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Z daru miłości Chrystusa wypływa nasza szczególna odpowiedzialność
jako chrześcijan za budowanie społeczeństwa solidarnego,

sprawiedliwego, braterskiego (Benedykt XVI)
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Liturgia
Koœcio³a

Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych 
św. Antoniego i Ostatniej Wieczerzy 

w Katedrze Polowej WP

7 sierpnia – XIX Niedziela zwykła
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się” (Mt 14, 27). 
W dzisiejszej Ewangelii widzimy potęgę Boga chodzącego po wo-
dzie. Wzywając do Siebie Piotra, Chrystus wzywa niejako każdego 
z nas. Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że będzie to trudna droga, 
pełna wyrzeczeń. Zaczynają nim miotać ludzkie instynkty takie jak 
lęk, trwoga, aż w konsekwencji wątpi. Zbawiciel nie neguje tych 
emocji, ale pragnie byśmy wychodzili im naprzeciw i nie byli ich 
niewolnikami. Jak to uczynić? Należy Mu bezgraniczne zaufać. 
Niby proste, ale ilu z nas podjęło się tego wyzwania?

14 sierpnia – XX Niedziela zwykła
„Odpraw ją, bo krzyczy za nami” (Mt 15, 23). 
Te kontrowersyjne słowa powiedzieli do Jezusa jego uczniowie. 
Matka, która prosiła o miłosierdzie dla swojej córki, została od-
rzucona przez ludzi. Jak często my sami odrzucamy tych, którzy 
proszą nas o pomoc? Nagle nie mamy czasu, jesteśmy zajęci czy 
umówieni ... Bóg na szczęście nie odrzuca nikogo. Czasami jednak 
wystawia nas na próbę, by sprawdzić, czy jesteśmy godni przyjąć 
Jego pomoc. Wsłuchani w słowa dzisiejszej Ewangelii, zastanów-
my się nad jednym: jeżeli sam Bóg nie odrzuca nikogo, to czy my, 
grzeszni, mamy takie prawo?

15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny 
„Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1, 46). 
Maryja jest symbolem posłuszeństwa i pokory względem Boga. 
Wcielenie Chrystusa dokonało się przecież dzięki maryjnemu 
„Tak”, które wypowiedziała do archanioła Gabriela podczas sce-
ny zwiastowania. Całe Jej życie to jeden wielki wzór do naślado-
wania. Osoba Maryi tak spodobała się Bogu, że zechciał zaprosić 
Ją do swojego Królestwa. Każdy z nas jest powołany do życia w 
chwale niebieskiej. Nie każdy jednak wybiera tę drogę. Zawsze 
przecież łatwiej jest zostać pijakiem, nierobem czy też postępo-
wać niemoralnie ...

21 sierpnia – XXI Niedziela zwykła
„Ty jesteś Piotr - Opoka” (Mt 16, 18). 
Chrystusowy Kościół oparty jest na fundamencie Piotrowej mocy, 
której nawet „bramy piekielne nie przemogą”. Dlaczego? Ponie-
waż ta Moc pochodzi od Boga i nie jest z tego Świata. Chrystus 
Pan powierzając Piotrowi swój Kościół, obdarzył go wielkim za-
ufaniem. Nie każdy bowiem nadaje się do tego, by strzec Bożych 
Tajemnic. Wszechogarniająca plotka zaśmieca dziś nasze serca, 
umysły, rodzi fałsz i niepewność jutra. Walka o władzę, która jest 
oparta na złośliwości i kłamstwie, zawsze prowadzi do rozłamu 
międzyludzkiego. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących a we 
wspólnocie nie może być mowy o jakichkolwiek intrygach. Je-
żeli więc do naszej chrześcijańskiej wspólnoty zakrada się ziarno 
niezgody, wołajmy czym prędzej Pana o pomoc, bo tylko On ma 
możność postawienia solidnego fundamentu, na którym zbuduje 
swój Kościół.

28 sierpnia – XXII Niedziela zwykła
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). 
Kogo Bóg powołuje do swojej służby, tego bierze również do swo-
jej „szkoły”, a komu wiele dano, od tego wiele żądać będą. Uczeń 
Jezusa musi się uczyć z radością przyjmować pracę, która została 
mu powierzona. Powinien odważnie znosić trudy, cierpienia i nie-
powodzenia. Aby się wznieść na taki wysoki poziom życia we-
wnętrznego, każdy uczeń potrzebuje czasu. Samo wykształcenie 
tu nie wystarcza. Nieodzowne jest zaangażowanie całej swojej siły 
ducha i serca. A ponadto musi otworzyć się na działanie Ducha 
Świętego, który oczyszcza i przemienia nas.

PAPIESKIE INTENCJE
MISYJNE NA LIPIEC

Aby Duch Święty obdarzył nasze wspólnoty licznymi powoła-
niami misyjnymi, gotowymi do całkowitego poświęcenia się 
na służbę szerzenia Królestwa Bożego. 

W Katedrze Polowej WP znajduje się sześć ołtarzy bocznych 
wpisanych do rejestru zabytków. Cztery z nich, arcydzieła sztuki 
stylu rokoko drugiej połowy XVIII wieku, wymagają gruntow-
nego remontu i konserwacji. Dzięki dofinansowaniu MKiDN, 
Miasta St. Warszawy oraz ludziom dobrej woli: osobom pry-
watnym i firmom w 2010 roku zakończyliśmy prace konserwa-
torskie przy ołtarzu Ukrzyżowania. Teraz rozpoczynamy prace 
przy ołtarzu Ostatniej Wieczerzy.

Niestety, problemy ze zdobyciem potrzebnych funduszy prze-
kładają się na harmonogram prac, które musimy prowadzić 
etapami. Ten pierwszy jest możliwy dzięki dotacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środkom własnym.

Równolegle rozpoczynamy konserwację i renowację ołtarza św. 
Antoniego. Prace ruszyły dzięki wsparciu finansowemu przeka-
zanemu przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two S.A. Naszym pragnieniem jest, by odnowiony, odrestauro-
wany ołtarz Św. Antoniego cieszył wiernych i wszystkich gości 
odwiedzających Katedrę Polową WP pod koniec tego roku.

Nasz projekt ma na celu przywrócenie dawnej świetności i bla-
sku zabytkowym ołtarzom. Chcemy ocalić je dla przyszłych po-
koleń, ale to trudne zadanie w niełatwych czasach. Postęp prac 
konserwatorskich zależy od możliwości finansowych i pozyska-
nia brakujących funduszy. Wszystkich, którym to przedsięwzię-
cie leży na sercu i którzy chcieliby ocalić od zniszczenia zabytko-
we ołtarze w naszej świątyni zachęcamy do wsparcia naszego 
projektu i z góry dziękujemy.

ks. płk Robert Mokrzycki 
proboszcz Katedry Polowej WP

Środki pieniężne na renowację ołtarzy
można przekazywać na konto:

Katedra Polowa Wojska Polskiego 
nr konta  67 1240 1138 1111 0010 0805 2329 

Bank PKO SA  XI O/Warszawa
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Pod papieskim krzyżem ustawiono wojsko-
wą platformę transportową, na której stanął 
ołtarz. W środku umieszczona została figura 
bł. Jana Pawła II niosącego monstrancję.
W homilii Biskup Guzdek podkreślił, że Uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
skłania do refleksji nad wiernością swojemu 
powołaniu. – Każdemu z nas Bóg powierzył 
do wypełnienia jakąś istotną misję: kapła-
nom i osobom życia konsekrowanego, mał-
żonkom i rodzicom, ludziom różnych pro-
fesji i każdego wieku. Są wśród nich żołnie-
rze i funkcjonariusze służb mundurowych, 
składający przysięgę wierności najwyższym 
wartościom, ujętym w słowach: Bóg, Honor, 
Ojczyzna – powiedział.
Zdaniem bp Guzdka kluczem do sprostania 
powierzonym zadaniom jest umiłowanie Eu-
charystii. – Coniedzielna Msza święta, częsta 
Komunia św. i adoracja Najświętszego Sakra-
mentu są dla nas najpewniejszą gwarancją 
wierności, harmonii i pokoju. To przed Jezu-
sem Eucharystycznym, na kolanach, człowiek 
uczy się wierności – podkreślił.
Nawiązując do postaci błogosławionego 
Jana Pawła II biskup polowy przypomniał, że 
swą siłę i pewność wiary czerpał „z kontem-
placji białej Hostii, ze sprawowanej codzien-
nie z wielkim pietyzmem Eucharystii”. – Była 
ona dla niego źródłem komunii z Bogiem i 
ludźmi oraz szkołą niezłomnej wierności 
Bogu i człowiekowi – powiedział.
Na koniec bp Guzdek podziękował zebra-
nym, że swoje umiłowanie Eucharystii chcą 
zamanifestować poprzez udział w procesji 

Wraz z Biskupem Guzdkiem Mszę św. konce-
lebrowali księża kapelani Ordynariatu Polowe-
go WP. Wspólnie modlili się gen. dyw. Andrzej 
Malinowski, z-ca Dowódcy Wojsk Lądowych, 
gen. bryg. Wiesław Grudziński, dowódca 
Garnizonu Warszawa oraz gen. bryg. Janusz 
Sobolewski, zastępca szefa Zarządu Plano-
wania Systemów Dowodzenia i Łączności SG 
WP. Obecni byli podchorążowie z Wojskowej 
Akademii Technicznej, pracownicy wojska i 
mieszkańcy Warszawy.
Proboszcz katedry polowej ks. płk Robert 
Mokrzycki podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania ołtarza i za-
bezpieczenia logistycznego Mszy św. m.in. 
żołnierzom z 2. Mazowieckiej Brygady Sa-
perów z Kazunia, 10. Pułku Samochodo-
wego, Batalionu Reprezentacyjnego i Re-
prezentacyjnemu Zespołowi Artystycznemu 
Wojska Polskiego, którego śpiew uświetnił 
Eucharystię.
Po  zakończeniu Mszy św. na pl. Piłsudskie-
go, wierni udali się pod Bazylikę św. Krzyża, 
skąd ulicami Warszawy wyruszyła procesja 
do czterech ołtarzy. Monstrancję z Naj-
świętszym Sakramentem nieśli  kardynało-
wie i biskupi: kard. Józef Glemp, kard. Ka-
zimierz Nycz, bp Stanisław Budzik oraz bp 
Józef Guzdek. Tradycyjnie od kościoła sióstr 
wizytek  do ołtarza na Placu Piłsudskiego 
monstrancję niósł ordynariusz wojskowy. 
Biskupowi Guzdkowi asystowali generało-
wie Wojska Polskiego.

Krzysztof Stępkowski

Bożego Ciała ulicami Warszawy. – To jest 
znak naszej wierności, wierności Temu, któ-
ry do końca nas umiłował. A równocześnie 
niech ta procesja będzie modlitwą wołaniem 
o wierność dla nas i dla braci naszych – za-
kończył.

W komunii z Bogiem...
- Jezus w Eucharystii pozostaje wierny człowiekowi – do końca nas umiłował. Taka 
wierność Boga domaga się wierności człowieka – powiedział w Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego biskup polowy WP 
Józef Guzdek. Tradycja wojskowych Mszy św. sprawowana pod krzyżem papieskim 
wrosła już na stałe w obchody Uroczystości Bożego Ciała. Jak co roku zgromadziła 
ona żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników wojska.

W bazie Ghzani
Afganistan

W czwartek, z okazji Uroczystości Bożego 
Ciała w kaplicy Miłosierdzia Bożego Pol-
skich Sił Zadaniowych w Ghazni odprawio-
na została Msza święta. Po jej zakończeniu, 
zebrani na modlitwie żołnierze i pracowni-
cy wojska wzięli udział w uroczystej proce-
sji wokół świątyni.
„Niech uroczystość Bożego Ciała, będzie 
dla Ciebie i dla mnie drogi bracie i siostro 
pieczęcią przymierza jedności 
z Bogiem i miłości. (…) Boże 
Ciało jest świadectwem, że 
jesteśmy dla Chrystusa kimś 
ważnym. Chrystus daje nam 
siebie samego i prowadzi nas 
do bram wieczności, (…) do 
pierwotnego szczęścia człowie-
ka. (…) Dziś świętujemy to, co 
jest tajemnicą dla człowieka.” 
– tymi słowami zwrócił się do 
uczestników nabożeństwa ks. 
ppłk Jerzy Suchecki, kapelan 

z bazy Ghazni. W swojej homilii kapłan 
przypomniał żołnierzom, znaczenie i sym-
bolikę Uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa.
Bezpośrednio po zakończeniu Mszy świę-
tej, żołnierze wzięli udział w uroczystej 
procesji w obrębie bazy. 
Czwartkowe nabożeństwo sprawowane 
było w intencji żołnierzy i pracowników 
IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego.

tekst i foto: Bogumiła Piekut

Uroczystość Bożego Ciała z udziałem wojska
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Oblat za sterami Mosquito…

Tablicę tworzą, stykające się ze sobą skrzy-
dłami sylwetki bojowych samolotów z cza-
sów II wojny światowej, za których sterami 
zasiadali polscy piloci. 
To oni właśnie ufundowali to wotum 
wdzięczności z wiecznotrwałą laudacją, bę-
dącą parafrazą fragmentu – Drugiego Listu 
św. Pawła do Tymoteusza: „Walczyłem o do-
brą sprawę – W walce wytrwałem do końca 
– Dochowałem wiary”. 
Czytam te słowa z głęboką refleksją, gdyż 
dane mi było osobiście poznać człowieka, 
którego cząstka przynależy do duchowego 
wymiaru tegoż zdania.
Wspominam więc - Ojca kapitana Wilhelma 
Stempora, Misjonarza Oblata Maryi Niepo-
kalanej, kapelana legendarnego Dywizjonu 
303 Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej 
Brytanii.
Działo się to wczesną wiosną 1989 roku. 
Pełniłem wtedy dwuletnią służbę wojsko-
wą, którą z racji zawodu odbywałem we 
wrocławskim Szpitalu Wojskowym przy ulicy 
Czerskiej.
Pamiętam, że w niedzielę wróciłem z urlopu, 
a z samego rana w poniedziałek miałem za-
meldować się w gabinecie komendanta szpi-
tala. Stanąłem więc o czasie przed swoim 
przełożonym, który z typowym wojskowym 
drylem zakomunikował: „Dzisiaj, przyjmuje-
my do szpitala zasłużonego kombatanta… 
Macie się nim osobiście zająć… On już jest i 
czeka w pokoju przyjęć… I pamiętajcie, ma 
nie być żadnych problemów”.
Gdy wszedłem do pokoju zastałem stojące-
go przy oknie niziutkiego, siwowłosego „je-
gomościa”, który dokładnie zlustrował moją 
aparycję, kiedy uprzejmie mu się przedsta-
wiałem. Nastąpiła rutynowa procedura przy-
jęcia poprzedzona okazaniem dokumentów. 
Właśnie w tym momencie spomiędzy różno-

rakich „papierków” mojego podopiecznego, 
wysunęła się doskonale znana mi legitymacja 
oblacka z herbem zgromadzenia oraz tek-
stem: „Evangelizare Pauperibus Misit Me”.

O widzę, że jest Ojciec Oblatem – tak jakoś 
powiedziało mi się spontanicznie. 
Mój Gość spojrzał na mnie bardzo (!) lustru-
jącym wzrokiem, czego nie mam mu dzisiaj 
za złe, wszak czasy to były zupełnie inne, a 
potem zapytał: „A skąd u pana takie roze-
znanie w polskich zakonach misyjnych?”. 
Parę minut zajęło mi dokładne tłumacze-
nie rodzinnej tradycji oblackiej, nakreślenie 
kapłańskiej drogi mojego Wujka i wreszcie 
określenie siebie w kontekście przekonań 
religijnych. Chyba mi się wreszcie udało, bo 
usłyszałem: „No to jesteśmy ziomkami, bo ja 
pochodzę z Rudnych Piekar…”. 
Tak oto poznałem Ojca Wilhelma Stempora.
Misjonarz miał przed sobą dwa tygodnie 
pobytu w szpitalu. To bardzo dużo dla „cie-
kawskiej duszy”, aby przepytać Go z całego 
życia, tym bardziej, że był doskonałym ga-
wędziarzem… Historii wystarczyłoby na sce-
nariusz filmowy.
Podczas rekonwalescencji, wieczorami, za-
siadaliśmy w Jego pokoju, a On rozkładał 
pamiątkowe fotografie, które nawykowo 
zabierał z sobą i snuł opowieści. 
Wiele wątków pozwoliłem sobie wtedy za-
notować… 
Ojciec Wilhelm Stempor urodził się 24 
czerwca 1913 roku, można powiedzieć za 
miedzą, w Rudnych Piekarach, czyli dzisiej-
szych Bobrownikach. Jego ojciec - Wincen-
ty był mistrzem piekarskim, a mama – Ber-
ta zajmowała się domem i wychowaniem 
szóstki dzieci.
Mając 14 lat wstąpił do oblackiego Niższego 
Seminarium Duchownego w Lublińcu, a w 
1933 roku rozpoczął formację w nowicjacie 
w Markowicach na Kujawach. Po roku złożył 
pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno-
-teologiczne podjął w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Obrze w roku 1934. Na-

ukę tam wspominał 
wyjątkowo ciepło, 
okrzepł już w życiu 
zakonnym, a poza 
tym odkrył w sobie 
talenty lingwistycz-
ne – język francuski 
i angielski były Jego 
żywiołem. Jak mówił: 
„Nawet nie mogłem 
się wtedy domyślać, 
że ich znajomość tak 
odmieni moje życie, 
a może nawet je ura-
tuje”. 
Obrzańskie studia 
przerwał wybuch II 
wojny światowej, 

wspominał: „To było bardzo dramatyczne, 
musiałem wracać do domu po pięciu latach, 
będąc tak blisko święceń”. Początkowo pra-
cował jako pomocnik w piekarni, jednak 

Docieram na jasnogórski szczyt. Jak każdy kieruję kroki w stronę Kaplicy z Cu-
downą Ikoną. Nieodparcie jednak spoglądam na pamiątkową tablicę ulokowana 
na lewym filarze osiemnastowiecznego przedsionka, tuż przed hebanowymi porta 
orientalis. 

myśli o dokończeniu studiów nie opuszczały 
Go. 
Kolejny etap opowieści Ojca Wilhelma to 
swoiste puzzle – zdarzeń, nazwisk, kontak-
tów, stacji kolejowych, przyjaciół i obcych, 
bezinteresownych ludzi… Całość złożyć 
mógł tylko Ojciec Stempor. Wkraczając jed-
nak w ten fragment swojego życia z wielką 
estymą odnosił się do tych, których jak sam 
mawiał: „Pan Bóg postawił na mojej dro-
dze”. 
Poprzez Wiedeń udało mu się dostać do 
Włoch, gdzie podjął studia w seminarium 
w Cineto Romano. Prohitlerowska polityka 
Mussoliniego zmusiła Go do ucieczki do 
Francji, gdzie podjął studia pod Paryżem. 
Niestety zdobycie przez Niemców stoli-
cy spowodowało zamknięcie seminarium. 
Wraz z grupą kleryków uciekał więc na połu-
dnie Francji do Agen. Podkreślał: „(…) to był 
wyczyn, w przeciągu jedenastu dni pokona-
liśmy pieszo prawie 500 km”. Po zawiesze-
niu broni skierowano ich do Bordeaux, a na-
stępnie do Seminarium Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej w miejscowości Notre 
Dame de Lumières. 
Tam Wilhelm Stempor skończył studia i 
otrzymał święcenia kapłańskie w lutym 1941 
roku. 
Zaraz potem objął placówkę w Montestruc 
sur Gers jako kapelan zdemobilizowanych 
polskich żołnierzy: „Polski Czerwony Krzyż 
powierzył mi w tym czasie opiekę nad roz-
rzuconymi w całym departamencie Gers 
Polakami”. Dalej wspominał: „W miasteczku 
Fleurance założyliśmy szkołę dla polskich 
dzieci wysiedlonych z Alzacji i Lotaryngii. 
Uczyłem te maluchy języka polskiego, religii, 
historii i geografii”. 
W tym samym czasie Ojciec Wilhelm organi-
zował dla żołnierzy pielgrzymki do Lourdes, 

Jasna Góra - tablica upamiętniająca pol-
skich lotników 

Brytyjski samolot De Havilland Mosquito, jeden z najbardziej 
udanych samolotów używanych podczas II wojny światowej. 
[fot. Wikipedia]
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pomagając przy okazji w ucieczkach do An-
glii przez Hiszpanię. Jak mówił: „(…) kiedyś 
i ja o tym pomyślałem… No i z ks. Adolfem 
Stopą i dwoma lekarzami uciekliśmy dzięki 
pomocy zaprzyjaźnionych Francuzów. 
Po dwóch miesiącach tułaczki Ojciec Stem-
por dostał się do Villa Real w Portugalii, a 
stamtąd statkiem do Gibraltaru. Pod koniec 
listopada 1943 roku, po dziesięciodniowym 
rejsie statkiem dotarł do Glasgow w Szkocji. 
Jak mówił: „(…) najpierw trafiłem do obozu 
przejściowego w Londynie, a potem po in-
terwencji Kurii Polowej zostałem zwolniony 
w Wigilię Bożego Narodzenia 1943 roku”.
Na początku stycznia 1944 roku z rąk bisku-
pa Józefa Gawliny otrzymał nominację na 
kapelana Myśliwskiego Dywizjonu 303 im. 
Tadeusza Kościuszki (3 Polskie Skrzydło My-
śliwskie), stacjonującego wtedy w północnej 
Irlandii. Komentował: „Przyjęto mnie bardzo 
gorąco, a poza tym dodano obowiązki ka-
pelana w stacjonującym w Anglii Dywizjonie 

316. Po odprawieniu porannej Mszy św. w 
Dywizjonie 303 leciałem samolotem, aby o 
godzinie 11.00 odprawić Mszę św. dla Dywi-
zjonu 316. Mojego pilota nazywałem – mi-
nistrantem…”.
Na moje zagadywanie o ewentualne próby 
zdobycia szlifów pilota z uśmiechem riposto-
wał: „Jedynym księdzem, który samodzielnie 
i rewelacyjnie pilotował maszynę był ks. 
Gogoliński-Elston… Ale i on miał przygody, 
pewnego razu w wyniku awarii wodował w 
Morzu Irlandzkim, z którego szczęśliwie zo-
stał wyłowiony”.
Ale za sterami Ojciec usiadł, zapytałem?…
„Tak, był to samolot Mosquito!”. Ojczulek aż 
zrobił się rumiany na twarzy: „To ci dopie-
ro była maszyna! Mosquito, czyli „komar”, 
wykonany był zasadniczo z drewna świer-
kowego i balsa. Miał dwa wydajne silniki 
i zabierał na pokład dwie osoby – pilota i 
obserwatora-bomardiera. Wyprodukowano 
kilka jego wersji bojowych. Piloci uwielbiali 
na nich latać ze względu na doskonałe pa-
rametry, stąd też nazwa „Wooden Wonder” 
(„drewniane cudo”), choć niektórzy żarto-
wali, że to „Termite’s Dream”, czyli – „ma-

rzenie termita”. Osobiście 
nie przejmowałem się, że 
w locie zjedzą mój samolot 
termity, bardziej „chodziła 
mi” po głowie inna sprawa 
– drewniany kadłub był łą-
czony klejem, a w Anglii za-
wsze jest mokro…” 
Ojciec Stempor kontynu-
ował wspomnienia: „Kape-
lani nosili typowe mundury 
lotnicze z charakterystycz-
nymi koloratkami, takimi 
wysokimi dookoła szyi, a na 
wyłogach kołnierza mieliśmy 
oznaki kapelana wojskowe-
go w postaci krzyża”. 
Zaraz potem poprosiłem o nakreślenie obo-
wiązków typowego kapelana polskich lotni-
ków, Ojciec Wilhelm wyliczał: „ (…) odpra-
wianie niedzielnych i świątecznych mszy św., 
udzielanie ślubów i chrztów, odwiedzanie 

chorych i rannych w 
szpitalach, odprawia-
nie uroczystości po-
grzebowych, a także 
spowiedź, wsparcie 
duchowe żołnierzy, 
którzy bardzo dotkli-
wie przeżywali rozłąkę 
z najbliższymi. Istotne 
było przypominanie 
podstawowych prawd 
wiary ze względu na 
dominujące środo-
wisko protestanckie. 
Niejednokrotnie przej-
mowali też obowiązki 
oficerów oświatowych 
i zajmowali się organi-
zacją kursów zawodo-
wych, maturalnych, 
językowych i zakłada-
niem bibliotek. Anga-
żowali się też w dzieła 
charytatywne”.

Nie pytając wprost, stwierdziłem: ale proszę 
Ojca wojna deprawuje ludzi i rodzi zwątpie-
nie… „Tak, ale w każdym człowieku pozo-
staje choćby cząstka dobra. Trzeba mu ją po-
móc odnaleźć w sobie, a wtedy jest szansa 
na ocalenie jego duszy. Nie wolno dopuścić, 
aby oczy człowieka na wojnie przesłoniła…
zemsta. O to walczyliśmy!”. 
Pamiętam też inny komentarz: „Pośród Po-
laków byli różni ludzie. Oczywiście, że wielu 
nosiło w sercu zadry i poczucie krzywdy, ale 
wyczuwało się, że wynieśli ze swoich rodzin-
nych domów szacunek do księdza i Kościoła. 
Dzięki temu łatwiej było mi do nich dotrzeć, 
jak to się mówi – ziarno trafiało na żyzna 
glebę. Co istotne, najulubieńszymi nabo-
żeństwami lotników były – „majowe” i paź-
dziernikowe różańce. Wtedy odczułem, jak 
wielka jest u nas Polaków cześć jaką darzymy 
Maryję…nawet w tak ekstremalnych oko-
licznościach. Zresztą wielu nosiło szkaplerz 
lub krzyżyk na szyi, niektórzy mieli przynisz-
czone obrazki z Panienką Ostrobramska lub 
Częstochowską”.
Słuchałem dalej: „Nie myśl jednak, że spo-
tkałem samych idealnych mężczyzn… zdecy-

dowanie nie!… Jednak ci bliżej Boga pocią-
gali zagubionych”.
Zdobyłem się kiedyś na śmiałość i zapytałem 
– dlaczego te zdjęcia i dokumenty towarzy-
szą Ojcu bez przerwy, zabrał je Ojciec nawet 
do szpitala? Ksiądz Stempor odrzekł: „Moja 
tułaczka po Europie, a potem praca w Anglii 
to - wielkie misje, które mogłem głosić. 
Na początku nie rozumiałem zawiłości dro-
gi, którą postawił przede mną Ten, który 
mnie powołał… Zrozumienie przyszło póź-
niej, a przed nim była – ufność! Te zdjęcia, 
odznaki, medale i wspomnienia to dowód, 
że moja misyjna droga zrodziła się z całko-
witej ufności.
Kiedy po wojnie wróciłem do Polski - uczy-
łem w seminarium lublinieckim i głosiłem 
wiele rekolekcji i misji…Niejednokrotnie 
przekonywałem o sensie ufności Bogu – ta-
kiej bez dyskusji, a te „pamiątki” były dowo-
dem, że warto Jemu ufać!”. 
Nasze pogawędki dobiegały końca…Ojciec 
Wilhelm wrócił do swojego klasztoru we 
Wrocławiu, a jakiś czas potem do rodzin-
nych Bobrownik. Rozmawialiśmy telefonicz-
nie parę razy, kiedyś powiedział: „Kiedy już 
będziesz – cywil – to zapraszam cię na kaw-
kę do Bobrownik, wtedy to sobie dopiero 
pogaworzymy…”.
Zakończyłem służbę dokładnie 7 kwietnia 
1990 roku. Wielkanoc była - tuż tuż, pomy-
ślałem więc, że odwiedzę Go po świętach. 
Ojciec Wilhelm zmarł nagle po Mszy św. w 
Poniedziałek Wielkanocny – 16 kwietnia 
1990 roku. Zamiast „pogaworzyć”, uczestni-
czyłem w Jego pogrzebie w Bobrownikach.
Prawie codziennie jeżdżę tarnogórską ob-
wodnicą. W pobliżu „Parku Wodnego” jest 
rondo. Nadano mu imię Księdza kapitana 
Wilhelma Stempora. 
A któż to był?… Zdają się pytać przejeżdża-
jący. I nie dziwota, że nie wiedzą, bo mimo 
tak bogatego życiorysu Ojciec Wilhelm był 
zawsze skromnym i dobrodusznym Ojczul-
kiem. Odczuwam wielką satysfakcję, że 
dane mi było Go poznać. W jakimś sensie 
spotkanie z Nim urzeczywistniło w moim 
życiu - a szczególnie w mojej „wojskowej 
przygodzie” - tezę Ojca Stempora o ufności 
bezdyskusyjnej… 

Jacek Glanc 

*  prezentowane zdjęcia pochodzą z archi-
wum Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

Ojciec Stempor za sterami myśliwca

Pośród lotników Dywizjonu 303(O. Stempor w środku)
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Nie jest Pan ani rodowitym boernerowia-
ninem, ani zawodowym historykiem. Od 
kiedy rozpoczęły się Pańskie związki z Bo-
ernerowem? W jaki sposób krystalizował 
się zamysł napisania książki? 

–  Urodziłem się w Rawie Mazowieckiej. 
Dzieciństwo spędziłem w Zaleszczykach, 
w zakolu Dniestru. Tam nasza nauczy-
cielska rodzina przeżyła dramat wcielenia 
do ZSRR Kresów Wschodnich. Ojciec mój 
z „nieludzkiej ziemi” powrócił dopiero w 
1958 roku. Maturę zdałem w Płońsku, 
ukończyłem Wydział Komunikacji Poli-
techniki Warszawskiej. Przypadek sprawił, 
a może zrządzenie Bożej Opatrzności, że 
po studiach, w 1962 roku, związałem się, 
jako pracownik cywilny, z Wojskową Aka-
demią Techniczną. Przepracowałem w niej 
i przemieszkałem w jej pobliżu przeszło 
ćwierć wieku. W młodości „zaraziłem” się 
skutecznie pasją krajoznawczą w PTTK, 
byłem przewodnikiem wycieczek, mam w 
dorobku wiele krajoznawczych publikacji. 
Nic dziwnego, że zacząłem rozpoznawać 
moje nowe miejsce na ziemi. Szybko zda-
łem sobie sprawę z tego, jak bardzo jest 
interesujące. Nawet dla miejscowej szko-
ły przygotowałem pogadanki o historii 
osiedla połączone z pytaniami, na które 
uczniowie musieli odpowiadać, a tym sa-
mym przyswajać sobie wiedzę o Boernero-
wie.Na pisanie książki nie miałem wtedy 
czasu. Niespodziewana inspiracja przy-
szław 1996 roku i miała religijne podłoże 
– nawiedzenie parafii przez figurę Matki 
Bożej Fatimskiej. Powitalna Msza święta 
na stadionie WAT, zapadająca ciemność, 
trybuny oświetlone tysiącami lampionów, 
które trzymali w dłoniach wierni. Było ich 
prawie siedem tysięcy, cywilnych i woj-
skowych. Ich serca – tak to odbierałem 
– otworzyły się wtedy na orędzie Matki 
Bożej wzywającej do nawrócenia, pokuty 
i modlitwy. To był duchowy szok. Znałem 
przecież wojskowe środowisko, byłem 
świadomy jak wiele przez lata robiono, 
aby osłabić jego więzi z Bogiem, z Kościo-
łem. A tymczasem… Pomyślałem, że trze-

stoją kapłani, ale także osoby związane z 
wojskiem…

–  Także najważniejsze struktury wojskowe. 
Pierwszą drewnianą kaplicę w Boernero-
wie wybudowano w 1936 roku ze środ-
ków Ministerstw Spraw Wojskowych, 
dopełnionych dobrowolnymi ofiarami. To 
wtedy ppłk dypl. Leopold Gebel przywiózł 
z Wilna kopię obrazu Matki Bożej Ostro-
bramskiej – patronki naszej parafii. Kapli-
cę w Boernerowie poświęcił w 1937 roku 
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. 
Józef Gawlina. Wyznaczył także pierwsze-
go kapelana, ks. dr. Jana Pawła Mauers-
bergera, byłego kanclerza kurii polowej, 
później inicjatora powołania Szarych Sze-
regów.
Miałem szczęście uczestniczyć w 2007 
roku w pielgrzymce naszej parafii do Wil-
na. Matce Miłosierdzia dziękowaliśmy za 
70 lat opieki nad naszą parafią. Był wtedy 
z nami śp. bp Tadeusz Płoski, Biskup Polo-
wy Wojska Polskiego. 

O wojennym losach mieszkańców osiedla 
pisze Pan wiele w książce Boernerowo 
pamięta. Utrwala i wydobywa – często z 
zapomnienia – biografie tych, w przewa-
dze młodych, którzy zginęli, w różnych 
miejscach, na różnych frontach. Udało się 
Panu zgromadzić zdjęcia wielu z nich: po-
godnych, ufnie patrzących w przyszłość, 
złączonych tym niewidzialnym splotem 
– poczuciem służby, obowiązku wobec 
ojczyzny….

–  To cecha typowa dla tamtego pokolenia, 
kształtowanego w duchu patriotyzmu. 
Także tej jego części, która wzrastała w 
Boernerowie. Tam było przecież Osiedle 
Niepodległościowców. Praktyczna lek-
cja patriotyzmu. Młodzież wspomagała 
mieszkających tam weteranów Powstania 
Styczniowego, widziała jak są honorowa-
ni, otaczani szacunkiem. To się osadzało 
w świadomości, torowało drogę do kla-
rownych deklaracji, kiedy padała propo-
zycja wejścia do konspiracji, bardzo tu 
rozwiniętej, do podziemnego wojska, do 
Powstania Warszawskiego.

Pierwsza powojenna dekada. To szczegól-
nie trudny czas dla Boernerowa.

–  I dla Polski całej: kres złudzeń o demo-
kratycznym kształcie ojczyzny, stalinizm, 
zbrodnie systemu, ateizacja, walka z Ko-
ściołem… Przypominam w książce tragicz-

Jestem dłużnikiem
Pana Boga

ba to koniecznie udokumentować, Pomysł 
poparł ówczesny proboszcz, śp. ks. Jerzy 
Syryjczyk. Taka była droga do mojej pierw-
szej boernerowskiej publikacji, zatytuło-
wanej Byłaś wśród nas (1966). To kronika 
obecności u nas Matki Bożej w figurze 
Fatimskiej. 
Kolejną inspiracją były zbliżające się jubi-
leusze: 70 rocznica parafii w roku 2006, 
w rok później – 75 rocznica budowy osie-
dla. W przeciągu pięciu lat powstały trzy 
wspomniane książki, w sumie 723 stroni-
ce tekstu, 737 fotografii, w tym 231 mo-
jego autorstwa. Było to możliwe dzięki 
wsparciu i zachęcie ks. proboszcza Jana 
Domiana i współpracy z mieszkańcami 
Boernerowa, zwłaszcza z Panią Barbarą 
Bigo. Odczuwałem radość pisania. Mo-
głem spożytkować moją dotychczasową 
wiedzę, wykorzystać wycinki, wypisy 
z publikacji, jakie gromadziłem od lat, 
przeprowadzać wywiady ze świadkami 
boernerowskiej historii.

Miał Pan poniekąd ułatwione zadanie. Hi-
storia tego miejsca nie jest zbyt długa. To 
umożliwiało ogarnięcie całości.

–  Tak, Boernerowo to stosunkowo młoda 
wspólnota. Powstała z inspiracji inż. Igna-
cego Boerenera, towarzysza walki Józefa 
Piłsudskiego, wtedy, na początku lat trzy-
dziestych, ministra Poczt i Telegrafów. To 
on powziął projekt, aby dla pracowników 
swego resortu wznieść w tym zacisznym, 
lesistym miejscu osiedle drewnianych 
domków o zróżnicowanym gabarycie, 
interesującej architekturze – Osiedle Łącz-
ności. Marszałek Józef Piłsudski, który 
kiedyś odwiedził swego przyjaciela, zain-
teresował Boernerowem stowarzyszenie 
o nazwie Bratnia Pomoc Byłym Uczestni-
kom Walk o Niepodległość. Tak powstało 
kolejne osiedle – Niepodległościowców, 
zasiedlone przez weteranów dróg ku Nie-
podległej. Warto wspomnieć, że w pobli-
żu, na terenie Fortu Babice, w 1923 roku 
powstała transatlantycka stacja radiotele-
graficzna – największa inwestycja radioko-
munikacyjna II RP, wysadzona przez Niem-
ców 16 stycznia 1945 roku. Z panoramy 
zachodniego przedpola Warszawy na za-
wsze zginęły jej wysokie maszty.

Osiedle Niepodległościowców. To wtedy 
rozpoczyna się wojskowy wątek historii 
Boernerowa, bardzo wyraźnie zaznaczo-
ny w jego dziejach. Równolegle konsoli-
duje się wspólnota wiary. U jej początków 

Z Jerzym Bogdanem Raczkiem, autorem trylogii poświęconej dzie-
jom Boernerowa i Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. MB Ostrobram-
skiej,  rozmawia Jędrzej Łukawy.  
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ną postać płk. dypl. pil. Bernarda Adamiec-
kiego – organizatora lotnictwa w Armii 
Krajowej, po wojnie komendanta Technicz-
nej Szkoły Lotniczej w Boernerowie. Aresz-
towany pod wyimaginowanymi zarzutami, 
został stracony w mokotowskim więzieniu 
w 1952 roku. Obecnie zapomniany… 
To czas organizacji WAT-u, budowy no-
wych budynków, nie związanych z ukła-
dem urbanistycznym Boernerowa, a przede 
wszystkim cios w stabilną wspólnotę – bru-
talna akcja wysiedlania dotychczasowych 
mieszkańców. Nowi lokatorzy: oficerowie 
z WAT-u, KBW, Informacji Wojskowej, ofi-
cerowie i doradcy radzieccy. Po paździer-
nikowej odwilży ledwie ok. 20 procent 
dawnych mieszkańców wróciło na swoje. 
Ten stan rzeczy na długie lata zaważył na 
losach boernerowskiej wspólnoty.

A droga wspólnoty kościelnej? 

–  Był czas pewnej normalności. Potem pró-
by jej zdławienia, likwidacji: także te bru-
talne, podpalenia kaplicy i bezczeszczenie 
sakralnej przestrzeni. Ale wspólnota wiary 
– choć pozbawiana możliwości normalne-
go funkcjonowania – trwała. Udało mi się 
odtworzyć sprawy personalne, przybliżyć 
sylwetki księży, którzy tu pracowali dłu-
żej, krócej. Bywali wśród nich byli kapłani 
wedle Serca Jezusowego, bywali też, tzw. 
księża patrioci, którzy ograniczali do mini-
mum swe kapłańskie powinności. I jedni, 
i drudzy, przynosili tu przecież Chrystusa 
Eucharystycznego. I to w pobliże uczel-
ni wojskowej, wtedy zideologizowanej, 
wprzęgniętej w ateistyczny system. Pod 
skorupą oficjalnej ideologii niejedno żoł-
nierskie serce biło jednak rytmem wiary. I 
tu funkcjonował Kościół katakumbowy. 

W tym środowisku, na początku lat sie-
demdziesiątych powstał nowy kościół. To 
swoisty paradoks tamtego czasu.

–  To dzieło ks. kpt./płk. Remigiusza Zimaka. 
Po długich staraniach uzyskał zaskakującą 
jak na tamte czasy decyzje wojskowych 
władz architektonicznych zezwalających 
„na adaptację świątyni dla potrzeb kul-
tu”. Drewniana świątynia przeobraziła 
się w murowany kościół, trzy i pół razy 
większy od niej. Był to czas po tragedii 
Grudnia 1970. Ks. Zimak był przekonany, 
że to tamta przelana na Wybrzeżu krew 
powstrzymała władze przed gniewną re-
akcją. 10 września 1973 roku Prymas Ty-
siąclecia konsekrował ten tak osobliwie 
zbudowany kościół. 

Był Pan świadkiem odrodzenia się wspól-
noty parafialnej w nowych warunkach po 
1989 roku. 

–  Boernerowska wspólnota wiary w 1984 
na mocy dekretu Prymasa Józefa Glempa 
uzyskała statut Parafii Cywilno-Wojskowej. 
Nowy etap jej historii wyznacza kolejna 
cezura: odnowienie w 1991 roku Ordyna-
riatu Polowego WP, posługa pierwszego 
biskupa polowego w powojennej Polsce 
ks. bp. gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia 
i jego następców, śp. bp. gen. dyw. Tade-
usza Płoskiego i ks. bp. Józefa Guzdka. 
Byłem świadkiem tych lat, uczestnikiem 
podejmowanych wtedy wspólnotowych 
działań. Poświęciłem im wiele miejsca w 
moich książkach. Szczególnie wiele się tu 
działo za pasterzowania ks. Jerzego Syryj-
czyka i jego następcy, ks. Jana Domiana, 
aktualnego proboszcza. To czas inicjatyw 
dynamizujących wspólnotę: Akcja Kato-

licka, Koła Żywego Różańca, Poradnictwo 
Rodzinne, Przymierze Rodzin. To czas hi-
storycznych nawiedzeń: Matki Bożej Fa-
timskiej, obrazu Jezusa Miłosiernego, 
wizerunku Hetmanki Żołnierza Polskiego. 
Czas misji świętych – pogłębiania formacji 
chrześcijańskiej, więzi z Kościołem, reflek-
sji nad drogą życia…

Ważny rys bornerowskiej wspólnoty to 
służba historycznej pamięci. 

–  Rozdział który mówi o tym zatytułowa-
łem „ Naród tracąc pamięć – traci życie”. 
Ta posługa pamięci – tablice, kamienie, 
pomniki – szczególnie bliska jest sercu ks. 
Jana Domiana. Służy przeszłości – ocala 
od zapomnienia tych, o których trzeba 
pamiętać. Służy teraźniejszości – uświa-
damia wartość dobrych czynów. I służy 
przyszłości – niech ci, co po nas przyjdą, 
wiedzą, jakie wiano przeszłości otrzymują. 
10 października przybyła nowa tablica ku 
czci ofiar tragedii smoleńskiej. Na kartach 
książki w szczególny sposób przypomnia-
łem tych spośród nich, którzy byli zwią-
zani z naszą wspólnotą: ks. bp gen. dyw. 
Tadeusz Płoski, ks. płk Jan Osiński, gen. 
Franciszek Gągor, gen. broni Bronisław 
Kwiatkowski. gen. dyw. Kazimierz Gilarski, 
Grażyna Gęsicka, Andrzej Przewoźnik, Sła-
womir Skrzypek… Zawdzięczamy im wiele 
dobra, niech trwają w pamięci i modlitwie 
naszej wspólnoty. W pobliskich Starych 
Babicach urządzono Aleję Dębów Ofiarom 
Wschodu, również tym z Boernerowa.

Czy już praca pisarska skończona? …

–  To najtrudniejsze pytanie. Marzy mi się ko-
lejna książka. Jestem wszak wielkim dłużni-
kiem Pana Boga za wszystko, co od Niego 
w życiu otrzymałem: począwszy od daru 
życia, napotkanego dobra, daru wspaniałej 
rodziny i innych darów Opatrzności Bożej. 
Jeśli pisząc moje książki o historii naszej 
wspólnoty wiary, o postaciach wiernych Oj-
czyźnie, uczące młodych szacunku i miłości 
Boga i Ojczyzny, mógłbym choć w części 
spłacić kolejną cząstkę długu wdzięczności 
wobec Stwórcy, to warto pisać.

Boernerowo to osiedle dzielnicy Bemowo położonej w północnej 
części Warszawy na przedpolu Puszczy Kampinoskiej. W jego są-
siedztwie znajduje się Wojskowa Akademia Techniczna, przez lata 
niedaleko stąd funkcjonowało lotnisko wojskowe. Boernerowo to 
także wspólnota wiary Parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej przy-
należnej kanonicznie do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Rok 2011 został ogłoszony przez Senat 
RP Rokiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go. Uroczystości rocznicowe dla młodzie-
ży będą miały miejsce w Niepokalanowie, 
w czasie Rekolekcyjnego Spotkania Mło-
dych - „Max Festiwal”. Wszelkie szczegóły 

są na stronie internetowej www.maxfestiwal.pl. Termin Max Festi-
walu to 22-26 sierpnia 2011. Zachęcamy katechetów i świeckich i 
duchownych do organizowania wspólnych wyjazdów. Noclegi na 
polu namiotowym w części klasztornej.
Tematem rekolekcji będzie postać św. Maksymiliana i 70. rocznica 
jego męczeńskiej śmierci. Pragniemy także nawiązać do spotka-
nia młodzieży z Benedyktem XVI w Madrycie i przeżywać ten czas 
w duchowej łączności z Ojcem św., rozważając jego orędzie do 

Max Festiwal młodych napisane z tej okazji. Kontynuując tematy związane z sa-
kramentami w tym roku pochylamy się nad bierzmowaniem i oso-
bą Ducha Świętego.
W programie tegorocznego „Max Festiwalu” są, m.in. koncert ze-
społu „Regau” świadectwa, modlitwa wstawiennicza i o dobre wy-
korzystanie Darów Ducha Świętego, wspólnota, zabawa, pokazy 
tańca z ogniem, warsztaty cytogenetyczne, arachnologiczne, arty-
styczne, medialne, muzyczne, itp., pogodne wieczory, seanse fil-
mowe, konferencje, możliwość zajrzenia do jednego z „namiotów 
tematycznych” i porozmawiania na prezentowane tematy (powo-
łaniowe, Rycerstwa Niepokalanej, harcerskie, medialne, poradnic-
two uzależnień, rodzinne, sprawy związane z życiem, dorastaniem, 
uczuciami i seksualnością człowieka), spotkania w grupach, a także 
możliwość indywidualnej rozmowy z zakonnikami, czy też spowie-
dzi, nawet dłuższej. 

Materiały organizatorów Max Festiwalu
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Msza św. z udziałem wojska na Pl. Piłsduskiego

Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie
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fot.: Krzysztof Stępkowski

Uroczystość Bożego Ciała w PKW Afganistan

fot.: Bogusława Piekut

Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie Procesja Eucharystyczna ulicami Warszawy
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Wspólna akcja charytatywna Muzeum i Caritas OPWP
Zaczęło się od rekolekcji wielkopostnych w Muzeum Ordynariatu Polo-
wego WP na temat pomocy bliźniemu, potem pracownicy muzeum od-
wiedzili kilka warszawskich szkół, przybliżając dzieciom warunki życia 
biednych afgańskich dzieci. Jedna dobra myśl zrodziła następną, a za 
nimi poszły dobre czyny. Tak zrodziła się akcja pomocy charytatywnej 
dla afgańskich dzieci, w której uczestniczyło kilka warszawskich szkół.

W Katedrze Polowej WP, 10 czerwca, zgro-
madzili się przedstawiciele warszawskich 
szkół, uczestnicy akcji, aby podsumować jej 
owoce. Uczniowie i nauczyciele z SP Nr 306 
im. Ks. Jana Twardowskiego, SP Nr 158 im. 
J. Kilińskiego, SP Nr 330 im. Nauczycieli Taj-
nego Nauczania, Prywatnego Gimnazjum i 
Liceum Sióstr Zmartwychwstanek, XIV LO im. 
S. Staszica oraz Gimnazjum Nr 42 przez mie-
siąc prowadzili zbiórkę przyborów szkolnych 
wśród swoich kolegów.
Kurator  Muzeum Ordynariatu Polowego, któ-
re jest afiliowane przy Muzeum Historycznym 
Warszawy, Jacek Macyszyn, powitał młodych 
wolontariuszy i podziękował im i ich nauczy-
cielom za przykład czynnej miłości chrześcijań-
skiej: „Każdy, nawet najmniejszy dar, daje na-
dzieję; czy to sweterek, czy piórnik, czy zeszyt, 
daje nadzieję, że na drugim końcu świata jest 
ktoś, kto mnie kocha, troszczy się o mnie. Ze 
wzruszeniem słuchałem  w „Noc Muzeów”, 
kiedy wyjaśnialiście cel tej zbiórki...”. 

„Jaki jest związek Muzeum Ordy-
nariatu z Caritas OPWP? Wystarczy 
zwiedzić Muzeum OPWP, żeby się 
przekonać, jak ściśle pomoc dru-
giemu człowiekowi w potrzebie 
wiąże się tradycją duszpasterstwa 
wojskowego” -  podkreślił kurator. 
Pracownica Caritas OPWP, Agata 
Eratowska opowiadała, jak wygląda proce-
dura przekazywania pomocy charytatywnej 
do bazy Ghazni w Afganistanie. Czasem gor-
liwość i entuzjazm wrażliwych serc zderzają 
się z twardymi realiami wojskowych i biuro-
kratycznych procedur. Pani Eratowska przed-
stawiła zaangażowanie księży kapelanów, 
którzy są bezpośrednimi odbiorcami darów 
Caritas w wojskowych bazach w Afganista-
nie: „Z księżmi kapelanami, posługującymi 
na misjach, jesteśmy w stałym kontakcie 
mailowym i telefonicznym,  na bieżąco mo-
nitorujemy potrzeby miejscowej ludności 
cywilnej”.

Te piękne inicjatywy edukacyjne i wycho-
wawcze, których animatorami są:  Radosław 
Głowacki, pracownik Muzeum OPWP oraz 
Marcin Woźniak, katecheta z SP Nr 306 im. 
Ks. Jana Twardowskiego, nie byłyby zapewne 
możliwe bez odpowiedniej atmosfery zrozu-
mienia i współpracy nauczycieli i rodziców. 
„To symbioza nauczycieli i rodziców, którzy 
swoim życiem i przykładem wszczepiają mło-
dym ludziom wartości, spotkała się z taką 
reakcją wrażliwych młodych serc” –  powie-
działa Katarzyna Janek, pracownica Muzeum 
Ordynariatu Polowego WP.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska/at
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Wakacje w Ustce
Spod Katedry Polowej WP, 24 czerwca, wyjechała  grupa 35 dzieci, które będą 
wypoczywać na pierwszym turnusie obozu Caritas Wojskowej w Ustce, w Cen-
trum Charytatywno-Społecznym im. bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia. Wypo-
czynek nad morzem rozpoczynają dwie grupy: z Warszawy i z Żagania. Komen-
dantem obozu będzie ks. kan. Mirosław Dragiel, kapelan Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Radomiu. Błogosławieństwa na drogę udzielił uczestnikom obozu, 
ich rodzicom, kierowcom i opiekunom, biskup polowy WP Józef Guzdek.

- Żeby ptak mógł wysoko szybować potrzebu-
je mocnych skrzydeł. I tak jest z człowiekiem; 
jest czas pracy oraz wypoczynku i modlitwy. 
Dzięki tej równowadze można wysoko szybo-
wać – powiedział bp Guzdek. Biskup polowy 
pogratulował dzieciom wyników w szkole. 
Życzył, aby aktywnie spędzili nadchodzące 
wakacje. – Pamiętajcie też o modlitwie i nie-
dzielnej Eucharystii. Bądźcie roztropni, słu-

chajcie się waszych wychowawców, bo bez-
pieczeństwo jest najważniejsze – podkreślił. 
Proboszcz katedry, ks. płk Robert Mokrzycki, 
życzył dzieciom, by dobrze spędziły czas wol-
ny od nauki. – Dajcie sobie wzajemnie od sie-
bie odpocząć i pozwólcie za sobą zatęsknić, a 
stanie się to wtedy, kiedy nie będziecie zbyt 
często sięgać po telefon komórkowy – powie-
dział.

Drugi turnus odbędzie się na 
przełomie lipca i sierpnia, na 
którym będą wypoczywały 
dzieci z rodzin wojskowych 
Straży Granicznej i Żandar-
merii Wojskowej. Opiekę 
duszpasterską i wychowaw-
czą zapewni dzieciom m.in. 
ks. mjr Wiesław Kondra-
ciuk, kapelan Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej 
w Białymstoku. W letnim 
wypoczynku weźmie udział 
140 dzieci. 

W tegorocznej akcji letniej Caritas Ordynariatu 
Polowego, na dwutygodniowych turnusach 
w Ustce i Chełmie wypoczywać będzie w su-
mie ponad 300 dzieci z rodzin wojskowych.
Tegoroczna akcja letnia Caritas OPWP jest 
dofinansowana przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej.
- Podobnie jak w zeszłym roku, wspólnie z 
Kancelarią Senatu, zorganizowaliśmy także 
obóz polonijny dla dzieci z Ukrainy. Ponad 
setka dzieci z rodzin polskich na Ukrainie 
przyjedzie do naszego ośrodka koło Chełma 
– powiedziała Agata Eratowska, pracownica 
Caritas OPWP.

***
Oddział Caritas Wojskowej powołał dekretem 
z 12 marca 1996 r. ówczesny biskup polowy 
WP Sławoj Leszek Głódź, faktyczna działal-
ność charytatywna w Ordynariacie Polowym 
WP trwała od początku jego przywrócenia, 
od 1991 r.
Biskup Głódź ustanowił Caritas w Diecezji Woj-
skowej jako autonomiczny podmiot prawa ko-
ścielnego i cywilnego, działający na podstawie 
własnego statutu, a granice tej diecezji sięgają 
wszędzie tam, gdzie pełni swoją misję poko-
jową polski żołnierz i gdzie towarzyszą mu 
kapelani wojskowi. Nadrzędną władzę nad 
Caritas Ordynariatu Polowego WP sprawuje 
Biskup Polowy WP, a w jego imieniu bieżącą 
pracą kieruje wikariusz biskupi ds. charytatyw-
nych, ks. prałat płk Robert Mokrzycki.
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Caritas Ordynariatu Polowego zorganizowała wakacje dzieciom z rodzin wojskowych

Ustka, 25 czerwca 2011 r. Pierwszy turnus wakacyjny dzieci 
z Dekanatu Wojsk Lądowych oraz Śląskiego i Warszawskiego Dekanatu Wojskowego
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 6 listopa-
da 1904 roku w Nie-
ledwi pow. Hrubie-
szów, jako syn Jana i 
Anieli z Jastrzębskich. 
Uczęszczał do Mę-
skiego Seminarium 

Nauczycielskiego w Chełmie. W latach 1917-
-1918 jako uczeń działał w POW w Chełmie. 
W 1918 roku uczestniczył w rozbrajaniu 
Niemców i Austriaków w Chełmie. 14 lipca 
1919 roku, jako 15-letni chłopak, wstąpił 
ochotniczo do Wojska Polskiego. W Bryga-
dzie Jazdy Ochotniczej majora Feliksa Jawor-
skiego walczył w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. Dostał się do niewoli sowieckiej, z której 
po trzech tygodniach udało mu się uciec i 
wrócić do jednostki. 21 stycznia 1921 roku 
został zdemobilizowany. W jesieni 1921 roku 
wstąpił do Seminarium Duchownego w Lu-
blinie i jako jego alumn zdał eksternistycznie 
maturę w Gimnazjum im. Staszica. 30 kwiet-
nia 1927 roku uzyskał święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa lubelskiego Mariana Fulmana. 
Po święceniach został skierowany na dalsze 

studia, ukończył historię na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 1 
marca 1928 roku otrzymał awans na stopień 
kapelana rezerwy. Od 1931 roku był nauczy-
cielem w Gimnazjum Biskupim w Lublinie, a 
następnie administratorem parafii w Urzędo-
wie.
W lutym 1934 roku otrzymał powołanie do 
Wojska Polskiego. Został kapelanem X Woj-
skowego Szpitala Okręgowego w Przemyślu, 
a w 1937 roku kapelanem garnizonu Prze-
myśl i proboszczem parafii wojskowej Naj-
świętszego Serca Jezusa. 19 marca 1939 roku 
otrzymał awans na stopień starszego kapela-
na (majora). W 1939 r. został proboszczem 
22 Dywizji Piechoty Górskiej w Przemyślu.
W kampanii polskiej 1939 roku 22 Dywizja 
walczyła w składzie Armii „Kraków”. Prze-
szedł szlak bojowy tej dywizji, od walk z 
Niemcami pod Olkuszem po walki w okoli-
cach Lubaczowa. Następnie z resztką dywizji 
wycofywał się na wschodnie tereny Polski 
uczestnicząc w walkach z bandami ukra-
ińskimi i wojskami sowieckimi. Po starciu z 
oddziałem sowieckim pod Włodzimierzem 

Ks. Stanisław Kontek (1904-1940) - kapłan diecezji lubelskiej, 
proboszcz 22 Dywizji Piechoty Górskiej

Wołyńskim pozostał na polu walki. Nie sko-
rzystał z propozycji miejscowej ludności by 
się ukrył. Udzielał pomocy duszpasterskiej 
rannym i konającym. Wzięty do niewoli so-
wieckiej i osadzony w obozie w Szepietów-
ce, skąd przewieziono go do Starobielska. W 
wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1939 roku, 
został wraz z innymi kapłanami wywieziony 
do więzienia Butyrki (według innych źródeł 
na Łubiankę) w Moskwie. Wiosną 1940 r. 
przed operacją „rozładowania” obozów zo-
stał odesłany do Kozielska. Zamordowany w 
Katyniu. Jego nazwisko znajduje się na Liście 
Wywozowej nr 22 z 9 kwietnia 1940 roku, 
pozycja 66. Spoczywa na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Katyniu.
5 października 2007 roku minister obrony 
narodowej awansował go pośmiertnie na 
stopień podpułkownika. Awans ogłoszono 
9 listopada 2007 roku w trakcie uroczystości 
„Katyń Pamiętamy - Uczcijmy Pamięć Boha-
terów”.

Bogusław Szwedo

Mała ojczyzna i 
wielka miłość.  Bo 
czy można inaczej 
opisać pasję, z jaką 
Jerzy Bogdan Ra-
czek dokumentuje 

historię i  wpisane w nią losy ludzi Bo-
ernerowa? To już trzecia książka tego 
autora, która jest świadectwem, że 
wielka miłość jest tylko wtedy praw-
dziwa, gdy jest zakorzeniona w Bogu. 
W trylogii o Boernerowie Kościół Mat-
ki Bożej Ostrobramskiej i jego kolejni 
pasterze to nie dodatek do życia tego 
warszawskiego osiedla, ale jego serce.

„ Boernerowo i jego świątynia”, „Jubileusze 
Boernerowa”  i ostatnia książka „Boernerowo 
pamięta” to owoc  tytanicznej pracy  i de-
terminacji autora, by ocalić od zapomnienia 
i przekazać następnym pokoleniom depozyt 
pamięci i wdzięczności dla  poprzedników, 
którzy na tym skrawku warszawskiej ziemi 
pozostawili ślad. Książka powstała w roku 
beatyfikacji Jana Pawła II, więc autor poleca 

Czterdziestu pięciu z Boernerowa

Błogosławionemu  „mieszkańców Boernero-
wa i Ziemi  Babickiej, którzy za Ojczyznę swo-
je życie oddali i  którzy dla Niej żyją i pracują”.  
Jerzemu Bogdanowi  Raczkowi bliska jest de-
wiza, która mówi, że narody tracąc pamięć 
tracą życie.
 Historia Boernerowa przez okres PRL była 
białą plamą na mapie Warszawy, która do-
magała się  wypełnienia  -  gwoli prawdy i 
sprawiedliwości. Przemilczano tę historię, bo 
w latach 50. XX w. przedwojenni mieszkań-
cy  osiedla zostali przymusowo wysiedleni 
ze swych  domów.- „ Zabrano im nie tylko 
domy, ale w 1951 r. ukradziono im nazwę 
osiedla”- pisze Jerzy Raczek.
 Kościół, który powstawał wraz z osiedlem w 
latach trzydziestych, był  jak wyrzut sumienia 
dla tych, którzy chcieli zatrzeć ślady pięknej 
przeszłości i wspaniałych ludzi Boernerowa. 
Podpalenia kościoła – to haniebne akty tej 
walki nie tylko z Kościołem, ale i z pamięcią 
narodową.
 Tego aktu zadośćuczynienia  doświadczają 
dziś boernerowianie dzięki m.in. pracy Jerze-
go Raczka, który jest aktywnym parafianinem 

Kościoła Garnizonowego Matki Bożej Ostro-
bramskiej. Boernerowska parafia obok wy-
dawnictwa Rytm przyczyniła się do powsta-
nia książki „Boernerowo pamięta”.
Autor  przedstawia losy i sylwetki 45 .przed-
wojennych mieszkańców Boernerowa 
– obrońców Warszawy i żołnierzy września 
1939 r., ofiary zbrodni katyńskiej, żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ofiary 
niemieckiego terroru okupacyjnego, żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziemnego bohaterów 
Powstania Warszawskiego oraz bohaterów  
powojennych, którzy pozostali wierni mimo 
wszystko Bogu i Ojczyźnie. 
 Osobny rozdział autor poświęcił ofiarom 
katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia. 
2010 r. które były związane z Boernerowem. 
Na zakończenie Jerzy  Raczek, zamiłowany 
krajoznawca, zaprasza na spacer szlakiem 
miejsc pamięci historycznej Boernerowa i Sta-
rych Babic.
Biskup polowy Józef Guzdek we wstępie 
do książki  wyraża  szczególną wdzięczność 
autorowi za upamiętnienie sylwetek i pracy 
12. kapelanów wojskowych.                      jes

Pó³ka z ksi¹¿kami
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Data urodzenia: 12 stycznia 1945 r. Miejsce urodzenia: Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. 
– Byłem bardzo maleńki, jak się urodziłem; niewiele ponad kilogram i niecałe 40 cm – opowia-
da Maciej Niewiadomski, jeden z siedemnaściorga, żyjących dotąd na świecie dzieci urodzonych 
w Auschwitz. Jeden z trzydziedzieściorga niemowląt, które wyszły żywe z tego piekła na ziemi. 
Jeden z trzech tysięcy noworodków, które sprowadziła na świat w nieludzkich warunkach hero-
iczna położna Stanisława Leszczyńska. Matka matek z Auschwitz. Dziś Sługa Boża, której proces 
beatyfikacyjny rozpoczął się w archidiecezji łódzkiej.

Maciej Niewiadomski przyszedł na świat za-
ledwie kilkanaście dni przed wyzwoleniem 
obozu Auschwitz-Birkenau. Przyszedł na 
świat z wyrokiem śmierci. Tak zadecydowa-
li ci, którzy zawłaszczyli Boże kompetencje: 
to my „panowie świata, życia i śmierci” bę-
dziemy odtąd decydować o wartości ludzkie-
go życia. Twórcy i kontynuatorzy eugeniki, 
eksperymentów medycznych – zbrodniarze 
hitlerowscy z doktorem Mengele na czele. 
Każde ludzkie życie jest święte od poczęcia 
do naturalnej śmierci, wiedziała ta, która 
miała Boże prawo wypisane w swoim sercu i 
sumieniu – położna Stanisława Leszczyńska.
– O wartości ludzkiego życia decyduje jego 
jakość, wypadkowa ludzkich kalkulacji 
ekonomicznych i politycznych, czyli uży-
teczność w zbrodniczych planach podboju 
świata – to antycredo wszystkich, którzy 
dokonują aż po dziś zamachu na świętość 
ludzkiego życia. Niezależnie czy robią to rę-
kami schwester Klary i ulicznicy Pfani, które 
topiły nowonarodzone dzieciątka w beczce 
zaraz po urodzeniu… Czy też z listkiem figo-
wym, przyklejonym do sumienia, w białych 
rękawiczkach i kołnierzykach, w sejmowych 
ławach przyciskając guzik, głosują przeciw 
życiu lub deklarują publiczne poparcie. Za 
aborcją, eutanazją czy in vitro.

 Jestem lekarzem,
jestem człowiekiem, jestem katoliczką

Hitler czy Stalin wcale nie byli pionierami 
„naukowego postępu” w eksterminacji naj-
bardziej bezbronnych. Wśród prekursorów 
był m.in. Król Egiptu z „Księgi Wyjścia”.
- Księga Wyjścia opisuje sytuację narodu 
izraelskiego w niewoli egipskiej – przypo-
mina dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka 
i jeden z inicjatorów krucjaty modlitewnej 
w intencji życia poczętego. Izraelici rozmna-
żali się intensywnie, co wywołało obawy i 
gniew okupanta. Faraon wydał więc zbrod-
niczy rozkaz zabijania nowonarodzonych 
chłopców żydowskich. Położne bały się 
Boga i nie wykonywały rozkazu Króla Egip-
tu, czytamy w Księdze Wyjścia, mówił dr 
inż. Antoni Zięba…

Ta bojaźń Boża, źródło prawdziwej mądro-
ści i obietnica Boża z nią związana jest do 
dziś źródłem mocy wszystkich, którzy służą 
„cywilizacji miłości” czyli cywilizacji życia.- 
Bóg dobrze czynił położnym, czytamy dalej 
w „Księdze Wyjścia”, i nie spotkała je żadna 
kara. A naród izraelski stawał się coraz po-
tężniejszy i liczniejszy.
- Jestem lekarzem, jestem człowiekiem, je-
stem katoliczką – odpowiedziała dr. Menge-
le w obozie w Auschwitz doktor Irena Ko-
nieczna, która odmówiła dokonania aborcji 
u Żydówek przywiezionych do obozu z Wę-
gier.
Stanisława Leszczyńska, doktor Konieczna 
i inni lekarze w obozie zagłady Auschwitz, 
wierni prawu Bożemu i przysiędze Hipokra-
tesa, walczyli o „życie stracone” i za „życie 
stracone” gotowi byli poświęcić życie wła-
sne.
Nieustająca modlitwa w obronie życia, to 
najważniejsze przesłanie pontyfikatu Jana 
Pawła II.
- Z Janem Pawłem II spotykałem się i roz-
mawiałem kilkadziesiąt razy i wiem, że ta 
modlitwa była dla Ojca świętego, dziś Bło-
gosławionego Jana Pawła II, najważniejszą 
sprawą, powiedział dr. inż. Antoni Zięba. 
na premierowym pokazie filmu „Matka z 
Auschwitz Birkenau” w reżyserii Marii Sta-
churskiej. Obrońcy życia kierują się w swoich 
działaniach czterema zasadami: po pierwsze 
- modlitwa, po drugie - uczyć się, po trzecie 
uczyć innych, po czwarte – pomagać, mó-
wił na spotkaniu w Galerii Porczyńskich w 
Warszawie, 19 czerwca 2011 r. dr inż. An-
toni Zięba.
Jan Paweł II, podczas trzeciej pielgrzymki do 
Polski ,13 czerwca 1987 r., przypomniał ko-
bietom w Łodzi o Stanisławie Leszczyńskiej: 
– „Jej zalety zajaśniały nadzwyczajnym wręcz 
blaskiem, gdy podczas wojny i okupacji zo-
stała osadzona w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu – Brzezince. Przeciwstawiła 
się tam zbrodniczemu rozkazowi zabijania 
nowonarodzonych dzieci i odnosiła się do 
nich z bezgraniczną ofiarnością”.
A postulator w jej procesie beatyfikacyj-
nym, Bp Ireneusz Pękalski podkreśla: – He-
roiczność cnót kandydata na ołtarze ma się 

wyrażać w całym życiu; w zwykłych okolicz-
nościach życia wiernie wypełniać obowiązki 
wpisane w powołanie. Temu powołaniu Sta-
nisława Leszczyńska była wierna przez 40 
lat służby położnej.
W jej życiu wiara nie była dekoracyjną fa-
sadą; każdy poród, każde rodzące się życie 
ofiarowała w modlitwie Matce Bożej, chrzci-
ła chrztem z wody i dziękowała za nie Panu 
życia i Jego Matce. Zachęcała też rodzące 
kobiety do modlitwy.- W obozie mama uczy-
ła pieśni religijnych, modlitw. Wszystkie się 
modliły, wierzące i „niewierzące”. Żydówki 
mówiły „Ojcze nasz”. 
Na różańcach zrobionych z resztek chleba 
przyzywały wstawiennictwa Matki Najświęt-
szej. 
W Łodzi, do czasu niemieckiej okupacji, 
mieszkała na ul. Żurawiej 7, po sąsiedzku 
z Żydami. – Za nami był heder, więc sły-
szeliśmy niemal przez ścianę, jak się uczą 
żydowskie dzieci, wspomina syn Bronisław 
(ur. w 1917 r.). Mama czasem chodziła do sy-
nagogi – postać. A nawet pamiętam, jak roz-
mawiała z rabinem na jakiś głębszy temat reli-
gijny, podkreśla Bronisław Leszczyński. Mama 
bardzo lubiła rozmawiać na temat wiary.
Pierwsze kroki już po wyjściu z obozu 2 lute-
go 1945 r. skierowała do kościoła w Oświę-
cimiu, gdzie przyjęła sakramenty.
– Jak się człowiek przebudzi, to zwykle udaje 
mu się trafić nogą tylko do jednego pantofla 
– wspomina Bronisław Leszczyński, lekarz, 
syn Stanisławy Leszczyńskiej. Jak wzywano 
mamę w nocy, to często właśnie w jednym 
pantoflu wybiegała. I tak się też modliła do 
Matki Bożej: załóż, chociaż jeden pantofe-
lek, ale przybądź z pomocą.
Na „Kielichu życia i przemiany Narodu” – ja-
snogórskim votum polskich kobiet (600-le-
cie obecności obrazu) – znajduje się m.in. 
podobizna Stanisławy Leszczyńskiej z Łodzi 
– Bałut. Tuli w ramionach niemowlę.

Żłóbek czyli piec

W Oświęcimiu znalazła się w kwietniu 1943 r. 
Miała 47 lat (ur. 8 maja 1896 r. w Łodzi). 
Gestapo wpadło na ślad działalności kon-
spiracyjnej męża Stanisławy Leszczyńskiej 

W jednym pantofelku…

„Jeżeli w mej Ojczyźnie - mimo smutnego z czasów wojny doświadczenia - miałyby dojrzewać tendencje 
skierowane przeciw życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, wszystkich uczciwych matek i ojców, 
wszystkich uczciwych obywateli, w obronie życia i praw dziecka.”

Sługa Boża Stanisława Leszczyńska,
położna z Auschwitz (więzień 41335), matka trzech synów i córki
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– Bronisława (zginął w Powstaniu Warszaw-
skim): - Ojciec, zecer, pracował w drukarni 
Kotkowskiego w Łodzi - opowiada najstar-
szy syn Bronisław Leszczyński, prof. medycy-
ny. Wyrabiał dokumenty, które umożliwiały 
ucieczkę z getta lub podróżowanie w spra-
wach podziemia. 
- Ktoś doniósł na dziadka i aresztowali całą 
rodzinę, uzupełnia wnuk Jan Leszczyński. 
Dramat rozegrał się na ul. Wspólnej 3 w Ło- 
dzi.
Gdy gestapo zaczęło strzelać do uciekające-
go syna Bronka, Stanisława padła na kolana 
przed obrazem Matki Bożej. Obu Bronisła-
wom, ojcu i najstarszemu synowi, udało się 
uciec. Syn Stanisław i Henryk zostali wywie-
zieni do obozu Mauthausen i Gusen, gdzie 
pracowali w kamieniołomach. A Stanisława 
Leszczyńska z córka Sylwią, po przesłucha-
niach w siedzibie gestapo, zostały przewie-
zione 17 kwietnia 1943 r. do obozu koncen-
tracyjnego w Oświęcimiu. W czasie rewizji 
udało się Leszczyńskiej zachować zaświad-
czenie uprawniające ją do wykonywania za-
wodu położnej.
Lagerhertz Mengele nie chciał się zgodzić, 
by sprawowała posługę położnej w obozie. 
Kazał jej topić niemowlęta w beczce.
- Ja własnymi rękami nie mogę łamać pana 
przysięgi, bo za bardzo cenię pana przysię-
gę, odpowiedziała Stanisława Leszczyńska.
Jako miejsce do odbierania porodu służył 
piec w kształcie kanału z cegieł, zakończony 
paleniskami na końcach. Palono w nim klika 
razy w roku, więc w bloku zimą panowało 
dokuczliwe zimno, a z sufitu zwisały sople 
lodu.
- Nie było wody ani materiałów higienicz-
nych – słychać głos Stanisławy Leszczyńskiej 
na archiwalnym nagraniu z 1969 r. Biegłam 
do kuchni, ale nie zawsze mogłam otrzy-
mać, bo nastawione były kotły z gotującym 
się zielskiem. Musiałam walczyć o każde 
wiadro wody. Z mojego bloku do kuchni 
było jakieś 7- 8 minut drogi.
Mamy ogrzewały niemowlęta własnym cia-
łem. Darły prześcieradła na paski i z tego ro-
biły pieluszki, które suszyły okręcając wokół 
ud lub na plecach.
Mama uratowanego Macieja Niewiadom-
skiego, chowała swojego synka pod sienni-
kiem na drewnianej koi, żeby go nie znaleźli 
i nie odebrali. - Lekko leżałam , żeby się nie 
udusił, odpowiedziała uspokajająco swojej 
synowej na jej przerażone spojrzenie. 
Na archiwalnym nagraniu z 1969 r. można 
usłyszeć łamiący się głos Stanisławy Lesz-
czyńskiej i wstrząsające świadectwo, zapi-
sane też w „Raporcie położnej”: - Szczegól-
nie zapamiętałam przypadek pewnej kobie-
ty z Wilna, skazanej za udzielanie pomocy 
partyzantom; podała im chleb do lasu. 
Młoda dwudziestoletnia kobieta. Przyszedł 
po nią esesman, żeby zabrać na niechybną 
śmierć. Krew lała się za nią strumieniami, 
bo była dopiero dwie godziny po poro-
dzie. Owinęłam ją w koc, mówi Stanisława 
Leszczyńska, w lewej ręce trzymała dziec-
ko, które przycisnęła do siebie, żeby było 
mu cieplej, na „pieluszkę” położyła papier, 
bo wiedziała, że jest wielki mróz. Z bole-
snym jękiem, cała drżąca musiała iść sama, 

o własnych siłach, bo nie mogłam jej po-
móc. Ten mały chłopczyk, więzień, w ostat-
niej chwili swojego życia był przytulony 
do piersi matki…
 To była wigilia. W paczce od rodziców Sta-
nisława Leszczyńska dostała chleb. Pokrojo-
ny na kawałeczki – zakazany opłatek, stał 
się w tę obozową noc Bożego Narodzenia 
okruchem nadziei na wolność, na szczęśliwy 
powrót do domu. Nagle w drzwiach baraku 
stanął lagerherzt Mengele. Kobiety znieru-
chomiały. 
- Matka szukała jego wzroku, on spuścił oczy 
i powiedział, że przez mały moment wyda-
wało mu się, że jest człowiekiem, mówi pan 
Bronisław Leszczyński. Odszedł, nie było 
prześladowań. Ludzie widzieli, że ona miała 
nad nim przewagę…
Do głodnych, zbolałych, zaszczutych lu-
dzi/Zstąpił Anioł dobroci, by wieść zanieść 
przyszłym wiekom,/Że tam, pośród śmierci, 
w nędzy i brudzie,/Tam też powiła Jezusa 

- Maryja w pasiaku. Napisała E. J. Salamon 
i zadedykowała Stanisławie Leszczyńskiej, 
która uratowała jej życie. Dziecko urodzone 
w Auschwitz 15 października 1944 r. 

 Największe kalectwo i cud życia

Do maja 1943 r. wszystkie dzieci powite w 
obozie były mordowane. Schwester Klara, 
blokowa, skazana za dzieciobójstwo i przy-
dzielona jej do pomocy rudowłosa ulicznica 
Pfani topiły niemowlęta w beczułce.
W nocy z ich pokoju dał się słyszeć przeraża-
jący dźwięk; bulgot wody. A za chwilę mat-
ka patrzyła na ciałko swego dziecka, rzuco-
ne pod blok i szarpane przez szczury. Obie 
Niemki zamordowały w ten sposób ponad 
1500 dzieci.
Od maja 1943 r. sytuacja dzieci urodzonych 
w Auschwitz się zmieniła. Kilkaset nowo-
rodków niebieskookich o włoskach blond 
hitlerowcy wywieźli do Nakła, by poddać je 
wynarodowieniu i wychować „na prawdzi-
wych Niemców”.
- Jak odbierano matkom dzieci, to był tak 
wielki jęk, że ziemia drżała, mówi Stanisła-
wa Leszczyńska ( nagranie archiwalne). One 
klęczały i jęczały bezbronne wniebogłosy.
A jednak w tej krainie mroku, na dnie tego 

spopielonego człowieczeństwa zajaśniał 
prawdziwy „diament – wiekuistego zwycię-
stwa zaranie”. Prawdziwy cud zwycięstwa 
życia nad śmiercią. Mimo tych strasznych 
warunków, w jakich dzieciątka oświęcimskie 
przychodziły na świat, mimo braku wody, 
brudu, robactwa, wszy, szczurów, bliskości 
ciężko chorych na czerwonkę, dur brzuszny 
i plamisty, tyfus, złośliwą pęcherzycę, mimo 
że na 1200 chorych dziennie przypadało kil-
ka aspiryn…
- Lagerherzt zapytał mnie, opowiada Stani-
sława Leszczyńska, jaki jest procent śmier-
telności wśród noworodków, które odebra-
łam i ich matek.
- Nie miałam żadnego przypadku śmier-
telnego ( na trzy tysiące porodów), odpo-
wiedziałam. Lagerherzt spojrzał na mnie z 
niedowierzaniem: - Nawet najlepiej prowa-
dzone kliniki uniwersyteckie w Niemczech 
nie mogą się poszczycić takim wskaźnikiem! 
– mruknął gniewnie.

- Babcia nawet o esesmanach, wspomina 
Anna Gross, wnuczka Stanisławy Leszczyń-
skiej, mówiła „biedni ludzie”. Była w tym 
wielka troskliwość o tego człowieka. Nie 
było złości ani nienawiści. U nas w rodzinie, 
na człowieka, nawet zbrodniarza, patrzyło 
się jak na człowieka – biednego człowieka, 
bo to największe kalectwo – odczłowiecze-
nie.
Pani Anna Gross widziała często swoją bab-
cię z różańcem w ręku: - Była człowiekiem 
modlitwy, skupionym do wewnątrz. To się 
czuło. Dzień zaczynała od Mszy św., od 
Komunii św. Należała do trzeciego zakonu 
franciszkańskiego…

* * *
Podczas choroby codziennie przyjmowa-
ła Komunię św. Umarła spokojnie w wieku 
76 lat wśród najbliższych, 11 marca 1974 r. 
Pogrzeb odbył się na cmentarzu św. Rocha 
na Radogoszczu w Łodzi. W setną rocznicę 
urodzin Stanisławy Leszczyńskiej (1996 r.) 
jej doczesne szczątki zostały przeniesione z 
cmentarza do Kościoła Wniebowzięcia NMP, 
w którym została ochrzczona.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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- Maryja w pasiaku. Napisała E. J. Salamon - Babcia nawet o esesmanach, wspomina 
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Życzymy bezpiecznych wakacji!
Pieśni religijne, które można nucić podczas jazdy samochodem, osiągając kolejne prędkości:

„Oto jest dzień...”

„Liczę na Ciebie, Ojcze...” 

„Zbliżam się w pokorze...”

„U drzwi Twoich stoję Panie...”

„Witam Cię, Ojcze...”

„Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie...” 

Uwaga! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h.
Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!

     oprac. at

Wakacje to czas rozlicznych wyjazdów, na-
wiązywania kontaktów międzyludzkich i 
zasłużonego wypoczynku. Skąpane słoń-
cem wakacyjne dni sprawiają, że stajemy się 
bardziej otwarci i ufni wobec otaczającego 
nas świata. Nie dajmy się jednak całkowicie 
zatracić nieodpartemu urokowi lata, bo nie 
wszyscy jego beneficjenci pałają szlachetny-
mi i przyjaznymi zamiarami. Poza ewident-
nymi zagrożeniami - wzmożonej aktywności 
dealerów, serwujących młodym ludziom 
wszelakie używki, urlopowiczom zagrażają 
bardziej wyrafinowane przejawy zła. Ode-
rwani od swoich środowisk, łaknący letniej 
przygody i nowych wrażeń, stają się bar-
dziej podatni na wpływy otoczenia, a upal-
na pogoda i piękne okoliczności przyrody, 
rozleniwiają i osłabiają naturalny krytycyzm 
człowieka. W ten sposób powstają idealne 
warunki dla wszelkiej maści „bojowników o 
rząd dusz ludzkich”, którzy wtapiając się w 
tłum i czarując urlopowiczów swoją finezją 
– zło z reguły jest bardzo atrakcyjne – od-
działują skutecznie na psychikę swoich ofiar, 
które nie podejrzewając niczego złego, w 
najlepsze napawają się atrakcyjnym towa-

rzystwem „przypadkowo spotkanych osób”. 
Najlepszym antidotum na zagrożenie sieci 
sekt, które latem zbierają swoje największe 
„żniwo”, jest świadomość, która zawsze 
chodzi w parze z roztropnością. 
Jeszcze większym dla niej sprawdzianem 
są spotkania trzeciego stopnia z „fałszy-
wymi prorokami” naszych czasów, którzy 
przywdziewają szaty wyznawców Chrystu-
sa i w Jego imię wypowiadają wiele słów, 
ale sercem są daleko od Boga i traktują Go 
bardzo instrumentalnie. Wobec innych lu-
dzi są wspaniałomyślni, dopóki uznają oni 
ich autorytet „głosicieli prawdy Ewangelii”. 
Gdy ktoś jednak dojrzy pewną niespójność 
i fałsz takiej postawy, która w swej istocie 
jest karykaturą chrześcijaństwa, tym gorzej 
dla takiego osobnika. Ponieważ ukształto-
wanie postawy „fałszywego proroka” ma 
najczęściej bardzo głębokie źródła, zawsze 
jednak jest to chęć ukrycia prawdy o sobie 
przed światem, zrzucenie z niego „żelaznej 
maski”, która wrosła w niego głęboko, a 
on w nią, jest zabiegiem bardzo raniącym i 
dlatego trzeba być przygotowanym na każ-
dą możliwą ewentualność. Zdemaskowanie 

„fałszywego proroka” jest bowiem jego 
„śmiercią cywilną”, ktoś taki walczy o życie i 
nie przebiera w środkach. 
Niech nas nie zmyli częsta obecność „fał-
szywych proroków” w kościele, znajomość 
Pisma świętego, erudycja i wszelkie znamio-
na powagi i wiarygodności. Złe duchy także 
przebywają w świątyni, bo tam znajduje się 
ich największy wróg, wierzą w Boga i lękają 
się Go, przywdziewają owczą skórę w spo-
tkaniu z człowiekiem, którego tak naprawdę 
chcą bezpardonowo wykorzystać do swoich 
celów, a na końcu zniszczyć. 
Jeśli nie uda się omijać w życiu szerokim łu-
kiem rozpoznanych „fałszywych proroków”, 
trzeba koniecznie szukać pomocy u same-
go Boga, bo On jest prawdziwym światłem 
człowieka. Prośmy Go o dar rozpoznania 
duchów dobrych i złych, byśmy Jego mocą 
dołączyli do grona zwycięzców nad złem. 
Choćby miało ono swój najlepszy czas, 
ostatnie słowo zawsze należy do Pana Boga, 
a tak wielu zdaje się o tym zapominać. 

  Anna Tokarska

Strzeżcie się fałszywych proroków Fe l i e t o n
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Tomaszów
Mazowiecki

25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego w To-
maszowie Maz. w dniu 10 czerwca 
obchodziła swoje coroczne święto.
Święto kawalerzystów rozpoczęło 
się Mszą św. o godz. 10.00 w ko-
ściele garnizonowym p.w. Św. Józe-
fa, w intencji żołnierzy, ich rodzin i 
poległych z 25BKPow. Uroczystej 
celebrze przewodniczył ks. Zbigniew 
Kowalczyk diecezjalny kapelan Stra-
ży Pożarnej diecezji radomskiej, kon-
celebransami byli: ksiądz prałat ppłk 
Wiesław Okoń kapelan garnizonu 
i brygady oraz ksiądz ppor. Tomasz 
Wojciechowski. Podczas Mszy Św. 
pułkownik Mieczysław Orłowski 
dowódca 1 dywizjonu lotniczego 
z Leźnicy Wielkiej ofiarował parafii 
wojskowej płaskorzeźbę Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem wykonaną przez 
swoich podwładnych. Jest to wotum 
dziękczynne za opiekę nad żołnierza-
mi podczas niebezpiecznych służb 
poza granicami kraju. W aureoli i 
podstawie rzeźby zostały umieszczo-
ne elementy metalowe z silnika śmi-
głowca Mi – 8.
Po zakończonej celebrze żołnierze 
stanęli do uroczystej zbiórki na pla-
cu apelowym 25 Brygady Kawalerii 
Powietrznej w Tomaszowie Maz.. 
Wśród kawalerzystów oraz pracow-
ników wojska znaleźli się: Szef Szko-
lenia Wojsk Lądowych gen. dyw. 
Paweł Lamla– który reprezentował 
Dowódcę Wojsk Lądowych, byli Do-
wódcy 25 BKPow. miedzy innymi: 
gen. broni Edward Gruszka, gen. 
bryg. pil. Dariusz Wroński, gen. dyw. 
rez. Jan Kempara. Na uroczystość 
przybyła również młodzież z Liceum 
Akademickiego Korpusu Kadetów 
im. Biskupa Polowego Wojska Pol-
skiego gen. broni Tadeusza Płoskie-
go z Lipin. Dla zaproszonych gości 
zaprezentowano dynamiczny pokaz 
wyszkolenia z walki wręcz, wykorzy-
stując noże, pistolety oraz karabinki.
Uroczystość zakończyła defilada 
pododdziałów, którym przygrywała 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego im. gen. Józefa Wybickie-
go, na czele z Dowódcą st. chor. szt. 
Mirosławem Chilmanowiczem.

por. E. O-R.
ks. ppor T.W.

kpr. K.O.

Świętoszów
13 czerwca rozpoczęły się w Świętoszowie zawody sportowe, w których udział wzięli najlepsi 
zawodnicy wojskowi z całego kraju. Zmagania sportowe, które śledziła rzesza kibiców, trwały 
do 17 czerwca. 
Jak zaznaczył proboszcz parafii wojskowej w Świętoszowie, ks. ppłk Augustyn Rosły, który rów-
nież kibicował zawodnikom: „Zawody sportowe to nie tylko walka o sukces. Ta rywalizacja pozwa-
la pokonywać własne słabości i zmęczenie, hartuje siłę ducha…”.
W intencji wszystkich zawodników, kapelan sprawował uroczystą Eucharystię. Po Mszy św. odpra-
wiono nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa.
Nad całością mistrzostw czuwa Służba Zdrowia z 10. Brygady Kawalerii Pancernej.                  Ar.

Kronika
Diecezji Wojskowej

Siedlce
17 czerwca w Siedlcach odbyła się uroczystość pożegnania 1. Siedleckiego Batalionu Rozpo-
znawczego. Zaproszeni goście, żołnierze batalionu oraz wielu siedlczan przybyło na Mszę św. 
celebrowaną przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka w kościele garnizonowym. 
- „Jeszcze tak niedawno, na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
z dnia 7 kwietnia 1994 roku, został sformowany 1. Siedlecki Batalion Rozpoznawczy. Dwa lata 
później, tj. 11 maja 1996 r. społeczeństwo Siedlec ufundowało i wręczyło jednostce sztandar. Dziś 
ma miejsce historyczna chwila pożegnania 1. Batalionu Rozpoznawczego z miastem i jego miesz-
kańcami” – powiedział bp Józef Guzdek. Kaznodzieja ukazał znaczenie wojskowego sztandaru, 
który jak dowiedzieli się uczestnicy uroczystości zostanie przekazany do miejskiego muzeum. 
- „Żegnamy dziś sztandar, który towarzyszył wielu uroczystościom wojskowym, religijno-pa-
triotycznym i religijnym na ziemi siedleckiej.  Będzie przypominał o żołnierzach i pracownikach 
wojska, którzy podarowali ojczyźnie wiele lat swojego życia będąc zawsze w gotowości wykony-
wania obowiązków wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Będzie wreszcie przypominał, o 
serdecznej więzi pomiędzy wojskiem a lokalną społecznością” – powiedział biskup polowy. 
Ksiądz biskup podkreślił, że wojsko nie może funkcjonować bez oparcia w społeczeństwie. Spo-
łeczeństwo zaś od wojska otrzymuje bezpieczeństwo i pomoc w nadzwyczajnych sytuacjach, na 
przykład podczas klęsk żywiołowych. 
Ordynariusz wojskowy podziękował kadrze dowódczej i żołnierzom 1. Siedleckiego Batalionu 
Rozpoznawczego za kontynuowanie przez wiele lat chlubnych tradycji wojskowych oraz za za-
angażowanie i udział w wielu wydarzeniach patriotycznych, religijnych i kulturalnych miasta i 
regionu. Wyraził także wdzięczność za umacnianie poczucia narodowej dumy, przykład miłości 
do ojczyzny i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego. Podziękował za świadectwo wiary i za 
przywiązania do Kościoła.
Dalsza część uroczystości odbyła się na rynku miejskim. Okolicznościowe przemówienia, w których 
podkreślano rolę i znaczenie jakie dla rozwoju ziemi siedleckiej odegrał 1. Batalion Rozpoznawczy, 
zakończyła ostatnia defilada pododdziałów.                                                                 ks. płk Z.K.

Początki 1. Batalionu Rozpoznawczego sięgają 1994 roku. Realizując Zarządzenie Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojsko-
wego Nr 011.Org z dnia 7 kwietnia 1994 r., dowódca 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, płk dypl. 
Zbigniew Cieślik rozkazał mjr. dypl. Wiesławowi Wierzbińskiemu sformować 1. batalion rozpoznawczy w Siedlcach. 
W dniu 21 kwietnia 1995 roku powstał Honorowy Komitet Fundacyjny Sztandaru dla 1. Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego, 
którego przewodniczącym został Prezydent Siedlec – Henryk Gut. Komitet powstał – jak czytamy w Akcie Ufundowania Sztandaru 
– „dzięki staraniu władz Miasta Siedlec i Miasta Garwolin oraz Koła Żołnierzy Armii Krajowej „Gołąb” w Garwolinie. 
Sztandar 1. Batalionu Rozpoznawczego wręczono jednostce 11 maja 1966 roku. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Aleksandra Kwaśniewskiego sztandar wręczył Szef Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego – gen. Czesław Piątas.
Dla zachowaia w pamięci bohaterskich czynów kawalerzystów pułków strzelców konnych oznaczono cyfrą „1” na podstawie 
Decyzji Nr 48 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 roku. 1 Batalion Rozpoznawczy przyjął nazwę wyróżnia-
jącą „Siedlecki” i kontynuował tradycje: 1 Pułku Strzelców Konnych 1806-1813, 1 Pułku Strzelców Konnych 1815-1831, 1 
Pułku Strzelców Konnych 1919-1939 oraz 1 Pułku Strzelców Konnych (Armia Krajowa) 1944.



„Każda rzecz w
ielka m

usi kosztować i m
usi być trudna. 

Tylko rzeczy m
ałe i liche są łatwe”.

Stefan Kardynał W
yszyński
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