
D W U T Y G O D N I K  O R DY N A R I AT U  P O LO W E G O  W O J S K A  P O L S K I E G O
Rok XIII nr 21 (283) 1-15 grudnia 2004 r.

Królowo bez zmazy pierworodnej pocz´ta, módl si´ za nami
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5 grudnia II Niedziela Adwentu [Mt 3, 1-12]
„Plemi´ ˝mijowe, kto wam pokaza∏ jak
uciec przed nadchodzàcym gniewem? Wy-
dajcie godny owoc nawrócenia.” 

Bóg w swojej mi∏oÊci nie tylko powo∏a∏ do ˝y-
cia wszystkie narody, ale zapragnà∏ przede
wszystkim obdarzyç je radoÊcià swojego zba-
wienia. I t´ dobrà nowin´ przez wieki g∏osi
nam surowy Jan Chrzciciel – „g∏os wo∏ajàce-
go na pustyni”, którego sylwetk´ maluje przed
nami Ewangelista w dzisiejszej Liturgii S∏owa.
Âwi´ty Jan mówiàc o zbawieniu, nawo∏uje do
przemiany serca, które winno stawaç si´
prawdziwym miejscem zmartwychwstania,
miejscem przemiany i cudu nawrócenia, bo
przed Panem nikt nie ucieknie. Czy gdyby dzi-
siaj Pan zawo∏a∏ mnie do siebie to czy by∏bym
w stanie pokazaç mu mój „owoc nawróce-
nia”? 

8 grudnia UroczystoÊç Niepokalanego Pocz´-
cia NMP [¸k 1, 26–38]
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemo˝li-
wego.”

W dzisiejszej Ewangelii mo˝emy dostrzec, jak
Bóg wybiera pokornà Maryj´ na narz´dzie
swoich planów. To w ∏onie Maryi za sprawà
Ducha Âwi´tego dokonuje si´ Niepokalane
Pocz´cie. Bóg w ten sposób przekraczajàc
ludzkie schematy, objawia swojà wszechmoc.
Równie˝ w naszym ˝yciu Bóg chce dokonywaç
cudów, ale warunek jest jeden, najpierw my
musimy otworzyç nasze serca i wyraziç goto-
woÊç przyj´cia Bo˝ej woli.

12 grudnia – 3 Niedziela Adwentu [Mt 11, 
2-11]
„Czy Ty jesteÊ Tym, który ma przyjÊç, czy
te˝ innego mamy oczekiwaç?”

Pytanie Jana Chrzciciela rozbrzmiewa i w na-
szych czasach; tyle wàtpliwoÊci, tyle pytaƒ, ty-
le niepewnoÊci, a Jezus jest z nami i daje od-
powiedê: niewidomi wzrok odzyskujà, chromi
chodzà, tr´dowaci zostajà oczyszczeni, g∏usi
s∏yszà, umarli zmartwychwstajà, ubogim g∏osi
si´ Ewangeli´. Jezus przychodzi w Eucharystii
– pokarmie i lekarstwie na ˝ycie wieczne...
Skoro On ju˝ przyszed∏, to na kogo Ty cze-
kasz?

Liturgia
KoÊcio∏a

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

– Wikariuszem Generalnym Biskupa Polowego – ks. p∏k. pra∏. S∏awomira ̊ arskiego,

– Kanclerzem Kurii Polowej WP – ks. kmdr. por. dr. Leona Szota,

– Szefem Oddzia∏u Duszpasterskiego – ks. mjr. dr. Zbigniewa K´p´,

– Szefem Oddzia∏u Administracji KoÊcielnej – ks. p∏k. dr. Wies∏awa Bo˝ejewicza,

– Osobistym Sekretarzem Biskupa Polowego WP – ks. kpt. Jana Osiƒskiego,

– Redaktorem Naczelnym pisma ,,Nasza S∏u˝ba” – p∏k. dr. Adama Mazura.

Pius IX
Bulla Ineffabilis Deus (1854)

Definicja dogmatu o Niepokalanym Pocz´ciu NMP
…Na chwa∏´ Âwi´tej i Niepodzielnej Trójcy, na czeÊç i uwielbienie Bo˝ej Rodziciel-
ki, dla wywy˝szenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrzeÊcijaƒskiej,
powagà Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Êwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a oraz
Naszà og∏aszamy, orzekamy i okreÊlamy, ˝e nauka, która utrzymuje, i˝ NajÊwi´t-
sza Maryja Panna od pierwszej chwili swego pocz´cia – mocà szczególnej ∏aski 
i przywileju wszechmocnego Boga, mocà przewidzianych zas∏ug Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – zosta∏a zachowana nietkni´ta od wszelkiej zmazy
grzechu pierworodnego, jest prawdà przez Boga objawionà i dlatego wszyscy
wierni powinni w nià wytrwale i bez wahania wierzyç. Stàd te˝ ci, co odwa˝yli-
by si´ w sercu pomyÊleç inaczej, ni˝ zosta∏o to przez nas ustanowione, od czego
niech Bóg zachowa, winni dobrze wiedzieç, ˝e w∏asnym wyrokiem pot´pili si´, 
˝e ulegli rozbiciu w wierze i odpadli od KoÊcio∏a katolickiego, a nadto popadnà
tym samym w kary ustanowione przez prawo, jeÊli to, co czujà w sercu, odwa˝à
si´ w jakiÊ sposób zaznaczyç s∏owem, pismem lub okazaç si´ na zewnàtrz.

Fragment bulli „Ineffabilis Deus“ papie˝a Piusa IX z 8 grudnia 1854 r.
og∏aszajàcej dogmat o Niepokalanym Pocz´ciu NMP

Magnificat
Uwielbiaj, duszo moja, s∏aw´ Pana mego,
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mi rozkoszà serca i weselem ducha.
Bo mile przyjàç raczy∏ swej s∏ugi pokor´,
¸askawym okiem wejrza∏ na Dawida cór´.
Przeto wszystkie narody, co ziemi´ osi´dà, 
odtàd b∏ogos∏awionà mnie nazywaç b´dà.
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, Êwi´te imi´ Jego.
Którzy si´ Pana bojà, szcz´Êliwi na wieki,
Bo z nimi mi∏osierdzie z rodu w ród daleki.
Na ca∏y Êwiat pokaza∏ moc swych ramion Êwi´tych,
Rozproszy∏ dumne myÊli g∏ów pychà nad´tych.
Wynios∏ych z∏o˝y∏ z tronu, znikczemni∏ wielmo˝ne,
Wywy˝szy∏, uwielmo˝ni∏ w pokor´ zamo˝ne.
G∏odnych nasyci∏ hojnie i w dobra spanoszy∏, 
bogaczów z torbà puÊci∏ i n´dznie rozproszy∏.
Przyjà∏ do ∏aski s∏ug´ Izraela cnego,
Wspomnia∏ naƒ, u˝yczy∏ mi∏osierdzia swego.
Wype∏ni∏, co by∏ przyrzek∏ niegdyÊ ojcom naszym;
Abramowi z potomstwem jego wiecznym czasem.
Wszyscy Êpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,
Chwa∏a Ojcu, Synowi, Duchowi Âwi´temu.
Jak by∏a na poczàtku, tak zawsze niech b´dzie,
Teraz i na wiek wieków niechaj s∏ynie wsz´dzie.

Nominacje w Kurii Polowej WP
Biskup Polowy WP gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski mianowa∏:
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W wigilijny wieczór zasiadamy z bliskimi do wieczerzy. Na stó∏ k∏adziemy op∏atek, który przypomina, ˝e tej nocy
narodzi∏ si´ Jezus Chrystus – „Chleb dajàcy ˝ycie Êwiatu“.

Sk∏adamy sobie nawzajem ˝yczenia, w których okazujemy bliskim naszà mi∏oÊç, ˝yczliwoÊç i serdecznoÊç.
Nie wszystkim z ludzi w mundurach dane jest tej Êwi´tej nocy byç ze swojà rodzinà i cieszyç si´ wraz z nimi z na-

rodzenia Zbawiciela Êwiata.
MyÊl´ o ˝o∏nierzach Polskich Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych w Iraku, w Afganistanie, Na Wzgórzach Go-

lan i w Libanie, BoÊni i Kosowie. ˚ycz´ Wam, byÊcie poÊród ci´˝kiej, niebezpiecznej s∏u˝by mogli prze˝yç radoÊç z naro-
dzenia Ksi´cia Pokoju (por. Iz 9,5). ObyÊcie nast´pne Âwi´ta mogli prze˝ywaç z najbli˝szymi w rodzinnym domu.

MyÊl´ dzisiaj o ˝o∏nierzach pe∏niàcych obowiàzki w Kwaterze G∏ównej NATO w Brukseli i Mons, o przebywajà-
cych na placówkach dyplomatycznych. Niech Dzieci´ Jezus koi Waszà t´sknot´ za Rodzinà i Ojczyznà i da Wam zdrowo
powróciç do kraju tego, „...gdzie kruszyn´ chleba podnoszà z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba“ (C.K. Norwid,
T́ skno mi Panie).

¸àcz´ si´ duchowo ze wszystkimi, którzy pe∏nià s∏u˝b´ na posterunku:
– z Tymi, którzy na làdzie wydeptujà szlaki,
– z Tymi, którzy Êledzà gwiaêdziste niebo,
– z Tymi, którzy majà piecz´ nad wodami terytorialnymi i mi´dzynarodowymi,
– z Tymi, którzy w Êniegu i mrozie sprawdzajà pas graniczny,
– z Tymi, którzy nie Êpià, by spaç bezpiecznie mogli inni.

Niech w Waszym sercu odezwie si´ echem pieÊƒ Êpiewana podczas Pasterki: „Bóg si´ rodzi, moc truchleje“ 
i Bo˝e Dzieci´ niech podniesie swà ràczk´ w geÊcie b∏ogos∏awieƒstwa.

Ze Êwiàtecznymi ˝yczeniami przybywam do koszar Wojsk Làdowych, Si∏ Powietrznych, Marynarki Wojennej, Biu-
ra Ochrony Rzàdu i Stra˝y Granicznej. Niech wsz´dzie zabrzmi pieÊƒ: „Gdy si´ Chrystus rodzi... Gloria in excelsis Deo“.

Ze s∏owami pociechy i ˝yczeƒ przybywam do tych domów, w których panuje smutek po ˝o∏nierzach, którzy zgi-
n´li w obronie sprawiedliwoÊci i pokoju. Otuchà dla cierpiàcych niech b´dà s∏owa Zbawiciela: „B∏ogos∏awieni, którzy
wprowadzajà pokój, albowiem oni b´dà nazwani synami Bo˝ymi“ (Mt 5, 9).

Pragn´ po∏amaç si´ op∏atkiem z Weteranami, Kombatantami, Emerytami i Rencistami Wojskowymi oraz Pra-
cownikami Wojska. Za lata Waszej s∏u˝by doÊwiadczajcie szacunku i uznania. Swe dni prze˝ywajcie w ÊwiadomoÊci 
dobrze spe∏nionego obowiàzku, cieszàc si´ z nagrody od∏o˝onej dla Was w niebie.

Swe biskupie pos∏ugiwanie pragn´ pe∏niç, kierujàc si´ zawo∏aniem: „Mane nobiscum, Domine“ – „Pozostaƒ 
z nami, Panie“ (¸k 24, 29). ˚ycz´ wszystkim, do których dotrà s∏owa tego wigilijnego pos∏ania, by rozpoznali idàcego
wraz z nimi Pana, który narodzi∏ si´ w Betlejem i chce pozostaç z nami dzielàc trud naszej s∏u˝by i naszego osobistego 
i rodzinnego ˝ycia.

Bo˝e Narodzenie, A.D. 2004

WIGILIJNE S¸OWO 
BISKUPA POLOWEGO 
WOJSKA POLSKIEGO

Bracia ˚o∏nierze!
Funkcjonariusze Stra˝y Granicznej i Biura Ochrony Rzàdu!
Emeryci i RenciÊci Wojskowi!
Weterani i Kombatanci!
Pracownicy Wojska!

TADEUSZ P¸OSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego

+ Tadeusz P∏oski
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Rok Eucharystii

Bo˝e, nasz Ojcze, wierzymy, ˝e jesteÊ Stwórcà wszystkich rzeczy,
˝e uczyni∏eÊ nas podobnymi sobie w Obliczu Twojego Syna,
który przez dzia∏anie Ducha Âwi´tego poczà∏ si´ z Maryi Dziewicy,
aby byç dla nas podstawà i gwarancjà ˝ycia wiecznego.

Wierzymy, troskliwy Ojcze,
˝e dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego chleb i wino zostajà przemienione
w Cia∏o i Krew Twojego Syna,
w pokarm, który zaspokaja g∏ód na naszej drodze ˝ycia.

Wierzymy, Panie Jezu, ˝e Twoje Wcielenie
kontynuowane jest w Twoim eucharystycznym Ciele,
aby karmiç tych, którzy ∏aknà Êwiat∏a i prawdy,
mi∏oÊci i przebaczenia, ∏aski i zbawienia.

Wierzymy, ˝e nadal dajesz si´ w Eucharystii,
aby umacniaç pielgrzymów i zaspakajaç ich pragnienie
kosztowania owoców swej pracy.
Wiemy, ˝e w Betlejem, w „domu chleba”,
Odwieczny Ojciec w ∏onie Panny Maryi
daje chleb g∏odnym, którzy ∏aknà chleba wiecznego.

Wierzymy, ˝e w Ty, Chryste eucharystyczny,
jesteÊ prawdziwie obecny w konsekrowanym chlebie i winie,
w których kontynuujesz swojà zbawczà obecnoÊç
i swoim owcom dajesz bujne pastwiska oraz czystà wod´.

Wierzymy, ˝e myli si´ nasz wzrok, kiedy widzi chleb,
˝e b∏àdzi nasz smak, kiedy kosztuje wino,
poniewa˝ Ty jesteÊ ca∏kowicie obecny,
z∏o˝ony jako ofiara wydajàca si´ za zbawienie Êwiata,
który pragnie raju.

Wtedy, tej nocy w Wieczerniku,
kiedy wzià∏eÊ chleb i wino w swoje r´ce,
ofiarowa∏eÊ nam te dary
na ca∏à wiecznoÊç.
Baranku Nowego Przymierza,
razem z Tobà, na ka˝dym o∏tarzu,
na którym sk∏adasz si´ Ojcu w ofierze,
ofiarowane sà owoce ziemi i ludzkiej pracy,
ludzkie ˝ycie, wàtpliwoÊci szukajàcych,
Êmiech dzieci, plany ludzi m∏odych,
ból cierpiàcych i dar tego, kto si´ ofiaruje
i kto wydaje si´ za braci i siostry.

Wierzymy, Jezu Chryste, ˝e Twoja dobroç
przygotowa∏a stó∏ dla ma∏ych i wielkich,
˝e przy tym stole stajemy si´ braçmi i siostrami, 
aby swoje ˝ycie oddaç dla innych,
jak Ty sam wyda∏eÊ si´ za nas.

Jezu, wierzymy, ˝e z o∏tarza Twojej ofiary
odzyskujemy si∏y dla naszego s∏abego cia∏a,
które nie zawsze podà˝a za pragnieniem ducha,
a które chcesz jednak przemieniç na podobieƒstwo Twojego Cia∏a.

Wierzymy, ˝e przy stole przygotowanym dla wszystkich
b´dzie zawsze miejsce dla tego, kto szuka,
i przestrzeƒ dla tego, kto zosta∏ zepchni´ty na margines ˝ycia,
gdzie przezwyci´˝one zostanà znaki Êmierci
i rozpocznie si´ nowe niebo i nowa ziemia.

Wierzymy, Jezu, ˝e nie opuÊci∏eÊ swoich braci i sióstr,
lecz jesteÊ ukryty w naszym wn´trzu
i na Twoim stole Chleba i Wina
jako Êwiat∏o i umocnienie dla zm´czonych pielgrzymów.

Wierzymy wreszcie, ˝e na poczàtku trzeciego tysiàclecia
towarzyszysz nam na naszej drodze ˝ycia.
„Wyp∏yƒ na g∏´bie” – to dewiza Twojego KoÊcio∏a,
który z mocnà nadziejà pragnie rozpoczàç nowy etap historii.

Dzi´kujemy Ci, Chryste eucharystyczny,
˝e zach´casz nas do nowej i umacnianej przez Ciebie ewangelizacji.
Prosimy Ci´: Pozwól, aby Twoja Matka towarzyszy∏a tym,
którzy Twoje s∏owo przyjmujà, nim ˝yjà i je g∏oszà,
aby za Jej przyczynà przynios∏o ono obfity owoc. Amen

16 paêdziernika 1917 r. Êw. Maksymilian Maria Kol-
be wraz z szeÊcioma franciszkaƒskimi wspó∏braçmi,
studentami Mi´dzynarodowego Kolegium Serafickie-
go w Rzymie, za∏o˝y∏ religijne stowarzyszenie i na-
zwa∏ je Rycerstwem Niepokalanej. Jest to ruch maryj-
ny otwarty dla wszystkich: Êwieckich, kap∏anów i osób
zakonnych. Tworzy on wielkà duchowà rodzin´, 
doÊwiadczajàcà pi´kna ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego i pie-
l´gnujàcà wspólne idea∏y. Gdy dzisiaj pe∏no jest
miernoty i biernych postaw, wspólnota Rycerstwa
Niepokalanej pokazuje, jak mo˝na ˝yç w przyjaêni 
i braterstwie, odkrywajàc potencja∏ dobra tkwiàcy 
w otaczajàcym Êwiecie. Na przestrzeni minionych 85
lat ogromna rzesza nale˝àcych do ruchu, czerpiàc 
z przyk∏adu i Êwiadectwa swego Twórcy, wnios∏a wiel-
ki wk∏ad w dzie∏o ewangelizacji i w proces odnowy
˝ycia chrzeÊcijaƒskiego.
Fundamentem powodzenia akcji apostolskiej w Ry-
cerstwie Niepokalanej jest przede wszystkim wiernoÊç
wytycznym Za∏o˝yciela. Powo∏ujàc to stowarzyszenie
o. Maksymilian chcia∏ po prostu ewangelizowaç
Êwiat: grzesznikom pomóc w nawróceniu si´, a
wszystkim chrzeÊcijanom w uÊwi´ceniu si´. Dwie rze-
czy sà podstawowe i wymagane od wszystkich wst´-
pujàcych do ruchu: ca∏kowite oddanie si´ Niepokala-
nej oraz apostolstwo.

PoÊwi´ceni Niepokalanej...
Oddanie si´ Bogu przez Maryj´ nale˝y rozumieç ja-
ko specyficzny sposób uÊwi´cenia si´. Posiada ono
g∏´bokie znaczenie, gdy˝ Niepokalana ma specjalne
i niepowtarzalne uczestnictwo w Êwi´toÊci Bo˝ej, jest
najÊciÊlej zwiàzana z Bogiem i najbardziej Mu pod-
dana. O. Maksymilian pragnà∏ wszystkich zbli˝yç do
Niej: „Zaufaj ca∏kowicie i we wszystkim Niepokalanej
i na pewno jak najwi´kszà oddasz chwa∏´ Panu Bo-
gu; daj si´ Jej prowadziç i wzywaj Jà we wszystkich
trudnoÊciach“. Ona wi´c ma byç wszystkim: idea∏em,
do którego nale˝y dà˝yç, niezawodnà drogà do Êwi´-
toÊci, gwarancjà duchowego zwyci´stwa, celem apo-
stolatu. NaÊladujàc Jà, cz∏owiek ∏atwiej i pewniej doj-
dzie do Chrystusa i osiàgnie doskona∏oÊç. Dlatego
„istotà Rycerstwa jest bezgraniczne oddanie si´ Nie-
pokalanej. Mamy byç Jej s∏ugami, dzieçmi, niewolni-
kami itd. S∏owem, pod ka˝dym wzgl´dem Jej, jak
najÊciÊlej, jak najdoskonalej Jej, jakby Nià samà“.
Zawarte sà tu niezwykle istotne i cenne wskazania,
gdy˝ ukazujà podbudow´ duchowà tych, którzy chcà
nale˝eç do ruchu.
W rezultacie cz∏owiek oddany Matce Bo˝ej staje si´
rzeczywiÊcie Jej w∏asnoÊcià. Jego codzienne czyny, je-
go zaj´cia, nie on, lecz Matka NajÊwi´tsza oddaje
Bogu, ofiaruje je jako swoje. Mi∏e sà Bogu dary sk∏a-
dane przez Tà, która jest ca∏a pi´kna i nieskalana
˝adnym grzechem. W tym znaczeniu cz∏owiek jest tyl-
ko narz´dziem w Jej r´kach.
Konsekracj´ maryjnà jako niezawodny sposób zbli˝e-
nia si´ do Boga szczególnie poleca∏ kard. Stefan Wy-
szyƒski. Prymas Tysiàclecia w dniu beatyfikacji Za∏o-
˝yciela, 17 paêdziernika 1971 r., zach´ca∏: „Za przy-
k∏adem b∏. Maksymiliana Kolbego oddajcie si´ 
osobiÊcie Matce NajÊwi´tszej w Jej macierzyƒskà nie-
wol´ mi∏oÊci, za KoÊció∏ i braci. Ponawiajcie wasze
oddanie i ˝yjcie nim na co dzieƒ... Sk∏adajcie Jej wa-
sze prace, radoÊci, cierpienia i ofiary. G∏oÊcie Jej
chwa∏´! W d∏oniach Maryi bàdêcie narz´dziem rato-
wania ludzi i ka˝dego cz∏owieka dla Chrystusa“.

...by aposto∏owaç
Nast´pstwem osobistego poÊwi´cenia si´ Niepokala-
nej ma byç prowadzone na szerokà skal´ apostol-

W s∏u˝bie 
Niepokalanej

Sobór Watykaƒski II nazywa Eucharysti´ „êród∏em i zarazem szczytem ca∏ego ˝ycia chrze-
Êcijaƒskiego” (LG, 11). A w encyklice „Ecclesia de Eucharistia” Jan Pawe∏ II pisze: „KoÊció∏
rodzi si´ z tajemnicy paschalnej“. W∏aÊnie dlatego Eucharystia, która w najwy˝szym stop-
niu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum ˝ycia eklezjalnego. Dostrze-
gamy to ju˝ w pierwszych relacjach o ˝yciu KoÊcio∏a, jakie znajdujemy w Dziejach Apostol-
skich: „Trwali oni w nauce Aposto∏ów i we wspólnocie, w ∏amaniu chleba i w modlitwach”
(Dz. 2, 42). ¸amanie chleba oznacza w∏aÊnie Eucharysti´”. 

Modlitwa do Chrystusa Eucharystycznego
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stwo. Jego celem i zadaniem jest zdobycie ca-
∏ego Êwiata, czyli wszystkich ludzi, dla Boga.
W tym programie zawarta jest kluczowa myÊl
Êw. Maksymiliana: nawróciç grzeszników, zaÊ
chrzeÊcijan pobudziç do konsekwentnego ˝y-
cia wiarà na co dzieƒ. Zaanga˝owanie si´ 
w realizacj´ celów Rycerstwa Niepokalanej
przyczyni si´ do przysporzenia chwa∏y Bogu,
triumfu Niepokalanej, rozszerzenia królestwa
Bo˝ego na ziemi, a w wyniku tego do jedno-
Êci i solidarnoÊci mi´dzyludzkiej. Ostatecznym
zaÊ celem b´dzie ludzkie zbawienie.
Jakie Êrodki proponowa∏ Êw. Maksymilian, by
realizowaç zadania i wznios∏e cele apostol-
skie Rycerstwa Niepokalanej? „Wszelkie Êrod-
ki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, wa-
runki i okolicznoÊci, co poleca si´ ka˝dego
gorliwoÊci i roztropnoÊci“. WÊród tych Êrod-
ków wyodr´bnia∏ on nadprzyrodzone i natu-
ralne. Do tych pierwszych zalicza∏ modlitw´,
noszenie i propagowanie Cudownego Meda-
lika, ofiarowywanie Bogu cierpieƒ fizycznych 
i moralnych, przezwyci´˝anie braków mate-
rialnych, dawanie innym dobrego przyk∏adu,
rzetelne wykonywanie codziennych obowiàz-
ków itp. Nie mniej wa˝ne sà równie˝ Êrodki
naturalne, czyli „wszelkie najnowsze wynalaz-
ki“, majàce „nasamprzód pos∏u˝yç sprawie
uÊwi´cenia dusz przez Niepokalanà“. Do „wy-
nalazków“ trzeba zaliczyç wielorakie wytwory
ludzkiego geniuszu i osiàgni´cia umys∏u: sztu-
k´, rzeêb´, malarstwo, muzyk´, teatr, pras´,
radio, telewizj´... Zatem wszystkie si∏y ducho-
we i fizyczne tkwiàce w cz∏owieku, ca∏e jego
wewn´trzne bogactwo winno byç wprz´gni´te
w s∏u˝b´ Bogu i ludziom.
„Rycerstwo Niepokalanej... to ca∏oÊç ˝ycia ka-
tolickiego w nowej formie“ – wyrazi∏ si´ Za∏o-
˝yciel. Âwiadczyç o Bogu przez Niepokalanà,
szerzyç królestwo Bo˝e na ziemi, stawaç 
w obronie KoÊcio∏a, który jest stró˝em nie-

zmiennych praw Bo˝ych, owa „ca∏oÊç ˝ycia
katolickiego“ – znaczy po prostu byç rycerzem
Niepokalanej w ka˝dej sytuacji. Z kolei ˝ycie
w duchu „nowej formy“ ma prowadziç do
przemiany i odnowy Êwiata, uczynienia go
lepszym, eliminowania panoszàcego si´ z∏a,
które zagra˝a osiàgni´ciu szcz´Êcia i przyj´ciu
zbawienia.

Ona zwyci´˝y!
W Rycerstwie Niepokalanej Êw. Maksymilian
zawar∏ ca∏à swojà duchowoÊç i stàd stanowi
ono zasadnicze dziedzictwo, jakie zostawi∏ na-
st´pnym pokoleniom. Wyraênie to zaznaczy∏
podczas spotkania z klerykami franciszkaƒski-
mi w Rzymie 23 maja 1933 r., gdy przekaza∏
im ˝arliwe or´dzie w formie testamentu: „Wy
jesteÊcie dziedzicami moimi. Dotàd wszyscy
pracowaliÊmy dla Niepokalanej, gdy zaÊ
umr´, wtedy wy powinniÊcie pracowaç bez
ograniczeƒ, a˝ do przelania krwi, jeÊli zajdzie
potrzeba i powinniÊcie szerzyç Rycerstwo Nie-
pokalanej a˝ po kraƒce ziemi. Albowiem jest
to zadanie Êwi´te, jest to wola Matki Bo˝ej...
Oto testament, który wam zostawiam“. W tych
s∏owach Za∏o˝yciel domaga si´ od wszystkich
gotowoÊci do wspó∏pracy i ofiarnego wysi∏ku
na rzecz odnowy charyzmatu maryjnego. Wzy-
wa, by wspólnymi si∏ami prowadziç dzie∏o
Niepokalanej i gorliwie dà˝yç, by Ona „królo-
wa∏a we wszystkich sercach“.
Wspominajàc 85-lecie apostolskiej dzia∏alno-
Êci Rycerstwa Niepokalanej trzeba równie˝ 
z nowym zapa∏em uÊwiadomiç sobie jego ak-
tualnoÊç. G∏´boko zapad∏ mi w pami´ci dzieƒ
17 maja 1994 r., gdy z okazji stulecia urodzin
Êw. Maksymiliana po raz pierwszy odwiedzi-
∏em Dom Kolbego w Rzymie i cel´ zakonnà
(obecnie zamienionà na kaplic´), w której
rozpocz´∏o prac´ Rycerstwo. Pami´tam, ˝e
udzieli∏o mi si´ wtedy niezwyk∏e wra˝enie: to

przecie˝ tutaj o. Kolbe odkry∏ tajemnic´ Nie-
pokalanej i potem by∏ nadzwyczaj konse-
kwentny w rycerskiej walce dla Jej sprawy.
Szukajàc ratunku dla zn´kanej i zagubionej
ludzkoÊci, znalaz∏ pomoc u Tej, która jest „po-
czàtkiem lepszego Êwiata“. Przewidywa∏ bo-
wiem, ˝e to Niepokalana zwyci´˝y, a nie ci,
którzy na ulicach wznoszà bluêniercze has∏a 
i okrzyki. I pomyÊla∏em wtenczas, ˝e z tego
niewielkiego miejsca, jak z ziarenka, wyros∏o
pot´˝ne dzie∏o, które KoÊcio∏owi nadal jest
bardzo potrzebne i dlatego powinno byç kon-
tynuowane.

o. S∏awomir Gajda

Jak rozpoznaç Êw. Miko∏aja?
Wcale nie jest komercyjnym
krasnalem w czerwonym ku-
braku, ani te˝ dziadem Mro-
zem z oszronionà brodà po
pas. Nie mieszka ani w Fin-
landii za ko∏em polarnym,
ani te˝ nie przyjecha∏ w czar-
nej wo∏dze z Syberii. Nie ma
asystentek, Ênie˝ynek w pod-
kasanych spódniczkach
(czy˝by pedofil?), który poja-
wi∏ si´ ostatnio na reklamo-
wych bilboardach.
Prawdziwy Êwi´ty Miko∏aj to
biskup z Miry (Azja Mniejsza).
I jak na zacnego biskupa
przysta∏o ma pastora∏ w d∏oni i mitr´ 
z krzy˝em na g∏owie. Prawdziwy Êwi´-
ty Miko∏aj wspiera∏ ja∏mu˝nà bieda-
ków, czyni∏ dobro bez reklamowego
rozg∏osu. Dyskretnie i pokornie, tak,
by jedynie Bóg by∏ Êwiadkiem…
Komercyjne osobniki grasujàce w hi-

permarketach nie majà nic wspólnego z orygina∏em. To po prostu naciàgacze i fal-
syfikaty… Budzàce tym wi´kszy niesmak, ˝e wykorzystujà chrzeÊcijaƒski symbol do
celów handlowych. Wszystkie marki, na czele z Coca-colà, która disneyowskiego
krasnala w roli Miko∏aja szczególnie sobie upodoba∏a, sà chronione prawem. 
A chrzeÊcijaƒskie symbole i znaki sà wykorzystywane w coraz bardziej bluênierczych
kontekstach… bez  ograniczeƒ i sankcji.
Âwi´ty Miko∏aj, Biskup z Miry, s∏uga Chrystusa uczy∏ swoim ˝yciem prawdy 
o dojrza∏ym do mi∏oÊci cz∏owieczeƒstwie. Komercyjny krasnal uczy nasze dzieci, 
˝e ˝yjà wy∏àcznie po to, by coraz zach∏anniej konsumowaç...
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Adwent: jest to okres liturgiczny, rozpoczyna-
jàcy nowy rok koÊcielny. Poprzedza Êwi´ta Bo-
˝ego Narodzenia i przygotowuje na przyjÊcie
Chrystusa w liturgii Bo˝ego Narodzenia oraz
przy koƒcu Êwiata. Obejmuje cztery kolejne
niedziele poprzedzajàce Bo˝e Narodzenie, 
a koƒczy si´ w wigili´. Jest to czas radosnego
oczekiwania na spotkanie z Panem i przygo-
towania si´ do niego przez pokut´ i oczysz-
czenie. Dlatego w Adwencie KoÊció∏ zaleca
powstrzymanie si´ od uczestnictwa w hucz-
nych zabawach, zach´ca do udzia∏u w reko-
lekcjach, przystàpienie do sakramentu pokuty
i pojednania. 
Okres Adwentu dzieli si´ w liturgii na dwie wy-
raêne cz´Êci: 
– do 16 grudnia, kiedy czytane sà teksty biblij-
ne, zapowiadajàce powtórne przyjÊcie Zbawi-
ciela na koƒcu Êwiata i przygotowujàce do
spotkania z Chrystusem S´dzià; 
– od 17 grudnia zaczyna si´ okres przygoto-
wania do prze˝ywania Tajemnicy Wcielenia
Syna Bo˝ego w liturgii Êwiàt Bo˝ego Narodze-
nia. 
W czasie Mszy Êw. odprawianych w Adwencie
czytane sà fragmenty z Ksi´gi Proroka Izaja-
sza, który zapowiada∏ przyjÊcie Mesjasza oraz
teksty biblijne ukazujàce oczekiwanie osób,
które Go poprzedzi∏y – Maryj´ i Jana Chrzci-
ciela. 

Roraty: Msza Êw. ku czci Matki Bo˝ej odpra-
wiana we wszystkie dni Adwentu najcz´Êciej
wczeÊnie rano. Nazwa pochodzi od pierwsze-
go s∏owa (w j´zyku ∏aciƒskim) pieÊni Êpiewa-
nej na wejÊcie w czasie tej Mszy Êw.: „Rorate
caeli desuper” (SpuÊçcie ros´ niebiosa z gó-
ry). W czasie rorat na o∏tarzu zapala si´ do-
datkowà Êwiec´, symbolizujàcà Maryj´. Na
poczàtku Mszy w koÊciele panuje mrok – za-
palone sà tylko Êwiece i przyniesione przez
dzieci lampiony – a Êwiat∏o zapala si´ dopie-
ro po akcie pokutnym, na Êpiew „Chwa∏a na
wysokoÊci Bogu...”. 

Roratka: dodatkowa Êwieca zapalana pod-
czas rorat ozdobiona bia∏à lub niebieskà
wstà˝kà, symbolizujàca Maryj´. Zwyczaj
umieszczania jej na o∏tarzu pochodzi z cza-
sów Boles∏awa Wstydliwego (XIII w.). Wówczas
na poczàtku Adwentu przed o∏tarzem w kate-
drze stawali przedstawiciele wszystkich sied-
miu stanów – król, prymas, senator, szlachcic,
˝o∏nierz, kupiec, ch∏op – i trzymajàc w d∏o-
niach zapalone Êwiece ka˝dy oznajmia∏ ze-
branym: „Jestem gotów na sàd Bo˝y”. 

Wieniec adwentowy: wieniec upleciony 
z ga∏àzek drzew iglastych ozdobiony czterema
czerwonymi Êwiecami, symbolizujàcymi cztery
niedziele Adwentu. Zawiesza si´ go pod sufi-

tem w domach i Êwiàtyniach lub ustawia w wi-
docznym miejscu. Âwiece zapala si´ w kolej-
ne niedziele Adwentu (najpierw jednà, potem
dwie itd). 

Izajasz: prorok starotestamentowy. Jego imi´
oznacza „Zbawieniem jest Jahwe” lub „Jah-
we, zbaw!”. Urodzi∏ si´ oko∏o 765 r. przed
Chr. w szanowanej rodzinie jerozolimskiej.
Wszechstronnie wykszta∏cony, utalentowany
pisarz. Bóg powo∏a∏ go na proroka w 739 r.
przed Chr. Misj´ t´ spe∏nia∏ przez ponad 
40 lat. Poniós∏ Êmierç m´czeƒskà za panowa-
nia bezbo˝nego króla Manassesa (699-643
przed Chr.). 

Jan Chrzciciel: by∏ synem kap∏ana Zacharia-
sza i krewnej Matki Bo˝ej – El˝biety. Jego na-
rodziny zosta∏y zapowiedziane przez anio∏a ja-
ko wydarzenie nadprzyrodzone, poniewa˝ ro-
dzice byli w podesz∏ym wieku. By∏ prorokiem,
który przygotowywa∏ naród wybrany na przyj-
Êcie Mesjasza, g∏osi∏ bliski sàd Bo˝y, wzywa∏
do pokuty i nawrócenia. Przydomek „Chrzci-
ciel” nawiàzuje do chrztu, którego udziela∏
nad Jordanem tym, którzy si´ nawracali i wy-
znawali swoje grzechy. Zosta∏ uwi´ziony przez
Heroda Antypasa – tetrarch´ Galilei – którego
publicznie napi´tnowa∏ za cudzo∏óstwo i na je-
go polecenie Êci´ty w wi´zieniu.

S∏owniczek adwentowy

Ma chyba z siedem lat. Trzyma w ràczce
lampionik. Obok stoi m∏oda mama z ro-
ratnià Êwiecà. Codziennie widz´ ich, jak
stojà oboje w tym samym miejscu. Obok
o∏tarza Chrystusa  Mi∏osiernego.
W mroku koÊcio∏a przybywa coraz wi´cej
migajàcych Êwiate∏ek. – Rorate coeli... 
A niebiosa niech spuszczà z deszczem
sprawiedliwego – pieÊƒ na wejÊcie rozpo-
czyna wotywnà Msz´ Êw. o wschodzie
s∏oƒca ku czci Maryi. Najwi´kszej Gwiaz-
dy wszechczasów. Chocia˝ dziÊ tak „nie-
medialnej”.

Ch∏opczyk w wielkim skupieniu (zadziwiajà-
cym jak na dziecko ery komputerów) uczestni-
czy w misterium czujnego oczekiwania, które
jest sensem Adwentu i naszego ˝ycia. Pewnie
nie wszystko jeszcze rozumie, ale te szeroko
otwarte oczy ch∏onà wszystko z intensywno-
Êcià dzieci´cej wra˝liwoÊci. Reszty dope∏ni
Êwiadectwo Matki. Jej przyk∏ad wska˝e drog´.
Takiej màdrej mi∏oÊci matczynej mo˝na si´
przecie˝ nauczyç tylko w szkole Maryi. Ta
szko∏a niezawodnie zweryfikuje nawet najbar-
dziej medialnie nag∏oÊnione mody wycho-
wawcze. Màdra mi∏oÊç matczyna  rozpozna
bowiem sercem, co jest rzeczywistym dobrem
dziecka. B´dzie wiedzia∏a, ˝e aby wychowaç
dojrza∏ego, przyzwoitego cz∏owieka niezb´d-
na jest równowaga mi´dzy obowiàzkami a
prawami, mi´dzy wymaganiami a przyjemno-
Êciami, mi´dzy poÊwi´ceniem, ofiarà a dà˝e-
niem do wygody i komfortu.
Przysposobi dziecko do godnego ˝ycia, które
stanie si´ darem dla innych, a nie przedmio-
tem zach∏annej konsumpcji.

DziÊ Êwiat reklam próbuje nam wmówiç, ˝e
„kto si´ nie bawi, ten nie ˝yje”. Zabawa nie
jest oczywiÊcie  niczym zdro˝nym, pod  warun-
kiem, ˝e  nie wype∏nia ca∏ego ˝ycia, przynosi
prawdziwà radoÊç, buduje radosne i serdecz-
ne wi´zi mi´dzy ludêmi. I nie staje si´ wy∏àcz-
nym celem ˝ycia. Po pewnym czasie  przecie˝
nieustanne ho∏ubce ˝yciowe muszà si´ zamie-
niç w chocholi taniec. Taniec Êmierci z pustkà
i beznadziejà w sercu. Czy˝ nie przypominajà
ju˝ dziÊ tego stanu narkotyczne parady w ryt-
mach techno? Przecie˝ wieje z nich grozà
Êmierci. Kto si´ nie bawi, ten nie ˝yje? Czy te˝
ten, kto si´ tak bawi, igra ze Êmiercià?! Czym
zatem sà te plàsy do upad∏ego, poza granice
fizycznego wycieƒczenia organizmu, wspoma-
ganego amfetaminà czy te˝ extasy? Sza∏ i hi-
steryczne drgawki. Nie widaç tu prawdziwej
radoÊci (ta si´ bierze z wn´trza cz∏owieka) ra-
czej ból i rozpacz, maskowane i zag∏uszane…
W Adwencie milk∏y jeszcze nie tak ca∏kiem
dawno huczne zabawy. MàdroÊç KoÊcio∏a
(wolna od koniunkturalnych mód i reklamowe-
go zgie∏ku) wprowadzi∏a te ograniczenia 
w okresach nakazanych nie po to, by cz∏owie-
ka skrzywdziç, by go  ca∏kowicie pozbawiç
przyjemnoÊci zabawy, ale po to, by go ocaliç,
by daç mu szans´. Na wyciszenie, na màdrà
refleksj´ nad w∏asnym ˝yciem, na przeÊwietle-
nie go w blasku  prawdy,  roratniej Êwiecy.
MàdroÊci KoÊcio∏a nie mo˝na przecie˝ oddzie-
liç od mi∏oÊci, nawet wtedy, kiedy karci i upo-
mina.
Màdra mi∏oÊç nie schlebia przecie˝ chwilo-
wym zachciankom i kaprysom, wpisanym 
w naszà grzesznà natur´, ale widzàc dalej i
g∏´biej – ostrzega, wymaga i przypomina. 

O sensie naszego ˝ycia, naszego przeznacze-
nia. ˚ycie ludzkie nie mo˝e przecie˝ byç mierzo-
ne  wy∏àcznie liczbà megabajtów i decybeli, bo
b´dzie ˝yciem zmarnowanym. Gdy nie b´dzie
w nim ani czasu, ani miejsca na cisz´, to za-
braknie w nim równie˝ miejsca na sacrum...
Jeden z czo∏owych warszawskich dzienników,
na czo∏ówce zakwestionowa∏ ostatnio wycho-
wawcze aspekty rzekomego przekupywania
przez proboszcza dzieci, by przychodzi∏y na
roraty. W moim koÊciele ksiàdz zaprasza dzie-
ci po roratach na goràce kakao. Czy to te˝
forma przekupstwa, w czasach, gdy tak wiele
dzieci nie dojada przed szko∏à, bo rodzice sà
bez pracy? 
Tak si´ przedziwnie z∏o˝y∏o, ˝e znam kulisy
dziennikarskiej nagonki w opisanej warszaw-
skiej parafii.
Gdy prawda i uczciwoÊç w publicznej s∏u˝bie,
jakà powinien byç zawód dziennikarza, a
przede wszystkim rzeczywiste dobro dziecka
przegrywa z koniunkturalym zapotrzebowa-
niem  niektórych Êrodowisk lewicy na dyskre-
dytowanie KoÊcio∏a... Nie pozostaje nam mat-
kom nic innego jak  przyjÊç do Maryi, aby w
Jej szkole uczyç si´ màdrej matczynej mi∏oÊci.
Malec z mojego koÊcio∏a, który co dzieƒ dziel-
nie melduje si´ ze swojà mamà o szóstej rano
na roratach, na pewno umie te˝ serfowaç po
internecie. Klikaç we w∏aÊciwe ikonki. Ale te˝
dzi´ki màdrej, kochajàcej mamie b´dzie wie-
dzia∏, ˝e gdy si´ zapatrzy w t´ tak wa˝nà iko-
n´ swojego ˝ycia – w obraz Maryi, to nawet
wÊród najg´stszych ciemnoÊci w póêniejszym
˝yciu dostrze˝e to Êwiat∏o, które nie zna
zmierzchu. 
Wszystkie medialne gwiazdy ra˝à tylko oczy
chwilowym b∏yskiem. 
Gwiazda Zaranna oÊwietla Drog´.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

W Êwietle roratki...



Ju˝ po raz 5., w II niedziel´ Adwentu, która
w tym roku przypad∏a 5 grudnia, by∏ ob-
chodzony Dzieƒ Modlitw za odradzajàcy
si´ KoÊció∏ Katolicki na Wschodzie. 
W tym roku modlitwa by∏a ofiarowana
szczególnie w intencji KoÊcio∏a na Ukra-
inie. We wszystkich parafiach w Polsce
przeprowadzono te˝ zbiórk´ do puszek
na potrzeby wspólnot w Europie Wschod-
niej, w Rosji i w Azji Ârodkowej.

W tym roku has∏em Dnia Modlitw by∏y s∏owa
Jana Paw∏a II: „Z Maryjà g∏osiç Ewangeli´ na-
dziei”, pochodzàce z adhortacji apostolskiej
Jana Paw∏a II „Ecclesia in Europa”. – Pomoc
duchowa dla chrzeÊcijan na Wschodzie po-
winna obejmowaç modlitw´, ofiar´ i czyn –

powiedzia∏ Ks. Prymas Kard. Józef Glemp na
konferencji prasowej, zorganizowanej przez
KAI w siedzibie „Wspólnoty Polskiej“. G∏ów-
nym akcentem tegorocznego Dnia Modlitw 
– jak poinformowa∏ dyr. Biura Zespo∏u Pomo-
cy KoÊcielnej dla Katolików na Wschodzie 
– by∏a Msza Êw. radiowa w warszawskim ko-
Êciele Êw. Krzy˝a oraz Eucharystia transmito-
wana w TVP1 z Sanktuarium Mi∏osierdzia Bo-
˝ego w ¸agiewnikach. Prezes „Wspólnoty Pol-
skiej“, prof. Andrzej Stelmachowski podkreÊli∏
na konferencji prasowej, ˝e najwi´kszym be-
neficjentem pomocy organizowanej przez
„Wspólnot´ Polskà” by∏a Ukraina. Wsparcie
to ma charakter pomocy charytatywnej, edu-
kacyjnej (letnie szko∏y kultury i j´zyka polskie-
go), doposa˝enie szkó∏, finansowa pomoc 

w inwentaryzacji zabytków sakralnych. Wy-
miar statystyczny pomocy KoÊcio∏owi w kra-
jach Europy Wschodniej przedstawia∏ w swo-
im raporcie s. Józefa Zdybicka SJK z KUL.
Przejmujàcym Êwiadectwem ze swojej pracy
duszpasterskiej na pograniczu Abchazji z Ro-
sjà podzieli∏ si´ ks. Jagodziƒski. Dramat sytu-
acji potomków polskich zes∏aƒców po po-
wstaniu styczniowym – powiedzia∏ ks. Jago-
dziƒski – niech zobrazuje fakt, ˝e miesi´czna
emerytura tych ludzi równa si´ cenie 7. bo-
chenków chleba.
Dokumentacj´ fotograficznà obiektów sakral-
nych na Wschodzie, autorstwa Tadeusza Sto-
larzewskiego, by∏o mo˝na oglàdaç na wysta-
wie w siedzibie „Wspólnoty Polskiej” przy Kra-
kowskim PrzedmieÊciu w Warszawie do 
10 grudnia br. Wystaw´, zorganizowanà
przez Zespó∏ Pomocy KoÊcielnej dla katolików
na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski, otworzy∏ i poÊwi´ci∏ 1 grud-
nia Prymas Kard. Józef Glemp.

(ej)

O rych∏à beatyfikacj´ S∏ugi
Bo˝ego Ks. Jerzego Popie-
∏uszki w dwudziestà rocznic´
Jego m´czeƒskiej Êmierci
modlili si´ mieszkaƒcy Bar-
toszyc 15 listopada w koÊcie-
le farnym pw. Êw. Jana
Ewangelisty i Matki Bo˝ej
Cz´stochowskiej. Na Msz´
Êw. do Bartoszyc przyjechali
równie˝ mieszkaƒcy Bisztyn-
ka, Dobrego Miasta, Górowa
I∏owieckiego, Korsza, K´trzy-
na i Lidzbarka Warmiƒskie-
go, Mràgowa, Olsztyna, Roz-
óg i Zielenic.
Obecny by∏ równie˝ dowódca
Bartoszyckiej Brygady Zme-
chanizowanej, gen. bryg. Ry-
szard Jab∏oƒski. W Bartoszy-
cach Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko
odbywa∏ jako kleryk zasadni-
czà s∏u˝b´ wojskowà (1966-
-1968), która by∏a  wówczas
formà represji komunistycz-
nej wobec KoÊcio∏a Katolic-
kiego.

Msz´ Êw. koncelebrowa∏ wraz 
z 14. kap∏anami biskup war-
miƒski Jacek Jezierski, który w
homilii powiedzia∏ m.in.: Do
ksi´dza Jerzego Popie∏uszki
mo˝na odnieÊç s∏owa z Ksi´gi
MàdroÊci: WczeÊnie osiàgnàw-
szy doskona∏oÊç prze˝y∏ czasów
wiele. Nie tylko bowiem zrozu-
mia∏, ˝e nie wolno milczeç wo-
bec nieprawoÊci, ale znajdowa∏
w sobie odwag´, aby z∏u si´
jawnie przeciwstawiç, z∏u w ob-
szarze ˝ycia spo∏ecznego. Po-
trafi∏ byç bardziej odwa˝ny ni˝ inni duchowni,
ani˝eli inni ksi´˝a i biskupi, bardziej m´˝nym.
Chocia˝ w swoich zapiskach mówi∏ o swoich
s∏aboÊciach i l´kach. Pisa∏: Czuj´ si´ coraz
bardziej przez nich zaszczuty, ale dobry Bóg

daje mi du˝o si∏y duchowej a i fizycznej. Ks.
Jerzy – mówi∏ dalej w homilii biskup Jezierski
– opar∏ si´ mocno na Jezusie Chrystusie i Je-
mu zaufa∏. W lutym 1984 (8 miesi´cy przed
Êmiercià – red.) zapisa∏ w swoich notatkach:

Teraz wi´cej czasu poÊwi´cam na modlitw´ 
i duchowo czuj´ si´ coraz mocniejszy. Jest ja-
kimÊ misterium, ˝e Bóg niepoj´ty pozwoli∏
szeregowemu ksi´dzu staç si´ wa˝nym Êwiad-
kiem prawa moralnego w Polsce, prawa, któ-

rego nikomu nie wolno na-
ruszaç, nikomu, nawet rzà-
dzàcym. Ten m∏ody ksiàdz
sta∏ si´ znakiem sprzeciwu.
Upomina∏ si´ po chrzeÊci-
jaƒsku o wolnoÊç i podmio-
towoÊç spo∏eczeƒstwa oraz
o prawa pracownicze dla
sióstr i braci swego narodu.
W Jezusie Chrystusie by∏o
Jego oparcie i nadzieja.
Z∏o˝y∏ wielkà ofiar´, po-
twierdzi∏ swoje s∏owa w∏a-
snym ˝yciem, da∏ Êwiadec-
two, wstrzàsnà∏ Êwiadomo-
Êcià i sumieniami ludzi. 
– Bóg postawi∏ Go poÊród
nas, którzy pami´tamy jego
˝ycie i Êmierç jako proroka,
jako wspó∏czesnego Jana
Chrzciciela – powiedzia∏ bi-
skup warmiƒski Jacek Je-
zierski.
Pami´ç s∏ugi Bo˝ego ksi´-
dza Jerzego Popie∏uszki
uczci∏a równie˝ m∏odzie˝,
która zaprezentowa∏a pro-
gram s∏owno-muzyczny. 
O historii bartoszyckiej pa-
rafii mówi∏ jej proboszcz 
ks. inf. dr Adolf Setlak.
Ksiàdz Setlak do roku 1980
by∏ ojcem duchownym kle-
ryków seminariów z ca∏ej
Polski, którzy s∏u˝yli w woj-
sku w Bartoszycach. W la-
tach 1993-2001 by∏ kape-
lanem w Ordynariacie Po-
lowym Wojska Polskiego.
Jest autorem ksià˝ki.
Apel Jasnogórski zakoƒczy∏
bartoszyckie uroczystoÊci

poÊwi´cone Ksi´dzu Jerzemu Popie∏uszce.
UroczystoÊci transmitowa∏a na ˝ywo Telewizja
Trwam.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Pomoc dla KoÊcio∏a na Wschodzie

Modlitwa, ofiara, czyn

Bartoszycka modlitwa o beatyfikacj´

Tam, gdzie by∏ ˝o∏nierzem



„Lotnictwo jest silne, kiedy ma dobre ma-
szyny i dobrze wyszkolonych pilotów. Po-
t´gà jest wtedy, gdy oprócz tego, ma w∏a-
sne legendy” – powiedzia∏ w 1936 roku
ówczesny Dowódca Lotnictwa, gen. 
Ludomi∏ Rayski. Wtedy mia∏ na myÊli pol-
skich pionierów lotnictwa, zdobywców
nieprzetartych powietrznych szlaków,
zwyci´zców mi´dzynarodowych zawo-
dów – Skar˝yskiego, Orliƒskiego, Bajana,
czy ˚wirk´. KilkanaÊcie lat póêniej grono
to powi´kszy∏by na pewno o bohaterów
wojennych, na czele ze Stanis∏awem
Skalskim.

– Urodzi∏em si´ w 1945 r. na Ukrainie, w
miejscowoÊci Kodyma, sto kilometrów na pó∏-
noc od Odessy – rozpoczyna opowiadanie
gen. Skalski.
– Dzieciƒstwo sp´dzi∏em w Charkowie, gdzie
ojciec prowadzi∏ du˝y majàtek ksi´cia Trubec-
kiego. Poniewa˝ ca∏a Ukraina by∏a okupowa-
na przez Niemców, ojciec wys∏a∏ mnie i mat-
k´ do Zbara˝a, gdzie mieszkali jej rodzice.
Tam kupiliÊmy restauracj´. By∏ rok 1920, woj-
na z Bolszewikami. KtóregoÊ dnia przyszli Pe-
tlurowcy troch´ si´ rozerwaç. Zacz´li mnie,
krzàtajàcego si´ po lokalu, zaczepiaç – Choç
ma∏y napijesz si´ piwa z ˝o∏nierzami. M∏ody
by∏em, g∏upi, da∏am si´ skusiç. Pami´tam, ˝e
ju˝ na wozie z nimi siedzia∏em, tylko mnie 
z niego in˝ynier Górecki zdjà∏. A oni gdzieÊ
na Lwów jechali… Niewiele brakowa∏o a zo-
sta∏bym synom po∏ka (synem pu∏ku). Potem
mi si´ od matki dosta∏o.
W 1923 r. Skalscy wyjechali do Dubna. – Oj-
ciec zosta∏ komisarzem ziemskim, a ja dosta-
∏em si´ do szko∏y powszechnej, a po jej skoƒ-
czeniu, do gimnazjum. W 1933 r. zda∏em
matur´. W mi´dzyczasie jednak lotnictwo
wlaz∏o mi za skór´. Te lata to przecie˝ jego
dynamiczny rozwój i sukcesy polskich pilotów.
By∏o si´ czym interesowaç… U nas w gimna-
zjum by∏ taki zwyczaj, ˝eby przed maturà wy-
szywaç na rogatywkach symbol tego, czym
chcemy si´ zajmowaç w przysz∏oÊci. Inni mie-
li strzykawki, ksià˝ki czy paragrafy. Mnie kole-
˝anka wyhaftowa∏a pi´kny, bia∏y samolot.
Po maturze Skalski zg∏osi∏ si´ w magistracie
jako ochotnik do wojska. Niestety nie mia∏
wymaganych 19 lat. Wybra∏ zatem Politechni-
k´ Warszawskà. Po dwóch latach nauki zrezy-
gnowa∏ z niej na korzyÊç Szko∏y Nauk Politycz-
nych, której równie˝ nie skoƒczy∏ bo…
– W Warszawie na Wawelskiej by∏ Aeroklub
Mokotowski. Cz´sto tam chodzi∏em, ˝eby po-
patrzeç na loty, chcia˝ dotknàç, umyç samo-
lot, posprzàtaç hangar. W 1934 r. dosta∏em
si´ na kurs szybowcowy do Polichna, a rok
póêniej na lotnicze Przysposobienie Wojskowe
do ¸ucka, na kurs motorowy. Tam wylansowa-
∏em si´ jako jeden z pierwszych. Po pomyÊl-
nym przejÊciu egzaminów w d´bliƒskiej Szko-
le Orlàt zosta∏em przyj´ty do Szko∏y Podcho-
rà˝ych Lotnictwa.
– 15 sierpnia 1938 r. promowa∏ mnie na ofi-
cera prezydent MoÊcicki. Patent mam zresztà
do dziÊ, wisi na Êcianie. Otrzyma∏em przydzia∏
do 142. Eskadry MyÊliwskiej 4. Pu∏ku Lotni-
czego w Toruniu. Tam szybko poznano si´ na 
jego umiej´tnoÊciach pilota myÊliwskiego 

i w nied∏ugim czasie zosta∏ dowódcà klucza.
Pierwszy kontakt z niemieckimi maszynami
mia∏ ju˝ latem 1939 r. kiedy to, bez powodze-
nia, startowa∏ na przechwycenie szpiegujà-
cych obszary przygraniczne samolotów.
Wojna zasta∏a go na podtoruƒskim lotnisku
Markowo. 1 wrzeÊnia by∏ dowódcà klucza
alarmowego. W pierwszym locie, naprowa-
dzany na niemieckà wypraw´ bombowà, do-
strzeg∏ obcy samolot rozpoznawczy. – By∏ to
Henschel 126. Kilka d∏ugich serii i niemiecki
pilot musia∏ si´ ratowaç làdowaniem na Êwie-
˝o zaoranym polu. Tego uszkodzona maszyna
nie wytrzyma∏a i Niemiec skapotowa∏. Nie-
wiele myÊlàc wylàdowa∏em obok zestrzelone-
go samolotu. Opatrzy∏em rannych pilota i ob-
serwatora, a przy okazji wzbogaci∏em si´ o
paczk´ niemieckich papierosów i lotniczà
„mewk´”. Na pok∏adzie Henschla znajdowa-
∏o si´ kilka wa˝nych dla naszego sztabu map
operacyjnych, którymi tak˝e si´ zaopiekowa-
∏em. Niestety problemy pojawi∏y si´ przy star-
cie, a wrzeÊniowej kariery omal nie zakoƒczy-
∏em na kilku brzózkach. Po wojnie Skalski, ko-
rzystajàc z pomocy niemieckich gazet, usi∏o-
wa∏ odszukaç lotników z zestrzelonego wów-
czas Henschla. Niemal równo w pi´çdziesiàtà
rocznic´ wrzeÊniowych wydarzeƒ dosz∏o do
historycznego spotkania pilotów, którym wte-
dy dane by∏o stanàç przeciwko sobie.
Drugiego dnia wojny odniós∏ podwójne zwy-
ci´stwo, tzw. dublet (2 Do-17). Ogó∏em w cià-
gu pierwszych oÊmiu dni stràci∏ szeÊç samolo-
tów, z których ka˝dy by∏ teoretycznie lepszy od
jego „jedenastki”. Jest to absolutny rekord
kampanii wrzeÊniowej. Razem z piàtà pos∏a-
nà do ziemi maszynà wroga jako jedynemu
polskiemu pilotowi wrzeÊnia 1939 r. przypad∏
mu zaszczytny tytu∏ asa lotniczego.
W dniu agresji Zwiàzku Radzieckiego na Pol-
sk´ przekroczy∏ granic´ polsko-rumuƒskà, by
przez Liban dotrzeç do Francji. – Wszyscy wie-
dzieliÊmy, ˝e to w∏aÊnie tu, ju˝ wkrótce, nada-
rzy si´ okazja, by odgryêç si´ Niemcom za
wrzeÊniowà pora˝k´. Wi´kszoÊç naszych pilo-
tów by∏a przydzielana do jednostek francu-
skich, mnie jednak skierowano do Anglii. Po-
czàtkowo si´ opiera∏em, ale w koƒcu pos∏u-
cha∏em przeczucia i rad kolegów. W styczniu
1940 roku, jako jeden z pierwszych polskich
lotników, znalaz∏em si´ na Wyspach. Tutaj za-
skoczenie – musimy przechodziç w∏aÊciwie
podstawowe przeszkolenie lotnicze. Podczas
gdy po drugiej stronie Kana∏u La Manche moi
koledzy walczyli i gin´li, ja uczy∏em si´ lataç
„od nowa”. Wkrótce potem przydzielono
mnie do formujàcego si´ 302. Dywizjonu My-
Êliwskiego „Poznaƒskiego” na stanowisko in-
struktora. Procedura tworzenia dywizjonu nie-
samowicie si´ przed∏u˝a∏a, a ja wola∏em robiç
coÊ innego ni˝ szkoliç. Potrzebowa∏em latania
bojowego, w pierwszej linii. Na w∏asnà proÊ-
b´ przeniesiono mnie do angielskiego 501.
Dywizjonu MyÊliwskiego. 8 sierpnia rozpocz´-
∏a si´ najwi´ksza bitwa powietrzna wszech-
czasów – Bitwa o Angli´.
– Prawie równy rok czeka∏em na spotkanie 
z wrogiem w powietrzu. 30 sierpnia zestrzeli-
∏em niemiecki bombowiec, nast´pnego dnia
Messerschmitta 109, a w pierwszà rocznic´
wybuchu wojny Me 110. Drugi wrzeÊnia przy-

niós∏ kolejne dwa zwyci´stwa, ale dobra pas-
sa musia∏a si´ kiedyÊ skoƒczyç. Gdy patrzy-
∏em jak i gdzie spadnie dopiero co zestrzelo-
ny przeze mnie „Messer”, niepostrze˝enie 
z ty∏u nadlecia∏ jego kolega… i nie pozosta∏o
mi nic innego jak opuÊciç palàcego si´ Hurri-
cane’a. Szpitalna kuracja trwa∏a wed∏ug mnie
zdecydowanie za d∏ugo. Choç ani poparze-
nia, ani ranna noga nie by∏a jeszcze zaleczo-
na, pchany ˝àdzà walki uciek∏ ze szpitala.
Pierwszy lot po powrocie do dywizjonu by∏ ka-
torgà. – Ba∏em si´ lataç, myÊla∏em, ˝e za
chwil´ coÊ wybuchnie, zapali si´. Bardzo szyb-
ko wylàdowa∏em. Uratowa∏ mnie… Alarm
bojowy. Start, przechwycenie wroga, ∏atwe
zwyci´stwo i strach minà∏ jak r´kà odjà∏.
Od marca 1941 r. lata∏ w sk∏adzie 306. Dy-
wizjonu MyÊliwskiego, potem dowodzi∏ eska-
drà w 316., a od czerwca 317. Dywizjonem
MyÊliwskim „Wileƒskim”. Liczba jego zwy-
ci´stw podnios∏a si´ do 17 pewnych zestrze-
leƒ. Tymczasem niemieckie lotnictwo zaanga-
˝owane w Afryce, a potem przede wszystkim
na froncie wschodnim, coraz rzadziej poja-
wia∏o si´ nad Kana∏em La Manche.
W styczniu 1943 r. polskich myÊliwców zelek-
tryzowa∏ egzotyczny plan utworzenia eskadry
doÊwiadczonych pilotów, którzy udadzà si´ do
Afryki tam walczyç z hitlerowskà Luftwaffe 
i w∏oskà Reggia Aeronautica. Z 68 zg∏oszo-
nych sztab wybra∏ 15 najlepszych kandyda-
tów, na czele których stanàç mia∏ nie kto inny
jak kpt. Skalski. W marcu lotnicy Polish Figh-
ting Team, bo tak oficjalnie nazwano polskà
jednostk´, dotarli do miejsca przeznaczenia 
– na lotnisko Bu Grara. Ju˝ od poczàtku, mi-
mo ˝e nie uzyskano zwyci´stw, przylgn´∏a do
nich nazwa „polish devils”. – Pas startowy by∏
wyjàtkowo wàski. Inni startowali parami, a là-
dowali pojedyƒczo. Do pierwszego lotu usta-
wiliÊmy ca∏y dywizjon, najw´ziej jak si´ da∏o.
Skrzyd∏a samolotów prawie zachodzi∏y na sie-
bie. Start zosta∏ wstrzymany przez kierownika
lotów W/Cdr I. R. Gleeda. Wys∏any przez nie-
go cz∏owiek, wskoczy∏ na skrzyd∏o mojego sa-
molotu i krzyknà∏: „W/Cdr Gleed pyta czy pan
jest szalony!” Odpowiedzia∏em: „Nie“ i wy-
startowaliÊmy. Dlatego Anglicy mówili, ˝e la-
tamy jak diab∏y.
Dwa pierwsze spotkania z wrogiem skoƒczy∏y
si´ bezkrwawo. W trzecim pi´ciu Polaków za-
atakowa∏o 18 niemieckich samolotów i dwa 
z nich „uziemi∏o”. Konto zwyci´stw Polskiego
Zespo∏u Walczàcego otworzy∏ oczywiÊcie jego
dowódca, kpt. Skalski. Afrykaƒskie boje przy-
nios∏y mu jeszcze dwa zwyci´stwa, co stawia
go na drugim miejscu wÊród pilotów PFT, na-
zwanego na jego czeÊç „Cyrkiem Skalskiego”.
Po zakoƒczeniu walk nad Tunezjà i rozwiàza-
niu PFT, Skalski dowodzi∏ doskona∏ym angiel-
skim 601. Dywizjonem MyÊliwskim. Powrót do
Wielkiej Brytanii, w listopadzie 1943 r. przy-
niós∏ mu promocj´ na dowódc´ 131. Polskie-
go Skrzyd∏a MyÊliwskiego. 6 czerwca 1944 r.
– D-day – dowodzone przez Skalskiego 133.
PSM os∏ania∏o làdujàcych na normandzkich
pla˝ach ˝o∏nierzy. W niespe∏na dwadzieÊcia
dni potem odnosi swoje ostatnie powietrzne
zwyci´stwa. Jego ∏upem padajà dwa Messer-
schmitty. To 21 i 22 zestrzelona przez Skal-
skiego maszyna wroga. Na liÊcie polskich
asów zajmuje bezspornie pierwsze miejsce.
Naczelne dowództwo uznajàc, ˝e jego do-
Êwiadczenie przyda si´ innym, kieruje go do
Wy˝szej Szko∏y Wojennej w Stanach Zjedno-
czonych. Tutaj wyk∏ada nie tylko dla m∏odych
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pilotów, ale tak˝e dla frontowych wyjadaczy.
W cztery miesiàce po powrocie do Anglii na-
st´puje kapitulacja Niemiec. Na obczyênie
wytrzymuje jeszcze przez rok. Mimo ostrze˝eƒ,
propozycji obj´cia wysokich stanowisk w 
Royal Air Force, US Air Force, czy intratnego
wyjazdu do Pakistanu, zdecydowa∏ si´ na po-
wrót do kraju. – Taki by∏ przecie˝ sens naszej
walki. Chcia∏em wróciç do Polski, odnaleêç
rodzin´, narzeczonà.
Po powrocie zosta∏ instruktorem pilota˝u w Do-
wództwie Wojsk Lotniczych. WolnoÊcià cieszy∏
si´ zaledwie rok. 4 czerwca 1948 r. Skalskiego
aresztowano pod zarzutem szpiegostwa na
rzecz obcego mocarstwa. – Wielki Piàtek 1950
r. Jad∏em zup´ w celi. Zosta∏em wywo∏any, roz-
prawa tzw. na kiblu, wyrok – kara Êmierci – u
s´dziego Widaja ka˝dy dostawa∏ najwy˝szy
wymiar kary. Wróci∏em do celi, dokoƒczy∏em
jeszcze ciep∏à (!) zup´. Wtedy sàdzi∏o si´ szyb-
ciej ni˝ dzisiaj… Po roku wyrok zmieniono na
do˝ywotnie wi´zienie. Siedzia∏em na Mokoto-
wie, we Wronkach i w Rawiczu. Dzieli∏em cele
z AK-owcami, ˝o∏nierzami, którzy jak ja, wal-
czyli na Zachodzie, ale tak˝e z hitlerowskimi
oprawcami. Pami´tam jak jeden taki, powie-
dzia∏ do mnie: – Ja zas∏u˝y∏em na wi´zienie,
nawet na Êmierç, ale ciebie powinni nosiç na
r´kach ci, którzy ci´ tu zamkn´li.
Ubeccy kaci wyspecjalizowali si´ w mordowa-
niu i torturowaniu bohaterów narodowych.
Dzisiaj bezkarni, Êmiejà si´ z ∏aw sàdowych,
umykajà sprawiedliwoÊci przedstawiajàc za-
Êwiadczenia lekarskie.
Nadesz∏a odwil˝ 1956 r. Osiem lat czeka∏ na
sprawiedliwoÊç. Najwy˝szy Sàd Wojskowy uchy-
li∏ wyrok, umorzy∏ post´powanie i w pe∏ni zre-

habilitowa∏ Skalskiego. W wi´zieniu powsta∏a
ksià˝ka „Czarne krzy˝e nad Polskà”, w której
opisuje swoje wrzeÊniowe dzieje.
– Chcia∏em ju˝ zrezygnowaç z lotnictwa, jed-
nak wkrótce dowiedzia∏em si´… z gazet, ˝e
przyj´to mnie z powrotem do wojska. Skalski
w mundurze Ludowego Wojska Polskiego, za
sterami Mig-a 15 – to by∏a sensacja. Dziesi´ç
lat po wyjÊciu z wi´zienia zostawi∏em wojsko
na rzecz lotnictwa cywilnego. Tu pe∏ni∏ wiele
odpowiedzialnych funkcji, m.in. Wiceprezesa
Aeroklubu PRL. W 1988 r. zosta∏ promowany
do stopnia genera∏a brygady.
– To, ˝e walczy∏em, ˝e zestrzeli∏em, to ju˝ hi-
storia – twierdzi genera∏. – Wa˝niejsza jest te-
raêniejszoÊç. Obecnie Skalski du˝o czasu sp´-
dza na sali sàdowej. By∏ Êwiadkiem w proce-
sie by∏ych pracowników UB, w tym Adama
Humera, który go torturowa∏ w wi´zieniu. 
– On bi∏, inni te˝ bili. Co z tego. Rany si´ za-
goi∏y. To nie ich trzeba sàdziç. Na poczàtku
trzeba si´ wziàç za stalinowskich s´dziów.
Po latach dane mu by∏o kolejny raz spotkaç
si´ na Sali z Mieczys∏awem Widajem, cz∏owie-
kiem który skaza∏ Skalskiego na  Êmierç. Wy-
powiedzi genera∏a spotyka∏y si´ z oklaskami
na sali sàdowej.
Du˝o kontrowersji wzbudzajà sàdy gen. Skal-
skiego na temat ˚ydów. 
– Niektórzy próbujà zrobiç ze mnie antysemi-
t´. Ja znam ˚ydów praktycznie od urodzenia.
W Dubnie mieszkali przecie˝ Polacy, ˚ydzi,
Ukraiƒcy, Rosjanie… Ró˝nie to z nimi bywa∏o.
Lekarz ˚yd wyleczy∏ mojego ci´˝ko chorego
ojca, ja uratowa∏em tonàcà ˚ydówk´. Je˝eli
˚yd jest lojalny wobec Polski i jej dobro stawia
na pierwszym miejscu, to niech si´ tacy ˚ydzi

na kamieniu rodzà. Czy to jest antysemityzm?
Genera∏ Skalski jest jednym z dwóch ˝yjàcych
w kraju asów lotnictwa. Pami´tajà o tym za-
równo jego wojenni koledzy, nast´pcy w Pol-
skich Si∏ach Powietrznych, sympatycy lotnic-
twa. Od lat zapominajà o nim w∏adze RP.
– Choçby trzy lata temu. Obchody 50. roczni-
cy làdowania aliantów w Normandii. Du˝a de-
legacja naszych wojskowych, najwy˝szych
urz´dników, obowiàzkowo z rodzinami, kom-
pania reprezentacyjna. Dla mnie niestety miej-
sca nie znaleziono. Nie jestem zarozumia∏y, ale
przecie˝ to w∏aÊnie ja by∏em pierwszym pol-
skim pilotem, który pozna∏ plany „Overlord”, to
ze mnà przeprowadzono wywiad w BBC tu˝
przed inwazjà i wreszcie to dowodzone przeze
mnie 133. Polskie Skrzyd∏o MyÊliwskie starto-
wa∏o jako jedno z pierwszych 6 czerwca 1944r.
Na obchody polecia∏em prywatnie, a koledzy 
z PLL „LOT” udzielili mi 75% zni˝ki.
Na uroczystoÊciach w Coolham, w Anglii by-
∏em tylko dwa dni, ale jak nas tam wspaniale
przyj´to… Pi´kne przemowy, ∏zy wspomnieƒ,
pokazy lotnicze. Zwyk∏y policjant ufundowa∏
nam pomnik! Ten sam cz∏owiek niedawno wy-
da∏ ksià˝k´ o dywizjonach stacjonujàcych 
w Coolham.
– Nie ma dla mnie miejsca równie˝ na uro-
czystoÊciach w… Warszawie. 1 wrzeÊnia na
Zamku Królewskim rokrocznie obchodzona
jest rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej.
Chyba tylko mnie tam zawsze brakuje.
Mo˝e to i lepiej...
KiedyÊ zaproszono mnie do Polichna, gdzie
przecie˝ koƒczy∏em kurs szybowcowy. Jak tam
to zorganizowano. P∏aka∏em ze wzruszenia…
Nie mam szcz´Êcia do stolicy, ale ja wiem, ˝e
jestem trefny. Póki co nie jestem zm´czony 
i czuj´, ˝e kiedyÊ przyjdzie taka chwila, gdy
tak mi dokopià, ˝e nie wytrzymam i powiem
to, co dusz´ w sobie od dawna.

Piotr Wyraz, maj 1997 r.
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PILOT STANIS¸AW SKALSKI (na zdj. z lewej) by∏ odznaczony: Z∏otym Krzy˝em Virtuti Militari nr 00032,
nadanym 25 wrzeÊnia 1944 r.; Srebrnym Krzy˝em Virtuti Militari nr 08996, nadanym 21 grudnia 1940 r.; 
Orderem Krzy˝a Grunwaldu III klasy; 4-krotnie Krzy˝em Walecznych oraz innymi odznaczeniami, m.in. Distin-
guished Service Order, nadto 3-krotnie Distinguished Flying Cross – jako jeden z dziewi´ciu w okresie II woj-
ny Êwiatowej, ale jako jedyny Polak oraz amerykaƒskim Distinguished Flying Cross.
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Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski przewodniczy∏ 19 listopada br. 
w Katedrze Polowej Mszy Êw. w intencji
Êp. gen. bryg. pilota Stanis∏awa Skalskie-
go. W kazaniu powiedzia∏, ˝e gen. Skal-
ski „zda∏ egzamin z mi∏oÊci do Ojczyzny 
i na o∏tarzu Ojczyzny sk∏ada∏ codziennie
swoje ˝ycie”.

Na poczàtku Mszy Êw. gen. bryg. w st. spocz.
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, Kanclerz Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari przybra∏ trumn´
zmar∏ego wst´gà Orderu Virtuti Militari. 
W kazaniu Bp P∏oski przypomnia∏ znamienny
epizod z ˝ycia Skalskiego. Podczas pierwsze-
go wojennego lotu bojowego làduje obok ze-
strzelonego samolotu wroga, opatruje lotni-
ków niemieckich. Po latach ci wojenni prze-
ciwnicy stanà si´ przyjació∏mi, b´dà ze sobà
korespondowaç. – Czy˝ w tym wydarzeniu nie
dochodzi do g∏osu chrzeÊcijaƒska mi∏oÊç nie-
przyjació∏? – pyta∏ retorycznie. „Chorych od-
wiedzaç jest jednym z uczynków mi∏osier-
nych, co do cia∏a. On z samarytaƒskà troskà
pochyli∏ si´ nad rannymi niemieckimi pilotami
i udzieli∏ koniecznej pomocy” – powiedzia∏. 
Biskup Polowy przypomnia∏ sukcesy bojowe
asa lotnictwa myÊliwskiego. Podczas bitwy 
o Angli´ dokona∏ zestrzelenia 7 samolotów
(oficjalnie zaliczono mu tylko 5), podczas
operacji pod Dieppe na 16 samolotów ze-
strzelonych przez polskie dywizjony sam 
zestrzeli∏ 7, dowodzàc Polish Fighting Team
zestrzeli∏ 3 samoloty, zaÊ dowodzàc 133. Pol-
skim Skrzyd∏em MyÊliwskim – 2 Messerschmi-
ty 109. Do dzisiaj historycy wojskowoÊci
sprzeczajà si´, ile stràci∏ samolotów wroga: ta
liczba mieÊci si´ w przedziale od 18 do 22. 
Za te niezwyk∏e bohaterskie czyny zostaje od-
znaczony Krzy˝em Z∏otym Orderu Virtuti Mili-
tari. Odznaczenie wr´cza mu osobiÊcie gen.
Sosnkowski.
Bp P∏oski przypomnia∏ tak˝e powojenne losy
Skalskiego. W czerwcu 1948 roku Skalski zo-
staje zaaresztowany pod zarzutem szpiego-
stwa. Przetrzymywany jest w wi´zieniu Mini-
sterstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego, przy
ulicy Koszykowej. „Dozna∏ na sobie ca∏ej
grozy aparatu przemocy: by∏ katowany, znie-
wa˝any, doprowadzono go do ruiny psychicz-
nej i fizycznej, i w takim stanie pisze akt samo-
oskar˝enia. On bohater czasu wojny – przed
ludowym trybuna∏em sprawiedliwoÊci staje ja-
ko zbrodniarz. Wszystkie jego wojenne zas∏u-
gi poczytano za ma∏o znaczàce – co wi´cej
poczytano za zbrodni´ przeciwko Ojczyênie.
Otrzyma∏ wyrok Êmierci.” – powiedzia∏. Bole-
s∏aw Bierut zamieni∏ t´ kar´ na do˝ywocie –
ale Skalski niepr´dko si´ o tym dowiedzia∏. 
– B´dzie dr˝a∏ za ka˝dym wejÊciem stra˝nika,
zastanawiajàc si´ czy to ju˝ nie teraz? „Czy
nie trzeba po∏o˝yç swojego ˝ycia na o∏tarzu
Ojczyzny, która ma swoje tysiàcletnie korze-
nie, Tej, która wybi∏a si´ na niepodleg∏oÊç 
i wzbija∏a si´ do lotu w okresie mi´dzywojen-
nym?” – pyta∏ kaznodzieja. 
Nawiàzujàc do wi´ziennych prze˝yç, bp P∏oski
powiedzia∏, ˝e przyczyni∏y si´ one do we-
wn´trznego, duchowego oczyszczenia boha-
terskiego pilota. „DoÊwiadczy∏, ˝e podstaw
ludzkiej godnoÊci trzeba szukaç poza cz∏owie-
kiem, trzeba szukaç w Bogu. Mogà bowiem
nastàpiç takie zdarzenia, które podwa˝à za-

ufanie nawet do siebie samego”. Przypo-
mnia∏, ˝e w systemie stalinowskim rujnowano
zdrowie i odbierano ˝ycie – ale czymÊ gor-
szym by∏o odebranie cz∏owiekowi szacunku
do siebie samego, by∏ gwa∏t uczyniony na je-
go sumieniu. – Czy˝ wtedy nie wyrywa∏ si´ 
z ust um´czonych do granic ludzkiej wytrzy-
ma∏oÊci ten okrzyk, który rozleg∏ si´ z wysoko-
Êci krzy˝a: „Bo˝e mój, Bo˝e mój czemuÊ mnie
opuÊci∏?” – pyta∏ bp P∏oski. Doda∏, ˝e w tych
s∏owach Jezusa Chrystusa zawiera si´ okrzyk
rozpaczy tych wszystkich, którzy cierpià dla
sprawiedliwoÊci. 
Bp P∏oski przypomnia∏, ˝e rodzina Skalskich
by∏a rodzinà g∏´boko religijnà i patriotycznà.
Z niej wywodzili si´ dwaj kap∏ani: ks. pra∏at
Antoni Skalski – szambelan papieski i ks. in-
fu∏at Teofil Skalski – administrator apostolski
diecezji ˝ytomierskiej. 
Gen. pilot Skalski zosta∏ pochowany na Po-
wàzkach Wojskowych. Modlitwom przy grobie
przewodniczy∏ Biskup Polowy WP. 
Stanis∏aw Skalski, genera∏ brygady pilot uro-
dzi∏ si´ 27 listopada 1915 r. w Kodymie 
na Ukrainie. Wiosnà 1935 r. zosta∏ przyj´ty
na kurs pilota˝u w ¸ucku w ramach Lotnicze-
go Przysposobienia Wojskowego; ukoƒczy∏ go
w czerwcu 1935 r. Po kursie zg∏osi∏ akces do
Szko∏y Podchorà˝ych Rezerw Lotnictwa. Do
s∏u˝by powo∏any 17 wrzeÊnia 1935 r. Nauk´
w Szkole Podchorà˝ych Lotnictwa w D´blinie
rozpoczà∏ 4 stycznia 1936 r. W trakcie nauki,
w okresie kwiecieƒ-czerwiec 1938 r. przebywa∏
na Kursie Wy˝szego Pilota˝u w Grudziàdzu.
Na stopieƒ podporucznika zosta∏ mianowany
15 sierpnia 1938 r. i skierowany na w∏asnà
proÊb´ do III Dywizjonu MyÊliwskiego 4. Pu∏-
ku Lotniczego w Toruniu. Dywizjon ten uzyski-
wa∏ wówczas najlepsze wyniki w szkoleniu. Po
przybyciu do dywizjonu, skierowany zosta∏ do
142. Eskadry MyÊliwskiej. W jej sk∏adzie wzià∏
udzia∏ w walkach z Luftwaffe podczas Wojny
Obronnej 1939 r. Ogó∏em zestrzeli∏ 6 samo-
lotów. We Francji przebywa∏ poczàtkowo 
w obozie zbornym w Salon, a póêniej w Pol-
skim Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w bazie
Bron pod Lyon. W styczniu 1940 r. skierowa-
ny na przeszkolenie do Wielkiej Brytanii. 12
sierpnia 1940 r. przeniesiony do brytyjskiego
501. Dywizjonu MyÊliwskiego. Jako pilot tego
dywizjonu wzià∏ udzia∏ w Bitwie o Wielkà Bry-
tani´, w której zestrzeli∏ 4 samoloty. Sam by∏
dwukrotnie zestrzelony. Ci´˝ko ranny w nog´
i mocno poparzony. Po wyleczeniu i rekonwa-
lescencji, od 1 marca 1941 r. w 306. Dywizjo-
nie MyÊliwskim „Toruƒskim”, w którym od 
10 lipca 1941 dowodzi∏ eskadrà „B”. Od 20 lu-
tego 1942 r. by∏ dowódcà eskadry „A” w 316.
Dywizjonie MyÊliwskim „Warszawskim”, a od
30 kwietnia 1942 r. do 1 wrzeÊnia 1942 r. –
dowódcà 317. Dywizjonu MyÊliwskiego „Wi-
leƒskiego”. 1 stycznia 1943 r. mianowany do-
wódcà Polskiego Zespo∏u MyÊliwskiego (Polish
Fighting Team), który od 13 marca jako eska-
dra „C” brytyjskiego 145. Dywizjonu MyÊliw-
skiego uczestniczy∏ w walkach w Tunezji. 
Od jego nazwiska zespó∏, w uznaniu zas∏ug
bojowych, nosi∏ nieoficjalnà nazw´ „Cyrk
Skalskiego”. Dowodzàc zespo∏em, zestrzeli∏ 
3 samoloty. Po rozwiàzaniu zespo∏u, pozosta∏
w basenie Morza Âródziemnego i od 4 lipca
1943 do 20 listopada 1943 dowodzi∏ brytyj-
skim 601. Dywizjonem MyÊliwskim „County of

London”. Po powrocie do Wielkiej Brytanii do-
wodzi∏ 131. Polskim Skrzyd∏em MyÊliwskim i
133. Polskim Skrzyd∏em MyÊliwskim. W uzna-
niu zas∏ug bojowych zosta∏ wys∏any do Stanów
Zjednoczonych na szkolenie do United States
Army Command and General Staff School w
Fort Leavenvorth w stanie Kansas. 
Skalski znalaz∏ si´ w grupie 41 pilotów, którzy
zdobyli tytu∏ „Asa lotnictwa myÊliwskiego” za
zestrzelenie co najmniej 5 samolotów wroga.
Ogó∏em podczas II wojny Êwiatowej zestrzeli∏
na pewno 22 samoloty, 2 prawdopodobnie 
i 4 uszkodzi∏, zajmujàc pierwsze miejsce pod
wzgl´dem liczby zestrzelonych samolotów
wÊród polskich pilotów myÊliwskich. Do kraju
powróci∏ 8 czerwca 1947 r. i zg∏osi∏ si´ do WP.
4 czerwca 1948 r. bezpodstawnie aresztowa-
ny przez Organy Informacji Wojskowej. Pod-
czas Êledztwa torturowany fizycznie i psychicz-
nie. 7 kwietnia 1950 na podstawie fikcyjnych
dowodów i po farsie procesu skazany na ka-
r´ Êmierci i utrat´ praw publicznych i obywa-
telskich praw honorowych  na zawsze oraz
przepadek ca∏ego mienia na rzecz skarbu
paƒstwa. 7 kwietnia 1951 r. zasadniczà kar´
zmieniono na kar´ do˝ywotniego wi´zienia.
Rozkazem personalnym z 3 paêdziernika
1951 r. skreÊlony z ewidencji oficerów. Po
zmianach politycznych w Polsce jesienià
1956 r. ponownie przyj´ty do s∏u˝by w WP.
Uchwa∏à Rady Paƒstwa z 15 wrzeÊnia 1988 r.
zosta∏ mianowany genera∏em brygady. Po
zwolnieniu do rezerwy zajmowa∏ si´ dzia∏al-
noÊcià spo∏ecznà. Lata∏ m.in. na samolotach
Bartel BM-4, PWS-14, PWS-16 bis, PWS-26,
PZL P-11c, Hurricane, Spitfire, Mustang,
Jak-11, Lim-1, Lim-2. Za zas∏ugi bojowe 
i osiàgni´cia w s∏u˝bie zosta∏ odznaczony
m.in.: Z∏otym Krzy˝em Orderu Wojennego
Virtuti Militari (1944), Srebrnym Krzy˝em Or-
deru Wojennego Virtuti Militari (1940), a tak-
˝e brytyjskimi Distinguished Service Order 
i Distinguished Flying Cross and Two Bars, co
równa si´ trzykrotnemu nadaniu tego krzy˝a,
jako jedynemu Polakowi podczas II wojny
Êwiatowej oraz odznaczeniami francuskimi.
Jest autorem ksià˝ki „Czarne Krzy˝e nad Pol-
skà” (1958).

Rafa∏ Chromiƒski 

UroczystoÊci pogrzebowe Êp. gen. bryg. pilota Stanis∏awa Skalskiego



Imi´ to mo˝e mieç etymologi´ greckà lub ∏a-
ciƒskà. Mianowicie grecki przymiotnik bárba-
ros znaczy tyle co nie mówiàcy po grecku, nie-
kulturalny, barbarzyƒski. Jako okreÊlenie in-
nych ludów to s∏owo przej´li Rzymianie. U˝yte
jako rzeczownik bárbaros oznacza∏o ka˝dego
cudzoziemca. Tak wi´c Barbara to po prostu
cudzoziemka. Mamy tak˝e poÊwiadczonà m´-
skà form´ tego imienia Barbarus. 

Barbara nale˝y do grona najpopularniejszych
Êwi´tych, ale o jej ˝yciu nie posiadamy do-
k∏adnych wiadomoÊci. Akta jej m´czeƒstwa
zagin´∏y, a w ciàgu wieków jej ˝ycie upi´kszy-
∏y liczne legendy. Jej ˝yciorys opiera si´ g∏ów-
nie na tradycji i ˝ywym kulcie. 
Barbara ˝y∏a w Azji Mniejszej. Jej ojciec Dio-
skor by∏ wysokim urz´dnikiem cesarskim 
i gorliwym poganinem. Barbara zaÊ by∏a tak
pi´kna, ˝e o jej r´k´ ubiega∏o si´ wielu naj-
znakomitszych m∏odzieƒców. Ona jednak od-
rzuci∏a wszystkie propozycje, gdy˝ potajemnie
przyj´∏a chrzest i z∏o˝y∏a Êlub dozgonnej czy-

stoÊci jako oblubienica Chrystusa. Gdy ojciec
dowiedzia∏ si´ o tym, przera˝ony o swojà po-
sad´ i ˝ycie, zamyka∏ jà w wie˝y i zmusza∏ do
porzucenia wiary i wyrzeczenia si´ z∏o˝onego
Êlubu. Jednak nic nie pomog∏y kary, groêby,
besztanie i bicie. Barbara pozosta∏a wierna
Chrystusowi. Wobec tego ojciec postawi∏ jà
przed sàdem, który wyda∏ na nià wyrok Êmier-
ci przez Êci´cie mieczem. Tradycja utrzymuje,
˝e katem by∏ rodzony ojciec. Przypuszcza si´,
˝e m´czeƒska Êmierç mia∏a miejsce ok. 305
roku w czasie nasilonych przeÊladowaƒ cesa-
rza Maksymiana Galeriusza. Kult Êw. Barbary
szybko rozpowszechni∏ si´ na Wschodzie i na
Zachodzie. Zaliczana jest do grona 14 wspo-
mo˝ycieli, którzy pomagajà nam we wszyst-
kich potrzebach duszy i cia∏a.
Na obrazach Êw. Barbara przedstawiana jest
na tle wie˝y, w stroju królowej w koronie dla
podkreÊlenia jej szlachetnego pochodzenia, 
z mieczem w r´ku i palmà symbolizujàcà m´-
czeƒstwo lub kielichem z NajÊwi´tszym Sakra-
mentem.
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

Âwi´ta Barbara
dziewica i m´czennica
wspomnienie obchodzimy 4 grudnia

Patronka dobrej Êmierci i tych, którzy sà na nià najbardziej nara˝eni, 
a wi´c: górników, hutników, marynarzy, rybaków, ˝o∏nierzy, kamienia-
rzy, ludwisarzy, wytwórców sztucznych ogni, kowali, cieÊli, dzwonników,
murarzy, chorych na d˝um´, a tak˝e wi´êniów.

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione Skupienie jest poczàtkiem nawrócenia
Âw. Maksymilian Maria Kolbe

Krzy˝ówka w moro

Poziomo: 
1. ... b∏otne; bylina wyst´pujàca na pó∏kuli pó∏-
nocnej w strefie klimatu umiarkowanego; 5. Ar-
gus, Cerber; 9. Dziesi´ç dziesiàtek; 10. Telewi-
zyjne lub komputerowe; 12. Kabza, kiesa; 
13. Sygnalista na wie˝y koÊcio∏a lub ratusza; 
15. Sceniczny dramat muzyczny; 17. Z ekranem
i widownià; 18. Rosyjski próbnik ksi´˝ycowy; 
19. Podpisany przez cesarza Karola V. Wprowa-
dza∏ podzia∏ religijny Niemiec; 22. Imi´ Górec-
kiej z domu Richter – z∏otej medalistki Igrzysk
Olimpijskich w sztafecie 4x400 m; 24. Rama, fu-
tryna; 28. Imi´ polskiej aktorki filmowej i teatral-
nej, gra∏a m.in. w sztukach teatralnych: Opera
za trzy grosze, Apetyt na czereÊnie; 29. Dzia∏o;
31. Ciàgnik lub ci´˝ki but; 32. Spis rzeczy lub
nazwisk.

Pionowo: 
1. Zgromadzenie duchownych; 2. Apatia; 3. Kod
genetyczny; 4. Turiaƒski – ukraiƒski pisarz i kry-
tyk literacki; 5. P∏yn o ró˝nych smakach i konsy-
stencji podawany do potraw; 6. Wy∏apuje bez-
paƒskie psy; 7. Centralna cz´Êç koÊcio∏a; 8. Tak
kraje, jak jej materii staje; 11. Kulszowa; 14. Sta-
ry samiec kozy domowej; 16. B∏azen, klaun; 
17. Pocisk broni palnej; 20. Podstawa, êród∏o
czegoÊ; 21. Rozbójnik morski; 23. Masa z mio-
du, cukru, siekanych orzechów i piany z ubitych
bia∏ek; 25. Kamieƒ pó∏szlachetny; 26. Uszczel-
nia okna; 27. Jeden z systemów kodowania sy-
gna∏ów telewizji barwnej; 30. Symbol rubidu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

opracowanie Dariusz Pych

Cyfry znajdujàce si´ w prawym, dolnym
rogu pól krzy˝ówki u∏o˝one od 1 do 17
utworzà has∏o, które jest rozwiàzaniem
krzy˝ówki.
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Nowy patron Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej

Pu∏kownik Karol Bacz (1900–1984)
˚o∏nierz Legionów Polskich, oficer odro-
dzonego Wojska Polskiego oraz Korpusu
Ochrony Pogranicza, inspektor Pomor-
skiego Inspektoratu Stra˝y Granicznej 
i komendant Âlàskiego Okr´gu Stra˝y
Granicznej, szef Wydzia∏u Wojsk Ochrony
Pogranicza przy II Okr´gu Wojskowym,
dowódca 12. Oddzia∏u Wojsk Ochrony Po-
granicza, uczestnik trzech wojen, odzna-
czony srebrnym orderem „Virtuti Militari”.

Karol Józef Bacz urodzi∏ si´ 18 paêdziernika
1900 roku w Krakowie. By∏ on piàtym z szeÊ-
ciorga dzieci Wincentego i Zofii Baczów. Oj-
ciec pracowa∏ na kolei, a matka zajmowa∏a
si´ wychowaniem dzieci i domem. Karol  by∏
uczniem (1907–1911) Szko∏y Powszechnej Êw.
Floriana w Krakowie, a póêniej (od 1911)
Gimnazjum Êw. Anny. Nauk´ przerwa∏a mu
pierwsza wojna Êwiatowa. 5 lutego 1915 ro-
ku wstàpi∏ jako ochotnik do 1. Brygady Legio-
nów Polskich. Mia∏ w tym czasie czternaÊcie
lat i cztery miesiàce (zatai∏ w∏aÊciwà dat´ uro-
dzenia, czyniàc si´ o jeden rok starszym, by 
w ten sposób dostaç si´ do wojska).  W oko-
pach I wojny Êwiatowej Karol Bacz sp´dzi∏
prawie dwa lata, odznaczajàc si´ dzielnoÊcià,
którà nagrodzono odznaczeniem – Bràzowym
Medalem WalecznoÊci („Krzy˝em Karola”).

W odrodzonym Wojsku Polskim 
Dzieƒ przed zakoƒczeniem pierwszej wojny
Êwiatowej (10 listopada 1918 roku), jako
ochotnik w stopniu plutonowego, wstàpi∏ do
Wojska Polskiego – do 5. pu∏ku piechoty Le-
gionów. 18 stycznia 1921 roku objà∏ funkcj´
dowódcy 8. kompanii 1. pu∏ku piechoty Legio-
nów. Sprawowa∏ jà do koƒca stycznia 1922 r.
Ten siedmioletni okres s∏u˝by wojskowej by∏
dla m∏odego porucznika Karola Bacza czasem
istotnych prze˝yç oraz ˝yciowych decyzji. Na
jego oczach odradza∏a si´ po 123 latach nie-
woli Rzeczypospolita Polska. M∏ody Karol, jak
wielu jego rówieÊników, nie czeka∏ bezczynnie.
Sam z karabinem w r´ku stanà∏ do walki 
o wolnà Polsk´, o jej niepodleg∏oÊç. Kiedy Oj-
czyzna odrodzi∏a si´, tak˝e i on w∏àczy∏ si´ 
w jej odbudow´ i obron´, aby – jak napisze po
latach „(...) uczciwie, szczerze i z nak∏adem
maksimum si∏ pracujàc w umi∏owanym zawo-
dzie nie tylko dobrze wykonuj´ mój ˝o∏nierski
obowiàzek, ale ˝e stanowi´ po˝ytecznà jed-
nostk´ w odbudowie tak straszliwie dotkni´tej
Ojczyzny”. Zakoƒczenie pierwszej wojny Êwia-
towej nie stanowi∏o koƒca zmagaƒ Polaków 
o kszta∏t terytorialny i przysz∏à suwerennoÊç
Polski. Dobrze rozumia∏ to podporucznik Bacz.
Wojna polsko-rosyjska, na którà wyruszy∏ ze
swoim plutonem, postawi∏a go w nowej roli,
roli dowódcy. W opinii prze∏o˝onych zyska∏
opini´ oficera: bardzo pilnego, energicznego,
uczciwego i sumiennego, o niezwyk∏ej odwa-
dze, lubianego przez podw∏adnych i kolegów.
Natomiast opinia dowódcy 1. pu∏ku piechoty
Legionów – podpu∏kownika Jana Kraszewskie-
go (póêniejszego dowódcy Korpusu Ochrony
Pogranicza) by∏a nast´pujàca: „Oficer bardzo
odwa˝ny, o du˝ym doÊwiadczeniu bojowym.
Instruktor i wychowawca bardzo dobry. Dosko-
na∏y gospodarz. Charakter prawy”.

Na wojnie polsko-rosyjskiej ppor. Bacz kilka-
krotnie wyró˝ni∏ si´ odwagà w styczniu
1920 r. w bitwie pod Józefowem i 16 sierpnia
1920 r. pod Parczewem. Najwi´ksze uznanie
w oczach prze∏o˝onych ppor. Bacz zyska∏ jed-
nak w czasie dzia∏aƒ pod Lidà 27 wrzeÊnia
1920 roku. „Âwiecàc przyk∏adem odwagi 
i zimnej krwi – jak napisa∏ 9 paêdziernika
1920 r. we wniosku na odznaczenie orderem
„Virtuti Militari” kpt. Kazimierz Burczak – ratu-
je swój oddzia∏ przed rozbiciem, przez co
umo˝liwia ostatecznie zamkni´cie cofajàcym
si´ si∏om bolszewickim drogi i wzi´cie ca∏ej ko-
lumny nieprzyjacielskiej do niewoli”.
Za niezwyk∏e m´stwo i odwag´ wykazane 
w boju Karol Bacz zosta∏ kilkakrotnie nagro-
dzony. 10 stycznia 1921 roku dowódca 2. Ar-
mii gen. por. Edward Rydz-Âmig∏y nada∏ mu
Krzy˝ Walecznych po raz pierwszy, natomiast
16 lutego 1921 r. zosta∏ odznaczony Krzy˝em
„Virtuti Militari” V klasy. Porucznikiem miano-
wano go nieco wczeÊniej – w grudniu 1920 r.
ze starszeƒstwem od 1 kwietnia 1920 r. Otrzy-
ma∏ tak˝e Krzy˝ 1. Brygady „Za wiernà s∏u˝-
b´” i Odznak´ „Wilno”. 

S∏u˝ba w Korpusie Ochrony Pogranicza
W sierpniu 1924 r. zapad∏a decyzja o ko-
niecznoÊci zapewnienia skutecznej ochrony
wschodniej granicy Polski i utworzenia nowej
formacji wojskowej „Korpusu Ochrony Pogra-
nicza”. Przed kapitanem Karolem Baczem sta-
n´∏y nowe obowiàzki, jak˝e odmienne od do-
tychczasowych. Do ich realizacji przystàpi∏ jak
zwykle niezwykle sumiennie. 29 wrzeÊnia
1924 r. zosta∏ mianowany dowódcà formo-
wanego w 1. Pu∏ku Piechoty Legionów „5 Ba-
talionu KOP – ¸u˝ki”. 13 czerwca 1927 r. po-
wierzono kpt. Baczowi obowiàzki pierwszego
oficera sztabu (szefa sztabu) 3. Brygady KOP. 
Z Korpusu Ochrony Pogranicza kpt. Karol
Bacz przeniesiony zosta∏ do sztabu Minister-
stwa Spraw Wojskowych, powierzono mu
obowiàzki kierownika referatu podoficerskie-
go. W czerwcu 1931 roku przeniesiony zosta∏

do 20. Pu∏ku Piechoty – 6. Dywizji Piechoty 
i przydzielony na stanowisko dowódcy 
1. Kompanii ckm (ci´˝kich karabinów maszy-
nowych).

S∏u˝ba w Stra˝y Granicznej
Od 1 lipca 1935 r. kpt. Bacz przydzielony zo-
sta∏ do Stra˝y Granicznej. Pe∏ni∏ on do koƒca
sierpnia 1937 r. obowiàzki kierownika In-
spektoratu Stra˝y Granicznej w Gdyni. 
By∏ zwolennikiem ustalenia jak najszerszej
strefy nadgranicznej na terenie powiatu mor-
skiego. W Gdyni przewodniczy∏ konferencji
na ten temat. Stanowisko Stra˝y Granicznej
by∏o odmienne od w∏adz administracyjnych
tego terenu. Na konferencji w czerwcu 1937 r.
Stra˝ Graniczna przeforsowa∏a swoje postulaty.
Propozycj´ Stra˝y Granicznej poparli przed-
stawiciele wojska, a w koƒcu i starosta. 
W efekcie zosta∏o ono przyj´te.
Z poczàtkiem wrzeÊnia 1937 r. Karol Bacz
przeniesiony zosta∏ do Bydgoszczy na Komen-
danta Pomorskiego Okr´gu Stra˝y Granicz-
nej. Po roku, dok∏adnie 1 paêdziernika
1938 r., objà∏ obowiàzki Komendanta Âlà-
skiego Okr´gu Stra˝y Granicznej, które spra-
wowa∏ do wybuchu drugiej wojny Êwiatowej. 

Wojna i okupacja
Wybuch wojny zasta∏ Karola Bacza na Âlàsku.
Do 12 wrzeÊnia 1939 r. uczestniczy∏ on w wal-
kach jednostek Stra˝y Granicznej na tym rejo-
nie. Póêniej, uczestniczy ponownie w walkach
z Niemcami pod Rawà Ruskà. Tu 25 wrzeÊnia
1939 r. dosta∏ si´ do niewoli. Na poczàtku
paêdziernika, w trakcie transportu jeƒców do
Krakowa, podjà∏ skutecznà prób´ ucieczki na
stacji kolejowej Biadoliny pod Tarnowem. Na
wolnoÊci nie by∏ jednak d∏ugo. W czasie ∏a-
panki ulicznej 9 listopada 1939 r. zosta∏
aresztowany i osadzony z grupà zak∏adników
w krakowskim wi´zieniu na Montelupich.  Po
zwolnieniu z wi´zienia, do stycznia 1945 r.
ukrywa∏ si´ na terenie powiatów: Brzesko,
Tarnów i Dàbrowa oraz w Krakowie. Od ma-
ja 1943 do koƒca lutego 1945 r. na terenie
okr´gu Kraków, pod pseudonimem „Górski”,
bra∏ udzia∏ w ruchu konspiracyjnym – jako
oficer ∏àcznikowy.

S∏u˝ba w Wojskach Ochrony Pogranicza
W 1945 r. powo∏any zosta∏ do tworzonych
Wojsk Ochrony Pogranicza. Ostatecznie po-
wo∏any on zosta∏ 8 paêdziernika 1945 r. na
szefa tworzonego w Dowództwie Okr´gu
Wojskowego nr II (Pomorskim) Wydzia∏u
Wojsk Ochrony Pogranicza. Ten Okr´g Woj-
skowy mia∏ podjàç niebywa∏y wysi∏ek organi-
zacyjny, polegajàcy na sformowaniu od pod-
staw nowych jednostek: wydzia∏u WOP przy
w∏asnym dowództwie, dwóch sztabów oddzia-
∏ów WOP (3 i 4) wraz z pododdzia∏ami obs∏ugi,
jedenastu komend odcinków, pi´çdziesi´ciu
pi´ciu stra˝nic WOP, siedmiu przejÊciowych
punktów kontrolnych oraz trzech samodziel-
nych kompanii ∏àcznoÊci. Okr´g mia∏ obsa-
dziç tymi jednostkami odcinek granicy d∏ugo-
Êci 762 kilometrów, od Kostrzyna nad Odrà
do Braniewa. Tego niebywa∏ego, jak na 
ówczesne warunki powojenne, wysi∏ku orga-
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nizacyjnego podjà∏ si´ pp∏k Karol Bacz. Spra-
wowa∏ on nadzór i ponosi∏ odpowiedzialnoÊç
za realizacj´ tych zadaƒ. Czasu na realizacj´
zamierzeƒ by∏o bardzo ma∏o, gdy˝ Naczelne
Dowództwo WP termin zakoƒczenia prac or-
ganizacyjnych i rozpocz´cia s∏u˝by granicznej
okreÊli∏o pierwotnie na 1 listopada 1945 r.
Mimo du˝ych k∏opotów, szczególnie kadro-
wych, zadanie utworzenia okreÊlonych struk-
tur Wojsk Ochrony Pogranicza na wybrze˝u
zosta∏o zrealizowane. Bardzo du˝a w tym za-
s∏uga pp∏k. Bacza, który bez przerwy nadzo-
rowa∏ realizacj´ prac organizacyjnych w tere-
nie oraz niestrudzenie poszukiwa∏ ˝o∏nierzy 
w ró˝nych jednostkach wojskowych. Najtrud-
niejszy okres w tych pracach zakoƒczy∏ si´ 
w po∏owie stycznia 1946 r., kiedy wszystkie
sformowane jednostki WOP przystàpi∏y do
pe∏nienia s∏u˝by granicznej. 
P∏k Bacz „cieszy si´ – czytamy we wniosku o
nadanie stopnia pu∏kownika – zas∏u˝onym
autorytetem u prze∏o˝onych i podw∏adnych.
Jest oficerem o wysokim poziomie moralnym.
Inteligentny i wykszta∏cony. Posiada du˝e za-
mi∏owanie do s∏u˝by wojskowej i oddaje si´ jej
z entuzjazmem. Dba∏y o warunki materialne
podleg∏ych oddzia∏ów. Wykaza∏ niepospolità
energi´ i wybitny zmys∏ organizacyjny przy
tworzeniu s∏u˝by WOP. Odpowiada w zupe∏-
noÊci na zajmowanym stanowisku i zas∏uguje
na awans do stopnia pu∏kownika”.
We wrzeÊniu 1946 r. szef Departamentu
Wojsk Ochrony Pogranicza przedstawi∏ prze-
∏o˝onym do rozpatrzenia wniosek o odzna-
czenie p∏k. Bacza. Wniosek ten gen. Czer-
wieƒski tak uzasadni∏: „Jeden z pierwszych
oficerów WOP, organizator ochrony morskiego
pogranicza RP. Za zas∏ugi po∏o˝one przy orga-
nizacji WOP bezwzgl´dnie zas∏uguje na od-
znaczenie Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi”. Odzna-
czenie to p∏k Bacz otrzyma∏. 

We wrzeÊniu i paêdzierniku 1946 r. przepro-
wadzono pierwszà reorganizacj´ Wojsk
Ochrony Pogranicza. Istotnych zmian doko-
nano na odcinku granicy morskiej, bowiem
stopniowy rozwój ruchu statków, rybo∏ówstwa
i turystyki wskazywa∏, ˝e jeden oddzia∏ na pra-
wie ca∏ym wybrze˝u to za ma∏o. W efekcie tej
reorganizacji powo∏ano nowà jednostk´ WOP
– Gdaƒski Oddzia∏ WOP nr 12 z siedzibà w
Gdaƒsku. Obowiàzki dowódcy tego Oddzia-
∏u powierzono p∏k. Karolowi Baczowi, który
wraz z ca∏à obsadà rozwiàzanego w wyniku
przeprowadzanych zmian Wydzia∏u WOP Do-
wództwa Okr´gu Wojskowego nr II, zasili∏
sztab nowej jednostki. Formalne przyj´cie do-
wództwa nastàpi∏o 8 paêdziernika 1946 r.
Przeprowadzenie zamierzonych zmian spo-
czywa∏o równie˝ na p∏k. Baczu, a ich ukoƒ-
czenie zamyka∏o proces formowania nowe-
go systemu ochrony polskich granic. Realizu-
jàc te skomplikowane zadania, w skrajnie
trudnych warunkach – kraj odradza∏ si´ ze
zniszczeƒ wojennych, a braki zaopatrzenio-
we by∏y czymÊ naturalnym – p∏k Bacz stwo-
rzy∏ od podstaw sprawnie dzia∏ajàcy orga-
nizm i nada∏ mu rozwojowà wizj´ przysz∏o-
Êci. Majàc doÊwiadczenia z ochrony granicy
na morzu w okresie przedwojennym do-
strzeg∏ koniecznoÊç opracowania wizji przy-
sz∏ych rozwiàzaƒ organizacyjnych ochrony
granicy paƒstwowej na Ba∏tyku. Pierwszy ca-
∏oÊciowy projekt przysz∏ego systemu ochrony
granicy morskiej – uwzgl´dniajàcy niezb´d-
ne do tego Êrodki i ich organizacj´ – okreÊli∏
p∏k Bacz w lipcu 1946 r. 
P∏k Karol Bacz z niejasnych powodów, zosta∏
odsuni´ty od pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bo-
wych. Decyzja ta wynika∏a z negatywnego sto-
sunku kierownictwa MON, a tak˝e WOP do
oficerów armii przedwrzeÊniowej, a szczegól-
nie oficerów KOP i Stra˝y Granicznej oraz re-

alizowanych w Wojskach
Ochrony Pogranicza czystek,
ni˝ z faktycznych zastrze˝eƒ
do osoby.

Dzia∏alnoÊç 
po zakoƒczeniu 

s∏u˝by wojskowej
Pod koniec maja 1947 r. nie
majàc Êrodków na utrzyma-
nie, Karol Bacz podjà∏ prac´
na odcinku cywilnym. Po-
czàtkowo by∏a to dzia∏alnoÊç
w Zwiàzku Inwalidów Wo-
jennych, na stanowisku prze-
wodniczàcego Zarzàdu Okr´-
gowego w Gdaƒsku, póêniej
dyrektora Portowych Zak∏a-
dów Sanitarnych w Gdyni od
15 marca do 31 paêdzierni-
ka 1949 r.
Przed ponownym zatrudnie-
niem, które nastàpi∏o dopie-
ro na poczàtku marca
1950 r., Karol Bacz poddany
zosta∏ procedurze ponownej
weryfikacji przez Okr´gowà
Komisj´ Rejestracyjno-Wery-
fikacyjnà. Notowany w UBP –
Urz´dzie Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego. – Ideologicznie
obcy. Element wrogi”.
Na poczàtku 1955 roku Ka-
rol Bacz zawar∏ zwiàzek ma∏-
˝eƒski z Antoninà Kaufer.

W 1958 roku paƒstwo Baczowie opuÊcili
Gdyni´ i na sta∏e osiedlili si´ w Warszawie.
Tutaj  te˝ nadal pracowali zawodowo. Zmar∏
23 listopada 1984 r. Pochowany zosta∏ w
kwaterze wojskowej na Cmentarzu Pó∏noc-
nym na Wólce W´glowej.
Karol Józef Bacz swoje ˝ycie poÊwi´ci∏ na
s∏u˝b´ Ojczyênie. Nie by∏ biernym obserwato-
rem tego, co si´ wokó∏ niego dzia∏o. By∏ twór-
cà nowej polskiej rzeczywistoÊci. Jako czterna-
stoletni ch∏opiec w Pierwszej Brygadzie Legio-
nów z karabinem w r´ku i zapewne z pieÊnià
Pierwszej Brygady na ustach,  aktywnie wspó∏-
tworzy∏ kszta∏t przysz∏ej odrodzonej i suweren-
nej Rzeczypospolitej. Kiedy ju˝ powsta∏a i trze-
ba by∏o poÊwi´ciç dla niej swe si∏y i talenty,
nie waha∏ si´ wcale. „W umi∏owanym zawo-
dzie”, w umi∏owanej s∏u˝bie, tworzy∏ nowy wi-
zerunek odrodzonego Wojska Polskiego. Kie-
dy nasta∏a koniecznoÊç wykazania si´ m´-
stwem i odwagà Êwieci∏ przyk∏adem. W okre-
sie s∏u˝by wojskowej oraz s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej by∏ cenionym, prawym oraz pra-
cowitym ˝o∏nierzem i funkcjonariuszem. Bez
reszty oddany Polsce. By∏ wymagajàcym prze-
∏o˝onym, cenionym wychowawcà i dobrym
kolegà. Jest dla nas wzorem godziwego, rze-
telnego oficera oraz czu∏ego i wra˝liwego na
ludzkie troski cz∏owieka. Swoim ˝yciem, s∏u˝-
bà i pracà zas∏u˝y∏ sobie na szacunek i trwa-
∏à pami´ç.
Upami´tniamy cz∏owieka, który do koƒca do-
chowa∏ wiernoÊci Bogu i Ojczyênie, dlatego
MOSG otrzyma dziÊ jego imi´, cz∏owieka,
który dobrze si´ zapisa∏ w dziejach naszej Oj-
czyzny, cz∏owieka, który tworzy∏ po wojnie tu
na Wybrze˝u w Gdaƒsku struktury WOPu dla
ochrony morskiej granicy Rzeczypospolitej. 

Ks. kmdr ppor. Ryszard Preuss

Karol Bacz na czele kompanii honorowej 20. Pu∏ku Piechoty



Budow´ przychodni poliklinicznej w Al Hur na
przedmieÊciach Karbali w∏adze irackie rozpo-
cz´∏y w latach osiemdziesiàtych XX w. Inwesty-
cj´ przerwano po za∏o˝eniu fundamentów.

Na jesieni zesz∏ego roku, po przeprowadze-
niu rekonesansu w Iraku, przedstawiciele Ca-
ritas Polska i Caritas Wojskowej zdecydowali
o podj´ciu budowy przychodni. Inwestycja ta

sta∏a si´ jednym z najwa˝niejszych projektów
pomocy charytatywnej podj´tej przez Caritas
Polska w Iraku. Na miejscu w Al Hur koordy-
natorem projektu jest Zespó∏ Caritas Ordyna-
riatu Polowego przy 1. Brygadzie Zmechani-
zowanej PKW w sk∏adzie Mi´dzynarodowych
Si∏ Stabilizacyjnych. Potrzeba wybudowania
takiej placówki jest niezwykle pilna wziàwszy
pod uwag´ potrzeby miejscowej ludnoÊci. Ak-
tualnie wi´kszoÊç mieszkaƒców nie jest obj´ta
pomocà medycznà. W przychodni znajdà si´
gabinety specjalistyczne, wyposa˝one w kom-
pletny sprz´t. Zakupione sà równie˝ dwa sa-
nitarne samochody. Ca∏oÊç sprz´tu medycz-
nego przechowywana jest w polskiej bazie
wojskowej. Niestety, dzia∏ania wojenne 
w okolicach Karbali opóêniajà zakoƒczenie
inwestycji.
Sfinansowanie pomocy humanitarnej dla lud-
noÊci Iraku by∏o mo˝liwe dzi´ki zebranym 
w Êwiàtyniach ofiarom i dzi´ki wp∏atom pie-
ni´˝nym na specjalnie za∏o˝one konto przez
Caritas Polska.

Agata Eratowska

Polscy ˝o∏nierze, przebywajàcy z misjà poko-
jowà z mandatu ONZ w Libanie, uczcili mie-
siàc listopad modlitwà za zmar∏ych. 1 listopa-
da delegacja ˝o∏nierzy na czele z Dowódcà
PKW panem pp∏k Jerzym SZCZEÂNIAKIEM,
uda∏a si´ do Bejrutu na polski cmentarz, aby
wziàç udzia∏ we Mszy Êwi´tej sprawowanej
przez ks. kapelana oraz 3 ksi´˝y pracujàcych
w Libanie. Obecni byli równie˝ pracownicy
Ambasady Polskiej na czele z panem Amba-
sadorem oraz Polonià z Libanu. Natomiast w
kaplicy Polskiego Kontyngentu Wojskowego
przy wspó∏udziale plutonu zabezpieczenia 
i jego dowódcy pana por. Dariusza JE˚A, po-
wsta∏a symboliczna mogi∏a. Przypomina ona
˝o∏nierzom polskim mogi∏y bliskich zmar∏ych,
pozosta∏e w Ojczyênie oraz mogi∏y polskich
˝o∏nierzy, którzy oddali ˝ycie w obronie naszej

Ojczyzny, rozsiane w ró˝-
nych zakàtkach Êwiata. 
Modlitwa wypominkowa za
zmar∏ych odmawiana by∏a
przez ca∏y listopad. W nie-
dziel´ przed Mszà Êwi´tà w
Naqoura i Tibnin oraz co-
dziennie po Mszy Êwi´tej
wieczornej – dziesiàtek ró-
˝aƒca z wypominkami.
W zadumie i refleksji, dale-
ko od Ojczyzny, modlimy si´
za naszych zmar∏ych, jako
czàstka KoÊcio∏a pielgrzy-
mujàcego na Ziemi. Ogar-
niamy modlitwà tych, którzy
ju˝ nas wyprzedzili w drodze do Wiecznej Oj-
czyzny, wierzàc jednoczeÊnie g∏´boko w wiel-
kà moc naszej modlitwy dla dusz czyÊçco-
wych.

Modlitwa za zmar∏ych jest szczerym i bezinte-
resownym darem, jaki mo˝emy daç. 

ks. pp∏k Roman DZIADOSZ
kapelan PKW UNIFIL – LIBAN
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11 listopada 2004 r. w rejonie zakwaterowa-
nia 1. Kompanii PKW UNDOF odby∏y si´ uro-
czystoÊci zwiàzane z 86. rocznicà odzyskania
niepodleg∏oÊci przez nasz Kraj. UroczystoÊci
mi´dzy innymi swojà obecnoÊcià zaszczycili:
Ambasador RP Jacek Chodorowski, Szef Szta-
bu UNDOF Andreas Safranmuller, Atache 
w Damaszku pp∏k Micha∏ Roszczyna oraz wie-
lu przedstawicieli ró˝nych ambasad, konsula-
tów, duchowieƒstwo, a tak˝e Polonia w Syrii.
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´  meldunkiem z∏o-
˝onym przez dowódc´ PKW UNDOF pp∏k
dypl. Rajmunda Andrzejczaka ambasadorowi
Jackowi Chodorowskiemu.
Nast´pnie Ambasador RP, Szef Sztabu UN-
DOF oraz Dowódca PKW UNDOF dokonali
przeglàdu pododdzia∏ów POLBAT. Podczas
przemówienia pp∏k Andrzejczak powita∏ przy-
by∏ych goÊci oraz podkreÊli∏, ˝e „poprzez do-
Êwiadczenia, których doznaliÊmy w minionych
wiekach, nikt inny lepiej ni˝ my Polacy nie ro-
zumie znaczenia s∏ów: wolnoÊç, niepodle-
g∏oÊç, Ojczyzna’’. Ambasador RP pan Chodo-
rowski podkreÊli∏ z kolei, ˝e s∏u˝ba pokojowi
na Wzgórzach Golan, którà pe∏nià polscy ˝o∏-

nierze wspólnie ze S∏owakami, Austriakami,
Japoƒczykami i Kanadyjczykami rzuca nowy
blask na wykonywane zadania w Êwietle przy-

stàpienia Polski do Unii Europejskiej, dlatego
ka˝dy ˝o∏nierz mo˝e byç dumny z b∏´kitnego
beretu, który t´ s∏u˝b´ symbolizuje. Szef Sztabu

Âwi´to Niepodleg∏oÊci na Wzgórzach Golan



W dniach 20-21 listopada 2004 roku w Pa-
rafii Wojskowej w Olsztynie odby∏a si´ wizy-
tacja kanoniczna, którà przeprowadzi∏ Biskup
Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski.
W dniu 21 listopada, w niedziel´, Ksiàdz
Biskup odprawi∏ uroczystà Msz´ Êw. prymi-
cyjnà w koÊciele garnizonowym, z udzia∏em

Orkiestry Wojskowej z 16 Dywizji Zmechani-
zowanej z Elblàga, Kompanii Honorowej 
z 16. Dywizji Zmechanizowanej z Elblàga,
Kompanii Honorowej WP z OÊrodka Szkole-
nia Kierowców z Ostródy i Kompanii Policji
Wojewódzkiej z Olsztyna.
Podczas Mszy Êw. Ksiàdz Biskup ochrzci∏ troje
dzieci, ku ogromnej radoÊci rodziców i ca∏ej
wspólnoty parafialnej.

We Mszy Êw. uczestniczy∏o wielu wiernych 
z dowódcà Garnizonu Olsztyn gen. bryg.
Janem Sza∏ajem na czele. Byli tak˝e obecni:
gen. dyw. Ryszard Micha∏owski, gen. bryg.
Józef Kuczak, Szefowie, Komendanci po-
szczególnych jednostek i instytucji wojsko-
wych.

(Z.P.)

W miejscu, gdzie rozpocz´∏y si´ obchody
60. rocznicy Powstania Warszawskiego, od-
s∏oni´ty zosta∏ 19 listopada obelisk poÊwi´-
cony pami´ci ponad 200. ˝o∏nierzy adwo-
katów i aplikantów adwokackich, którzy
zgin´li w powstaniu. Pomnik poÊwi´ci∏ Bi-
skup Polowy WP – gen. bryg. Tadeusz P∏o-
ski. Przed Muzeum Powstania Warszawskie-
go zgromadzi∏a si´ liczna grupa przedsta-
wicieli adwokatury polskiej z ca∏ej Polski, by
uczciç swoich kolegów i kole˝anki,  którzy
w tym heroicznym czasie zamienili togi na
mundury, by walczyç w obronie Ojczyzny.
WÊród nich byli uczestnicy Powstania War-
szawskiego. Jak przypomnieli organizato-
rzy uroczystoÊci, polskie paƒstwo podziem-
ne, które przygotowa∏o wybuch powstania,
oprócz podziemnej si∏y zbrojnej mia∏o swo-
jà niezale˝nà pras´ i sàdownictwo. Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Sta-
nis∏aw Rymar podzi´kowa∏ w∏adzom miasta

Warszawy, ˝e umo˝liwi∏y upa-
mi´tnienie w tak godny sposób
tych, którzy oddali swoje ˝ycie w
obronie Ojczyzny. Polska adwo-
katura, jak podkreÊli∏ mecenas
Rymar, ma szczególne prawo 
i obowiàzek, by utrwaliç w pa-
mi´ci przysz∏ych pokoleƒ ofiar´
swoich kolegów i kole˝anek, po-
niewa˝ w Powstaniu Warszaw-
skim zgin´∏o 57 procent ówczes-
nego stanu adwokatury i 95 
procent aplikantów adwokac-
kich. Po ods∏oni´ciu i poÊwi´ce-
niu obelisku przedstawiciele pol-
skich prawników z∏o˝yli wieƒce.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci
zwiedzili z przewodnikami eks-
pozycj´ sta∏à w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

(ej)

W dniu Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, 11 listopada
2004 r. Ks. Pra∏. P∏k Józef Kubolewski – dzie-
kan P.O.W. jednoczeÊnie proboszcz parafii
wojskowej w Bydgoszczy przewodniczy∏ Mszy
Êw. i wyg∏osi∏ S∏owo Bo˝e w 86. rocznic´ od-
zyskania paƒstwowoÊci w miejscowym koÊcie-
le garnizonowym pw. NMP Królowej Pokoju.
W uroczystoÊci w Bydgoszczy uczestniczy∏ gen.
bryg. pil. Tadeusz Kuziora – d-ca 2 Korpusu

Obrony Powietrznej, a tak˝e p∏k dypl. Zdzi-
s∏aw Ostasz, d-ca 2 Bazy Lotniczej „Byd-
goszcz”. Pod koniec Mszy Êw. nastàpi∏o uro-
czyste ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej po-
Êwi´conej asowi polskiego lotnictwa wojsko-
wego p∏k pil. Boles∏awowi Orliƒskiemu
(1899-1992) – udzia∏ bra∏a równie˝ kompa-
nia wojsk lotniczych, jej poczet sztandarowy
oraz orkiestra reprezentacyjna P.O.W.
Ods∏oni´cia dokona∏ mjr w st. spocz. Henryk
Boliƒski lotnik 305 dywizjonu PSP w Wielkiej

Brytanii. PoÊwi´cenia tablicy dokona∏ Ks.
Dziekan P.O.W. Nast´pnie delegacje z∏o˝y∏y
wiàzanki kwiatów pod tablicà.
Tablica powsta∏a dzi´ki staraniom Komisji Hi-
storycznej Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotni-
ctwa oraz Fundacji Stowarzyszenia Lotników
Polskich w Londynie.

Zenon Chwaliszewski
Przewodniczàcy Komisji Historycznej 

Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

23 listopada br. w Wilnie od-
by∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´-
cenia i konsekracji koÊcio∏a
pw. Êw. Ignacego, który sta∏ si´ g∏ównym ko-
Êcio∏em Ordynariatu Polowego Litwy.

KoÊció∏ odnowiony z funduszu armii Litwy zo-
sta∏ poÊwi´cony przy udziale najwy˝szych
w∏adz paƒstwowych: Prezydenta, Premiera,
Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu
Generalnego, attache wojskowych kilkunastu
krajów Êwiata, a tak˝e Nuncjusza Apostolskie-
go. WÊród zaproszonych goÊci znalaz∏y si´

równie˝ delegacje Ordynariatów Polowych
USA, Niemiec i Polski. Ordynariat Polowy
Wojska Polskiego reprezentowa∏ ks. kanclerz
kmrd por. Leon Szot oraz kapelan Stra˝y Gra-
nicznej mjr Stefan Dmuch.

(L.S.)
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UNDOF p∏k Safranmuller w swoim przemó-
wieniu doceni∏ rang´ tego Êwi´ta i podzi´kowa∏
Polakom za ofiarnà s∏u˝b´ dla umacniania po-
koju. Przed b∏ogos∏awieƒstwem kapelan PKW
UNDOF ks. mjr Bogdan S∏otwiƒski zaznaczy∏,
˝e wiele pokoleƒ Polaków Paƒstwo Polskie bu-
dowa∏o, umacnia∏o i chroni∏o, i ˝e z poczucia
odpowiedzialnoÊci wobec Boga wyros∏y te
ludzkie czyny. Ks. kapelan zaprosi∏ wszystkich

uczestników na Msz´ Êwi´tà w intencji Ojczy-
zny na niedziel´ 14.11.2004 r. Po defiladzie
zaproszeni goÊcie mieli okazj´ obejrzeç wypo-
sa˝enie, jakim dysponujà ˝o∏nierze PKW oraz
zrobiç pamiàtkowe zdj´cie w wozie patrolo-
wym „Nayala’’.
Nast´pnym punktem programu by∏ pocz´stu-
nek, który zorganizowali szef logistyki mjr
Paszkowski oraz dowódca 1 Kompanii mjr Ko-

walewski. Serwowano zimne przekàski, piero-
gi z kapustà i grzybami, bigos, dania z grila
oraz wojskowà grochówk´. W towarzyskich
rozmowach rozprawiano o Ojczyênie oraz 
o wielkiej odpowiedzialnoÊci, którà rodzi s∏u˝-
ba pokojowi w polskim kontyngencie na
Wzgórzach Golan. 

ks. mjr Bogdan S¸OTWI¡SKI
kpt. Mariusz BOBOWSKI
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„Przybàdê nam mi∏oÊciwa Pani ku pomocy, 
a wyrwij nas z pot´˝nych nieprzyjació∏ mocy“

z Godzinek o Niepokalanym Pocz´ciu NMP


