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„SolidarnoÊç” by∏a ruchem na wskroÊ chrzeÊcijaƒskim, bo przecie˝
cnota solidarnoÊci stanowi wa˝ny element katolickiej nauki spo∏ecznej.

Arcybiskup Stanis∏aw Dziwisz
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Liturgia
KoÊcio∏a

DziÊ staj´ przed wami jako wasz brat, ale
równie˝ z woli Jezusa Chrystusa jako wasz
pasterz. Pos∏ug´ t´ powierzy∏ mi obecny
nasz Papie˝ Benedykt XVI, który mianowa∏
mnie biskupem krakowskim. W tej szcze-
gólnej chwili pragn´ wyznaç mu wdzi´cz-
noÊç, oddanie i pe∏ne pos∏uszeƒstwo. 
Pragn´ dziÊ z wami kontemplowaç ikon´
Chrystusa, Dobrego Pasterza, by lepiej po-
jàç, kim jest biskup i jaka jest jego misja
w KoÊciele. T́  w∏aÊnie ikon´ przedstawia
nam dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus,
wskazujàc na siebie, kreÊli sugestywny
i przejmujàcy obraz pasterza, który zna
swoje owce, jest z nimi, dzieli ich los, strze-
˝e ich i prowadzi je bezpiecznà, wypróbo-
wanà drogà. Wyszukuje dobre pastwiska,
na których nie brakuje paszy. Ostrzega
przed niebezpieczeƒstwami, a jeÊli zajdzie
potrzeba, broni owiec przed wrogiem. Szu-
ka zagubionej owcy, znalezionà niesie
na ramionach, poranionej opatruje rany.
Nie jest najemnikiem, któremu nie zale˝y
na owcach, a dba tylko o w∏asne korzyÊci.
W tysiàcletniej historii KoÊcio∏a krakowskie-
go by∏o wielu pasterzy, którzy wpatrzeni
w Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza,
starali si´ Go naÊladowaç w swym pos∏ugi-
waniu. Na czele tego orszaku idzie biskup
heroicznie wierny – Êw. Stanis∏aw m´czen-
nik, „Ojciec Ojczyzny” – jak Êpiewamy w li-
tanii, patron ∏adu moralnego. Stajàc
w obronie Bo˝ego porzàdku wyra˝onego
w dziesi´ciu przykazaniach, stanà∏ jedno-
czeÊnie po stronie praw cz∏owieka. Ju˝ wte-
dy wiedzia∏, ˝e jeÊli prawo stanowione
przez cz∏owieka jest sprzeczne z prawem
Bo˝ym, zawsze zwraca si´ przeciw cz∏owie-
kowi. To on w pierwszym tysiàcleciu nada∏
kierunek chrzeÊcijaƒstwu w Polsce. Na dru-
gie tysiàclecie pos∏a∏ Bóg KoÊcio∏owi inne-
go wielkiego biskupa, którego po dwu-

dziestu latach s∏u˝by w naszej Ojczyênie
powo∏a∏ na stolic´ Êw. Piotra w Rzymie, by
by∏ Pasterzem ca∏ego Ludu Bo˝ego. 
Tak ze wspania∏ego dziedzictwa Stanis∏a-
wowego wyrós∏ Jan Pawe∏ II, wielki Papie˝
prze∏omu tysiàcleci. Âwi´ty naszych cza-
sów, zawsze wierny Odkupicielowi i cz∏o-
wiekowi. Przekonany, ˝e „chwa∏à Boga jest
˝yjàcy cz∏owiek” (Êw. Ireneusz, Adversus
haereses), Jan Pawe∏ II nie waha∏ si´ uczy-
niç cz∏owieka programem swojego pontyfi-
katu. DziÊ z nowà si∏à brzmià Jego proro-
cze s∏owa: „cz∏owiek jest drogà KoÊcio∏a”.
Podejmujemy je z mi∏oÊcià, by sta∏y si´ tak-
˝e naszym programem. 
ÂwiadomoÊç, ̋ e podejmuj´ wielkie dziedzic-
two Êw. Stanis∏awa, biskupa i m´czennika,
oraz Papie˝a Jana Paw∏a II, napawa mnie
l´kiem. Z dr˝eniem serca pytam sam siebie,
czy sprostam temu zadaniu, czy ono nie jest
ponad moje si∏y. Pociesza mnie wiara, ˝e
Bóg, wyznaczajàc cz∏owiekowi zadania, da-
je mu wystarczajàce ∏aski, aby móg∏ je wy-
pe∏niç. Dlatego to pasterskie pos∏ugiwanie,
które dziÊ uroczyÊcie rozpoczynam, pragn´
podjàç w duchu ca∏kowitego zaufania po-
mocy Bo˝ej. Otuchy dodaje mi równie˝ s∏o-
wo Ojca Êwi´tego, które wypowiedzia∏
6 czerwca 1997 r. na zakoƒczenie Mszy Êw.
w Zakopanem pod Krokwià, po pami´tnym
ho∏dzie górali: „Trzeba, a˝eby ca∏a Polska
od Ba∏tyku a˝ po Tatry, patrzàc w stron´
krzy˝a na Giewoncie, s∏ysza∏a i powtarza∏a:
Sursum corda! – w gór´ serca!” 
G∏´boko wierz´, ˝e Chrystus z tego krzy˝a
patrzy i na mnie z mi∏oÊcià, i tak˝e do mnie
mówi: Sursum corda! – w gór´ serca! Od-
wagi! Nie l´kaj si´, Ja jestem z tobà! Pro-
wadê mój umi∏owany KoÊció∏ krakowski ty-
mi drogami, które mu wskaza∏ mój wierny
S∏uga Jan Pawe∏ II!

Arcybiskup Stanis∏aw Dziwisz

Socjologicznie nie da si´ uchwyciç
dolnej skali spo∏ecznej. Krzyk roz-
paczy przechadza si´ ulicami
w strojnych szatach. Byç chrzeÊcija-
ninem, znaczy mieç oczy otwarte
na rzeczywiÊcie ostatnich, rzeczywi-
ste ofiary. Byç chrzeÊcijaninem,
znaczy s∏u˝yç, nie panowaç.

4 wrzeÊnia – XXIII Niedziela Zwyk∏a [Mt 18,
15–20]
„Gdy twój brat zgrzeszy <przeciw tobie>,
idê i upomnij go” (Mt 18, 15).
˚yciu wspólnoty zagra˝a nie tylko b∏´dna na-
uka. Daleko groêniejsze mo˝e byç z∏e post´po-
wanie, fa∏szywa dzia∏alnoÊç. Czy jesteÊmy
Êwiadomi odpowiedzialnoÊci za to, ˝e ktoÊ
z naszej wspólnoty idzie z∏à drogà? – Mo˝e
mówimy sobie: To jego sprawa, nie moja; to je-
go ˝ycie; powinno si´ respektowaç wolnoÊç
ka˝dego cz∏owieka. Uszanowaç wolnoÊç dru-
giego jest naszym obowiàzkiem. Ale w tym wy-
padku chodzi nie o wolnoÊç, ale o zatracenie,
zgub´, Êmierç brata, bliêniego.
W tym wypadku: powiedzieç dobre s∏owo te-
mu, kto „zgrzeszy∏ przeciw tobie”, cierpieç
z nim i dla niego, wskazaç i u∏atwiç mu drog´
– wymaga wiele pokory i mi∏oÊci. Do tego wzy-
wa nas Chrystus w spo∏ecznoÊci wierzàcych.
Post´pujàc inaczej nie moglibyÊmy nazywaç si´
braçmi i siostrami. 

11 wrzeÊnia – XXIV Niedziela Zwyk∏a [Mt 18,
21–35]
„Panie, ile razy mam przebaczyç, jeÊli mój
brat wykroczy przeciwko mnie? (…) Nie
mówi´ ci, ˝e a˝ siedem razy, lecz a˝ sie-
demdziesiàt siedem razy” (Mt 18, 21-22).
Je˝eli ludzkoÊç ma przetrwaç na tym Êwiecie,
musi przerwaç fatalny kràg, na który sk∏ada
si´: zadawanie z∏a, odwet i zemsta. Koniecz-
noÊç zaniechania zemsty mogà zrozumieç tylko
ludzie rozumni. Stara zasada, dana przez Bo-
ga w Starym Przymierzu, usi∏owa∏a ograniczyç
do minimum ludzkà sk∏onnoÊç do odwetu: oko
za oko, zàb za zàb. Natomiast Jezus nie tylko
zabrania stosowania prawa odwetu, ale ˝àda
szczerego i ca∏kowitego przebaczenia, które
nie zna granic ani miary. Tak przebaczyç mogà
tylko ci, którzy wiedzà, ˝e sami zdani sà na mi-
∏osierdzie Bo˝e, i oczekujà, ˝e Bóg przebaczy
im winy. 

14 wrzeÊnia – Âwi´to Podwy˝szenia Krzy˝a
Âwi´tego [J 3, 13–17]
„Tak bowiem Bóg umi∏owa∏ Êwiat, ˝e Sy-
na Swego Jednorodzonego da∏, aby ka˝dy,
kto w Niego wierzy, nie zginà∏, ale mia∏ ˝y-
cie wieczne” (J 3, 16).
Czy wierzysz w Syna Cz∏owieczego? JeÊli tak, to
w jaki sposób ta wiara si´ przejawia? Mo˝e
czasami warto si´ zastanowiç, czy to, co czyni´
w moim ˝yciu, jest jeszcze wiarà?
Mnie Bóg umi∏owa∏ i zapewnia mnie o tym
na kartach Pisma Âwi´tego! Szczególnie dzisiaj
w tym S∏owie, które kieruje konkretnie do mnie.
Mo˝e czekasz na znak mi∏oÊci od Boga, oto
dzisiaj Bóg daje Ci odpowiedê: Pos∏a∏em Swe-
go Syna, aby umar∏ za Ciebie – czy˝ jest wi´k-
sza mi∏oÊç, ni˝ ˝ycie oddaç za przyjació∏ swo-
ich? Te wszystkie pytania, a do nich jeszcze jed-
no – Czy kocham jeszcze Boga?

Umi∏owani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Na ok∏adce:
Abp Stanis∏aw Dziwisz pozdrawia wiernych
podczas ingresu.

27.08.2005 r.
Kim sà
ostatni
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Msza Êwi´ta pod przewodnictwem
metropolity krakowskiego abp. Sta-
nis∏awa Dziwisza i podpisanie aktu
erekcyjnego pod budow´ Europej-
skiego Centrum SolidarnoÊci by∏y
g∏ównymi punktami uroczystoÊci 25.
rocznicy podpisania Porozumieƒ
Sierpniowych. Jubileuszowa Msza
Êw. w 25. rocznic´ powstania „Soli-
darnoÊci” odby∏a si´ na placu Soli-
darnoÊci przy Stoczni Gdaƒskiej,
pod Pomnikiem Poleg∏ych Stoczniow-
ców. Nabo˝eƒstwu o zachowanie
pokoju i sprawiedliwoÊci przewodni-
czy∏ metropolita krakowski abp Sta-
nis∏aw Dziwisz.

Msz´ koncelebrowali kardyna∏owie, ar-
cybiskupi i biskupi polscy i zagraniczni.
By∏ wÊród nich prymas Polski kardyna∏
Józef Glemp, metropolita praski kardy-
na∏ Miloslav Vlk i metropolita gdaƒski
abp Tadeusz Goc∏owski. Na obchodach
rocznicowych nie zabrak∏o tak˝e Bisku-

pa Polowego Wojska Polskiego gen.
bryg. Tadeusza P∏oskiego.
Podczas nabo˝eƒstwa homili´ wyg∏osi∏
wys∏annik papie˝a Benedykta XVI abp
Stanis∏aw Dziwisz.
Abp Dziwisz powiedzia∏ w homilii, ˝e po-
dobnie jak 25 lat temu, konieczna jest
w Polsce wielka, zbiorowa solidarnoÊç
umys∏ów, serc i ràk, solidarnoÊç zdol-
na przezwyci´˝yç podzia∏y i rozbie˝no-
Êci, by konsekwentnie móc budowaç
spo∏eczeƒstwo bardziej sprawiedliwe,
wolne i braterskie.
Polska – zdaniem abp Dziwisza – wyma-
ga dziÊ stworzenia takich warunków
ekonomicznych, spo∏ecznych, kultural-
nych i religijnych, które b´dà sprzyjaç
jednoÊci i trwa∏oÊci rodzin, pozwolà
przezwyci´˝yç jaskrawe przejawy nie-
sprawiedliwoÊci, nierównoÊci, wyobco-
wania, a nawet n´dzy. „Które b´dà po-
piera∏y inicjatyw´, samorzàdnoÊç,
wspó∏odpowiedzialnoÊç i uczestnictwo
w ˝yciu publicznym. Które nadadzà god-

noÊç pracy i w coraz wi´kszym stopniu
b´dà przyczynia∏y si´ do tego, ˝e stanie
si´ ona prawem ka˝dego cz∏owieka, ˝e
stopniowo, ale systematycznie b´dzie
znikaç z ˝ycia spo∏ecznego krzywdzàce
wiele rodzin bezrobocie” – t∏umaczy∏ de-
legat Benedykta XVI.
Po Eucharystii celebransi pob∏ogos∏awili
tak˝e m.in. nowe sztandary NSZZ „Soli-
darnoÊç”.
Przedstawiciele zwiàzku oddali ho∏d Ja-
nowi Paw∏owi II i z∏o˝yli na r´ce abp. Dzi-
wisza z∏oty medal, który zostanie przeka-
zany Stolicy Apostolskiej. Na medalu
widnieje napis: „Ojcu Âwi´temu Janowi
Paw∏owi II – SolidarnoÊç”, zaÊ na rewer-
sie na tle Trzech Gdaƒskich Krzy˝y
umieszczony jest biblijny tekst Êw. Paw∏a:
„Jedni drugich brzemiona noÊcie”.
W jubileuszowej Mszy Êw. uczestniczyli
m.in. Lech Wa∏´sa, prezydent Aleksan-
der KwaÊniewski, liczne delegacje za-
graniczne.

za KAI/KeS

25. rocznica SolidarnoÊci

„Gratuluj´ Polakom, ˝e przy wsparciu KoÊcio∏a zdobyli si´ na to 
zjednoczenie ducha, idei i si∏, które owocuje do dziÊ w ca∏ej Europie”.

Benedykt XVI, papie˝



Ks. pp∏k Stanis∏aw B∏àdek
W sierpniu 1980 roku by∏em alumnem
po II roku studiów w WSD w PrzemyÊlu.
Wakacje sp´dza∏em w domu rodzinnym
w Je˝owem k. Stalowej Woli. Z wielkà uwa-
gà Êledzi∏em rozwój sytuacji na wybrze˝u.
Ka˝da informacja, ulotka by∏a analizowa-
na i dyskutowana w naszym gronie na ple-
bani wraz z ks. Pra∏atem Ludwikiem Bie-
lawskim – naszym proboszczem. Poczàtko-
wo nie zdawa∏em sobie sprawy z wielkoÊci
i znaczenia SolidarnoÊci. 
Âwie˝e wspomnienia wyniesione z LWP
po s∏u˝bie zasadniczej budzi∏y moje oba-
wy i niepokój o bezpieczeƒstwo strajkujà-
cych. W koÊciele parafialnym codziennie
modliliÊmy si´ za strajkujàcych i za Ojczy-
zn´. Ks. Pra∏at – rocznik 1918, z wielkim
doÊwiadczeniem (wojennym) – wnosi∏ spo-
kój i nadziej´ w parafii. Kiedy do protestu-
jàcych robotników do∏àczyli robotnicy
Kombinatu Huty Stalowa Wola, problem
dotyka∏ bezpoÊrednio rodzin z naszej pa-
rafii. W tym czasie prawie z ka˝dej rodzi-
ny ktoÊ pracowa∏ w Stalowej Woli. Kiedy ze
zmiany nie wrócili nasi ludzie, ca∏a para-
fia prze˝ywa∏a niepokój. Natychmiast zor-
ganizowano pomoc dla strajkujàcych ro-
botników za bramà Kombinatu. Duchowà
pomocà od samego poczàtku strajkujà-
cych wspierali kap∏ani stalowowolscy,
a wÊród nich ks. Edward Frankowski, ów-
czesny proboszcz parafii NMP Królowej
Polski, obecny bp sandomierski.
Po podpisaniu porozumieƒ i zakoƒczeniu
strajków wielkà radoÊç prze˝ywaliÊmy
w parafii. Wszystko zakoƒczy∏o si´ po-
myÊlnie.
Drugi moment warty wspomnieƒ, to 18-
-20 lutego 1981 r. – Podpisanie Porozu-
mieƒ Ustrzycko-Rzeszowskich. Ju˝ w Semi-
narium ÊledziliÊmy przebieg okupacji sie-
dziby Wojewódzkiej Rady Zwiàzków Zawo-
dowych w Rzeszowie. W strajku brali udzi-
a∏ rolnicy z naszych okolic, wÊród nich ro-
dzice naszych kolegów. Bardzo mocno
wspierali strajkujàcych rolników ksi´˝a,
mi´dzy innymi Stanis∏aw S∏owik, Eugeniusz
Dryniak, Êp. Walenty Bal. Na podpisanie
porozumieƒ do Rzeszowa przyjechali Lech
Wa∏´sa, Bogdan Lis, obecni byli Êp. Józef
Âlisz i Edward Mazur. Na zakoƒczenie
strajku, przed podpisaniem porozumieƒ,
zosta∏a odprawiona Msza Êw. w rzeszow-
skiej Farze, która zgromadzi∏a zarówno
strajkujàcych rolników, jak i innych licznie
przyby∏ych z okolic Podkarpacia. 

Ks. mjr Lucjan Dolny
Rok 1980 by∏ dla mnie szczególny, ponie-
wa˝ 18 maja przyjà∏em Êwi´cenia kap∏aƒ-
skie. Pierwszà placówkà mojego pos∏ugi-
wania by∏a parafia pw. NMP Królowej Ró-
˝aƒca Âwi´tego w S∏upsku. 
Sierpieƒ, wakacyjny miesiàc, w którym
zwykle niewiele si´ dzieje, mia∏ byç spokoj-
nym czasem zdobywania doÊwiadczeƒ
duszpasterskich. Za sprawà strajków sta∏
si´ dla mnie miesiàcem przyspieszonego
dojrzewania. 
W pami´ci mojej zapisa∏ si´ strajk okupa-
cyjny w s∏upskiej Fabryce Maszyn Rolni-
czych. Msza Êwi´ta w hali produkcyjnej:
stó∏ – o∏tarzem, brzozowy krzy˝, taboret
pe∏ni∏ rol´ konfesjona∏u i t∏um zm´czonych
robotników. Ja, m∏ody ksiàdz, filigranowej
postury i oni, roÊli i emanujàcy si∏à robot-
nicy, oni, niepewni skutku strajku, oczeki-
wali umocnienia. Nie pami´tam, co im
mówi∏em, a oni dzi´kowali za umocnie-
nie. DoÊwiadczy∏em u progu mojej s∏u˝by
kap∏aƒskiej czegoÊ, co jest moim umoc-
nieniem: kap∏an jest alter Christus. To nie
do mnie zwracali si´ zal´knieni robotnicy.
To nie ja nape∏ni∏em ich mocà!

Ks. Witold Kosiƒski
Kiedy wybuch∏ strajk 1980 roku mia-
∏em 23 lata, by∏em po trzecim roku stu-
diów seminaryjnych. Drohiczyn, ma∏a
miejscowoÊç na Podlasiu, ale bardzo moc-
no zwiàzana z Rzeczpospolità. A samo se-
minarium mia∏o wybitnych profesorów ta-
kich jak: ks. dr Micha∏ Wilniewczyc, ks. dr
hab. W∏adys∏aw H∏adowski, ks. dr Euge-
niusz Borowski, ks. bp W∏adys∏aw J´dru-
szuk. To oni kszta∏towali ˝ycie naukowe
i patriotyczne m∏odych adeptów przygoto-
wujàcych si´ do kap∏aƒstwa. Cz´sto s∏y-
sza∏em kazania ks. Borowskiego, w któ-
rych mówi∏ o wolnoÊci, niepodleg∏oÊci. Oj-
ciec Micha∏ Wilniewczyc (wywieziony jako
m∏ody kap∏an na Syberi´) mówi∏, jakie ma
byç kap∏aƒstwo, pomimo zniewolenia
i braku prawdy. WiadomoÊci, które do-

chodzi∏y z kraju w sierpniu 1980 r., nie by-
∏y poczàtkowo pocieszajàce. Prze˝ywa∏em
to bardzo choçby z tego powodu, ˝e w tym
wielkim zrywie spo∏ecznym uczestniczy∏
mój brat Ryszard – pracowa∏ w Gdaƒsku
w Porcie Pó∏nocnym. Ka˝da wiadomoÊç
by∏a na wag´ z∏ota. Jaka ulga i radoÊç by-
∏y w naszych sercach, kiedy dotar∏a do nas
wiadomoÊç o podpisaniu umów spo∏ecz-
nych (Szczecin, Gdaƒsk). WolnoÊç na ˝y-
cie, na rozpoczynajàce si´ kap∏aƒstwo, ale
i wiele znaków zapytania, czy to wszystko
jest mo˝liwe, ˝eby by∏o takie pi´kne. Wte-
dy, w tej budzàcej si´ na nowo wolnoÊci,
po tylu latach zniewolenia, gdzieÊ w sercu
powstawa∏y zarysy mojego kap∏aƒstwa.
Po s∏u˝bie wojskowej w Bartoszycach
w jednostce tzw. kleryckiej, moim marze-
niem by∏o – zostaç duszpasterzem ludzi
w mundurach. Wtedy wydawa∏o mi si´ to
bardziej bliskie ni˝ kiedykolwiek. Spe∏ni∏o
si´ to po wielu latach. Po 7-letniej pracy
w diecezji drohiczyƒskiej, potem 7 lat
na misjach na Bia∏orusi. Ale tamten sier-
pieƒ, tamta wolnoÊç, da∏y zaczàtek tego,
by marzenia mog∏y si´ ziÊciç.

Ks. Stanis∏aw Potapczuk
By∏ to rok naszych Êwi´ceƒ kap∏aƒskich.
Poniewa˝ w seminarium byliÊmy sàsiada-
mi milicji, to cz´sto s∏yszeliÊmy o przes∏u-
chaniach, nawet dochodzi∏y do nas g∏osy
– j´ki przes∏uchiwanych. Moja pierwsza
parafia (od sierpnia 1980) to Kamion-
na k. W´growa, na terenie której by∏y
dwie fabryki. Ju˝ kilka tygodni po Êwi´ce-
niach poproszono mnie (po tzw. przesto-
jach w pracy) o zorganizowanie systema-
tycznych spotkaƒ w grupie in˝ynierów
i techników, którzy chcieli bli˝ej zapo-
znaç si´ z naukà spo∏ecznà KoÊcio∏a. Na-
sze spotkania trwa∏y do stanu wojennego
i d∏u˝ej. A znajomi Niemcy zach´cali
mnie, by zbieraç artyku∏y, pras´, Tygo-
dnik SolidarnoÊç... – „Bo to d∏ugo nie po-
trwa”.
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Dzisiaj, podobnie jak 25 lat temu, koniecz-
na jest w Polsce wielka, zbiorowa solidar-
noÊç umys∏ów, serc i ràk, solidarnoÊç zdol-
na przezwyci´˝yç podzia∏y i rozbie˝noÊci,
by konsekwentnie móc budowaç spo∏e-
czeƒstwo bardziej sprawiedliwe, wolne
i braterskie. „Tu i teraz” Polski wymaga za-
anga˝owania i wk∏adu w tworzenie takich
warunków ekonomicznych, spo∏ecznych,
kulturalnych i religijnych, które b´dà
sprzyjaç jednoÊci i trwa∏oÊci rodzin. Które
wzmocnià poczucie szacunku dla ˝ycia
i b´dà si´ sprzeciwia∏y ukrytym przyczy-
nom przemocy i niesprawiedliwoÊci. B´dà
zwalcza∏y wszelkie formy rozk∏adu tkanki
spo∏ecznej i odwa˝nie przedstawià modele
i strategie rozwoju, zdolne do przezwyci´-
˝enia jaskrawych przejawów niesprawie-
dliwoÊci, nierównoÊci, wyobcowania, a na-
wet n´dzy. 

Abp Stanis∏aw Dziwisz, 31 sierpnia 2005 r.

Pami´tamy te˝, ˝e ogromny wk∏ad w roz-
wój „SolidarnoÊci” wnieÊli w∏aÊnie ludzie
wierzàcy. Powszechnie uznawany jest
twórczy wk∏ad w dzie∏o „SolidarnoÊci”
dwóch wybitnych pasterzy KoÊcio∏a kato-
lickiego: Ojca Âwi´tego Jana Paw-
∏a II i Prymasa Polski kardyna∏a Stefa-
na Wyszyƒskiego. Jana Paw∏a II mo˝emy
nazwaç ojcem „SolidarnoÊci”... 
... Prymas Tysiàclecia, który by∏ niez∏omny
w swojej postawie w dà˝eniu do prawdy
i wolnoÊci, stworzy∏ podwaliny w spo∏e-
czeƒstwie na przyj´cie ducha solidarnoÊci.
Tak˝e liczni kap∏ani anga˝owali si´
w dzie∏o „SolidarnoÊci”, a potwierdzeniem
ich ofiarnego trudu jest Êmierç m´czeƒska
kapelana „SolidarnoÊci”, s∏ugi Bo˝ego ks.
Jerzego Popie∏uszki.

Abp Stanis∏aw Dziwisz, 31 sierpnia 2005 r.

Wcielenie Syna Bo˝ego jest najpe∏niej-
szym wyrazem nadprzyrodzonej solidar-
noÊci i stanowi realizacj´ obietnicy Bo˝ej,
danej cz∏owiekowi po grzechu pierworod-
nym. Ziemskie ˝ycie Jezusa, a szczególnie
Jego Êmierç na krzy˝u, pokaza∏o w ca∏ej
pe∏ni, czym jest chrzeÊcijaƒska solidarnoÊç
wyrastajàca z mi∏oÊci i poÊwi´cenia dla in-
nych.

Abp Stanis∏aw Dziwisz, 31 sierpnia 2005 r.

Sierpieƒ ’80 w oczach kapelanów wojskowych
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W UroczystoÊç Matki Bo˝ej Cz´sto-
chowskiej, 26 sierpnia, rozpocz´∏y
si´ w Katedrze Polowej tegoroczne
obchody lotniczego Êwi´ta. Gdy Bi-
skup Polowy Tadeusz P∏oski Êwi´ci∏
nowà Kaplic´ Lotników, której patro-
nuje Matka Bo˝a Ostrobramska,
na Jasnej Górze rozpoczyna∏y si´
wielkie uroczystoÊci odpustowe ku
czci Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej.
Abp Stanis∏aw Dziwisz nak∏ada∏ no-
we korony na Cudowny Obraz, po-
Êwi´cone 1 kwietnia (na dzieƒ
przed Êmiercià) przez Ojca Êw. Ja-
na Paw∏a II. To jego s∏owa, wypowie-
dziane na Jasnej Górze, przypo-
mnia∏ lotnikom przyby∏ym do kate-
dry Dziekan Wojsk Lotniczych, ks.
p∏k Józef Srogosz. S∏owa na miar´
wiernoÊci testamentowi Jana Paw-
∏a II, który w ostatnich chwilach swo-
jego ˝ycia zawierzy∏ naszà Ojczyzn´
Jej Matczynej opiece.

Spod znaku Maryi rycerski my huf – s∏owami
tej pieÊni rozpocz´∏a si´ Msza Êw., ofiarowana
za polskich lotników, której przewodniczy∏
Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski w koncele-
brze z kapelanami lotniczych garnizonów
Rzeczypospolitej. W koncelebrze uczestniczy∏
równie˝ kapelan Bundeswehry Zbigniew
Mlak, salwatorianin, który towarzyszy∏ nie-
mieckim ˝o∏nierzom w pielgrzymce na Jasnà
Gór´.
Kanclerz Kurii Polowej ks. Leon Szot odczyta∏
list skierowany do lotniczej rodziny od Nun-
cjusza Apostolskiego w Polsce, Józefa Kowal-
czyka. Abp Kowalczyk uprasza m.in. obfitoÊci
Bo˝ego b∏ogos∏awieƒstwa polskim lotnikom
i ich rodzinom. Na Êwiàtecznej radoÊci po∏o-
˝y∏a si´ ostatnio cieniem tragiczna Êmierç
Genera∏a Bartoszcze; stàd sztandar repre-
zentacyjny Si∏ Powietrznych spowity by∏ ̋ a∏ob-
nym kirem. Abp Kowalczyk napisa∏, ˝e ∏àczy
si´ duchowo w bólu z ca∏à rodzinà lotników
polskich. – Bardzo sobie ceni´ to zaprosze-
nie, napisa∏ równie˝ m.in. Abp Kowalczyk
– jednak przyj´te wczeÊniej zobowiàzania,
zwiàzane m.in. z ingresem nowego metro-
polity krakowskiego, nie pozwolà mi osobi-
Êcie uczestniczyç w tym wydarzeniu (uroczyste
poÊwi´cenie Kaplicy Lotników).
Do Katedry Polowej przybyli m.in. Wicemi-
nister Obrony Narodowej Janusz Zemke,
Szef Sztabu Generalnego gen. Czes∏aw
Piàtas, Dowódca Si∏ Powietrznych gen. pil.
Stanis∏aw Targosz, weterani lotnictwa ze
sztandarami, oficerska kadra lotnicza, per-
sonel naziemny i rodziny. – Modlimy si´
w duchu wdzi´cznoÊci – powiedzia∏ Biskup
Polowy – za nowo awansowanych genera-

24 sierpnia 2005 roku w Babinie ko∏o
Lublina odby∏ si´ pogrzeb tragicznie
zmar∏ego Êp. Jacka Bartoszcze – Szefa
Wojsk Lotniczych w Dowództwie Si∏ Po-
wietrznych.

UroczystoÊç pogrzebowa rozpocz´∏a si´
od wyprowadzenia cia∏a z domu rodzinne-
go. Procesji ˝a∏obnej do koÊcio∏a parafialne-
go pw. Êw. Andrzeja Boboli przewodniczy∏ Bi-
skup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski.
Msz´ Êwi´tà pogrzebowà, z ceremo-
nia∏em wojskowym, pod przewodnic-
twem Biskupa Warszawsko-Praskie-
go, Ksi´dza Arcybiskupa S∏awoja
Leszka G∏ódzia koncelebrowali: Bi-
skup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏o-
ski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji
Lubelskiej bp Artur Niziƒski, kapelani
i ksi´˝a z miejscowego dekanatu.
W homilii bp Tadeusz P∏oski powie-
dzia∏, ˝e Êp. Jacek by∏ i nadal jest
„wiernym uczniem Chrystusa”, który
swojà codziennoÊç realizowa∏ w Êwie-

tle Chrystusowego Krzy˝a. Homileta konty-
nuujàc zaznaczy∏, ˝e Êp. gen. Jacek Bartosz-
cze by∏ dowódcà z perspektywami dlatego,
˝e by∏ wielkim cz∏owiekiem, wielkim „dowód-
cà samego siebie”, nie odwraca∏ swoich
oczu od tego, co trwa wiecznie i nie odda∏
swego ˝ycia na s∏u˝b´ tego, co przemi-
ja. I dzisiaj jest dowódcà z perspektywami,
bo stoi przed perspektywà wielkoÊci Boga.
Po Mszy Êwi´tej przy wtórze werbli i marsza
˝a∏obnego zebrana rodzina, Minister Obro-

ny Narodowej, generalicja, piloci, ˝o∏nierze
i mieszkaƒcy rodzinnego Babina odprowa-
dzili doczesne szczàtki Genera∏a na parafial-
ny cmentarz. W imieniu Si∏ Powietrznych Êp.
Jacka Bartoszcze po˝egna∏ Dowódca gen.
broni Stanis∏aw Targosz. Ku czci tragicznie
zmar∏ego Genera∏a oddana zosta∏a salwa
honorowa i odby∏ si´ przelot samolotów 
Su-22, na których lata∏ Êp. gen. bryg. Jacek
Bartoszcze.

Ks. mjr Jan Osiƒski

Genera∏ brygady Jacek Bartoszcze
urodzi∏ si´ w Be∏˝ycach ko∏o Lublina, 14 paê-
dziernika 1961 roku. Powo∏any do wojskowej
s∏u˝by zawodowej w 1985 roku. By∏ absolwen-
tem Wy˝szej Oficerskiej Szko∏y Lotniczej oraz stu-
dium podyplomowego Akademii Dowódczo-
-Sztabowej Si∏ Powietrznych Maxwell w USA. Ja-
ko jeden z pierwszych pilotów zasiad∏ za sterami
myÊliwca F-16.
Zosta∏ odznaczony Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi,
Srebrnym Medalem Si∏y Zbrojne w S∏u˝bie Ojczy-
zny, Srebrnym Medalem za Zas∏ugi dla Obron-
noÊci Kraju. Mianowany na stopieƒ genera∏a bry-
gady zaledwie tydzieƒ przed tragicznym lotem,
by∏ jednym z najm∏odszych mianowanych gene-
ra∏ów. Zostawi∏ ˝on´ i troje dzieci.

cd. na str. 15

Ostatnia droga genera∏a Jacka Bartoszcze

Lotnicy obchodzili swoje Êwi´to 
pod znakiem Maryi
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Apelem poleg∏ych rozpocz´∏y si´ rano
na Westerplatte uroczystoÊci upami´tnia-
jàce 66. rocznic´ wybuchu II wojny Êwia-
towej. Wzi´li w nich udzia∏ prezydenci:
Niemiec – Horst Koehler i Polski – Alek-
sander KwaÊniewski.

O godz. 9.00, po odegraniu przez Orkiestr´ Repre-
zentacyjnà Marynarki Wojennej hymnu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, prezydenci oddali ho∏d ofiarom woj-
ny i z∏o˝yli kwiaty przy pomniku Obroƒców Wybrze-
˝a na Westerplatte. Kompania Reprezentacyj-
na Wojska Polskiego odda∏a honorowà salw´. Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Tadeusz
P∏oski odmówi∏ okolicznoÊciowà modlitw´ (tekst
w za∏àczeniu), nast´pnie modlitwy ekumeniczne od-
mówili biskupi Miron Chodakowski i Ryszard Borski.

Modlitwa Biskupa Polowego Wojska Polskiego
Wszechmogàcy, wieczny Bo˝e, Dawco pokoju,
My synowie i córki narodu polskiego, zgromadze-
ni na skrawku polskiej ziemi – przyczó∏ku 
naszej Ojczyzny, wraz z prezydentami Polski 
i Niemiec, w∏adzami Pomorza, kombatantami,
weteranami i harcerzami, z Wojskiem Polskim,
mieszkaƒcami Pomorza, z przedstawicielami Epi-
skopatu Polski i duchowieƒstwa, pochylamy dziÊ
g∏owy przed tymi, którzy 66 lat temu, tutaj na We-
sterplatte podj´li nierównà walk´ z najeêdêcà, nie
szcz´dzàc krwi w∏asnej i ˝ycia dla Ojczyzny. Ca-
∏ym sercem jednoczymy si´ ze wszystkimi ofiara-
mi tamtych dramatycznych dni wojny, otaczamy
ich naszym wspó∏czuciem i modlitwà. 
Pragniemy pami´cià modlitewnà ogarnàç i pole-
ciç Twemu nieskoƒczonemu mi∏osierdziu pole-
g∏ych podczas obrony Westerplatte bohaterskich
˝o∏nierzy mjr. Sucharskiego, obroƒców Poczty Pol-
skiej w Gdaƒsku, Gdyni, Oksywia, Helu.
Ogarniamy modlitewnà pami´cià wszystkie ofia-
ry II wojny Êwiatowej: dzieci i m∏odzie˝, sieroty,

kobiety, starców, ofiary obozów koncentracyjnych
i ∏agrów, ˝o∏nierzy Armii Krajowej i Powstania
Warszawskiego, marynarzy – wiernych synów
Ba∏tyku, Funkcjonariuszy Policji i Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, poleg∏ych na „Nieludzkiej Ziemi”
i na Zachodzie. Tych wszystkich, których imio-
na znane sà tylko Bogu, a których cia∏a rozsiane
sà po wszystkich cmentarzach Êwiata.
Modlimy si´ w intencji weteranów i kombatantów,
których krew, poÊwi´cenie, poniewierka i heroizm
sta∏y si´ zaczynem wolnoÊci, niepodleg∏oÊci i su-
werennoÊci umi∏owanej Ojczyzny.
Dzisiaj szczególnie pami´tamy s∏owa S∏ugi Bo˝e-
go – Jana Paw∏a II skierowane w tym miejscu
do m∏odych: „Ka˝dy z was, m∏odzi przyjaciele,
znajduje te˝ w ˝yciu jakieÊ swoje Westerplatte. Ja-

kiÊ wymiar zadaƒ, które musi podjàç i wype∏niç.
JakàÊ s∏usznà spraw´, o którà nie mo˝na nie wal-
czyç. JakiÊ obowiàzek, powinnoÊç, od której nie
mo˝na si´ uchyliç. Nie mo˝na „zdezerterowaç”.
Wreszcie – jakiÊ porzàdek prawd i wartoÊci, które
trzeba utrzymaç i obroniç, tak jak na Westerplat-
te, w sobie i wokó∏ siebie.”
Widzàc ogrom poÊwi´cenia ˝o∏nierzy Wrze-
Ênia 1939 roku, dzisiaj wyra˝amy im naszà
wdzi´cznoÊç i obiecujemy, ˝e tej powinnoÊci
i obowiàzku, któremu na imi´ Ojczyzna i wszyst-
ko, co jà stanowi, strzec b´dziemy, ˝e to zadanie
postawione przez Ojca Âwi´tego – Polaka, wype∏-
niaç b´dziemy ka˝dego dnia.
Niech Chrystus, który z mi∏oÊci do swojej Ojczy-
zny zap∏aka∏ nad Jerozolimà – Miastem Âwi´tym,
wspomni na wszystkich obroƒców polskiej ziemi,
na ich zas∏ugi i moralne zwyci´stwo i obdarzy ich
∏askà ˝ycia wiecznego, a wszystkim ˝yjàcym niech
b∏ogos∏awi, darzy dobrym zdrowiem i strze˝e.
Który z Tobà ˝yje i króluje na wieki wieków.
Amen. 

(NS)

Zniszczenie Polaków jest naszym pierw-
szym zadaniem (22.08.1939), tak okreÊli∏
priorytety swojej zbrodniczej polityki
w przededniu wybuchu II wojny Hitler.
A na zjeêdzie komendantów obozów kon-
centracyjnych w marcu 1940 r. Heinrich
Himmler tak wtórowa∏ führero-
wi: Wszystkich kwalifikowanych
robotników polskich nale˝y wy-
korzystaç w naszym przemyÊle
wojennym, póêniej wszyscy Pola-
cy zniknà z powierzchni ziemi.
Wykonujàc to odpowiedzialne
zadanie musicie w zakreÊlonym
czasie eksterminowaç Polaków.
Dokumentowaniu prawdy histo-
rycznej o niewolniczej i i ekster-
minacyjnej pracy Polaków
dla III Rzeszy poÊwi´cona jest
wystawa otwarta 5 wrzeÊnia
w Sali Skarbca Zamku Królew-
skiego w Warszawie. Ekspozycja
zosta∏a otwarta z okazji 66. rocz-
nicy wybuchu II wojny Êwiato-
wej. 

Jak podkreÊli∏ w swoim wystàpieniu przewodni-
czàcy Zarzàdu Fundacji Polsko-Niemieckie Po-
jednanie prof. Jerzy Su∏ek, celem wystawy jest,
aby historyczna prawda o przymusowej i niewol-
niczej pracy obywateli polskich w czasie wojny
przetrwa∏a w ludzkiej pami´ci. Tym bardziej, ˝e

odchodzi pokolenie Êwiadków. Wystawa zostanie
równie˝ pokazana w Niemczech i Austrii. Prze-
chowanie pami´ci o tych cierpieniach Polaków
nie s∏u˝y jàtrzeniu, powiedzia∏ prof. Su∏ek, ale
pojednaniu polsko-niemieckiemu. Premier Belka
przypomnia∏ List Biskupów polskich do Biskupów
niemieckich z 1965 r., nazywajàc ten akt „odwa-
gà pami´ci”. W wystàpieniach przywo∏ywane by-
∏y równie˝ s∏owa Jana Paw∏a II: „Pami´ç o prze-
sz∏oÊci jest obowiàzkiem wobec przysz∏oÊci”. 
Prof. Su∏ek przytoczy∏ na zakoƒczenie swojego

wystàpienia s∏owa Johannesa Raua, 
prezydenta Niemiec, wypowiedziane 
17 grudnia 1999 r. w Berlinie w imieniu
narodu niemieckiego: „Poszkodowani
pragnà, aby ich cierpienie zosta∏o uzna-
ne za cierpienie, a uczynione im bezpra-
wie zosta∏o nazwane bezprawiem. Czcz´
pami´ç wszystkich, którzy pod niemiec-
kim panowaniem zmuszani byli do pra-
cy niewolniczej i przymusowej. Prosz´ ich
w imieniu narodu niemieckiego o wyba-
czenie. Ich cierpieƒ nie zapomnimy”. 
Na wystawie prezentowane sà doku-
menty, mapy i fotografie oraz materia-
∏y audiowizualne i radiowe z ponad
30 zagranicznych i krajowych instytu-
cji, archiwów i muzeów. Wystawa zo-
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Ka˝dy ma swoje Westerplatte

1 wrzeÊnia 2005 r. – UroczystoÊci upami´tniajàce 66. rocznic´ 
wybuchu II wojny Êwiatowej na Westerplatte

3 miliony Polaków na robotach w III Rzeszy

Niewolnicy XX wieku
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Foto: archiwum Ewangelickiego Biskupa Wojskowego



Dowodzi∏ Pan Genera∏ „Najszcz´Êliwszà”
IV zmianà Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Iraku. Przywióz∏ Pan swoich podw∏adnych
ca∏ych i zdrowych rodzinom. Czy tak w∏aÊnie
wyglàda dowódcze, ˝o∏nierskie szcz´Êcie?
Tak, bez wàtpienia okreÊlam misj´ w Iraku misjà,
która zapewni∏a w pe∏ni wykonanie zadaƒ, a wÊród
nich przede wszystkim przywiezienie wszystkich ˝o∏-
nierzy szcz´Êliwie do kraju. Âwiadczy to bez wàtpie-
nia o tym, ˝e ja i moi ˝o∏nierze mieliÊmy ˝o∏nierskie
szcz´Êcie.
Witajàc Was po powrocie na wroc∏awskim lot-
nisku, Szef Sztabu Generalnego, gen. Piàtas,
powiedzia∏, ˝e „osiàgn´liÊcie sukces operacyj-
ny”. Na czym on polega∏?
Sukces operacyjny, o którym mówi∏em na lotnisku,
jest faktem. Przyj´liÊmy inne zasady dzia∏ania,
zmieniliÊmy naszà taktyk´. Przede wszystkim sukces
operacyjny osiàgni´ty zosta∏ poprzez zasad´, którà
wprowadziliÊmy w Iraku, ˝e nasza aktywnoÊç ope-
racyjna jest gwarancjà naszego bezpieczeƒstwa. To
nie my mamy si´ baç terrorystów, to terroryÊci ma-
jà si´ baç nas. Ca∏a nasza dzia∏alnoÊç operacyjna,
czyli u˝ycie bojowych pododdzia∏ów, ukierunkowa-
na by∏a na zapobieganie przygotowania ataków
terrorystycznych, na zwalczanie oÊrodków kierowa-
nia dzia∏alnoÊcià terrorystycznà, na eliminowanie
przywódców terrorystycznych organizacji, przywód-
ców oddzia∏ów terrorystycznych, likwidacj´ ich
miejsc stacjonowania, magazynów i zapasów bro-
ni. Na tym w∏aÊnie polega∏ sukces operacyjny.
Panuje przekonanie, ̋ e przejÊcie irackiej próby,
sprawdzenie si´ w warunkach bojowych, a nie
symulacyjnych, z jakimi na ogó∏ majà do czy-
nienia ˝o∏nierze na poligonach, czyni was ˝o∏-
nierzami z krwi i koÊci. A czego Pan jako do-
wódca nauczy∏ si´ w Iraku?
Nauczy∏em si´ pokory wobec tego, co w Iraku si´
dzia∏o, pokory jako dowódca dla sytuacji, które
wymuszajà podj´cie decyzji ryzyka. Ka˝da decy-
zja o u˝yciu bojowych pododdzia∏ów by∏a decyzjà
bardzo ryzykownà, która mog∏a spowodowaç
okreÊlone straty w stanie osobowym. W Iraku na-
uczy∏em si´ przede wszystkim podejmowania de-
cyzji w warunkach du˝ego nara˝enia ˝ycia ludz-

kiego, czyli takich, które sà obcià˝one bardzo du-
˝ym ryzykiem. Nauczy∏em si´ tak˝e pokory dla
˝ycia ludzkiego, które w Iraku ma bardzo zniko-
mà wartoÊç. DoÊwiadczenia stamtàd nauczy∏y
mnie, podkreÊlam, pokory i szacunku dla ˝ycia
cz∏owieka.
Czy obowiàzujàca do niedawna w amerykaƒ-
skiej armii doktryna minimalizowania strat jest
jeszcze mo˝liwa, gdy zmienia si´ charakter
konfliktów zbrojnych, gdy coraz rzadziej mamy
do czynienia z otwartà konfrontacjà, a coraz
cz´Êciej z wrogiem podst´pnym, ukrytym
i na skal´ globalnà – terroryzmem? (Paƒskie
zdanie na ten temat jako stratega wojskowe-
go).
Bez wàtpienia przekonanie o tym, ˝e operacja sta-
bilizacyjna nie przynosi du˝ych strat, jest b∏´dne,
choçby w Êwietle strat, jakie ponoszà Amerykanie
w Iraku. Przeciwnicy w Iraku sà trudni do zidentyfi-
kowania, sà to terroryÊci, którzy atakujà w sposób
zorganizowany i z ukrycia, sà ponadto niedostrze-
galni. Ukszta∏towana w naszych wyobra˝eniach sy-
tuacja na froncie charakteryzuje si´ jawnoÊcià prze-
ciwnika, którego mamy po drugiej stronie frontu.
Widzimy go, dostrzegamy jego dzia∏ania i mo˝emy
go rozpoznawaç. Sytuacja w Iraku jest nieprzewidy-
walna, zatem w mojej ocenie walka z terroryzmem

to walka niezwykle trudna, podczas której trzeba
byç zawsze przygotowanym na to, ˝e mo˝na byç
zaskoczonym sposobem dzia∏ania przeciwnika
i w efekcie trzeba si´ liczyç ze stratami. DoÊwiadcze-
nie irackie potwierdza nieskutecznoÊç dobrej 
skàdinàd doktryny minimalizowania strat.

Coraz cz´Êciej w polskiej prasie podnoszony
jest problem zespo∏u stresu pourazowego
(PTSD), dotykajàcego ˝o∏nierzy s∏u˝àcych
nad Eufratem. Dotychczas wojskowi medycy
zdiagnozowali 42 takie przypadki. Jak Pan ge-
nera∏ ocenia próby – czynione równie˝ przez
duszpasterstwo wojskowe we wspó∏pracy
z psychologami – takiej formy pomocy tym ˝o∏-
nierzom?
B´dàc w Iraku dowódcà IV zmiany, nie spotka∏em
si´ z jakimÊ drastycznym przypadkiem stresu po-
urazowego. Uwa˝am, ˝e w sytuacjach bojowych,
gdy ˝o∏nierze sà zaj´ci, aktywni i zaabsorbowani
dzia∏aniami, majà oni ma∏o czasu na dog∏´bne
przemyÊlenie tego, co si´ sta∏o wczeÊniej i co si´
mo˝e staç póêniej. Powoduje to, ˝e ˝o∏nierze si´
uodparniajà na stres i stajà si´ zarazem odporni
na stres pourazowy wynikajàcy z dzia∏aƒ bojowych.
W mojej ocenie najlepszym sposobem na unikni´-
cie stresu jest przede wszystkim wymuszenie du˝ej
aktywnoÊci na wszystkich ˝o∏nierzach. Trudniej mi
oceniaç dzia∏alnoÊç merytorycznà specjalistów, któ-
rzy diagnozowali takie przypadki. Przekonany je-
stem, ̋ e ka˝dego z nas mo˝na by zweryfikowaç po-
zytywnie obcià˝eniem stresem wynikajàcym z dzia-
∏aƒ w Iraku. Jako dowódca stwierdzam jednak, ˝e
moi ̋ o∏nierze tego problemu nie mieli. Uwa˝am, ̋ e

unikn´li go tak˝e dzi´ki dzia∏aniu duszpasterstwa
wojskowego, które by∏o i jest bardzo pomocne ˝o∏-
nierzom w Iraku, czego sam osobiÊcie doÊwiadczy-
∏em, kiedy by∏em tam uczestnikiem uroczystoÊci re-
ligijnych i obserwowa∏em, ˝e bardzo one ˝o∏nierzy
wspiera∏y, dodawa∏y otuchy i by∏y wszystkim po-
trzebne, zw∏aszcza w dniach, gdy umiera∏ Papie˝
Jan Pawe∏ II, kiedy wszyscy cierpieli wraz z Nim. Ro-
la duszpasterzy w Iraku jest znaczàca, podobnie jak
rola psychologów, którzy zawsze dostrzegali jakie-
kolwiek problemy w sferze psychicznej ˝o∏nierzy,
dlatego te˝ poprzez ich aktywnoÊç oceniam, a roz-
mawia∏em z nimi wielokrotnie, ˝e problemów stre-
su pourazowego u nas nie by∏o.
„To m´ska rzecz byç daleko, a kobieca wiernie
czekaç”, mówià s∏owa popularnej piosenki.
Paƒska ˝ona, Teresa, jako pierwsza podbieg∏a
do Pana zaraz po wyjÊciu z samolotu. Jak Paƒ-
stwo jako rodzina prze˝ywaliÊcie to rozstanie?
Kiedy by∏o najtrudniej?
Ja rodzin´ przygotowa∏em na to, ˝e jad´ na wojn´
i myÊl´, ˝e nie prze˝ywa∏a ona z tego powody ja-
kichÊ szczególnych dramatów, tym bardziej, ˝e tele-
foniczny kontakt z rodzinà by∏ bardzo cz´sty. Naj-
bardziej prze˝y∏a to rozstanie moja córka, a ja 
z kolei prze˝ywa∏em fakt, ˝e ona tak na nie zare-
agowa∏a. Kiedy by∏o najtrudniej? MyÊl´, ˝e szcze-
gólnie trudnych momentów nie by∏o, poniewa˝ ˝o-
na mnie wiernie wspiera∏a, mówiàc, ̋ e w domu jest
wszystko w porzàdku i mam si´ o nic nie martwiç.
Kobiety, ˝ony, matki nie tylko czeka∏y, ale wie-
le z nich ˝arliwie si´ modli∏o w koÊcio∏ach gar-
nizonowych o szcz´Êliwy powrót swoich m´-
˝ów i synów. Paƒski ˚agaƒ uczci∏ Wasz powrót
we wzruszajàcy sposób, ofiarowujàc Pani Ja-
z∏owieckiej, Patronce U∏anów, cennà koron´
– votum wdzi´cznoÊci. Uczestniczy∏ Pan w tym
wydarzeniu… Prosz´ o podzielenie si´ reflek-
sjami, odczuciami z tej uroczystoÊci. 

Jeszcze przed naszym powrotem ˝ony nasze wystà-
pi∏y z inicjatywà o ufundowanie votum za nasz
szcz´Êliwy powrót. 12 sierpnia, podczas uroczysto-
Êci powitania IV Zmiany PKW Irak, Biskup Polowy
Wojska Polskiego, ks. bp gen. bryg. Tadeusz P∏oski,
na skronie Pani Jaz∏owskiej na∏o˝y∏ koron´, symbo-
liczne votum wdzi´cznoÊci za nasz szcz´Êliwy po-
wrót. Jakie mam refleksje? Chcia∏bym, by wszyscy
pami´tali, ˝e ta korona Êwiadczy o tym, ˝e wszyscy
ludzie, którzy nam sprzyjali, nasze rodziny, nasze
˝ony, nasi przyjaciele wierzyli w nasz szcz´Êliwy po-
wrót i ˝yczyli nam jak najlepiej. Jestem wszystkim
wdzi´czny, podobnie jak wszyscy ˝o∏nierze, za oka-
zywane wsparcie. JeÊli chodzi o samà ceremoni´,
by∏a ona bardzo wzruszajàca.
Nasi kapelani towarzyszà ˝o∏nierzom od po-
czàtku tej misji. „Nasza S∏u˝ba” dostawa∏a
z Iraku relacje (e-mailowe) od ˝o∏nierzy, ofice-
rów tam s∏u˝àcych, którzy chcieli si´ podzieliç
wdzi´cznoÊcià za pos∏ug´ kapelanów. A jak Pan
Genera∏ z dowódczego pu∏apu widzi ich prac´?
Bardzo dobrze. Musz´ powiedzieç, ̋ e w IV zmianie
kapelani poprzez swojà gotowoÊç, zaanga˝owa-
nie i oddanie dla sprawy ˝o∏nierzy, byli bardzo ak-
tywni. Prowadzili nabo˝eƒstwa, przemieszczali si´
bardzo cz´sto z bazy do bazy, spotykali si´ z ˝o∏-
nierzami, byli zawsze tam, gdzie oni. 
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POROZMAWIAJMY

Z dowódcà IV zmiany 
Polskiego Kontyngentu w Iraku
gen. dyw. WALDEMAREM 
SKRZYPCZAKIEM 
rozmawia El˝bieta 
Szmigielska-Jezierska

Nauczy∏em si´ pokory



Tymczasowe Si∏y Zbrojne Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Libanie
– United Nations Interim Force in Leba-
non – utworzono na mocy rezolucji Rady
Bezpieczeƒstwa 425 (1978) i 426 (1978)
z 19 marca 1978 r. Mia∏y one na celu
potwierdzenie wycofania si∏ Izraela z Li-
banu, przywrócenia mi´dzynarodowego
pokoju i bezpieczeƒstwa w rejonie,
a tak˝e pomoc rzàdowi Libanu w spra-
wowaniu efektywnej w∏adzy. 

Utrzymywanie pokoju (peacekeeping)
Utrzymywanie pokoju (peacekeeping) – in-
strument Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych pozostajàcy do dyspozycji spo∏ecznoÊci
mi´dzynarodowej. Jednym z celów ONZ
jest zapewnienie pokoju i bezpieczeƒstwa
(Karta Narodów Zjednoczonych rozdzia∏ 1,
art. 1). Dlatego te˝ organizacja ta zosta∏a
upowa˝niona do stosowania zbiorowych
Êrodków dla zapobiegania oraz usuwania
zagro˝eƒ i naruszeƒ pokoju, a tak˝e t∏u-
mienia wszelkich aktów agresji. W razie za-
istnienia takiej sytuacji, organem posiadajà-
cym kompetencje do podejmowania akcji
jest Rada Bezpieczeƒstwa. Zgodnie z Kartà
NZ jej obowiàzkiem jest zapobieganie naru-
szeniom pokoju oraz zastosowanie Êrodków
przymusu w razie dopuszczenia si´ przez
paƒstwo aktu agresji. Kraje zasiadajàce
w Radzie decydujà o zasadniczych celach
misji, okreÊlajà liczb´ jej uczestników i czas
trwania. 

T∏o konfliktu
Na poczàtku lat 70-tych napi´cie wzd∏u˝
granicy libaƒsko-izraelskiej wzros∏o, g∏ównie
z powodu przeniesienia palestyƒskich baz
z Jordanii do Libanu. W marcu 1978 roku
Organizacja Wyzwolenia Palestyny przepro-
wadzi∏a krwawy atak na Izraelczyków.
W odwecie armia izraelska w ciàgu kilku
dni wkroczy∏a i zaj´∏a znaczny obszar po∏u-
dniowego Libanu. Protest rzàdu Libanu i od-
ci´cie si´ od dzia∏aƒ Palestyƒczyków przynio-
s∏o reakcj´ Rady Bezpieczeƒstwa ONZ
w postaci 2 rezolucji: 425 (1978) i 426
(1978) wzywajàcych Izrael do wycofania
wojsk i ustanowienia Si∏ Tymczasowych
ONZ w Libanie. Pierwsze jednostki UNIFIL
wkroczy∏y 23 marca 1978 r. 

Mandat UNIFIL obejmuje: 
& potwierdzenie wycofania si∏ zbrojnych Izra-
ela z po∏udniowego Libanu 

& przywrócenie mi´dzynarodowego pokoju
i bezpieczeƒstwa 

& pomoc rzàdowi Libanu w przywróceniu
efektywnej w∏adzy na swoim terytorium. 

UNIFIL dziÊ 
Udzia∏ Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w misji UNIFIL rozpoczà∏ si´ 6.04.1992 r.
od kompanii medycznej, na bazie której zosta∏
utworzony szpital polowy w obozie Naqura.
Dwa lata póêniej 21.04.1994 r. rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç Polski Batalion Logistyczny oraz
pododdzia∏y in˝ynieryjne rozmieszczone w Ja-
wayya. 1.06.1996 rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç
zgrupowanie pododdzia∏ów remontowych
z siedzibà w Tybninie, które zajmuje si´ obs∏u-
gà i naprawà sprz´tu technicznego. Wa˝nà
i cieszàcà si´ uznaniem wÊród miejscowej lud-
noÊci, jak i ca∏ego personelu UNIFIL, jest po-
moc medyczna i humanitarna udzielana przez
kompani´ medycznà. Dzia∏alnoÊcià meryto-
rycznà PKW kieruje Kwatera G∏ówna UNIFIL,

w której pracuje obecnie 6 ˝o∏nierzy polskich
i dwóch pracowników cywilnych. Polscy ˝o∏nie-
rze od lat utrzymujà bliskie kontakty z Libaƒskà
Polonià – sà obecni na wszystkich uroczysto-
Êciach organizowanych przez Ambasad´ Rze-
czypospolitej Polskiej w Bejrucie, a Polonia i dy-
plomaci polscy sà zapraszani na uroczystoÊci
i Êwi´ta w Bazie Naqura.
Obecnie PKW rozmieszczony jest w dwóch
zgrupowaniach: Naqura i Tybnin. Liczàcy
jeszcze kilka lat wstecz prawie 700 osób, dziÊ
sk∏ada si´ z 240 ˝o∏nierzy i pracowników cy-
wilnych wojska. G∏ównym zadaniem jest 
zaopatrywanie batalionów w strefie odpowie-
dzialnoÊci UNIFIL-u we wszelkiego rodzaju
towary: poczynajàc od ˝ywnoÊci, poprzez ar-
tyku∏y niezb´dne do zakwaterowania, a koƒ-
czàc na wie˝ach obserwacyjnych i wszech-
obecnym tu drucie kolczastym. Towary sà 
odbierane przez polskich kierowców z ca∏ego
Libanu, g∏ównie z portu w Bejrucie i magazy-
nowane w Centralnej Sk∏adnicy Zaopatrze-
nia, gdzie pracujà równie˝ nasi ˝o∏nierze.
B´dàc prywatnie na urlopie rodzinnym w Liba-
nie zosta∏em zaproszony przez kapelana

8 Rok XIV nr 15 (299)

Gen. Pellegrini dekoruje medalami polskich ˝o∏nierzy

sta∏a podzielona na dwie cz´Êci – historycznà
i wspó∏czesnà (o dzia∏alnoÊci Fundacji Polsko-
Niemieckie Pojednanie). Pierwsza przedstawia
prac´ Polaków pod okupacjà niemieckà
i na robotach w III Rzeszy, eksterminacj´ przez
prac´ w wi´zieniach, obozach, gettach. Losy
polskich dzieci i kobiet wywiezionych na robo-
ty. Prac´ polskich jeƒców wojennych. Na wysta-
wie znalaz∏y si´ m.in. poruszajàce dowody ˝ar-
liwej wiary udr´czonych Polaków. Jak ten gryps
z OÊwi´cimia, wys∏any przed Êmiercià przez
Wac∏awa Stacherskiego do ˝ony: „...Jest Bóg...
Wczoraj w niedziel´ wys∏ucha∏em przez okien-
ko piwniczne Mszy Êw., którà odprawiono skry-
cie na parterze. Przypomina to starochrzeÊci-

jaƒski okres katakumb...”. Sà te˝ zarzàdzenia
niemieckie, dowody bezdusznych ograniczeƒ
w sferze sumienia. Niemcy, zakazywali Pola-
kom m.in. spowiedzi w j´zyku polskim. 
S∏owa Êw. Jana: To jest zwyci´stwo nasze – wia-
ra nasza – sà ewangelicznym komentarzem do
pamiàtek Êwiadczàcych o prze˝ywaniu cierpie-
nia w jednoÊci z Chrystusem. Zofia Mroczkow-
ska na dzieƒ przed swojà Êmiercià pisze do Sy-
na: „Kochany Synku, dzisiaj wieczorem wyspo-
wiada∏am si´ i przyj´∏am Komuni´ Êw...” i prosi
dalej, aby bliscy nie zapomnieli o ofiarowaniu
Mszy Êw. za jej dusz´.
Anonimowy autor w „PieÊni robotników polskich
w Rzeszy”, której r´kopis prezentowany jest na
wystawie, dzieli si´ nadziejà, mimo pracy w tych
poni˝ajàcych ludzkà godnoÊç warunkach: 

T́ skliwy nasz wieczór, mozolny nasz dzieƒ,
lecz w sercach b∏ysk nadziei si´ jarzy, 
t∏umiona modlitwa: ach zmieƒ, Bo˝e zmieƒ, 
niewolnych nasz los robociarzy.
I przyjdzie, o przyjdzie ciernistych kres dróg...
I pójdziesz, i kl´kniesz przed chaty twej próg 
I zrzucisz ten strój niewolniczy. 

Polacy do drugiej po∏owy 1941 r. stanowili naj-
liczniejszà grup´ narodowoÊciowà spoÊród 
robotników cudzoziemskich. Szacuje si´, ˝e 
w latach 1939–1945 deportowano na roboty
ok. 3 mln. Polaków, wÊród nich 300–400 tys.
stanowili jeƒcy wojenni. 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

OdwiedziliÊmy ˝o∏nierzy UNIFIL-u w Libanie

„Misjonarze” Pokoju

cd. ze str. 6
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Kaplica Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego UNIFIL w Libanie zosta∏a
upi´kszona nowym tabernakulum. Nie
by∏oby w tym nic szczególnego, gdyby
nie fakt, i˝ zosta∏o ono w ca∏oÊci wyko-
nane przez jednego ˝o∏nierza.

Dzie∏a tego dokona∏ bosman sztabowy Mi-
ros∏aw Kuniszewski, który pe∏ni funkcj´ 
d-cy dru˝yny rem.-bud., a w kraju Bosma-
na Portu Wojennego w Gdyni.
Pan Miros∏aw od 16 lat s∏u˝y w Marynarce
Wojennej, jest to jego drugi pobyt w Liba-
nie, ˝onaty, ma dwóch synów, na co dzieƒ
mieszka w Rumii.
Wykonanie tabernakulum z blachy mosi´˝-
nej wraz ze wszystkimi elementami dekora-
cyjnymi zaj´∏o mu ponad dwa miesiàce.
Pracowa∏ w wolnych chwilach, poza go-
dzinami s∏u˝bowymi. Metaloplastyka to je-
go hobby, nauczy∏ si´ jej na zaj´ciach po-

zalekcyjnych przy Technikum Budowy
Okr´tów w Gdaƒsku, którego jest absol-
wentem. W PKW nazywany jest „z∏otà ràcz-
kà”.
Po Mszy Êw. niedzielnej, na której zosta∏o
poÊwi´cone tabernakulum, ludzie podcho-
dzili i z niedowierzaniem, a jednoczeÊnie
z podziwem, wyra˝ali swoje uznanie, ˝e
w tak prowizorycznych warunkach mo˝-
na dokonaç tak pi´knego dzie∏a artystycz-
nego.
Pan Miros∏aw zostawia w Libanie pi´kny
pomnik, który przemawia do wszystkich
swoistym kunsztem i ukazuje dzie∏o ràk
ludzkich. Dobrze spo˝ytkowa∏ wolny czas,
pe∏niàc jednoczeÊnie wzorowo zadania
mandatowe.
Bóg zap∏aç i szcz´Êç Bo˝e w ˝yciu rodzin-
nym i zawodowym!

ks. p∏k Roman Dziadosz
kapelan kontyngentu

UNIFIL do odwiedzenia bazy w Tybninie oraz
na tzw. Medal Parad´ do bazy w Naqurze. 
Na terenie UNIFILU znajdujà si´ dwie kaplice
w Naqurze i Tybninie, gdzie pos∏ug´ duszpa-
sterskà w ka˝dej zmianie pe∏ni polski kapelan
wojskowy, aktualnie jest nim ks. p∏k Roman
Dziadosz. Warto powiedzieç, ˝e w niedziel-
nych Mszach Êwi´tych wraz z polskimi ˝o∏nie-
rzami modlà si´ ˝o∏nierze z Ghany. 
Mia∏em mo˝liwoÊç wielu spotkaƒ z naszymi
˝o∏nierzami. Podczas rozmów, ˝o∏nierze
z wielkim szacunkiem mówili o roli i znaczeniu
kapelana, szczególnie tutaj, daleko od Ojczy-
zny, najbli˝szych. Kapelan zawsze ma czas dla
˝o∏nierzy, doradzi, pocieszy, wzmocni, pod-
trzyma na duchu – a to jest pomoc bezcenna.
Jest niekwestionowanym autorytetem, które-
mu mo˝na zaufaç. ,,Bezpiecznik” (jak to okre-
Êli∏ jeden z ˝o∏nierzy) na trudny czas.
W bazie Naqura 22 lipca mia∏em zaszczyt
uczestniczyç w odbywajàcej si´ Medal Para-
dzie. Jest to uroczystoÊç, podczas której Do-
wódca Si∏ Pokojowych (Force Commander)
wr´cza medale za udzia∏ w misji ˝o∏nierzom.

Dowódcà ca∏oÊci kontyngentu jest rotacyjnie
na okres trzech lat oficer wyznaczany ze
wszystkich stacjonujàcych wojsk. Aktualnie
jest nim Francuz mjr gen. Alain Pellegrini. 
Po przyj´ciu meldunku, odegraniu hymnu
polskiego i wciàgni´ciu polskiej flagi
na maszt rozpocz´∏a si´ ceremonia, podczas
której francuski genera∏ wr´czy∏ ponad stu
polskim ˝o∏nierzom w podzi´kowaniu
za udzia∏ w misji okolicznoÊciowe medale.
Wszystkich ˝o∏nierzy i zaproszonych goÊci po-
b∏ogos∏awi∏, odmawiajàc wraz z obecnymi
modlitw´, kapelan polskich si∏ UNIFIL w Liba-
nie ks. p∏k Roman Dziadosz.
Gospodarzem uroczystoÊci by∏ dowódca Polish
Contico Lt. Col. Ryszard Jasik, a swà obecno-
Êcià zaszczycili: polscy dyplomaci w osobach
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Liba-
nie Waldemara Markiewicza, Konsula S∏awo-
mira Krajczyƒskiego oraz Attache Wojskowego
pu∏kownika Krzysztofa ¸ady, przedstawiciele
armii libaƒskiej, dowódcy poszczególnych
kontyngentów stacjonujàcych w Libanie oraz
Polonii mieszkajàcej w tym kraju.

Po cz´Êci oficjalnej polscy ˝o∏nierze poszcze-
gólnych specjalnoÊci zaprezentowali swoje
umiej´tnoÊci przed zebranymi goÊçmi. Uro-
czystoÊç zakoƒczy∏ wspólny ˝o∏nierski obiad.
Opraw´ muzycznà przygotowali ˝o∏nierze
z Ghany.
Spotkanie z polskimi ˝o∏nierzami na misji
UNIFIL w Libanie pozwoli∏o mi poznaç specy-
fik´ s∏u˝by wojskowej w miejscach poza gra-
nicami naszej Ojczyzny. Mia∏em tak˝e okazj´
zobaczyç sam Liban, jego mieszkaƒców i kul-
tur´ majàcà korzenie z czasów fenickich.
Tà drogà chcia∏bym podzi´kowaç kapelano-
wi Polskich Si∏ UNIFIL w Libanie ks. p∏k. Ro-
manowi Dziadoszowi za prze˝ycia duchowe
na Mszach Êwi´tych w bazie z udzia∏em ˝o∏-
nierzy z Ghany oraz opiek´ podczas pobytu.
S∏owa podzi´kowania kieruj´ do pp∏k.
Edwarda Miszczuka – szefa sekcji kadrowej
PKW i kpt. Romana Lachowskiego – oficera
kadrowego za pomoc i ogromnà ˝yczliwoÊç
oraz pokazanie Libanu i jego najpi´kniej-
szych miejsc.

Tekst i zdj´cia: p∏k dr Adam Mazur

Bosmaƒskie tabernakulum

Kapelan UNIFIL ks. p∏k Roman Dziadosz ˚o∏nierze z Ghany podczas Mszy Êw. w polskiej kaplicy w Tybninie



W uroczystym ingresie nowego
Metropolity Krakowskiego Abp.
Stanis∏awa Dziwisza uczestniczyli
w sobot´, 27 sierpnia 2005 r. mi´-
dzy innymi przedstawiciele gene-
ralicji, rodziny wojskowe, w∏adze
wojskowe Garnizonu Kraków i do-
wódcy najwi´kszych formacji
by∏ego Krakowskiego Okr´gu Woj-
skowego. Na r´ce nowego w∏oda-
rza Archidiecezji Krakowskiej
z okazji ingresu list przes∏a∏ rów-
nie˝ Minister Obrony Narodowej
Jerzy Szmajdziƒski.

Przed Katedrà Wawelskà Arcybiskupa
Dziwisza powita∏a Orkiestra Reprezenta-
cyjna Garnizonu Kraków. Po przyj´ciu
na Wawelu znaków w∏adzy biskupiej
przez kolejnego przedstawiciela sukcesji
apostolskiej w ponad 1000-letnich dzie-
jach KoÊcio∏a Krakowskiego, orkiestra
wojskowa towarzyszy∏a Abp. Dziwiszowi
w procesji na Rynek G∏ówny. Tu przy o∏-
tarzu polowym przed KoÊcio∏em Mariac-
kim równie˝ nie zabrak∏o wojska, które
wystawi∏o Kompani´ Reprezentacyjnà.
We Mszy Êw. na Rynku G∏ównym w Kra-
kowie wzi´∏o udzia∏ ok. 100 tys. ludzi.
Jak poinformowa∏ Dziekan b. KOW ks.
p∏k Henryk Polak, biletów do sektorów
w pobli˝u o∏tarza polowego niestety nie
starczy∏o dla wszystkich ch´tnych ze Êro-
dowiska wojskowego, którzy chcieli byç
Êwiadkami tego wielkiego wydarzenia.
Ostatnim takim wydarzeniem, którym ˝y∏
Kraków, by∏a Msza Êw. na krakowskich
B∏oniach w czasie ostatniej pielgrzymki
Jana Paw∏a II, w sierpniu 2002 r.
WÊród goÊci w najbli˝szych sektorach
obecni byli m.in.: Dowódca Wojsk Làdo-
wych gen. broni Edward Pietrzyk z ma∏-
˝onkà, Dowódca Si∏ Powietrznych gen.
broni pil. Stanis∏aw Targosz z ma∏˝onkà,
Dowódca Marynarki Wojennej admira∏
floty Roman Krzy˝elewski z ma∏˝onkà,
dowódca 2. Korpusu Zmechanizowane-
go gen. broni Mieczys∏aw Bieniek z ma∏-
˝onkà, Szef Sztabu 2. Korpusu Zmecha-
nizowanego gen. bryg. Edward Gruszka
z ma∏˝onkà, Dowódca 6. Brygady De-
santowo-Szturmowej gen. bryg. Jerzy
Wójcik, Komendant Garnizonu Kraków
p∏k Stanis∏aw Wilk.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione Czasem prosimy o coÊ bardzo ma∏ego, 
a dziejà si´ wielkie rzeczy.

Ks. Jan Twardowski

Zakony w Powstaniu
Warszawskim
Nak∏adem Fundacji „Warszawa Wal-
czy 1939-1945” ukaza∏a si´ ksià˝ka Marii
Machowskiej „Virtuti na habitach”. Ksià˝ka
ukazuje postaw´ zakonów wobec Powsta-
nia Warszawskiego. Jest to publikacja, któ-
ra powsta∏a po rzetelnej kwerendzie archi-
wów zakonnych, przestudiowaniu wielu
êróde∏ dotyczàcych Powstania oraz zebra-
niu wielu relacji od Êwiadków tamtych wy-
darzeƒ.
Dla czytelnika z niewielkà wiedzà o zako-
nach i zgromadzeniach ˝eƒskich i m´skich
ksià˝ka mo˝e stanowiç pewne kompen-
dium wiedzy w tym zakresie.
Autorka postara∏a si´ tak˝e, na podstawie

opublikowanych ksià˝ek i artyku∏ów,
przedstawiç zarys rozwoju sytuacji w po-
szczególnych dzielnicach Warszawy od po-
czàtku Powstania do jego upadku.
Czytelnik zainteresowany martyrologium
duchowieƒstwa polskiego znajdzie w tej pu-

blikacji wiele intrygujàcych
szczegó∏ów, które Êwiadczà
o heroizmie ludzi KoÊcio∏a,
którym przysz∏o zdawaç
trudny, wojenny egzamin
z mi∏oÊci bliêniego.
W ksià˝ce, z dziennikar-
skà starannoÊcià, przed-
stawiono dzia∏alnoÊç za-
konnic i zakonników ma-
jàcych swoje domy zakon-
ne w poszczególnych
dzielnicach Warszawy
(Wola z Ochotà, Stare
Miasto, ˚oliborz, Moko-
tów, ÂródmieÊcie z Powi-
Êlem). Ze zdumieniem do-
wiadujemy si´, jak wiele
zakonów i zgromadzeƒ
zakonnych w∏àczy∏o si´
w powstaƒczà dzia∏alnoÊç,
niosàc pomoc nie tylko
duchowà, ale tak˝e wy-
miernà pomoc materialnà
poprzez prowadzenie
kuchni polowych, szpitali,
˝∏obków, organizowanie
pomocy medycznej na ba-
rykadach i miejscach po-
wstaƒczych walk.

/am/

Maria Machowska. 
Virtuti na habitach. Fundacja
,,Warszawa Walczy 1939-1945”.
Warszawa 2005, ss. 160.

Pó∏ka z ksià˝kami

Melchior urodzi∏ si´ w szlacheckiej rodzi-
nie herbu Radwan, w Cieszynie w 1582
roku. Po skoƒczeniu szko∏y Êredniej u je-
zuitów w Wiedniu, wstàpi∏ do tego˝
zgromadzenia. Po nowicjacie odby∏
praktyk´ nauczycielskà w kolegium jezu-
ickim w Brnie, a potem w K∏odzku.
W 1614 r. przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie.
Zosta∏ mianowany kaznodziejà w Pra-
dze, a nast´pnie kapelanem wojskowym
w Koszycach. Podczas przeÊladowania
katolików w Czechach, kiedy Koszyce
zaj´∏o wojsko Jerzego Rakoczego, po-
chwycono Êw. Melchiora oraz dwu in-
nych kap∏anów: Stefana Pongracza, je-

zuit´ z W´gier, oraz Marka Kri˝a, Chor-
wata, kanonika strzygomskiego. Podda-
ny okrutnym torturom, Melchior poniós∏
m´czeƒskà Êmierç 7 wrzeÊnia 1619 r.
razem ze wspó∏towarzyszami. Pochowa-
no ich w okolicach Koszyc, nast´pnie
przeniesiono do koÊcio∏a sióstr urszula-
nek w Tyrnawie.
M´czennicy zostali beatyfikowani przez
Êw. Piusa X w 1905 r. Kanonizowa∏ ich
Jan Pawe∏ II w 1995 r. Âw. Melchior jest
patronem archidiecezji katowickiej.

W ikonografii m´czennicy przedstawiani
sà w szatach jezuickich.

Âwi´ty Melchior Grodziecki
prezbiter i m´czennik
wspomnienie obchodzimy 7 wrzeÊnia



W dniach od 18 do 22 sierpnia w Âwia-
towych Dniach M∏odzie˝y uczestniczy-
∏a 64-osobowa grupa podchorà˝ych
i kadry Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej
Wojsk Làdowych we Wroc∏awiu. Nasza
pielgrzymka rozpocz´∏a si´ Mszà Êwi´-
tà o godz. 18.00 w czwartek, nast´pnie
wsiedliÊmy do dwóch autokarów i wy-
ruszyliÊmy w drog´ do Kolonii. Za Le-
gnicà optymizm troch´ przygas∏ po
tym, jak si´ zepsu∏ jeden z naszych au-
tobusów. Ju˝ chcia∏em przeprowadziç
losowanie i tylko z cz´Êcià podchorà-
˝ych udaç si´ w dalszà
drog´, gdy po trzech
godzinach postoju, roz-
licznych telefonach
do serwisu, kawa∏ek
drucika zastàpi∏ nowo-
czesnà technik´. Tu
chc´ podzi´kowaç s∏u˝-
bie dy˝urnej z Pu∏ku
w Boles∏awcu za okaza-
nà pomoc i ˝yczliwoÊç. 

O godzinie drugiej w nocy
przekroczyliÊmy granic´.
Sta∏o si´ jasne, ˝e na Ênia-
danie do Kolonii ju˝ nie
zdà˝ymy, ale za to zamel-
dowaliÊmy si´ na obiad
w samo po∏udnie. Ordyna-
riat niemiecki specjalnie
na ÂDM wynajà∏ dla ˝o∏nie-
rzy wielu narodowoÊci stare
belgijskie koszary przy lotni-
sku w Kolonii. Po obiedzie
i przebraniu si´ w cywilne ubrania wyruszyli-
Êmy do Katedry Koloƒskiej, aby oddaç pok∏on
relikwiom Trzech Króli. Wysiadajàc z podmiej-
skiej kolejki, poczuliÊmy pierwszy raz atmosfe-
r´ ÂDM. Woko∏o rozeÊmiany, wielobarwny
t∏um ludzi – zafascynowanie i zaskoczenie

– tak mo˝na okreÊliç uczucia, jakie nam towa-
rzyszy∏y. 
Na placu przed Katedrà ze wzgl´du na t∏ok,
ka˝dy z nas indywidualnie rozpoczà∏ pielgrzy-
mowanie. Mo˝na by∏o skorzystaç z porady
duchowej w centrach duchowych znajdujà-
cych si´ w ka˝dym KoÊciele albo ustawiç
w d∏ugiej kolejce do Katedry lub te˝ uczestni-
czyç w licznych imprezach kulturalnych, albo
jak kilkoro z nas przez przypadek, szcz´Êli-
wym trafem zobaczyç przeje˝d˝ajàcego obok
Papie˝a Benedykta XVI. Powrót do koszar pla-
nowany by∏ na 22.00, ale ju˝ o 20.30 zacz´-

∏y przychodziç do mnie sms z proÊbà, aby
opóêniç powrót ze wzgl´du na godz. 21.37,
kiedy to pod wielkim plakatem Jana Paw∏a II,
na placu przed Katedrà gromadzi∏a si´ pol-
ska m∏odzie˝ i dzi´kowa∏a swemu Papie˝owi.
ZostaliÊmy i nikt z nas tego nie ˝a∏owa∏, ten

moment, te Êpiewy i bia∏o-czerwone flagi, ta
atmosfera i jedno s∏owo „dzi´kujemy”. Trud-
no by∏o powstrzymaç ∏zy wzruszenia. Do go-
dziny 1.00 po ma∏ych perypetiach w komple-
cie byliÊmy w koszarach. 
W sobot´ po Êniadaniu i wspólnej modlitwie
zostaliÊmy podwiezieni wraz z ˝o∏nierzami in-
nych narodowoÊci na odleg∏oÊç 12 km
od Marienfeld. Rozpocz´liÊmy przemarsz
na miejsce czuwania. Przechodzàc przez nie-
mieckie miasteczko, sami podchorà˝owie
podj´li Êpiew naszych wypróbowanych pieÊni
marszowych, co wywo∏a∏o radoÊç i wiwaty
obserwujàcych nas mieszkaƒców. W tej miej-
scowoÊci pierwszy raz us∏yszeliÊmy zawo∏anie
po polsku „Nasi ˝o∏nierze”. Towarzyszy∏o ono

nam a˝ do powrotu do
Wroc∏awia. Oko∏o godz.
14.00 rozlokowaliÊmy si´
na Marienfeld w sektorze
D3, wÊród setek W∏ochów,
Hiszpanów i innych nacji. A
co si´ dalej dzia∏o opowie-
dzà podchorà˝owie: 
Podchorà˝y Pawe∏ Gil –
ÂDM wywar∏y na mnie nie-
samowite wra˝enie. Mnó-
stwo ludzi, którzy na pierw-
szy rzut oka chodzà zagu-
bieni po Polach Maryjnych,
co by∏o tylko z∏udzeniem.
Tak naprawd´ ka˝dy z nich
mia∏ swój cel, ka˝dy mia∏
jakàÊ osobistà intencj´ i po
prostu si´ modli∏. Spotka-
∏em m∏odych ludzi z wielu
krajów: W∏ochy, Meksyk,
Kongo, Australia, Hiszpa-
nia, Peru, Argentyna i Kuba,
to tylko niektóre spoÊród

170 narodowoÊci uczestniczàcych w ÂDM.
Ka˝dy z nich modli∏ si´ do tego samego Boga,
jednak ka˝dy na swój sposób, zgodnie z kul-
turà, w której si´ wychowa∏. Tolerancja, jakà
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Podchorà˝owie w Kolonii

Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski
wraz z gen. dyw. Fryderykiem Czekajem,
gen. bryg. pil. Ryszardem D´bskim i p∏k.
Kazimierzem Gilarskim w dniu 17 sierp-
nia 2005 roku odwiedzili dzieci z rodzin
wojskowych przebywajàce na obozie
w ¸omnej ko∏o Birczy. Biskupowi Polowe-
mu towarzyszyli tak˝e ks. p∏k Robert Mo-
krzycki – dyrektor Caritas Ordynariatu Po-
lowego WP, ks. kmdr Leon Szot – kanclerz
Kurii Polowej WP, ks. mjr Zbigniew K´pa 
– szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii
Polowej WP oraz ks. mjr Piotr Sroka – dy-
rektor OÊrodka Caritas Ordynariatu Polo-
wego WP w ¸omnej. Na spotkanie z Ksi´-
dzem Biskupem oraz z dzieçmi przybyli
ks. Stanis∏aw Kot i ks. Kazimierz Jurczak
z Parafii z Birczy, Jerzy Góralewicz – wójt
Gminy Bircza oraz Zbigniew Kopczak 
– nadleÊniczy NadleÊnictwa w Birczy. 

Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski, ge-
nera∏owie i przybyli goÊcie spotkali si´ z kadrà
obozu oraz z dzieçmi i m∏odzie˝à z rodzin
wojskowych z Marynarki Wojennej i Pomor-
skiego Okr´gu Wojskowego. 
Kadr´ obozu stanowià: ks. mjr Miros∏aw Bier-
nacki – komendant obozu, ks. por. Robert
Krzysztofiak, klerycy: Marcin Szczodrowski

i Rados∏aw Mazur oraz opiekunowie: Jadwiga
i Zdzis∏aw Kujawa, Marta Mrozowicz, Katarzy-
na Sobiesia, Igor Chojnicki, Marlena Ciach,
Jolanta Szostak i Agnieszka Krzysztofiak. 
Po z∏o˝eniu meldunku przez komendanta
obozu ks. mjr. Miros∏awa Biernackiego dele-
gacja dzieci powita∏a Ksi´dza Biskupa oraz
przyby∏ych goÊci. 
Biskup Polowy przedstawi∏ kadrze, dzieciom
i m∏odzie˝y przyby∏ych genera∏ów, ksi´˝y ka-
pelanów oraz goÊci. Ka˝de dziecko mia∏o
mo˝liwoÊç krótkiej rozmowy z Biskupem i zro-
bienia pamiàtkowej fotografii. 
Dzieci i m∏odzie˝ spontanicznie dzieli∏y si´ swo-
imi prze˝yciami. Podczas pobytu na obozie mo-
gli oni zwiedziç Ustrzyki Dolne, Bircz´, PrzemyÊl,
uczestniczyli w Âwi´cie Wojska Polskiego w ko-

Êciele parafialnym w Birczy, przeszli szlak dy-
daktyczno-przyrodniczy na Kr´paku. Codzien-
nie wieczorem organizowana jest dyskoteka. 
Ca∏y dzieƒ wype∏niony jest ró˝nymi zaj´ciami.
„Dzieciom nie mo˝na pozwoliç, aby si´ nudzi-
∏y” – powiedzia∏a opiekunka Maria Mrozow-
ska, emerytowana nauczycielka, która wiele
razy by∏a z dzieçmi i m∏odzie˝à na obozach
i koloniach. 
Jadwiga Kujawa opowiada∏a o pobycie
uczestników obozu w Birczy podczas Âwi´ta
Wojska Polskiego. „Dzieci i m∏odzie˝ wzi´∏y
udzia∏ we Mszy Êw. Ksiàdz proboszcz by∏ za-
chwycony… Mieszkaƒcy byli zachwyceni…
KoÊció∏ by∏ full. Ksiàdz Mirek mia∏ przepi´kne
kazanie. Potem ca∏y obóz poszed∏ na cmen-
tarz. Uda∏o si´ nam Caritas wojskowy zare-
klamowaç”. Trzeba dodaç, ˝e Jadwiga Kuja-
wa udziela si´ bardzo aktywnie w Caritas Or-
dynariatu Polowego WP w Toruniu. Dodaje, ˝e
tamtejsza Caritas funduje obiady dla 20 dzie-
ci przez ca∏y rok, nie liczàc innych akcji. 
Biskup Polowy, po wspólnych Êpiewach, udzieli∏
uczestnikom pasterskiego b∏ogos∏awieƒstwa. 
Biskup Polowy, genera∏owie, ksi´˝a kapelani
oraz goÊcie zapoznali si´ z funkcjonowaniem
oÊrodka. Zwiedzili pole namiotowe, kuchni´
i sto∏ówk´, sanitariaty oraz miejsca przezna-
czone dla rekreacji. 
Obóz logistycznie zabezpiecza 1. Batalion
Czo∏gów z ˚urawicy, pod dowództwem kpt.
Dariusza Koz∏owskiego.

Ks. mjr Zbigniew K´pa

cd. na str. 15

Trzej genera∏owie odwiedzili wakacyjny obóz Caritas 
Ordynariatu Polowego WP w ¸omnej



Na Warmii, w starej, znanej ju˝ w XIV w., osadzie Gietrzwa∏d znaj-
duje si´ sankutuarium szeroko znane dzi´ki objawieniom Matki
Bo˝ej. 

Kult Jej wizerunku si´ga XVI w. Istnieje dokument poÊwi´cenia obrazu
przez biskupa warmiƒskiego Marcina Kromera, by∏ego sekretarza króla
Zygmunta Augusta. W dziejach sanktuarium znaczàce sta∏o si´ XIX-wiecz-
ne objawienie Matki Bo˝ej. Wtedy, w atmosferze bismarckowskiej, anty-
polskiej „walki o kultur´” Matka Bo˝a ukaza∏a si´ dwóm dziewczynkom
i rozmawia∏a z nimi w j´zyku polskim. Prosi∏a je, by codziennie odmawia-
∏y ró˝aniec, a tak˝e przekaza∏y doros∏ym polecenie, aby nie upijali si´.
Na wieÊç o tym cudzie do Gietrzwa∏du zacz´∏y nap∏ywaç w niespotykanej
dotàd liczbie pielgrzymki. Dziewczynki, w obawie przed przeÊladowa-
niem, ukrywano w domach sióstr mi∏osiedzia. Wkrótce uwi´ziono pro-
boszcza, a niepos∏usznych pàtników karano surowymi grzywnami. Ko-
Êció∏ i plebani´ wielokrotnie otacza∏a pruska ˝andarmeria. Mimo to ruch
pielgrzymkowy trwa∏. Wyg∏aszane przez Niepokalanà po polsku wezwa-
nia do przemiany ˝ycia poruszy∏y Polaków we wszystkich zaborach.
Po II wojnie Êwiatowej opiek´ na sanktuarium obj´li ksi´˝a kanonicy re-
gularni lateraƒscy. W 1967 r. uroczystà koronacj´ wizerunku Pani Ziemi
Warmiƒskiej poprowadzi∏ kardyna∏ prymas Stefan Wyszyƒski, przy wspó∏-
udziale metropolity krakowskiego kardyna∏a Karola Wojty∏y.

1-15 wrzeÊnia 2005 13

Pani 
Ziemi Warmiƒskiej

8 wrzeÊnia – Âwi´to Narodzenia NMP 
NajÊwi´tszej Marii Panny Gietrzwa∏dzkiej

Pani Ziemi Warmiƒskiej 
Królowo Nieba i Anio∏ów 
w Gietrzwa∏dzie koronowana
przez kardyna∏ów Wojty∏´ i Wyszyƒskiego

módl si´ za nami
Ks. Jan Twardowski

To, co najpi´kniejsze w solidarnoÊcio-
wym porywie ducha z 1980 roku – nie-
zniszczalne w nas trwa. Mimo goryczy
zawiedzionych oczekiwaƒ... Mimo plu-
gawej skorupy, zas∏aniajàcej od czasu
do czasu to wewn´trzne pi´kno i do-
bro, które my, naród polski, pokazali-
Êmy wówczas Êwiatu. Nie mo˝na prze-
cie˝ zniszczyç niezniszczalnego. Ducha
narodu, który swojà wielkoÊç od tysià-
ca lat buduje na wiernoÊci Chrystusowi
i Jego Matce, swojej Królowej. Naj-
wi´kszà kl´skà SolidarnoÊci przez du˝e
S, by∏oby dziÊ zaparcie si´. Odwróce-
nie od krystalicznych êróde∏, w których
Polacy obmyli i zobaczyli swojà praw-
dziwà twarz. 

Coraz mniej przypomina∏y t´ twarz polskie-
go Sierpnia ’80 podretuszowane oblicza
z plakatów wyborczych 1989 r. W otoczeniu
gwiazd i gwiazdeczek z solidarnoÊciowymi
znaczkami, wpi´tymi w gorsety, uÊmiechali
si´ do wyborców przyszli polityczni liderzy,
wytypowani przez Wyborczà. Najprawdziw-
sza, bo najwierniejsza, by∏a wtedy zatro-
skana twarz Czarnej Madonny, wpi´tej
w klap´ marynarki Pana Lecha Wa∏´sy. Ta
sama Twarz widnia∏a na bramie Stoczni
Gdaƒskiej obok portretu Jana Paw∏a II. Te
twarze zgodnie mówi∏y Êwiatu: spod znaku
Maryi rycerski my chów. A stoczniowcy Êpie-
wali podczas Mszy Êw. w stoczni: my chce-
my Boga w ksià˝ce, w szkole, czy b∏agali
swojà Matk´: weê w opiek´ naród ca∏y, któ-
ry ˝yje dla Twej chwa∏y...

Wiele wysi∏ku w∏o˝ono przez te 25 lat, by
zatruç krystaliczne êród∏a, z których czer-
paliÊmy si∏´, by z∏o zwyci´˝yç dobrem. So-
lidarnoÊç 1980–1981 to fenomen w histo-
rii Êwiata. Na totalitarnà przemoc, na bez-
pieczniackà i propagandowà „wszechmoc”
Dziennika i Trybuny, na podst´py konfiden-
tów, którzy zasadzili si´ na sprawiedliwych,
ci odpowiedzieli najÊciÊlejszym przylgni´-
ciem do bezbronnej mi∏oÊci, do Chrystuso-
wego Krzy˝a...
Ale ju˝ u zarania wolnoÊci, w 1991 r. roz-
pocz´∏a si´ haniebna prasowa batalia,
która próbowa∏a wmówiç Polakom, ˝e
przywrócenie nauczania religii w szko-
∏ach... to zamach na tolerancj´ i prawa
cz∏owieka. 
Jak˝e to musia∏o byç gorzkie doÊwiadcze-
nie dla Ojca Êw. Jana Paw∏a II, który jako
jedyny ma prawo byç nazywany „Ojcem
SolidarnoÊci”. Jak dobry ojciec w∏aÊnie
w 1991 r. ostrzega∏ u progu odzyskanej
wolnoÊci, byÊmy si´ nià naiwnie nie zach∏y-
sn´li, byÊmy w Dekalogu dostrzegali te
bezpieczniki, które uchronià nas przed po-
myleniem wolnoÊci z samowolà. Stocz-
niowcy gdaƒscy, Górnicy z Wujka si∏´ czer-
pali ze êród∏a, z Eucharystii. Ich bezbron-
noÊç by∏a ich si∏à. Oprawcy zawsze tego
si´ najbardziej obawiali, dlatego pos∏ugi-
wali si´ k∏amstwem, oszczerstwem, prowo-
kacjà, strza∏em w plecy, w ty∏ g∏owy... cier-
niowà koronà, flagellum (tak jest do dziÊ
i b´dzie a˝ do skoƒczenia Êwiata).
Eucharystie sprawowane wtedy na terenie
stoczni, spowiedzi, nawrócenia po wielu,

wielu latach, to by∏o w∏aÊnie to pot´˝ne
tchnienie Ducha Êw., o które wo∏a∏ Jan Pa-
we∏ II w czerwcu 1979 r. na placu Zwyci´-
stwa. Ten powiew Ducha ogarnà∏ ca∏à Pol-
sk´. Nie zatrzyma∏ go ani stan wojenny,
ani zabójstwa ksi´˝y, kapelanów Solidar-
noÊci. Na Mszach Êw. za Ojczyzn´ w Ko-
Êciele Stanis∏awa Kostki ludzie nie wypusz-
czali z ràk krzy˝a, bo SolidarnoÊç od po-
czàtku by∏a zespolona z Krzy˝em. Nie ma
bowiem SolidarnoÊci bez Prawdy. 
WÊród s∏ynnych 21 postulatów by∏ ten, któ-
ry by∏ wyrazem prawa do rzeczywistej wol-
noÊci sumienia, wolnoÊci praktykowania
wiary w wymiarze publicznym: Msza Êw.
radiowa. 
Âwiat pracy powstawa∏ z kl´czek, by paÊç
na kolana przed prawdziwym Panem,
a nie uzurpatorem. Tylko w takiej postawie
czu∏, ˝e odzyskuje przyrodzonà godnoÊç.
Z tej gdaƒskiej twarzy solidarnoÊci promie-
niowa∏a moc z wysoka. PoczuliÊmy w sobie
t´ si∏´, która obala trony, choç, w porcie
nie cumowa∏a ˝adna Aurora i nie pad∏ ani
jeden wystrza∏. Naszà Aurorà by∏a praw-
dziwa Jutrzenka z Jasnej Góry. I sta∏ si´
cud zjednoczenia narodu.
W tej twarzy z dwiema rysami, bolesnej
i solidarnej, Polacy zawsze pr´dzej czy póê-
niej rozpoznawali prawd´. Nawet najbar-
dziej rozbici, pokiereszowani, otumanieni,
oszukani.
Bo tu na Jasnej Górze Polska zawsze by∏a
Polskà, a SolidarnoÊç SolidarnoÊcià.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Solidarna i Bolesna
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Kronika
Diecezji Wojskowej

K´trzyn
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski powo∏a∏ do istnienia Garnizonowy Zespó∏
Caritas przy Parafii Stra˝y Granicznej pw. Êw. Mateusza w K´trzynie. Biskup wr´czy∏ de-
kret ks. ppor. Wies∏awowi Kondraciukowi, proboszczowi tej parafii. W Ordynariacie
Polowym Wojska Polskiego jest to ju˝ 88. zespó∏. W uroczystoÊci uczestniczyli p∏k. rez.
Adam Buszko i Dariusz PoÊlada reprezentujàcy Caritas Ordynariatu Polowego WP, ks.
dr Jacek Zieliƒski z Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie i ks. mjr Zbi-
gniew K´pa, notariusz Kurii Polowej WP. 
Powstanie Parafialnej Caritas w K´trzynie majàcej osobowoÊç prawnà stworzy wi´ksze
mo˝liwoÊci Êwiadczenia pomocy charytatywnej. Zjk

Kielce
W Kielcach, 20 sierpnia odby∏o si´
uroczyste ods∏oni´cie i poÊwi´cenie po-
mnika Armii Krajowej „JOD¸A” dla
uczczenia bohaterstwa i heroizmu ˚o∏-
nierzy i Partyzantów Armii Krajowej. 
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà Êw.
w Katedrze Kieleckiej, której przewod-
niczy∏ Biskup Ordynariusz Kielecki prof.
dr hab. Kazimierz Ryczan, a wspó∏kon-
celebransami byli: bp Kazimierz Gurda
z Kielc, bp Jan Budzik z Tarnowa, ks.
infu∏at Józef Wójcik – Suchedniów, 
o. Eustachy Kocin – opat klasztoru Cy-
stersów w Wàchocku, o. Edward Stra-
domski – opat klasztoru Cystersów
w J´drzejowie, ks. pra∏at Jerzy Ostrow-
ski – rektor WSD w Kielcach, ks. pra∏at
Stanis∏aw Kowalski – proboszcz Kate-
dry w Kielcach, ks. p∏k Kazimierz Tu-
szyƒski oraz 15 innych kap∏anów.
Ods∏oni´cia pomnika „JOD¸A” Armii
Krajowej dokonali: p∏k Antoni Heda
ps. „Szary”, p∏k Kazimierz Za∏´ski ps.
„Boƒcza”, p∏k Mieczys∏aw M∏odzik ps.
„Szczytniak”, mjr Edmund Majchrowicz
ps. „Sawan”, kpt. Czes∏aw Cywiƒski
i Juliusz Braun, a poÊwi´ci∏ Go bp prof.
dr hab. Kazimierz Ryczan. KT

Ko∏obrzeg
Rozkazem Dowódcy 12. Dywizji Zme-
chanizowanej ze Szczecina gen. dyw.
Marka Samarcewa Âwi´to Wojska Pol-
skiego w garnizonie Ko∏obrzeg zosta∏o
prze∏o˝one na dzieƒ 21 sierpnia 2005
roku i po∏àczone z XVI Mistrzostwami
NATO w Szachach. Tego dnia o godzi-
nie 10.00 w katedrze ko∏obrzeskiej by∏a
sprawowana uroczysta Msza Êw. konce-
lebrowana w intencji ˝o∏nierzy, pracow-
ników cywilnych Garnizonu Ko∏obrzeg
oraz za wszystkich uczestników XVI Mi-
strzostw Paƒstw NATO w Szachach. 
G∏ównym celebransem Eucharystii by∏
ks. pra∏at Józef S∏omski – proboszcz
bazyliki katedralnej. Kazanie wyg∏osi∏
ks. kmdr ppor. Witold Kosiƒski – pro-
boszcz parafii wojskowej pw. Êw. Ma-
cieja Aposto∏a w Ko∏obrzegu. W na-
wiàzaniu do Ewangelii ks. kapelan
przypomnia∏, ˝e dla ludzi w mundu-
rach, dla wszystkich chrzeÊcijan Jezus
Chrystus ma ka˝dego dnia stawaç si´
Mistrzem i Panem i z Niego ma p∏ynàç
si∏a i moc przemieniajàca. „Bàdêcie
wierni Chrystusowi – Mesjaszowi, Sy-
nowi Bo˝emu a on b´dzie was obda-
rza∏ potrzebnymi ∏askami.” 
We Mszy Êw. uczestniczyli: dowódca
garnizonu, oficerowie, chorà˝owie,
podoficerowie, ˝o∏nierze s∏u˝by zasad-
niczej, pracownicy cywilni, mieszkaƒcy
Ko∏obrzegu oraz goÊcie i wczasowicze.
Opraw´ muzycznà zapewni∏ Zespó∏
Artystyczny Wojska Polskiego. Po Mszy
Êw. nad rzekà Parsentà odby∏ si´ „Pik-
nik” z okazji Âwi´ta Wojska. WK

Wiersze
W sierpniu przypadajà rocznice zwià-
zane z Powstaniem Warszawskim. Jed-
nej z nich, w niedziel´ 21 sierpnia
w Puszczy Kampinoskiej, przewodni-
czy∏ Jego Ekscelencja Tadeusz P∏oski
– Biskup Polowy WP.
W wyg∏oszonym kazaniu Biskup Polo-
wy przypomnia∏ wielkà rol´, jakà ode-
grali w walkach z okupantem leÊnicy,
którzy mimo tortur i mordów wiernoÊci
Ojczyênie dochowali. Kaznodzieja
przypomnia∏ równie˝ postaç ks. Ste-
fana Wyszyƒskiego ps. „Radwan 2”,
który by∏ kapelanem grupy „Kampi-
nos” AK. Pasterz wojskowy powiedzia∏:
„…˝e cena wolnoÊci Polski krzy˝ami
jest mierzona…”, dlatego „…Mi∏oÊç
Chrystusa przynagla nas do odpowie-
dzialnoÊci za ˝ycie duchowe Narodu.
Wreszcie nas, którzy wyroÊliÊmy na
ziemi uÊwi´conej m´czeƒskà krwià ty-
lu tysi´cy Polaków, mi∏oÊç Chrystusa
przynagla do odpowiedzialnoÊci za ˝y-
cie wieczne Narodu polskiego… Wol-
noÊç i jakoÊç wolnej Polski – to ducho-
wy testament ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
To duchowy testament Powstania War-
szawskiego”. JO

Radom
W dniach 27-28 wrzeÊnia w trakcie ob-
chodów Âwi´ta Lotnictwa Polskich Si∏
Powietrznych w Radomiu, na wojsko-
wym lotnisku Sadków, odby∏a si´ piàta
edycja Mi´dzynarodowych Pokazów
Lotniczych – Air Show 2005. Do Rado-
mia przylecia∏o 156 statków powietrz-
nych. Przez dwa dni dziesiàtki tysi´cy
sympatyków lotnictwa mog∏o podziwiaç
wspania∏e umiej´tnoÊci pilotów balo-
nów, szybowców, samolotów sporto-
wych, naddêwi´kowych samolotów
wojskowych i najwi´kszych transpor-
towców. 
Najwi´kszy kunszt pilota˝u pokaza∏y
brytyjskie, hiszpaƒskie, francuskie i pol-
skie zespo∏y akrobacyjne. Wystawa sta-
tyczna umo˝liwi∏a zapoznanie si´ z no-
woczesnà technikà lotniczà, jak i zoba-
czenie unikatowych samolotów zabyt-
kowych.
WÊród zaproszonych goÊci na lotniczym
Êwi´cie nie zabrak∏o Biskupa Polowego
WP gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego.
W drugim dniu pokazów Ordynariusz
diecezji wojskowej odprawi∏ Msz´ Êw.
w garnizonowej Êwiàtyni, polecajàc ca-
∏à lotniczà rodzin´ ich Patronce – Matce
Bo˝ej Loretaƒskiej. JR

Jerzyska
Przy pomniku Armii Krajowej w Jerzyskach, ko∏o ¸ochowa w dniu 21 sierpnia 2005 roku
odby∏a si´ uroczystoÊç ku czci poleg∏ych i zamordowanych ˝o∏nierzy Armii Krajowej. Msza
Êw. polowa i apel poleg∏ych mia∏y miejsce przy pomniku pomordowanych w 1944 r. ˝o∏-
nierzy Armii Krajowej. UroczystoÊç co roku organizuje Stowarzyszenie ˚o∏nierzy Powstaƒ-
czych Oddzia∏ów Specjalnych „Jerzyki”, Ârodowisko Obwodu „Rajski Ptak – Burak” oraz
Burmistrz Miasta ¸ochowa. Msz´ Êw. celebrowali: ks. kmdr dr Leon Szot – kanclerz Kurii
Polowej WP, ks. pra∏. Tadeusz Osiƒski – dziekan z ¸ochowa, ks. mjr Zbigniew K´pa – szef
Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej oraz ks. p∏k Marek Weso∏owski. Od strony or-
ganizacyjnej uroczystoÊç przygotowa∏ ks. Zenon Bobel – proboszcz parafii Jerzyska. ZJK
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Che∏mno
Parafia wojskowa pw. Matki Bo˝ej
Cz´stochowskiej w Che∏mnie prze˝y-
wa∏a uroczystoÊç odpustowà. Mszy Êw.
koncelebrowanej przewodniczy∏ i ho-
mili´ wyg∏osi∏ ks. mjr Ryszard Pe∏ech. 
W uroczystej Mszy Êw. wzi´∏o udzia∏
wojsko z kompanià honorowà i sztan-
darem, obecne by∏y w∏adze miejskie
i samorzàdowe. 
Na poczàtku Mszy Êw. wszystkich po-
wita∏ proboszcz ks. pp∏k Ryszard St´-
pieƒ i poprosi∏ o przewodniczenie
i modlitw´ w intencji parafian kazno-
dziej´ ks. Pe∏echa. 

R. S.

K´trzyn
Przy kaplicy Stra˝y Granicznej pw. Êw.
Mateusza Ewangelisty w K´trzynie po-
wsta∏a sala komputerowa wyposa˝o-
na w pi´ç komputerów. Sala powsta∏a
dzi´ki zaanga˝owaniu proboszcza Para-
fii SG ks. por. Wies∏awa Kondraciuka
i wsparciu komendantów Warmiƒsko-
-Mazurskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej i Centrum Szkolenia Stra˝y Granicz-
nej. Komputery zosta∏y przekazane przez
komendantów wspomnianych jednostek
organizacyjnych Stra˝y Granicznej. 
Zainteresowanie s∏uchaczy CSSG
i s∏u˝by kandydackiej salà komputero-
wà jest bardzo du˝e. Zjk
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∏ów lotnictwa (biskup wymieni∏ nazwiska
wszystkich 11). – Wspominam szczególnie
bliskiego naszemu sercu i pami´ci modli-
tewnej gen. pil. Jacka Bartoszcze, który cie-
szy∏ si´ awansem zaledwie pi´ç dni. W du-
chowej ∏àcznoÊci – podkreÊli∏ – jesteÊmy
z rodzinà, z ˝onà, córkami, z rodzeƒstwem
i rodzicami...
Kiedy myÊl´ Polska, powiedzia∏ m.in. w ho-
milii Dziekan Si∏ Powietrznych, ks. p∏k Józef
Srogosz, myÊl´ o pierwszym krzy˝u, posta-
wionym na tej ziemi przesz∏o 1000 lat temu,
o Konstytucji 3 Maja, rozpoczynajàcej si´
od s∏ów: W Imi´ Trójcy PrzenajÊwi´tszej,
o Cudzie nad Wis∏à, myÊl´ o naszym poko-
leniu patrzàcym w przysz∏oÊç Ojczyzny, Eu-
ropy i Êwiata... O ludziach w stalowych
mundurach, o nas wszystkich, którzy do bu-
dowli, której na imi´ III Rzeczpospolita, do-
dajà swojà cegie∏k´. Dziekan Srogosz przy-
pomnia∏ w tym kontekÊcie znaczàcà w dzie-
jach Polski dat´ 28 sierpnia 1932 r. Ca∏a
Polska za sprawà swoich lotników prze˝ywa-
∏a wielkà radoÊç. Franciszek ˚wirko i Stani-
s∏aw Wigura na samolocie polskiej produk-
cji odnieÊli wielki sukces w presti˝owej im-
prezie mi´dzynarodowej, pokonali takie lot-
nicze pot´gi, jak Francja, Niemcy czy W∏o-
chy. Do tego dnia s∏awy polskiego lotnictwa
powróci∏y Si∏y Powietrzne III RP. Dziekan Si∏
Powietrznych podkreÊli∏ równie˝, ˝e to samo-
lot i lotnik decydujà dziÊ o wyniku konfliktu
zbrojnego.
W dniu dzisiejszej UroczystoÊci, powiedzia∏
dalej ks. p∏k Srogosz, patrzymy na Matk´
naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, która jest
Patronkà lotniczej braci (Matka Bo˝a Lore-

taƒska) i pytamy, czego Jej Syn od nas ocze-
kuje: – Potrzebuj´ Twoich ràk, by dalej b∏o-
gos∏awiç, potrzebuj´ Twoich warg, by dalej
mówiç, potrzebuj´ Twego cia∏a, by dalej
cierpieç, potrzebuj´ Twego serca, by dalej
kochaç, potrzebuj´ Ciebie, by dalej zba-
wiaç. Pytajmy siebie, podkreÊli∏ kaznodzieja,
czy chcemy tak pracowaç, tak wypoczywaç,
tak si´ bogaciç, tak odnosiç sukcesy, by si´
Bogu podobaç?...
Na zakoƒczenie homilli ks. Srogosz przypo-
mnia∏ s∏owa Jana Paw∏a II skierowane
do wszystkich Polaków: Prosz´ Was, abyÊcie
ca∏e to duchowe dziedzictwo, któremu
na imi´ Polska, raz jeszcze przyj´li z wiarà,
nadziejà i mi∏oÊcià... AbyÊcie nigdy nie zwàt-
pili, nigdy si´ nie znurzyli, abyÊcie szukali
zawsze duchowej pomocy u Tego, u którego
tyle pokoleƒ ojców naszych i matek jà znaj-
dowa∏o... AbyÊmy to duchowe dziedzictwo
przyj´li z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià, czego
wszystkim i sobie w dniu tego Êwi´ta ˝ycz´,
zakoƒczy∏ homili´ Dziekan Wojsk Lotniczych.
Po Mszy Êw. Biskup Polowy poÊwi´ci∏ nowà
kaplic´ lotników, gdzie z∏o˝one sà prochy
asów polskiego lotnictwa: gen. bryg. Ludo-
mi∏a Antoniego Rayskiego, gen. bryg. Stani-
s∏awa Ujejskiego, gen. bryg. pil. Mateusza
I˝yckiego oraz doczesne szczàtki Biskupa Le-
gionów W∏adys∏awa Bandurskiego. Kaplica,
z wizerunkiem Kresowej Madonny – Matki
Bo˝ej Ostrobramskiej, jest dzie∏em artystów
Piotra i Lecha GrzeÊkiewiczów. W Ksi´dze
Pamiàtkowej, wy∏o˝onej w kaplicy, pierw-
szych wpisów dokonali: Minister Janusz Ze-
mke, Szef Sztabu Generalnego Czes∏aw Pià-
tas i Biskup Polowy Tadeusz P∏oski.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Lotnicy obchodzili swoje Êwi´to pod znakiem Maryi
cd. ze str. 5

cd. ze str. 12

da∏o si´ zauwa˝yç, by∏a imponujàca, np. W∏o-
si krzyczeli „Viva Polonia”, my nie pozostajàc
d∏u˝ni, ile si∏ w gard∏ach i p∏ucach odpowia-
daliÊmy „Viva Italia”. WymienialiÊmy si´ pre-
zentami, drobnostkami, które b´dà nam przy-
pominaç o tych osobach, jakie nam dane by-
∏o spotkaç i poznaç. PorozumiewaliÊmy si´
przede wszystkim w j´zyku angielskim, aczkol-
wiek j´zyk migowy i szczery uÊmiech równie˝
by∏ gwarancjà zrozumienia si´. My podchorà-
˝owie, jako przedstawiciele WP, rzucaliÊmy si´
w oczy. Ludzie krzyczeli „Polska”, „Polaki”, co
Êmielsi (prawie wszyscy) podchodzili i prosili o
wspólne zdj´cia. Nie protestujàc, na tle bia∏o-
-czerwonych barw, uwiecznialiÊmy tamtà
chwil´, godnie reprezentujàc nasz kraj. ÂDM
by∏y pierwszà tak udana imprezà, którà prze-
˝y∏em ca∏ym sobà. Mam nadziej´, ˝e Bogu
spodoba∏a si´ nasza modlitwa, a b∏ogos∏a-
wieƒstwo papie˝a Benedykta XVI umocni nas
w codziennym „dawaniu Êwiadectwa”. 
Podchorà˝y Tomasz Chojnowski – ÂDM by∏y
najbardziej przyjemnà rzeczà, jaka do tej po-
ry spotka∏a mnie w wojsku. Spotka∏em tam
ludzi z ca∏ego Êwiata i chcia∏em porozmawiaç
z ka˝dym chocia˝ przez chwil´. By∏o to wspa-
nia∏e doznanie porozmawiaç z ludêmi z kra-
jów o cz´Êciowo lub ca∏kowicie innej kulturze.
Ka˝dy by∏ bardzo otwarty na innà osob´. Gdy
nadesz∏a chwila modlitwy z Papie˝em wszy-
scy, niewa˝ne z jakiego kraju, staliÊmy i ra-
zem modliliÊmy si´. To prze∏ama∏o wszystkie
bariery kulturowe. Tego spotkania nie zapo-
mn´ do koƒca ˝ycia.
Taka oto by∏a atmosfera tego spotkania z
M∏odymi Âwiata i Ojcem Âwi´tym podczas
czuwania w sobot´ od 20.30 do 22.30 i pod-
czas porannej niedzielnej Mszy Êw. Póêniej
znów 12 kilometrów marszu, powrót do ko-
szar, kàpiel, kolacja i wyjazd do kraju. Bez
przygód dotarliÊmy w poniedzia∏ek rano do
Wroc∏awia z baga˝em wielu pozytywnych do-
znaƒ i myÊl´ – wielu ∏ask Bo˝ych. Jako odpo-
wiedzialny za pielgrzymk´ chcia∏bym podzi´-
kowaç za inicjatyw´ Ksi´dzu Biskupowi Polo-
wemu Tadeuszowi P∏oskiemu i Dowódcy
Wojsk Làdowych gen. Edwardowi Pietrzykowi
za pozytywne nastawienie do tej inicjatywy.
Jak równie˝ Wydzia∏owi Finansowemu i Kon-
taktów Zagranicznych DWL. W sposób szcze-
gólny pragn´ podzi´kowaç Komendantowi
WSOWLàd. gen. Andrzejowi Muthowi za ca∏à
˝yczliwoÊç, Dowódcy Âlàskiego Okr´gu Woj-
skowego gen. Ryszardowi Lacknerowi za jego
osobiste zaanga˝owanie w organizowanie tej
pielgrzymki. Na koniec pragn´ podzi´kowaç
dwóm osobom, bez których ten wyjazd by si´
nie odby∏ – ksi´dzu p∏k. Dariuszowi Kowal-
skiemu z Ordynariatu Polowego i kpt. Mate-
uszowi Dada∏owi z Sekcji Kontaktów Zagra-
nicznych WSOWLàd. Dzi´kuj´! Dzi´ki Nim na
Marienfeld us∏ysza∏em „Do zobaczenia w Syd-
ney, w Australii w 2008 na XXI ÂDM”. 

By∏ i opisa∏ ks. Mariusz Stolarczyk

Podchorà˝owie w Kolonii



Na obozie Caritas Ordynariatu Polowego w ¸omnej, lipiec 2005 r.
Foto: Ks. kpt. Rados∏aw Michnowski
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