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 Miłosierne serce Boga
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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA WRZESIEŃWRZESIEŃ
Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Świę-
te, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Numer zamknięto 13 września 2016 r.

Na okładce:

Weterani Września ‘39 podczas

Mszy św. w Katedrze Polowej,

1 września 2016 r.

Około 120 tys. wiernych wzięło udział we Mszy św. kanonizacyjnej 
bł. Matki Teresy z Kalkuty, której 4 września b.r. na placu Świętego 

Piotra przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Na początku liturgii z prośbą o kano-
nizację błogosławionej założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości zwrócił 
się do Ojca Świętego kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, przedstawiając życiorys Matki Teresy.
Śpiew litanii do Wszystkich Świętych poprzedził wygłoszenie przez Ojca świętego 
formuły kanonizacyjnej, przyjętej owacjami. Dwie siostry ze zgromadzenia Misjona-
rek Miłości przed ołtarz przyniosły relikwie krwi nowej świętej. W homilii, którą pu-
blikujemy, Ojciec Święty powiedział m.in. że „nie ma alternatywy dla miłosierdzia”, 
a „ci, którzy poświęcają się w służbie braciom, chociaż o tym nie wiedzą, są ludźmi 
miłującymi Boga”. W  modlitwie wiernych proszono Boga m.in. za najuboższych i za 
prześladowanych chrześcijan. Pod koniec Mszy św., w pozdrowieniu poprzedzają-
cym modlitwę Anioł Pański, Ojciec Święty  zawierzył wstawiennictwu Matki Teresy 
uczestników Jubileuszu Wolontariuszy i Pracowników Dzieł Miłosierdzia. Liturgicz-
ne wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty będzie obchodzone 5 września.

Kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty

„Nie ma alternatywy dla miłosierdzia”„Nie ma alternatywy dla miłosierdzia”

 „Któż pojmie wolę Pana?” (Mdr 9,13). To 
pytanie z Księgi Mądrości, które usłyszeliśmy
w pierwszym czytaniu przedstawia nam 
nasze życie jako tajemnicę, której klucza in-
terpretacji nie posiadamy. Stale jest dwóch 
bohaterów historii: z jednej strony Bóg,
a z drugiej ludzie. Naszym zadaniem jest 
dostrzeżenie Bożego wezwania, a następnie 
przyjęcie Jego woli. Ale aby ją przyjąć bez 
wahania postawmy sobie pytanie: jaka jest 
wola Boża w moim życiu?
W tym samym fragmencie mądrościowym 
znajdujemy odpowiedź: „ludzie poznali, co 
Tobie przyjemne” (w. 18). Aby zweryfikować 
wezwanie Boga musimy zadać sobie pytanie 
i zrozumieć, co się Jemu podoba. Wiele razy 
prorocy głosili, co miłe jest Panu. Ich orędzie 
znajduje wspaniałą syntezą w wyrażeniu: 
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Oz 6,6; 
Mt 9,13). Bogu miłe są wszelkie uczynki miło-
sierdzia, ponieważ w bracie, któremu poma-
gamy rozpoznajemy oblicze Boga, którego 
nikt nie może oglądać (por. J 1,18). Ilekroć 
pochylamy się nad potrzebami braci, nakar-
miliśmy i napoiliśmy Jezusa; przyodzialiśmy, 
wsparliśmy i nawiedziliśmy Syna Bożego (por. 
Mt 25,40). W sumie dotknęliśmy ciała Chry-
stusa.
Jesteśmy zatem wezwani, by wprowadzić 
w życie to, o co prosimy w modlitwie i wy-
znajemy w wierze. Nie ma alternatywy dla 
miłosierdzia: ci, którzy poświęcają się w 
służbie braciom, chociaż o tym nie wiedzą, 
są ludźmi miłującymi Boga (por. 1 J 4,19;
Jk 2,14). Jednakże życie chrześcijańskie nie 
jest zwyczajną pomocą, udzielaną w chwi-
li potrzeby. Gdyby tak było, byłoby ono na 
pewno pięknym uczuciem ludzkiej solidar-
ności, które wywołuje doraźne korzyści, ale 
byłoby bezowocne, ponieważ pozbawione 

byłoby korzeni. Zaangażowanie, jakiego 
żąda Pan jest wręcz przeciwnie, powołaniem 
do miłości, w którym każdy uczeń Chrystusa 
oddaje Mu na służbę swoje życie, aby co-
dziennie wzrastać w miłości.
Słyszeliśmy w Ewangelii, że „szły z Nim wiel-
kie tłumy” (Łk 14,25). Dziś te „wielkie tłumy” 
przedstawia szeroki świat wolontariatu, zgro-
madzony tutaj z okazji Jubileuszu Miłosier-
dzia. Jesteście owym tłumem, który podąża 
za Nauczycielem i który uwidacznia Jego kon-
kretną miłość do każdego człowieka. Powta-
rzam wam słowa apostoła Pawła: „doznałem 
wielkiej radości i pociechy z powodu twojej 
miłości, że [mianowicie] serca świętych otrzy-
mały od ciebie pokrzepienie” (Flm 1,7). Jakże 
wiele serc pokrzepiają wolontariusze! Jakże 
wiele podtrzymują rąk; ileż osuszają łez; jak 
wiele miłości rozlewanej jest w ukrytej służ-
bie, pokornej i bezinteresownej! Ta chwaleb-
na służba udziela głosu wierze i wyraża miło-
sierdzie Ojca, który czyni siebie bliskim wobec 
osób znajdujących się w potrzebie.
Naśladowanie Jezusa jest zaangażowaniem 
poważnym a jednocześnie radosnym. Wyma-
ga radykalizmu i odwagi, by rozpoznać Bo-
skiego Nauczyciela w najuboższym, odrzuco-
nym przez życie i poświęcić się w służbie dla 
niego. Z tego względu wolontariusze służący 
ostatnim i potrzebującym ze względu na mi-
łość Jezusa nie oczekują żadnego podzięko-
wania i żadnej nagrody, ale rezygnują z tego 
wszystkiego, bo odkryli prawdziwą miłość.
A każdy z nas może powiedzieć: Tak jak Pan 
wyszedł mi na spotkanie i pochylił się nade 
mną w chwili potrzeby, podobnie i ja wycho-
dzę na spotkanie z Nim i pochylam się nad 
tymi, którzy utracili wiarę i żyją tak, jakby 
Boga nie było, nad młodymi pozbawionymi 
wartości i ideałów, nad rodzinami przeży-

wającymi kryzysy, nad chorymi i więźniami, 
uchodźcami i imigrantami, nad słabymi i bez-
bronnymi na ciele i na duchu, nad nieletni-
mi pozostawionymi sobie samym, podobnie 
jak nad osobami starszymi opuszczonymi
w samotności. Wszędzie tam, gdzie jest wycią-
gnięta ręka, prosząca o pomoc, by powstać, 
tam powinna być nasza obecność i obecność 
Kościoła, która wspiera i daje nadzieję. Trze-
ba to czynić z żywą pamięcią wyciągniętej
ręki nade mną, kiedy leżałem na ziemi.
Matka Teresa przez całe swoje życie była 
hojną szafarką Bożego miłosierdzia, stając 
się dyspozycyjną dla wszystkich poprzez 
przyjęcie i obronę życia ludzkiego, zarówno 
nienarodzonego jak i opuszczonego i odrzu-
conego. Zaangażowała się w obronę życia 
nieustannie głosząc, że „ten kto się jeszcze 
nie narodził jest najsłabszym, najmniejszym, 
najbiedniejszym”. Pochylała się nad osobami 
konającymi, pozostawionymi, by umrzeć na 
poboczu drogi, uznając godność, jaką ob-
darzył je Bóg; mówiła możnym ziemi, aby 
uznali swoje winy w obliczu zbrodni ubó-
stwa, które sami stworzyli. Miłosierdzie było 
dla niej „solą” nadającą smak każdemu z jej 
dzieł oraz „światłem” rozjaśniającym ciem-
ności tych, którzy nie mieli nawet łez, aby 
opłakiwać swoje ubóstwo i cierpienie.
Jej misja na obrzeżach miast i na peryferiach 
egzystencjalnych pozostaje dzisiaj jako wy-
mowne świadectwo bliskości Boga wobec 
najuboższych z ubogich. Dzisiaj przekazuję 
tę symboliczną postać kobiety i osoby kon-
sekrowanej całemu światu wolontariatu: 
niech ona będzie waszym wzorem świętości! 
Myślę, że może nam być trudno nazywać ją 
„świętą”. Jej świętość jest tak bliska nas, tak 
czuła i owocna, że spontanicznie nadal bę-
dziemy ją nazywać „Matką Teresą”. Niech ta 
niestrudzona pracownica miłosierdzia poma-
ga nam zrozumieć coraz bardziej, że naszym 
jedynym kryterium działania jest bezintere-
sowna miłość, wolna od wszelkiej ideologii 
i od wszelkich ograniczeń, skierowana do 
wszystkich niezależenie od języka, kultury, 
rasy czy religii. Matka Teresa lubiła mawiać: 
„Być może nie znam ich języka, ale mogę się 
uśmiechnąć”. Nieśmy w sercu jej uśmiech
i obdarzajmy nim tych, których spotkamy 
na naszej drodze, zwłaszcza cierpiących.
W ten sposób otworzymy perspektywy rado-
ści i nadziei wielu ludziom przygnębionym 
oraz potrzebującym zrozumienia i czułości.

 Franciszek
 Watykan, 4 września 2016 r.
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Polacy pokazali, że nie można paktować ze złemPolacy pokazali, że nie można paktować ze złem
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77. rocznica wybuchu II wojny światowej77. rocznica wybuchu II wojny światowej

– Bohaterska postawa żołnierzy września stanowiła inspirację 
dla Polskiego Państwa Podziemnego, powstańców warszawskich
i żołnierzy antykomunistycznego podziemia po zakończeniu II woj-
ny światowej – powiedział podczas Mszy św. 1 września w katedrze 
polowej biskup Józef Guzdek. We Mszy św. uczestniczyło grono 
kombatantów, którzy tego dnia obchodzą Dzień Weterana.

We Mszy św., która rozpoczęła się od wpro-
wadzenia sztandaru Wojska Polskiego, uczest-
niczyli: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, 
Antoni Macierewicz, minister obrony naro-
dowej, Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu 
w kancelarii Prezydenta RP, Jan Kasprzyk, p.o. 
kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, kombatanci, harcerze 
oraz mieszkańcy Warszawy.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że żołnie-
rze toczący nierówną walkę podczas wojny 
obronnej Polski we wrześniu 1939 roku  wy-
kazali się niezwykłym hartem ducha i od-
wagą. – Zasłużyli więc na pamięć i uznanie 
w oczach przyszłych pokoleń. Dowiedli, że 
pokój jest wartością cenną, ale wolność i ho-
nor są bezcenne. Polacy przegrali kampanię 
wrześniową, ale nie splamili swojego hono-
ru. Honor kosztował wiele przelanej krwi, ale 
ostatecznie Polska odzyskała utraconą wol-
ność – powiedział.
Ordynariusz wojskowy przypomniał fragmen-
ty słynnego przemówienia ministra spraw za-
granicznych Józefa Becka, w którym odrzucił 
żądania hitlerowskich Niemiec. Podkreślił, że 
Polska nie paktowała także z drugim swoim 
wrogiem – Rosją sowiecką. – Najwymowniej-
szym tego potwierdzeniem są ofiary czerwo-
nego terroru spoczywające na wojennych 
cmentarzach w Katyniu, Charkowie, Mied-
noje i Bykowni i wielu innych miejscach „nie-
ludzkiej ziemi” – powiedział.

Zdaniem biskupa Guzdka, źródeł nieugiętej 
postawy tamtego pokolenia należy szukać 
w wychowaniu w rodzinnych domach oraz 
Kościele, który „był naturalnym wsparciem 
dla rodziny w procesie kształtowania pra-
wych sumień”. – Podobnie jak ewangeliczny 
siewca rzuca ziarno w ziemię, w nadziei, że 
wyda obfity plon, tak czynią rodzice wzglę-
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dem swych dzieci. Słowem 
i przykładem uczą miłości 
Ojczyzny, którą należy ko-
chać jak matkę i służyć jej 
z pełnym oddaniem – po-
wiedział.
Biskup Polowy podkreślił, 
że obecnie potrzebna jest 
wytrwałość, aby wychować młode pokolenie, 
tak aby pozostało wierne wartościom wypisa-
nym na wojskowych sztandarach: Bóg-Honor-
Ojczyzna. – Dzisiejsza Msza św. i modlitwa za 
poległych w kampanii wrześniowej oraz apel 
poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
i w wielu miejscach naszej Ojczyzny w 77. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej są po-
twierdzeniem naszej wytrwałości. Z niej rodzi 
się nadzieja, że kolejne pokolenia pozostaną 
wierne najwyższym wartościom i nie splamią 
honoru naszego narodu – powiedział. Eucha-
rystię koncelebrowali z Biskupem Polowym ka-
pelani Ordynariatu Polowego.
W południe na placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 
odbył się apel pamięci z okazji Dnia Weterana.
W przemówieniu minister Antoni Macierewicz 
podkreślił, że „siła polskiej armii jest gwaran-
tem niepodległości naszego kraju i jest gwa-
rantem pokoju w tej części Europy”. 
Minister Macierewicz zaznaczył, że nie było-
by II wojny światowej, gdyby nie sojusz ro-
syjsko-niemiecki. – Tę prawdę Polska, Europa

i świat musi zawsze pa-
miętać. Nie ma większej 
groźby dla pokoju euro-
pejskiego i światowego 
jak sprzysiężenie się tota-
litaryzmów przeciw wol-
ności, demokracji i po-
kojowi” – powiedział. 
Podkreślił też, że Polska 
była wówczas jedynym 
państwem Europy, które 
przeciwstawiło się obu 
najeźdźcom. – Nie było 
w Europie takiego naro-
du jak Polacy, który by 
odrzucił wszelkie propo-
zycje kolaboracji, układu, 
podległości – powiedział 

Macierewicz. Dodał, że za to spadły na Pola-
ków straszliwe klęski, co po dzień dzisiejszy 
widać m.in. w Warszawie.
– To nie była straceńcza brawura. To była 
głęboka świadomość, że naród, który ule-
gnie przemocy totalitarnej, naród, który się 
sprzymierzy z totalitaryzmem, będzie musiał 
ulegać coraz głębszej degrengoladzie, będzie 

musiał ulegać coraz większej i głębszej samo-
zagładzie, a w sytuacji Polski, znajdującej się 
między dwoma wielkimi imperiami, grozić to 
będzie utratą nie tylko tkanki fizycznej, ale 
także siły duchowej, ale także możliwości kie-
dykolwiek odzyskania niepodległości – ocenił 
Macierewicz. Dodał, że ta prawda dała wiel-
ką siłę Polakom, by walczyć przez następne 
kilkadziesiąt lat o odbudowę niepodległe-
go państwa. – My się nigdy nie poddaliśmy. 
Nasze prawo wynika z krwi przelanej. Nasze 
prawo wynika ze zniszczonych miast i wsi, ale 
nasze prawo wynika także z wartości, jakie 
przenieśliśmy dla swoich rodaków i dla całe-
go świata. Wyraził także wdzięczność wetera-
nom, reprezentującym „wielkość, siłę i ducha 
pokolenia niepodległej Polski”.
Głos zabrał także p.o. szefa Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Jan Józef 
Kasprzyk, który powiedział m.in., że w 1939 r.
Polska ze swym światem wartości stanowiła 
całkowite zaprzeczenie dwóch totalitary-
zmów, które chciały zawładnąć ówczesną 
Europą. – To była wojna o wszystko, o świat 
wartości, w których katalogu słowa „nie-
podległość” i „wolność” stały na pierwszym 
miejscu – powiedział Kasprzyk. Nazwał czas
II wojny światowej drogą krzyżową narodu.
Podczas uroczystości odbyła się zmiana po-
sterunku honorowego, a na płycie pomnika 
złożone zostały kwiaty.
W przeddzień 77. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej oraz Dnia Weterana biskup Guz-
dek modlił się na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach, zapalił znicz przy głazie upamięt-
niającym żołnierzy oraz mieszkańców stolicy 
poległych w obronie Warszawy we wrześniu 
i październiku 1939 roku. Modlił się także
w kwaterze żołnierzy Twierdzy Modlin.
Ordynariuszowi Wojskowemu towarzyszyli ks. 
ppłk Piotr Majka, proboszcz katedry polowej 
oraz pracownicy Kurii Ordynariatu Polowego.
Podczas wizyty na cmentarzu bp Guzdek 
rozmawiał z jednym z uczestników kampanii 
wrześniowej, płk. w st. spocz. Zygmuntem Ła-
będzkim ps. „Łoś”, prezesem Stowarzyszenia 
Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. Wspólnie modlili się przy grobie, w 
którym spoczywają najbliżsi płk. Łabędzkiego.

Oprac. Krzysztof Stępkowski
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Bp Józef Guzdek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach,Bp Józef Guzdek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach,

31 VIII 2016 r.31 VIII 2016 r.

Wieniec wdzięczności i pamięci od Wojska Polskiego,Wieniec wdzięczności i pamięci od Wojska Polskiego,

Grób Nieznanego Żołnierza, 1 IX 2016 r.Grób Nieznanego Żołnierza, 1 IX 2016 r.



4

„Walczyli o prawdę i dobro Ojczyzny”„Walczyli o prawdę i dobro Ojczyzny”

W Bazylice Mariackiej i na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku odbyły się uro-
czystości pogrzebowe Żołnierzy Wyklętych Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa 
Selmanowicza ps. „Zagończyk”. Podczas Mszy św. abp Sławoj Leszek Głódź powie-
dział, że nadszedł nareszcie czas, kiedy armia żołnierzy polskiego antykomunistycz-
nego powstania wychodzi z letargu niepamięci. 

Gdańskie uroczystości pogrzebowe Gdańskie uroczystości pogrzebowe 
„Inki” i „Zagończyka”„Inki” i „Zagończyka”

W uroczystościach udział wzięli: prezydent 
Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło,
a także przedstawiciele władz rządowych 
i samorządowych, posłowie i senatorowie 
oraz członkowie NSZZ „Solidarność”. Mszę 
pogrzebową w Bazylice Mariackiej w Gdań-
sku wraz z biskupem polowym Wojska Pol-
skiego Józefem Guzdkiem i biskupem pel-
plińskim Ryszardem Kasyną i pomocniczym 
biskupem gdańskim Wiesławem Szlachetką 
celebrował metropolita gdański abp Sławoj 
Leszek Głódź.
Arcybiskup gdański podkreślił w homilii, że 
przez długie lata nazywano Żołnierzy Wyklę-
tych bandytami, zdrajcami ojczyzny, sługusa-
mi reakcji. – Byli tropieni, tępieni, torturowa-
ni w czasie śledztw, zabijani, skazywani na 
wieloletnie wyroki, odzierani z żołnierskiej 
czci, honoru, godności. Nie tylko oni, ale i ich 
Rodziny, straszone i upokorzone – przypomi-
nał metropolita. – Nadszedł wreszcie czas, 
kiedy armia żołnierzy polskiego antykomuni-
stycznego powstania wychodzi z letargu nie-
pamięci. Ich historia płynie wreszcie zgodnie 
z prądem polskich sumień – podkreślił.
Hierarcha przypomniał opis ostatnich minut 
życia „Inki” i „Zagończyka” sporządzony po 
latach przez świadka egzekucji, ks. Mariana 
Prusaka, który nocą przewieziony został do 
więzienia przy ul. Kurkowej, aby wyspowia-
dać skazańców. Utrwalił „Widok gromady 
młodych ludzi, zapewne ubowców, którzy 
przywitali skazańców obelgami i rynsztoko-

wymi wyzwiskami. Komendę prokuratora 
wojskowego: „Po zdrajcach narodu ognia”, 
którą zakończył odczytywanie uzasadnienia 
wyroku śmierci. Okrzyk ich dwojga: „Niech 
żyje Polska!

Odniósł się także do słów przekazanych 
przez „Inkę” w więziennym grypsie: „Po-
wiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak 
trzeba”. – Zachować się jak trzeba. To du-
chowy kierunek życiowej drogi wielu z was, 
młodych Polaków, tak licznie przybyłych

z różnych miejsc ojczyzny na pogrzeb „Inki”
i „Zagończyka”. Otwierających swe serca na 
świat przejrzystych wartości. Nie ulegających 
kakofonii fałszywych iluzji. (...) Nie ulegają-
cych zaczadzeniu politycznemu – wskazał.
Kaznodzieja powiedział, że w słowach tych 
mieści się porządek prawd i wartości, któ-
re trzeba utrzymać i bronić. Dla siebie i dla 
innych. – W tym porządku prawd i warto-
ści ważne miejsce zajmuje – tak wyrazista 
w drodze Żołnierzy Wyklętych – prawda

o polskiej tożsamości, prawda o polskiej 
historii, która została „uformowana przez 
Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi”.
Na zakończenie liturgii przemówienie wygło-
sił prezydent Andrzej Duda. – Polska w obec-
ności najwyższych władz odprowadza w os-
tatnią drogę swoich bohaterów, a jest to 
taka droga, jaka im się należy – powiedział. 
Zapewnił także, że Polska nigdy nie zapomni 
o swoich bohaterach.
Prezydent Duda zauważył, że nie jest to 
smutny dzień. – Jeżeli się smucić, to tylko
z tego powodu, że aż 70 lat trzeba było cze-
kać na ten pogrzeb i stało się to aż 27 lat po 
‘89 roku” – powiedział. Zwrócił uwagę, że 
o ile do ‘89 roku można tłumaczyć tym, że 
rządził ustrój tych samych zdrajców, którzy 
zamordowali „Inkę” i „Zagończyka”, to po 
‘89 roku przecież teoretycznie już nie. – Jak 
to się stało, że trzeba było czekać 27 lat na 
to, aby Polska mogła pochować swoich bo-
haterów – pytał Andrzej Duda.
Prezydent wskazał także, że poprzez ten po-
grzeb przywraca się godność nie „Ince” i „Za-
gończykowi”, ale przywraca się ją państwu 
polskiemu. – Godność poległych nigdy nie 
została utracona – powiedział Andrzej Duda.
Zwrócił uwagę, że heroizm, z jakim „Zagoń-
czyk” i „Inka” walczyli o prawdę i dobro Oj-

Marynarska warta przy trumnach „Inki” i „Zagończyka”Marynarska warta przy trumnach „Inki” i „Zagończyka”

„Długo czekałaś Polsko na ten pogrzeb. Stanowczo za długo!” „Długo czekałaś Polsko na ten pogrzeb. Stanowczo za długo!” 

(z homilii abp Sławoja Leszka Głódzia)(z homilii abp Sławoja Leszka Głódzia)
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czyzny, świadczą o ich godności. Zdaniem 
prezydenta słowa „powiedźcie babci, że 
zachowałam się jak trzeba” miały utwierdzić 
jej najbliższych w tym, że cała rodzina zacho-
wała honor.
Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał 
Feliksowi Selmanowiczowi „Zagończykowi” 
Order Odrodzenia Polski, natomiast minister 
obrony narodowej Antoni Macierewicz pod-
niósł go do godności podpułkownika. Danutę 
Siedzikównę „Inkę” prezydent mianował nato-
miast na I stopień oficerski – podporucznika.
W świątyni odczytany został także telegram 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Hierarcha 
podkreślił w nim, że uroczystość pogrzebo-
wa celebrowana w Gdańsku jest wyrazem 
zmagania o sprawiedliwość dziejową wobec 
zmarłych i prawdę historyczną. Wyraził życze-
nie, aby to wydarzenie zaowocowało w całym 
polskim społeczeństwie nie tylko podziwem 
dla bohaterów, ale również głębszym umiło-
waniem Boga, honoru i Ojczyzny.
Po Mszy świętej ulicami miasta przeszedł 
kondukt żałobny, na cmentarz garnizonowy 
w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie w imiennych 
grobach spoczęły doczesne szczątki Nie-
złomnych. Tłumnie zgromadzeni na trasie 
przemarszu mieszkańcy Pomorza skandowali 
„Cześć i chwała bohaterom”. Gdańszczanie 
uhonorowali żołnierzy kwiatami. Cześć pole-
głym oddali także kibice Lechii Gdańsk.
Obrzędowi pochówku ppor. Danuty Sie-
dzikówny i ppłk. Feliksa Selmanowicza na 
cmentarzu przewodniczył biskup polowy 
Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Mowę nad trumnami żołnierzy wygłosiła 
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło. – Wiele 
kart polskiej historii zapisanych jest krwią ty-
sięcy bohaterów, dla których najświętsze sło-
wa to Bóg, honor, Ojczyzna. Tym bohaterom 
jesteśmy winni pamięć i cześć – powiedziała 
premier.
Wskazała też, że również dziś musimy wal-
czyć o te ideały, dla których Żołnierze Wy-
klęci oddali swoje życie. – Jesteśmy waszymi 
dłużnikami, bo dzięki wam żyjemy w wolnej 
Polsce – podkreśliła Beata Szydło.
Przemawiał minister obrony narodowej An-

toni Macierewicz i przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda, zastępca prezesa 
IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, kierujący 
pracami ekshumacyjnymi Żołnierzy Wyklę-
tych oraz przedstawiciele rodzin „Inki” i „Za-
gończyka”.
Krewna Danuty Siedzikówny, Danuta Ciesiel-
ska, przypomniała starania rodziny, aby reha-
bilitować pamięć o „Ince”, która oczerniana 
była nie tylko przez funkcjonariuszy władzy 
komunistycznej, ale też podczas trwającej 
przez lata propagandzie piętnującej Żołnie-
rzy Wyklętych. – Ciociu, możesz w końcu 

spać spokojnie, zachowałaś się przecież jak 
trzeba – powiedziała Ciesielska.
Prezydent Andrzej Duda przekazał rodzinom 
zmarłych flagi narodowe, którymi podczas 
pogrzebu przykryte były ich trumny . Kom-
panii Honorowa Marynarki Wojenne oddała 
salwę honorowa.
Uroczystości pogrzebowe „Inki” i „Zagończy-
ka” zorganizował Instytut Pamięci Narodo-
wej przy współpracy z NSZZ „Solidarność”.
Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (ur. 1928) 
była sanitariuszką 4. szwadronu odtwo-
rzonej przez płk. Zygmunta Szendzielarza 

„Łupaszkę” na Białostocczyźnie 5. Wileń-
skiej Brygady Armii Krajowej. Na przełomie 
1943 i 1944 roku razem z siostrą wstąpiła 
do AK i odbyła szkolenie medyczne. Po raz 
pierwszy została aresztowana przez NKWD
i UB w czerwcu 1945, jednak została wtedy 
uwolniona z konwoju przez jednego z pod-
komendnych „Łupaszki”. W lipcu 1946 roku 
w wyniku zdrady została po raz drugi aresz-
towana i więziona w V pawilonie więzienia 
przy ul. Kurkowej w Gdańsku. 
Ppłk. Feliks Selmanowicz, ps. „Zagończyk” 
był ochotnikiem wojny polsko-bolszewickiej 
1920 r. W 1939 r. Korpusu Ochrony Pograni-
cza – obrońcą rodzinnego Wilna przed Armią 
Czerwoną. Zolnierzem wileńskich brygad AK: 
„Szczerbca”, „Łupaszki”, „Ronina”. Więź-
niem sowieckiego obozu w Kałudze, z które-
go zbiegł. W marcu 1946 r. rozpoczął służbę 
w 5. Wileńskiej Brygady AK płk. „Łupaszki”, 
jako dowódca samodzielnego patrolu bo-
jowo-dywersyjnego, który dokonał szeregu 
akcji m.in. w Gdańsku, Sopocie, Olsztynie, 
Tczewie, zdobywając broń oraz gotówkę.
W lipcu 1946 roku został aresztowany.
„Inka” i „Zagończyk” mimo brutalnego 
śledztwa odmawiali składania zeznań. Zo-
stali skazani na śmierć i zastrzeleni przez 
dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Fran-
ciszka Sawickiego 28 sierpnia 1946. Według 
relacji przymusowego świadka egzekucji,
ks. Mariana Prusaka, ostatnimi słowami 
„Inki” i „Zagończyka” były: Niech żyje Pol-
ska! Niech żyje „Łupaszko!”
W połowie września 2014 roku prof. Krzysz-
tof Szwagrzyk, badacz miejsc pochówku 
ofiar terroru komunistycznego, pracujący 
w ramach programu IPN, odkrył na Cmen-
tarzu Garnizonowym w Gdańsku pochówki 
dwóch ciał mężczyzny i kobiety. Historycy 
od początku wysnuli tezę, że mogą to być 
szczątki „Inki” i „Zagończyka”. Potwierdziły 
to badania genetyczne, których wyniki ogło-
szono 1 marca 2015 roku, w Narodowym 
Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

KAI, kes
Fot. ks. Rafał Starkowicz

Centrum Informacyjne
Archidiecezji Gdańskiej

Ostatnie pożegnanie na Cmentarzu GarnizonowymOstatnie pożegnanie na Cmentarzu Garnizonowym

Kondukt pogrzebowy na ulicach GdańskaKondukt pogrzebowy na ulicach Gdańska
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Na cmentarzu wojennym w Kostiuchnówce na Wołyniu odbyły się
20 sierpnia uroczystości upamiętniające stulecie tej największej i naj-
krwawszej bitwy stoczonej przez Legiony Polskie z wojskami rosyjski-
mi na ich szlaku ku Niepodległej. Organizatorem uroczystości, której 
centralnym punktem była polowa Msza św. odprawiona pod prze-
wodnictwem biskupa polowego Józef Guzdka, był Urząd ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.

„Pomimo krwawych i ciężkich ofiar, któreśmy złożyli, cofnęliśmy się z każdora-
zowej pozycji jedynie wtedy, gdyśmy byli prawie otoczeni; schodziliśmy zawsze 
ostatni z pola, przeciwstawiając wszędzie na naszym froncie nowy opór przemo-
cy” – pisał Józef Piłsudski w rozkazie wydanym 11 lipca 1916 r. „z powodu bitwy 
pod Kostiuchnówką”. 

„Nie pytali, co mi Ojczyzna może dać”„Nie pytali, co mi Ojczyzna może dać”

Wołyńska ofiara żołnierskiej krwi Wołyńska ofiara żołnierskiej krwi 

nówka” odkrywają miejsca 
pochówku polskich żołnierzy 
poległych podczas w latach 
1915–1916; a także „mają od-
wagę budować przyszłość w 
oparciu o dialog i współpracę 
z młodzieżą ukraińską. Najbardziej wymow-
nym tego potwierdzeniem jest założenie
w 2010 roku Fundacji „Centrum Dialogu Ko-
stiuchnówka” oraz powstanie ośrodka, który 
mieści się w odremontowanym budynku tzw. 
polskiej szkoły”. Swą homilią Biskup Polowy 
zakończył słowami: 
Niech z tego miejsca, zroszonego krwią pol-
skich żołnierzy, wzniesie się do nieba mo-
dlitwa o pokój. Pójdźmy drogą wskazaną 
przez polską i ukraińską młodzież. Pamiętając
o przeszłości, nierzadko bardzo trudnej, miej-
my odwagę, aby razem budować przyszłość. 
Pokój Tobie, Ukraino! Pokój Tobie, Polsko!”
Po zakończeniu Eucharystii odmówione zo-
stały modlitwy ekumeniczne przez bp. Józefa 
Guzdka, ks. mjr. Jana Kota, z prawosławnego 
Ordynariatu Wojska Polskiego i ks. płk. SG 
Kornela Undasa z ewangelickiego duszpaster-
stwa wojskowego. We Mszy św. uczestniczyli 

Na Wołyniu trzy brygady tworzące Legiony 
Polskie po raz pierwszy znalazły się razem
i pod wspólną komendą. Najpierw gen. Ka-
rola Durskiego-Trzaski (do 27 stycznia 1916), 
a następnie gen. Stanisława Puchalskiego 
(do października 1916 r.).
Zadaniem kampanii wołyńskiej było opa-
nowanie i utrzymanie przepraw przez Sto-
chód. W tradycji legionowej trwałe miejsca 
zajęły miejsca bitewnych zmagań: Kołki, 
Koszyszcze, Kołodia, Maniewicze, Miedwie-
że Wielkie, Kamieniucha. Walki były ciężkie, 
prowadzone ze zmiennym powodzeniem,
z walecznym, trudnym przeciwnikiem.
We wrześniu 1915 r. po raz pierwszy na szla-
ku legionistów stanęła Kostiuchnówka, duża 
(124 domy), cerkiewna wieś w powiecie łuc-

m.in. Jan Kasprzyk, p.o. Kierownika Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
potomkowie Legionistów Polskich, m.in. sę-
dzia Bogusław Nizieński, kawaler Orderu Orła 
Białego, syn Kazimierza Nizieńskiego, który 
przed stu laty brał udział w bitwie, przedsta-
wiciele Wojska Polskiego i harcerze. Oprawę 
muzyczną liturgii zapewniła Orkiestra Woj-
skowa w Lublinie, pod dowództwem st. chor. 
sztab. Andrzeja Zaręby. Obecne były pocz-
ty sztandarowe organizacji pozarządowych
Po Mszy św. odbył się apel pamięci, połączo-
ny ze złożeniem kwiatów na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym oraz uroczystość wręczenia 
medali Pro Patriae 23 osobom zasłużonym
w upamiętnienie walk Legionów Polskich pod 
Kostiuchnówką. Nad grobami polskich żoł-
nierzy zabrzmiała „Pierwsza Brygada”, hymn 
legionowy, od kilku lat pieśń reprezentacyjna 
Wojska Polskiego.                                       kes

kim. Zdobyta 27 września przez 1 pp Legio-
nów, została utracona w wyniku rosyjskiego 
kontrataku. Rosjanie intensywnie umacniali 
ten rejon. Komenda Legionów wydała rozkaz 
ppłk. Henrykowi Minkiewiczowi, dowódcy
3 pułku piechoty II Brygady Legionów, doko-
nania ataku na Kostiuchnówkę. Nie wzięto 
pod uwagę jego zastrzeżeń, że szturm się 
nie powiedzie. Tak też się stało. Atak legioni-
stów (5 listopada) został utopiony we krwi. 
W ogniu rosyjskich karabinów maszynowych 
poległo ponad 60 żołnierzy. Powodzenie 
przyniósł dopiero kolejny szturm (10 listo-
pada), poprzedzony intensywnym ostrza-
łem artyleryjskim pozycji rosyjskich, wsparty 
przez oddziały węgierskie i austriackie. Ko-
stiuchnówka została zdobyta. Było to ostat-
nie poważne zbrojne starcie jesienią 1915 r. 
na wołyńskim odcinku frontu. Przez ponad 
pół roku zapanował tam względny spokój. 
Mężna postawa brygad legionowych wywarła 
duże wrażenie na towarzyszach broni: Au-
striakach, Niemcach, Węgrach. Na mapach 

W homilii bp Guzdek przypomniał, że bitwa 
pod Kostióchnówka, „wpisuje się w nasze 
zmagania o wolność i niepodległość Ojczy-
zny”.  Pytał: „Dlaczego nasi rodacy gotowi 
byli składać swoje życie na ołtarzu wolności 
Ojczyzny? Skąd czerpali siły i motywację do 
takiej postawy? Z wiary wyniesionej z rodzin-
nego domu i lokalnej wspólnoty parafialnej! 
Źródłem ich siły był Chrystus. Powtarzali więc 
za Pawłem Apostołem: „We wszystkim od-
nosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który 
nas umiłował” (Rz 8,37). I dodawali: „Jeżeli 
Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). 
Słuchając przypowieści o ziarnie, które musi 
obumrzeć, aby wydać plon, gotowi byli na 
śmierć, byle tylko Ojczyzna zmartwychwstała. 
Nie pytali, co mi Ojczyzna może dać, wszak 
jej nie było, ale co ja mogę jej ofiarować.
A skoro Jezus powiedział: „Nikt nie ma więk-
szej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje odda-
je za przyjaciół swoich” (J 15,13), ofiarowali 
swoje życie”. Modlitwie uczestników uroczy-
stości polecił poległych i zmarłych żołnierzy 
Legionów Polskich. Oddał też cześć harce-
rzom Chorągwi Łódzkiej ZHP, którzy od 1998 r.
„w ramach Harcerskiej Akcji Letniej Kostiuch-

Pierwsza bitwa o Kostiuchnówkę 
W rezultatacie przełamania w maju 1915 r.
frontu pod Gorlicami i wielkiej ofensywy 
wojsk państw centralnych (Niemiec i Au-
stro-Węgier), wojska rosyjskie wycofały się 
z uprzednio zajętej Galicji, opuściły – po stu 
latach – Królestwo Polskie, zostały wyparte
z zachodniej część terytoriów I Rzeczypospo-
litej wcielonych do Cesarstwa Rosyjskiego. 
Jesienią 1915 roku długa linia frontu wschod-
niego przebiega od Dyneburga i okolic Rygi 
do Bukowiny. Przecinała też Wołyń.
To właśnie tam, w rejon rzek Stochodu i Sty-
ru skierowane zostały Legiony Polskie. I Bry-
gada dowodzona przez Józefa Piłsudskiego 
przybyła z Podlasia, II z dalekiego frontu bu-
kowińsko-bessarabskiego, III z Lubelszczyzny. 
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„Schodziliśmy zawsze ostatni z pola”  (Józef Piłsudski) „Schodziliśmy zawsze ostatni z pola”  (Józef Piłsudski) 
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sztabowych rejonu Kostiuchnówki pojawiły się 
nowe nazwy: Polenberg (Polska Góra) – w uz-
naniu dla waleczności legionistów podczas 
ataku na wzgórze zwane Cegielnianym; Polen-
wald (Polski Las), Polenbrücke (Polski Most).

Miasteczko na leśnej polanie
Z zaprzestaniem walk wiązało się oryginalne 
przedsięwzięcie: budowa osad wojskowych 
dla formacji legionowych. Najsławniejszą
z nich, Legionowo, poczęto wznosić siłami 
jeńców rosyjskich już w listopadzie 1915 r., 
na leśnej polanie w pobliżu Wołczecka. Budo-
wano drogi dojazdowe, mosty, budynki z nie-
okorowanych okrąglaków. Wiosną 1916 r.
już na dobre funkcjonowało żolnierskie, 
zelektryfikowane miasteczko. Mieszkania 
oficerów w typie polskich dworków. Szkoła 
podchorążych. Oddziały sztabowe. Budynki 
dla żołnierzy. Stajnie. Boisko sportowe. Kino, 
w którym występował także żołnierski kaba-
ret. Z inicjatywy ks. Józefa Panasia, kapelana 
II Brygady, wzniesiono kościół. Legionowo 
„wzorem największych metropolii świata 
posiadało rozległe place jak: „Plac Łazików”, 
„Plac Dobrej Rady” (ten przed siedzibą Ko-
mendy), „Plac ks. biskupa Bandurskiego”, 
„Plac Oddaj Światło” (położony przed naszą 
elektrownią) a poza tym szerokie „bulwary”, 
„planty i ulice” (Stanisław Mielech). Właśnie 
tam w kwietniu 1916 r. został założony klub 
piłkarski Drużyna Sportowa Legia – pierw-
szy wojskowy klub sportowy. Natomiast
w rejonie Optowej powstało Rojowe Osiedle, 
honorujące swą nazwą płk. Bolesława Roję, 
dowódcę 4 pułku piechoty, którego żołnie-
rzom służyło. Jego oryginalną cechą było 
to, że domy mieszkalne zostały zbudowane 
w stylu zakopiańskim. Ich projektantem był 
góral z Podhala, mjr Andrzej Galica (później-
szy generał). Na pamiątkę po tamtym Le-
gionowie, zniszczonym latem 1916 r. przez 
rosyjską artylerię, taką samą nazwę nadano 
w 1919 r. podwarszawskiej miejscowości. 

Najkrwawszy bój Legionów
4 czerwca 1916 r. rozpoczęła się długo przy-
gotowana przez wojska carskie operacja 
zaczepna. Na Wołyniu Rosjanie przełamali 
linie obronne pod Łuckiem, siłami XLVI Kor-
pusu rozpoczęli natarcie na Kowel. Drogę 
przegradzała obronna pozycja Legionów 
Polskich między Optową a Kostiuchnówką. 
Dobrze umocniona, podzielona na trzy pozy-
cje obronne. Na skrzydłach Polacy wspierani 
byli przez jednostki węgierskie: 128 Brygadę 
Honwedów – z prawa, 11 Dywizję Kawalerii 
– z lewa. Przewaga jednostek rosyjskich była 
czterokrotna w stosunku do sił polskich. 
Atak Rosjan rozpoczął się o świcie 4 lipca 
od huraganowego, trwającego wiele godzin 
ognia artylerii, kierowanego z unoszących 
się nad polem walki balonów obserwacyjny.
Najmocniej była ostrzeliwana Reduta Piłsud-
skiego, najbardziej wysunięty punkt umoc-
nień, broniony przez żołnierzy 5 pułku piecho-
ty „Zuchowatych” „(…) wzdłuż całej pozycji 
wulkany gazów i piasku wyrzucane przez cięż-
kie granaty (..) kity dymu czarnego, piasku, 
belek, drzewa lecące w górę. Wydawało się, 
że na pozycjach nie zostanie ani jeden żywy 
człowiek” – notował Jędrzej Moraczewski, 

przyszły premier pierwszego rządu RP. Dopie-
ro o 5 popołudniu Rosjanie ruszyli do ataku 
kilkoma tysiącami żołnierzy według reguły: 
„szapkami zkiadajem” (czakami nakryjemy). 
Trzy ataki zostały odparte. Nawały ogniowej 
nie wytrzymały jednostki węgierskie na pra-
wym skrzydle; opuściły pozycję na Polskiej 
Górze, Rosjanie wdarli się na tyły 5 pułku.
W kontrnatarciu batalionu 5 pułku, w walce 
na bagnety, zginął jego dowódca, kpt. Stani-
sław Zwierzyński „Sław”. Mimo przejściowych 
sukcesów kontrnatarcia padł rozkaz o częścio-
wym opuszczeniu stanowisk pierwszej linii. 
Kolejne dwa dni to ciągłe ataki i kontrataki, 
boje o Polską Górę przechodzącą z rąk do 
rąk. „Gdzie tylko okiem sięgnąć jasnozielone 
bluzy i czerwone spocone twarze. Bijemy im 
wprost w pyski, celnie, niezawodnie, z chło-
dem okrucieństwa” (Wacław Lipiński). Do 
walki wchodzą odwody, spieszeni ułani, jed-
nostki węgierskie i niemieckie. 6 lipca oddzia-
ły I Brygady walczą na trzeciej linii; odpierają 
atak nad potokiem Garbach. Po południu 
rusza do natarcia 11 szwadronów kawalerii 
rosyjskiej (półtora tysiąca szabel). „Ujrzałem 
obraz potężny, niezapomniany, godny pędz-
la Wojciecha Kossaka. Cwałowały jeden za 
drugim rosyjskie szwadrony w rozwiniętym 
szyku, lśniąc szablami i lancami” (Marian Ku-
kiel) – skoszone przez karabiny maszynowe 
batalionu mjr. Albina Fleszara i celny ogień le-
gionowej artylerii. Jednak w godzinach popo-
łudniowych Komenda Legionów, w związku 
z niekorzystną sytuacją (rozbiciem austriackiej 
grupy gen. Kuttera na prawym skrzydle), wy-
dała rozkaz opuszczenia pozycji i wycofania 
się jednostek legionowych za linię Stochodu. 
Odwrót przebiegał sprawnie w styczności
z oddziałami nieprzyjaciela. Niebawem, po 
stabilizacji frontu, walki na Wołyniu znów 
przybrały charakter pozycyjny. 
W bitwie pod Kostiuchnówką zginęło 35 ofi-
cerów i 604 żołnierzy; zaginęło lub odniosło 
rany ponad 1350. Najwięcej ucierpiał 5 pułk 
piechoty, straty przekroczyły 50 procent jego 
stanu osobowego. To była cena jaką Legiony 
Polskie zapłaciły za wykonanie swego zada-
nia, ocenianego jako zwycięstwo taktyczne. 
Uporczywa, trzydniowa obrona Kostiuch-
nówki dała bowiem czas na wycofanie i prze-
grupowanie oddziałom austro-węgierskim 
i niemieckim, zapobiegła ich okrążeniu nad 
Styrem i przełamaniu frontu. 

Pytanie o cenę polskiej krwi
Bitwa pod Kostiuchnówką, okazana w jej 
toku bitność, męstwo i ofiarność legionistów, 
miała istotne znaczenie w kwestii umiędzy-
narodowienia sprawy polskiej. Konsekwencją 
wołyńskich zmagań był manifest ogłoszony 
5 listopada 1916 r. imieniem cesarzy austro-
węgierskiego i niemieckiego przez general-
nych gubernatorów Hansa von Besselera
i Karla Kuka. Zapowiadał utworzenie „samo-
dzielnego” (a nie niepodległego) Królestwa 
Polskiego o niesprecyzowanych granicach, 
pozostającego w „łączności z obu sprzymie-
rzonymi mocarstwami”. Akt ten, jak się sądzi, 
wymusił korzystny dla sprawy polskiej stosu-
nek państw ententy, m.in. zgodę na utworze-
nia wiosną 1917 r. Armii Polskiej we Francji,
a w Rosji, po rewolucji lutowej, zgodę na 

powstanie niepodległego państwa polskiego
z zastrzeżeniem, że znajdzie się ono w soju-
szu z demokratyczną Rosją.  
Jednak taka forma dekretowanej, opatrzonej 
zastrzeżeniami niepodległości nie odpowiada-
ła obozowi Józefa Piłsudskiego. Ogromna da-
nina krwi pod Kostiuchnówką pogłębiała fer-
ment polityczny w Legionach. Nabrzmiewały 
pytania o sens jej przelewania w imię interesów 
zaborców Polski. O szczerość ich politycznych 
deklaracji. W sytuacji, kiedy z ziem polskich zo-
stał wypchnięty rosyjski zaborca, obóz niepod-
ległościowy Józefa Piłsudskiego dokonywał hi-
storycznego zwrotu: uwalniał się z wojskowej 
i politycznej zależności od państw centralnych, 
zwracał się przeciw nim. Punkt krytyczny tej 
drogi stanowił kryzys przysięgowy: odmowa 
złożenia przysięgi przez większość żołnierzy 
i oficerów I i III Brygady Legionów na wier-
ność sojuszowi z Austro-Węgrami i Niemcami. 
Towarzyszyła temu rozbudowa podziemnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej, zbrojnego 
narzędzia na drodze ku Niepodległej, wolnej 
wśród wolnych, równej wśród równych, która 
powstała11 listopada 1918 r. 

Miejsce narodowej pamięci
II Rzeczpospolita pamiętała o bohaterach 
kampanii wołyńskiej. Uporządkowano i prze-
budowano cmentarze wojenne. Szczególnym 
miejscem pamięci stało się pobojowisko pod 
Kostiuchnówką: odnowione zostały okopy, 
bazaltowymi słupami oznaczono miejsca 
obecności Józefa Piłsudskiego. Poczęto sy-
pać Kopiec Chwały Legionów. Odsłonięto 
pomnik poległych pod Polską Górą. Wznie-
siono okazały budynek Szkoły Powszechnej 
im. Legionów Polskich – skierowany ku przy-
szłości pomnik ich żołnierskiej chwały. Miały 
tu miejsce uroczystości patriotyczne, zdążały 
tu marsze szlakiem Legionów, przybywała 
młodzież z różnych stron ojczyzny na lekcje 
patriotyzmu i historycznej pamięci. 
Po wojnie pobojowisko pod Kostiuchnówka, 
wraz z całym Wołyniem, zostało oddzielone 
od polskiej ojczyzny. Przyszedł okres likwi-
dowania i dewastowani polskich pamiątek. 
Lepszy czas rozpoczął się po powstaniu 
niepodległej Ukrainy. W 1998 r. harcerze ze 
Zgierza rozpoczęli akcję odszukiwania i re-
nowacji mogił legionistów. Dołączyły do niej 
inne drużyny z Chorągwi Łódzkiej i z innych 
miast. Harcerską akcję wsparła Rada Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa i inne insty-
tucje. Odnowione zostały m.in. cmentarze 
pod Polską Górą, w Koszczycach, Wołczecku. 
Wyremontowano zdewastowany budynek 
wzniesionej w II RP szkoły. Powstało w nim 
Centrum Pamięci, miejsce spotkań młodzieży 
polskiej i ukraińskiej, schronisko, małe mu-
zeum. Począwszy od 2000 r. z Kostiuchnówki 
rozpoczyna swą drogę Ogień Niepodległości. 
Podjęty z cmentarnych zniczy zapalonych na 
grobach legionistów, w rowerowej sztafecie 
zdąża ku warszawskiemu Grobowi Niezna-
nego Żołnierza, ku pomnikom Czynu Nie-
podległościowego w innych miastach, aby 
płomieniem wołyńskiej legionowej chwały, 
w dniu Święta Odzyskania Niepodległości, 
można było zapalić znicz wdzięczności dla 
bohaterów polskich dróg ku Niepodległej.

Jędrzej Łukawy 



8

Jedna z trzystu szesnastuJedna z trzystu szesnastu

Na pogrzebie prof. Elżbiety Zawackiej „Zo” 
17 stycznia 2009 r. w toruńskiej Katedrze 
Świętych Janów Biskup Polowy WP, gen. 
dywizji Tadeusz Płoski powiedział o niej 
m.in.: ”Każdy, kto miał zaszczyt zetknąć się 
z Panią Profesor, był pod ogromnym wraże-
niem jej autorytetu i osobowości, w której 
poczucie obowiązku i gotowość do poświę-
cenia wszystkiego dla dobra kraju łączyły się
z niezwykłą skromnością, bezinteresowno-
ścią i poczuciem służebnej roli wobec naro-
du. Taka właśnie była – niewysoka wzrostem 
i skromna posturą, ale do końca wielka du-
chem, nie poddająca się słabościom swe-
go wieku, wciąż aktywnie zaangażowana
w sprawy Polski… Nie zabiegała o zaszczyty
i materialne gratyfikacje, rezygnowała z ofia-
rowywanych przywilejów i żyła skromnie, do 
końca poświęcając czas i siły służbie publicz-
nej”. Służba publiczna – jakież to wielkie 
zobowiązanie człowieka wobec Boga i ludzi. 
Służyć to przecież zapomnieć o sobie dla in-
nych, dla wspólnoty, która nas uformowała; 
tej religijnej i narodowej. Służyć to przecież 
znaczy kochać z oddaniem i poświęceniem,
z odwagą i odpowiedzialnością, często 
wbrew i pod prąd łatwym i wygodnym wy-
obrażeniom o życiu szczęśliwym. Bo tylko ta-
kie życie, które jest służbą, może być życiem 
szczęśliwym. – Moje życie było życiem szczę-
śliwym – powtarzała często ta kobieta, która 
przeżyła niemal sto lat… A w wieku 85 lat 
opanowała posługiwanie się komputerem, 
bo dzięki temu narzędziu mogła dokumen-
tować efektywniej losy bohaterskich kobiet, 
które wzięły na siebie brzemię odpowiedzial-
ności za niepodległość Polski. 
Elżbieta Zawacka, pisał Piotr Szubarczyk z IPN, 
pragnęła, by jej Fundacja „Archiwum Pomor-
skie Armii Krajowej” (od marca 2009 r. Fun-
dacja Generał Elżbiety Zawackiej) wzrastała 
przez liczne pamiątki przeszłości i oddanych 
jej całym sercem ludzi, którzy – tak jak ona 
– pragną złożyć hołd kobietom polskim, zna-
nym i nieznanym bohaterkom naszej ciernio-
wej drogi do niepodległości (P. Szubarczyk).
Dziś, gdy jako naród, zostaliśmy postawieni 
wobec cynicznego kłamstwa, które szerzy się 
epidemicznie w globalnym obiegu opinio-
twórczym i obarcza Polaków odpowiedzial-
nością za eksterminację Żydów – ofensywa 
„soft power”, mądrej polityki historycznej – 
to nasza racja stanu. 

Pokolenie Elżbiety Zawackiej czyniło do koń-
ca swoją powinność: dało świadectwo, do-
kumentowało je i przekazało następcom. 
Czy będziemy ich godni i przekażemy świa-
tu te świadectwa, aby świat poznał prawdę
o odważnych i wiernych Polakach i Polkach? 
Czy będziemy godni słów papieża Francisz-
ka, który mówił o nas jako o szlachetnym 
narodzie, który dzięki „dobrej pamięci” prze-
trwał, choć tyle wycierpiał? 

Niemieckie otoczenie, polska dusza

Poczet dzielnych Polek to niewyczerpana lista 
znanych i zupełnie nieznanych „we własnym 
domu” postaci. O Emili Plater wielu co nieco 
słyszało, o Annie Jenke, bohaterskich Naza-
retankach, położnej z Auschwitz Stanisławie 
Leszczyńskiej czy choćby jednej z dwóch 
kobiet generałów – pewnie nieliczne grono 
wtajemniczonych lub profesjonalistów. 
Myślę, że charakterystyka naszego naro-
du pióra intelektualisty II RP, historyka Jana 
Karola Kochanowskiego pasuje jak ulał do 
naszej bohaterki, generał Zawackiej: naród 
polski cechują „silne zarówno w mężczyźnie, 
jak i kobiecie odwaga, męstwo, szczodrość 
i prawość, przysłowiowa niemal gościnność, 
gotowość do najdalej idących poświęceń
w dobrej sprawie, a przy tym jakby kobiecość 
mężów (wyrażająca się w adoracji i ochronie 
kobiety) a męskość niewiast, wywierających 
na równi czar swój na cudzoziemcach”…
Życiorys generał brygady Elżbiety Zawackiej 
to kolejny dowód, że tylko Pan Bóg potrafi 
pisać prosto po liniach krzywych. Bo jakże to 
możliwe (z ułomnej ludzkiej perspektywy), 
żeby dziewczynka, która do 11 roku życia 
mówiła wyłącznie po niemiecku, stała się 
tak ofiarną i żarliwą polską patriotką?… A jej
nieskazitelna niemczyzna posłużyła jako na-
rzędzie do walki z niemieckim okupantem
w czasie II wojny światowej. 
Urodziła się 19 marca 1909 r. w Toruniu, 
który pod zaborem pruskim brzmiał Thorn. 
Była córką Władysława Zawackiego, pruskie-
go urzędnika sądowego i Marianny z domu 
Nowak, gospodyni domowej. Jej rodzice 
pochodzili z pomorskich wsi zaboru pruskie-
go. Miała siedmioro rodzeństwa: Mariannę, 
Jana, Eryka, Egona, Adelajdę, Alfonsa i Klarę. 
Trzeba dobrze znać realia polityki germa-
nizacyjnej, która tępiła wszelkie przejawy 

polskości na ziemiach zaboru pruskiego, by 
zrozumieć, dlaczego rodzice małej Eli, chro-
niąc dzieci, mówili w domu po niemiecku. 
Wystarczyło, aby nauczyciel w niemieckiej 
szkole zapytał dziecko o pacierz i wtedy się 
wydawało, że w domu mówi się po polsku. 
A za to groziły represje. Casus buntu dzieci 
z Wrześni, które chciały uczyć się w szkole 
katechizmu i modlitwy po polsku – pokazał 
okrucieństwo niemieckich zaborców.
 Polskość Pomorzan to bardzo piękna i trud-
na kwestia, więc wszelkie powierzchowne 
oceny i porównania odbierane były przez lu-
dzi stamtąd jako krzywdzące . Sama Elżbieta 
Zawacka bardzo przeżywała szkolny wpis do 
sztambucha swojej koleżanki z kongresówki: 
„Bądź godną Polki imienia”.
– „Z dnia na dzień stawałam się prawdziwą 
patriotką – wyznawała we wspomnieniach 
Elżbieta Zawacka – ale jednocześnie uważa-
łam, że Polacy, przybywający na Pomorze z by-
łego zaboru rosyjskiego, wychowani w innych 
warunkach i w innej kulturze, nie rozumieją 
nas i krzywdzą, przypisując nam brak patrioty-
zmu i brak przywiązania do polskości”.
Miała 11 lat, gdy u boku taty uczestniczyła 
20 stycznia 1920 r. we Mszy św. polowej
i uroczystej defiladzie Wojska Polskiego, któ-
rą odbierał dowódca „Błękitnej Armii”, gen. 
Józef Haller – ich bohater. Pomorskim Pola-
kom serce rosło, a w oczach taty mała Ela 
zobaczyła łzy; do niemieckiego dotąd Toru-
nia wracała Polska. Jeszcze niedowierzali, że 
stawał się cud niepodległości.

Przysposobienie

Na zdjęciach z czasów młodości studenckiej 
widać uśmiechniętą blondynkę. Wcielenie 
dziewczęcego wdzięku. Ta wybitnie aryjska 
uroda i bezbłędny niemiecki akcent sprawił, 
że wyprowadzała w pole samych Niemców, 
podróżując w czasie wojny wagonami: „Nur 
fur Deutsche”. Jednak pod tą powierzchow-
nością kryła się twarda osobowość , niemal 
stworzona mentalnie do munduru. W kon-
taktach z mężczyznami tworzyła nieprze-
kraczalny dystans służbistości. Ta legendar-
na kurierka „cichociemna” budziła respekt 
wśród kolegów z konspiracji…
Nie dziwi więc , że poszła od wczesnej mło-
dości w stronę doskonalenia umiejętności 
wojskowych. W 1937 roku Zawacka zdoby-

Podziwiają ją najtwardsi z najtwardszych. A to żołnierska elita najmężniejszych z mężnych, którym 
niełatwo zaimponować.
Żołnierze jednostki specjalnej „Grom” dumnie noszą na mundurach znaki Cichociemnych i siłę du-
cha czerpią m.in. z ich niezłomnych postaw. Bo na nic siła mięśni bez siły ducha. Gromowcom nie 
trzeba mówić, kim była Pani Generał prof. Elżbieta Zawacka ”Zo”. Dzielna Polka, przy której fikcyj-
ne agentki z amerykańskich produkcji filmowych bledną. Bo jest tak rzeczywista i tak odważna… 
jak tyle przed nią i po niej dzielnych polskich kobiet, o których milczą odpowiedzialni za „politykę 
historyczną” swojego narodu. Ta niedoceniana często „soft power” wygrywa niewypowiedziane, 

a trwające we współczesnym świecie wojny hybrydowe.
Świadoma roli przekazu wartości patriotycznych i religijnych, które ukształtowały jej pokolenie, 96.let-

nia wówczas Elżbieta Zawacka, apelowała w 2005 r.: „Naród nie może zgubić żadnego pokolenia”.

Rok 2016 – Rokiem Cichociemnych Rok 2016 – Rokiem Cichociemnych 
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ła najwyższy stopień instruktorski Przyspo-
sobienia Wojskowego Kobiet. Geneza tej 
organizacji (PWK) sięga lat 1918-1921. To 
wówczas Polki, które w 1918 r. zyskały peł-
nię praw obywatelskich i politycznych, tak 
licznie włączyły się w aktywność na rzecz 
armii (służba kurierska, sanitarna, wartow-
nicza, kantyny frontowe). Kobiety służyły
w Legionach oraz Ochotniczej Legii Kobiet.
W 1938 roku Elżbieta Zawacka została ko-
mendantką Rejonu Śląskiego PWK i kierowa-
ła pracą 19 śląskich powiatów. Nawet karta 
mobilizacyjna zastała ją na letnim obozie 
szkoleniowym Przysposobienia Wojskowego 
Kobiet w Spale.
Równoległym nurtem jej życia było powo-
łanie nauczyciela i pedagoga. W 1922 roku 
rozpoczęła naukę w Żeńskim Miejskim Gim-
nazjum Humanistycznym w Toruniu. Środ-
ki na studia na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego 
zdobywała pracując na poczcie i udzielając 
korepetycji. W jej drodze nauczycielskiej jest 
również doświadczenie pracy w Gimnazjum 
w Otorowie (1934 r.) prowadzonym przez 
urszulanki szare. Co prawda jej oddanie 
sprawie przysposobienia obronnego dziew-
cząt nie znalazło oczekiwanego przez Elżbie-
tę zrozumienia ówczesnej siostry dyrektor, 
która strzegła reżimów zakonnych, ale zro-
zumienie znalazła u przyszłej świętej – Matki 
Urszuli Ledóchowskiej. Obu przecież tak bli-
skie było wzmacnianie duchem służby po-
staw patriotycznych. Za zgodą matki Urszuli 
Ledóchowskiej udało się Elżbiecie Zawackiej 
założyć w Pniewach własny hufiec. 

W 1936 roku została licencjonowaną (eg-
zamin państwowy) nauczycielką w Tarnow-
skich Górach. A w tzw. Liceum Raciborza-
nek edukowała córki działaczy polonijnych
w Niemczech. 

Legendarna kurierka

W kampanii wrześniowej ta wówczas trzy-
dziestoletnia kobieta otrzymała m.in. przy-
dział do drużyny przeciwczołgowej w bata-
lionie Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet. 

Jej batalion wziął udział 
w przygotowaniach do 
obrony Lwowa przed 
Niemcami. 17 września 
i wkroczenie Armii Czer-
wonej położyło kres tym 
planom.
Zawacka wyjechała do To-
runia, a potem do War-
szawy. Tutaj została za-
przysiężona w Służbie 
Zwycięstwu Polski, potem 
ZWZ i AK. Przyjęła pseu-
donim „Zelma”. W działa-
niach państwa podziem-
nego specjalizowała się
w łączności i wywiadzie.
Pełniła funkcję zastępcy 
szefa „Zagrody” – Działu Łączności Zagra-
nicznej Oddziału V Sztabu Komendy Głów-
nej AK. Dzięki swojemu wyglądowi i perfek-
cyjnej znajomości niemieckiego jako kurierka 
około sto razy przekraczała granice stref 
okupacyjnych. Przewoziła rozkazy, meldunki, 
mikrofilmy, pieniądze. Nie zaprzestała przy 
tym swojej misji nauczycielskiej. Była m.in. 
nauczycielką w warszawskim tajnym Gimna-
zjum Żeńskim im. Narcyzy Żmichowskiej.
Gestapo wysyłało za nią listy gończe. Sal-
wowała się ucieczką z pędzącego pociągu.. 
Wpadka kuriera bowiem zagrażała zbyt wie-
lu kluczowym postaciom Polskiego Państwa 
Podziemnego.
W 1942 r. Zawacka dostała zadanie uspraw-
nienia łączności ze sztabem Naczelnego Wo-
dza w Londynie. Wyposażona w dokumenty 

urzędniczki firmy naftowej pod-
jęła próbę przedostania się na 
Wyspy Brytyjskie… Udało się to 
dopiero w 1943r. Ufarbowana na 
rudo podróżowała przez Francję, 
Andorę i Hiszpanię… leżąc na 
desce nad zbiornikiem wodnym
w parowozie. 
W Londynie spotkała się z naj-
ważniejszymi przedstawicielami 
polskich władz cywilnych i woj-
skowych, m.in. prezydentem Wła-
dysławem Raczkiewiczem oraz
generałami Władysławem Sikor-
skim, Kazimierzem Sosnkowskim 
i Józefem Hallerem. 
Przekazała meldunki o sytuacji
w kraju oraz zgłosiła postulat uz-
nania praw żołnierskich kobiet.
Sytuacja wymagała pilnego po-
wrotu do Polski. Jako jedyna ko-
bieta z powodzeniem ukończyła 
w Londynie kurs cichociemnych.
Ze zmieniona tożsamością, jako 

Elisabeth Watson, wraz dwoma innymi ci-
chociemnymi znalazła się na pokładzie Hali-
faha. To był lot o kryptonimie „Neon 4” . Nie-
bezpieczny lot, namierzany przez niemiecką 
obronę przeciwlotniczą. Nawigator Stani-
sław Król zmylił jednak niemieckie myśliwce.
Cała trójka: Bolesław Polańczyk „Kryształ”, 
Fryderyk Serafiński „Drabina”i Elżbieta Za-
wacka „Zo” zostali zrzuceni 10 września 
1943 r. pod Grodziskiem Mazowieckim. 
Dowódca placówki ppor. Bolesław Szmaj-
dowicz „Błysk”, który przejmował skoczków, 

tak wspomina ten zrzut: „Znałem »Zo«, miła 
blondynka, która była kurierem z Polski do 
Anglii. Czekaliśmy jednego dnia na zrzuty. 
Sformowaliśmy krzyż świetlny przy pomocy 
12 czy 13 ludzi. W przecięciu krzyża stałem 
ja z biało-czerwoną latarką. Inni mieli białe 
światła. To był umówiony znak Morse’em. 
Samolot zbliżył się, odpowiedział reflekto-
rem na nasze sygnały. Po kilku nawrotach 
zrzucono najpierw sprzęt, a potem skocz-
ków. Moją ambicją było, aby być zawsze 
pierwszym przy skoczkach. Tym razem spadli 
przy pobliskim folwarku. Dobiegłem do nich 
i krzyknąłem hasło, a oni mi odpowiedzieli. 
Pierwszy ze skoczków zdejmuje hełm. Pa-
trzę: długie włosy, kobieta. Pocałowałem ją 
w rękę i w policzek. Wyprowadziłem wszyst-
kich skoczków do punktu zbiorczego…”.
Nastąpił dalszy ciąg jej kurierskiej misji. Zdra-
dy, prowokacje sprawiły, że wielu cichociem-
nych zginęło najpierw z rąk Niemców, a po-
tem z rąk ubeckich oprawców. Jak Hieronim 
Dekutowski „Zapora” którego szczątki zo-
stały odnalezione na powązkowskiej „Łączce
„i pochowane z honorami dopierowe wrze-
śniu 2015 r.
ELżbieta Zawacka miała wiele żołnierskiego 
szczęścia. Było wiele opatrznościowych wy-
darzeń, które uchroniły ją od śmierci z rąk 
gestapo. Na przykład wtedy, gdy w miesz-
kaniu jej siostry Klary był przygotowany ko-
cioł, ale czyhających na nią Niemców dopadł 
głód i wyszli na chwile coś zjeść. Schronienie 
przed gestapo znalazła m.in. w Szymanowie 
u sióstr Niepokalanek… jako „postulantka”.
O ile udało się jej przeżyć niemiecką gehen-
nę, o tyle kolejny sowiecki oprawca dopadł 
tę dzielną kobietę 5 września 1951 r. Dostała 
wyrok 10 lat stalinowskiego więzienia. Były 
wielogodzinne przesłuchania… na nodze 
od stołka. Takie subtelne ubeckie „pieszczo-
ty” wobec najwierniejszych córek i synów 
naszej umęczonej przez dwa totalitaryzmy 
(niemiecki i komunistyczny) polskiej ziemi. 
Wyszła z więzienia w 1955 r. Aparat komu-
nistycznych represji nie pozostawił jej jednak 
w spokoju. Blokowano jej awanse nauczy-
cielskie, SB deptała po piętach, niszczyła do-
robek naukowy (pedagogika).
Dopiero po 1989 r. została doceniona i uho-
norowana. 
Prezydent Lech Kaczyński awansował Elżbie-
tę Zawacką na stopień generała.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Kondukt pogrzebowy na ulicach Torunia,Kondukt pogrzebowy na ulicach Torunia,
na pierwszym planie śp. biskup polowy,na pierwszym planie śp. biskup polowy,
gen. dyw. Tadeusz Płoski, 17 I 2009 r.gen. dyw. Tadeusz Płoski, 17 I 2009 r.

Członkowie Kapituły Orderu Virtuti Militari Członkowie Kapituły Orderu Virtuti Militari 
dekorują trumnę Pani Generałdekorują trumnę Pani Generał
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Bóg ma dla każdego z nasBóg ma dla każdego z nas
miłosierne sercemiłosierne serce

Do Myśliborza zaproszony jest każdy, kto szuka wytchnienia i pragnie do-
świadczyć miłosierdzia. W tym małym, uroczym miasteczku mieszkają sio-
stry, które poświęciły swoje życie Bożemu Miłosierdziu. Jedna z nich, siostra 
Anastazja, podzieliła się z „Naszą Służbą” radosną nowiną o tym, że Bóg 
pragnie przebaczyć człowiekowi jego grzechy.

W Kościele Katolickim przeżywamy Rok 
Święty Miłosierdzia ogłoszony w ubie-
głym roku przez papieża Franciszka 
bullą „Misericordiae vultus”. Dlaczego 
rok ten jest tak wyjątkowy?
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w bul-
li, w której papież pisze: „Są chwile, w któ-
rych jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby 
utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami 
stali się skutecznym znakiem działania Ojca”. 
To jest powodem ogłoszenia Nadzwyczajne-
go Jubileuszu Miłosierdzia. Papież Franciszek 
uznał, że obecny czas potrzebuje wyjątkowo 
mocnego świadectwa wszystkich chrześci-
jan. Doświadczenie miłosierdzia może to 
świadectwo wzmocnić, uczynić wyrazist-
szym, a chrześcijanom dodać odwagi, aby 
doświadczyli, że miłosierdzie jest najpierw 
dla nich, ale później dla całego świata. Wy-
starczy poczytać wiadomości, aby wiedzieć, 
że ten świat i każdy z nas bardzo potrzebuje 
Chrystusa, Jego pokoju, nadziei i miłosier-
dzia. Chrześcijanie mają być solą i światłem. 
Nawet odrobina soli wyostrza smak potrawy, 
dzięki niej staje się ona smaczniejsza. Jeśli 
my, chrześcijanie, wietrzejemy, potrzebuje-
my na nowo powrotu do korzeni, do funda-
mentu, do Chrystusa.
Jakie wyzwania stanęły przed Kościo-
łem w związku z Rokiem Świętego Mi-
łosierdzia?
Zadanie Kościoła zawsze jest jedno: ogłosić 
Dobrą Nowinę o zbawieniu w Chrystusie. 
On przyszedł na ziemię, aby doprowadzić 
do zbawienia każdego człowieka. I Kościół 
to zadanie przez wieki wypełnia. Pytanie tyl-
ko, w jaki sposób Kościół ma głosić dobrą 
nowinę w tym Roku Miłosierdzia? W moim 
odczuciu papież Franciszek pokazuje, że mi-
łosierdzie jest drogą życia dla każdego z nas. 
Ono podpowiada, w jaki sposób odczytywać 
znaki czasu. Myślę że Kościół stanął w tym 
roku przed pytaniem, jakie konkretnie uczyn-
ki miłosierdzia ma pełnić? W jaki sposób być 
czytelnym znakiem miłosierdzia tu i teraz?
Czy widać już owoce tego świętego 
czasu?
Siostra z naszej wspólnoty rozmawiała z pew-
nym starszym człowiekiem, który usłyszał
w radio o tym, że zaczął się Rok Miłosierdzia. 
Ta informacja tak go poruszyła, że, mimo iż 
nie był on czterdzieści lat u spowiedzi, posta-
nowił do niej pójść. Myślę,  że takich historii 
w tym roku jest dużo więcej, a największe 
cuda dzieją się w konfesjonale. Na pewno 

wielu ludzi zainteresowało się również kul-
tem Miłosierdzia Bożego. W naszym domu
w tym roku nie nadążamy z drukowaniem 
obrazków Jezusa Miłosiernego. Zwykle moż-
na je u nas dostać. W tym roku wielu osobom 
radziliśmy, aby wydrukowały je sobie same
z naszej strony www.faustyna.eu. Jest tam do 
pobrania obraz w najwyższej jakości do druku 
poligraficznego. Z tego, co wiem, to w wielu 
parafiach rozwinął się kult Bożego Miłosier-
dzia. Jedna siostra z naszej wspólnoty ma nie-
ustannie zamówienia na malowanie obrazów 
Jezusa Miłosiernego. W tym roku namalowa-
ła obrazy m.in. do kościołów garnizonowych: 
pw. św. Katarzyny w Toruniu oraz św. Kazi-
mierza w Chełmie.
Co to znaczy, że Bóg jest miłosierny?
Mnie osobiście bliska jest definicja miło-
sierdzia podana przez papieża Jana Pawła 
II w encyklice Dives in misericordia: „Miło-
sierdzie jawi się jako dowartościowywanie, 
wydobywanie dobra spod wszelkich nawar-
stwień zła”. Miłosierdzie jako widzenie i do-
wartościowywanie dobra najpierw we mnie 
samej, potem w moim bliźnim, w świecie, 
czyli szukanie Boga wszędzie. Nasz założy-
ciel, bł. ks. Michał Sopoćko, stwierdza, że 
„Miłosierdzie Boga jest to doskonałość Jego 
działalności, skłaniającej się ku bytom niż-
szym w celu wyprowadzenia ich z nędzy
i uzupełnienia ich braków – jest to Jego 
wola czynienia dobrze wszystkim, którzy 
cierpią jakieś braki i sami nie są w stanie ich 
uzupełnić. Pojedynczy akt miłosierdzia jest 
litością, a stan niezmienny zlitowania – mi-
łosierdziem”.
W styczniu tego roku ukazała się książka, 
która dokumentuje rozmowę  watykani-
sty, Andrei Torniellego, z papieżem Fran-
ciszkiem. Jej tytuł nawiązuje do słów pa-
pieża: „Miłosierdzie to imię Boga”. Jak 
możemy rozumieć to zdanie?
Pamiętam jak bardzo ucieszyłam się tytu-
łem tej książki. Natychmiast przypomniały 
mi się słowa Pana Jezusa z Dzienniczka św. 
siostry Faustyny: „Jestem miłością i miłosier-
dziem samym”. Jezus sam właśnie tak się 
przedstawił. Kiedy patrzymy na Jezusa, wi-
dzimy samego Boga, bo „On jest obrazem 
Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15). To dla nas 
wszystkich dobra wiadomość: Bóg ma dla 
każdego z nas miłosierne serce!
Bóg jest często w Biblii określany jako 
sprawiedliwy. Psalmy mówią nam, 
że będzie sądził świat sprawiedliwie,
a św. Paweł pisze w Liście do Rzymian, 
że nadejdzie „dzień gniewu” i obja-
wi się sprawiedliwy sąd Boga, „który 

odda każdemu według uczynków jego”
(Rz 2, 5-6). Czy to nie kłóci się z wiarą
w Jego miłosierdzie?
Bóg jest nieskończenie sprawiedliwy, a nasze 
grzechy „wykopały” przepaść pomiędzy nami, 
a Bogiem. Dlatego Bóg, aby skreślić „zapis 
dłużny” (Kol 2, 14), który każdy z nas zacią-
gnął poprzez swoje grzechy, posłał na ziemię 
swojego Syna. On w swoim ciele zapłacił ten 
dług. Bóg wybrał miłosierną drogę okazania 
swojej sprawiedliwości człowiekowi. 
Skoro Bóg jest miłosierny, czy to ozna-
cza, że możemy pobłażać naszym grze-
chom, bo i tak On nam je wybaczy? 
Nasze grzechy są nie tylko przekroczeniem 
Prawa Bożego. Związek z Bogiem to przede 
wszystkim relacja. Grzechy uderzają w relacje: 
z Bogiem, z sobą samym, z innymi ludźmi,
z całym stworzonym światem. Grzech, mimo 
że na początku składa wiele atrakcyjnych 
obietnic, na końcu wystawia rachunek znisz-
czenia. Przede wszystkim pustoszy nasze re-
lacje. Powoduje też duchowe rany, w wyniku 
których cierpimy my, a często i nasi bliscy. Bóg 
nam wybaczy. On, jak mówi papież Franci-
szek, „nie męczy się przebaczaniem”. Ale czy 
chcemy samym sobie wyrządzać zło? Przecież 
Jezus wzywa nas do kochania siebie na równi 
z bliźnim (por. Mt 22, 39). Grzech jest bardzo 
nieopłacalny, bo nas niszczy.
Hasłem tegorocznych Światowych Dni 
Młodzieży były słowa Jezusa z Kazania 
na Górze: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. 
Co te słowa oznaczają dla chrześcijan 
w praktyce?
Są one błogosławieństwem i obietnicą. Mo-
żemy spotkać Boga w drugim człowieku. 
Okazując miłosierdzie innym, sami możemy 
je otrzymać. 
Jezus nakazał nam miłować naszych 
nieprzyjaciół. Powiedział, że wtedy bę-
dziemy „synami Najwyższego”, gdyż On 
jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny” – wzywał (Łk 6, 36). Jed-
nak trudno jest kochać kogoś, kto nam 
wyrządził krzywdę. Czy to oczekiwanie 
Chrystusa nie jest zbyt wygórowane dla 
słabego człowieka?
Nie sposób wypełnić go o własnych siłach. 
Jeśli mam kochać nieprzyjaciela to tylko we 
współpracy z łaską. Miłość nieprzyjaciół to 
taki rodzaj miłości, który przekracza poziom 
człowieczeństwa, jest Boski. Tak kocha Bóg. 
Tym nieprzyjacielem może być nawet ktoś 
bardzo nam bliski wtedy, gdy nie spełnia 
naszych oczekiwań, nie odpowiada na nasze 

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 s
io

st
ry

 A
na

st
az

ji



11

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 25 sierpnia 1894 r.
w Sandomierzu, jako syn 
Józefa i Zuzanny z domu 
Stefańskiej. Od 1905 r. uczę-

szczał do Progimnazjum Męskiego w San-
domierzu. W 1912 r. wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu. 5 maja 1918 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
sandomierskiego Mariana Ryxa. Pracę dusz-
pasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii 
Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwani-
skach. 20 lipca 1918 r. został przeniesiony na 
stanowisko kapelana Sióstr Miłosierdzia Św. 
Wincentego à Paulo w Kobylanach w powie-
cie opatowskim. 8 maja 1919 r. został wika-
riuszem w parafii katedralnej w Sandomierzu.
17 lipca 1919 r. otrzymał nominację na nota-
riusza sandomierskiej Kurii Biskupiej.
24 października 1921 r. uzyskał zezwolenie 
biskupa Ryxa na wyjazd na studia do Rzymu. 
Studiował w Papieskim Instytucie Międzyna-
rodowym „Angelicum”. W 1922 r. uzyskał 
licencjat z prawa kanonicznego. 28 grudnia 
1922 r. otrzymał przydział na wikariat w pa-
rafii Świetego Jana Nepomucena w Przysu-
sze oraz nominację na prefekta działającego
w tym mieście Prywatnego Progimnazjum Ko-
edukacyjnego Towarzystwa Szerzenia Oświaty. 
1 kwietnia 1923 r. został prefektem Szkoły Po-
wszechnej w Przysusze. W 1923 r. uczestniczył 
w pracach I Synodu Diecezji Sandomierskiej. 
W latach 1925-1928 przebywał w Zgromadze-

niu Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa. Po powrocie do diecezji, 3 listo-
pada 1928 r. został mianowany wikariuszem 
parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
Waśniowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego.
We wrześniu 1929 r. ks. Brydacki przeszedł 
do duszpasterstwa wojskowego. 17 wrześ-
nia 1929 r. został proboszczem parafii woj-
skowej Świetego Ignacego Loyoli w Lidzie,
a 1 października 1929 r. otrzymał nominację 
na stopień kapelana. W lidzkiej parafii ota-
czał opieką duszpasterską żołnierzy 77 pułku 
piechoty, 5 pułku lotniczego i 3 batalionu 
19 pułku piechoty. Od 1 czerwca 1931 r. był 
proboszczem parafii wojskowej Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Łomży. W tej 
parafii niósł pomoc duchową żołnierzom
33 pułku piechoty. W 1936 r. mianowano 
go proboszczem parafii wojskowej Świętego 
Stanisława Biskupa Męczennika w Radomiu. 
W radomskiej parafii otaczał opieką duszpa-
sterską żołnierzy 72 pułku piechoty. Uczest-
niczył również w życiu społecznym miasta. 
W styczniu 1939 r. został proboszczem pa-
rafii wojskowej w Mołodecznie. W sierpniu 
1939 r. został mianowany kapelanem stacjo-
nującego w tym mieście 86 pułku piechoty.
W kampanii polskiej 1939 roku jego pułk 
należący do 19 Dywizji Piechoty wchodził
w skład północnego zgrupowania Armii „Pru-
sy”. Ksiądz Brydacki uczestniczył w obronie 
Piotrkowa Trybunalskiego, a następnie w wal-

Ks. kapitan Ludwik Brydacki (1894–1942)
– kapłan diecezji sandomierskiej, kapelan 86 pułku piechoty

kach odwrotowych w kierunku Wisły. W cza-
sie tych walk w nieustalonych okolicznościach 
dostał się do niewoli niemieckiej.
Osadzono go w Oflagu IX C w Rottenbergu 
koło Fuldy, gdzie Niemcy zgromadzili więk-
szość polskich kapelanów. 18 kwietnia 1940 r.
wraz z innymi kapelanami został pozbawio-
ny statusu jeńca wojennego, co było pogwał-
ceniem przez Niemców konwencji haskiej. 
Wywieziono go do obozu koncentracyjnego
w Buchenwald, gdzie odebrano mu mun-
dur i przebrano w pasiak obozowy. 7 lipca
1942 r. w grupie 51 kapelanów został prze-
wieziony do obozu w Dachau, gdzie otrzy-
mał nr obozowy 31194. W obozie, który był 
centralnym miejscem eksterminacji ducho-
wieństwa, w szczególności polskich kapła-
nów, ksiądz Brydacki pracował na tzw. plan-
tagach, polach przylegających do obozu. 
Była to zabójcza praca.
Ksiądz Brydacki zmarł lub został zamordowa-
ny 3 października 1942 r. Jego zwłoki oprawcy 
spalili w obozowym krematorium. Jego sym-
boliczny grób znajduje się na Cmentarzu Ka-
tedralnym w Sandomierzu.
Ksiądz Brydacki był odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi. Jego nazwisko znajduje się na 
tablicy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie poświęconej kapelanom woj-
skowym poległym i zamordowanym w latach 
1939-1945.

Bogusław Szwedo 

potrzeby, jeśli czujemy się zawiedzeni przez 
tą osobę. Co to znaczy kochać drugiego czło-
wieka? Św. Faustyna pisze w Dzienniczku, że 
tym, po czym możemy poznać, czy mamy
w sobie miłość, jest modlitwa za ta osobę
i życzenie jej dobra.
A co z przebaczeniem? Jezus kazał nam 
wybaczać siedemdziesiąt siedem razy, 
czyli praktycznie zawsze. Ale co zrobić, 
gdy czujemy się zranieni? Czy nie po-
winniśmy domagać się przeprosin? Czy 
mamy tłumic nasz żal, złość, smutek?
Myślę, że o przebaczeniu możemy mówić, 
jako o decyzji woli. Chcemy komuś przeba-
czyć i swoją wolą to robimy. Jednak uczucia 
czasem nie nadążają za naszymi decyzjami. 
Są też informacją, na ile przebaczenie w nas 
się dokonało. Dlatego można mówić o prze-
baczeniu jako o procesie, a on wymaga cza-
su, niekiedy całego szeregu działań i decyzji. 
W końcu przebaczenie jest też łaską. Jeśli 
krzywda jest duża, tym bardziej potrzebuje-
my łaski Boga, aby przebaczyć w pełni, aby 
to przebaczenie ogarnęło wszystkie wymiary 
naszego życia.
Należy siostra do Zgromadzenia Sióstr 
Jezusa Miłosiernego. Jaka jest historia 
tego zgromadzenia?

Nasza historia ma swoje źródło w słowach 
Jezusa skierowanych do św. siostry Fausty-
ny: „Pragnę, aby zgromadzenie takie było, 
aby głosiło Miłosierdzie Boga i wypraszało 
je dla świata” (Dzienniczek, nr 436). Siostra 
Faustyna jest dla nas matką duchową. Nie 
założyła naszego zgromadzenia, ale modli-
ła się o nie i cierpiała w jego intencji. Gdy 
na łożu śmierci w Krakowie odwiedził ją ks. 
Sopoćko, zrozumiał, że będzie miał za zada-
nie zrealizować polecenie Jezusa. Tak się też 
stało. Podczas II wojny światowej w Wilnie 
zgłosiły się do niego pierwsze kandydatki, 
które chciały stworzyć nowe zgromadzenie. 
W 1941 r. złożyły śluby na ręce ks. Sopoć-
ki. Po wojennie opuściły Wilno i 25 sierp-
nia 1947 r. rozpoczęły życie wspólnotowe
w małym, ale urokliwym miasteczku położo-
nym w województwie zachodniopomorskim 
nad pięknym Jeziorem Myśliborskim – My-
śliborzu. Gdy po kilku miesiącach odwie-
dził je ks. Sopoćko, był zdumiony jak miej-
sce to przypomina to, o czym mówiła mu 
św. Faustyna. W małym kościele dostrzegł
w głównym ołtarzu okno z nieco uszkodzo-
nym witrażem. „Siostra Faustyna mówiła mi 
o takim kościołku i witrażu” – napisał póź-
niej we wspomnieniach. Dziś zgromadzenie 

posiada kilkadziesiąt placówek w Polsce i na 
świecie, choć nie jest duże. 
Jakie szczególne zadania Bóg powie-
rzył zgromadzeniu?
Naszym charyzmatem jest relacja z Bogiem 
Miłosiernym i to, co z tego wypływa. Po 
pierwsze to my mamy doświadczyć, przeżyć, 
uwierzyć w Jego dobroć, miłość, miłosier-
dzie. Następnie mamy się nim dzielić. Dla-
tego wielbimy, wypraszamy i głosimy Boże 
Miłosierdzie na różne sposoby. W naszym 
domu w Myśliborzu od kilkunastu lat można 
odprawić rożnego rodzaju rekolekcje. Ludzie, 
którzy do nas przyjeżdżają, ogromnie po-
trzebują czasu zatrzymania, ciszy, spotkania 
z Bogiem i... domu. Przyjezdni mogą u nas 
odprawić rekolekcje Lectio Divina, ignacjań-
skie, ale też uczestniczyć w weekendowych 
sesjach formacyjnych. Sporo osób przyjeż-
dża na tzw. rekolekcje indywidualne, gdzie 
plan i temat jest dostosowany do osobistych 
potrzeb. Jeśli istnieje taka potrzeba, towa-
rzyszymy ludziom podczas rekolekcji, słucha-
my ich. Program na cały rok jest na stronie 
www.jezuufamtobie.pl. Zapraszamy.

Z s. Anastazją rozmawiała
Karolina Kwaśniewska-Maroń
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Wyraz miłosierdzie wywodzi się z łaciń-
skiego słowa „misericordia” oznaczającego 
współczucie, litość. Jego podstawą są dwa 
rzeczowniki: „cor” – serce oraz „miseria” – 
bieda, z którego bierze początek przymiotnik 
„miser”: ubogi, nieszczęśliwy. Według św. 
Augustyna słowo „misericordia” powstało 
z wyrażenia „miserum cor” – nieszczęśliwe 
serce: serce, które współczuje drugiemu 
człowiekowi z powodu jego biedy. „Miło-
sierdzie jest to przykre odczucie nędzy bliź-
niego, przez co jesteśmy skłaniani by mu 
pomóc, o ile to możliwe” – napisał św. Au-
gustyn w dziele „Państwo Boże”. Niektórzy 
przedstawiają inną etymologię słowa „mise-
ricordia”, tłumacząc, że przymiotnik „miser” 
pełni w tym wyrażeniu funkcję rzeczownika 
i oznacza człowieka biednego, potrzebują-
cego wsparcia, natomiast „serce” to inaczej 
uczucie miłości i dobra. Na poparcie tej tezy 
przywołują inne znaczenia wyrazu „cor”: 
rdzeń, sedno, dusza. Ich zdaniem „cor”
w wyrażeniu „misericordia” wskazywałoby 
na to, co jest istotą ludzkiego serca – mi-
łość. A zatem „misericordia” to nic innego, 
jak miłość wobec człowieka oczekującego 
pomocy. Zauważmy, że w języku polskim 
w słowie „miłosierdzie” nie odnajdziemy 
słowa „serce”, ale inne, będące jednak czę-
ścią składową serca – „osierdzie”. Osierdzie 
mieści się niemal w samym centrum serca
i odpowiada za jego właściwe funkcjono-
wanie oraz ułożenie. W naszym polskim 
wyrazie „miłosierdzie” właśnie poprzez uży-
cie słowa „osierdzie” wskazujemy na to, co 
istotne w ludzkim sercu, co powinno być 
jego fundamentem zapewniającym działanie 
zgodne z przeznaczeniem Stwórcy – miłość. 
Zatem „miłosierdzie” to tak naprawdę „miłe 
osierdzie”, czyli serce wypełnione dobrocią 
i miłością. Ciekawą etymologię słowa „mi-
sericordia” przedstawił papież Franciszek 
w przemówieniu wygłoszonym 15 czerwca 
2014 r. na placu Świętego Piotra w Rzymie 
do włoskich wolontariuszy z bractw miłosier-
dzia i dawców krwi. Słowo to, według niego 
pochodzi od zwrotu „miseris cor dare” – dać 
serce ubogim. Jest to możliwe w języku wło-
skim, gdzie w trybie łączącym teraźniejszym 
czasownik „dare” przyjmuje formę „dia”. To 
co łączy wszystkie teorie o pochodzeniu sło-
wa „misericordia” to ich akcent na pomoc
i współczucie wobec potrzebujących. Jednak 
nie możemy miłosierdzia sprowadzać tylko 
do filantropi, rozdawania jałmużny, wspiera-
nia nieszczęśliwych, gdyż nie taka jest jego 
istota. Miłosierdzie to nie dobroczynność. By 
odnaleźć jego właściwy sens musimy spoj-
rzeć na Tego, który jest wzorem wszelkiego 
miłosierdzia – na Boga.

„Rahamim” i „hesed”

W Starym Testamencie wielokrotnie Bóg na-
zywany jest miłosiernym. W Księdze Wyjścia 
czytamy jak Mojżesz usłyszał głos przecho-
dzącego Pana: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny 
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wier-
ność…” (Wj 34, 6). Kiedy wstawiał się za swo-
im ludem, odwoływał się do Bożego miłosier-
dzia: „Odpuść więc winy tego ludu według 
wielkości Twego miłosierdzia, tak jak znosiłeś 
ten lud od Egiptu aż dotąd” (Lb 14, 9). Król 
Dawid wolał „wpaść raczej w ręce Pana, bo 
wielkie jest Jego miłosierdzie niż w ręce czło-
wieka” (por. 2 Sm 24, 4). Lewici wspominali 
wielkie dzieła Boga, których dokonał wobec 
narodu wybranego na pustyni, mówiąc: „Lecz 
oni, ojcowie nasi, postępowali zuchwale, (…) 
byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić 
do niewoli swej w Egipcie. Lecz Ty jesteś Bo-
giem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosier-
ny, cierpliwy i wielkiej dobroci; i nie opuściłeś 
ich” (Ne 9, 6-17). Tobiasz zgnębiony na duchu 
modlił się do Pana: „Wszystkie Twoje drogi 
są miłosierdziem i prawdą, Ty sądzisz świat”
(Tb 3, 2). Również w psalmach Bóg nazywany 
jest miłosiernym:, „Pan jest miłosierny i ła-
skawy” (Ps. 111, 4), „Pan jest łaskawy i spra-
wiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny” (Ps 116, 
5). A także wielu proroków ukazywało Boga 
pełnego miłosierdzia: „Nie okażę wam obli-
cza surowego, bo miłosierny jestem – wyrocz-
nia Pana – nie będę pałał gniewem na wieki”
(Jr 3, 12), „Nawróćcie się do Pana Boga wa-
szego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, 
nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
a lituje się na widok niedoli” (Jl 2, 13). 
Biblia używa dwóch terminów hebrajskich na 
określenie miłosierdzia: „rahamim” i „hesed”. 
„Rahamim” stosowane jest na określenie in-
stynktowego przywiązania jednego człowie-
ka do drugiego. Wzorem takiej relacji jest 
więź pomiędzy niemowlęciem a jego matką. 
Słowo „rahamim” wywodzi się od innego 
słowa „rehem”, które oznacza łono macie-
rzyńskie. Samo natomiast „rahamim” może 
definiować również wnętrzności. Zatem miło-
sierdzie według Semitów wywodzi się z wnę-
trza Boskiego łona, ma swoje źródło ukryte 
głęboko w sercu Boga Ojca. Miłosierdzie po-
rusza całą istotę Boga. Widzimy to chociażby
w proroctwie Jeremiasza, w którym Bóg 
mówi: „Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim 
synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bo-
wiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie 
go wspominam. Dlatego się skłaniają ku nie-
mu moje wnętrzności; muszę mu okazać mi-
łosierdzie!” (Jr 31, 20). Miłosierdzie sprawia, 
że Bóg nie potrafi zapomnieć o niewdzięcz-
nym narodzie i Jego „wnętrzności skłaniają 

Bóg, Ojciec miłosierdziaBóg, Ojciec miłosierdzia
Hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży nawiązywało do słów Pana Jezusa 
wygłoszonych w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią” (Mt 5, 7). Ewangelie są dokumentem o wcielonym Synu Bożym, który 
objawił światu oblicze Boga miłosiernego. Trzeba jednak pamiętać, że już na kar-
tach Starego Testamentu Bóg przedstawił siebie się jako współczującego i łaskawego 
Ojca. Przyjście Jezusa na świat i Jego zbawcze dzieło było kulminacją objawienia się 
miłosierdzia Bożego wobec człowieka. 

się ku niemu”. Jest to pełna czułości miłość,
a jej wyrazem jest współczucie dla tych, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji: „Lecz wejrzał na 
ich utrapienie, gdy wysłuchiwał ich błagań.
I wspomniał dla ich dobra na swoje przymie-
rze i pożałował [ich] w swej wielkiej łaskawo-
ści” (Ps 106, 44-45), a także przebaczenie win: 
„Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje 
łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się prze-
ciw Niemu” (Dn 9, 9). Bóg poruszony do głębi 
nad niedolą człowieka okazuje mu miłosier-
dzie, zaspokajając jego największe duchowe 
potrzeby. Podobnie jak matka pochyla się nad 
płaczącym, bezbronnym dzieckiem i karmi je 
w ramionach, tak Bóg podnosi swoje stwo-
rzenie i karmi jego duszę: „Byłem dla nich jak 
ten, co podnosi do swego policzka niemow-
lę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” 
(Oz 11, 4). „Rahamim” określa miłość pełną 
tkliwości, cierpliwości, dobroci i wyrozumia-
łości. Jest ona bezinteresowna, niezasłużona, 
darmowa, powodowana tajemniczym „przy-
musem” serca, które nie może opuścić swo-
jego stworzenia. Miłość ta przewyższa nawet 
miłość matki, gdyż Bóg mówi, że nawet gdy-
by ona zapomniała o swoim dziecku, „Ja nie 
zapomnę o tobie!” (zob. Iz 49, 15).
Drugie określenie „hesed” znalazło swój od-
powiednik w języku greckim w postaci słowa 
„éleos”, które oznacza miłosierdzie. Sam ter-
min „hesed” odnosi się do postawy miłości 
i dobroci dwóch osób wobec siebie, które 
zobowiązują się równocześnie do wzajemnej 
wierności. Niedochowanie wierności w takiej 
relacji byłoby również niewiernością wobec 
samego siebie. Zobowiązanie to ma aspekt 
nie tylko moralny, ale i prawny. Ilekroć ter-
min „hesed” odnosi się do Boga, przywołuje 
Jego przymierze z narodem wybranym. Gdy 
Bóg przyrzeka, że wypełni obietnice w nim 
zawarte, przymierze to nabiera mocy praw-
nej. Jednak jeśli Izrael nie dotrzymuje jego 
warunków, Bóg nie jest już zobligowany 
przez prawo przymierza. Na kartach Stare-
go Testamentu wielokrotnie czytamy, jak 
naród wybrany łamał przymierze z Bogiem. 
Spotykały go przez to różne cierpienia i kary, 
jednak Bóg nie opuścił go na zawsze i mimo 
wszystko pozostał wierny swoim obietni-
com. Dlatego termin „hesed” nie odnosi się 
tylko do martwej litery prawa, ale odsłania 
wspaniałe oblicze Stwórcy, którego łaska jest 
potężniejsza niż grzech, a miłość przezwy-
cięża każdą zdradę: „Cóż ci mogę uczynić, 
Efraimie, co pocznę z tobą Judo? Miłość wa-
sza podobna do chmur na świtaniu albo do 
rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem 
ich przez proroków, słowami ust mych za-
bijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. 
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania 
Boga bardziej niż całopaleń.” (Oz 6, 4-6).
W Biblii bardzo często termin „hesed” poja-
wia się w wyrażeniu „hesed we’emet” – łas-
ka i wierność: „Wszystkie ścieżki Pana – to 
łaskawość i wierność” (Ps 25, 10), „Łaska-
wość i wierność spotkają się z sobą…”
(Ps 85, 11). Bóg w przeciwieństwie do czło-
wieka nie może przestać być wierny samemu 
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sobie. W pełni bierze odpowiedzialność za 
swoje słowa i nie rezygnuje z danych obietnic. 
Dlatego wierność idzie u niego w parze z łaską,
a Izrael mimo swojej niewierności przymie-
rzu, powinien pokładać tą ufność, że jeśli na-
wróci się, Bóg ulituje się nad nim i okaże mu 
pomoc: „Nawróćcie się do Mnie – wyrocznia 
Pana Zastępów – a Ja nawrócę się do was 
– mówi Pan Zastępów” (Za 1, 3). Okazanie 
miłosierdzia narodowi „o twardym karku” 
jest dla Boga dochowaniem wierności sobie: 
„Nie z waszego powodu to czynię, domu 
Izraela, ale dla świętego Imienia Mojego...” 
(Ez 36, 22).

Bóg aż tak miłosierny

Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie 
wyraża się zatem w kilku aspektach. Po 
pierwsze poprzez pomoc potrzebują-
cym: żeglarzom na wzburzonym morzu 
(zob. Ps 107, 23-30), głodnym, chorym, 
uciśnionym, więźniom, przybyszom, sie-
rotom i wdowom (zob. Ps 146, 7-9) oraz 
wszystkim „synom ludzkim” (zob. Ps 
107, 8). Bóg okazał swoje miłosierdzie 
narodowi wybranemu przede wszystkim 
wyprowadzając go z niewoli egipskiej. 
Motywem Jego działania było współ-
czucie wobec nękanego Izraela: „Dosyć 
napatrzyłem się na udrękę ludu mego
w Egipcie i nasłuchałem się narzekań 
jego na ciemięzców, znam więc jego 
uciemiężenie” – powiedział do Mojżesza 
(zob. Wj 3, 7). Bóg nie mógł znieść nędzy
swojego ludu, dlatego postanowił „go 
wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić
z tej ziemi do ziemi żyznej i przestron-
nej” (Wj 3, 8). Zawierając z nim przy-
mierze na pustyni, złączył się z nim na 
zawsze i nazywa siebie jej małżonkiem
(zob. Iz 54, 5). 
Drugim przejawem miłosierdzia Bożego 
jest zbawienie grzesznego człowieka. 
Bóg objawia się Mojżeszowi jako lito-
ściwy, bogaty w życzliwość i wierność 
oraz zapowiada, że przebacza grzech, 
lecz nie pozostawia go bez kary. Jego 
następstwa ciążą na potomstwie grzesz-
nika do trzeciego i czwartego pokole-
nia. Jednak swoją łaskę zachowuje aż
„w tysiączne pokolenie” (zob. Wj 34, 
6-7). Biblia ukazuje nam, że ilekroć Bóg 
zamierza karać swój lud za niewierność, 
to, o ile ten zaczyna wołać do Niego
o ratunek, miłosierdzie odnosi triumf 
nad Jego sprawiedliwością. Prorok Ozeasz 
opisuje słowa rozgniewanego i zranionego 
Jahwe, który postanawia już nigdy nie oka-
zać Izraelitom litości i srogo ich ukarać, by 
za chwilę wyrazić swoją miłość: „Jakże cię 
mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, 
Izraelu? (…) Moje serce na to się wzdryga 
i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, 
aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efra-
ima już więcej nie zniszczę, albowiem Bo-
giem jestem, nie człowiekiem; pośrodku cie-
bie jestem Ja - Święty, i nie przychodzę, żeby 
zatracać” (Oz 11, 8-9). Bóg pragnie skłonić 
grzesznika, by porzucił złą drogę i przybliżył 
się do Niego. Dlatego nieustannie okazuje 
mu miłosierdzie: „Ja nie pragnę śmierci wy-

stępnego, ale jedynie tego, aby występny za-
wrócił ze swej drogi i żył” (Ez 33, 11).
Trzecim przejawem miłosierdzia Bożego jest 
jego hojność dla wszelkiego stworzenia. 
Przez długi czas wśród Semitów panowało 
przekonanie, że Bóg jest łaskawy tylko dla 
narodu wybranego. Niewola babilońska była 
dla nich ogromną lekcją pokory i otworzyła 
im oczy na fakt, że miłosierdzie Jahwe rozpo-
ściera się na wszystkie narody: „Miłosierdzie 
Pana - nad całą ludzkością” (Syr 18, 13). Pro-
rok Jonasz, by nie dopuścić do nawrócenia 
Niniwy, postanowił ukryć się przed Bogiem. 
Nie mógł znieść, że obcy naród „zasmakuje” 
miłosierdzia Jahwe: „Dlatego postanowiłem 
uciec do Tarszisz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg 
łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaska-
wości, litujący się nad niedolą” – powiedział 

(Jon 4, 2). Był tak rozgniewany, że pragnął 
raczej umrzeć niż zobaczyć nawrócenie Ni-
niwy. Ks. dr Mirosław Kiedzik, biblista, pisze, 
że dzieje proroka Jonasza są „satyrą na serca 
ciasne, nie będące w stanie zrozumieć nie-
zmierzonej miłości Boga”. 

Wymóg miłosierdzia 

Bóg potępia tych, którzy wyzbywają się miło-
sierdzia: „Z powodu trzech występków Edo-
mu i z powodu czterech nie odwrócę tego 
[wyroku], gdyż prześladował mieczem brata 
swego, tłumiąc uczucie miłosierdzia, trwał 
w swym gniewie nieustannie i gniew swój 
chował do końca” (Am 1, 11). Jego wolą 

jest, aby okazywano życzliwość bliźnim, sie-
rotom i wdowom, ubogim, cudzoziemcom 
oraz uczciwie wobec ich postępowano (zob. 
Wj 22, 20-26). Ten nakaz jest ważniejszy niż 
wszelkie modlitwy i ofiary: „Przestańcie skła-
dania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wzno-
szenie dymu (…) Troszczcie się o sprawiedli-
wość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie 
słuszność sierocie, w obronie wdowy stawaj-
cie! (Iz 1, 13. 17). Prawdziwy post dla Pana 
to ten, w którym człowiek najpierw spieszy 
z pomocą potrzebującym (zob. Iz 58, 6-11). 
Bóg domaga się sprawiedliwości od swoich 
wybranych. Zakazuje wszelkiej nienawiści, 
niepohamowanej zemsty i pielęgnowania 
urazy oraz nakłada obowiązek upominania 
swojego brata pod karą zaciągnięcia winy
z jego  powodu (zob. Kpł 19, 15-18). Wresz-

cie podsumowuje swoje ustanowienia 
słowami: „… będziesz miłował bliźnie-
go jak siebie samego”. Bóg stopniowo 
również „poszerza” serca Izraelitów, 
by praktykowali miłosierdzie nie tylko 
wobec swoich współwyznawców, ale 
również byli życzliwi dla pozostałych 
narodów. W ten sposób wybrany lud 
przygotowywany jest na przyjście Sługi 
Pańskiego, który „przyniesie narodom 
Prawo” (Iz 42, 1). Będzie to prawo 
miłości: „Bo całe Prawo wypełnia się
w tym jednym nakazie: Będziesz mi-
łował bliźniego swego jak siebie sa-
mego” (Ga 5, 14). Jednym z najważ-
niejszych elementów tej miłości jest 
przebaczenie. Już w Księdze Mądrości 
Syracha pojawiają się słowa o koniecz-
ności przebaczenia: „Gdy człowiek żywi 
złość przeciw drugiemu, jakże u Pana 
szukać będzie uzdrowienia? Nie ma 
on miłosierdzia nad człowiekiem do 
siebie podobnym, jakże błagać będzie 
o odpuszczenie swoich własnych grze-
chów?” (Syr 28, 3-4). Słowa te przypo-
minają pouczenie Jezusa: „Jeśli bowiem 
przebaczycie ludziom ich przewinienia, 
i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom,
i Ojciec wasz nie przebaczy wam wa-
szych przewinień” (Mt 6, 14-15).
Widzimy zatem, że nauka Starego Te-
stamentu o miłosierdziu nie odbiega 
wcale od tej w Nowym Testamencie,
a wręcz je wyprzedza. Nie może być 
inaczej. Jezus powiedział o sobie: „Ja
i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30). Dla-
tego wszelkie próby przeciwstawienia 

łagodnego oblicza Chrystusa surowemu, 
sprawiedliwemu wizerunkowi Jawhe są 
krzywdzące i nieprawdziwe. Jezus bowiem 
„głosił to, co widział u Ojca” (J 8, 38), a Jego 
przyjście było wyrazem miłosierdzia Bożego 
wobec człowieka. My natomiast wypełniamy 
nakaz Chrystusa z Kazania na Górze przede 
wszystkim wtedy, gdy przebaczamy ludziom 
ze względu na Boga, który „darował nam 
wszystkie występki” (Kol 2, 13). Stąd płynie 
dla nas jasny wniosek, że jeśli nie poznamy 
miłości Ojca, nie będziemy w stanie przyjąć 
Jego Syna, a tym samym nie zrozumiemy 
Jego słów o miłosierdziu.

Karolina Kwaśniewska-Maroń

Rembrandt van Rijn (1606-1669),Rembrandt van Rijn (1606-1669),
„Powrót syna marnotrawnego”,„Powrót syna marnotrawnego”,
Państwowe Muzeum Ermitażu, Sankt Petersburg  Państwowe Muzeum Ermitażu, Sankt Petersburg  
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Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest za-
zwyczaj 12 września, w rocznicę ostatniego, 
wielkiego zwycięstwa Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów – Wiktorii Wiedeńskiej z 1683 r. 
W tym roku z inicjatywy władz Mławy posta-
nowiono połączyć święto z uroczystościami 
77. rocznicy obrony miasta.
W homilii bp Guzdek nawiązując do obcho-
dzonej dziś Uroczystości Matki Bożej Często-
chowskiej powiedział, że jedną z zasadniczych 
zalet Maryi było właściwe wykorzystanie czasu. 
Podkreślił, że nie odkładała Ona żadnej decy-
zji ani jej realizacji na później. Biskup Polowy 
przypomniał też słowa poety Cypriana Kamila 
Norwida, który zapytany przez przyjaciół, jakie 
słowa w języku polskim uważa za najtragicz-
niejsze, odpowiedział: „Za późno”. Dodał, że 
wszelkie decyzje i każdy czyn powinny być po-
przedzone wysiłkiem intelektualnym. – Jeśli ten 
jest spóźniony, podejmowane działania, nawet 
z wielkim poświęceniem i heroizmem, nie przy-
niosą zamierzonych owoców – powiedział.
Jak powiedział bp Guzdek wielu historyków 
uważa, że przyczyn klęski Wojska Polskiego

W homilii bp Guzdek podkreślił m.in. że jako 
naród zawsze byliśmy odważni i waleczni.
– Jedną z najpiękniejszych kart polskiego oręża 
napisali żołnierze spod znaku biało-czerwonej 
szachownicy. W dniu Święta Sił Powietrznych 
wspominamy poległych i zmarłych bohate-
rów podniebnych walk. Wdzięczną pamięcią 
i modlitwą otaczamy także konstruktorów, 
techników i personel naziemny.
Zaapelował także o budowanie etosu służby 
żołnierskiej. – Heroizmu nam potrzeba na 
„wszystkich polach życia”, abyśmy razem, 
w harmonijnej współpracy, ze wzajemnym 
zaufaniem, podejmowali najlepsze decyzje 
w trosce o rozwój i bezpieczeństwo naszej 
Ojczyzny. Niech nam Bóg daje światły umysł, 
odwagę myślenia i mówienia prawdy, która 
jest drugim imieniem wolności – powiedział.
Eucharystię koncelebrowali kapelani Sił Po-
wietrznych, m.in. ks. płk Janusz Radzik, dzie-

w kampanii wrześniowej można szukać
w zbyt późnym przygotowaniu armii do wal-
ki z wrogiem. – Jesteśmy narodem odważ-
nym i walecznym. Polski żołnierz walczył za 
„wolność naszą i waszą” na wielu frontach 
wojennych. Heroizmu w bitwach nigdy nam 
nie brakowało. Możemy być dumni z histo-
rii polskiego oręża. Jednak naszą narodową 
przywarą jest ociąganie się i odkładanie
w czasie tego, co powinno być wykonane 
natychmiast, bez zwłoki – powiedział.
Zdaniem Ordynariusza Wojskowego „od-
kładając troskę o rozwój i modernizację sił 
zbrojnych na później, zaniedbując odpo-
wiedni poziom wyszkolenia, płaciliśmy wy-
soką cenę utraty niepodległości”. – Troska
o stan sił zbrojnych, ich wyszkolenie, moder-
nizację sprzętu oraz wysokie morale żołnie-
rzy, nigdy nie może być odkładane na „póź-
niej” – przekonywał.
Biskup Guzdek podkreślił, że dzisiejsza uro-
czystość jest dobrą okazją, abyśmy wspo-
minając wydarzenia z przeszłości, wyciągali 
odpowiednie wnioski, myśląc o przyszłości.

kan Sił Powietrznych. We Mszy św. uczestni-
czyli prezydent Andrzej Duda, Paweł Soloch, 
szef BBN, minister ON Antoni Macierewicz, 
generałowie WP, żołnierze i pracownicy Sił 
Powietrznych RP. Po Mszy św. odsłonięte zo-
stały tablicę upamiętniającą parę prezydencką 
Lecha i Marię Kaczyńskich, a także gen. broni 
Stanisława Targosza, jednego z poprzednich 
dowódców Sił Powietrznych. Wdowa po pilo-
cie – Barbara Targosz przypominała uroczysto-
ści z 9 listopada 2006 r. – Wracam pamięcią 
do tamtego dnia, do atmosfery przepełnionej 
dumą, że polski lotnik otrzyma nowoczesny 
samolot. (…) To było ukoronowanie trudu 
wielu osób – mówiła.
Odbyła się też uroczystość odsłonięcia pomni-
ka gen. broni Andrzeja Błasika.. Zginął, służąc 
Rzeczypospolitej, stojąc u boku prezydenta 
RP prof. Lecha Kaczyńskiego i jego żony – po-
wiedział  prezydent. – Był żołnierzem z krwi 

Trzeba mieć odwagęTrzeba mieć odwagę

Święto Sił PowietrznychŚwięto Sił Powietrznych

Mszą św. polową pod Pomnikiem Piechura rozpoczęły się uroczystości
77. rocznicy Bitwy pod Mławą obchodzonej w tym roku także jako Święto 
Wojsk Lądowych. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. 
– Wspomnienie bohaterskich obrońców Mławy i modlitwa w ich intencji 
są szlachetne, ale nie wystarczą! Jeśli historia ma być nauczycielką życia, 
trzeba mieć odwagę wyciągania wniosków z przeszłości – mówił w homi-
lii. Po zakończeniu Mszy św. pod pomnikiem odbył się apel pamięci. Liturgia roz-
poczęła dwudniowe uroczystości, podczas których zaprezentowana została m.in. 
rekonstrukcja Bitwy pod Mławą z udziałem 400 statystów i rekonstruktorów.

W hangarze wojskowym na terenie bazy w Krzesinach 27 sierpnia Biskup Polowy 
Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników Sił Po-
wietrznych RP, odprawionej z okazji tegoroczne święta Sił Powietrznych. W bazie 
tej od dziesięciu lat stacjonują najnowocześniejsze myśliwce polskiej armii F-16.

– W sposób szczególny, prośmy Boga o mą-
drość dla dowódców i żołnierzy Wojsk Lą-
dowych, ale także dla każdego z nas – bo 
mądre decyzje, podejmowane we właściwym 
czasie oraz czyny, które nie zostaną odłożone 
na później, ostatecznie zadecydują o bezpie-
czeństwie i suwerenności naszego kraju. Oby 
już nigdy w przyszłości nie trzeba było mó-
wić: „za późno” – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. gen. broni 
Leszek Surawski, inspektor Wojsk Lądowych, 
żołnierze tego najliczniejszego rodzaju sił 
zbrojnych oraz mieszkańcy Mławy.
Po Mszy św. odbył się apel poległych. Pod 
pomnikiem złożone zostały 864 znicze upa-
miętniające poległych w Bitwie pod Mławą 
żołnierzy. 
W dniach 1-3 września w okolicach Mławy 
rozegrała się jedna z najważniejszych bitew 
Września 1939 wojny obronnej Polski. Pola-
cy dowodzeni przez gen. Emila Krukowicza-
Przedrzymirskiego zdołali zatrzymać 3 Armię 
Niemiecką. Jednostki niemieckie dysponowa-
ły znaczną przewagą liczebną. W bitwie po-
legło około 1000 polskich żołnierzy i około 
1800 żołnierzy niemieckich. Bitwa opóźniła 
zamknięcie się pierścienia wokół Warszawy.

kes

i kości. Niezwykle oddanym służbie, niezwy-
kle oddanym ojczyźnie, niezwykle miłującym 
wszystko to, czemu się poświęcił, aż do koń-
ca swojego życia – mówił Prezydent o gen. 
Błasiku.
– Zginął w powietrzu, w samolocie rządo-
wym, ale wojskowym, który był pilotowany 
przez jego podwładnych, przez polskich pi-
lotów, których tak ukochał, i którzy zawsze 
zajmowali miejsce w jego sercu, o których 
zawsze starał się dbać – przypomniał Andrzej 
Duda. – W swojej błyskotliwej, wojskowej ka-
rierze był także dowódcą tej bazy, 31. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, był później także do-
wódcą drugiej brygady Lotnictwa Taktyczne-
go w Poznaniu.
To właśnie w tym okresie przyjęto tu pierwszy 
samolot F-16, a potem następne. To właśnie 
on przygotowywał tę bazę, wraz z jej ówcze-
snym dowódcą, do tego, aby była w stanie 
realizować zadania związane ze służbą samo-
lotów F16 w polskiej armii – zaznaczył An-
drzej Duda. Podczas uroczystości głos zabrała 
także wdowa po generale, Ewa Błasik.
Święto Lotnictwa obchodzone jest na pa-
miątkę zwycięstwa pilota Franciszka Żwir-
ki i mechanika Stanisława Wigury w tzw.
Challenge’u Berlińskim w 1932 roku.        kes

77. rocznica Bitwy pod Mławą77. rocznica Bitwy pod Mławą
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KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Częstochowa
W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze 22 sierpnia sprawowana była 
Msza św. w intencji pracowników częstochowskiej Straży Miejskiej, a także ich rodzin. Wzięli 
w niej udział strażnicy miejscy, pracownicy cywilni Straży Miejskiej, Ryszard Stefaniak, wi-
ceprezydent Częstochowy, przedstawiciele innych służb mundurowych, zaproszeni goście 
oraz  pielgrzymi. Po Mszy św. w Sali Rycerskiej siedmiu funkcjonariuszy Straży Miejskiej zo-
stało uhonorowanych przez biskupa polowego Józefa Guzdka medalem błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki, który odebrali z rąk o. Kamila Szustaka. Wyróżnieni strażnicy miejscy 
w okresie wieloletniej pracy z pełnym zaangażowaniem oraz poświeceniem pełnili swoje 
obowiązki, do których należą m.in. zapewnienie bezpiecznego przebiegu uroczystości re-
ligijnych, kościelnych oraz patriotycznych organizowanych na terenie miasta Częstochowy
z udziałem osób duchownych, świeckich i wojska. Aktywnie uczestniczyli też w przygoto-
waniach oraz zabezpieczeniach wizyt w Częstochowie papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI
i Franciszka, a także corocznej Pielgrzymki Wojska Polskiego na Jasną Górę.                      kes

Gliwice
Grono parafianek  kościoła garnizonowego w Gliwicach wraz z duszpasterzem wzięło udział 
w uroczystych obchodach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet i Dziewcząt do Matki Bożej Pie-
karskiej. Spotkanie licznie zgromadzonych wiernych odbyło się 21 sierpnia w Bazylice Matki 
Bożej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Uroczystej Eucharystii abp 
Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Wśród pielgrzymów obecna była także pani premier 
Beata Szydło. Po zakończeniu Mszy św. odbył się koncert ewangelizacyjny, a uczestnicy piel-
grzymki wzięli udział we wspólnym odśpiewaniu nieszporów.                                          xSB

Rembertów
24 sierpnia Wojskowe Biuro Historyczne, powołane do życia w czerwcu 2016 r. w Remberto-
wie, przybrało imię gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz odsłoniło swój oficjalny znak. 
Spotkanie odbyło się przed siedzibą WBH. W uroczystości uczestniczyli Antoni Macierewicz, 
minister obrony narodowej, Piotr Sosnkowski, syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Halina 
Babińska, przyjaciółka rodziny Sosnkowskich, Sławomir Cenckiewicz, dyrektor WBH oraz płk 
Ryszard Parafianowicz, komendant Akademii Obrony Narodowej. – Jako ostatni żyjący syn 
tego wielkiego patrioty, wielkiego żołnierza, wielkiego dowódcy i wielkiego humanisty, ma-
jąc 82 lata, mogę wam powiedzieć jak ważne jest dla mnie to, że tu będzie trwała pamięć 
o moim ojcu. Chcę podziękować za tę wspaniałą uroczystość. Dziś mogę opuścić ten świat 
wiedząc, że pamięć o ojcu nie będzie zapomniana – powiedział Piotr Sosnkowski. Biskupa 
Polowego WP na tej uroczystości reprezentował ks ppłk Krzysztof Kacorzyk, proboszcz parafii 
wojskowej w Rembertowie. Po uroczystości odsłonięcia logo WHB zaproszeni goście zwie-
dzili wystawę poświęconą generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu.                             xKK

Warszawa
Pamięć 200 żołnierzy Powstania Warszawskiego Batalionu „Chrobry I” oraz ofiar cywilnych, 
którzy zginęli 31 sierpnia 1944 roku w pasażu Simonsa uczczono 31 sierpnia w Ogrodzie 
Krasińskich. W miejscu nieistniejącego dziś budynku odmówiona została modlitwa w intencji 
poległych oraz złożono kwiaty pod znajdującym się tam krzyżem. Modlitwę w intencji po-
ległych poprowadził ks. ppłk Piotr Majka, proboszcz katedry polowej. W uroczystości wzięli 
udział kombatanci, przedstawiciele władz miasta, harcerze ZHR oraz poczty sztandarowe. 
Wyrazem wdzięczności środowiska kombatantów dla kolejnego pokolenia było przekazanie 
medalu pamiątkowego Jolancie Ziembie-Gzik ze Zduńskiej Woli za przekazywanie młodzieży  
pamięci o żołnierzach Batalionu „Chrobry I”.                                                                     kes
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Kosowo
W dniu 1 września nastąpiło przekazanie 
obowiązków dowódcy KFOR w Kosowie. 
Ustępującego generała majora Guglielmo 
Luigi Migliette zastąpi na stanowisku ge-
nerał major Giovanni Fungo. W przeddzień 
w Camp Film City odbyła się niecodzienna 
uroczystość. Wydelegowani żołnierze wraz 
ze swymi kapelanami ze wszystkich naro-
dowości spotkali się przy pomniku, który 
symbolicznie oddaje cześć kilkudziesięciu 
żołnierzom poległym na kosowskiej ziemi. 
Kapelani różnych wyznań modlili się, by ich 
ofiara nie była daremna, aby wreszcie i na 
tym skrawku Europy narody się pogodziły, 
a ludzie żyli w pokoju. Przy tej okazji wspo-
minamy też dwóch polskich żołnierzy, śp. 
sierż. Pawła Legenckiego i śp. sierż. Pawła 
Mikułowskiego, którzy polegli w Kosowie
4 marca 2003 r.                                       MŚ

Aleppo
Caritas Polska przeznaczy kwotę 100 tys. 
zł na pomoc mieszkańcom Aleppo poszko-
dowanym w konflikcie wojennym. Miasto 
znajduje się pod ostrzałem, nie ma w nim 
wody ani prądu. Caritas Aleppo wspiera-
ne przez Caritas Syria udziela regularnej 
pomocy mieszkańcom oblężonego miasta
w postaci: pomocy żywnościowej, wsparcia 
wynajmu i remontu mieszkań zniszczonych 
przez wojnę, opieki medycznej i troski o lu-
dzi starszych. Caritas Aleppo wspomaga 
także 150 rodzin przesiedlonych ze zbom-
bardowanych dzielnic miasta. – Wojna
w Syrii trwa już pięć lat i łatwo jest się 
przyzwyczaić do tego, że giną tam ludzie, 
a najgorsza rzecz w takich przypadkach to 
zapomnienie. Dlatego bardzo prosimy, aby
w konkretny sposób wesprzeć ludzi, których 
życie jest zagrożone – powiedział Paweł Kę-
ska, rzecznik prasowy Caritas Polska. Miesz-
kańców Aleppo można wspomóc poprzez 
SMS charytatywny z hasłem SYRIA wysłany 
na numer 72052 (koszt 2,46 z VAT) lub do-
konać wpłat na konto Caritas Polska Bank 
PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 
6526 z dopiskiem SYRIA.                       KAI






