidencjonowania śmierci żołnie-

rza. Już wtedy na nieśmiertel-
nikach pojawiło się wyznanie, 
które zapisywano skrótem: np. 
kat. – katolik, moj. – wyznanie 
mojżeszowe, grkat. – grekoka-
tolik etc.
Oczywiście przez lata zmienia-
ła się forma i materiał, z któ-
rego wykonywano nieśmier-
telniki. W Armii Czerwonej 
funkcjonowały np. drewniane, 
gumowe lub ebonitowe fiolki, 
z kartą tożsamości żołnierza.
Z czasem nieśmiertelniki we-
szły, podobnie jak inne elemen-
ty wyposażenia wojskowego, 
do powszechnego użycia. Sta-
ły się też ważnym atrybutem 
entuzjastów militariów i grup 

rekonstrukcyjnych, a także cennym źródłem 
dla historyków i łakomym kąskiem dla kolek-
cjonerów.

Wyznanie na nieśmiertelniku

W większości armii na świecie wśród danych 
pojawiających się na tabliczkach identyfi-
kacyjnych prawie od początku pojawia się 
informacja na temat wyznania żołnierza. 
Wzór z 1931 roku wprowadzał informa-
cję o wyznaniu na awersie, pod imieniem
i nazwiskiem. W carskiej Rosji informacja
o wyznaniu znajdowała się na karteczce 
identyfikacyjnej, podobnie było w armii au-
striacko-węgierskiej. Współczesne nieśmier-
telniki armii amerykańskiej, czy brytyjskiej 
także zawierają dane o wyznaniu. 
Należy pamiętać, że informacje na temat wy-
znania są istotną częścią międzynarodowych 
porozumień na temat cywilizowanego sposo-

bu prowadzenia wojen. „Strony w konflikcie 
czuwać będą nad tym, aby pogrzebanie lub 
spalenie zwłok dokonywane indywidualnie, 
jeżeli okoliczności na to pozwolą, było po-
przedzone przez dokładne i w miarę możności 
lekarskie zbadanie zwłok w celu stwierdzenia 
śmierci, ustalenia tożsamości i umożliwie-
nia zdania z tego sprawy. Połowa podwój-
nej tabliczki tożsamości albo cała tabliczka,
o ile jest pojedyncza, pozostanie na zwło-
kach. (…). Strony w konflikcie będą ponad-
to czuwać nad tym, aby zmarli byli grzebani
z czcią i w miarę możności zgodnie z obrząd-
kami religii, którą wyznawali, aby ich groby 
były szanowane, zgrupowane, o ile możno-
ści, podług narodowości zmarłych, należycie 
utrzymane i tak oznaczone, aby mogły być 
zawsze odszukane” (Konwencja o polepsze-
niu losu rannych i chorych w armiach czyn-
nych, Genewa, 12 sierpnia 1949 r.). 
Jest więc oczywiste, że wraz z upowszech-
nieniem się tabliczek identyfikacyjnych mu-
siały się znaleźć na nich także stosowne in-
formacje na temat wyznania. 

Nowy nieśmiertelnik

Nowa tabliczka tożsamości będzie nawiązy-
wać do przedwojennej wz. 1931. Jej projekt 
został uznany za najlepszy i zatwierdzony 
podczas XIII konferencji Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża w Hadze w październiku 
1928 roku. Wykonana będzie ze stali nie-
rdzewnej.
Do czasu wprowadzenia nowych tabliczek, 
podobnie jak w przypadku mundurów,
w wojsku funkcjonować będą dwa rodzaje 
nieśmiertelników. Nowe będą wydawane żoł-
nierzom wyjeżdżającym służbowo za granicę 
oraz w razie zniszczenia lub utraty dotychcza-
sowej tabliczki. Proces wymiany prowadzony 
przez Biuro Ewidencji Osobowej Wojska po-
winien zakończyć się do roku 2027.
Jak podaje Polska Agencja Prasowa, informa-
cje o wyznaniu na nowym nieśmiertelniku 
mają zostać wygrawerowane po oświadcze-
niu woli przez żołnierza lub osobę upraw-
nioną. W przypadku niepodania religii lub 
wyznania, pole pozostanie niewypełnione. 
Jest więc pozostawiony żołnierzowi wybór
co do tego, czy chce, aby takie informacje zo-
stały umieszczone czy nie. Na pewno sytuacja,
w której na nieśmiertelniku znajdzie się wy-
znanie, ułatwi posługę kapelanom. 

Krzysztof Stępkowski
Korzystałem m.in. z „Krótkiej historii nieśmiertelni-
ka”, Marcina Michańczyka zamieszczonej na stro-
nie www.dobroni.pl)

Już wkrótce do osobistego wyposażenia każdego żołnierza wejdzie nowy typ nie-
śmiertelnika, czyli tabliczki tożsamości, na której umieszczone są podstawowe in-
formacje na jego temat. Nowy wzór nieśmiertelnika będzie zawierać oprócz imie-
nia, nazwiska, numeru ewidencyjnego, numeru PESEL, informacji o grupie krwi
i nazwy Siły Zbrojne RP, także na życzenie żołnierza znajdzie się informacja o wy-
znaniu. Nieśmiertelnik swoją formą ma także nawiązywać do znaku tożsamości 
stosowanego w Wojsku Polskim przed II wojną światową. Jak poinformowało 
Ministerstwo Obrony Narodowej celem zmian jest poprawa opieki nad rannymi
i chorymi, a w razie śmierci umożliwienie pochówku zgodnego z wyznaniem, któ-
re gwarantowane jest m.in. przez Konwencją Genewską. 

NieśmiertelnikNieśmiertelnik

Współczesny nieśmiertelnik Współczesny nieśmiertelnik 
z Armii Duńskiej z Armii Duńskiej 

Z lewej nieśmiertelnik Armii Polskiej wz.1931, Z lewej nieśmiertelnik Armii Polskiej wz.1931, 
po prawej z nieśmiertelnik z lat 20-tych.po prawej z nieśmiertelnik z lat 20-tych.
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Warto pomyślećWarto pomyśleć
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 4 kwietnia 1902 r. w Sankt Petersburgu, jako 
syn Piotra, urzędnika kolejowego. Ukończył Gimnazjum 
Męskie przy kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Sankt Petersburgu. Kontakty z proboszczem parafii 

Świętej Katarzyny oraz spotkanie z administratorem archidiecezji mo-
hylewskiej abp. Janem Cieplakiem spowodowały, że wcześnie poczęło 
budzić się w nim powołanie kapłańskie. Ponieważ Seminarium Duchow-
ne oraz Akademia Duchowna w Piotrogrodzie zostały zamknięte przez 
bolszewików, dlatego rozpoczął studia na Wydziale Dróg i Mostów miej-
scowej Politechniki. W 1922 r. wstąpił do działającego w Piotrogrodzie 
tajnego Seminarium Duchownego. W tym samym roku udało mu się 
wraz z rodziną wyjechać do Polski. Wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Wilnie. Jako alumn tego seminarium jednocześnie studiował na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 24 kwietnia 1927 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykow-
skiego, metropolity wileńskiego. Pracował w archidiecezji wileńskiej, za-
chowując przynależność do archidiecezji mohylewskiej.
Pracę duszpasterska rozpoczął jako wikariusz w parafii Bożego Ciała
w Krzemienicy w dekanacie wołkowyskim. Od 1928 r. był wikariuszem
w parafii Świętego Wacława w Wołkowysku. W czerwcu 1930 r. otrzymał 
nominację na wikariusza w parafii farnej w Grodnie, ale już w sierpniu 
tego roku abp Jałbrzykowski mianował go proboszczem parafii Święte-
go Stanisława w Wysocku. 1 maja 1936 r. został proboszczem parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Tryczówce koło Białegostoku.
Po 17 września 1939 r. Tryczówka znalazła się pod okupacją sowiecką.
W marcu 1940 r. ks. Sargiewicz padł ofiarą prowokacji. Zgłosił się do nie-
go rzekomy oficer polski z propozycją podpisania deklaracji wstąpienia 
do organizacji podziemnej. Wkrótce w nocy z 21 na 22 marca 1940 r.
został aresztowany przez NKWD. Oskarżono go o przynależność do an-
tysowieckiego spisku. Więziony był w Białymstoku, Mińsku Litewskim
i Połocku, skąd został wysłany do łagru koło Tobolska. W sierpniu 1941 r.
został zwolniony w rezultacie umowy Sikorski-Majski. Przebywał w To-
bolsku, otaczając opieką duszpasterską uwolnionych Polaków. Odprawił
w Tobolsku w 1941 r. wraz z franciszkaninem o. Zygmuntem Jagielnickim 

nielegalną pasterkę dla kilkuset uwolnionych Polaków (w ciszy, bez śpiewu 
kolęd). Na Wielkanoc 1942 r. odprawił już legalnie Mszę Świętą w otwar-
tej w tym mieście kaplicy przy biurze delegata ambasady RP. 16 czerwca
1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRS. Służył w szefostwie duszpaster-
stwa wojskowego w Jangi Jul w Uzbekistanie. Następnie został kapelanem 
7 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej w 7 Dywizji Piechoty.
W sierpniu 1942 r. opuścił ZSRS wraz z ostatnimi oddziałami Armii Pol-
skiej w ZSRR ewakuowanymi do Persji, gdzie został mianowany kape-
lanem Domu Uzdrowieńców. 20 grudnia 1942 r. otrzymał nominację 
na kapelana 8 pułku artylerii przeciwlotniczej ciężkiej stacjonującego
w Chanakim w Iraku. W 1944 r. w jego składzie uczestniczył w kampanii 
włoskiej, m.in. w bitwie o Monte Cassino. Od 31 października 1944 r. 
był kapelanem 11 pułku artylerii ciężkiej. Gdy we wrześniu 1945 r. od-
chodził na stanowisko kapelana 35 kompanii warsztatowej, dowódca 
11 pułku, ppłk Tadeusz Frączak napisał w rozkazie: „Z żalem żegnam 
naszego duszpasterza, ks. Pawła Sargiewicza, który będąc w pułku od 
dnia 26 listopada 1944 r., przeszedł cały okres trudnej bojowej pracy, 
zaczynając od kampanii zimowej w Apeninach, aż do chwili ustania 
działań bojowych przeciwko Niemcom i przejścia pułku do pracy poko-
jowej na terenie Środkowej Italii. Przez ten czas niósł zawsze pociechę 
religijną w różnorodnych i trudnych warunkach walki, podtrzymując na 
duchu żołnierza, dzięki swemu pogodnemu i wesołemu usposobieniu, 
oraz niezłomnej wierze w lepszą przyszłość Polski”.
6 września 1946 r. wraz z żołnierzami II Korpusu Polskiego został prze-
wieziony do Wielkiej Brytanii. Przebywał w obozie w Blackshaw Moor. 
Był również kapelanem w trzech innych obozach. Po demobilizacji pol-
skich oddziałów objął polską placówkę duszpasterską w Blackshaw.
Zmarł 1 września 1967 r. w Blackshaw w wyniku potrącenia przez samo-
chód w Londynie. Jego prochy przewieziono do Polski i złożono w gro-
bie rodziców na cmentarzu farnym w Białymstoku.
Ks. Sargiewicz był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzy-
żem Monte Cassino. Biskup Polowy WP Józef Gawlina nadał mu przywi-
lej noszenia rokiety i kanonickiego mantoletu.

Bogusław Szwedo

Ksiądz major Paweł Sargiewicz (1902–1967)
– kapłan archidiecezji mohylewskiej, kapelan 11 pułku artylerii ciężkiej

Fabuła koncentruje się wokół Tommaso, ce-
nionego rzymskiego kardiochirurga i zatwar-
działego ateisty. Wraz z żoną Carlą i dwójką 
dorosłych już dzieci tworzą modelową, nowo-
czesną, mieszczańską rodzinę, która codzien-
nie spotyka się na wspólnych kolacjach. 
Gdy syn Tommaso, Andrea, student medycy-
ny, zapowiada, że ma rodzinie coś ważnego 
do oznajmienia, ojciec jest przekonany, iż jego 
latorośl ma zamiar wyznać im, że jest gejem. 
Brzydzący się dyskryminacją Tommaso jest 
dumny, że nadarza się okazja, by udowodnić 
sobie i całemu światu, jak otwarty i toleran-
cyjny z niego człowiek. Po kolacji, uprzedziw-
szy wszystkich wokół, kardiochirurg słyszy
z ust syna wyznanie: „Postanowiłem zostać... 
księdzem”. Tu kończy się tolerancja i otwar-

Don Camillo naszej epoki
Jeśli ktoś pamięta włoskie komedie z cyklu Don Camillo z Fernande-
lem w roli krewkiego proboszcza z pewnością powinien zobaczyć 
film „Jak Bóg da”.  W filmie tym nie zobaczymy co prawda małego 
włoskiego miasteczka, ani potyczek między proboszczem a burmi-
strzem Peppone, ale wyjdziemy z kina z poczuciem dobrej zabawy
i radości, że kino poza zabawą pozostawi w nas kilka dobrych myśli. 

tość ojca, a jego osobistym wrogiem staje się 
charyzmatyczny ksiądz Pietro, który zdaniem 
lekarza namieszał jego synowi w głowie. 
Nie zdradzając dalszej fabuły tego krótkiego 
filmu (trwa tylko 87 minut), warto podkreślić, 
że dawno nie było w naszych kinach filmu, 
który by w sposób tak zgrabny łączył tema-
tykę wiary, wychowania młodzieży, relacji 
rodzinnych, tolerancji, a w dodatku czynił to
z przyjemną dla oka lekkością. W filmie poja-
wia się kilka grubszych żartów, jednak trzymają 
one poziom i nie są odpychające. Piętnują one 
stereotypy i nasze spojrzenie na Kościół, ale
w żaden sposób nie wyśmiewają naszej wiary.
Film łączy w sobie też kilka ważnych proble-
mów, np. spojrzenia na powołanie, umiejętne 
przygotowanie się do podjęcia ostatecznych 

decyzji w życiu. Świet-
nie pokazuje mental-
ność i styl życia Wło-
chów, m.in. kwestię młodzieży kurczowo 
trzymającej się rodziców. W dodatku w spo-
sób pozbawiony niepotrzebnego patosu łą-
czy problem współistnienia nauki i wiary. Nie 
pozostawia widza z poczuciem wyłącznie do-
brej rozrywki, ale stawia pytania, które warto 
przemyśleć.
Godną szczególnej uwagi jest znakomita gra 
aktorską Marco Gialliniego, grającego Tomma-
so. Zresztą kilka ról, choć znacznie krótszych, 
jest równie zabawnych i dobrze zagranych. 
Piękne zdjęcia i znakomita, energetyczna mu-
zyka wspaniale wpisuje się w wesoły charakter 
filmu.
Film można polecić jako dobrą rozrywkę. Jest 
to kino dla wszystkich. Mimo, że swą premierę 
miał już ponad dwa lata temu, to do Polski 
trafił dopiero pod koniec sierpnia. Jeśli znaj-
dzie się w repertuarze Państwa kina, warto go 
obejrzeć.

Krzysztof Stępkowski
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ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO
 29 VIII 2016 r. – żołnierz Wojsk Specjalnych, 

absolwent Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni. Brał udział w ćwiczeniach Jednostki 
Wojskowej GROM w basenie portowym na 
Westerplatte. Zmarł w wyniku obrażeń, ja-
kich doznał podczas wypadku.

 9 II 2016 r. – płk Sławomir Berdychowski (ur. 
7 sierpnia 1968 r.). Przez 19 lat służył w Jed-
nostce Wojskowej GROM. Brał udział w wie-
lu operacjach i misjach, m.in. w Jugosławii, 
Afganistanie. W 2011 r. został dowódcą jed-
nostki AGAT, którą stworzył od podstaw. Wie-
lokrotnie odznaczany. Zmarł w wieku 47 lat.

KOMBATANCI I WETERANI
 26 I 2016 r. – Jerzy Tomaszewski ps. „Jur” 

(ur. 20 stycznia 1924 r.), artysta fotografik, 
autor ok. dwóch tysięcy zdjęć dokumentu-
jących przebiega Powstania Warszawskiego. 
U schyłku życia prowadził Fundację „Nie Za-
pomnieliśmy, Ośrodek Popularyzacji Historii 
II Wojny i Okupacji Polski”. Zmarł w wieku 
92 lat. 

 5 II 2016 r. – mjr w st. sp. Maria Stypułkowska-
Chojecka ps. „Kama” (ur. 24 września 1926 r.), 
w czasie II wojny światowej harcerka Szarych 
Szeregów, łączniczka oddziału dywersji bo-
jowej Komendy Kedywu „Agat”, brała m.in. 
udział w słynnej akcji na Franza Kutschere, 
dowódcę SS i policji na dystrykt warszaw-
ski, w Powstaniu Warszawskim łączniczka
i sanitariuszka Batalionu AK „Parasol”. Prze-
wodniczyła Radzie Naczelnej Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów, działała w Środowisku 
Żołnierzy Batalionu „Parasol". Zmarła w wie-
ku 89 lat.

 20 II 2016 r. – por. w st. sp. Felicja Krysicka ps. 
„Lusia” (ur. 10 czerwca 1920 r.), żołnierz Ar-
mii Krajowej, łączniczka i sanitariuszka w Po-
wstaniu Warszawskim, więzień Stalagu XI-B 
Fallingbostel, Stalagu XI-C Bergen-Belsen
i Stalagu VI-C Oberlangen. Była wieloletnim 
członkiem Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. Uczestniczyła w pracach 
środowiska „Oberlangen”. Zmarła w wieku
95 lat. 

 1 IV 2016 r. – gen. w st. sp. Aleksander Arkuszyń-
ski ps. „Maj” (ur. 27 lutego 1918 r.), uczestnik 
kampanii wrześniowej 1939, żołnierz Armii 
Krajowej w Inspektoracie Piotrków Trybunal-
ski, dowódca oddziału „Grom”. W 1945 r.
uczestniczył w udanej akcji uwolnienia żoł-
nierzy AK z więzienia Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Pabianicach. 
Zmarł w wieku 98 lat. 

 4 IV 2016 r. – Elżbieta Dziębowska, ps. „De-
wajtis” (ur. 16 kwietnia 1929 r.), muzykolog, 
nauczyciel akademicki. W czasie II wojny 
światowej harcerka Szarych Szeregów, czło-
nek oddziału dywersji bojowej Komendy 
Kedywu „Agat”, brała m.in. udział w akcji 
na gestapowca Ernesta Weffelsa i Franza 
Kutscherę, w Powstaniu Warszawskim łącz-

niczka w Batalionie AK „Parasol”. Zmarła
w wieku 86 lat.

 14 VI 2016 r. – Józef Stanisław Stós (ur. 15 
marca 1921 r.), architekt, działacz spo-
łeczny i kombatancki. Uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 r., więzień obozów kon-
centracyjnych: Auschwitz-Birkenau (przybył 
tam w pierwszym transporcie Polaków), KL 
Sachsenhausen oraz KL Buchenwald. Pod-
czas ewakuacji więźniów kierował ucieczką 
ok. 50 osób. Zmarł w wieku 95 lat.

 6 VII 2016 r. – Andrzej Waldemar Cielecki ps. 
„Andrzejek II” (ur. 24 czerwca 1928 r.), elek-
tronik. Żołnierz Powstania Warszawskiego, 
najmłodszy oficer Batalionu AK „Zośka”, 
jeniec stalagów: 344 Lamsdorf; IV B Mühl-
berg oraz IV G Cottbus. W stanie wojennym 
prowadził podziemne Radio AK „Jutrzenka”, 
od lat kontynuujące nadawanie na warszaw-
skim Ursynowie. Zmarł w wieku 88 lat.

 16 X 2016 – Józef Bandzo (ur. 21 X 1923), 
żołnierz 3.Wileńskiej Brygady AK, a po woj-
nie 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta 
Szendzielorza „Łupaszki”. Więziony w latach 
1960–1976. Zmarł w wieku 92 lat.

 21 X 2016 – płk Zygmunt Łabędzki, ps. „Łoś” 
(ur.1919), żołnierz kampanii wrześniowej,
a później Służby Zwycięstwu Polski – Związ-
ku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, dowódca 
oddziału, który pod Urzędowem rozbił pułk 
SS. Aktywny w ruchu kombatanckim, prezes 
Stowarzyszenia Klubu Kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Zmarł w wieku 
97 lat. 

DUCHOWIEŃSTWO
 21 XII 2015 r. – o. Jan Wojciech Góra (ur. 8 lu-

tego 1948 r.), dominikanin, doktor teologii, 
duszpasterz akademicki. Od 1997 r. organi-
zator Ogólnopolskiego Spotkania Młodzie-
ży na Polach Lednickich, animator ośrodka 
duszpasterstwa akademickiego „Respublica 
Dominicana” w Jamnej, autor wielu ksią-
żek, także słów pieśni „Abba Ojcze”. Zmarł
w wieku 67 lat.

 28 III 2016 r. – ks. Jan Adam Kaczkowski (ur. 
19 lipca 1977 r.), doktor nauk teologicznych, 
bioetyk. Organizator i dyrektor Hospicjum 
pw. św. Ojca Pio w Pucku. Autor programu 
szkoleniowego w zakresie bioetyki chrze-
ścijańskiej, organizator warsztatów z ko-
munikacji i etyki dla studentów medycyny
i prawa pod nazwą „Areopag Etyczny”. Zmarł
w wieku 38 lat.

 3 V 2016 r. – abp Tadeusz Gocłowski (ur. 16 
września 1931 r.), kapłan Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy, doktor prawa kanonicz-
nego, rektor Gdańskiego Seminarium Du-
chownego (1971-1973 i 1982-1983), biskup 
pomocniczy diecezji gdańskiej (1983-1984), 
ordynariusz diecezji gdańskiej (1984-1992), 
arcybiskup metropolita gdański (1992-2008), 
arcybiskup senior (2008-2016). W Konfe-
rencji Episkopatu Polski, m.in. współprze-

wodniczący Komisji Wspólnej Rządu RP
i KEP (1996-2004), przewodniczący Komisji 
ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i ds. Duszpa-
sterstwa Ludzi Morza. Brał udział w rozmo-
wach w Magdalence (1988-1989) przygo-
towujących obrady Okrągłego Stołu. Zmarł
w wieku 84 lat.

 12 VII 2016 r. – abp Zygmunt Zimowski (ur.
7 kwietnia 1949 r.), kapłan diecezji tarnow-
skiej, doktor teologii dogmatycznej, długo-
letni (1983-2002) pracownik watykańskiej 
Kongregacji Nauki Wiary, w latach 2002-2009
biskup radomski, m.in. przewodniczący Ko-
misji Nauki Wiary w Konferencji Episkopatu 
Polski, w 2009 mianowany przez papieża 
Benedykta XVI arcybiskupem ad personam
i przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dusz-
pasterstwa Służby Zdrowia (2009-2016),
w latach radomskich m.in. twórca Ośrodka 
Edukacyjno-Charytatywnego Diecezji Ra-
domskiej „Emaus” w Turnie k. Białobrzegów, 
Fundacji, Centrum Myśli Benedykta XVI. 
Zmarł w wieku 67 lat.

 2 VIII 2016 r. – abp Franciszek Macharski (ur. 
20 maja 1927 r.), doktor nauk teologicznych, 
rektor Wyższego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Krakowskiej (1970-1978), me-
tropolita krakowski (1979-2005), w 1979 r. 
kreowany kardynałem, wiceprzewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski (1979-1994), 
długoletni przewodniczący Komisji d.s. Na-
uki Katolickiej i Komisji d.s. Apostolstwa 
Świeckich; od 2005 arcybiskup senior. Przy-
czynił się m.in. do rozbudowy Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, założył 
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. 
Zmarł w wieku 89 lat. 

 18 IX 2016 – ks. prałat ppłk Tadeusz Skrzyniarz 
(ur. 25 września 1959 r.), kapłan diecezji 
kieleckiej, proboszcz parafii św. Rozalii i św. 
Marcina w Zagnańsku, w latach 1992-2001 
w duszpasterstwie wojskowym, kapelan Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego ONZ w Sy-
rii, proboszcz parafii wojskowej w Kielcach
i Rzeszowie, wicedziekan Krakowskiego Ok-
ręgu Wojskowego. Zmarł w wieku 57 lat. 

OSOBY ŻYCIA POLITYCZNEGO,
SPOŁECZNEGO

 24 II 2016 r. – Ryszard Janusz Bender (ur. 16 
lutego 1932 r.), historyk, profesor nauk hu-
manistycznych, poseł (1976-1980), senator 
(1991-1993, 2005-2009), przewodniczący 
Krajowej Rady Radia i Telewizji (1994). Wice-
prezes Polskiego Związku Katolicko-Społecz-
nego (1981-1983), członek Rady Naukowej 
Episkopatu Polski (1981-1987) i Komisji Epi-
skopatu Polski „Iustitia et Pax (1989-1996). 
Zmarł w wieku 84 lat.

 1 IV 2016 r. – Artur Górski (ur. 30 stycznia 
1970 r.), polityk, nauczyciel akademicki, 
publicysta, dziennikarz, politolog, poseł na 
Sejm (2005-2015). Prezes Klubu Zachowaw-
czo-Monarchistycznego (1988-2004), autor 
licznych publikacji z dziedziny historii, histo-
rii idei i nauk politycznych, redaktor naczelny 
kwartalnika „Pro Fide, Rege et Lege”. Zmarł 
w wieku 46 lat.

Rozstania zawsze są trudne. Szczególnie, gdy wiemy, jak wielką wartością byli dla 
nas ci, którzy odeszli. Niech pamięć o tym, czego dokonali, pozostanie z nami przez 
wszystkie dni naszej wędrówki po ziemi.
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 5 IV 2016 r. – Zyta Gilowska (ur. 7 lipca
1949 r.), polityk, nauczyciel akademicki, pro-
fesor nauk ekonomicznych. Wicepremier 
i minister finansów w rządach Kazimierza 
Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. 
Członek Rady Polityki Pieniężnej (2010-2013)
i Narodowej Rady Rozwoju (od X 2015). 
Zmarła w wieku 66 lat.

 20 V 2016 r. – Andrzej Urbański (ur. 18 maja 
1954 r.), polityk, dziennikarz i publicysta, po-
seł na Sejm I kadencji, szef Kancelarii Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego (2005-2006) , pre-
zes zarządu Telewizji Polskiej (2007-2008).
W stanie wojennym internowany, później 
szef podziemnego wydawnictwa „Wola". 
Zmarł w wieku 62 lat. 

 23 V 2016 r. – Magdalena Modzelewska-Ry-
bicka (ur. 3 listopada 1954 r.), terapeutka 
uzależnień, działaczka opozycji w okresie 
PRL, współzałożycielka Ruchu Młodej Polski,
w sierpniu 1980 r. podczas historycznego 
strajku w Stoczni Gdańskiej przewodziła 
modlitwom robotników, w czasie stanu wo-
jennego czynna w podziemiu solidarnościo-
wym. Zmarła w wieku 61 lat. 

 29 VI 2016 r. – Janina Paradowska-Zimowska 
(ur. 2 maja 1942 r.), dziennikarka, publicyst-
ka. Od 1991 r. felietonistka i komentatorka 
tygodnika „Polityka", prowadziła cotygo-
dniową audycję „Poranek Radia TOK FM". 
Zmarła w wieku 74 lat.

 23 VII 2016 r. – Małgorzata Maria Bartyzel
(ur. 12 listopada 1955 r.), dziennikarka, te-
atrolog, animator kultury, posłanka na Sejm 
V kadencji, aktywistka Prawicy Rzeczypo-
spolitej. Od latach 70. zaangażowana w 
działalność opozycji, działaczka Solidarności
w regionie łódzkim, internowana, organiza-
torka wydawnictw drugiego obiegu. Zmarła 
w wieku 60 lat.

 25 VII 2016 r. – Jerzy Artur Bahr (ur. 23 
kwietnia 1944 r.), dyplomata i urzędnik 
państwowy, m.in. ambasador RP na Ukra-
inie (1996-2001), Litwie (2001-2005), Ro-
sji (2006-2010), szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego (2005). Członek Polsko-Rosyj-
skiej Grupy do Spraw Trudnych. W latach 
80. współpracował z Radiem Wolna Europa. 
Zmarł w wieku 72 lat.

 14 VIII 2016 r. – Piotr Paweł Jania (ur. 29 
czerwca 1952 r.), polityk, związkowiec i samo-
rządowiec, od 2015 r. wojewoda zachod-
niopomorski. W latach 80. działał w „So-
lidarności”, w stanie wojennym członek Bi-
skupiego Komitetu Społeczno-Charytatyw-
nego. Zmarł w wieku 64 lat.

 21 IX 2016 r. Władysław Walerian Zacharia-
siewicz (ur. 7 listopada 1911 r.), działacz nie-
podległościowej Polonii amerykańskiej, m.in. 
wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, 
żołnierz września 1939, więzień sowiecki, po 
układzie Sikorski-Majski delegat RP na Ka-
zachstan, a później Delegat RP do opieki nad 
Uchodźcami we Włoszech, wieloletni czło-
nek władz Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. 
Zmarł w wieku 104 lat.

LUDZIE NAUKI
 26 IV 2016 – Oktawiusz Jurewicz (ur. 30 

kwietnia 1926 r.), filolog klasyczny, profe-
sor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny 
znawca kultury i literatury bizantyjskiej,

w latach siedemdziesiątych profesor pary-
skiej Sorbony. Żył lat 90.

 3 V 2016 r. – Janusz Tazbir (ur. 5 sierpnia
1927 r.), historyk, profesor nauk humani-
stycznych, badacz dziejów kultury staro-
polskiej oraz reformacji i kontrreformacji
w Polsce, członek rzeczywisty Polskiej Aka-
demii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, Wieloletni redaktor naczelny rocznika 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”. Zmarł
w wieku 88 lat.

 25 IX 2016 – Leszek Kajzer (ur. 11 lipca
1944 r.), archeolog, badacz zamków i rezy-
dencji w okresie średniowiecza i czasach 
nowożytnych, profesor zwyczajny, wieloletni 
dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Zmarł w wieku 72 lat. 

LUDZIE KULTURY I SZTUKI
 8 XII 2015 r. – Janusz Odrowąż-Pieniążek (ur. 

2 lipca 1931 r.), historyk literatury, pisarz
i muzeolog. Wieloletni (1972-2009) dyrektor 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie. Zmarł w wieku 84 lat.

 21 I 2016 r. – Bogusław Kaczyński (ur. 2 maja 
1942 r.), krytyk muzyczny, popularyzator 
opery, operetki i muzyki poważnej, prezenter 
i autor programów w TVP. Prorektor Akade-
mii Muzycznej w Warszawie, dyrektor sto-
łecznego Teatru Muzycznego Roma. Zmarł w 
wieku 73 lat.

 1 II 2016 r. – Michał Jagiełło (ur. 23 sierpnia 
1941 r.), publicysta, eseista, alpinista, ratow-
nik TOPR-u, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Kultury i Sztuki (1989-1997), dyrektor 
Biblioteki Narodowej (1998-2007). Zmarł
w wieku 74 lat.

 12 II 2016 r. – Xymena Zaniewska-Chwedczuk 
(ur. 4 czerwca 1927 r.), projektantka mody, 
scenograf, architektka. Stworzyła podwali-
ny polskiej scenografii telewizyjnej. Zmarła
w wieku 88 lat.

 17 II 2016 r. – Andrzej Żuławski (ur. 22 lis-
topada 1940 r.), reżyser, scenarzysta, aktor 
filmowy, pisarz. Twórca m.in. filmów: „Opę-
tanie”, „Szamanka”, „Wierność” i „Kosmos” 
(nagrodzonego w 2015 r. na Festiwalu Fil-
mowym w Locarno). Zmarł w wieku 75 lat.

 17 III 2016 r. – Marian Kociniak (ur. 11 stycz-
nia 1936 r.), aktor filmowy i teatralny. Gwiaz-
da Kabaretu Starszych Panów i radiowego 
magazynu „60 minut na godzinę". Zmarł
w wieku 80 lat.

 23 III 2016 r. – Marek Bargiełowski (ur.
11 września 1942 r.), aktor teatralny, filmo-
wy i telewizyjny, reżyser, prezes Związku Za-
wodowego Aktorów Polskich. Zmarł w wie-
ku 73 lat.

 25 V 2016 r. – Juliusz Loranc (ur. 24 września 
1937 r.), kompozytor, aranżer i pianista, au-
tor m.in. przebojów „Wakacje z blondynką”, 
„Kwiat jednej nocy” Zmarł w wieku 78 lat.

 22 VI 2016 r. – Andrzej Kondratiuk (ur. 20 lip-
ca 1936 r.), reżyser filmowy ( m.in. „Hydroza-
gatka”, „Wniebowzięci”, „Wrzeciono”), sce-
narzysta, aktor i operator filmowy, scenograf 
i kompozytor, laureat wielu nagród. Zmarł
w wieku 79 lat.

 20 VII 2016 r. – Włodzimierz Odojewski (ur. 
14 VI 1930 r.), pisarz, autor powieści, opo-
wiadań, sztuk teatralnych, słuchowisk radio-
wych, laureat licznych nagród literackich, od 
1971 r. na emigracji w Niemczech, długoletni 
szef działu kulturalno-literackiego Rozgłośni 
Wolna Europa. Sławę przyniosła mu powieść 
„Zasypie wszystko, zawieje” (Paryż 1973), 
poruszająca powikłane problemy Kresów 
Wschodnich RP w czasie II wojny światowej. 
Żył lat 86. 

 23 VII 2016 r. – Daniel Bargiełowski (18 listo-
pada 1932 r.), aktor, reżyser, powieściopisarz, 
eseista, autor m.in. biografii gen. Zygmunta 
Berlinga („Portret renegata”) i gen. Michała 
Tokarzewskiego-Karaszewicza. 

 10 VIII 2016 r. – Marek Kwiatkowski (ur. 25 
kwietnia 1930 r.), historyk sztuki, profesor 
nauk humanistycznych, muzealnik, varsa-
vianista. Był kustoszem, a następnie pierw-
szym dyrektorem (1970-2008) Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie. W Suchej 
pod Węgrowem utworzył prywatne Mu-
zeum Architektury Drewnianej Regionu Sie-
dleckiego. Autor licznych publikacji. Zmarł 
w wieku 86 lat.

 25 VIII 2016 r. – Jerzy Górzański (ur. 3 grud-
nia 1938 r.), poeta, prozaik, felietonista, 
autor słuchowisk radiowych, redaktor „No-
wego Wyrazu” i „Literatury”. Zmarł w wieku 
77 lat.

 9 X 2016 r. – Andrzej Witold Wajda (ur. 6 mar-
ca 1926 r.), reżyser filmowy i teatralny. Twór-
ca polskiej szkoły filmowej, autor wielu wy-
bitnych filmów, które tworzą kanon filmu 
polskiego, laureat wielu nagród, m.in. Oscara 
za całokształt twórczości (2000 r.). Senator I 
kadencji (1989-1991). Zmarł w wieku 90 lat.

 13 X 2016 r. – Andrzej Kopiczyński (ur. 15 kwiet-
nia 1934 r. ), aktor teatralny i filmowy, znany-
szeroko głównie z tytułowej roli w serialu te-
lewizyjnym „Czterdziestolatek”. Przez pewien 
czas prowadził telewizyjny teleturniej „Koło 
Fortuny". Zmarł w wieku 82 lat.

 Opracowała Karolina Anna Kwaśniewska
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Pamięć o poległych

Decyzja o budowie cmentarzy wojennych za-
padła na najwyższych szczeblach austro-wę-
gierskiej władzy niespełna pół roku po wiktorii 
gorlickiej. W listopadzie 1915 r. przy Mini-
sterstwie Wojny utworzono IX Wydział Gro-
bów Wojennych z szerokimi kompetencjami 
i wysokim budżetem. W jego gestii znalazły 
się sprawy grobownictwa wojennego w ska-
li monarchii i okupowanych terenów. Jednak
w szczególny sposób zajęto się uporządkowa-
niem pól bitewnych i budową cmentarzy na 
terenie Galicji Zachodniej. Przyświecał temu 
propagandowy cel. Potrzeba wyeksponowania 
żołnierskiej ofiary poniesionej podczas zwień-
czonych zwycięstwem walk. A także zade-
monstrowanie opiekuńczej, ojcowskiej funkcji 
państwa – uosabianego przez dobrotliwego 
Franciszka Józefa, cesarza Austrii i króla Węgier 
– które nie szczędząc kosztów przygotowało – 
wchodząc niejako w kompetencje poszczegól-
nych rodzin – godne pochówki dla poległych
w imię ojczyzny żołnierzy. 
Obszar Galicji Zachodniej podzielono na trzy 
okręgi: Kraków, Przemyśl, Lwów. 
Na urządzonych na tym terytorium cmenta-
rzach spoczęło 89 098 żołnierzy. Szczególny 
charakter miał krakowski Oddział Grobów 

Wojennych w którego pieczy znalazł się te-
ren najbardziej intensywnych walk. To wła-
śnie na nim od wiosny 1916 roku po jesień 
1918 r. (kiedy monarchia austro-węgierska 
raptownie zeszła ze sceny historii), założono 
aż 400 cmentarzy. Było to nadzwyczaj trudne 

wyzwanie. Budowę cmentarzy poprzedzały 
intensywne prace grup inwentaryzacyjnych
i ekshumacyjnych. W teren wyruszali architek-
ci, fotografowie, zapoznając się z położeniem 
polowych cmentarzy i pojedynczych grobów; 
wybierając miejsca na nowe cmentarze. Dzia-
łały ekipy geodetów wytyczających cmentar-
ne działki. Do prac projektowych i realizacyj-
nych zaproszono szerokie grono architektów, 
ogrodników, malarzy, rzeźbiarzy: Węgrów, 
Austriaków, Słowaków, oczywiście Polaków, 
m.in. sławnego malarza Wojciecha Kossaka, 
wybitnego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego 
(w II RP m.in. autora pomników Stanisława 
Moniuszki i Wojciecha Bogusławskiego na 
warszawskim placu Teatralnym). Na potrze-
by cmentarnej inwestycji pracowały wydzie-
lone kamieniołomy, tartaki, stolarnie. Także 
ogromne rzesze jeńców wojennych, ponad 
trzy tysiące Rosjan i Włochów.

Wspólnota zwycięzców i zwyciężonych 

Temu wielkiemu przedsięwzięciu przyświeca-
ła piękna, humanistyczna zasada, już nigdy 
później nierealizowana na cmentarzach wo-
jennych: spoczeli na nich zwycięzcy i zwy-
ciężeni. Żołnierze wielonarodowej armii au-
stro-węgierskiej, ich sojusznicy – Niemcy i po-
konani: Rosjanie (wśród jednych i drugich 
było wielu Polaków). Starano się o zindywidu-
alizowanie pochówków, umieszczając na nich 
tabliczki imienne; także wyróżniki narodowo-
ściowe – na grobach żołnierzy niemieckich 
literę W (monogram Wilhelma, cesarza Nie-
miec) i koronę cesarską. Swoistym znakiem 
identyfikacyjnym były cmentarne, przeważnie 
żeliwne krzyże. Te na grobach żołnierzy armii 
austro-węgierskiej wzorowane były na krzyżu 
maltańskim, na grobach Niemców – na ich 
zaszczytnym odznaczeniu bojowym, Krzy-
żu Żelaznym, groby Rosjan oznaczone były 
krzyżem dwuramiennym. Różnicuje je też 
wieniec przewieszony przez ramię krzyża. Na 
grobach „austriackich” jest to wieniec lauro-
wy – symbol zwycięstwa w równej walce, na 
grobach „niemieckich” z liści dębowych (dąb 
był świętym drzewem Germanów) – oznaka 
męstwa, bohaterstwa i niezłomności. Dolne 
ramię krzyża na grobach Rosjan okala bluszcz 
– symbol trwałości życia, albo, też się tak in-
terpretuje – dławisz, roślina, która oplatając 
drzewa, potrafi je w końcu zdławić i uśmiercić 
– symbol dławiącej siły nacierających dziesiąt-
ków tysięcy Rosjan. Groby żołnierzy muzuł-
manów (z pułków bośniackich) oznaczone są 
stelami, zwieńczonymi pięcioma półkolistymi 

„Nie pytajcie, kto był przyjacielem, a kto wrogiem”„Nie pytajcie, kto był przyjacielem, a kto wrogiem”
Na terenie Polski południowej zachował się niezwykły zespół kilkuset cmentarzy wo-
jennych. Spoczywają na nich żołnierze, uczestnicy rozpoczętych jesienią 1914 r. zma-
gań, których finałem była Bitwa Gorlicka (2-5 maja 2015), wielka operacja wojskowa 
sprzymierzonych armii austro-węgierskich i niemieckich, która odmieniła losy wojny 
na Froncie Wschodnim. Przyniosła druzgocącą klęskę zwycięskiej do tej pory 5. armii 
rosyjskiej, położyła kres marzeniom rosyjskich generałów o Kozakach na wiedeńskim 
Praterze. Kilka miesięcy później w wyniku zwycięskiej ofensywy wojsk państw cen-
tralnych (brała w niej udział I Brygada Legionów) wojska carskie opuściły Warszawę. 

elementami, symbolami pięciu filarów islam-
skiej pobożności, jakimi są: wyznanie wiary, 
rytualna modlitwa, jałmużna, post, hadżdż 
(pielgrzymka do Meki). Żołnierze Żydzi cho-
wani byli na osobnych cmentarzach; nagrob-
ki mają formę zamkniętych półkoliście macew
z wykutą na licu Gwiazdą Dawida. 
W miastach cmentarze wojenne zakładano 
zwykle w sąsiedztwie cmentarzy wyznanio-
wych. W terenie lokalizowano je zwykle na 
polu walki lub w jego pobliżu. Rozbrzmie-
wa w tym echo antycznej tradycji o związku 
poległego z ziemią uświęconą jego krwią. 
Niekiedy budowano je na zboczach wzgórz,
z których polegli mogli „patrzeć” ku połu-
dniowi, w stronę rodzinnych krain Monar-
chii, za którą oddali życie. 
Większość cmentarzy zakładana była na pla-
nie prostokąta, niekiedy na planie koła, pół-
kola lub elipsy. Na jednym z nich (w Cieklinie) 
projektant nadał cmentarzowi formę Drogi 
Krzyżowej.
Kamień, beton, żelazo kowalne, żeliwo, 
drewno. To z takich trwałych elementów 
wykonano ogrodzenia, bramy, nagrobki
i krzyże. Monumentalizm cmentarzy podkre-
ślają kolumnady, obeliski, pylony, piramidy 
– świadomie nawiązujące do form architek-
tonicznego klasycyzmu. Tego typu elementy, 
widoczne z daleka, wieńczą często cmenta-
rze zakładane na wzgórzach. Przypominają 
– jak w antycznych czasach – o bohaterach 
wojennych zmagań wywyższonych i uwznio-
ślonych ponad codzienność życia. 
W cmentarnej architekturze jest też wątek 
osobny: obiekty zaprojektowane przez sło-
wackiego architekta Dušana Jurkovi, zwane-
go „poetą drewna” – podstawowego budul-
ca jego dzieł: kapliczek i krzyży cmentarnych, 
mogił okładanych polnymi kamieniami i wy-
sadzanymi wrzosem, nawiązujących do lu-
dowych karpackich tradycji i wzorów.
Cechą szczególną cmentarzy sąsenten-
cje w języku niemickim, autorstwa Hansa 
Hauptmana, poświęcone żołnierskiej ofie-
rze, eschatologicznej nadziei, także pewno-
ści – jak wiemy niespełnionej – że krwawe 
zmagania i wielke żniwo żolnierskeij śmierci 
zaowocuje trwałym pokojem. 

 *** 
Mijający czas uczynił wyrwy w substancji 
cmentarzy, czasem nieodwracalne. Rozrosła 
się roślinność sadzona z rozmysłem przed 
stu laty: dęby, jesiony, lipy, topole, olchy. 
Trwają w krajobrazie, znaki zamkniętej karty 
historii, odległych ludzkich dramatów, prze-
niesionych przed wiekiem w wymiar wiecz-
ności i w niej radykalnie rozwiązanych.
Bowiem: „Nie pytajcie, kto był przyjacielem, 
a kto wrogiem./Tysiące bohaterów wiernych 
przysiedzę padło/w zawziętej walce./ Ofiary 
spoczęły w w rzędach grobów – anioł śmierci 
przygarnął ich w niebie wolnych od nienawi-
ści” (sekwencja na cmentarzu w Nowym Żmi-
grodzie). 
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KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Szczecin
11 października w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie Podjuchach ks. Tomasz Sze-
fliński, proboszcz parafii, sprawował Mszę św. w intencji poległych w Afganistanie siedem lat 
temu żołnierzy 5. Pułku Inżynieryjnego: śp. kpr. Szymona Graczyka i śp. kpr. Radosława Szysz-
kiewicza. W Eucharystii uczestniczyli bliscy i koledzy zmarłych, a także ppłk. Piotr Bednarczyk, 
zastępca dowódcy pułku.                                                                                                  P.M.

Grupa
9 października na terenie Centrum Szkolenia Logistyki celebrowano 10-lecie Parafii Woj-
skowej pw. Miłosierdzia Bożego oraz 20-lecie kaplicy wojskowej pw. św. Marcina z Tours. 
Uroczystej Mszy św. jubileuszowej z pocztem sztandarowym CSLog przewodniczył biskup 
polowy Józef Guzdek. W wygłoszonej homilii podkreślił m.in. znaczenie świątyni i jej wpływ 
na kształtowanie życia duchowego oraz postaw moralnych żołnierzy, pracowników wojska
i ich rodzin. W kontekście trudów służby pełnionej często poza miejscem zamieszkania Biskup 
Polowy zachęcał do szczególnej troski o rodzinę, wdzięczności wobec żon, na barkach któ-
rych na co dzień spoczywa większość obowiązków domowych i rzeczywiste podtrzymywa-
nie rodzinnego ogniska. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek wojskowych, 
duchowieństwa, służb mundurowych, samorządu, oświaty oraz parafianie. Obecny był także
o. ppłk. rez. Augustyna Dzięgiela, pierwszy duszpasterz wojskowy w Grupie. Żołnierze Centrum 
Szkolenia Logistyki na ręce proboszcza, ks. kpt. Artura Majorka, ofiarowali stułę z insygniami 
Ordynariatu Polowego i CSLog oraz ozdobne naczynie do przechowywania wody świeconej. 
Jubileusz zakończył niedzielny obiad.                                                                               A.M.

Warszawa-Ursus
Ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego WP, 13 października prze-
wodniczył Mszy św. dziękczynnej sprawowanej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Pod-
czas Eucharystii poświęcono Krzyż, który został przekazany w darze polskim żołnierzom Służb 
Specjalnych przez afgańską ludność. Niechętna na co dzień chrześcijaństwu społeczność mu-
zułmańska doceniła pomoc, jakiej udzielali jej żołnierze. Własnoręcznie wykonali Krzyż, aby 
podziękować za „bezpieczeństwo i wsparcie dla ludności cywilnej, administracji rządowej 
oraz afgańskiej armii walczącej z terrorem”. Symbol wdzięczności przywieźli weterani Na-
rodowej Komórki Kontrwywiadu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Krzyż 
został umieszczony w przeszklonej gablocie znajdującej się w nawie Sanktuarium, a wraz
z nim umieszczono tablicę poświęconą temu niezwykłemu wydarzeniu oraz pamięci żołnierzy 
poległych w misjach zagranicznych. W uroczystości uczestniczyli pracownicy Centrum Wete-
rana z dyrektorem ppłk. Leszkiem Stępniem, weterani ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia 
Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju oraz przedstawiciele Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego.                                                                                             A.K.

Warszawa
Uroczystość odpustowa Konfraterni św. Jakuba Apostoła przy Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego rozpoczęła się 16 października Mszą św. pod przewodnictwem ks. Jana Dohnalika, 
kanclerza Kurii Ordynariatu Polowego. Homilię wygłosił ks. płk SG Zbigniew Kępa, który przy-
bliżył wiernym genezę powstania Konfraterni oraz jej cele statutowe. W liturgię odpustową 
włączyli się aktywnie bracia i siostry ze wspólnoty jakubowej. Po zakończeniu Eucharystii w Cen-
trum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego na wspólnej agapie zgromadzili się członko-
wie i sympatycy Konfraterni. Pośród gości, obecny był m.in. wieloletni przyjaciel wspólno-
ty jakubowej płk Krzysztof Ziemkiewicz. Działalność Konfraterni została zainaugurowana
14 grudnia 2015 r. Wspólnota jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych świeckich posiadają-
cym aprobatę Biskupa Polowego. Patronką Konfraterni jest Matka Boża z Pilar.                  Ł.S. 

Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl
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Śrem
Mszą św. sprawowaną 20 października pod 
przewodnictwem ks. Mariana Bruckiego roz-
poczęły się obchody upamiętniające rozstrze-
lanych 20 października 1939 r. przez hitlerow-
ców synów Ziemi Śremskiej. Homilię wygłosił 
ks. Jan Bednarek, kapelan u Sióstr Antoninek 
w Mirkowie, który przybliżył sylwetkę ks. An-
toniego Rzadkiego. Kapłan chciał ocalić życie 
ojca wielodzietnej rodziny, dlatego zgłosił się 
na ochotnika, by zastąpić go na liście osób 
wytypowanych do wyroku śmierci. Nieste-
ty oprawcy nie wzięli tego pod uwagę, a ks. 
Rzadkiego dołączyli do grupy rozstrzelanych.
Po zakończeniu Eucharystii modlono się jesz-
cze chwilę przy mogile zamordowanych, a na-
stępnie przemaszerowano na rynek śrem-
ski, gdzie odczytano apel poległych, oddano 
salwę honorową, złożono wieńce i zapalono 
znicze. W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz gminnych oraz powiatowych, 
poczty sztandarowe, duchowieństwo, przed-
stawiciele szkół, instytucji, harcerze, kompania 
honorowa z 6. Batalionu Dowodzenia Sił Po-
wietrznych wraz z dowódcą ppłk. Zbigniewem 
Roszakiem oraz ppłk. Bogdanem Markiem, 
dowódcą 6. Batalionu Chemicznego, Orkie-
stra Dęta im. M. Zielińskiego oraz mieszkańcy 
gminy Śrem. Uczestnicy uroczystości mogli 
również obejrzeć spektakl Williama Szekspira 
„Hamlet” w reżyserii Adama Walnego, który 
został wystawiony w technice podwodnych 
marionetek przez Walny-Teatr.                 xGB

Koszalin 
W Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. św. Marcina 
23 października sprawowana była Msza św. 
w intencji poległych żołnierzy 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej, która wzię-
ła udział w słynnej akcji „Burza” skierowanej 
przeciw oddziałom Wehrmachtu na teryto-
rium województwa wołyńskiego II Rzeczypo-
spolitej. W Eucharystii uczestniczył Piotr Je-
dliński, prezydent Koszalina oraz płk Dariusz 
Sienkiewicz, komendant Centrum Szkolenia 
Sił Powietrznych. Liturgię ubogacił śpiewem 
koszaliński chór „Frontowe Drogi”. Ks. ppor. 
Łukasz Siedlecki w homilii podkreślił: iż „(…) 
wracamy pamięcią do tych dni kiedy właśnie 
27. Dywizja, służąc wiernie ojczyźnie, służyła 
Bogu. Wracamy pamięcią nie tylko przez cześć 
i szacunek dla ludzi tamtych dni, za ich patrio-
tyzm, ofiarność, za życie składane na ołtarzu 
ojczyzny, ale także dlatego, że ich cnoty nie 
straciły na wartości”. Bohaterom walk z nie-
mieckim okupantem oddano hołd, składając 
kwiaty przy tablicy pamiątkowej w kościele. 
                                                                  Ł.S.




