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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowa-
ne poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania 
się do tworzenia wspólnego dobra.

Na okładce:
Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń
w mundurze galowym.

Numer zamknięto 18 października 2017 r.

N
a początku liturgii prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych,
kard. Angelo Amato i towarzyszący 
mu postulatorzy podeszli do papie-

ża i poprosili, aby przystąpiono do kanonizacji 
błogosławionych. Kardynał przedstawił krót-
kie życiorysy nowych świętych.

Przypomniał, że żyjący na przełomie XVI 
i XVI wieku bł. Andrzej de Soveral, kapłan, 
Ambroży Franciszek Ferro, kapłan, Mateusz 
Moreiro, świecki i ich 27 towarzyszy, świeckich 
byli w większości Brazylijczykami, pierwszymi 
męczennikami w dziejach tego kraju. Zginęli 
z rąk holenderskich wyznawców kalwinizmu. 
Natomiast bł. Krzysztof, Antoni i Jan – Mek-
sykańczycy, byli pierwszymi męczennika-
mi amerykańskimi, którzy zginęli w latach
1527-29 z ręki przeciwników chrześcijaństwa. 
Bł. Faustyn od Wcielenia Míguez (1831-1925) 
Hiszpan, pijar był założycielem zgromadzenia 
Córek Boskiej Pasterki, którego szczególnym 
charyzmatem było wychowywanie biednych 

osieroconych dziewczynek w duchu i stylu
św. Józefa Kalasancjusza. Był też uznanym spe-
cjalistą w dziedzinie ziołolecznictwa, i poma-
gał dzieciom z ubogich rodzin, troszcząc się 
o ich rozwój zarówno fi zyczny, jak i duchowy. 
Bł. Anioł z Acri (Lucantonio Falcone) – Włoch, 
kapłan, kapucyn żył w latach 1669-1739. 
Przez ponad 40 lat był cenionym kaznodzie-
ją. poszukiwanym i słuchanym misjonarzem 
w południowych Włoszech. Miał bogate życie 
wewnętrzne, porównywane do życia Jezusa; 
potrafi ł z pamięci przytaczać całe fragmenty 
Pisma Świętego, co wykorzystywał w celach 
ewangelizacyjnych.

Bóg pragnie relacji z Tobą

Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich 
Świętych papież odczytał specjalną formułę 
kanonizacyjną. Przy wtórze Psalmu 32 na 
ołtarz wniesiono relikwie nowych świętych, 
po czym kard. Amato podziękował Ojcu 
Świętemu, w imieniu całego Kościoła „za tę 
proklamację” i poprosił go o wydanie listu 
apostolskiego o dokonanej kanonizacji, na co 
Franciszek odpowiedział: „Tak zarządzamy”.

Ojciec Święty zauważył, że w odczytanej 
tego dnia przypowieści o zaproszonych na 
ucztę główną postacią jest syn króla, oblubie-
niec, ale nie ma oblubienicy. Przypomniał, że 
zaślubiny zapoczątkowują jedność całego życia 
i tego właśnie pragnie Bóg w relacji z każdym 
z nas. „Pragnie mieć z nami prawdziwą komu-
nię życia, relację opartą na dialogu, zaufaniu 
i przebaczeniu” – stwierdził Franciszek.

Papież określił życie chrześcijańskie jako 
historię miłości z Bogiem, w której inicjatywa 
należy wyłącznie do Boga. Zachęcił do wyzna-
wania Panu naszej miłości, „bo jeśli zatraca 
się miłość, życie chrześcijańskie staje się bez-
owocne, staje się ciałem bez duszy, moralno-
ścią niemożliwą do realizacji, zestawem zasad 
i przepisów, z którymi trzeba się zgadzać, bez 
pytania «dlaczego?». Natomiast Bóg życia 
oczekuje odpowiedzi życiem, Pan Miłości 
oczekuje odpowiedzi miłości” – powiedział 
Ojciec Święty. Jednocześnie Franciszek wska-
zał na niebezpieczeństwo rutyny, kiedy zado-
walamy się „normalnością”, bez rozmachu, 
bez entuzjazmu i z krótką pamięcią.

Innym niebezpieczeństwem, na jakie 
zwrócił uwagę jest odrzucenie zaproszenia, 
gdy jesteśmy pochłonięci „swoimi sprawa-
mi” – własnymi zabezpieczeniami, samo 
potwierdzeniem, wygodą. Zaznaczył, że 
kiedy serce się nie poszerza – to się zamyka.
– A kiedy wszystko zależy od „ja” – od tego co 
mi odpowiada, co mi służy, od tego, co chcę
– stajemy się również surowymi i złymi, w zły 
sposób reagujemy na wszystko, jak zaprosze-
ni z Ewangelii, którzy doszli do znieważania, 
a nawet zabijania tych, którzy przynosili im 

zaproszenie, tylko dlatego, że byli im niewy-
godni – powiedział.

Papież Franciszek zauważył, że w przypo-
wieści mowa jest również o niezbędnej dla 
zaproszonych na ucztę szacie godowej – czyli 
życia miłością każdego dnia, ponawiając wy-
bór Boga. Tę drogę wskazują kanonizowani 
dziś święci, w tym wielu męczenników, któ-
rych codzienną szatą było umiłowanie Chry-
stusa. Papież podkreślił, że my także otrzy-
maliśmy białą szatę będącą suknią ślubną dla 
Boga. „Prośmy Go, przez wstawiennictwo 
tych świętych naszych braci i sióstr, o łaskę 
wybierania i przyodziewania tej szaty i za-
chowania jej w czystości. Jak to czynić? Przed 
wszystkim idąc, by otrzymać bez lęku prze-
baczenie Pana: jest to krok decydujący, aby 
wejść do sali weselnej, aby sprawować święto 
miłości wraz z Nim” – powiedział na zakoń-
czenie swej homilii Ojciec Święty.

W modlitwie wiernych pierwszą prośbę
– za Kościół wzniesiono po chińsku, by Pan 
budował go swą łaską i strzegł w świętości oraz 
prawdziwej wierze. Drugą intencję – za rządzą-
cych i narody ziemi – wypowiedziano po an-
gielsku, prosząc aby Pan kierował nimi swoim 
Duchem na drogach prawdy w poszukiwaniu 
dobra i pokoju dla wszystkich. Następną proś-
bę zaniesiono po włosku – za chrześcijan do-
znających prześladowań, aby Pan Bóg wspierał 
ich w chwilach próby i ożywił w nich radość 
chrztu św. Czwartą intencję – za osoby zranio-
ne zgorszeniem – wypowiedziano po portugal-
sku, prosząc aby Pan ukazał im swoje oblicze, 
pocieszył ich swoją przyjaźnią i uleczył rany 
duszy. Ostatnią intencję za ubogich, chorych 
i cierpiących wypowiedziano po hiszpańsku.

Po Komunii św. Ojciec Święty podziękował 
wszystkim obecnym, w tym delegacjom rzą-
dowym, za ich obecność i udział w tych świę-
tych obrzędach. Poinformował, że postanowił 
zwołać Zgromadzenie Specjalne Synodu Bi-
skupów dla regionu Amazonii. Odbędzie się 
ono w Rzymie w październiku 2019 roku. 

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI (KAI)

Papież Franciszek kanonizował 35 nowych świętych

„Prośmy Boga, przez wstawiennictwo tych świętych naszych braci i sióstr, o łaskę wybierania i przyodziewania tej szaty [białej szaty 
otrzymywanej podczas chrztu św.] i zachowania jej w czystości” – powiedział papież podczas uroczystej kanonizacji 35 nowych świę-
tych, która odbyła się 15 października na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

Natomiast Bóg życia
oczekuje odpowiedzi życiem,
Pan Miłości oczekuje 
odpowiedzi miłości.
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„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” 
(Kpł 11,44). To wezwanie Chrystus kieruje 
do każdego z nas, wszak w każdym czasie 
i w każdym miejscu Bóg zaprasza człowieka 
do grona świętych. Ks. kmdr ppor. Włady-
sław Miegoń przyjął to zaproszenie, spełnił 
wszystkie warunki, aby znaleźć się pośród 
tych, których Bóg zaprosił do stołu, na swoją 
ucztę w Królestwie niebieskim, przyoblekł-
szy ich w godową szatę łaski i świętości. (…)

Drodzy Bracia i Siostry.
WIERNOŚĆ jest słowem, które najpeł-

niej opisuje postawę i dokonania błogosła-
wionego ks. Władysława Miegonia. Pozostał 
on wierny przyrzeczeniom złożonym na 
ręce biskupa podczas święceń kapłańskich.  
Dochował także wierności przysiędze złożo-
nej na sztandar wojskowy, na którym wid-
niały trzy, jakże ważne słowa: Bóg, Honor, 
Ojczyzna. 

Jako kapłan i duszpasterz Wojska Pol-
skiego pozostał wierny Bogu. Użyczył Mu 
swoich ust, aby głoszona była Dobra No-
wina o miłosiernym Bogu, który nie chce 
śmierci grzesznika, ale pragnie nawrócenia 
i przemiany jego serca. Użyczył Mu swo-
ich rąk, aby stającym w prawdzie i pokorze 
przed Bogiem udzielał sakramentalnego 
rozgrzeszenia. W jego rękach chleb stawał 
się Ciałem Chrystusa a wino zamieniało się 
w Jego Krew. Jego ręce nigdy się nie męczyły, 
gdy błogosławiły oraz niosły pomoc rannym 
i poszkodowanym na polu walki. Błogosła-
wiony ks. Miegoń podczas ciemnej nocy 
okupacji i obozowej gehenny, był „światłem 
dla świata” i „solą ziemi” – ziemi, która zo-
stała zatruta niewolą i okrucieństwem nie-
przyjaciół. Niejednego żołnierza, którego nie 
nawróciło słowo głoszone przez kapelana na 
wolności, przekonało w warunkach obozo-
wych świadectwo jego życia, a ostatecznie 
męczeńska śmierć. Jego obecność i kapłań-
ska posługa pomogły wielu skazanym na 
śmierć zdobyć się na przebaczenie wobec 
oprawców, dzięki czemu przerwali piekielny 
krąg  przemocy. 

Błogosławiony Ksiądz Komandor jest 
także niedoścignionym wzorem wierności 
Ojczyźnie. Kiedy zaświtała jutrzenka wol-
ności, natychmiast zapragnął służyć Polsce 

odrodzonej po wielu latach niewoli. On nie 
szukał siebie, nie żył dla siebie i nie umie-
rał dla siebie! Z wielkim oddaniem i pasją 
wspierał żołnierzy – „sługi bezpieczeństwa 
i pokoju”. Wprawdzie nie walczył z bronią 
w ręku, ale wlewał nadzieję i dodawał otuchy 
tym, którzy szli do boju. Żołnierze widząc 
kapelana, który opatruje rannych i znosi ich 
z pola walki nabierali przekonania, że mogą 
na niego liczyć w każ-
dych okolicznościach, 
że kapelan jest z nimi 
w dobrej i złej doli. 

Kolejną wartością, 
której ks. Władysław zo-
bowiązał się strzec był 
honor. I z tego przy-
rzeczenia wywiązał się 
do końca. We wrześniu 
1939 r. przekonywał 
swoich żołnierzy, że woj-
na, nawet przegrana, nie 
jest zupełnie przegraną, 
jeśli jest prowadzona po 
bohatersku, z przekona-
niem, że wszystko należy podporządkować 
sprawie wolności. Naród, który na to stać, 
nawet jeśli przegra bitwę, może być pewny, 
że nigdy nie zginie. Szczególne promienio-
wanie świętością miało miejsce w jenieckiej 
niewoli. Do tego stopnia oddziaływało ono 
na żołnierzy i towarzyszy niedoli, że zacho-
wując wierność ideałom i wojskowej przy-
siędze, nie dali się złamać, lecz zachowali 
godność w nieludzkich warunkach obozo-
wego życia. 

Bracia i Siostry,
Święci są ratunkiem dla świata. To oni 

pociągają wielu ludzi w stronę dobra, prze-
konując, że nawet najtrudniejsze wskazania 
Ewangelii można wprowadzić w życie. „Czyż 
święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą 
być i po to. Czasem konieczny jest taki zbaw-
czy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w ca-
łej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć 
lub odkryć na nowo właściwą hierarchię 
wartości” – powiedział Święty Jan Paweł II
(Jan Paweł II, homilia w czasie Mszy św. be-
atyfi kacyjnej Karoliny Kózkówny). 

Spotkanie z błogosławionym ks. Włady-
sławem Miegoniem jest dla nas okazją do 

refl eksji i rachunku sumienia, a może i do 
„zawstydzenia” – zarówno nas, kapelanów, 
jak i wiernych, którzy razem stanowimy 
wspólnotę Kościoła wojskowego. Błogosła-
wiony Kapelan zaprasza nas do postawienia 
sobie kilku zasadniczych pytań: Czy jeste-
śmy wierni przyrzeczeniom danym Bogu 
podczas chrztu, bierzmowania, składania 
przysięgi małżeńskiej lub przyjmowania 

święceń kapłańskich? Czy nie zdezertero-
waliśmy z obrony swojej godności i wartości 
ewangelicznych? Czy nie sprzedajemy sie-
bie, a może i swoich bliskich, za wątpliwe, 
doczesne korzyści? 

Drodzy Bracia i Siostry,
75. rocznica śmierci bł. ks. kmdr. ppor. 

Władysława Miegonia jest okazją, aby przy-
pomnieć, że Bóg wciąż zaprasza nas wszyst-
kich do świętości. W każdym czasie i w każ-
dej sytuacji jest ona możliwa do osiągnięcia 
pod warunkiem wierności Bogu i Kościoło-
wi, Ojczyźnie i każdemu człowiekowi, nawet 
za cenę odrzucenia, prześladowania i mę-
czeństwa.

Błogosławiony Księże Władysławie! To-
bie polecamy żołnierzy pełniących służbę 
w kraju i poza jego granicami. Ciebie prosi-
my o świętość wojskowych rodzin. Wypra-
szaj dla nich cnotę wierności oraz dojrzałej 
i odpowiedzialnej miłości. 

Wzorze kapelanów! Módl się za nami!

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Józef Guzdek,

biskup polowy Wojska Polskiego

List bp. Józefa Guzdka
z okazji 75. rocznicy śmierci
bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia
(fragmenty)

Spotkanie z błogosławionym

ks. Władysławem Miegoniem jest

dla nas okazją do refleksji i rachunku

sumienia, a może i do „zawstydzenia”

– zarówno nas, kapelanów, jak i wiernych, 

którzy razem stanowimy wspólnotę

Kościoła wojskowego.
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75. rocznica śmierci bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia (1892-1942)

Kapelan z pierwszego zaciągu
Ks. Władysław Miegoń należał do pierw-

szego zaciągu kapłanów Biskupstwa Polowe-
go utworzonego 5 lutego 1919 r. historyczną 
decyzją Ojca Świętego Bendyka XV. Posługę 
kapelańską – w stopniu kapitana – rozpoczął 
1 grudnia 1919 r. Bp Stanisław Gall, pierwszy 
pasterz Wojska Polskiego, skierował go do dys-
pozycji dowództwa Frontu Pomorskiego. Tam 
otrzymał przydział służbowy do tworzącej się 
wówczas Polskiej Marynarki Wojennej, do 
I Batalionu Morskiego, stacjonującego jeszcze 
nie nad morzem, tylko nad Wisłą, w Aleksan-
drowie Kujawskim. Pewnie nie przypuszczał, 
że swą drogę kapłańską zwiąże na całe życie 
(z przerwą w latach 1928–1933, kiedy duszpa-
sterzował w Lublinie i studiował na KUL-u) 
z marynarzami polskiej fl oty wojennej.

Był do tej pory kapłanem diecezji sando-
mierskiej. Pochodził z Samborca koło Sando-
mierza, wsi o średniowiecznej metryce, poło-
żonej w sąsiedztwie rozległej pradoliny Wisły. 
Chlubą rolniczej rodziny Miegoniów był, rów-
nież pochodzący z Samborca, ks. Antoni Re-
wera (1869-1942), brat matki późniejszego
ks. Władysława. Zapewne postać sławnego 
wuja, w tamtych latach proboszcza sando-
mierskiej parafi i katedralnej, profesora Se-

minarium Duchownego, aktywnego w życiu 
społecznym i kulturalnym miasta, podtrzy-
mującego serdeczne związki ze swą wiejską, 
samborzecką rodziną, miała wpływ na obra-
nie przez jego siostrzeńca kapłańskiej drogi.

Po ukończeniu męskiego progimnazjum 
Władysław Miegoń wstąpił w  1908 r. do Se-
minarium Duchownego w Sandomierzu. Po 
święceniach przyjętych z rąk biskupa san-
domierskiego Mariana Józefa Ryxa (2 lutego 
1915), rozpoczął kapłańską drogę na kolej-
nych wikariatach. Był to czas Wielkiej Wojny 
(1914–1918). Zetknął się z nią bezpośrednio 
podczas posługi w parafi i Iwaniska, gdzie 
w 1915 r. toczyły się ciężkie walki. Już w koń-
cu pamiętnego listopada 1918 r. (był wtedy 
wikariuszem w Iłży) zwrócił się do swego 
biskupa o zgodę na wstąpienie do duszpa-
sterstwa wojskowego. Wtedy jej nie uzyskał. 
Skąd wypływały motywacje do podjęcia 
przez młodego, wtedy 27-letniego kapłana, 
kapelańskiej posługi w Wojsku Polskim? 

Biografowie Błogosławionego wskazują na 
tradycje rodzinnego domu, postać dziadka, 
który niemal cudem uniknął moskiewskiego 
stryczka zasądzonego za wspomaganie po-
wstańców 1863 r., oddziaływanie ówczesnego 
proboszcza samborzeckiego, ks. Kajetana Kwit-

Więzień Golgoty Zachodu nr 21223

ka, za młodu powstańca styczniowego, także 
seminaryjne lata w Sandomierzu, gdzie do 
wrażliwego młodzieńca przemawiała „ukryta 
tu wśród starych kamieni dusza Polski” (Adam 
Bień, Bóg wysoko – dom daleko, 1999). Można 
do tych impulsów przyciągających ks. Miego-
nia ku duszpasterstwu wojskowemu dorzucić 
jeszcze jeden: przed wybuchem Wielkiej Wojny 
wikariuszem w Koprzywnicy, parafi i sąsiadu-
jącej z Samborcem, był ks. Jan Pajkert, starszy 
(o trzy roczniki) kolega Władysława z Semina-
rium Duchownego. Po wybuchu wojny kapelan 
w armii rosyjskiej, później dziekan generalny 
w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-
Muśnickiego, a przed nominacją bp. Galla
na biskupa polowego – Naczelny Kapelan 
Wojsk Polskich. Może i od tej strony szedł 
przykład i zachęta do podjęcia przez ks. Mie-
gonia kapelańskiej służby wśród żołnierzy?

Krzepił żołnierskie serca
W chwili wybuchu II wojny światowej ks. 

kmdr ppor. Miegoń miał 47 lat. Związany był 
wieloletnią ofi arną służbą i serdecznymi, du-
chowymi więzami ze wspólnotą marynarki 
wojennej. Duszpasterz w Pucku, pierwszym 
porcie wojennym Rzeczypospolitej, a następ-
nie w wyrosłej na morskich piaskach Gdyni 
– chlubie i dumie polskiej wspólnoty. Kawa-
ler Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari
(5 czerwca 1921 r. w Toruniu zawiesił go na jego 
piersi sam Wódz Naczelny, marszałek Józef 
Piłsudski) i Krzyża Walecznych przyznanych 
za postawę na bojowym szlaku I Batalionu 
Morskiego w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r.,
prowadzącym przez północne Mazowsze 
(„Szedł w pierwszym szeregu, dodając swą 
odwagą ducha otaczającym go marynarzom” 
– to fragment wniosku odznaczeniowego). 
Budowniczy kościoła garnizonowego pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej na Dolnym 
Oksywiu, ufundowanego ze składek kadry 
i marynarzy, konsekrowanego 1 lipca 1939 r. 
przez bp. Józefa Gawlinę.

13 czerwca 1999 r. w dziewiątym dniu swej VII Pielgrzymki do Ojczyzny, Ojciec Święty Jan Paweł ll wyniósł do chwały błogo-
sławionych 108 Męczenników II wojny światowej: biskupów (abp.  Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bp. Władysława Gorala), 
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, braci i siostry zakonne, ludzi świeckich. Wszyscy oni „wpisują się w dzieje świętości ludu 
Bożego pielgrzymującego od ponad tysiąca lat po polskiej ziemi” – mówił Ojciec Święty w homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej.
W ich gronie znalazł się ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, w chwili wybuchu wojny kapelan Dowództwa Floty i komendy gdyń-
skiego Portu Wojennego. Do procesu beatyfikacyjnego kandydaturę tego wojskowego kapelana, który dobrowolnie poszedł do 
niemieckiej niewoli wraz z powierzonymi jego duchowej pieczy marynarzami, zgłosił ks. bp. gen. Sławoj Leszek Głódź, Biskup
Polowy WP. W 75. rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Komandora przypomnę bliżej ostatni, rozpoczęty 1 wrze-
śnia 1939 r., etap jego kapłańskiej drogi, zwieńczonej męczeńską śmiercią w Dachau.

Uroczystość w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu,
zbudowanym przez ks. Władysława Miegonia
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1 września 1939 r. ks. Miegoń począł 
z oddaniem pełnić kapelańską posługę w od-
działach Lądowej Obrony Wybrzeża, którą 
dowodził płk Stanisław Dąbek. Była to forma-
cja licząca ok. 15 tys. żołnierzy. Jej liczebność 
była niewspółmierna do niemieckich sił ata-
kujących Wybrzeże: ok. 40-tysięczny korpus 
i brygada, 148 samolotów, ostrzał prowadzony 
z dwóch okrętów wojennych: „Schleswig Hol-
stein” i „Schlesien”. Broniące Wybrzeża od-
działy dopiero 19 września uległy przewadze 
niemieckiego oręża, a heroiczna obrona Kępy 
Oksywskiej zajmują trwałe miejsce w pante-
onie chwały oręża polskiego.

Cząstka tej chwały przynależy się także 
ks. Miegoniowi. „Ten kapelan o szczupłej, 
bynajmniej nie herkulesowej 
sylwetce, o niespożytych siłach 
witalnych, swą ciągłą gotowo-
ścią do działania i służenia po-
mocą innym oraz niezachwianą 
wiarą w ostateczne zwycięstwo, 
stanowił istotne, nie tylko mo-
ralne, wsparcie dla dowództwa 
Lądowej Obrony Wybrzeża. 
Mimo nieprawdopodobnego 
zmęczenia, przebywając ciągle 
wśród ludzi, często tam, gdzie 
w danym momencie spoczywał 
główny ciężar walk, krzepił ser-
ca i odsuwał zwątpienia upada-
jących na duchu” (ks. Zbigniew 
Jaworski, Dariusz Nawrot, Bło-
gosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, 
pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II RP, 
Warszawa 1999).

Zabrał książki i ołtarz polowy
Dwa tygodnie po kapitulacji Wybrzeża, 

ks. Miegoń został uwolniony z niemieckiej 
niewoli. Zapewne już od pierwszej chwili po 
przywróceniu wolności poczęło go nurto-
wać pytanie: czy mogę zostawić swych pod-
opiecznych, marynarzy, z którymi związałem 
swoje kapłańskie życie? Kiedy dowiedział się 
o terminie odpłynięcia z Gdyni transpor-
tu ok. 1500 rannych żołnierzy i marynarzy
– niemieckich jeńców, do dwóch walizek za-
pakował książki z domowej biblioteki, aby 
marynarze mieli co czytać w niewoli, lekar-
stwa, zabrał przenośny polowy ołtarz i litur-
giczne paramenty. 2 października znalazł się 
na szpitalnianym statku „Wilhelm Gustloff ”.

Rozpoczął podroż w nieznane: kape-
lan, który dobrowolnie postanowił dzielić 
los polskich wojennych jeńców. Jej kolejny-
mi etapami był portowy Flensburg, potem 
Schlezwik-Holsztyn, gdzie pełnił posługę – je-
dyny kapelan – wśród ok. 2500 rannych jeńców 
umieszczonych w budynku dawnego szpitala 
psychiatrycznego. Każdego dnia przybywało 
brutalności, obcesowego traktowania, utrud-
niania kapłańskiej posługi. W grudniu 1939 r. 
został przeniesiony do Ofl agu IX C w Rothe-
burgu nad Fuldą. Miejscu koncentracji ok. 70 

polskich kapelanów wojskowych. W kwietniu 
1940 r. kolejny transport – Buchenwald. Okry-
ty ponurą sławą obóz, w którym przebywali 
więźniowie wielu narodów. Na prowadzącej 
do niego bramie umieszczono napis: „Jedem 
das Seine” („Każdemu to, co mu się należy”). 
Dla ponad 55 tys. więźniów tego obozu te sło-
wa oznaczały śmierć. W Buchenwaldzie polscy 
kapłani przestali być traktowani jako więźnio-
wie-wojskowi. Przeszli do dyspozycji władz 
policyjnych. Zostali pozbawieni mundurów 
ofi cerskich, przebrano ich w obozowe pasia-
ki, nadano numery obozowe. Co prawda do 
jesieni 1941 r. nie byli, tak jak pozostali wię-
zieniowie, zmuszani do pracy fi zycznej. Ten 
przywilej skończył się, kiedy wszyscy polscy 

kapłani odmówili podpisania tzw. volkslisty. 
Rozpoczął się czas morderczej codziennej pra-
cy, dokuczliwych szykan; zamknięto kaplicę, 
zakazano jakichkolwiek praktyk religijnych.

7 lipca 1942 r. 51 polskich kapelanów, 
wśród nich ks. Miegonia, przewieziono do 
obozu koncentracyjnego w KL Dachau. 
Obóz ten, założony w 1933 r. przez Heinricha 
Himmlera, jednego z największych zbrod-
niarzy wojennych, był pierwszym obozem 
koncentracyjnym w III Rzeszy. Dziś często 
nazywany jest Golgotą Zachodu. Miejscem, 
gdzie z wielką siłą doszło do głosu misterium 
iniquitatis – misterium nienawiści. Dachau 
stało się głównym obozem dla ok. 3 tys. du-
chownych katolickich, prawosławnych i pro-
testanckich. „Tu, w Dachau, co trzeci zamę-
czony był Polakiem, Co drugi z więzionych tu 
księży polskich złożył ofi arę życia. Ich Świętą 
pamięć czczą Księża Polacy – Współwięźnio-
wie” – głosi napis na zewnętrznej ścianie Ka-
plicy „Śmiertelnego Lęku Pana Jezusa” w KL 
Dachau. Zmuszani od wyczerpującej pracy 
fi zycznej, przestrzegania drakońskiego regu-
laminu, wykorzystywani do pseudomedycz-
nych eksperymentów, poniżani, obdzierani 
z ludzkiej i kapłańskiej godności. Do ich gro-
na dołączył ks. Władysław Miegoń, otrzymał 
obozowy numer 21223.

To tam, w swoistym przedsionku piekieł, 
spotkał swego ukochanego wuja, ks. prałata 
Antoniego Rewerę, aresztowanego w Sando-

mierzu 16 marca 1942 r., podczas akcji ge-
stapo, w czasie której zatrzymano 134 osoby, 
głównie przedstawicieli miejscowej inteligencji
(123 spośród nich zginęło w niemieckich obo-
zach zagłady). Kiedy ks. Rewerę w czasie śledz-
twa pytano czy czytał konspiracyjne pisma, nie 
zataił prawdy, stwierdzając, że każdy naród ma 
prawo do wolności i swobodnego wypowiada-
nia swych myśli. Na pytanie od kogo je otrzy-
mał, odpowiedział: „Mam 73 lata i niewiele 
mi się na tym świecie należy. Możecie robić ze 
mną co wam się podoba. Moi parafi anie mają 
do mnie zaufanie, ja ich wydać nie mogę”.

Ks. Miegoń w listach do rodziny pro-
sił o podjęcie działań w sprawie uwolnienia 
z obozu ks. Rewery. O sobie pisał zdawkowo 

(świadom działania cenzury, 
niedopuszczającej do przekazy-
wania na zewnątrz jakichkolwiek 
informacji o rzeczywistej sytuacji 
panującej w obozie), że jest zdro-
wy i czuje się dobrze.

Rzeczywistość była diame-
tralnie inna. 1 października
1942 r. zmarł ks. Antoni Re-
wera. Zaziębił się śmiertelnie, 
kiedy jakiś sadysta obozowy 
w chłodny dzień wylał na niego 
kilka kubłów zimnej wody. Tak-
że i on 13 czerwca 1999 r. został 
wyniesiony do chwały błogosła-
wionych.

Ks. Władysław Miegoń prze-
żył swego wuja o dwa tygodnie. Ostanie dni 
życia przebył w śćisle izolowanych „blokach 
tyfusowych”. Tyfus plamisty, puchlina nóg, 
komplikacje wrzodowe. To było zbyt wiele 
dla organizmu wyniszczonego pracą ponad 
siły i głodem. Zdążył się wyspowiadać u to-
warzysza z „bloku tyfusowego”, ks. Feliksa 
Kamińskiego z diecezji chełmińskiej, przyjąć 
– tajnie przekazaną – Komunię świętą i „roz-
stał się z tym światem brudu, wszy i smrodu” 
(ks. F. Kamiński).

Ciało ks. Władysława Miegonia, tak jak 
i jego wuja, ks. Antoniego Rewery, spalono 
w obozowym krematorium.

***
13 czerwca 1999 r. wielotysięczna rzesza 

wiernych zebranych na warszawskim placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła 
w świętowaniu zwycięstwa 108 Męczenników 
II wojny światowej, „którzy w naszym stuleciu 
oddali życie dla Chrystusa, oddali życie do-
czesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwale”.

„Raduj się, Polsko, z nowych błogosławio-
nych!” – zachęcał tamtego dnia Jan Paweł II. 
Bowiem „są świadectwem zwycięstwa Chry-
stusa – darem przywracającym nadzieję”.

Dziś – w 75 rocznicę przejścia do chwa-
ły nieba – wspominamy ten przywracają-
cy nadzieję dar życia i kapłańskiej drogi
bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, ka-
pelana polskich marynarzy.

JĘDRZEJ ŁUKAWY
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Portrety bł. ks. Antoniego Rewery i bł. ks. Władysława Miegonia
w kościele pw. Trójcy Świętej w Samborcu
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Kaplica Żołnierza Polskiego
– Mauzoleum Obrońców Ojczyzny
Gdy w 1991 r. przywrócony został Ordy-

nariat Polowy w Polsce pod jego skrzydła 
powróciły kościoły, które jeszcze przed wojną 
pełniły funkcję miejsc kształtujących serca 
i umysły żołnierskie oraz sprawowania świę-
tych sakramentów. Tak stało się z kościołem 
garnizonowym w Warszawie, który w 1919 r. 
ustanowiono katedrą polową. Odbudowany 
ze zniszczeń wojennych w latach 1946-1960 
według projektu Leona Marka Suzina, prze-
kazany został generalnemu dziekanowi WP. 
Dopiero po przywróceniu przez Ojca Świę-
tego Jana Pawła II kościół garnizonowy przy 
ul. Długiej odzyskał status katedry, stając się 
„matką” wszystkich kaplic i kościołów garni-
zonowych.

We wnętrzu przywróconej do swej pier-
wotnej rangi katedry po lewej stronie znajdo-

wała się Kaplica Żołnierza Polskiego – Mau-
zoleum Obrońców Ojczyzny, powstała jeszcze 
w czasach PRL. Jej program architektoniczny 
niósł proste przesłanie – miała być miejscem 
pamięci o czynach żołnierskich i ofi erze skła-
danej przez wojskowych na ołtarzu wolności. 
Wiernych od wnętrza kaplicy oddzielała krata, 
na której umieszczono repliki Krzyża Grun-
waldu i orderu wojennego Virtuti Militari. 
W jej centrum znajdowało się symboliczne 
mauzoleum z rzeźbą żołnierza spoczywają-
cego na katafalku. U jego stóp umieszczono 
tarczę, na której znalazły się nazwy miejsc 
największych bitew od Cedyni po Berlin oraz 
daty ich stoczenia. Niestety uwzględniono na 
niej tylko część miejsc chwały polskiego oręża 
z frontu zachodniego.

Po lewej stronie kaplicy, w ścianie znajdo-
wały się nisze, w których z czasem umiesz-
czono urny z prochami asów polskiego lot-
nictwa: gen. bryg. pil. Mateusza Iżyckiego, 

gen. bryg. pil. Ludomiła Ray-
skiego i gen. bryg. pil. Stanisława 
Ujejskiego.

W 1996 r. w kaplicy spoczął 
bp Władysław Bandurski, biskup 
Legionów Józefa Piłsudskiego, 
przeniesiony z katedry wileń-
skiej. Niewielu w Wilnie wie-
działo, że w krypcie tamtejszej 
katedry spoczywa Kapelan Polski 
Niepodległej – pasterz Legionów. 
Aby uzyskać dostęp do trumny ze 
szczątkami trzeba było zburzyć 
fragment żelbetonowej ściany. 
„Pomieszczenie, w którym znaj-
dowały się prochy, było zabetono-
wane, a na trumnę ściekały nie-
czystości z przebiegającej nad nią 
nieszczelnej rury kanalizacyjnej” 
– czytamy w relacji ks. mjr. Ta-
deusza Płoskiego (późniejszego 
biskupa polowego), zamieszczo-
nej w 1996 r., w dwutygodniku 
„Nasza Służba”. Sprowadzenie 
szczątków bp. Bandurskiego 
z katedry wileńskiej było, więc 
swoistą akcją ratunkową przed 
zbezczeszczeniem i zapomnie-
niem o biskupie Legionów. 

Kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej
W połowie pierwszej dekady XXI w. kapli-

ca uległa przebudowie wg. projektu rodzinnej 
fi rmy artystycznej Lecha i Piotra Grześkiewi-
czów. Wnętrze wypełniła barwna kompozy-
cja ceramiczna z centralnie umieszczonym 
obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. Na 
ścianie po prawej stronie obrazu znalazło 
swoje miejsce przedstawienie Oka Opatrz-
ności i abstrakcyjna kompozycja przedsta-
wiająca walkę dobra ze złem. Wszystko zo-
stało pozłocone i posrebrzone specjalnymi 
farbami ceramicznymi. Kaplicę Matki Bożej 
Ostrobramskiej (zwanej też Kaplicą Lotni-
ków) poświęcił 26 sierpnia 2005 r. ówczesny 
biskup polowy Tadeusz Płoski. 

Kaplica zachowała swój charakter i rolę 
miejsca pamięci. To właśnie w niej na po-
grzeb oczekiwały doczesne szczątki m.in. Ka-
zimierza Deyny. Nadal, po lewej stronie spo-
czywał w kaplicy bp Władysław Bandurski, 
obok pozostawiono pusty nagrobek z prze-
znaczeniem na kolejne pochówki. W czasie 
świętego Triduum Sacrum w Kaplicy Matki 
Bożej Ostrobramskiej urządzano Ciemnicę, 
a niekiedy Grób Pański, przy którym wierni 
adorowali Najświętszy Sakrament. W pamięć 
osób odwiedzających katedrę polową w Wiel-
ki Czwartek mogła wryć się postać mjr. Ro-
mualda Bardzyńskiego, żołnierza wileńskich 
„Krysiaków” z ich proporcem, dumnie wy-
prostowanego i trzymającego wartę przy Naj-
świętszym Sakramencie.

Memmoratywny charakter kaplicy Matki 
Bożej Ostrobramskiej zaznaczył się szcze-
gólnie w tragicznych dniach po katastrofi e 
smoleńskiej, w której zginęli m.in. bp Tade-
usz Płoski i jego sekretarz ks. płk Jan Osiń-
ski. Zapadła decyzja (ogłoszona 13 kwiet-
nia 2010 r.), aby obydwaj duchowni spoczęli 
w pustym grobie, znajdującym się w Kaplicy 
Matki Bożej Ostrobramskiej. 

Uroczysty pogrzeb (19 kwietnia 2010 r.) 
odbył się na pl. Krasińskich przed pomni-
kiem Powstania Warszawskiego. Odprawio-
na została Msza św. polowa, której prze-
wodniczył abp Józef Kowalczyk, nuncjusz 
apostolski w Polsce, koncelebrowali ją m.in. 
prymas abp Henryk Muszyński, metropolita 

Dzieje Kaplicy Pamięci w katedrze polowej

Zbliża się listopad, a w raz z nim czas odwiedzania cmentarzy i miejsc pamięci. Składanie  kwiatów i zapalanie zniczy stanowi nie-
odzowny element roku. Szczególny wyraz niesie w środowisku wojskowym pamięć o poległych. Jest ona ważnym elementem budowa-
nia etosu służby żołnierskiej. Dlatego świadectwa bitew, czynów bojowych i upamiętnienie poległych znajdują wyraz w materialnych 
śladach umieszczanych w formie tablic, głazów pamięci i kaplic. Nie inaczej jest w katedrze polowej, w której znajdują się dwie kaplice 
szczególnie związane z historią oręża i martyrologią Polaków. Pierwsza to oczywiście Kaplica Katyńska, w której swoje miejsce pamięci 
znaleźli oficerowie zamordowani na Wschodzie. Druga, położona po przeciwnej stronie kruchty, to Kaplica Pamięci, wcześniej określa-
na Kaplicą Matki Bożej Ostrobramskiej, a jeszcze wcześniej Kaplicą Żołnierza Polskiego – Mauzoleum Obrońców Ojczyzny.

Kaplica Żołnierza Polskiego, 1995 r.
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gnieźnieński, abp Józef Michalik, metropo-
lita przemyski i przewodniczący Episkopatu 
Polski, poprzedni biskup polowy abp Sławoj 
Leszek Głódź, który wygłosił kazanie oraz 
arcybiskupi i biskupi z całej Polski. – Z po-
bojowiska po rozbitym samolocie rozbłysnął 
Miłosierdzia znak świetlany. Biskupi pier-
ścień z wizerunkiem Matki Miłosierdzia, 
tej co w Ostrej świeci Bramie. To on dopo-
mógł w rozpoznaniu doczesnych szczątków 
Biskupa Tadeusza. Powrócili, Biskup i Jego 
Sekretarz, aby tu, w matce kościołów diecezji 
wojskowej, w katedrze pw. Najświętszej Marii 
Panny znaleźć miejsce wiecznego odpocznie-
nia – powiedział kaznodzieja. 

Abp Głódź przypomniał zebranym, 
że w kaplicy znajduje się tam także grób
bp. Władysława Bandurskiego. – Złożymy 
ziarno waszego przerwanego nagle żywota 
w kaplicy Lotników, obok Biskupa Władys-
ława Bandurskiego, Pasterza Legionów i bis-
kupa polskiej nadziei, który mówił: Służba 
dla Rzeczpospolitej kapłaństwem. I od tam-
tego grobu, Biskupa i Kapłana, którzy w imię 
prawdy, w imię miłości, i w imię wierności, 
temu, co Polskę, wyruszyli w podroż ku ka-
tyńskim grobom, niech biegną do nas słowa 
niegdyś wypowiedziane, a wciąż aktualne: 
Będzie Polska, w Imię Pana. Niech to będzie 
ich przesłanie. Podejmijmy je – zachęcał.

Po Mszy św. w rzęsistym deszczu ostatnie 
pożegnanie wygłosili przedstawiciel pełnią-
cego obowiązki głowy państwa, późniejszy 
prezydent Bronisław Komorowski, szef BBN 
gen. Stanisław Koziej, minister obrony naro-
dowej Bogdan Klich, przedstawiciele ordy-
nariatów polowych prawosławnego i ewan-
gelickiego. W imieniu pasterzy Kościoła 
w Polsce biskupa Płoskiego i ks. Osińskiego 
pożegnali także abp Józef Michalik oraz ko-
ledzy kursowi. W imieniu Ordynariatu Po-
lowego ostatnie słowa pożegnania skierował
ks. płk Sławomir Żarski, administrator ordy-
nariatu polowego.

Kaplica Lotników dosłownie utonęła 
w kwiatach składanych przez uczestników 
uroczystości. Przy grobach duchownych od 
tego czasu trwała nieustanna modlitwa, cze-
go symbolem były palące się znicze i kwiaty 
oraz postacie modlących się ludzi. 

Kaplica Pamięci
Wraz z postępującymi od 2007 r. pracami 

budowlanymi Muzeum Ordynariatu Polowe-
go, zlokalizowanego pod katedrą i konieczno-
ścią zagłębienia się w jej podziemia, odsłonię-
ty został fatalny stan fundamentów i potrzeba 
przeprowadzenia gruntownego remontu całej 
konstrukcji. Podjęta została decyzja także 
o przebudowaniu Kaplicy Matki Bożej Ostro-
bramskiej i utworzeniu krypty. Do niej 9 kwiet-
nia 2014 r. przeniesiono ciała spoczywających 
wcześniej w kaplicy biskupów Władysława 
Bandurskiego i gen. dyw. Tadeusza Płoskie-

go oraz ks. płk. Jana Osińskiego. 28 sierpnia
2014 r. złożono w kolumbarium znajdującym 
się w krypcie także prochy generałów lotnic-
twa znajdujące się wcześniej w kaplicy Matki 
Bożej Ostrobramskiej.

W centrum poświęconej przez bp. Józe-
fa Guzdka 24 maja 2014 r. Kaplicy Pamięci 
znalazł się ołtarz, a za nim abstrakcyjna for-
ma architektoniczna składająca się z 5 ko-
lumn, na których zawisł krzyż. Został on 
znaleziony przez polskich saperów I zmiany
UNPROFOR w ruinach zniszczonego pod-
czas działań wojennych kościoła na Bałka-
nach. Po zakończeniu misji krzyż przywie-
ziono do katedry polowej, gdzie przez wiele 
lat w czasie liturgii Wielkiego Piątku był ad-
orowany przez wiernych. Po prawej stronie 

krzyża umieszczony został wizerunek Matki 
Bożej Ostrobramskiej.

Na ścianach bocznych kaplicy znalazło 
się kilkadziesiąt tablic z piaskowca, na któ-
rych umieszczone zostaną nazwiska osób 
szczególnie zasłużonych dla duszpasterstwa 
wojskowego. Do tej pory upamiętniono m.in. 
księży, którzy ponieśli śmierć w okresie znie-
wolenia komunistycznego oraz w czasach 
przemian ustrojowych 1989 r. Na tablicy 
wyryte zostały słowa: „Niezłomni w Służbie 
Bogu i Ojczyźnie”, a niżej nazwiska oraz daty 
śmierci: bł. ks. Władysława Findysza (1964), 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki (1984), ks. Micha-
ła Rapacza (1946), ks. Zygmunta Kaczyń-
skiego (1953), ks. Romana Kotlarza (1976), 
ks. Stefana Niedzielaka (1989), ks. Stanisła-
wa Suchowolca (1989) i ks. Sylwestra Zycha 
(1989). Na tablicy umieszczono także napis 
A.D.2016. W kaplicy upamiętniono także 
spoczywających w krypcie biskupów i bisku-
piego sekretarza, lotników, kapelanów pole-
głych w czasie II wojny światowej oraz Rosę 
Bailly, poetkę i polonofi lkę pomagającą Pola-
kom w czasie I i II wojny światowej. Na tabli-
cach z piaskowca umieszczone zostały także 
nazwy miejsc oraz nazwy misji zagranicz-
nych z udziałem polskich żołnierzy w latach
1954-2014 oraz miejsca chwały oręża polskie-

go, od Cedyni do Berlina. Ten ostatni element 
nawiązuje do pierwotnego przeznaczenia
– mauzoleum żołnierza polskiego i uwzględ-
nia znacznie więcej miejsc z frontu zachod-
niego II wojny światowej. 

Z tego krótkiego rysu widać, że obecna 
Kaplica Pamięci łączy w sobie zarówno pro-
gram architektoniczny Mauzoleum Żołnierza 
Polskiego (tablice), jak Kaplicy poświęconej 
Matce Bożej Miłosierdzia (obraz znajdujący 
się obok krzyża). Jako Kaplica Pamięci jest 
też miejscem modlitwy w intencji tych, któ-
rzy dobrze zasłużyli się Ojczyźnie. Jest trwa-
łym upamiętnieniem zasłużonych postaci 
duszpasterstwa wojskowego.
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Kaplica Pamięci, 2017 r. 

Symboliczny nagrobek Żołnbierza Polskiego, 1995 r. 
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Zdali egzamin z człowieczeństwa
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie okupacji niemieckiej

M
sza św. rozpoczęła się od wpro-
wadzenia sztandaru Wojska Pol-
skiego i odegrania Mazurka Dą-
browskiego. Wiernych zebranych 

w katedrze powitał ks. ppłk Mariusz Tołwiński, 
proboszcz katedry polowej. Oprawę liturgicz-
ną Eucharystii zapewnili artyści Chóru Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego.

W homilii bp Guzdek przypomniał oko-
liczności zbrodni w Markowej i dramat ro-
dziny Ulmów, której członkowie zostali przez 
Niemców zamordowani za ukrywanie Żydów. 
– W tamtym mrocznym czasie okupacji wie-
lu Polaków zdało egzamin z człowieczeństwa. 
Wielu też pozostawiło piękne świadectwo 
bezinteresownej miłości bliźniego. Czynili to 
często z pobudek religijnych – podkreślał.

Biskup polowy przypomniał, że podczas 
okupacji miały miejsce „przypadki niechrze-
ścijańskiej postawy, których nie wolno prze-
milczeć”. – Nie można jednak zapomnieć 
o proporcji zdrady i pomocy udzielanej po-
trzebującym, za którą nasi rodacy zapłacili 
życiem swoim i swoich najbliższych – po-
wiedział.

Ordynariusz wojskowy przypomniał, że 
co czwarty z uhonorowanych tytułem „Spra-
wiedliwego wśród Narodów Świata” jest 
Polakiem. – Jakże trudno w tym kontekście 
przyjąć słowa jednego z pisarzy, który po-
wiedział, że „Polacy podczas wojny zabili 
więcej Żydów niż Niemców”. Bardzo nas bolą 
oskarżenia o antysemityzm oraz obciążanie 
polskiego narodu odpowiedzialnością za Ho-
lokaust. Czyżby ich autorzy piszący, że „nie 

przypadkiem polskie obozy zagłady zbudo-
wano właśnie w tym, a nie innym kraju”, nie 
wiedzieli, że o usytuowaniu ośrodków zagła-
dy Żydów na ziemiach polskich zadecydowa-
ły wyłącznie względy geografi czne? Wszak to 
nasza Ojczyzna w tamtym czasie była domem 
dla największej liczby synów i córek Abraha-
ma – powiedział.

Biskup Guzdek odniósł się także do 
słów Szewacha Weissa, wygłoszonych dwa 
dni wcześniej podczas konferencji „Europa
– kryzys i nadzieja”. Były ambasador Izraela 
w Polsce stwierdził: „Żydzi jako naród nie 
mają doświadczenia ratowania innych, kiedy 
grozi za to kara śmierci”. – My Polacy mamy 
takie doświadczenie! Pomimo grożącej kary 
śmierci pomagały Żydom pojedyncze oso-
by, całe rodziny i wioski, część ruchu oporu 
oraz specjalnie utworzone do tego celu orga-
nizacje, jak Rada Pomocy Żydom „Żegota”. 
Ogromne zasługi na tym polu mają duchow-
ni Kościoła katolickiego. Historykom uda-
ło się ustalić, że Żydzi znaleźli schronienie 
w wielu plebaniach, ośrodkach opiekuńczych 
oraz w ponad czterystu domach zakonnych
– przypomniał bp Guzdek.

Ordynariusz wojskowy zaapelował o pa-
mięć dla tych, którzy zachowali człowieczeń-
stwo i włączyli się w pomoc Żydom prze-
śladowanym podczas okupacji niemieckiej. 
– Pamiętajmy o tych, którzy ryzykowali ży-
ciem swoim i swoich najbliższych, udzielając 
pomocy potomkom Abrahama. Pamiętajmy 
– oni nie robili tego dla medalu, dla zasa-
dzonego drzewa w Instytucie Yad Vashem 
w Jerozolimie, dla sławy, byśmy ich podzi-
wiali. Pamiętajmy – oni w każdym człowieku 
widzieli brata. Pamiętajmy – bo pamiętając, 
sami uczymy się miłości bliźniego, uczymy 
się jak Bogu okazać miłość w drugim czło-
wieku – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali ks. ppłk Ma-
riusz Tołwiński i ks. kmdr w st. spocz. Janusz 
Bąk. We Mszy św. uczestniczyli Wojciech 
Kolarski – podsekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta, Jan Józef Kasprzyk – szef Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, Anna Maria Anders – sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i peł-
nomocnik prezesa Rady Ministrów do Spraw 
Dialogu Międzynarodowego, gen. bryg. Jan 

Dziedzic – zastępca Szefa Sztabu Generalne-
go WP i Anna Stupnicka-Bando – prezes Pol-
skiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata, damy i kawalerowie Orderu 
Wojennego Virtuti Militari oraz uczestnicy
II Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków, ratują-
cych Żydów w czasie II wojny światowej.

Po zakończeniu Eucharystii w Kaplicy Pa-
mięci Jan Józef Kasprzyk oraz przedstawicie-
le rodzin ratujących Żydów odsłonili tablicę 
upamiętniającą Polaków, którzy narażając 
życie, ratowali Żydów w czasie okupacji nie-
mieckiej 1939-1945. Tablicę pobłogosławił 
bp Józef Guzdek.

Ciąg dalszy uroczystości odbył się przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. Na płycie 
pomnika delegacje złożyły kwiaty. Przemó-
wienie wygłosił Jan Józef Kasprzyk, który po-
dziękował Sprawiedliwym Wśród Narodów 
Świata za ich dokonania, stanowiące „świa-
dectwo, że w życiu ludzkim trzeba kierować 
się wartościami chrześcijańskimi”. – Wy, 
polscy sprawiedliwi, nigdy nie ulękliście się 
zła, bo z wami był Bóg – on dawał wam siłę 
i odwagę. I choć szliście przez ciemną dolinę, 
dolinę piekła niemieckiej okupacji; piekła, 

Pamięć o Polakach ratujących Żydów oraz 75. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom („Żegota”) uczczono 12 października Mszą św.
w katedrze polowej WP. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Po jej zakończeniu w Kaplicy Pamięci odsłonięta zosta-
ła tablica poświęcona Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Uroczystości odbywały się w związku z II Ogólnopolskim 
Zjazdem Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów oraz rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom.

Uczestnicy Eucharystii w katedrze polowej, 12 października 

Pamiętajmy – oni w każdym 
człowieku widzieli brata. 
Pamiętajmy – bo pamiętając, 
sami uczymy się miłości 
bliźniego, uczymy się jak 
Bogu okazać miłość w drugim 
człowieku – zachęcał.
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w którym za to co czyniliście groziła kara 
śmierci, to nie zawahaliście się służyć dru-
giemu człowiekowi, służyć bliźniemu, służyć 
braciom narodowości żydowskiej, bo z wami 
był Bóg. Pozostaliście wierni wartości, jaką 
jest miłość bliźniego – powiedział minister 
Kasprzyk.

Dzień wcześniej w Pałacu Prezydenckim 
– w 75. rocznicę powstania Rady Pomocy 
Żydom „Żegota” – odbyły się uroczystości 
z okazji II Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków, 
którzy w czasie okupacji niemieckiej ratowali 
Żydów. Miała tam miejsce uroczystość wrę-
czenia przez prezydenta Andrzeja Dudę Or-
derów Odrodzenia Polski zasłużonym. Pre-
zydent zaproponował, aby rocznica otwarcia 
Muzeum Polaków Ratujących Żydów pod-
czas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 
w Markowej (17 marca) stała się narodowym 
dniem pamięci o Polakach ratujących Żydów. 
– To wymaga decyzji polskiego parlamentu
– Sejmu i Senatu – dlatego zdecydowałem się 
przygotować projekt ustawy w tej sprawie, 
który w najbliższym czasie, w najbliższych 
godzinach trafi  do Sejmu i mam nadzieję, 
że zostanie tam bez zbędnej zwłoki przyjęty
– mówił prezydent Andrzej Duda.

Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych podkre-
ślił, że zjazd jest „budowaniem wspólnoty 
pamięci i wdzięczności”. – Pamięci o tych, 
którzy nie wahali się oddać wszystko, aby 
współbracia ocaleli, którzy ponieśli za to naj-
wyższą cenę, którzy zostali zamordowani tak, 
jak rodzina Ulmów. Budujemy też wspólnotę 
wdzięczności, zarówno wobec tych, którzy 
zginęli, jak i w stosunku do tych, którzy są 
wśród nas – powiedział.

Za bohaterską postawę i niezwykłą od-
wagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom 

podczas II wojny światowej, za wy-
bitne zasługi w obronie godności, 
człowieczeństwa i praw ludzkich 
Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski odznaczeni zo-
stali: Zofi a Barutowicz-Worwa, 
Zofi a Bublik, Alicja Drzał, Janina 
Kisiel-Dmetrecka, Zofi a Krzyżanow-
ska, Lucjanna Kuźnicka, Marianna 
Kwiatkowska, Stanisław Leszczyń-
ski, Wiktor Rogoziński, Zofi a Sie-
nieńska, Helena Szarek, Kazimie-
ra Trębacz; pośmiertnie: Tadeusz 
Karczmarczyk oraz Wincentyna 
i Stanisław Wolscy.

Po południu w Centrum Kon-
ferencyjnym Wojska Polskiego od-
był się koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego oraz ceremonia wręczenia medali 
„Pro Patria”.

Myśl o zorganizowanej pomocy Żydom 
zrodziła się wiosną 1942 r. Wtedy rozpoczęły 
się masowe mordy na ludności żydowskiej. 
27 września 1942 r. z inicjatywy Delegatury 
Rządu na Kraj powołano Tymczasowy Komi-
tet Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty za-
łożony przez Zofi ę Kossak-Szczucką i Wan-
dę Krahelską-Filipowicz. 4 grudnia 1942 r.
w jego miejsce powołano Radę Pomocy Ży-
dom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. 
Była to jedyna instytucja państwowa w oku-
powanej Europie, która prowadziła zorgani-
zowaną akcję pomocy Żydom.

Członkowie „Żegoty” ryzykowali wła-
snym życiem, a także życiem członków 
swojej rodziny. Od jesieni 1941 r. za pomoc 
w ukrywaniu osób pochodzenia żydowskie-
go groziła kara śmierci. Takiej kary nie było 
w innych okupowanych krajach europej-
skich. Za pomoc uważano nie tylko udzie-

lenie schronienia, ale przekazanie żywności, 
a nawet prowadzenie handlu z Żydami.

Mimo tych okoliczności „Żegota” wspie-
rała materialnie 4 tys. osób, zdobyła, sfabry-
kowała i rozprowadziła fałszywe dokumenty 
dla 60 tys. Żydów, odnajdywała i umieszczała 
wśród Polaków uciekinierów z gett. Dzięki 
działalności Ireny Sendlerowej i jej referatu 
dziecięcego opieką udało się objąć ok. 2,5 tys. 
żydowskich dzieci. Około 1300 znalazło po-
moc w polskich rodzinach, 500 w zakładach 
prowadzonych przez zgromadzenia zakonne, 
500 w zakładach Rady Głównej Opiekuńczej, 
200 w Pogotowiu Opiekuńczym Miejskim 
w Domu ks. Boduena, a około 100 nastolat-
ków w wieku 15-16 lat trafi ło do partyzantki.

„Żegota” działała do początków 1945 r. 
W 1963 r. została uhonorowana medalem 
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” 
przyznawanym przez Instytut Pamięci Yad 
Vashem w Jerozolimie.
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Odsłonięcie tablicy w Kaplicy Pamięci

Tablica w Kaplicy Pamięci
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„Dwie korony” – filmowa biografia
św. o. Maksymiliana Marii Kolbego

Trzeba przypomnieć, że fi lm Michała Kon-
drata nie jest pierwszym obrazem o postaci 
św. Maksymiliana Kolbego. W 1991 r. fi lm fa-
bularny o nim, zatytułowany „Życie za życie” 
wyreżyserował Krzysztof Zanussi. Towarzy-
szyła mu wtedy znakomita muzyka nieodża-
łowanego Wojciecha Kilara.

Jak podkreślał podczas premiery Michał 
Kondrat, „Dwie Korony” powstały z inspi-
racji ojców franciszkanów, którzy zachęcali 
twórcę do przyjrzenia się postaci świętego 
z okazji obchodzonej w tym roku 100. rocz-
nicy założenia przez o. Kolbego „Rycerstwa 
Niepokalanej”. 

W rolę o. Maksymiliana wcielił się Adam 
Woronowicz, aktor, który grał już m.in.
bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w fi lmie „Popie-
łuszko. Wolność jest w nas”. Maksymiliana 
poznajemy jako dziecko, któremu objawia się 
Matka Boża i oferuje mu dwie korony, pyta-
jąc, czy wybiera czerwoną (męczeństwo) czy 
białą (czystość). Chłopiec sięga po obydwie. 
W czasie fi lmu towarzyszymy Maksymilia-
nowi w jego drodze życiowej. Śledzimy jego 
losy podczas studiów w Rzymie, założenie 
stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej”, 
posługę w Grodnie i Krakowie, gdzie powsta-
je czasopismo „Rycerz Niepokalanej”, bu-
dowę i rozwój klasztoru w Niepokalanowie, 
okres pracy misyjnej w Japonii oraz powrót 
do kraju i męczeńską śmierć głodową w blo-
ku 11, niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz. Narracja przerywana jest fabu-
laryzowanymi scenami oraz wtrętami narra-
tora-reżysera, prowadzącymi widzów przez 
kolejne lata życia świętego.

 „Dwie korony” nie koncentrują się jedynie 
na życiu o. Kolbego, ale pokazują wiele cech 
jego charakteru i usposobienia. Rysuje się 
w fi lmie obraz człowieka niezwykle przewi-
dującego, doceniającego znaczenie mediów, 
co znajduje wyraz w jego determinacji przy 
wydawaniu „Rycerza Niepokalanej”. Szkoda, 
że nie uwzględniono innego bardzo interesu-
jącego wątku działalności o. Maksymiliana, 

PÓŁKA Z FILMAMI

związanego z powstaniem nadajnika radio-
wego na terenie Niepokalanowa. Mamy za to 
przypomnienie o istniejącej do dziś francisz-
kańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Interesujące są wypowiedzi franciszka-
nów, którzy przyczynili się do powstania 
fi lmu. Ciekawie dopowiadają wiele faktów 
z życia o. Kolbego. Zwracają uwagę na roz-
wój klasztoru w Niepokalanowie, mówią 
o codziennym życiu zakonnej społeczności 
braci. Opowieści te ilustrują bardzo ciekawe 
fotografi e pokazujące braci podczas porannej 
gimnastyki czy w trakcie prac budowlanych.

W fi lmie w epizodach fabularnych gra 
wielu znanych aktorów, np. Cezary Pazura, 
Dominika Figurska, Paweł Deląg, Maciej 
Musiał, Artur Barciś i Sławomir Orzechow-
ski. Pojawiają się na ekranie w krótkich epi-
zodach, będących przerywnikami opowieści 
o świętym. 

Trzeba podkreślić, że znając nawet po-
bieżnie biografi ę świętego trudno dowiedzieć 
się o nim z fi lmu czegoś nowego. Wydaje się 
więc, że „Dwie korony” to fi lm przeznaczo-
ny dla młodego widza, który po raz pierwszy 
spotyka się ze świętym Maksymilianem Kol-
be, może być dobrą pomocą do lekcji religii. 
Być może innym przyświecającym i ważnym 
celem jest chęć przypomnienia postaci tego 

świętego, jego heroizmu, bezkompromiso-
wości a jednocześnie ogromnego szacunku 
i miłości do drugiego człowieka. 

Ciekawie prezentują się efekty specjalne, 
np. projekt statku do podróży kosmicznych, 
autorstwa o. Kolbe, ładnie zaaranżowano też 
stare fotografi e, symulując ruch niektórych 
elementów. Zdjęcia i plenery są interesują-
ce i piękne. Zrealizowano je w Polsce, we 
Włoszech i Japonii. W części dokumentalnej 
pojawiają się kadry z fi lmu, kręconego na 
terenie klasztoru w Niepokalanowie, na któ-
rym widzimy prawdziwego o. Maksymiliana 

Kolbe, są to prawdopodobnie jedyne rucho-
me zdjęcia świętego, jakie zachowały się do 
naszych czasów.

Autorką scenariusza do fi lmu, przygoto-
wanego na podstawie wspomnień świadków 
i dokumentów pozostawionych przez o. Mak-
symiliana Kolbego jest Joanna Ficińska. 

Warto wspomnieć też o muzyce autorstwa 
Roberta Jansona, założyciela znanego zespołu 
„Varius Manx”. Tło muzyczne dobrze współ-
gra z obrazem, a muzyka nagrana przez Pol-
ską Orkiestrę Muzyki Filmowej pod dyrekcją 
ks. Przemysława Pasterniaka powinna zostać 
wydana jako ciekawa ścieżka dźwiękowa.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

W Warszawie 9 października odbyła się uroczysta premiera 
filmu „Dwie korony” o życiu św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Jest to fabularyzowana biografia franciszkanina, męczennika 
Auschwitz, który ofiarował swoje życia w zamian za skazanego 
na śmierć współwięźnia. Reżyserem filmu i jego głównym pro-
ducentem jest Michał Kondrat, który po raz kolejny sięga po for-
mę mieszanki dokumentu i fabuły. Kilka lat temu na ekranach 
kin gościł film „Matteo” o XVII-wiecznym zakonniku i egzorcy-
ście Matteo da Agnone, o którym pisaliśmy na łamach naszego 
dwutygodnika.
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Urodzony 14 września 1880 r. w Górczy-
nie pod Poznaniem jako syn Wawrzyńca, 
rzemieślnika i Weroniki z d. Maciejowska. 
Uczęszczał do Gimnazjum Świętej Marii 
Magdaleny w Poznaniu, a następnie do gim-
nazjum we Wschowie, gdzie w 1904 r. zdał 
maturę. Studiował w Arcybiskupim Semina-
rium Duchowne w Poznaniu (1904–1907) 
i Arcybiskupim Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie (1907–1908). 9 lutego 1908 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Edwarda Likowskiego, sufragana poznańskie-
go. 1 marca 1908 r. został wikariuszem w pa-
rafi i Najświętszej Maryi Panny Wniebowzię-
tej w Czerlejnie pod Poznaniem. Od 6 lipca 
1908 r. był wikariuszem w parafi i Wszystkich 
Świętych w Kórniku. 1 października 1913 r. 
został wikariuszem w parafi i Świętego Mi-
chała Archanioła w Rogalinku. 1 lipca 1916 r.
otrzymał nominację na administratora pa-
rafi i Świętego Mikołaja w Czeszewie koło 
Wrześni, a 14 lipca 1916 r. na jej proboszcza.

W listopadzie 1918 r. wstąpił do Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Jak napisano we 
wniosku o odznaczenie Krzyżem Niepod-
ległości: „Jako uczeń gimnazjalny należy 
do tajnego kółka polskiego. Wyświęcony na 
księdza poświęcił się przede wszystkim pra-
cy społecznej w towarzystwach robotników 
i rzemieślników. Za działalność swą był nie-
jednokrotnie szykanowany przez władze pru-
skie. Pomimo szykan nie ustawał w swej pra-
cy patriotycznej i narodowej. Jako proboszcz 
parafi i w Czeszewie przy pomocy brata 
swego,mjr WP Nowaka Alojzego organizuje 
w swojej parafi i ruch powstańczy. Działal-
ność swą rozszerza na cały powiat wrzesiński, 
dowodem czego liczne oddziały powstańcze 
w tym powiecie. Nawiązuje kontakt z P.O.W. 
w Pyzdrach i współpracuje z nimi. Bierze 
współudział w zorganizowaniu oddziałów 
powstańczych w Miłosławiu”. Z kolei we 
wniosku o odznaczenie Krzyżem Walecz-

nych: „Ks. major Nowak organizował z roz-
kazu P.O.W., będąc proboszczem w Czesze-
wie bojówki P.O.W., które w dniu powstania 
poddał pod komendę kompanii jarocińskiej 
i kompanii wrzesińskiej. Przez organizowa-
nie to narażał się kilkakrotnie władzom nie-
mieckim, a oddał P.O.W. ogromne przysłu-
gi”. Sam również uczestniczył w Powstaniu 
Wielkopolskim, narażając się na groźbę su-
spensy. W 1919 r. podjął starania o przejście 
do duszpasterstwa wojskowego, rezygnując 
w lipcu 1919 r. z probostwa w Czeszewie.
15 listopada 1919 r. został administratorem 
parafi i Świętego Wawrzyńca w Chynowej. 
Pod koniec 1919 r. uzyskał zgodę na przejście 
do duszpasterstwa wojskowego. Wziął udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej jako kapelan 
na froncie litewsko-białoruskim. W czerwcu 
1920 r. został urlopowany do Poznania z po-
wodu wycieńczenia. W grudniu 1920 r. jego 
przydział służbowy opiewał na 25 Dywizję 
Piechoty w Kaliszu.

15 stycznia 1921 r. został mianowany 
szefem Duszpasterstwa Naczelnej Komen-
dy Wojsk Powstańczych na Górnym Śląsku. 
Gdy w maju 1921 r., po wybuchu III Powsta-
nia Śląskiego, Naczelna Komenda Wojsk 
Powstańczych utworzyła Wydział Duszpa-
sterski, stanął na jego czele. Podlegało mu
10 kapelanów katolickich i jeden ewangelicki. 
Ponadto z duszpasterstwem współpracowało 
wielu innych duchownych. Kapelani odpra-
wiali Msze św. polowe, przyjmowali od po-
wstańców przysięgę wojskową, organizowali 
pogrzeby poległych i zmarłych, przeprowa-
dzali manifestacje oraz akcje charytatywne. 

Zajmowali się rannymi i chorymi powstań-
cami. Ks. Nowak ogłaszał w „Powstańcu”, or-
ganie NKWP, spisy rannych i chorych prze-
bywających w szpitalach.

Kierowany przez niego Wydział Duszpa-
sterski Naczelnej Komendy Wojsk Powstań-
czych przestał funkcjonować 20 października 
1921 r., z chwilą rozformowania oddziałów 
powstańczych na Śląsku. W styczniu 1922 r. 
powrócił do pracy w archidiecezji poznań-
skiej w parafi i Świętego Mikołaja w Lewi-
cach. W Wojsku Polskim został zweryfi ko-
wany w stopniu starszego kapelana rezerwy 
(ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.). Od 
9 marca 1922 r. był proboszczem parafi i Naj-
świętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Ko-
panicy w dekanacie zbąszyńskim. 1 września 
1930 r. został proboszczem parafi i Świętej Ja-
dwigi Śląskiej w Brennie koło Leszna. Dzia-
łał w Związku Ofi cerów Rezerwowych Ziem 
Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej i Legii 
Inwalidów Wojsk Polskich w Poznaniu.

28 sierpnia 1940 r. na polecenie niemiec-
kiego Sądu Okręgowego w Poznaniu został 
aresztowany. Przebywał w więzieniu we 
Wronkach, a od 5 listopada 1940 r. w Po-
znaniu. 29 sierpnia 1941 r. przewieziono go 
do obozu zagłady w Forcie VII w Poznaniu, 
gdzie zmarł 30 stycznia 1942 r.

Był odznaczony Krzyżem Niepodległości, 
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Zasługi 
i Waleczności. Tablica pamiątkowa poświę-
cona jego postaci znajduje się w kościele 
w Brennie.

BOGUSŁAW SZWEDO

Ks. mjr Franciszek Nowak (1880–1942) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan archidiecezji poznańskiej, szef duszpasterstwa w III Powstaniu Śląskim

Ochotnicy III Powstania Śląskiego w akcji
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Wojskowa Akademia Techniczna
Mszą św. sprawowaną 2 października 

w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej 
zainaugurowała nowy rok akademicki kadra 
naukowa, pracownicy i podchorążowie oraz 
studenci Wojskowej Akademii Technicznej 
(WAT). Eucharystii przewodniczył biskup 
polowy Józef Guzdek. W homilii podkreślał, 
że w procesie kształcenia ważne jest dążenie 
do prawdy i wewnętrzna wolność przekazu-
jących wiedzę wykładowców.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru WAT oraz odśpiewania Mazurka 
Dąbrowskiego. Zebranych w boernerowskiej 
świątyni powitał ks. płk Jan Domian. – Gro-
madzimy się w naszej wspólnocie, aby Bogu 
zawierzyć rozpoczynający się nowy rok aka-
demicki 2017/2018. Prośmy Ducha Świętego, 
o to, by kolejny rok nauki był dobrze wyko-
rzystany – powiedział Proboszcz parafi i. Po-
witał kadrę naukową wojskowej uczelni na 
czele z jej rektorem – komendantem WAT 
płk. dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem.

W homilii bp Guzdek powiedział, że wyż-
sze uczelnie są „szczególnym miejscem poszu-
kiwania i odnajdywania prawdy”. – Muszą one 
jednak być przestrzenią, gdzie szanowana jest 
wolność uczonych i uczących się, profesorów 
i studentów. Dla nich jedyną panią, której słu-
żą, może być tylko prawda – powiedział.

Zdaniem ordynariusza wojskowego nale-
ży zadbać o to, aby uczelnia była wolna „od 
wewnątrz”. – Naukę mogą uprawiać tylko lu-
dzie wolni, świadomi swojej podmiotowości. 
Jak to pięknie ujął narodowy wieszcz Cyprian 
Kamil Norwid, uczonemu, profesorowi „nie 
wolno być lokajem i zalotnikiem czasów”; 
nie może on „kłaniać się okolicznościom, 
a prawdom kazać, by za drzwiami stały”
– powiedział. 

Biskup polowy przypomniał słowa Jana 
Pawła II, który w przemówieniu do przed-
stawicieli świata nauki w 1987 r. powiedział, 
że „autonomia na służbie prawdy pozna-
wanej i przekazywanej jest warunkiem nie-
jako organicznym podmiotowości całego 
społeczeństwa, wśród którego uniwersytety 
spełniają swoją misję”. – Muszą to rozumieć 

i koniecznie powinni o tym pamię-
tać pełniący nadzór nad wyższymi 
uczelniami. Jeśli pragną rozwoju 
nauki, muszą szanować autonomię 
uczelni. Jeśli na uczelni zagoszczą 
strach i poddaństwo nie ma ona 
przyszłości. Nie wykształci ludzi 
zdolnych do twórczego myślenia, 
a jedynie do powielania wyuczonych zacho-
wań i wykonywania powierzonych im zadań 
– przekonywał bp Guzdek.

Na koniec życzył profesorom i kadrze dy-
daktyczno-naukowej, „aby nigdy nie zatracili 
wolności w poszukiwaniu prawdy”, natomiast 
studentom, aby poznawanie prawdy było dla 
nich „źródłem duchowej radości”. 

Eucharystię koncelebrowali ks. płk Jan 
Domian oraz ks. mjr Ireneusz Biruś – kape-
lan WAT. We Mszy św. uczestniczyli wykła-
dowcy, pracownicy i podchorążowie WAT. 
Obecny był także płk Hubert Iwoła – komen-
dant Mazowieckiego Oddziału ŻW, podinsp. 
Mirosław Wasil – zastępca komendanta rejo-
nowego policji Warszawa IV, insp. Sławomi 
Cisowski – naczelnik Wydziału Doskonale-
nia Zawodowego Komendy Stołecznej Po-
licji, mł. insp. Mariusz Oniszczuk – komen-
dant Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo, 
Ryszard Walczak – prezes kapituły Medalu 
„Zło dobrem zwyciężaj”, Jarosław Dąbrowski 
– prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edu-
kacyjnego „Pamięć”.

Akademia Wojsk Lądowych
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Poniedziałek 2 października był wielkim 

dniem w historii wojskowej uczelni we Wro-
cławiu, która z Wyższej Szkoły Ofi cerskiej 
Wojsk Lądowych stała się Akademią Wojsk 
Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki 
i właśnie tego dnia przeżywała inaugurację 
nowego roku akademickiego. 

Msza św. z okazji inauguracji roku akade-
mickiego 2017/2018 w nowej Akademii Wojsk 
Lądowych została odprawiona w Bazylice 
Garnizonowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej we 
Wrocławiu. Wspólnotowej modlitwie prze-
wodniczył ks. prał. płk Janusz Radzik – pro-

boszcz parafi i, który na początku Eucharystii 
zwrócił się do licznie zgromadzonej społecz-
ności AWL na czele z jej rektorem-komen-
dantem, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszem 
Skorupką: – Spotykamy się w tym szczegól-
nym dniu w naszej Bazylice, żeby dziękować 
dobremu Bogu za Akademię Wojsk Lądowych 
i prosić Go, aby wspierana Jego mocą z wyso-
ka nieustannie się rozwijała – powiedział.

W okolicznościowym kazaniu ks. por. Ma-
ksymilian Jezierski – kapelan AWL odnosząc 
się do liturgii słowa o Świętych Aniołach 
Stróżach powiedział, że „te boskie istoty ist-
nieją naprawdę i są obecne w naszym życiu 
po to, aby nas strzec w czasie życiowej drogi 
i doprowadzić do miejsca, które wyznaczył 
nam Bóg”. Kaznodzieja, parafrazując słowa 
Księgi Wyjścia, podkreślił, że w życiu pod-
chorążych AWL takim miejscem – celem 
jest promocja ofi cerska; żeby osiągnąć ten cel 
potrzebne jest wsparcie „aniołów” w posta-
ci kadry dowódczej i dydaktycznej uczelni. 
Zwracając się do podchorążych ks. Jezierski 
zachęcił, żeby również oni stawali się „anio-
łami” pokoju, bezpieczeństwa i dobroci dla 
siebie nawzajem, jak również dla ludzi, któ-
rzy zostaną powierzeni ich opiece.

Akademia Sztuki Wojennej
W kościele garnizonowym pw. św. Rafała 

Kalinowskiego w Rembertowie 2 paździer-
nika odprawiona została Msza św. z okazji 
inauguracji nowego roku akademickiego 
w Akademii Sztuki Wojennej. Eucharystii 
przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. 

W kazaniu Biskup Polowy podkreślał 
wartość prawdy w etosie wykładowcy aka-
demickiego, naukowca i studenta. Zdaniem 
bp. Guzdka nauką zajmować mogą się tyl-
ko ludzie „świadomi swej podmiotowości”. 

Uczelnie muszą być
miejscem prawdy i wolności

Październik jest miesiącem, w którym inaugurują rok szkolny studenci i słu-
chacze szkół wyższych. Rok akademicki rozpoczęły także duszpasterstwa 
uczelni wojskowych, w których gromadzą się podchorążowie i cywilni studenci. 
Oto przegląd wydarzeń religijnych towarzyszących inauguracjom na wyższych 
uczelniach wojskowych. 
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Studenci WAT dziękują bp. Józefowi Guzdkowi 
za sprawowaną Eucharystię
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– Muszą to rozumieć i koniecznie powinni 
o tym pamiętać pełniący nadzór nad wyższy-
mi uczelniami. Jeśli pragną rozwoju nauki, 
muszą szanować autonomię uczelni. Jeśli na 
uczelni zagoszczą strach i poddaństwo nie 
ma ona przyszłości. Nie wykształci ludzi 
zdolnych do twórczego myślenia, a jedynie 
do powielania wyuczonych zachowań i wy-
konywania powierzonych im zadań – prze-
strzegał ordynariusz wojskowy.

Mszę św. koncelebrowali ks. ppłk Krzysz-
tof Kacorzyk i ks. kmdr por. Ryszard Preuss. 
Uczestniczyli w niej komendant-rektor Aka-
demii Sztuki Wojennej gen. bryg. Ryszard 
Parafi anowicz z przedstawicielami senatu 
uczelni, studenci, przedstawiciele władz sa-
morządowych Rembertowa, członkowie or-
ganizacji „Strzelec” oraz parafi anie.

Po Mszy św. przed gmachem Komendy 
Uczelni odsłonięty został pomnik cesarza 
Napoleona Bonaparte, który przed II wojna 
światową znajdował się obok siedziby Wyż-
szej Szkoły Wojskowej, poprzedniczki Aka-
demii. Dalsza część uroczystej inauguracji 
odbyła się w auli widowiskowej Akademii.

– Akademia Sztuki Wojennej to jest Alma 
Mater uczelni wojskowych w Polsce – powie-
dział minister obrony narodowej Antoni Ma-
cierewicz podczas inauguracji roku akade-
mickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Jak 
podkreślił uczelnia dobrze spełnia zadania, 
jakie państwo polskie przed Akademią po-
stawiło. Zdaniem ministra to właśnie w aka-
demii „powinny rodzić się najważniejsze ini-
cjatywy i nowe kierunki badań, analiz oraz 
nowy kształt ofi cera polskiego”.

Minister życzył studentom „najlepszych 
przeżyć naukowych, wysiłku intelektualnego 
i tego, by nauka w tym nowym roku akade-
mickim przyczyniła się do wzmocnienia pol-
skiej armii”.

– Podwyższenie jakości kształcenia to jedno 
z najważniejszych wyzwań, które przed nami 
stoją. Naszym celem jest, aby Akademia była 
miejscem kształtującym umysły i charaktery 
przyszłych dowódców, dającym możliwość 
rozwoju pracownikom i kadrze akademickiej, 
ale także satysfakcję studiującej młodzieży – 
mówił gen. bryg. Ryszard Parafi anowicz.

W trakcie uroczystej inauguracji odby-
ła się immatrykulacja studentów I rocznika 
oraz promocja doktorów habilitowanych 
i doktorów.

Podczas uroczystości odbył się także wy-
kład inauguracyjny prezesa Instytutu Pa-
mięci Narodowej, dr. Jarosława Szarka pt.: 
„Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak 
mi dopomóż Bóg! – etos Wojska Polskiego”. 
Zaprezentowano również publikację stano-
wiącą rozszerzoną wersję ubiegłorocznego 
wykładu inauguracyjnego, pt.: „Geneza Lu-
dowego Wojska Polskiego” autorstwa dr. hab. 
Sławomira Cenckiewicza. Uroczystą inaugu-
rację poprzedziła ceremonia otwarcia sali im. 
majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Wojskowy Instytut Medyczny
Biskup polowy Józef Guzdek odprawił

5 października Mszę św. w kaplicy szpitalnej 
pw. św. Rafała Kalinowskiego w intencji kadry 
naukowej, pracowników i studentów Wojsko-
wego Instytutu Medycznego w Warszawie. 

Na początku Mszy św. bp Józef Guzdek 
przekazał zgromadzonym przedstawicie-
lom personelu medycznego wyrazy uznania 
i wdzięczności za troskę o rozwój wojskowej 
placówki medycznej. Ponadto zachęcił do 
modlitwy dziękczynnej za lekarzy i pielę-
gniarki, którzy z pasją i poświęceniem stu-
diują i zdobywają kolejne stopnie naukowe: 
doktoraty i habilitacje, aby jeszcze lepiej słu-
żyć życiu.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że 
wartość ludzkiego życia jest często kwestio-
nowana u jego początku, jak również wtedy, 
gdy pojawi się niepełnosprawność umysłowa 
lub fi zyczna. – Wówczas pojawia się pytanie, 
czy pacjenci warci są pieniędzy i troski perso-
nelu medycznego, aby walczyć o przedłużenie 
ich życia. Za takim rozumowaniem podążają 
czyny – powiedział. Biskup polowy zachęcał 
wykładowców i lekarzy, aby konsekwentnie 
stawali po stronie życia i godności pacjentów.

Na zakończenie homilii życzył „heroizmu 
w służbie człowiekowi choremu”. – Uczyń-
cie wszystko, co w waszej mocy, aby chorym 
ulżyć w cierpieniu oraz przesunąć w czasie 
godzinę śmierci i przejścia na drugą stronę 
życia – zachęcał. Ponadto życzył kadrze na-
ukowej i lekarzom WIM, aby pasję pomaga-
nia pacjentom i poszukiwania nowych roz-
wiązań przekazywali kolejnym pokoleniom 
lekarzy wojskowego szpitala.

Eucharystię koncelebrowali: ks. płk Piotr 
Kowalczyk, koordynujący posługę kapela-
nów w WIM i ks. kmdr por. Ryszard Preuss.

Po Mszy św., w Auli Głównej WIM odby-
ła się uroczystość inauguracji nowego roku 
akademickiego z udziałem m.in. Elżbiety 
Witek, minister w kancelarii premier Beaty 
Szydło oraz Konstantego Radziwiłła, mini-
stra zdrowia.

Dyrektor WIM gen. dyw. dr hab. n. med. 
Grzegorz Gielerak przedstawił wizję rozwoju 
Instytutu w kolejnych latach. Podczas inaugu-
racji odbyła się uroczystość wręczenia dyplo-
mów doktora habilitowanego i doktora nauk 
medycznych oraz immatrykulacja uczestni-
ków studiów doktoranckich, wyróżnionych 
w czasie rekrutacji. Wykład inauguracyjny 
nt. „Polska ustawa o działaniach antyterro-
rystycznych – rozwiązanie systemowe wobec 
współczesnego zagrożenia terroryzmem” wy-
głosił prof. dr hab. Kuba Jałoszyński z Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych

1561 studentów Wyższej Szkoły Ofi cer-
skiej Sił Powietrznych w Dęblinie rozpoczęło 
nowy rok akademicki na kierunkach wojsko-
wych i cywilnych.

Msza św. w intencji społeczności akade-
mickiej została odprawiona w miejscowym 
kościele garnizonowym. Przewodniczył jej 
ks. płk Janusz Radzik, dziekan Sił Powietrz-
nych w asyście dęblińskich kapelanów.

W homilii proboszcz parafi i, ks. mjr Marcin 
Czeropski, zachęcał do wytrwałości w zgłębia-

niu tajników lotniczej wiedzy, która z perspek-
tywy przyszłej służby okazuje się bezcenna, 
a pobyt w „kuźni lotniczych talentów” ma być 
czasem hartowania charakterów i postaw mo-
ralnych oraz solidnego poznawania lotniczego 
rzemiosła. – Podejmowane z ogromnym roz-
machem nowe inwestycje mają wam stworzyć 
jeszcze lepsze, profesjonalne warunki szkole-
nia – powiedział kaznodzieja.

W auli WSOSP odbyła się dalsza część 
uroczystości składająca się z immatryku-
lacji studentów I roku i wykładu inaugura-
cyjnego, pt. „Przywództwo w lotnictwie” 
wygłoszonego przez gen. bryg. pil. Dariusza 
Malinowskiego, dowódcę Centrum Operacji 
Powietrznych.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojsko-
wa z Dęblina i chór akademicki WSOSP.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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B
iskup polowy Józef Guzdek prze-
wodniczył 5 października w kate-
drze polowej Mszy św. odprawionej 
w intencji żołnierzy i pracowników

1 Bazy Lotnictwa Transportowego (1 BLTr). Po 
zakończeniu Eucharystii żołnierze i pracow-
nicy bazy uczcili pamięć poległych lotników, 
składając kwiaty i znicze przed pod śmigłem 
znajdującym przy wejściu do swiątyni.

Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy
1 BLTr. Liturgię słowa przygotowali żołnierze 
i pracownicy cywilni bazy.

W homilii bp Guzdek z racji przypadają-
cego dziś wspomnienia św. Faustyny zacyto-
wał fragmenty jej „Dzienniczka”. Podkreślał, 
że współcześnie trzeba przypominać światu 
o „miłosiernym obliczu Boga”, objawiającym 
się m.in. w sakramencie pokuty i pojednania. 
Wyjaśnił, że spowiedź ma dwa cele: pierwszym 
jest uleczenie, drugim nauka i kształtowanie 
sumienia. Zachęcał, aby przystępować do tego 
sakramentu z otwartością i szczerością.

Ordynariusz wojskowy podziękował żoł-
nierzom i personelowi 1 BLTr za ich profe-

P
rzy Kopcu Chwały w Wytycznie 
odbyły się 3 października obchody
78. rocznicy bitwy Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Organizatorem uroczy-

stości był Nadbużański Oddział Straży Gra-
nicznej z siedzibą w Chełmie, który opiekuje 
się tym miejscem. 

Bitwa miała miejsce na przełomie 1 paź-
dziernika 1939 r. Zgrupowanie Żołnierzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone 
przez gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna, 
broniło wschodniej granicy Rzeczypospoli-
tej. Po wielu potyczkach i bitwach, m.in. pod 
Szackiem, to właśnie pod Wytycznem żołnie-
rze KOP-u stoczyli ostatnią bitwę w obronie 
polskich Kresów Wschodnich. Było to rów-
nież ostatnie starcie regularnych oddziałów 
Wojska Polskiego z Armią Czerwoną pod-
czas wojny obronnej 1939 r.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia 
meldunku Jakubowi Skibie, sekretarzowi sta-

sjonalizm i pełnienie służby na najwyższym 
poziomie.

Bp Guzdek życzył zebranym, aby „pozna-
li prawdziwe oblicze Boga”. – To się będzie 
przejawiać w waszym podejściu do ludzi. Je-
śli masz w sercu Boga miłości, twoje słowa 
i czyny będą o tym świadczyć. Życzę, abyście 
przemieniali świat tym, co piękne, dobre 
i szlachetne – powiedział.

Eucharystię koncelebrował ks. ppor. Da-
niel Piejko, kapelan 1 BLTr. Wśród zapro-
szonych gości był Bartosz Kownacki, sekre-
tarz stanu w MON. Obecni byli żołnierze 
i pracownicy 1BLTr z szefem sztabu 1BLTr
ppłk. naw. Sylwestrem Łyszomirskim.

Po zakończeniu liturgii ppłk. Łyszomirski 
wraz z delegacją żołnierzy i pracowników 
podziękował bp. Guzdkowi za sprawowaną 
Eucharystię, a następnie złożyli wieńce i zni-
cze pod śmigłem upamiętniającym poległych 
lotników, u wejścia do katedry polowej.

1 Baza Lotnictwa Transportowego jest 
jednostką wojskową wchodzącą w skład Sił 
Powietrznych. Powstała po przeformowaniu

nu w MSWiA, w towarzystwie gen. bryg. SG 
Marka Łapińskiego – Komendanta Głównego 
Straży Granicznej i odegrania Hymnu Pań-
stwowego. Następnie zebranych gości przywi-
tał płk SG Jacek Szcząchor, komendant Nad-
bużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Mszy św. polowej przewodniczył ks. płk 
SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej 
wraz ks. Alekasandrem Żywczokiem, miejsco-
wym proboszczem i ks. ppłk. SG Wiesławem 
Kondraciukiem, kapelanem NOSG.

Na uroczystości obecni byli parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, 
samorządowych, służb mundurowych woj. 
lubelskiego, służb granicznych Ukrainy i Bia-
łorusi, kombatanci, a także mieszkańcy oko-
licznych miejscowości.

W homilii ks. Kępa powiedział m.in., że 
przed 78 laty dobro, jakim jest Ojczyzna, 
zjednoczyło żołnierzy KOP-u do obrony 
granic. – Jesteśmy w tym miejscu, aby zło-

1 Bazy Lotniczej i rozpoczęła funkcjonowanie
1 stycznia 2012 r. Jest przeznaczona do realiza-
cji transportu powietrznego najważniejszych 
osób w państwie. Ponadto 1BLTr realizuje 
bieżące potrzeby remontowe i obsługę tech-
niczną sprzętu lotniczego i zabezpieczenia
naziemnego.

Jednostka utrzymuje również w gotowo-
ści do eksploatacji infrastrukturę lotnisko-
wą, realizuje zadania ochronne kompleksów 
wojskowych oraz zabezpiecza wizyty delega-
cji zagranicznych.                                       KES

żyć hołd naszym bohaterskim żołnierzom, 
którzy nie żałowali swego życia i krwi. Zło-
żymy wieńce, położymy kwiaty. Kompania 
honorowa odda salut. Trębacz zagra sygnał 
„Śpij kolego”. Dobro jednoczy ludzkie serca. 
I zło próbuje zdobyć swoich zwolenników. 
Także i teraz dobro ściera się ze złem. Cały 
świat jest polem wielkiej bitwy. My bądźmy 
po stronie dobra – zaapelował.

Po zakończonej Mszy św. modlitwę za 
zmarłych odmówił prawosławny dziekan 
Straży Granicznej ks. mjr Adam Weremije-
wicz. Miały miejsce także okolicznościowe 
przemówienia, został odczytany Apel Pole-
głych i złożono wieńce na grobach poległych 
żołnierzy.

Tegoroczne uroczystości w Wytycznie 
uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży 
Granicznej i Kompania Honorowa Nadbu-
żańskiego Oddziału Straży Granicznej.

KS. PPŁK WIESŁAW KONDRACIUK

Poznajcie prawdziwe oblicze Boga

Dobro zjednoczyło ludzkie serca

Święto 1 Bazy Lotnictwa Transportowego

Obchody 78. rocznicy bitwy Korpusu Ochrony Pogranicza pod Wytycznem

Fo
t. 

Kr
zys

zto
f S

tęp
ko

ws
ki

B

P



Kronika Diecezji Wojskowej

Redaktor naczelny – Krzysztof Stępkowski; starszy redaktor – Krzysztof Burek (Jędrzej Łukawy).
Wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – plut. Jerzy Włudarczyk.

Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 261 873 130, tel. 261 873 301,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl

Opracowanie graficzne, skład, łamanie: Aleksandra Moraczewska.
Druk: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.

NASZA SŁUŻBA PISMO ORDYNARIATU POLOWEGO

1516-31 X 2017  18/2017

WARSZAWA – BOERNEROWO
1 października w parafi i MB Ostrobramskiej na Mszy św. o godz. 12 odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu na „Ministranta Roku”. Przez cały rok ministranci 
służą przy ołtarzu podczas niedzielnej Mszę św., a także wybierają sobie jeden 
dzień w tygodniu jako dzień dyżuru. Po podliczeniu wszystkich punktów zdo-
bytych w ciągu roku za swoje dyżury, obecność na zbiórkach oraz dodatkową 
obecność na Mszach św. i nabożeństwach, zostało wybranych dziesięciu mini-
strantów z największą punktacją. Zostali nagrodzeni przez ks. proboszcza Jana 
Domiana okolicznościowym dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

Po Mszy św. wszyscy ministranci, schola parafi alna oraz ich rodzice udali się 
na plebanię, gdzie odbył się okolicznościowy grill, który był wyrazem wdzięcz-
ności dla wszystkich ministrantów za ich pomoc przy ołtarzu.  XKW

BYDGOSZCZ
Z okazji 11. rocznicy powołania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 6 paź-
dziernika w kościele garnizonowym w Bydgoszczy na wspólnej modlitwie zgro-
madzili się pracownicy mundurowi i pracownicy cywilni. – Kolejna rocznica 
powstania tej niezwykle ważnej instytucji w Wojsku Polskim stanowi doskonałą 
okazję, aby dostrzec i docenić wysiłek dowódców, ofi cerów oraz tysięcy żoł-
nierzy i pracowników wojska – powiedział bp Józef Guzdek, który przewodni-
czył Mszy św. 

Bp Guzdek wskazał na dwie wartości. Według niego pierwszą, która buduje 
morale armii jest poszanowanie godności każdego człowieka. – Żołnierz i pra-
cownik wojska, który jest solidny w wykonywaniu powierzonych mu zadań, god-
ny jest szacunku i uznania. Nie może żyć i działać pod presją lęku i niepewności 
jutra. Owszem, musi mieć świadomość, że tylko uczciwa i solidna praca daje mu 
poczucie stabilności – powiedział. Drugą fundamentalną wartością, na której 
można budować wspólnotę, w tym każdą formację mundurową, jest poszano-
wanie wolności. – Tylko ludzie wolni zdolni są do poświęcenia i podejmowania 
ryzyka. Tylko tacy mogą budować przyszłość i siłę naszej armii – powiedział.

W trakcie uroczystości wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom cywil-
nym wręczono medale i odznaczenia. Biskup Józef Guzdek otrzymał Odznakę 
Pamiątkową IWSZ.  BYD

ŚREM
6 października w 6. batalionie chemicznym Sił Powietrznych w Śremie żołnie-
rze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych złożyli uroczystą 
przysięgę wojskową na sztandar jednostki. Przysięgę poprzedziła Msza św. spra-
wowana w kościele garnizonowym przez kapelana ks. mjr. Grzegorza Bechtę.

Punktualnie o godzinie 9.00 na placu apelowym dowódca batalionu
ppłk Bogusław Marek przyjął meldunek o gotowości pododdziałów do uroczy-
stości, złożony przez dowódcę uroczystości, mjr. Marka Nowickiego. Wśród za-
proszonych gości byli m.in.: przedstawiciele władz miasta i powiatu śremskiego, 
służb mundurowych oraz organizacji partnerskich jednostki.

Po uroczystym złożeniu przysięgi wojskowej błogosławieństwa udzielił
ks. mjr Grzegorz Bechta. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Uroczystość 
zakończyła defi lada pododdziałów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła 
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.  GB

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:  WWW.ORDYNARIAT.PL

BAGRAM
W sobotę 7 października w całej Polsce odmawiano czte-
ry części różańca w ramach projektu „Różaniec do Granic”. 
W akcję włączyli się także polscy i amerykańscy żołnierze 
pełniący służbę w Afganistanie. O godzinie 16.30 (czasu lo-
kalnego) zgromadzili się w kaplicy polskich żołnierzy w Ba-
gram na wspólnej modlitwie różańcowej w intencji pokoju na 
świecie. Modlitwę ubogacił zespół muzyczny, który zapewnia 
oprawę muzyczną podczas celebrowanych Eucharystii. Na za-
kończenie nabożeństwa została odprawiona Msza św. przez 
księży kapelanów: amerykańskiego i polskiego.  SB

TORUŃ
284 elewów szkolenia przygotowawczego do Narodowych 
Sił Rezerwowych, służących w toruńskim Centrum Szkole-
nia Artylerii i Uzbrojenia, złożyło 6 października uroczystą 
przysięgę wojskową. Uroczystość swoją obecnością w CSAiU 
zaszczycił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m.in.: 
gen. dyw. pilot Jan Śliwka – I zastępca Dowódcy General-
nego RSZ, Józef Ramlau – wicewojewoda kujawsko-po-
morski, Michał Zaleski – prezydent Torunia, żołnierze gar-
nizonu, kombatanci, duchowieństwo, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz żołnierze 2 Pancernej Brygady Grupy 
Bojowej armii Stanów Zjednoczonych.

Rotę przysięgi wojskowej przyjął od elewów komen-
dant CSAiU płk Dariusz Adamczyk, a błogosławieństwa na 
trud żołnierskiej służby udzielił proboszcz parafi i wojsko-
wej ks. płk Ryszard Stępień. Minister Obrony Narodowej 
wraz Komendantem Centrum wręczyli pisma gratulacyjne
oraz kwiaty rodzicom wyróżnionych żołnierzy.  XRS

ZIELONA GÓRA
13 października swoje święto obchodził 4 Zielonogórski 
Pułk Przeciwlotniczy z Czerwieńska. Uroczysta zbiórka
z okazji święta odbyła sie na placu Bohaterów Westerplatte 
w Zielonej Górze. W uroczystości udział wzięli parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz województwa, miasta Zielona 
Góra i Leszna, powiatów, gmin, przedstawiciele Jednostek 
Wojskowych na czele z gen. bryg. Stanisławem Czosnkiem 
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Zielonej Góry. Uro-
czystość uświetniła oprawa muzyczna wykonana przez Or-
kiestrę Wojskową z Żagania.
W przeddzień uroczystości odprawiona została Msza św. 
sprawowana w intencji żołnierzy i pracowników resortu 
Obrony Narodowej i ich rodzin. Eucharystii przewodniczył 
ks. ppłk Jan Zapotoczny. Po Mszy św. odbył się uroczysty 
capstrzyk zakończony salwą.  XJZ




