
DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Rok XXV nr 20 (543) 16-30 l istopada 2016 r.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i11 listopada11 listopada
Dzień naszej radościDzień naszej radości



2

Numer zamknięto 23 listopada 2016 r.

Na okładce: 11 listopada 2016 r.

przed Grobem Nieznanego Żołnierza,

fot Krzysztof Stępkowski

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA LISTOPADLISTOPAD
Aby w parafi ach kapłani i osoby świeckie współpracowali w służbie 
wspólnoty, nie poddając się pokusie zniechęcenia

Króluj nam Chryste!Króluj nam Chryste!
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chry-
stusa za Króla i Pana wypowiedzieli
w sobotę 19 listopada wierni licznie zgro-
madzeni w Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 
Uroczystą Eucharystię koncelebrowali 
członkowie Episkopatu Polski. W świą-
tyni zebrali się przedstawiciele żeńskich
i męskich zgromadzeń zakonnych, przed-
stawiciele władz z prezydentem RP An-
drzejem Dudą na czele, parlamentarzyści 
i członkowie rządu, władze samorządowe 
Małopolski. W łagiewnickich uroczysto-
ściach uczestniczyło ponad 80 tys. osób.

„Wyznajemy w sercu,
że On jest Królem i Panem”
Mszę św. poprzedziło nabożeństwo o Bożym 
Miłosierdziu, które było skoncentrowane na 
tematyce krzyża. Po nim konferencję wygłosił 
bp bielsko-żywiecki Roman Pindel.
„Należymy do tych, którzy uwierzyli w zba-
wienie przez Ukrzyżowanego i Zmartwych-
wstałego, a teraz oczekują na powrót swego 
Króla” – mówił. Wskazał, że osobistymi korzy-
ściami ze zwycięstwa Chrystusa jest chrzest
i otrzymanie łaski dzieci Bożych.
„My nie czynimy Go królem. Zmartwych-
wstanie i wniebowstąpienie jest Jego intro-
nizacją. My pragniemy przede wszystkim 
wyznać w sercu, że On jest Królem i Panem” 
– podkreślił bp Pindel. Wskazał, że takie wy-
znanie porządkuje wnętrze, a także inne ob-
szaru ludzkiego życia.

„Jezus niczego nie zabiera, a wszystko daje”
W południe rozpoczęła się uroczysta Msza 
św., której przewodniczył metropolita kra-
kowski kard. Stanisław Dziwisz.
We wstępie do liturgii hierarcha zaznaczył, że 
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
jest wyrazem osobistej i zbiorowej wdzięcz-
ności za Jego niezmienną wierność i miłosier-
ną miłość Jego serca. „Nie lękajmy się takiego 
aktu. Jezus Chrystus niczego nam nie zabiera, 
a wszystko daje. Jego panowanie nikomu nie 
zagraża, bo wyraża się przez miłość, która zo-
stała ukrzyżowana” – powiedział.
„Pragniemy jednocześnie i pokornie przy-
rzec, że pomni naszych niewierności, chce-
my jednak strzec Bożego prawa, pilnować 
naszych sumień, mieć serce dla wszystkich 
potrzebujących naszej pomocy, a których 
Jezus nazwał swoimi braćmi najmniejszymi” 
– zapewnił kard. Dziwisz.

„Dajmy Jezusowi pierwsze miejsce w życiu”
W homilii bp Andrzej Czaja, przewodniczący 
Zespołu KEP do spraw Ruchów Intronizacyj-

nych, zaznaczył, że nie trzeba się bać przy-
jęcia Jezusa za Króla i Pana, gdyż „Jezus nie 
przychodzi jak złodziej, nie zabiera, lecz daje, 
uzdrawia, przemienia, umacnia”.
Jezus jest Królem, który panuje nad grzechem, 
śmiercią, piekłem i szatanem, i darzy życiem 
wiecznym w swoim Królestwie. Trzeba jednak 
w Jezusa wierzyć i wyznać wiarę w Niego, 
uznać Go swoim Królem, czyli „dać Mu po-
słuch i pierwsze miejsce w życiu, służyć Mu
i żyć na Jego chwałę” – tłumaczył bp Czaja.
To nowe życie, jakim obdarza człowieka Jezus, 
ma w sobie już od chwili chrztu wielki poten-
cjał, który jednakże może zostać zmarnowany, 
jeśli życie będziemy chcieli rozwijać bez Boga. 
– Wystarczy jednak otworzyć drzwi, przyjąć 
Pana, dać Mu pierwsze miejsce we wszelkich 
sferach naszego życia: rodzinnej, zawodowej 
i społecznej, a On je uporządkuje i rozwinie; 
wprowadzi Boży ład, napełni swym Duchem
i pokojem – wskazywał bp Czaja.
W opinii hierarchy tego Bożego ładu bardzo 
dziś potrzeba w ludzkich sercach. Potrzeba 
„zgody i miłości między nami, Bożego Du-
cha, Ducha prawdy i jedności, i innych owo-
ców Ducha: dobroci, uprzejmości, łagodno-
ści, opanowania, wierności i cierpliwości” 
– podkreślił. Potrzeba też „wyrazistego po-
szanowania Bożego Prawa, aby stanowio-
ne prawo ludzkie nie było ponad nim i nie 
dochodziło do łamania sumienia człowieka, 
lekceważenia etyki i moralności”.
Jak przypomniał, Światowe Dni Młodzieży 
ujawniły wielki potencjał wiary i Bożego du-
cha w naszym Kościele. – A jednak w codzien-
ności nie za bardzo umiemy tym potencjałem 
żyć, ten potencjał obudzić. Przeżyliśmy pośród 
siebie tyle piękna, obecności działania Jezusa, 
bliskości Jego ducha, ale w codzienności trud-
no nam tak żyć, jak wtedy – ubolewał.
Jego zdaniem, zamykając rok podwójnego 
jubileuszu: Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski „musimy 
przyznać, że niestety coraz bardziej brakuje w 
naszym Kościele i Narodzie otwartej tożsamo-
ści, która warunkuje i znamionuje rozwój au-
tentycznej wiary i egzystencji chrześcijańskiej”.
„Nie możemy ani rozmazywać, czy zaprzeda-
wać swej identyczności, ani widzieć w czło-
wieku inaczej myślącym, czy inaczej wierzą-
cym od razu przeciwnika, czy wręcz wroga” 
– podkreślił hierarcha.
Kaznodzieja ubolewał ponadto, że Polacy nie 
bardzo przejęli się myślą przewodnią Nadzwy-
czajnego Jubileuszu Miłosierdzia: „Miłosierni jak 
Ojciec”. – Nie zawsze umiemy czerpać z Boże-
go miłosierdzia, które Pan Bóg obficie rozlewa 
na nas w swoim słowie i świętych sakramen-
tach, ale jeszcze trudniej przychodzi nam oka-
zywanie miłosierdzia naszym bliźnim – mówił.

Zdaniem hierarchy, coraz więcej jest w na-
szym społeczeństwie „zobojętnienia i za-
mknięcia na innych, wiele osądów pochop-
nych i krzywdzących, odniesień z pozycji 
arbitra i linczowania z podeptaniem prawa 
domniemanej niewinności”. 
– Moi Drodzy, to trzeba zmienić! Tak dalej być 
nie może! Proklamacja Jubileuszowego Aktu 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana na-
prawdę zobowiązuje. Nie dopuśćmy do tego, 
by jedynym owocem podwójnego jubileuszu 
Miłosierdzia i Chrztu Polski był określony zapis 
w kronikach i annałach – apelował przewod-
niczący Zespołu KEP do spraw Ruchów Intro-
nizacyjnych.
Nowy rok kościelny, zaczynający się od 
pierwszej niedzieli Adwentu, jest wezwa-
niem do tego, by podjąć konkretny wysiłek 
apostolski. Biskup Czaja podkreślił, że cały 
przyszły rok powinien Polaków mobilizować 
także do zbliżających się obchodów 100-le-
cia odzyskania niepodległości, gdyż wolność 
jest wielkim darem, ale i zadaniem.
Punktem wieńczącym uroczystości była ado-
racja Najświętszego Sakramentu, w czasie 
której abp Stanisław Gądecki, przewodni-
czący Konferencji Episkopatu Polski wypo-
wiedział Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
„Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego 
królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty 
jeden masz do nas święte i nigdy nie wyga-
słe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła 
przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy 
Twe Panowanie nad Polską i całym naszym 
Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie” 
– powiedzieli zgromadzeni w łagiewnickim 
sanktuarium wierni.

oprac. kes

W łagiewnickim sanktuarium 80 tys. wiernych wygłosiło Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
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Święto Niepodległej
Jak co roku Polacy chętnie włączyli się w obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości. W tym roku z uwagi na pierwszą Mszę św. sprawowaną w górnym kościele 
Świątyni Opatrzności inauguracja centralnych obchodów przeniosły się do Wila-
nowa, nie był to jednak jedyny wyjątkowy akcent tegorocznego święta. Szerokim 
echem odbił się apel prezydenta Andrzeja Dudy o wspólną organizację i przeżywa-
nie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, które przypadają za dwa lata.

Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych
Jeszcze w przeddzień Święta Niepodległości 
prezydent RP Andrzej Duda odsłonił w arka-
dach Grobu Nieznanego Żołnierza kolejną, 
drugą już tablicę upamiętniającą żołnierzy 
powojennego podziemia niepodległościowe-
go – Żołnierzy Wyklętych. Przywołano na niej 
nazwy dziewięciu miejscowości (Puławy, Gra-
jewo, Rembertów, Kielce, Radom, Radomsko, 
Zamość, Włodawa i Pułtusk) w których sto-
czone zostały bitwy i potyczki podziemia an-
tykomunistycznego z NKWD, Armią Czerwo-
ną, UB, KBW i Ludowym Wojskiem Polskim.
– Tablica, którą dzisiaj odsłaniamy, to tablica 
chwały, siły, skuteczności walki o niepodle-
głość tych, których nazywany Żołnierzami 
Niezłomnymi, tych, których nazywamy Żołnie-
rzami Wyklętymi przez wroga, ale nie przez 
naród, tych, których nazywamy słusznie żoł-
nierzami Rzeczypospolitej – powiedział mini-
ster obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Według prezydenta RP Andrzeja Dudy tabli-
ca jest, „spełnieniem wielkiego zobowiązania 
wobec bohaterów ojczyzny Żołnierzy Nie-
złomnych”. – Dziś chylimy czoła przed boha-
terami polskiej niepodległości – powiedział 
Prezydent i podziękował wszystkim upamięt-
niającym Niezłomnych, m.in. organizatorom 
pogrzebów „Łupaszki”, „Inki” oraz „Zagoń-
czyka”, wymienił także zespół badaczy IPN, 
pracujący pod kierunkiem prof. Krzysztofa 
Szwagrzyka, zajmujący się ekshumacjami bo-
haterów niepodległościowego podziemia.
Aktu odsłonięcia tablicy dokonali razem
z prezydentem Dudą, szef BBN Paweł Soloch, 
minister Antoni Macierewicz oraz krewni żoł-
nierzy niezłomnych: Adam Broński, syn kpt. 
Zdzisława Brońskiego, ps. „Uskok” oraz Cecy-
lia Szumska, bratanica Romana Szumskiego 
ps. „Szczur”.
Tablicę pobłogosławił biskup polowy Wojska 
Polskiego Józef Guzdek, towarzyszyli mu bp 
Jerzy Pańkowski, prawosławny ordynariusz 
Wojska Polskiego i bp Mirosław Wola, na-
czelny ewangelicki duszpasterz wojskowy. 
Wieczorem, przed budynkiem Dowództwa 
Garnizonu Warszawa odbył się Capstrzyk Nie-
podległości. W wieczornym apelu wziął udział 
minister Antoni Macierewicz, generałowie Woj-
ska Polskiego, biskup polowy Wojska Polskiego 
Józef Guzdek, oficerowie stołecznego garni-
zonu oraz harcerze i mieszkańcy Warszawy.

Świątynia Opatrzności Bożej
– wotum narodu
Centralne obchody w dniu Święta Niepodle-
głości rozpoczęły się od Mszy św. połączo-
nej z otwarciem Świątyni Opatrzności Bożej 
– wotum narodu. Eucharystii przewodniczył 
abp Wojciech Polak, Prymas Polski a homilię 
wygłosił abp Stanisław Gądecki, przewodni-
czący Konferencji Episkopatu Polski.

W uroczystości wzięli udział przedstawicie-
le najwyższych władz państwowych, z pre-
zydentem Andrzejem Dudą, marszałkami 
Sejmu i Senatu oraz premier Beatą Szydło 
na czele. Obecni byli także przedstawiciele 
władz samorządowych, wojewódzkich i mia-
sta stołecznego oraz darczyńcy. W koncele-
brze wziął udział abp Salvatore Penacchio, 
nuncjusz apostolski w Polsce oraz liczne gro-
no biskupów i kapłanów.
Msza św. odprawiona została z ceremonia-
łem wojskowym. Podczas Eucharystii został 
odmówiony akt dziękczynienia i zawierzenia 
Opatrzności Bożej.
Na początku Mszy św., zebranych powitał 
metropolita warszawski, kard. Kazimierz 
Nycz, który podkreślił, że uroczystość jest 
przede wszystkim dziękczynieniem, a świą-
tynia jest miejscem dziękczynienia Bogu, 
zawierzenia Bożej Opatrzności oraz miej-
scem przymierza między Bogiem i człowie-
kiem. Jak mówił hierarcha, konsekwencją 
tego przymierza jest budowanie przymierza 
między ludźmi, którego bardzo potrzebuje 
współczesny świat i Polska.
– Wspominamy dziś modlitwę i pracę orga-
niczną tamtych pokoleń, wierne przekazy-
wanie patriotycznych tradycji przez polskie 
matki, wreszcie ofiarę krwi ojców, bez której 
nie byłoby niepodległości.” – mówił prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
Podkreślił, że modlitwa jest 
dziękczynieniem za tę wol-
ność i niepodległość, która 
jest nie tylko darem, ale też 
zadaniem.
Hierarcha przypomniał histo-
rię budowy świątyni, a także 
mówił o transcendentnym 
wymiarze budynku świątyni, 
który jest „owocem ludzkiej 
pracy podjętej właśnie w tym 
celu, by rzeczywistość niewi-
dzialna stała się postrzegalna 
a nawet pociągająca. Jest on 
znakiem naszego pragnienia 
dotarcia – przez rzeczy wi-
dzialne – do rzeczy niewidzial-
nych”. Na zakończenie homilii, 
arcybiskup wyraził wdzięczność budowniczym 
świątyni. Wspomniał m.in. kard. Józefa Glem-
pa, „który podjął odważną i czasami niedoce-
nianą decyzję wypełnienia votum narodu, gdy 
przestrzegał naród przed składaniem obietnic 
bez pokrycia”. 

Wyjątkowy awans generalski
Przed dorocznymi uroczystościami przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza w Belwederze 
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych osobom zasłużonym w służbie 
państwu i społeczeństwu. Decyzją prezyden-

ta Andrzeja Dudy awans na stopień generała 
brygady został przyznany pośmiertnie płk. 
Ryszard Kulińskiemu. Awans odebrał Filip 
Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci płk. Ry-
szarda Kuklińskiego. Przyznane zostały także 
Krzyże Komandorskie, Oficerskie i Kawaler-
skie Orderu Odrodzenia Polski.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza
W południe na pl. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego odbyła się centralna uroczystość 
państwowa, podczas której oddano salut 
niepodległości, składający się z 21 salw ar-
matnich, dokonano zmiany wart, odczytano 
apel pamięci, a także złożono kwiaty na pły-
cie Grobu Nieznanego Żołnierza.
W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej 
Duda zaapelował o wspólne prace nad przy-
gotowaniem obchodów 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości. – Wierzę, że może już 
w 2017, ale przede wszystkim 2018 r. mogli-
byśmy razem pójść ku czci niepodległej, su-
werennej Polski – powiedział Andrzej Duda. 
– Bohaterowie, ojcowie niepodległości chcie-
liby, aby w sprawach fundamentalnych byli 
wszyscy razem – powiedział. – Fundamentem 
jest Polska niepodległa, suwerenna, jedna, 
dla nas wszystkich – dodał.
Prezydent poinformował, że skierował do mar-
szałka sejmu projekt ustawy na temat narodo-
wych obchodów setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, w którym powołuje m.in. ko-
mitet w którego skład wejdą przedstawiciele 
wielu środowisk politycznych i kulturalnych. 
Po przemówieniu delegacje złożyły kwiaty 
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Po 
raz pierwszy kwiaty na płycie pomnika złożył 
abp. Salvatore Penacchio, dziekan korpusu 
dyplomatycznego.
Po zakończeniu odprawy wart przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza prezydent An-

drzej Duda złożył wiązankę kwiatów przed 
pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
Po południu w Stolicy odbyło się kilka mar-
szów organizowanych przez wiele środo-
wisk. Największy z nich – Marsz Niepodle-
głości, odbywający się pod hasłem „Polska 
bastionem Europy” zgromadził blisko 100 
tys. uczestników. 
Marsz wyruszył z ronda Romana Dmowskie-
go. Trasa wiodła przez Aleje Jerozolimskie
i most Poniatowskiego, a kończyła się trady-
cyjnie na błoniach Stadionu Narodowego.

Krzysztof Stępkowski
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11 listopada w kraju i na misjach11 listopada w kraju i na misjach
Metropolita Wrocławski oddał cześć tym, 
którzy polegli w walce o wolność ojczyzny 
we wszystkich powstaniach, ruchach naro-
dowych i społecznych, tym, którzy walczyli 
o wolność i niepodległość ojczyzny i tym sa-
mym dali nam godny naśladowania przykład 
szlachetnego patriotyzmu.
W dalszej części kazania abp Kupny powie-
dział, że patriotyzm wzywa nas do życzli-
wości, solidarności, empatii i życzliwości, 
wzbudza w nas szacunek dla prawa i reguł 
społecznych, zainteresowania sprawami pu-
blicznymi, zobowiązuje do odpowiedzialnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, w sumien-
nym i uczciwym wypełnianiu obowiązków za-
wodowych, dbałości o otaczającą nas ojczy-
stą przyrodę oraz do podejmowania różnych 
inicjatyw społecznych.
– To są obszary, w których możemy realizo-
wać prawdziwy patriotyzm, i takiego patrio-
tyzmu nie musimy się wstydzić, bo nie jest 

on zagrożeniem dla nikogo, bo u jego pod-
staw leży szlachetna miłość ojczyzny – pod-
sumował Metropolita Wrocławski.
Eucharystię uświetniło przybycie Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiej, wielu pocztów 
sztandarowych służb mundurowych i orga-
nizacji wolnościowych oraz kombatantów
i weteranów walk o wolność. W oprawę 
Mszy św. włączyła się Orkiestra Reprezenta-
cyjna Wojsk Lądowych.

 Maciej Rajfur

KŁODZKO
Z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez naszą Ojczyznę, w Garnizonie 
Kłodzko odbyły się uroczystości, na które 
przybyli przedstawiciele władz miejskich, sa-
morządowych, służb mundurowych i liczne 
grono mieszkańców miasta, na czele z do-
wódcą garnizonu, ppłk dypl. Piotrem Rupą.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św., 
którą odprawił w koncelebrze z kapłana-
mi dekanatu kłodzkiego kapelan Garnizo-
nu Kłodzko, ks. kpt. dr Sebastian Piekarski.
Ksiądz kapelan wskazał na konieczność żywej 

pamięci o cenie wolności i trudzie zdobywa-
nia Niepodległości, a także o potrzebie pracy 
dla przyszłości Polski, aby trwała – „wolna 
wśród wolnych i równa wśród równych”.
Po Mszy Św. nastąpiło uroczyste przejście 
wraz z pocztami sztandarowymi pod po-
mnik Żołnierza Polskiego w Parku Sybiraków, 
gdzie odbyły się dalsze obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości. 

por. Damian Antoni

TORUŃ
 98.rocznica odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości  zgromadziła mieszkańców Torunia
w garnizonowej świątyni. – Przed Chrystuso-
wy ołtarz przynieśliśmy nasze dziękczynienie 
za tamten dar wolności a także prośby o opie-
kę nad naszą Ojczyzną. Prosiliśmy również za 
tymi, którzy swoje życie poświęcili Ojczyźnie, 
aby Bóg obdarzył ich życiem wiecznym – po-
wiedział ks. prał. płk Ryszard Stępień.

Na początku Mszy św., po wprowadzeniu 
kompanii honorowej i odśpiewaniu narodo-
wego hymnu, proboszcz parafii wojskowej 
ks. prał. płk Ryszard Stępień gorąco i ser-
decznie powitał pasterza diecezji toruńskiej 
ks. bpa Andrzeja Suskiego, który przewod-
niczył tej uroczystej Mszy św. oraz duchow-
nych i wiernych przybyłych na uroczystość.
W homilii Ksiądz Biskup podkreślał jak wiel-
kie znaczenie w życiu każdego człowieka ma 
Ojczyzna i mowa we własnym, ojczystym 
języku.
Po Mszy św. wszyscy w uroczystym pocho-
dzie udali się pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie odbyły się uroczystości 
patriotyczne z Apelem Pamięci.

ks. RS

Pozostałe informacje m.in. z Międzyrze-
cza, Gdańska, Mons, Żagania, Siedlec, Po-
lanowa, Nowego Miasta n. Pilicą i Toma-
szowa Mazowieckiego na naszej stronie 
www.ordynariat.pl.

KOSOWO
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się po-
ranną Mszą św. polową sprawowaną na 
placu przed Kompanią Manewrową w CMLT
w Novo Selo.
W ciągu dnia na strzelnicy zorganizowano za-
wody strzeleckie o odznakę strzelecką III i II 
stopnia z udziałem żołnierzy PKW, turniej piłki 
siatkowej z udziałem reprezentacji poszcze-
gólnych kontyngentów, oraz JSPP EULEX.
W turnieju wyciskania sztangi pierwsze miej-
sce wśród kobiet zajęła kpr. Wiesława Koziar-
ska. Odbyły się również zespołowe zawody 
strzeleckie  w Mitrovicy o puchar dowódcy 
JSPP EULEX z udziałem przedstawicieli kon-
tyngentów US, GE, HUN, SLV, DAN i UKR.
Zaś w godzinach wieczornych 11 listopada 
na placu apelowym odbyły się centralne 
uroczystości. Dowódca PKW ppłk Jarosław 
Radzimirski po przyjęciu meldunku i prze-
glądzie pododdziałów powitał zaproszonych 
gości, m.in.  Dowódcę KFOR, Ambasadora 
RP w Skopje, Dowódcę JSPP Eulex i innych. 
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
wręczono również żołnierzom Medale „Non-
Article 5 NATO Medal the Balkans” w służbie 
Pokoju i Wolności”.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości 
zostali zaproszeni na projekcję filmu pt.
„11 listopada-Narodowe Święto Niepodle-
głości”, a po niej  na degustację polskich 
potraw.
Kolejnego dnia w sobotę 12 listopada, w go-
dzinach rannych, w bazie CMLT odbył się 
Bieg Niepodległościowy na dystansie 5 km,
a także zawody „STRONGMAN”. W godzi-
nach wieczornych w ECM Mitrovica Log Ba-
zeRabb Hall odbył się koncert zespołu roko-
wego EULEX – Band. 
Warto podkreślić, że w tegoroczne obchody 
aktywnie włączyła się Jednostka Specjalna 
Policji stacjonująca w Mitrovicy, którą dowo-
dzi podinspektor Marcin KURAS.  

xMŚ

WROCŁAW
– W ciągu ostatnich lat nastąpiło w naszej oj-
czyźnie wyraźne ożywienie się patriotyzmu. 
Kościół katolicki w Polsce czuje się współod-
powiedzialny za kształt i rozwój narodowej 
tożsamości i pragnie wnosić do niej chrześci-
jańską perspektywę – mówił z okazji Święta 
Niepodległości abp Józef Kupny. Eucharystia 
w bazylice pw. św. Elżbiety Węgierskiej za-
inaugurowała obchody Narodowego Święta 
Niepodległości we Wrocławiu. 
Na początku liturgii słowa powitania do zgro-
madzonych wiernych skierował proboszcz Pa-
rafii, ks. prał. płk Janusz Radzik, który wyraził 
wielką wdzięczność za tak liczne przybycie na 
modlitwę w intencji Ojczyzny.
– Aż cztery pokolenia Polaków marzyły w 
czasie zaborów o odrodzeniu Polski, o jej 
zmartwychwstaniu. Nie był to jednak czas 
biernego oczekiwania na wolność, ale czas 
szukania okazji do zbrojnego uwolnienia się 
spod jarzma zaborców – powiedział w homi-
lii abp Kupny.

Fo
t. 

po
r. 

D
am

ian
 A

nt
on

ik
Fo

t.
po

r.
D

am
ian

An
to

ni
k
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– Jak przystało na żołnierzy Chrystusa zdaliście egzamin z wolności 
i zachowaliście się w tamtych trudnych czasach „jak trzeba” – po-
wiedział 12 listopada do byłych kleryków-żołnierzy biskup polo-
wy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy przewodniczył Mszy św. 
w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, 
po której odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich 
grupie 132 alumnów-żołnierzy, którzy w latach 1959-80 odbywali 
przymusową służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich. Uro-
czystość odbyła się z udziałem ministra obrony narodowej Anto-
niego Macierewicza.

Zachowaliście się tak jak trzeba!

dla walki o niepodległość, 
lecz powstała jako formacja 
realizująca dokładnie prze-
ciwne zadania. Wy byliście 
tą elitą narodu, która szcze-
gólnie dramatycznie została 
tym narzędziem represji do-
tknięta – powiedział podczas 
uroczystości szef MON.
Minister Macierewicz podziękował byłym 
alumnom-żołnierzom za ich pełną godności 
postawę podczas pełnienia służby w jednost-
kach kleryckich. – Nie ma słów wdzięczności 
za to, co zrobiliście. Te patenty są jedynie 
skromnym symbolem, którym Ojczyzna zna-
czy Waszą wielką służbę. Dzięki niej Polska jest 
katolicka, dzięki niej słowa: „Bóg, Honor Oj-
czyzna”, mają prawdziwy sens i znaczą szlak 
służby każdego żołnierza – podkreślił.
W imieniu nowo mianowanych przemówił ks. 
infułat ppor. rez. Adam Kokoszka, kapłan diece-
zji tarnowskiej, który podziękował prezydento-
wi Andrzejowi Dudzie, ministrowi Antoniemu 
Macierewiczowi, Radosławowi Petermanowi 
oraz bp. Józefowi Guzdkowi za zauważenie
i docenienie służby w jednostkach kleryckich.
Po zakończeniu uroczystości, minister Macie-
rewicz z generałami Wojska Polskiego, dele-
gacja alumnów żołnierzy oraz Biskup Polowy
w towarzystwie kapelanów wojskowych zło-
żyli kwiaty przy grobie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary 
katastrofy smoleńskiej.

***
Środowisko księży, którzy byli zmuszeni do 
odbycia podczas studiów seminaryjnych służ-
by wojskowej, kilkakrotnie zwracało się do 
kolejnych prezydentów RP, ministrów obrony 

narodowej, przewodniczących Konferencji 
Episkopatu Polski oraz biskupów polowych 
z prośbą o zauważenie i docenienie odbycia 
przymusowej, dwuletniej służby w wojsku 
oraz mianowanie ówczesnych alumnów-żoł-
nierzy na pierwszy stopień oficerski, tak jak 
odbywało się to w przypadku studentów 
świeckich uczelni, którzy przechodzili znacz-
nie krótsze przeszkolenie wojskowe.
O pomoc w odnalezieniu i nawiązaniu kon-
taktu z byłymi klerykami-żołnierzami został 
poproszony Ordynariat Polowy, który otrzy-
mał odpowiedzi od 1050 byłych alumnów-
żołnierzy. Ankiety zostały przekazane do 
Departamentu Kadr, który na ich podstawie 
zebrał dokumentację i sporządził wniosek 
awansowy.
13 października br. Prezydent RP Andrzej 
Duda, Zwierzchnik Sił Zbrojnych podpisał po-
stanowienie o nadaniu pierwszego stopnia 
oficerskiego, podporucznika, pierwszej gru-
pie 132 kapłanów, byłych alumnów-żołnierzy. 
Księża otrzymają stopień podporucznika rezer-
wy, który nie wiąże się z żadnymi przywilejami 
przewidzianymi dla oficerów zawodowych.
Jednym z byłych alumnów-żołnierzy zmuszo-
nych do odbycia służby wojskowej był ks. Jerzy 
Popiełuszko, który odbywał ją w Bartoszycach 
w latach 1966-68.

Krzysztof Stępkowski

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Ma-
zurka Dąbrowskiego.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że w życiu 
każdego kandydata do kapłaństwa można 
rozróżnić dwa etapy. – Pierwszy rozpoczyna 
się wówczas, gdy w duszy młodego mężczy-
zny rozlega się natarczywe wołanie: „Pójdź za 
Mną”. Wtedy zostawia on wszystkich i wszyst-
ko, aby pójść za głosem powołania. I jest
w tym wyborze wolny – powiedział. 
Drugi etap powołania ma miejsce w chwili 
święceń kapłańskich, gdy neoprezbiter składa 
biskupowi śluby posłuszeństwa, które zobo-
wiązują każdego prezbitera do wiernej służby 
Bogu i Kościołowi – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że powoływanie 
alumnów seminariów duchownych do służ-
by w wojsku miało na celu „zdezorganizo-
wać tok studiów seminaryjnych, zastraszyć 
i odciągnąć od kapłaństwa jak największą 
liczbę alumnów i ukarać niepokornych bi-
skupów”. – W czasie dwuletniej służby wie-
lokrotnie musieliście pójść i wykonywać to, 
co było sprzeczne z waszą wolnością i po-
czuciem godności – powiedział. Podał kilka 
przykładów indoktrynacji alumnów oraz szy-
kan z jakimi spotykali się podczas służby byli 
alumni-żołnierze.
Biskup Polowy przypomniał, że także bł. ks. 
Jerzy Popiełuszko był jednym z kleryków od-
bywających przymusową służbę wojskową, 
dlatego uroczystość odbywa się w kościele 
pw. św. Stanisława Kostki, diecezjalnym sank-
tuarium bł. ks. Jerzego. 
We Mszy św. uczestniczył Antoni Maciere-
wicz, minister obrony narodowej, Radosław 
Peterman, dyrektor Departamentu Kadr 
MON, gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca Do-
wódcy Generalnego, gen. bryg. pil. Tadeusz 
Mikutel, zastępca Dowódcy Operacyjnego, 
gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu 
Warszawa, płk Jacek Perkowski, przedstawi-
ciel Sztabu Generalnego, rodziny i przyjacie-
le duchownych mianowanych na pierwszy 
stopień oficerski.
Po zakończeniu Eucharystii odczytano posta-
nowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy o mianowaniu księży-alumnów 
na pierwszy stopień oficerski, a minister Ma-
cierewicz wręczył każdemu z mianowanych 
patent oficerski.
Minister Obrony Narodowej podkreślił, że jest 
dla niego zaszczytem możliwość wręczenia 
patentów oficerskich byłym klerykom-żołnie-
rzom. – Ludowe Wojsko Polskie, formacja tak 
się nazywająca, powstała nie dla obrony Oj-
czyzny, nie dla obrony narodu polskiego, nie 

Warto wiedzieć
  w latach 1959-80, wbrew protokołowi wspólnej Komisji Rządu RP i Episkopatu Polski sfor-
mułowanym w związku z porozumieniem Państwo-Kościół zawartym dnia 14 IV 1950 r.
do wojska przymusowo wcielono około 3000 kleryków z seminariów duchownych

  funkcjonowały trzy jednostki specjalizujące się w „wychowywaniu” kleryków: w Szcze-
cinie-Podjuchach, Gdańsku i Opolu. W późniejszym czasie jednostka w Opolu została 
przeniesiona do Brzegu, a jednostka z Gdańska do Bartoszyc, 

  przez okres dwóch lat przymusowej służby kandydatów do kapłaństwa zmuszano do 
wykonywania ciężkich, często bezsensownych prac fizycznych, uniemożliwiano prak-
tyki religijne, zdarzały się przypadki fizycznego i psychicznego znęcania się nad nimi, 
a także zachęcano ich do porzucenia seminariów w zamian za pomoc w znalezieniu 
mieszkania, pracy oraz miejsca na świeckich uczelniach, 

  niewielka część kleryków została pod wpływem silnej indoktrynacji złamana i nie wró-
ciła po odbyciu służby wojskowej do seminariów. Przeważająca większość pozostała 
wierna powołaniu i wytrwała w drodze do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.

kes

Patenty oficerskie wręczał Antoni Macierewicz, Patenty oficerskie wręczał Antoni Macierewicz, 

minister obrony narodowejminister obrony narodowej Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



6

Z byłymi klerykami-żołnierzami, dziś już prałatami, proboszczami, misjonarzami, 
księżmi profesorami rozmawiam nazajutrz po Święcie Niepodległości, 12 listopada 
2016 r., w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To tu w Kościele św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żoliborzu, przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Po-
piełuszki klękają, by wypraszać łaski u Apostoła prawdy, który za wierność Chry-
stusowi zapłacił krwią męczeńską. Ksiądz Jerzy do męczeństwa dojrzewał m.in.
w jednostce wojskowej w Bartoszycach. To tu w latach 1966-1968 (czas obchodów 
milenium Chrztu Polski), komuniści w wojskowych mundurach poddawali próbie 
jego wierność powołaniu kapłańskiemu i Kościołowi. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest 
dziś ich duchowym patronem. Był bowiem jednym z ok. trzech tysięcy kleryków, 
którym funkcjonariusze ideologii komunistycznej przerwali studia w seminarium, 
aby powołać na dwa lata do zasadniczej służby wojskowej w specjalnych represyj-
nych jednostkach kleryckich. To jeden z rozdziałów szykan wobec Kościoła katolic-
kiego w czasach PRL. Jak się okazuje nadal mało znany, bo przemilczany w głów-
nym nurcie mediów, skoro reakcją na wręczenie pierwszej grupie tych Kapłanów 
patentów oficerskich (absolwenci wyższych studiów w PRL po szkoleniu znacznie 
krótszym i regulaminowym automatycznie zyskiwali stopień porucznika) – były 
niegodziwe wpisy w internecie… No cóż, najlepszą odpowiedzią na kłamstwo, 
manipulacje i przemilczanie prawdy jest wierność prawdzie i odważne jej głosze-
nie. Tego nas uczył świadek i męczennik prawdy bl. ks. Jerzy Popiełuszko.

Przeszli próbę wiernościPrzeszli próbę wierności

Ks. Kazimierz Fąfara:
– Z mojego rocznika, z pierwszego roku se-
minarium tarnowskiego, do jednostki w Bar-
toszycach „wyciągnięto” nas trzech. Trzech 
z sześćdziesięciu dwóch kleryków. To było 
trudne doświadczenie już na samym począt-
ki drogi do Kapłaństwa. Stawiałem sobie 
wtedy pytanie: Dlaczego ja? Dlaczego bilet 
do wojska wręczono tylko nam trzem?..
Okazało się wkrótce, że jesteśmy ostatnią 
grupą alumnów, którym przerwano semi-
narium, aby powołać do zasadniczej służby 
wojskowej. 16 października 1978 r. obiegła 
świat wspaniała wiadomość – papieżem zo-
stał Polak Jan Paweł II, a w nas, alumnów
z jednostki wojskowej w Bartoszycach wstą-
piła nadzieja na zmianę sytuacji.
W czerwcu 1979 r. Jan Paweł II po raz pierw-
szy jako papież pielgrzymował do Polski. My 
alumni-żołnierze pragnęliśmy spotkać się
z nim w Częstochowie. Wojskowi przełożeni 
zgodzili się nas puścić na przepustkę. Waru-
nek jeden: w cywilnych ubraniach. Jeszcze 
w koszarach umówiliśmy się, że damy ja-
kiś znak Ojcu świętemu o obecności naszej 
grupy w Częstochowie. Przygotowaliśmy 
transparent: „Alumni-żołnierze w łączności 
z Ojcem Świętym”. Ojciec święty głosi kaza-
nie, w pewnym momencie przerywa: widzę 
tu las transparentów. Nie sposób wszystkie 
odczytać. Ale pozwólcie, że jeden odczytam: 
„Alumni-żołnierze w łączności z Ojcem Świę-
tym”. Gdybym ja miał transparent, to byłoby 
na nim napisane: „Ojciec Święty w łączności 
z alumnami-żołnierzami”. To wydarzenie bar-
dzo nas podniosło na duchu. Wróciliśmy do 
jednostki wojskowej ciekawi reakcji naszych 
przełożonych. Reakcją było przemilczenie; 
nie podjęli tematu. To był wyraźny znak, że 
coś zaczyna się zmieniać. I rzeczywiście od 
czasu tej pierwszej pielgrzymki JPII do Pol-
ski, mogliśmy już co niedziela wychodzić na 
przepustkę do kościoła na Mszę św. 

Czas wojska…to był trudny czas w naszym 
życiu, ale chciałbym to wyraźnie podkreślić – 
przede wszystkim to był czas potwierdzenia 
wierności tym wartościom, które otrzymali-
śmy w rodzinie, w kościele. Były oczywiście 
próby złamania nas. Cieszę się jednak, że 
udało się wytrwać. Co nam pomagało? Wiara 
i modlitwa, chociaż robiono wiele, żeby nam 
ją udaremnić i przeszkodzić. Byliśmy wierni 
zwłaszcza modlitwie wieczornej. Klękaliśmy 
przy łóżkach i wspólnie odmawialiśmy… 
Nagle dowódcy wpadali do sali żołnierskiej, 
przerywali, aby ogłosić zbiórkę. Jeszcze przed 
przełomową dla naszego narodu pielgrzymką 
Jana Pawła II, gdy nie mogliśmy jako klerycy-
żołnierze chodzić na Mszę św., odczytywali-
śmy części stałe Mszy św., fragmenty Pisma 
świętego. Ważne były także dla nas odwiedzi-
ny przełożonych z seminarium w koszarach 
oraz korespondencja. Jeden z listów do mnie 
był zaadresowany: „Szanowny Pan…”. Byłem 
za to nękany przez dowódcę drużyny: – Ty nie 
jesteś żaden „Pan”, tylko „Obywatel”. Mimo 
zelżenia pewnych rygorów po pielgrzymce 
Jana Pawła II w 1979 r., do końca towarzy-
szyła nam w jednostce atmosfera niechęci. 
Potwierdzona nawet w dniu wyjścia z wojska. 
Jak to było wtedy we zwyczaju żołnierskim, 
wykonaliśmy chusty, w których wychodzi-
li żołnierze do cywila. Na naszych chustach 
umieściliśmy tekst z transparentu ze spotka-
nia z Janem Pawłem II: „Alumni-żołnierze
w jedności z Ojcem Świętym”.
Na ostatniej zbiórce rano dowódca odczy-
tał rozkaz. Żądali, żebyśmy zdjęli te chusty, 
obiecywali nawet, że sami nam wyślą je do 
domu. Nie ustąpiliśmy. Cieszę się, że nie za-
brakło mi wtedy odwagi, by publicznie dać 
świadectwo wierności Bogu, Kościołowi i oj-
czyźnie. Bogu niech będą dzięki! Wypuścili 
nas z koszar dopiero, gdy się ściemniło.
Jeśli chodzi o świadectwa spisane… Na stro-
nie internetowej Ordynariatu polowego jest 
artykuł, gdzie dokonałem m.in. analizy ra-

portów kapelanów wojskowych z ówcze-
snego Generalnego Dziekanatu, jest także 
mój artykuł z okazji 25 rocznicy zakończenia 
służby wojskowej w specjalnej jednostce kle-
ryckiej. Moje wspomnienie zawarte jest także
w książce „Mundur i sutanna” W tarnowskich 
Studiach Historycznych czeka na publikację 
artykuł o służbie kleryków-żołnierzy z diecezji 
tarnowskiej, których powołano w sumie 112.
Dzisiejszą uroczystość wręczenia nam paten-
tów oficerskich traktuję jako akt docenienia 
naszej wierności wartościom: Bogu i ojczyź-
nie. 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski:
– Szczególnie ważna była dla mnie końców-
ka mojej służby wojskowej w l. 1965-1966. 
Rok przełomowy, milenium Chrztu Polski. Do 
jednostki Marynarki Wojennej Wisłoujście
w Gdańsku niedaleko Westerplatte wcielono 
nas około 70. kleryków z całej Polski.
Ja byłem klerykiem z dzisiejszej diecezji war-
szawsko-praskiej, wtedy warszawskiej. Na-
sza służba w jednostce Marynarki Wojennej 
w tym miejscu była pierwszym i ostatnim 
eksperymentem ówczesnych władz. Przed 
tym poborem do wojska, kleryków powoły-
wano pojedynczo i lokowano wraz z innymi 
żołnierzami w różnych jednostkach. Po od-
byciu przez nas służby wojskowej w Mary-
narce Wojennej w Wisłoujściu, powstały już 
specjalne jednostki dla kleryków w Brzegu, 
Bartoszycach i Szczecinie – Podjuchach.
Przez cały czas służby w Wisłoujściu trwa-
ły oczywiście zmagania (musztrowano nas
w czasie modlitwy i inne) ale dla mnie pa-
miętna była końcówka. Założyliśmy gło-
dówkę protestacyjną, bo polityczne władze 
wojskowe nie chciały nas razem wypuścić 
w określonym czasie na spotkanie z Pryma-
sem Stefanem Wyszyńskim. To była dla nas 
szansa na umocnienie w wierze w roku mile-
nijnym, ale też forma dowartościowania, że 
przetrwaliśmy ten czas próby naszej wiary.
Nie doszło do tego spotkania…
Wspomnę także sam moment wyjścia z woj-
ska. Wypuszczano nas po dwóch, trzech jed-
nego dnia; obawiano się wypuścić nas gru-
powo. Wychodziłem jako ostatni. Dowódca 
pożegnał mnie nad wyraz życzliwie, życzył 
sukcesów. Do dziś nie wiem, na ile to było 
szczere, zważywszy na cały przebieg służby.
Czy ten czas miał wpływ na moją formację 
kapłańską?.. Czy miałem momenty wątpli-
wości, wahań? Nie, nie miałem, ponieważ 
poszedłem do seminarium mocno zdekla-
rowany (założeniem twórców represyjnych 
jednostek kleryckich było doprowadzenie 
kleryków do rezygnacji z kapłaństwa. Stoso-
wano różne metody operacyjne od dzielenia, 
prowokacji, izolowania, szantażu, gróźb, fi-
zycznego znęcania, po obietnice ułatwień
w karierze cywilnej – przyp. jes).
A dzisiejsza uroczystość wręczenia paten-
tów oficerskich? W kontekście naszego życia 

Kleryk-żołnierz Jerzy Popiełuszko i inni…
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duchowego, chrześcijańskiego, to nie jest 
żadne wydarzenie, bo przecież jesteśmy włą-
czeni w Chrystusa i powołani do życia wiecz-
nego. Nagroda główna więc jest po tamtej 
stronie. A tamten czas próby? Całe nasze 
życie, w wymiarze indywidualnym i wspól-
notowym, jest wpisane w Boży plan. To więc, 
co się wtedy wydarzyło, jest aktem w Bożym 
planie. I trzeba to zaakceptować.

Ks. Józef Dobosz:
– Jestem z rocznika bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki, urodziłem się w 1947 r. i tak jak on mia-
łem służyć w Bartoszycach. 
Już byłem w drodze do Bartoszyc, gdy od-
wołano mi to wezwanie, aby… za rok za-
brać mnie jako jedynego z trzeciego roku 
seminarium w Tarnowie i wcielić do służby 
w JW4446 w Brzegu. To była wojna psycho-
logiczna. Chodziło o to, abyśmy na żadnym 
roku nie czuli się bezpieczni. Tworzyli atmos-
ferę zaskoczenia, strachu, ciągłej niepewno-
ści. Bardzo to wtedy przeżyłem. Już na miej-
scu, w Brzegu, zobaczyłem, że jest nas wielu, 
z różnych seminariów w Polsce. W Brze-
gu służyłem w l. 1967-1969. Już na samym 
początku, gdy nas ostrzygli i wykąpali, po 
pierwszym capstrzyku, przeżyłem szok. Uklę-
kliśmy do modlitwy, wpada kapral, rozkaz – 
do spania. W ten sposób zmuszano nas do 
zaprzestania modlitwy. Dla zobrazowania 

choć nie wiedział, bo nie widział. Proces był 
poszlakowy. Wyroki były drastyczne. Na wia-
domość o tym, my klerycy odpowiedzieliśmy 
głodówką. Nastąpił koszmar przesłuchiwań. 
Grozili, że gdy znajdą organizatora, wsadzą 
do więzienia na 10 lat…
Dziś dziękuję Panu Bogu, że to wszystko prze-
trwałem. Więcej – w tych trudnych warun-
kach, kiedy nami poniewierano, gnębiono, 
nasza przyjaźń się hartowała, byliśmy silni 
jednością, która trwa po dzień dzisiejszy. Za-
miast nas złamać, umocnili nas. „Przygoto-
wali” do odważnej pracy duszpasterskiej. To 
my wychodziliśmy z podniesionym czołem. 
Do dziś nasze wspomnienia są wzbogacane 
nowymi faktami, które są wciąż ujawniane. 
Opracowujemy album, wydajemy wspo-
mnienia, świadectwa.
Cieszymy się dzisiejszym spotkaniem w Sank-
tuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzięku-
jemy Ordynariatowi polowemu i MON, że 
ta nasza służba została dostrzeżona i uho-
norowana. Bo przecież ta nasza służba woj-
skowa, ten czas próby była elementem walki
z Kościołem, z biskupami, z kapłaństwem.
Dziś, gdy wolna ojczyzna przypomina „żoł-
nierzy wyklętych”, o których przez ponad
50 lat próbowano zatrzeć ślady w pamięci 
narodu, my też czuliśmy się takimi „żołnie-
rzami wyklętymi”. Skazanymi na niepamięć.
Dziś czujemy, że w wolnej ojczyźnie służba 
alumnów-żołnierzy została dostrzeżona i do-

na czele. Szliśmy z pieśnią na ustach przez 
miasto (były wówczas liczne roczniki); część 
kolegów ze starszych lat – w sutannach.
Z drugiej strony mieliśmy ogromne wsparcie 
naszych przełożonych i zaufanie do Chrystusa. 
Raz nawet odwiedził nas w koszarach kard. 
Karol Wojtyła przy okazji Konferencji Episkopa-
tu Polski. Dostawaliśmy też kartki świąteczne 
od ojca naszej diecezji. Już na miejscu wspar-
cia doświadczaliśmy na plebanii w Bartoszy-
cach, u ks. Adolfa Setlaka i słynnej „babci”
Skuriat, gdy wychodziliśmy na przepustki.
Tę służbę odbieraliśmy jako szykanę. Wojsko-
wi przełożeni mówili wprost: jesteście na złej 
drodze, odciągali od kapłaństwa. Była oczy-
wiście indoktrynacja ideologiczna, wykłady 
z marksizmu. Od strony fizycznej nie odczu-
wałem zbytnio dolegliwości tej służby, tak jak 
niektórzy koledzy, bo przed wojskiem praco-
wałem na roli, uprawiałem sport. Ale czuło się 
wrogość wobec nas, alumnów. Ja szczególnie 
dotkliwie odczuwałem bezsens tego „woj-
ska” zwłaszcza w drugim roku służby. Byliśmy 
– od strony fachowej – wojskiem drugiej ka-
tegorii bez odpowiedniego sprzętu, szkolenia 
stricte wojskowego. W wakacje pracowaliśmy 
przy budowach, machaliśmy łopatą. Wojsko-
wi dowódcy mówili nam, że spełniamy oby-
watelski obowiązek. Odpowiadaliśmy, że my 
służymy Polsce w inny sposób. Nawet w wol-
nych chwilach nie mogliśmy czytać, zaglądać 
do podręczników seminaryjnych. Zapełniano 
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atmosfery złośliwości – mały obrazek. Ka-
pral celowo rzucał nas w błoto i rozkazywał 
„czołganie i pełzanie pod ogniem artylerii”. 
Gdy ogłaszał przerwę na papierosa, oczywi-
ście mundury były mokre i można było za-
pomnieć o paleniu. Wtedy kapral wyciągał 
ostentacyjnie papierosa, dmuchał w twarz: 
– Co, zapaliłoby się? – szydził.
Jednemu z takich kaprali, który stosował nie-
ludzkie metody, gnębił, żołnierze urządzili 
„kocówkę”. To było wtedy normalne zwycza-
jowe załatwianie męskich spraw na bieżąco 
w wojsku. Za tę „kocówkę”, koledzy dosta-
li po trzy, trzy i pól roku więzienia. Skazani 
zostali sami klerycy, których wskazał kapral, 

ceniona. Z szacunkiem do munduru – przyj-
mujemy więc ten awans i mundur.

Ks. Stanisław Wronka:
– Dopiero wstąpiliśmy do seminarium. To był 
dla nas szok, jakby „koniec świata”. Na począt-
ku września 1972 r. 16. alumnów seminarium 
krakowskiego otrzymało bilet do wojska. Po-
tem cofnięto tę decyzję o poborze 11. alum-
nom. Pojechało nas 5. z Krakowa do jednostki 
wojskowej w Bartoszycach. Pamiętam dokład-
nie, był 28 października 1972 r. Na dworzec 
odprowadzało nas całe seminarium krakow-
skie z ks. rektorem, Franciszkiem Macharskim 

nam ten wolny czas bezsensownymi zaję-
ciami. Był tam zakład odzieżowy „Morena”,
z którego sprowadzano dziewczyny na potań-
cówki. Gdy ja odbywałem służbę wojskową 
(w latach 1972-1974) była nas setka alum-
nów i 50, „cywilów”, jak określaliśmy innych 
żołnierzy. Z czasem nasze świadectwo, nasza 
postawa sprawiła, że darzyli nas szacunkiem
i byli z nami solidarni np. w głodówce. Podob-
nie niektórzy oficerowie – przychodzili, radzili 
się nas w trudnych sprawach rodzinnych…
Po przejściu tej pierwszej próby na drodze do 
kapłaństwa, już wiedzieliśmy, że Ewangelia 
jest „perłą”, którą znaleźliśmy. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Klerycy-żołnierze JW4446 w Brzegu nad Odrą, zima 1968 r.Klerycy-żołnierze JW4446 w Brzegu nad Odrą, zima 1968 r.
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Warszawa, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

Obchody Święta 
p g

Warszawa,
Świątynia Opatrzności Bożej

Widok Świątynia Opatrzności Bożej od strony Alei RzeczpospolitejWidok Świątynia Opatrzności Bożej od strony Alei Rzeczpospolitej

Poświęcenie tablicy upamiętniającej Żołnierzy WyklętychPoświęcenie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych

w przeddzień Święta Niepodległosciw przeddzień Święta Niepodległosci

Po raz pierwszy wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Święto Niepodległości Po raz pierwszy wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Święto Niepodległości 

składał abp Salvatore Penacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsceskładał abp Salvatore Penacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Prezydent nawołuje do wspólnego Świętowania NiepodległościPrezydent nawołuje do wspólnego Świętowania Niepodległości

Pierwsza Msza św. w górnym kościele Świątyni Opatrzności Bożej Pierwsza Msza św. w górnym kościele Świątyni Opatrzności Bożej 

zgromadziła licznych wiernychzgromadziła licznych wiernych

Widok na ołtarz główny świątyniWidok na ołtarz główny świątyni
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Niepodległości

Mszę św. w 98. rocznicę odzyskania niepodległości sprawowałMszę św. w 98. rocznicę odzyskania niepodległości sprawował

ks. ppor. Łukasz Siedleckiks. ppor. Łukasz Siedlecki Kompania honorowa żołnierzy Centrum Szkolenia Sił PowietrznychKompania honorowa żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkolnego Punktu Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkolnego Punktu 

Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w BrukseliKonsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Brukseli

Mszę św. celebrował ks. ppłk Mariusz TołwińskiMszę św. celebrował ks. ppłk Mariusz Tołwiński

Wieczorny apel z okazji Święta Niepodległości w KosowieWieczorny apel z okazji Święta Niepodległości w Kosowie
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Tomaszów Mazowiecki

Polanów

Kosowo

Mons

Mons

Msza święta w kościele pw. Najświętszej Maryi PannyMsza święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny

Królowej PolskiKrólowej Polski Pod pomnikiem Legionistów Marszała Józefa PiłsudskiegoPod pomnikiem Legionistów Marszała Józefa Piłsudskiego
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Na początku Mszy św. obecnych w koście-
le gości przywitał ks. płk Jan Domian, pro-
boszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki 
Bożej Ostrobramskiej. Oprawę muzyczną 
liturgii przygotował Chór Wojskowej Akade-
mii Technicznej.
W homilii bp Guzdek wyraził wdzięczność 
duchownym i wiernym za opiekę nad świą-
tynią i tworzenie wspólnoty parafialnej. Przy-
pomniał, że podczas spotkania z polskimi bi-
skupami w Katedrze Wawelskiej, 27 lipca br. 
Papież Franciszek podkreślał, że parafia nie 
jest przeżytkiem i zwracał uwagę, na pro-
blem jakości parafii, panującej w niej atmos-

fery, wzajemnej życzliwości i stylu posługi 
księży. – Na zakończenie rozważań o parafii 
Ojciec Święty powiedział dosadnie: „Parafia 
jest nietykalna: musi pozostać jako miejsce 
kreatywności”, głoszenia Słowa Bożego i po-
sługi sakramentalnej – mówił bp Guzdek.
Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że „wspól-
nota parafialna jest nadal potrzebna jako 
szkoła miłości, wrażliwości i służby”. Przypo-
mniał, że parafia jest miejscem, gdzie „nie-
ustannie rozlega się nawoływanie do przeba-
czenia i pojednania” i jest przede wszystkim 
„wspólnotą wiary”. Zdaniem biskupa Guzd-
ka we wspólnocie parafialnej, gromadząc 

się wokół ołtarza, „uczymy się od Jezusa 
postawy obumierania w imię najwyższych 
wartości”. – Przy ołtarzu uczymy się patrio-
tycznych postaw i dojrzewamy do tego, aby 
w obronie wolności przelewać krew a nawet 
poświęcić życie – powiedział. 
Na koniec życzył obchodzącej jubileusz bo-
ernerowskiej wspólnocie parafialnej, „aby 
Chrystus nadal nauczał, odpuszczał grzechy, 
pocieszał po stracie bliskich, pomagał w po-
jednaniu z bliźnimi”. – Udział w Eucharystii 
niech dodaje sił do wiernej służby Bogu i Oj-
czyźnie – podkreślił.
Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynaria-
tu Polowego, a także duchowni z dekanatu 
jelonkowskiego.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. Sławomir Frąt-
czak, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury 
i Dziedzictwa MON, gen. broni Marek Toma-
szycki, dowódca Operacyjny RSZ, gen. bryg. 
Piotr Błazeusz, gen. bryg. Andrzej Tuz, zastęp-
ca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych Dowództwa 
Operacyjnego RSZ, gen. bryg. Robert Głąb, 
dowódca Garnizonu Warszawa, płk Tadeusz 
Szczurek, rektor-komendant WAT, Michał 
Grodzki, burmistrz dzielnicy Bemowo, przyja-
ciele i sympatycy boernerowskiej parafii.
Po błogosławieństwie Biskup Polowy odzna-
czył siedmioro zasłużonych parafian medalem 
„Milito pro Christo” oraz jednego medalem 
„Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”. 
Medalem tym odznaczył także ks. płk. Jana 
Domiana, proboszcza parafii. W imieniu wy-
różnionych za odznaczenia podziękował Jerzy 
Raczek (uhonorowany medalem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki), autor książek dokumentujących 
historię Boernerowa i jego parafii, recenzje 
najnowszej, piątej z kolei, z nich publikuje-
my obok.                                                 kes

– Wspólnota parafialna jest potrzebna jako szkoła miłości, wrażliwości i służby – 
mówił 16 listopada w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na warszawskim Bo-
ernerowie biskup polowy Józef Guzdek. Ordynariusz Wojskowy, kapelani, żołnierze, 
kadra naukowo-dydaktyczna, podchorążowie i studenci Wojskowej Akademii Tech-
nicznej oraz parafianie dziękowali za 80 lat funkcjonowania parafii w jej święto pa-
tronalne. Po Mszy św. bp Guzdek wręczył medale „Milito pro Christo” oraz medale 
„Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki” osobom zasłużonym dla życia parafii.

Szkoła miłości, wrażliwości i służby

Odznaczeni podczas jubileuszu parafii przez Biskupa Polowego od lewej: Bogusław Jagusiak, Odznaczeni podczas jubileuszu parafii przez Biskupa Polowego od lewej: Bogusław Jagusiak, 

Jerzy Raczek, Jan Podgórski, Maria Płodczyk, Teresa Kaczmarek, Jolanta Kiersikowska,Jerzy Raczek, Jan Podgórski, Maria Płodczyk, Teresa Kaczmarek, Jolanta Kiersikowska,

Mirosław Grzywalski, Jan BoernerMirosław Grzywalski, Jan Boerner
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80-lecie parafii Wojskowo-Cywilnej na warszawskim Boernerowie

Warszawskie Boernerowo wzięło swoją nazwę od ministra Ignacego 
Boernera, który w 1932 r. zainicjował budowę osiedla dla pracow-
ników telekomunikacji. Wraz z osiedlem powstała kaplica, według 
projektu Jana Redy, której budowę zakończono w 1936 r. Kaplica 
została poświęcona w 1937 r. przez biskupa polowego Wojska Pol-
skiego Józefa Gawlinę.
Kaplica szczęśliwie przetrwała II wojnę światową. Po komunikanty 
przyjeżdżał z Lasek ks. Stefan Wyszyński, kapelan Armii Krajowej
o pseudonimie Radwan II. Krótko po wojnie, w sierpniu 1945 r.,
w Boernerowie zamieszkał ks. Stefan Kuć, który prowadził ośrodek 
duszpasterski na prawach parafii.
W latach 50-tych kaplicę prowadzoną przez ojców oblatów odebra-
no zakonowi i przekazano Generalnemu Dziekanatowi WP. Kaplica 
zaczęła popadać w coraz gorszy stan techniczny, była kilka razy pod-
palana, ale ostatecznie udało się ją uratować.
23 kwietnia 1968 r. trafił do ośrodka duszpasterskiego na Boerne-
rowie ks. kpt. Remigiusz Zimak, który uzyskał zezwolenie na tzw. 
adaptację świątyni. Dzięki niej można było podjąć staranie o stwo-
rzenie większej i solidniejszej konstrukcji. Przebudowa zakończyła 
się poświęceniem kościoła przez bp. Władysława Miziołka w listo-
padzie 1971 r. i konsekracją przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego w 1973 r.
We wrześniu 1984 r. Prymas Polski Józef Glemp, metropolita war-

szawski, przekształcił ośrodek duszpasterski w Boernerowie w para-
fię cywilno-wojskową. 
21 stycznia 1993 r., dwa lata po odnowieniu Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego, Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź erygował pa-
rafię wojskowo-cywilną na Boernerowie, zachowując dotychczaso-
we wezwanie Matki Bożej Ostrobramskiej.
Od 1996 r. w ołtarzu znajduje się kopia obrazu Matki Bożej z Ostrej 
Bramy w Wilnie, sprowadzona przez ks. płk. Jerzego Syryjczyka. Po-
przedni obraz został ufundowany przez ppłk. Leopolda Gebla jego 
małżonkę, kupiony i poświęcony w Wilnie, ofiarowany na potrzeby 
wspólnoty boernerowskiej w 1936 r.
Obok wejścia do kościoła znajduje się popiersie Jana Pawła II, po-
święcone przez abp. Józefa Kowalczyka i bp. Tadeusza Płoskiego, 
ówczesnego biskupa polowego, 7 czerwca 2005 r. Salę katechetycz-
ną przylegającą do kościoła zamieniono na kaplicę Bożego Miłosier-
dzia, którą poświęcono 7 grudnia 2005 r. 
W 2010 r. odsłonięta została tablica z nazwiskami ofiar katastrofy 
smoleńskiej, którzy byli związani z boernerowską parafią, a pięć lat 
temu podczas uroczystości odpustowych głaz upamiętniający Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego.
Przy parafii działają liczne grupy parafialne, a duszpasterze obejmują 
swoją posługę jednostki funkcjonujące na Bemowie, m.in.: Dowódz-
two Operacyjne i WAT.                                                      Oprac. kes

Historia boernerowskiej wspólnoty parafialnej
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Niebanalne
życiorysy

Urodzony 22 października 1913 r. w Bydgoszczy, jako 
syn Wawrzyńca i Agnieszki z d. Fac. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej podjął naukę w Niższym Semina-

rium Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. W 1933 r. uzyskał 
świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Zgromadzenia 
Ducha Świętego i rozpoczął nowicjat w Orly pod Paryżem. Następnie 
studiował filozofię w Seminarium w Mortain i na Wydziale Teologicznym 
katolickiego Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. 23 lipca 1939 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie.
Wybuch II wojny światowej zastał go we Francji, gdzie pełnił posługę 
duszpasterską w ośrodkach polonijnych. 22 października 1939 r. zgłosił 
się ochotniczo do służby w Wojsku Polskim w „Camp de Coëtquidan” 
w Guer. Ponieważ wszystkie etaty kapelańskie były w owym czasie ob-
sadzone, a zgodnie z prawem kanonicznym i konwencją genewską nie 
mógł „służyć przy broni”, został szeregowym w kompanii sanitarnej 
pułku szkolnego. W lutym 1940 r. otrzymał nominacje na kapelana Cen-
trum Wyszkolenia Sanitarnego i Weterynaryjnego w Comburg. Gdy po 
uderzeniu Niemców na Francję, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz 
utworzenia 3 Dywizji Piechoty, ks. Mientki został mianowany kapelanem 
3 pułku piechoty. Mimo, że dywizja nie zdążyła się do końca sformować, 
dowództwo francuskie podjęło fatalną decyzje użycia jej w obronie tzw. 
Reduty Bretońskiej”. Po kapitulacji Francji wraz z żołnierzami rozbitego 
pułku dotarł do portu w Saint-Nazaire, skąd 20 czerwca odpłynął do 
Wielkiej Brytanii.
W lipcu 1940 r. otrzymał nominację na kapelana 7 batalionu 3 Brygady 
Kadrowej Strzelców w I Korpusie Polskim. Gdy 25 lutego 1942 r. utwo-
rzono 1 Dywizję Pancerną, ksiądz Mientki został kapelanem dywizjonu 
rozpoznawczego, przemianowanego potem na pułk rozpoznawczy.
1 listopada 1942 r. stawił się w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochrono-
wej celem odbycia kursu skoków spadochronowych. Wstępny kurs odbył 
w ośrodku szkoleniowym brygady w Largo House, popularnie zwanym 
„Małpim Gajem”, a następnie w brytyjskim ośrodku spadochronowym 
w Ringway koło Manchesteru. Dopiero po odbyciu tych kursów, w grud-
niu 1942 r. został zatwierdzony na stanowisku kapelana 1 Samodzielnej 

Brygady Spadochronowej. Był drugim kapelanem, po księdzu kapitanie 
Hubercie Misiudzie, który otrzymał znak spadochronowy Brygady.
Wraz z Brygadą wziął udział w operacji wojsk sprzymierzonych pod 
Arnhem w Holandii. Był jednym z trzech kapelanów (obok ks. Alfreda 
Bednorza i Huberta Misiudy) wojsk powietrzno-desantowych amerykań-
skich, brytyjskich i polskich, którzy skakali na spadochronach w operacji 
Market Garden. Od 21 do 26 września 1944 r. uczestniczył w walkach
w okolicy Driel oraz osłonie odwrotu Anglików z Arnhem do Oosterbe-
ek. Z narażeniem życia otaczał opieką duszpasterską rannych, udzielał 
ostatniego namaszczenia poległym oraz organizował pogrzeby. Po ope-
racji Market Garden wraz z Brygadą został przerzucony w rejon Raven-
stein nad Mozą, gdzie polscy żołnierze zorganizowali i bronili polowe 
lotnisko. Po zakończeniu wojny wraz z jednostką wziął udział w okupacji 
Niemiec w okolicach Bersenbrück w Dolnej Saksonii. 15 stycznia 1947 r. 
został zdemobilizowany. Wrócił do Fryburga, aby ukończyć przerwane 
wojną studia teologiczne. W marcu 1948 r. uzyskał tytuł magistra teolo-
gii dogmatycznej na podstawie pracy „Inhabitatio Sancti Spiritus in ani-
ma fideli”. W maju 1948 r. wrócił do Polski. Został przełożonym domu 
zakonnego w Puszczykówku koło Poznania oraz magistrem nowicjatu
i wykładowcą filozofii oraz teologii.
27 listopada 1949 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy UBP. Pod 
zarzutem szpiegostwa skazano go na 12 lat więzienia. Przebywał w wię-
zieniach w Rawiczu i Wronkach. W grudniu 1956 r. został zwolniony. Wró-
cił do domu zakonnego w Puszczykówku, gdzie był opiekunem kleryków, 
prowadził lektoraty języka angielskiego i francuskiego w poznańskich 
seminariach: Arcybiskupim Seminarium Duchownym oraz Seminarium 
Zagranicznym Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców. W latach 
1970-1973 był prowincjałem Zgromadzenia Ducha Świętego w Polsce. 
Po zakończeniu kadencji pracował w domu zakonnym w Cielądzu koło 
Rawy Mazowieckiej, gdzie był cenionym katechetą i spowiednikiem.
Zmarł 20 maja 1982 r. w Cielądzu. Spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Był odznaczony Krzyżem Walecznych. Od 2000 r. jego imię nosi Zespół 
Szkół w Cielądzu.

Bogusław Szwedo

Ks. podpułkownik Franciszek Mientki CSSp (1913–1982)
– kapłan Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny, 
kapelan 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

Jerzy Bogdan Raczek, 
wieloletni pracownik 
pionu cywilnego Woj-
skowej Akademii Tech-
nicznej, od dwudzie-
stu lat systematycznie 
rozpoznaje i opisuje 
historię Boernerowa 
i jego świątyni, skru-

pulatnie dokumentuje bieg współczesnych 
wydarzeń w życiu Parafii Wojskowo-Cywilnej 
pw. MB Ostrobramskiej i osiedla. W dorobku 
ma już cztery książki (Byłaś wśród nas 1996, 
Beornerowo i jego świątynia 2006, Jubile-
usze Boernerowa 2008; Boernerowo pamięta 
2011). Kolejna (Boernerowo 2016), przygoto-
wana została na jubileusz 80-lecia miejscowej 
wspólnoty wiary (Ośrodka Duszpasterskiego, 
a od 1984 r. Parafii), która swój początek 
wiąże z umieszczeniem w drewnianej kaplicy 
(wyrósł z niej po latach kościół) kopi wizerun-
ku Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, swej 
Patronki i Wspomożycielki. Jest to obszerny, 
skrupulatny, kompetentny, wielowątkowy, 

Parafia na warszawskim Boernerowie
J bogaty w szczegóły raport o stanie Parafii MB 

Ostrobramskiej w 2016 roku. Relacja o dwóch 
wektorach jej duszpasterskiej posługi. Ten 
pierwszy skierowany jest ku zlokalizowanym 
na jej terenie jedenastu instytucjach i pla-
cówkach wojskowych, na czele z Wojskową 
Akademią Techniczną. Możemy poznać ich 
specyfikę, zadania, organizacyjne struktury, 
a także relacje – w wypadku WAT-u głębokie 
i wielostronne – z boernerowską parafią i jej 
duszpasterzami. 
Ten drugi wektor to wspólnota cywilnych 
mieszkańców, szczególnie ta jej część, któ-
ra z oddaniem angażuje się w życie parafii,
w jedenastu – obszernie zaprezentowanych – 
grupach laikatu o różnym charakterze: modli-
tewnym, formacyjnym, charytatywnym, kul-
turalnym, edukacyjnym, wychowawczym. Te 
dwa wątki -– wojskowy i cywilny – wzajem się 
przenikają i dopełniają, tworząc jedność pa-
rafialnej wspólnoty. Jej drogę w latach 2008-
2016 ukazuje obszerna Kronika Parafii, do-
kumentująca wydarzenia roku liturgicznego, 
także te, o nadzwyczajnym charakterze, takim 

było – szczegółowo zrelacjonowane – Nawie-
dzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w maju 2015. Relacji o dynamicznym życiu 
parafialnej wspólnoty, której od 2004 r. prze-
wodzi jej proboszcz, ks. płk dr Jan Domian, 
towarzyszy historyczna retrospektywa.Wspo-
mnienie „ojców założycieli” tego osiedla 
wzniesionego w latach trzydziestych na le-
śnych, zdrowych peryferiach stolicy: płk. inż. 
Ignacego Boernera (twórcę Osiedla Łącznościo-
wców) i marszałka Józef Piłsudskiego (inspi-
ratora Osiedla Niepodległościowców). Dzieje 
wspólnoty mieszkańców, w których odzwier-
ciedlały się dramaty i zakręty polskiej histo-
rii. Historia świątyni, która była też dosłow-
nie „ogniem próbowana” (podpalenie w la-
tach 50). To ledwie zasygnalizowane motywy 
tej książki, po którą warto sięgnąć. 

Jerzy Bogdan Raczek, Boernerowo 2016. 80 lat
rzymsko-katolickiej wspólnoty pod wezwa-
niem Matki Bożej Ostrobramskiej w Boernero-
wie (1936-2016), Warszawa 2016, ss. 270.

   jł
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Stres, który się śniStres, który się śni

Marek* siada spocony na łóżku, próbując 
zapanować nad lękiem. Łapie się za skronie 
– potworny ból rozsadza mu czaszkę. Resztę 
nocy spędzi już przy stole w kuchni, wpatru-
jąc się w światło lampy. Byle tylko nie zasnąć. 
Znów śnił ten sam sen o Rosomaku, który 
nieuchronnie toczy swój ciężki korpus po 
piaszczystej drodze. W środku jest duszno
i gorąco. Towarzysze milczą. Wszyscy wiedzą, 
co zaraz się wydarzy. Bezsilność paraliżuje 
ciało, a strumienie zimnego potu spływają 
po plecach. I oto nagle nadchodzi to uczucie 
spadania w dół, jakby droga nagle zapadła 
się pod nimi. Transporter buja na wszystkie 
strony. Marek rozgląda się w popłochu, ale 
towarzyszy już nie ma. Zapada ciemność,
a on budzi się z uczuciem paniki. Serce wali 
mu w piersi, traci oddech. W głowie ma tyl-
ko jedną myśl: „Uciekaj!” 

Wojna nie daje o sobie
tak łatwo zapomnieć
Już w 2014 roku ppłk Grzegorz Predel z Woj-
skowego Biura Badań Społecznych w swoim 
artykule „Psychologiczne konsekwencje udzia-
łu w operacji wojskowej w Afganistanie” pisał 
o zależności między zwiększeniem się liczby 
polskich żołnierzy zaangażowanych w działa-
nia prowadzone w ramach NATO w Afgani-
stanie, a wzrostem liczby tych z nich, którzy 
doświadczają zaburzeń w funkcjonowaniu 
emocjonalnym. Jego zdaniem zaburzenia te 
mogą mieć różne przejawy: od poczucia dys-
komfortu psychicznego po ostre, klasyfikowa-
ne zaburzenia, takie jak występująca bezpo-
średnio po traumatycznym wydarzeniu ostra 
reakcja na stres (ASD) lub zespół stresu po-
urazowego (PTSD). Podobnie ppłk Agnieszka 

Gumińska z Departamentu Wychowania i Pro-
mocji Obronności uważa, że każde zetknięcie 
się z wojną zmienia żołnierza, jednak u jed-
nych zmiany te mogą mieć pozytywny cha-
rakter –  pomagają im zrewidować ich własną 
hierarchię wartości. U innych natomiast mogą 
przybrać formę pewnych zaburzeń w codzien-
nym zachowaniu, postawach, reakcjach emo-
cjonalnych, z którymi wielu nie może sobie po-
radzić. Badania przeprowadzone w 2013 r. na 
próbie 753 żołnierzy, którzy brali udział w XI 
zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Afganistanie wykazały, że niemal wszyscy 
doświadczyli na misji sytuacji traumatycznych, 
a u 31% respondentów pojawiły się nieko-
rzystne zmiany w funkcjonowaniu emocjonal-
nym, związane przede wszystkim z większą 
częstotliwością występowania problemów ze 
snem (13%), napadów złości (12%), agresji 
(11%), palenia papierosów (10%), zestreso-
wania (9%) oraz sięgania po alkohol (7%). 

Dwie strony medalu
Dzięki zainteresowaniu mediów zespołem 
stresu pourazowego, filmom mówiącym
o żołnierzach mierzących się z piętnem wojny
(„W pułapce wojny”, „Zabić bobra”) oraz 
książkom, które niejednokrotnie są autobio-
graficznymi opowieściami o cierpieniu spo-
wodowanym traumą wojenną, („Odłamki” 
Ismeta Prcicia, „13 wojen i jedna” Krzyszto-
fa Millera, „Anioły jedzą trzy razy dziennie.
147 dni w psychiatryku” Grażyny Jagielskiej), 
nasza świadomość czym jest i jak może prze-
biegać PTSD jest dziś o wiele większa niż kil-
kanaście lat temu. Jednak są dwie strony me-
dalu. Wieści, jakie do nas docierają z mediów 
i książek bywają „ekstremalne”, przedstawio-

ne za pomocą języka symbolicznego, który 
jako jedyny potrafi opisać sny i fantazje osób 
dotkniętych zespołem stresu pourazowego. 
Prawda jest jednak taka, że nie zawsze trzeba 
śnić o porozrzucanych kończynach na polu bi-
twy ani zostać odnalezionym półprzytomnym 
w górach, by cierpieć na PTSD. Osoby bory-
kające się z syndromami stresu pourazowego 
rzadko wyglądają jak „szaleńcy” z błędnym 
wzrokiem i rozczochranymi włosami. Często 
nawet możemy nie zauważyć, że znajomy 
z pracy żyje w bardzo silnym napięciu, nie 
przesypia nocy i boi się wychodzić z domu. 
Niestety żołnierze często w obawie przed ne-
gatywną opinią w środowisku wojskowym,
a także posługując się stereotypowym myśle-
niem, że prawdziwy „twardziel” ze wszystkim 
sobie poradzi, ukrywają swoje objawy, co 
de facto prowadzi często do ich zaostrzenia 
i nasilenia napięcia psychicznego. Niektórzy 
także lekceważą pierwsze symptomy. Przecież 
misja w Afganistanie się skończyła. Minął ko-
lejny rok i jakoś żyjemy. Doświadczenia klinik 
psychiatrycznych wskazują jednak, że skutki 
misji mogą ujawnić się po dłuższym czasie 
od powrotu żołnierzy do kraju, a nawet do-
piero w momencie ich przejścia do rezerwy. 
Jak zauważa prof. Stanisław Ilnick, były kie-
rownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego
w Warszawie, sytuacja staje się wówczas 
trudniejsza, gdyż wojsko nierzadko traci
z nimi jakikolwiek kontakt, a co za tym idzie – 
nie może zaoferować pomocy. Według Toma-
sza Kloca, prezesa Stowarzyszenia Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami 
Kraju, istnieje grupa „misjonarzy” nadtermi-
nowych, którzy zaraz po powrocie do kraju 
zrzucali mundur i nie mieli kontaktu z wojsko-
wym psychologiem, więc nikt nie interesował 
się ich stanem psychicznym. O tym, co dzieje 
się z nimi teraz, nic nie wiemy.

Czym jest PTSD?
Tak naprawdę PTSD może przytrafić się każ-
demu. Silny i długo działający stres potrafi 
wywołać poważne zaburzenia emocjonalne. 
Jednak zespół stresu pourazowego dotyczy 
szczególnego rodzaju stresu, jakiego do-
świadcza się w wyniku sytuacji zagrażających 
naszemu zdrowiu i życiu. Są to wszelkiego ro-
dzaju wypadki, katastrofy, kataklizmy, wojna, 
widok osób zabitych i rannych, bycie ofiarą 
napadu, gwałtu, porwania czy tortur, a także, 
jak pokazało to życie Grażyny Jagielskiej, żony 
korespondenta wojennego, przedłużający się 
stan napięcia w wyniku napływających infor-
macji o zagrożeniu zdrowia i życia osoby bli-
skiej. Uraz psychiczny w wyniku tych zdarzeń 
powstaje wówczas, gdy mechanizmy obron-
ne nie potrafią nas dłużej ochronić przed ich 
przytłaczającą siłą. Doświadczamy całkowitej 
utraty kontroli, poczucia znikomości naszego 
bytu, bezsilności i lęku. Stres posttraumatycz-
ny dotyka całej naszej osoby. Sfery emocjo-
nalnej – nasze uczucia przypominają tykającą 
bombę, w której strach miesza się z gniewem, 
szok z przygnębieniem i agresją, poczucie 
winy z żałobą. Sfery poznawczej – jesteśmy Fo
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Są rany i blizny fizyczne, są też i moralne. I niewiadome często, która bardziej 
piecze, która silniej boli, czy ta, co przez kule i bagnet zadana, czy ta, co w głąb 
serca sięga lub mózg wierci i przegryza. Jedno jest wspólne, że w dnie pochmur-
ne, fizyczne czy moralne, rana daje znać o sobie, przypominając i miejsce, i oko-
liczności zranienia i wołając, jak gdyby na nowo o opatrunek, prosząc jak gdyby 
o pieszczoty dotyk. 

Marszałek Józef Piłsudski 
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zdezorientowani, przekonani, że wszystko za 
chwilę rozsypie się na kawałki, nie możemy 
skupić myśli, właściwie ocenić zdarzenia, bo-
imy się, że sytuacja się powtórzy, unikamy my-
ślenia o przebytej sytuacji traumatycznej lub 
nie możemy przypomnieć sobie jej istotnych 
szczegółów, mamy myśli samooskarżające,
a nawet samobójcze. Sfery biologicznej – bo-
imy się zasnąć, a jeśli śpimy, to śnimy kosz-
marne sny, pocimy się, trzęsą nam się ręce, 
nasze ciało jest napięte i nie umiemy się od-
prężyć, w stanie spoczynku dostajemy nagłe-
go przyspieszenia tętna, tracimy przytomność 
podczas wysiłku fizycznego, bolą nas różne 
części ciała, brakuje apetytu, widzimy rzeczy, 
których nie ma, różne dźwięki przenoszą nas 
znowu w miejsce traumatycznych zdarzeń 
lub dręczą nas wspomnienia o nich, które 
mimowolnie pojawiają się w naszym umyśle 
i powodują lęk. Doświadczamy też zmiany
w naszym zachowaniu: unikamy wychodzenia 
z domu, izolujemy się od innych, omijamy pew-
ne miejsca i osoby, które przypominają nam
o traumatycznych wydarzeniach lub obsesyjnie 
wracamy na miejsce zdarzeń, szukamy o nim
informacji. Reagujemy agresywnie lub nad-
miernie do sytuacji, jesteśmy nieufni, czujni
i przewrażliwieni, mamy potrzebę uśmierzenia 
psychicznego bólu i napięcia przez alkohol, 
używki, przygodny seks lub ekstremalne do-
znania jak skoki spadochronowe, wspinaczka 
wysokogórska, powrót na teren ogarnięty woj-
ną. Dokonujemy radykalnych zmian w naszym 
życiu, np. z dnia na dzień rzucamy pracę czy 
występujemy o rozwód, chcemy kontrolować 
naszych bliskich, przesadnie dbamy o ich bez-
pieczeństwo, doświadczamy problemów w re-
lacjach i życiu zawodowym. Objawy stresu 
pourazowego nie występują wszystkie razem
i mogą być różne w zależności od osoby. Każ-
dy bowiem inaczej reaguje na sytuacje stre-

sowe i również inaczej próbuje sobie z nimi 
radzić. Warto jednak zapamiętać, że człowiek, 
który ulega silnym bodźcom wywołującym 
uraz psychiczny jest normalny. To okoliczno-
ści, w których uczestniczył, są niecodzienne
i bardzo trudne. Szukanie pomocy i proszenie 
o nią jest jedną z najlepszych form dojrzałego 
i zdrowego radzenia sobie z problemami.
Specjaliści pracujący z weteranami wojen-
nymi zgodnie twierdzą, że zarówno łagod-
ne symptomy rozdrażnienia psychicznego 
występujące przez długi czas po powrocie
z misji, jak i ostre reakcje stresowe wymaga-
ją konsultacji i wsparcia psychologicznego.
W przypadku PTSD to zalecenie wydaje się 
naturalne, gdyż osoba doświadczająca ob-
jawów zaburzenia nie potrafi normalnie 
funkcjonować i często wypada z pełnionych 
przez nią ról życiowych: męża, ojca, pracow-
nika, żołnierza. Łagodne symptomy nato-
miast takie jak napięcie, wzmożona czujność 
i kontrola, irytacja, trudności w koncentracji, 
smutek i zmęczenie pojawiające się bez przy-
czyny, unikanie kontaktów towarzyskich, 
niechęć do podejmowania wyzwań lub 
nadmierna skłonność do ryzyka, okresowa 
bezsenność, bóle głowy, łatwość sięgania 
po alkohol są również niebezpieczne. Mogą 
pogorszyć nie tylko jakość życia, ale również 
doprowadzić do poważniejszych chorób, 
np. zaburzeń nerwicowych, alkoholizmu czy 
depresji. Pogorszeniu mogą ulec również re-
lacje z osobami bliskimi, które dodatkowo 
staną się przyczyną stresu. 

Gdzie szukać pomocy?
Pomocy można szukać w każdej poradni 
zdrowia psychicznego lub poradni psycholo-
gicznej poprzez konsultację z psychologiem, 
psychoterapeutą lub psychiatrą. Najczęściej, 
jeśli napięciu nie towarzyszą poważne objawy 

somatyczne, jak długotrwała bezsenność czy 
ataki paniki, zalecany jest kontakt z psycholo-
giem, który poprzez wywiad ustali charakter 
dalszej pomocy. Gdy widzimy, że nie radzimy 
sobie w relacjach z bliskimi lub od dłuższego 
czasu towarzyszy nam smutek i zniechęcenie, 
warto skonsultować się z psychoterapeutą, 
gdyż oprócz diagnozy i wsparcia może nam 
być potrzebna praca nad zmianą naszego 
sposobu postępowania lub destrukcyjnego 
myślenia. Z pomocy można skorzystać także 
w gabinecie prywatnym, gdzie czas oczeki-
wania na wizytę jest znacznie krótszy. Warto 
również pamiętać, że każdy specjalista jest 
zobowiązany do zachowania poufności. Mo-
żemy mieć pewność, że wszystko, co powie-
my w gabinecie, tam pozostanie. 
Żołnierze mają możliwość skorzystania z po-
mocy psychologicznej w ich jednostkach,
a także w wojskowych pracowniach psycho-
logicznych. Pomóc może również rozmowa
z kapelanem, który okaże wsparcie i pokieru-
je dalej, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, 
zachowując jednocześnie dyskrecję. Weterani 
misji wojskowych mają ponadto prawo do 
bezpłatnych turnusów profilaktyczno-lecz-
niczych w Wojskowych Szpitalach Uzdrowi-
skowo-Rehabilitacyjnych oraz do leczenia
w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych 
i nadzorowanych przez Ministra Obrony Na-
rodowej. By skorzystać z pomocy, nie jest 
potrzebne  skierowanie. Wystarczy okazać le-
gitymację weterana. Adresy wszystkich pal-
cówek znajdują się na stronie Centrum Wete-
rana Działań Poza Granicami Państwa http://
centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/27.html

Karolina Kwaśniewska-Maroń

261 817 233 – telefon zaufania dla wetera-
nów czynny pn-pt w godz. 17-20.
* Imię zostało zmienione.

w przygotowaniu, wspólnie z OPWP, ważna 
publikacja dotycząca etyki wojskowej.
Kaznodzieja zachęcił wszystkich do rozwoju 
i przymnażania talentów oraz powierzone-
go bogactwa, także intelektualnego. Zwró-
cił jednak uwagę na fakt, że największym 
naszym bogactwem jest przyjaźń z Bogiem 
i Jego  łaska, w której warto wzrastać i ją 
pomnażać.
We Mszy św. uczestniczyło liczne grono żoł-
nierzy i pracowników WCEO.

jd, kes
fot. Arek Blomka

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została 16 listo-
pada Msza św., która zainaugurowała święto Wojskowego Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Eucharystii przewodniczył ks. Jan Dohnalik, 
kanclerz kurii Ordynariatu Polowego, a koncelebrował ks. por. Marek 
Okoń, wikariusz katedry polowej.

Pomnażajcie talentyPomnażajcie talenty

Na początku uroczystości zostało odczyta-
ne przesłanie, które biskup polowy  Józef 
Guzdek skierował do żołnierzy i pracowni-
ków WCEO. Ordynariusz Wojskowy wyraził 
wdzięczność „za owocną działalność na rzecz 
upowszechniania patriotycznych wartości
i tradycji polskiego oręża” oraz „za wszelkie 
dobro czynione w służbie edukacji histo-
rycznej i obywatelskiej w Wojsku Polskim”. 
– Życzę nieustannego rozwoju, dalszych suk-
cesów i satysfakcji z pełnienia ważnej misji 
edukacyjnej. Niech dopełnieniem moich ży-
czeń będą słowa Juliusza Słowackiego: „Ziar-
nem Polski być jeden prosty człowiek może, 
jak w ziarnku żyta – żyje całe przyszłe zboże” 
– napisał bp Guzdek.
W homilii ks. Dohnalik nawiązał do odczy-
tanej Ewangelii, która zawierała przypowieść
o 10 minach, podobną do przypowieści o ta-

lentach. W tej przypowieści otrzy-
mują pochwałę ci słudzy, którzy 
rozwinęli dar otrzymany od króla 
i pomnożyli go. – Wojskowe Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej od 
wielu lat pomnaża talenty i do-
prowadza do prawdziwego rozwoju i wzro-
stu – podkreślił kanclerz Kurii Polowej.
W tym kontekście ks. kanclerz dziękował za 
zaangażowanie WCEO w Światowe Dni Mło-
dzieży. To właśnie w tej instytucji zostało spo-
rządzone logo Wojskowych ŚDM, instytucja 
ta włączyła się także w drukowanie materia-
łów promocyjnych, w tym angielskiej wersji 
broszury pt. „Święty Jan Paweł II Syn Ofice-
ra Wojska Polskiego”. Centrum wydaje także 
ważne publikacje z dziedziny prawa, szcze-
gólnie międzynarodowego oraz kształcenia 
etycznego. Ks. Jan Dohnalik podkreślił, że jest 
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Budowa niszczyciela ORP „Błyskawica” była 
realizacją części planu rozwoju polskiej floty. 
Z oczywistych względów musiała być zlecona 
stoczniom zagranicznym. Polska tworzyła do-
piero swoją bazę stoczniową w powstającej 
Gdyni. Plan ten obejmował również budowę 
niszczycieli, które w ówczesnej nomenklatu-
rze określano mianem kontrtorpedowców. 
Pierwsze dwa – ORP „Burza” i ORP „Wicher” 
zamówiono i zbudowano we Francji. Dwa 
kolejne – ORP „Grom” i ORP „Błyskawica” 
w Wielkiej Brytanii. Realizacji tego zamówie-
nia podjęło się brytyjskie przedsiębiorstwo
J. Samuel White & Co w Cowes na wyspie Wi-
ght. 29 marca 1935 r. w Londynie doszło do 
podpisania umowy, której sygnatariuszami 
byli z ramienia Kierownictwa Marynarki Wo-
jennej inż. Mikołaj Berens, a brytyjskiej stoczni 
Arthur Thomas Wall. Ambasada polska

w Londynie starała się nadać temu wydarze-
niu duży rozgłos propagandowy, podkreśla-
jąc rangę polsko-brytyjskiej współpracy. Inspi-
ratorem podjętych działań został hr. Edward 
Raczyński, ambasador RP w Londynie. To wła-
śnie on dostąpił zaszczytu wbicia pierwszego, 
symbolicznego nitu w stępkę ORP „Grom”
17 stycznia 1935 r. Stępkę pod drugi z zamó-
wionych niszczycieli, ORP „Błyskawica”, poło-
żono 9 września 1935 r.

Narodziny niszczyciela
Budowa okrętu przebiegała zgodnie z pla-
nem. Zakończeniem pierwszego etapu kon-
struowania każdej jednostki jest wodowanie, 
które stanowi ważne wydarzenie dla budow-
niczych. 1 października 1936 r. z pochylni na 
wodę spłynął kadłub polskiego niszczyciela 
wyposażony już w turbiny i kotły. Jego wodo-
waniu nadano szczególne znaczenie. W tym 
dniu Cecylia Raczyńska, żona ambasadora RP 
i matka chrzestna okrętu, nadała mu nazwę 
ORP „Błyskawica”. Punktualnie o godz. 1155 
uruchomiła dźwignię zwalniającą tradycyjną 

butelkę szampana, która następnie rozbiła się 
o burtę okrętu, po czym ten majestatycznie 
spłynął na wodę. W uroczystości obok am-
basadora RP wziął udział Karol Poznański, 
konsul generalny RP w Londynie, płk. Roman 
Michałowski, attaché wojskowy, kmdr inż. 
Stanisław Rymszewicz, przewodniczący Ko-
misji Nadzoru Budowy Okrętów w Anglii oraz 
kmdr inż. Aleksander Rylke. Stronę brytyjską 
reprezentował adm. William Wordsworth 
Fisher, dowódca bazy wojennomorskiej
w Portsmouth, hr. George Jellicoe z matką, 
sir Samuel Instone, kadm. Richmond Turner, 
Stanley V. Goodall, główny konstruktor mary-
narki oraz kierownictwo stoczni. Wodowanie 
zakończyło uroczyste śniadanie uświetnione 
przemówieniami i licznymi toastami. 
Po wodowaniu rozpoczął się drugi etap bu-
dowy obejmujący prace wyposażeniowe. Ich 

zwieńczeniem były próby morskie, 
które przeprowadzano na wodach 
przybrzeżnych. Niestety w ich trak-
cie zostały wykryte usterki. Jedną 
z poważniejszych była wadliwa 
konstrukcja śrub okrętowych. Na 
wniosek strony polskiej okręt został 
wprowadzony do doku w celu ich 
wymiany. W końcu po wyrugowa-
niu wszystkich usterek 25 listopa-
da 1937 r. kmdr por. Włodzimierz 
Steyer w imieniu Kierownictwa Ma-
rynarki Wojennej podpisał protokół 
odbioru okrętu. Tego samego dnia 
o godzinie 1400 odbyła się uroczy-
stość podniesienia po raz pierwszy 
biało-czerwonej bandery. Następne-
go dnia o godzinie 900 ORP „Błyska-

wica” rzucił cumy i opuścił Cowes, obierając 
kurs na Gdynię. Podczas rejsu zawinął jesz-
cze do Göteborga dla uzupełnienia amunicji. 
Gdy 1 grudnia 1937 r. znalazł się na trawer-
sie Helu, powitały go polskie okręty – ORP 
„Wicher” wraz z dwoma trałowcami. W tej 
honorowej asyście nowa jednostka weszła 
do macierzystej bazy w Gdyni-Oksywiu. 

Polskie akcenty
Początkowo stocznia w Cowes zastrzegła 
sobie wyłączność na dostawy materiałów
i podzespołów w trakcie konstrukcji okrętów. 
Jednak w wyniku negocjacji strona brytyjska 
przyzwoliła na udział polskich firm w bu-
dowie. Partycypacja Polaków miała obniżyć 
koszty oraz przygotować państwowe zakłady 
do produkcji na rzecz krajowego przemysłu 
stoczniowego. Innym aspektem branym nie-
wątpliwie pod uwagę była promocja polskich 
firm poza granicami kraju. Przykładem mogą 
być fabryki kabli w Krakowie i Bydgoszczy. 
Dostarczyły one łącznie 70 km różnego ro-
dzaju przewodów, a ich wartość wyniosła 

79 lat w służbie Rzeczypospolitej 79 lat w służbie Rzeczypospolitej 
W najnowszych dziejach polskiej Marynarki Wojennej listopad jest miesiącem 
szczególnym. Oczywiście najważniejszym dniem był 28 listopada 1918 r., kiedy 
naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał rozkaz powołujący Marynarkę Wojen-
ną. Ale ważną datą jest również 25 listopada 1937 r. W tym dniu na maszcie nisz-
czyciela ORP „Błyskawica” po raz pierwszy została podniesiona biało-czerwona 
bandera. Od tego czasu po dziś dzień okręt pełni swoją służbę. W roku bieżącym 
minie 79. rocznica tego wydarzenia. Przypomnijmy tamten czas.

ok. 225.000 zł. Z kolei Warsztaty Portowe 
Marynarki Wojennej, które były zalążkiem 
przyszłej Stoczni Marynarki Wojennej w Gdy-
ni, przekazały dwie szalupy sześciowiosłowe
i jedną dziesięciowiosłową. Inną polską firmą 
partycypującą w budowie niszczyciela były 
Państwowe Zakłady Optyczne w Warszawie. 
Pod kierunkiem inż. Jerzego Brynka zaprojek-
towano i wyprodukowano oprzyrządowanie 
optyczne do kierowania ogniem artyleryjskim 
i torpedowym. Strona polska dostarczyła 
również liczny asortyment wyposażenia okrę-
towego: ruchome oprzyrządowanie do kotwi-
czenia, wyroby z płótna i brezentu, sztorm-
trapy, osprzęt ratunkowy dla załogi, tkaniny 
pokryciowe na meble, serwety i dywany, po-
ściel dla załogi, wentylatory, wyposażenie 
kambuza, pralni i magazynków okrętowych. 
Naczynia stołowe doręczyła m.in. Chodzieska 
Fabryka Porcelitu. Z Polski pochodziło również 
wyposażenie warsztatów okrętowych (ruszni-
karski i elektryczny), osprzęt do sondowania 
i boja korespondencyjna, dzwony okrętowe, 
flagi kodu sygnałowego. Wartość drobnego 
osprzętu dostarczonego na okręt z Polski wy-
nosiła 1651,14 funtów.
Na wniosek Kierownictwa Marynarki Wo-
jennej udało się zamówić w Szwecji działa 
artylerii głównej – siedem dział kalibru 120 
mm firmy Bofors. Polska zapłaciła za tę 
transakcję… węglem. Dodatkowo udało się 
od Szwedów zakupić licencję na produkcję 
uzbrojenia artyleryjskiego w Hucie Stalowa 
Wola. Od Francuzów natomiast pozyskali-
śmy osiem nkm-ów (najcięższych karabinów 
maszynowych) i podajniki amunicyjne z fir-
my Hochkiss. 
Podsumowaniem budowy okrętu jest koń-
cowe zestawienie kosztów. W chwili obecnej 
nie istnieje możliwość jednoznacznego okre-
ślenia kosztów budowy. Według różnych 
wyliczeń poczynionych z jednej strony przez 
Kierownictwo Marynarki Wojennej, a z dru-
giej przez Korpus Kontrolerów Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, zamknęły się one w kwo-
cie między 11.904.887 zł a 13.705.986 zł.
Jedno wiemy na pewno – była to dobra in-
westycja zbrojeniowa, co wykazały najbliż-
sze lata II wojny światowej. Jednak długa
i bohaterska historia bojowa okrętu to temat 
już na osobny artykuł. 
ORP „Błyskawica” jako jedyny okręt RP został 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari w 1987 r.
Zasłużona, choć ciągle pracowita, „emerytu-
ra” niszczyciela jako muzeum została doce-
niona przez międzynarodowe stowarzyszenie 
The World Ship Trust, które nadało mu na-
grodę Maritime Heritage Award – najwyższe 
odznaczenie dla muzealnych okrętów popu-
laryzujących historię morską. Polska uhonoro-
wała muzealną służbę okrętu Medalem „Pro 
Memoria”. W zbiorach Muzeum Marynarki 
Wojennej możemy zobaczyć pamiątki upa-
miętniające jego budowę. Jedną z nich jest 
stoczniowy album zawierający zdjęcia z wo-
dowania okrętu. Zachował się również sche-
mat systemu optycznego sporządzony w PZO 
Warszawa.

Andrzej Kotecki
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Poznań
Na Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Brytyjskiej na poznańskiej Cytadeli 9 listopada od-
był się Dzień Pamięci Wspólnoty Brytyjskiej (Remembrance Day). Podczas tej uroczysto-
ści wspominani są żołnierze Wspólnoty Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, lądzie
i w powietrzu w czasie I i II wojny światowej. Upamiętnieni zostają także odważni żołnie-
rze Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli i umierali na swojej ojczystej ziemi oraz za gra-
nicą u boku towarzyszy broni z państw Wspólnoty Brytyjskiej. Symbolem „Remembrance 
Day” są sztuczne maki przypinane do ubrania, składane na grobach i pod pomnikami. 
W uroczystości udział wzięli: attaché obrony ambasady kanadyjskiej, attaché wojskowy 
ambasady brytyjskiej, delegacje ambasad Australii i Nowej Zelandii, delegacje dowódz-
twa 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego z gen. bryg. 
pil. Dariuszem Malinowskim na czele. Na początku odczytano słowo wstępne w języku 
angielskim i polskim: „My, jako Narody Wspólnoty, spotykamy się tutaj z naszymi polski-
mi przyjaciółmi, aby chwalić Boga i wspomnieć przed Jego obliczem wszystkich, którzy 
polegli za wolność, sprawiedliwość i pokój; modlić się za tych, którzy przeżyli, okaleczeni 
na ciele i umyśle oraz ślubować poświęcenie potrzebne do pokonania wszystkiego, co 
jest przeciwne Bogu i Jego woli". Następnie także w dwóch językach odczytano fragment 
Ewangelii św. Jana (15, 9-17). Sygnalista Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych ode-
grał utwory „Ostatnia Warta” oraz „Pobudkę", po czym uczczono poległych minutą ciszy.  
Delegacje złożyły wieńce pod Pomnikiem Aliantów.                                                    G.J.

Sieradz
Biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek 6 listopada przewodniczył Mszy 
św. z okazji 15-lecia powołania Parafii pw. Chrystusa Króla i Najświętszego Imienia Maryi. 
W kościele garnizonowym wspólnie modlili się licznie przybyli żołnierze 15. Sieradzkiej 
Brygady Wsparcia Dowodzenia z dowódcą, płk. Romanem Januszewskim. Obecni byli 
ponadto włodarze miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, związków
i stowarzyszeń, a także parafianie. Eucharystię koncelebrowali: ks. prał. Marian Bronikow-
ski, wikariusz biskupi, ks. prał. płk Zenon Pawelak, proboszcz parafii w Legionowie, ks. 
kpt. Władysław Włodarczyk oraz ksiądz rezydent  kan. Stanisław Strzeliński. Biskup Józef 
Guzdek życzył kolejnych dobrze zapisanych kart w historii parafii – posługi, która będzie 
służyć dobru Wojska Polskiego i całej społeczności ziemi sieradzkiej.                         B.M.

Warszawa
14 listopada w koszarach 1. Warszawskiej Brygady Pancernej (1.WBPanc) odbyło się po-
żegnanie V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolut Support Mission (RSM) 
w Islamskiej Republice Afganistanu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji żoł-
nierzy wyjeżdżających na misję, której przewodniczył ks. płk Bogdan Radziszewski, pro-
boszcz parafii pw. św. Jana Pawła II Warszawie Wesołej. W homilii przywołał postać św. 
Jana Pawła II oraz życzył wszystkim żołnierzom jego opieki i Bożego błogosławieństwa. 
Po zakończeniu Eucharystii ppłk Piotr Terebus, szef szkolenia 1.WBPanc, w asyście Or-
kiestry Wojskowej z Warszawy przeprowadził pododdziały na plac apelowy. Po powita-
niu wszystkich uczestników uroczystości przez gen. bryg. Stanisława Czosnka, dowódcę 
1.WBPanc, nastąpiło oficjalne podpisanie protokołów przekazania V zmiany RSM, któ-
rego dokonali w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Czosnek
i reprezentujący Dowódcę Operacyjnego RSZ gen. bryg. Andrzej Tuz, zastępca Szefa Szta-
bu ds. Operacyjnych. Przedstawiciele kadry oficerskiej życzyli wszystkim żołnierzom wy-
jeżdżającym na misję „żołnierskiego szczęścia”, a ks. płk Bogdan Radziszewski udzielił
im błogosławieństwa. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.                     S.K.

Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl

Jasna Góra
Przedstawiciele polskich środowisk kombatanc-
kich, więźniów obozów koncentracyjnych, łagrów 
sowieckich oraz reprezentanci Związku Sybiraków 
18 listopada przybyli na Jasną Górę. Okazją do 
modlitwy przed obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej był jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. – To był 
ważny rok dla polskiej historii i nasza pielgrzym-
ka jest hołdem wdzięczności za 1050. lat polskich 
dziejów, polskiej państwowości – powiedział mi-
nister Jan Józef Kasprzyk, p.o. szefa Urzędu d.s. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodał, 
że modlitwa na Jasnej Górze jest także prośbą za 
Ojczyznę i w intencji wszystkich środowisk komba-
tanckich. Minister zauważył, że spotkanie w San-
ktuarium stanowi także dobry moment, aby przy-
pomnieć o 95. rocznicy pielgrzymki dziękczynnej 
na Jasną Górę, jaką w 1921 r. odbył naczelnik pań-
stwa Józef Piłsudski w hołdzie za zwycięstwo w Bit-
wie Warszawskiej 1920 r. Zorganizowana przez 
Urząd d.s. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych pielgrzymka rozpoczęła się od zwiedzania 
klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze. Potem 
kombatanci uczestniczyli we Mszy św., której prze-
wodniczył o. Eustachy Rakoczy, kapelan kombatan-
tów i Żołnierzy Niepodległości. Wieczorem odbył 
się Apel Jasnogórski, podczas którego kombatanci 
ofiarowali  kopię obrazu Matki Bożej Kozielskiej. 
Wizerunek został namalowany przez polskich ofi-
cerów zamordowanych później w Katyniu.      KAI

Żagań
W Ośrodku Szkolenia Poligonowego „Karliki” 
żagańscy pancerniacy wzięli udział w ćwiczeniu 
„Serwal-16”. W ich trakcie nie zabrało czasu na 
wspólną Eucharystię, którą 20 listopada, w Uro-
czystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
celebrował ks. por. Krzysztof Ziobro, kapelan 34. 
Brygady Kawalerii Pancernej. Ksiądz kapelan za-
chęcił wszystkich, aby każdy dzień swojego życia 
oddawać Jezusowi Chrystusowi i żyć Jego Ewan-
gelią. Przypomniał także o kończącym się Jubile-
uszu Miłosierdzia i zaapelował do żołnierzy, aby 
w życiu rodzinnym i żołnierskiej służbie praktyko-
wali uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. 
Po Mszy św. odmówiono modlitwę do Matki Bo-
żej w intencji szczęśliwego przebiegu ćwiczenia. 
Poza wspólną modlitwą był również czas na spo-
wiedź i indywidualne rozmowy z żołnierzami. 
W ćwiczeniu „Serwal-16" mającym na celu  spraw-
dzenie gotowości bojowej 1. Brabanckiego Batalio-
nu Czołgów 34.BKPanc wzięło udział ok. 900 żoł-
nierzy polskich i niemieckich oraz m.in. 28 czołgów 
Leopard 2A5, bojowe wozy piechoty Marder czy 
kołowe transportery Boxer.                                KZ
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