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˚eby zapyta∏ kto Jana III-go 
idàcego pod Wiedeƒ, 
co to jest Ojczyzna?
– odpowiedzia∏by: 

„Jest to miejsce, 
w którym najmilej spoczàç i umrzeç 
– kiedy si´ ma gotowoÊç nieustannà ˝ycia, 
i utrudzania si´ tam, 
gdzie w ka˝dym czasie danym 
najdzielniej o LudzkoÊç idzie.”

C. K. Norwid
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Liturgia
KoÊcio∏a

... Ten chleb, który sk∏adamy ka˝dego dnia na o∏tarzu
Paƒskim jest owocem ziemi i pracy ràk ludzkich. On ka˝-
dego dnia staje si´ cia∏em Chrystusa, „chlebem ˝y-
wym, który z nieba zstàpi∏. JeÊli kto spo˝ywa ten
chleb, b´dzie ˝y∏ na wieki”.
Ten chleb jest znakiem pojednania i mi∏oÊci, znakiem te-
go wewn´trznego bogactwa, które przekracza granice
egoizmu. Pami´tamy z historii, ˝e ten chleb by∏ niejedno-
krotnie z ch∏opskich ràk wyrywany, by∏ marnotrawiony.
Ale doskonale wiemy te˝, ˝e tym chlebem niejednokrot-
nie dzieliliÊcie si´ z g∏odnymi i potrzebujàcymi...
O rolnikach mówi si´, ˝e: „˝ywià i bronià”. To prawda,
jako Biskup Polowy spotykajàc si´ z ˝o∏nierzami pytam
ich, skàd pochodzà i w wi´kszoÊci s∏ysz´: ze wsi. Bóg za-
p∏aç Wam za Wasz trud pracy i za waszych synów, którzy
strzegà naszego bezpieczeƒstwa i polskich granic...
Niekiedy ludzie sà zbyt pewni siebie. Uwa˝ajà, ˝e pora-
dzà sobie bez pomocy Bo˝ej, ˝e wystarczà nawozy
sztuczne, Êrodki chemiczne, sprz´t rolniczy, ˝e nie po-
trzebna jest modlitwa. Niech ró˝ne niekorzystne do-
Êwiadczenia klimatyczne zarówno u nas jak i w Êwiecie,
w okresie ˝niw, nauczà nas pokory wobec Boga, od któ-
rego przecie˝ wszystko bierzemy i od którego najwi´cej
zale˝y.
Ojczyzna nasza, ziemia ˝yciodajnych równin, których
nam zazdroszczà inne narody, bo jest w dobrym stanie
ekologicznym i mo˝e rodziç zdrowà, coraz bardziej po-
szukiwanà ˝ywnoÊç; ziemia, której gleba jest bogata
w dobra naturalne – ziemia rolników – przechodzi dzisiaj
wielkie przemiany. Te transformacje sprawiajà, ̋ e polskie
wsie pustoszejà, domostwa wyludniajà si´, bo m∏odzie˝
migruje ze wsi do miast. Na wsi pozostajà ludzie starsi,
którzy nie sà w stanie obs∏u˝yç ziemi, pragnàcej nadal
˝yç. M∏odzi odchodzà, bo trudno dzisiaj z ma∏ego go-
spodarstwa wy˝yç. Stawiamy sobie pytania o kszta∏t bli˝-
szej i dalszej przysz∏oÊci... 
Trzeba w dalszym ciàgu pochyliç si´ nad ziemià. Trze-
ba jej ∏ono mi∏oÊnie rozoraç p∏ugami. Trzeba jà uca-
∏owaç, jak ca∏owa∏ jà nasz wielki papie˝ Jan Pawe∏ II.
Trzeba z wielkà czcià chodziç po Bo˝ej ziemi, bo z tej
Bo˝ej ziemi jest zbo˝e. Sam wyraz „zbo˝e” wskazuje,
˝e „zbo˝e” oznacza wzi´te z Bo˝ego. Chocia˝ jest
z pracy ludzkiej, pochodzi jednak od Boga. S∏usznie
wi´c Chrystus nazwa∏ Ojca swego rolnikiem: „Pater
meus agricola est” – „Mój Ojciec jest Rolnikiem”
(J 15,1). Staje wi´c Chrystus na czele wielkiej rolniczej
rzeszy ˝ywicieli, która pochyla si´ pokornie nad ˝ywi-
cielkà – ziemià, aby wziàç z niej to, co jest z Bo˝ego,
a co nazywa si´ zbo˝em.
Polska, choçby si´ najbardziej uprzemys∏owi∏a, musi na-
dal wiàzaç si´ z ziemià. Musi kochaç ziemi´ ojczystà i nie
mo˝e w ˝adnym wypadku si´ od niej oderwaç. Starsi pa-
mi´tajà, jak jeszcze niedawno chodzili w Polsce najeêdê-
cy, którzy posy∏ali Polaków do pieców krematoryjnych
i g∏osili: „nam nie sà potrzebni Polacy, nam sà potrzebne
ich ziemie”.
Warto i o tym wspomnieç, i˝ Niemcy cz´sto uderzali
na dwory, wyrzucali w∏aÊcicieli, osadzali swoich zarzàd-

ców i brali w niewol´ ca∏à produkcj´ rolnà Polski. Nazy-
wano wtedy Polsk´ Generalnà Gubernià. Dzisiaj te˝
wielkorzàdcy tego Êwiata próbujà ustanawiaç swoich za-
rzàdców nad dobrami Polski.
Naród, jeÊli chce utrzymaç swój byt narodowy
i paƒstwowy, swà niezale˝noÊç i wolnoÊç musi byç
zwiàzany z ziemià. Tak jak trawy trzymajà lotne
piaski, aby ich burze nie przewia∏y, tak Naród pol-
ski musi si´ trzymaç ca∏à duszà i ca∏ym sercem zie-
mi, nie daç si´ z niej wydziedziczyç. W ten sposób
mo˝e zabezpieczyç swojà wolnoÊç i znaczàce miej-
sce w Europie...
Przypominajcie dzieje odpowiedzialnoÊci polskiego
rolnika za paƒstwo i wspólnot´.
Obchodzimy w tym roku 85. rocznic´ cudu nad Wis∏à.
W 1920 roku tysiàce ch∏opskich synów stan´∏o w szere-
gach obroƒców Ojczyzny przed bolszewickà nawa∏à.
Z rolniczego zagonu ruszy∏ do stolicy Wincenty Witos,
aby stanàç na czele Rzàdu Obrony Narodowej. On po-
zna∏ smak Chleba i poni˝enia, ale pi´Êci nie zaciska∏.
Prawdziwy wódz ch∏opski musi byç bogaty duchem...
Ilu˝ ch∏opów i ich synów: ˝o∏nierzy i oficerów, broni∏o
Ojczyzny w 1939 roku. Ilu podj´∏o s∏u˝b´ w strukturach
Paƒstwa Podziemnego, w Armii Krajowej, Batalionach
Ch∏opskich. Mówili wtedy: „Ku chwale Ojczyzny”,
„Dla ciebie Polsko i dla twojej chwa∏y”. Odchodzili
w cichoÊci. Ilu˝ z nich nie doczeka∏o si´ ani medali, ani
emerytury. 
W latach komunizmu ch∏op polski podjà∏ nieust´pliwà,
twardà, okupionà wieloma ofiarami walk´ o zachowa-
nie swojego: o indywidualny charakter gospodarstw,
o trwanie przy tradycji ojców.
KoÊció∏ dzi´kuje Wam, Bracia rolnicy, za Waszà wier-
noÊç: Bogu, Krzy˝owi i Narodowi. WieÊ i KoÊció∏ – dwa
elementy tamtej rzeczywistoÊci, których nie uda∏o si´
z∏amaç, które nie uleg∏y strukturom k∏amstwa i bezpra-
wia. KoÊció∏ dzi´kuje Wam za to wspólne trwanie,
za tyle powo∏aƒ kap∏aƒskich i zakonnych, za utrzymy-
wanie przez powojenne dziesi´ciolecia seminariów du-
chownych, przez sk∏adanie ofiar z p∏odów ziemi.
Warto otaczaç t´ naszà matk´–ziemi´ opiekà, bo ona
pomog∏a zachowaç nam jednoÊç Narodu. Nie dajmy
dzisiaj si´ rozbiç i podzieliç przez mod´ na porzucanie
polskiej ziemi...
Idêmy za Chrystusem drogami, które prowadzà przez
nasze wsie, gminy, nasze ma∏e ojczyzny. On nam zosta-
wi∏ chleb nieÊmiertelnoÊci – abyÊmy ˝ycie mieli. Otwórz-
my nasze serca na ten Chleb NieÊmiertelnoÊci – co zstà-
pi∏ z nieba, na dar Eucharystii, Panie...

Biskup Polowy Wojska Polskiego
gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski

Stare Babice, 11 wrzeÊnia
Âwi´to Dzi´kczynienia za Plony

18 wrzeÊnia – XXV Niedziela Zwyk∏a [Mt 20, 1–16a]
„Zwo∏aj robotników i wyp∏aç im nale˝noÊç, poczàw-
szy od ostatnich a˝ do pierwszych. (…) Tak ostatni
b´dà pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” (Mt 20, 8.16).
Ka˝dy z nas zosta∏ wezwany do winnicy Paƒskiej – tà win-
nicà jest KoÊció∏. Ka˝dy z nas zosta∏ przyj´ty do pracy
w tej winnicy przez Chrzest Âwi´ty. Jedni otrzymujà go za-
raz po urodzeniu, inni czekajà na to zaproszenie ca∏e ̋ y-
cie i pod koniec Go otrzymujà, jeszcze inni przyjmujà
chrzest w kwiecie wieku. Po ka˝dego z nich wyszed∏ Pan,
aby zatrudniç w swojej winnicy – winnicy jedynej, winni-
cy, w której jedynym owocem jest winny owoc ˝ycia
wiecznego! On wychodzi, szuka, aby jak najwi´cej osób
zosta∏o zaspokojonych najs∏odszym nektarem przysz∏ej
chwa∏y ˝ycia. Nie ma dla Niego wzgl´du, kiedy przyj-
dziesz do Jego winnicy – ale pami´taj, On da ci zapro-
szenie tylko raz, wi´cej nie b´dzie si´ narzuca∏, bo ci´ ko-
cha i nie chce naruszaç twojej wolnoÊci. Je˝eli skorzystasz
z tego zaproszenia, b´dziesz szcz´Êliwy na wieki, a jeÊli
nie… „Tam b´dzie p∏acz i zgrzytanie z´bów”.
21 wrzeÊnia – Âwi´to Êw. Mateusza, Aposto∏a i Ewange-
listy [Mt 9, 9–13]
„Jezus ujrza∏ cz∏owieka imieniem Mateusz, siedzà-
cego na komorze celnej, i rzek∏ do niego: Pójdê
za Mnà! A on wsta∏ i poszed∏ za Nim” (Mt 9, 9).
Czy˝ to nie pi´kne? Jezusa nie interesuje moja prze-
sz∏oÊç, to kim by∏em. On zdaje sobie z tego spraw´, jak
bardzo nieraz porani∏o mnie ˝ycie. Jezus chce wejÊç
do ciemnej komory mojego ˝ycia, chce nape∏niç jà wo-
nià Swojej mi∏oÊci, zapaliç lamp´ mojej wiary. Pragnie,

Polska nie mo˝e daç si´ wydziedziczyç

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Na ok∏adce:
Obchody Âwi´ta Wojsk Làdowych na Cytadeli,
12 wrzeÊnia 2005 r.

Z okazji wydania 300. numeru, wszystkim wspó∏pracownikom,
którzy swojà wiedzà i talentem wspierajà „Naszà S∏u˝b´”, a tak-
˝e ˝yczliwym krytykom, którzy pomagajà nam naprawiaç b∏´dy 
– Bóg zap∏aç. Redakcja

Legenda o garÊci ziemi polskiej
Ojców naszych ziemio Êwi´ta,
Ziemio wielkich cnót i czynów,
TyÊ na wskroÊ jest przesiàkni´ta,
Krwià ofiarnà twoich synów.

I nie darmo w twoje rano,
O! SpuÊcizno przodków droga!
Ziemià Êwi´tà ciebie zwano,
BoÊ najbli˝ej sta∏a Boga.

By∏aÊ ziemià poÊwi´cenia,
Przytuliskiem licznych goÊci;
Dziwny Ciebie opromienia,
Czar m´czeƒstwa i Êwi´toÊci.

NiegdyÊ ze stron tych pàtnicy,
Z wiarà w sercu niewymownà,
Do Piotrowej szli stolicy,
Po relikwii koÊç cudownà.

I gdy o ten dar nieÊmia∏o,
Dla ojczyzny swej prosili,
Papie˝ schyli∏ g∏ow´ bia∏à,
I tak odrzek∏ im po chwili:

„O!  Polacy! O pielgrzymi!
Na có˝ wam relikwia nowa?
Wasza  ziemia krwià si´ dymi
I doÊç Êwi´tych koÊci chowa.

Wszak˝e jeszcze do tej pory,
W bitwach z Turki i Tatary,
M´czenników waszych wzory,
Sà Êwiadectwem waszej wiary”.

I wzià∏ w r´k´ swà s´dziwà,
Polskiej ziemi grudk´ ma∏à,
I na d∏oƒ mu si´, o! Dziwo!
Kilka kropli krwi pola∏o.

„Weêcie, rzecze, proch ten z sobà
I cud Bo˝y g∏oÊcie wsz´dzie!
Niech ta ziemia wam ozdobà,
I relikwià Êwiàtyƒ b´dzie!

Niechaj proch ten z waszych progów,
Wcià˝  wam Êwiadczy przed oczyma:
Jak nad Boga – nie ma Bogów,
Nad tà ziemi´ Êwi´tszej nie ma!” 

W∏adys∏aw Be∏za 
(autor m.in. wiersza:  Kto ty jesteÊ? – Polak ma∏y)
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Pomnik Husarza Polskiego ods∏oni∏
12 wrzeÊnia 2005 r. na terenie Dowódz-
twa Wojsk Làdowych w warszawskiej Cy-
tadeli Minister Obrony Narodowej Jerzy
Szmajdziƒski. Monument autorstwa Ed-
munda Majkowskiego pob∏ogos∏awi∏ 
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski. Bp P∏oski przewodniczy∏ Mszy Êw. 
polowej w intencji ˝o∏nierzy Wojsk Làdo-
wych z okazji ich Êwi´ta. Przypada ono
w rocznic´ Wiktorii Wiedeƒskiej. W tym
dniu przypad∏a 322. rocznica bitwy pod
Wiedniem. 

W kazaniu ks. p∏k January Wàtroba, dziekan
Wojsk Làdowych powiedzia∏, ˝e zwyci´stwo
prawdy, wolnoÊci i sprawiedliwoÊci jest zwy-
ci´stwem chwalebnym. Doda∏, ˝e pozorne
zwyci´stwo nad prawdà, wolnoÊcià i sprawie-
dliwoÊcià jest haniebne. PodkreÊli∏, ˝e te war-
toÊci ˝yjà w sercach ludzkich. 
Kaznodzieja powiedzia∏, ˝e równie˝ dzisiaj
mo˝emy szczyciç si´ wspania∏ymi ˝o∏nierzami
i dowódcami, którzy przynoszà chlub´ Armii
i ca∏ej Rzeczypospolitej. Ks. p∏k Wàtroba za-
ch´ci∏ ludzi w mundurach do podj´cia walki
ze z∏ymi nawykami. Przypomnia∏, ˝e oficero-
wie i ˝o∏nierze sà synami Narodu, otaczany-
mi szczególnym szacunkiem. Zach´ci∏ tak˝e
kadr´ i ˝o∏nierzy do podejmowania nowych
zadaƒ i odnoszenia zwyci´stw. 
Po Mszy Êw. w intencji ˝o∏nierzy modlili si´
prawos∏awny Biskup Polowy Miron Choda-
kowski i bp Ryszard Borski, ewangelicki Bi-
skup Wojskowy. Gen. broni Edward Pietrzyk,
dowódca Wojsk Làdowych podzi´kowa∏ ksi´-

˝om kapelanom za to, ˝e sà z ˝o∏nierzami
na co dzieƒ, a nie tylko od Êwi´ta. Wyrazi∏
wdzi´cznoÊç za to, ˝e kapelani sà z ludêmi
w mundurach w chwilach trudnych, by koiç
ich ból i ból rodzin, których synowie i ojcowie
oddali ˝ycie pe∏niàc s∏u˝b´. 
Msz´ Êw. koncelebrowali ks. p∏k S∏awomir
˚arski – Wikariusz Generalny Biskupa Polo-
wego, ks. p∏k January Wàtroba – dziekan
Wojsk Làdowych, ks. p∏k Stanis∏aw Szymaƒski
– dziekan Âlàskiego Okr´gu Wojskowego, ks.
p∏k Jan Domian – dziekan Garnizonu War-
szawa i Instytucji Centralnych MON.
Bp P∏oski, wraz z biskupami polowymi prawo-
s∏awnym i ewangelickim zapalili znicze
przed epitafium ku czci ˝o∏nierzy Wojsk Làdo-
wych poleg∏ych podczas pe∏nienia s∏u˝by
w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

Wieƒce z∏o˝yli m.in. min. Jerzy Szmajdziƒski,
genera∏ Czes∏aw Piàtas, Szef Sztabu General-
nego WP i gen. broni Edward Pietrzyk. 
Podczas uroczystego apelu z okazji Âwi´ta
Wojsk Làdowych odznak´ honorowà „Hu-
sarz Polski” gen. broni Pietrzyk wr´czy∏ ks.
p∏k. Stanis∏awowi Szymaƒskiemu i ks. p∏k.
Dariuszowi Kowalskiemu. W apelu uczestni-
czy∏ gen. bryg. w st. spoczynku Micha∏ Gu-
towski, najstarszy polski kawalerzysta.
Na zakoƒczenie apelu odby∏ si´ przemarsz
Batalionu Reprezentacyjnego Wojsk Làdo-
wych, pocztów sztandarowych oraz parada
Szwadronu Kawalerii. 
Wojska Làdowe (WL) powo∏ane do ˝ycia 
decyzjà Ministra Obrony Narodowej z dnia
4 kwietnia 1997 r. stanowià najliczniejszà for-
macj´ Wojska Polskiego. W sk∏ad WL wcho-
dzà jednostki operacyjne i obrony terytorial-
nej zorganizowane w dwa okr´gi wojskowe
(Pomorski i Âlàski) oraz 1 korpus zmechanizo-
wany (2. Korpus Zmechanizowany w Krako-
wie), a tak˝e Wy˝sza Szko∏a Oficerska WL we
Wroc∏awiu oraz trzy centra szkolenia. Do-
wódcà WL jest gen. broni Edward Pietrzyk,
a dziekanem WL ks. p∏k January Wàtroba. 

Tekst i zdj´cia: Rafa∏ Chromiƒski 

12 wrzeÊnia – Âwi´to Wojsk Làdowych

Biskup P∏oski pob∏ogos∏awi∏ pomnik Husarza Polskiego

aby moje serce posz∏o za Nim. Ujrza∏ mnie i umi∏owa∏
– ju˝ mnie nie zostawi! „A on wsta∏ i poszed∏ za nim”,
a ja? Panie Jezu, ja te˝ chc´ tak jak Mateusz, staç si´
Twoim Aposto∏em.
25 wrzeÊnia – XXVI Niedziela Zwyk∏a [Mt 21, 28–32]
„Co myÊlicie?” (Mt 21, 28).
Dzisiejsi bohaterowie – dwaj synowie pewnego cz∏owie-
ka – te˝ myÊleli, co majà robiç. Obydwu ojciec pos∏a∏
do winnicy. Ale jeden powiedzia∏, ˝e pójdzie, a pomyÊla∏
co innego i nie poszed∏. Drugi poproszony przez Ojca
nie chcia∏ iÊç, pewnie bioràc rzecz po ludzku, nie chcia-
∏o mu si´ pracowaç. Jednak myÊlenie tego syna by∏o dia-
metralnie inne ni˝ myÊlenie pierwszego. Który z nich wy-
kona∏ wol´ Ojca? Nie to, co mówi´, jest wa˝ne, ale to co
myÊl´ i mam w swoim sercu. A ty co myÊlisz (czytaj: co
masz w swoim sercu?).
29 wrzeÊnia – Âwi´to Êw. Archanio∏ów Micha∏a, Gabrie-
la i Rafa∏a [J 1, 47–51]
„Widzia∏em ci´ pod drzewem figowym” (J 1, 48).
Ciekawe co Natanael robi∏ pod tym drzewem figowym?
Pewnie by∏ pogrà˝ony w modlitwie. Wybra∏ zapewne
miejsce, gdzie nikt go nie b´dzie widzia∏ i prosi∏ Boga
w jakiejÊ wa˝nej sprawie – nie wiemy, ale tak mog∏o byç.
Ja te˝ mam momenty w swoim ˝yciu, kiedy wydaje mi
si´, ˝e nikt mnie nie widzi. W dzisiejszych czasach mogli-
byÊmy powiedzieç – nikt mnie nie rozumie. A Jezus mó-
wi – Ja Ci´ rozumiem. Wiem, co czujesz, odwagi, jestem
przy tobie. Jezus zaskakuje nas w momentach najmniej
oczekiwanych, w momentach kiedy myÊlimy, ˝e wszystko
skoƒczone, ˝e przegraliÊmy, ˝e kolejny raz w ˝yciu nam
si´ nie uda∏o.
Wiesz drogi bracie i droga siostro, co masz robiç! Idê
pod swój figowiec i powierz Panu swoje troski, obawy.
On ci´ us∏yszy, On ci´ zobaczy, dostrze˝e ka˝dà naj-
mniejszà ∏z´ na twoim policzku i otrze jà. Zaufaj, Jezus
Ci´ nigdy nie zawiedzie.



Z udzia∏em Biskupa Polowego WP gen.
bryg. dr. Tadeusza P∏oskiego 10 wrze-
Ênia 2005 roku odby∏y si´ uroczysto-
Êci 60-lecia Âlàskiego Okr´gu Wojsko-
wego, podczas których do promocji
na pierwszy stopieƒ oficerski przystàpi-
∏o 9 kapelanów wojskowych. W gronie
promowanych by∏o 6 kapelanów kato-
lickich, jeden kapelan prawos∏awny
oraz jeden kapelan ewangelicki. Ab-
solwentów Szko∏y Oficerskiej promo-
wa∏ gen. dyw. Edward Pietrzyk, do-
wódca Wojsk Làdowych. Promowani
z∏o˝yli uroczyste Êlubowanie oraz od-
Êpiewali hymn Korpusu Kadetów
„Âwi´ta mi∏oÊci...”. 

Przemówi∏ minister Tadeusz Ba∏achowicz
oraz gen. dyw. Edward Pietrzyk, dowódca
Wojsk Làdowych. Gen. Pietrzyk powie-

dzia∏, ˝e „w polskiej tradycji wojskowej ofi-
cer by∏ postrzegany jako cz∏owiek bezgra-
nicznie oddany Ojczyênie”. Wspomnia∏
o bohaterach narodowych, dzi´ki którym
Polska obecnie cieszy si´ wolnoÊcià. „Byç
oficerem dzisiaj – mówi∏ gen. Pietrzyk – to
piel´gnowaç te tradycje i oddawaç czeÊç
bohaterom narodowym”. Dowódca Wojsk
Làdowych wspomnia∏ o zaanga˝owaniu
˝o∏nierzy w misje pokojowe. PodkreÊli∏ wy-
soki poziom wyszkolenia w Wy˝szej Szkole
Oficerskiej im. Tadeusza KoÊciuszki we
Wroc∏awiu, która kszta∏ci kadry dla Wojsk
Làdowych. 
Wspó∏czesny oficer – mówi∏ gen. Pietrzyk 
– musi odznaczaç si´ inicjatywà i musi wy-
korzystywaç wspó∏czesny potencja∏. 
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski
udzieli∏ pasterskiego b∏ogos∏awieƒstwa
promowanym. Promowanych pob∏ogo-

s∏awili tak˝e bp gen. bryg. Miron Choda-
kowski z Prawos∏awnego Ordynariatu Po-
lowego WP oraz bp gen. bryg. Ryszard
Borski z Ewagelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego.
Podczas uroczystoÊci Dowódca Wojsk Là-
dowych podzi´kowa∏ gen. bryg. Andrze-
jowi Mutowi za dotychczasowe dowodze-
nie Wy˝szà Szko∏à Oficerskà im. Tade-
usza KoÊciuszki we Wroc∏awiu. Nowym
dowódcà szko∏y zosta∏ gen. bryg. Kazi-
mierz Jaklewicz.
W uroczystej promocji uczestniczyli przed-
stawiciele niemieckiego Ordynariatu Polo-
wego oraz delegacje wojskowe z Czech
i Ukrainy.

(zjk)

Fot. ks. mjr Zbigniew K´pa

Szlify oficerskie zobowiàzujà…
Obchody 60. rocznicy powstania Âlàskiego Okr´gu Wojskowego
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11 wrzeÊnia 2005 roku w KoÊciele pw. Êw. Zygmunta w Warsza-
wie na Bielanach Biskup Polowy WP gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski
przewodniczy∏ Mszy Êwi´tej w intencji harcerek i harcerzy. Uro-
czystà liturgià zainaugurowano nowy rok harcerski Stowarzysze-
nia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. W nabo˝eƒstwie uczest-
niczy∏o blisko 200 harcerek i harcerzy wraz ze swoimi rodzinami. 

W s∏owie do przyby∏ych Ordynariusz Polowy powiedzia∏ mi´dzy innymi:
...Waszym i naszym pragnieniem jest, aby wszystko, co podejmujemy,
od Boga bra∏o poczàtek i inicjatyw´ oraz do Boga prowadzi∏o. Takie sà
fundamentalne za∏o˝enia Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Za-
wisza”, b´dàcego cz´Êcià wielkiej rodziny Federacji Skautingu Europej-
skiego. Powo∏aniem waszym jest byç chrzeÊcijaninem, czyli wiernym i ak-
tywnym uczniem Jezusa Chrystusa! ChrzeÊcijaninem wiernym, a nie
biernym i miernym! – powiedzia∏ Biskup. Idea „dobrego uczynku”,
do której zach´cali skautów genera∏ Baden-Powell i ojciec Jakub Sevin
SJ, niech b´dzie codziennà, realnà, a nie wirtualnà praktykà Bo˝ego we-
zwania do mi∏oÊci Boga i bliêniego! Pami´tajcie jednak, ˝e nie mo˝e mi-
∏owaç Boga ten, kto ma w nienawiÊci cz∏owieka. Niech przez Êwiadec-
two waszego ˝ycia, przez jakoÊç waszej pracy, nauki i wiary, wasi kole-
dzy i kole˝anki zobaczà, jak dobrze jest byç cz∏owiekiem, który zaufa∏
Bogu, ale i do którego Bóg ma zaufanie – zakoƒczy∏ Biskup Polowy WP.
(Ca∏e kazanie mo˝na znaleêç w dziale: Nauczanie pasterskie). Po Mszy
Êwi´tej harcerze zebrali si´ na dziedziƒcu koÊcio∏a, gdzie odby∏ si´ apel,
podczas którego odnowiono przyrzeczenia harcerskie i przyj´to do sto-
warzyszenia nowego harcerza. 
Wszystkim uczestnikom, ich rodzinom, najbli˝szym pasterskiego b∏ogo-
s∏awieƒstwa udzieli∏ Biskup Polowy WP, który jest delegatem Episkopatu
Polski do duszpasterskiej opieki nad harcerkami i harcerzami. 
Spotkanie zakoƒczy∏o wspólne zdj´cie i pocz´stunek. 

(am)

Jak dobrze zaufaç Bogu 

Harcerze rozpocz´li rok formacji
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nikt z nas nie jest idea∏em. Przez ca∏e
˝ycie ranimy si´ i przyjmujemy ciosy in-
nych osób. Spojrzeniem, s∏owem, czy-
nem. Nawet milczeniem, ch∏odem obo-
j´tnoÊci, brakiem reakcji. Kiedy nie
przebaczamy, nosimy w sobie trucizn´,
która potrafi zniszczyç nas duchowo,
psychicznie i fizycznie. 14-letnia histo-
ria „Naszej S∏u˝by” – s∏u˝by ludzi z krwi
i koÊci – równie˝ znaczona jest tym do-
Êwiadczeniem. DziÊ mo˝emy powie-
dzieç naszym czytelnikom z ca∏à odpo-
wiedzialnoÊcià za s∏owo: Przebaczenie
– jest najtrudniejszà mi∏oÊcià, ale tylko
takiej mi∏oÊci warto poÊwi´ciç ˝y-
cie. I przebaczajàcy, i ten który do-
Êwiadcza przebaczenia, doznaje jedy-
nego w swoim rodzaju prze˝ycia: ˝e kà-
ciki ust wreszcie uniosà si´ ku górze,
a oczy nabiorà blasku. I znowu zachce
si´ ˝yç ze zdwojonà si∏à!
Z wielkà satysfakcjà i radoÊcià oddaje-
my dzisiaj do Waszych ràk 300. numer
„Naszej S∏u˝by” – dwutygodnika Ordy-
nariatu Polowego WP. Na jego kszta∏t,
treÊç i wyglàd pracowa∏o i pracuje wie-

lu ludzi, zarówno tych bezpoÊrednio
zwiàzanych etatowo, jak i tych o wiel-
kim sercu wspó∏pracujàcych z redakcjà
bez warunków wst´pnych i oczekiwaƒ
czegoÊ w zamian.
„Nasza S∏u˝ba” jest wydawana od
1992 roku, a jej twórcà jest ówczesny
Biskup Polowy WP gen. dyw. dr S∏awoj
Leszek G∏ódê (dzisiaj Arcybiskup Ordy-
nariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej).
Przez te wszystkie lata pasterzowania
w Diecezji Polowej by∏ dla redakcji in-
spiracjà we wprowadzaniu nowych ko-
lumn oraz problematyki poruszanej
na ∏amach. By∏ te˝ konstruktywnym kry-
tykiem – drogowskazem naszej redak-
cyjnej dzia∏alnoÊci. Nie by∏a to ˝ad-
na cenzura czy te˝ wnikanie w treÊci
tekstów, ale ogólne napominanie i ukie-
runkowanie dla dobra wspólnego – s∏o-
wo, które nios∏o si´ na ca∏y Êwiat,
do wszystkich Êrodowisk, nie tylko woj-
skowych. W tym miejscu nale˝à mu si´
s∏owa podzi´kowania za wszystko, co
uczyni∏ dla redakcji, diecezji polowej,
ca∏ego Wojska i Ojczyzny.

Od 1992 roku redakcjà kierowa∏o czte-
rech redaktorów naczelnych: ks. kpt.
Waldemar Irek, ks. kpt. Antoni Go-
rzandt, ks. p∏k Tadeusz P∏oski – dzisiaj
genera∏ Biskup Polowy WP i ks. p∏k
Krzysztof Wyl´˝ek. Zmienia∏ si´ nak∏ad,
format, szata graficzna i drukarnie, ale
nie zmieni∏a si´ istota naszego pisma:
ewangelizacja oraz ukazywanie dzia∏al-
noÊci duszpasterstwa wojskowego.
Przed nami kolejne numery pe∏ne wyda-
rzeƒ, jakie b´dà mia∏y miejsce w duszpa-
sterstwie wojskowym. B´dziemy je przed-
stawiaç z jak najwi´kszà starannoÊcià.
IntensywnoÊç wydarzeƒ w Ordynariacie
sprawia, ˝e nie mieÊcimy si´ na na-
szych 16 kolumnach. Ale cieszymy si´, ˝e
dzi´ki oknu na Êwiat – internetowi, mo˝e-
my publikowaç materia∏y na stronach:
www.ordynariat.opoka.org.pl.
Mam nadziej´, ˝e przy ogromnej ˝yczli-
woÊci ksi´˝y kapelanów oraz naszych
czytelników „Nasza S∏u˝ba” b´dzie co-
raz pi´kniejsza, zarówno pod wzgl´dem
graficznym, jak i merytorycznym.

Redaktor Naczelny
p∏k dr Adam Mazur
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„Nasza S∏u˝ba” trafia 
do Waszych ràk po raz 300.



Ks. kpt. Antoni Gorzandt
redaktor naczelny
w latach 1992–1995

Kiedy w maju 1992 roku obejmowa∏em redak-
cj´ „Naszej S∏u˝by”, czasopismo mia∏o ju˝ sie-
dem numerów wydanych we Wroc∏awiu.
Oprócz ˝yczeƒ owocnej pracy nie otrzyma∏em
stamtàd ˝adnych materia∏ów redakcyjnych.
Có˝ wi´c mia∏ zrobiç nowy redaktor naczelny
bez zespo∏u redakcyjnego, drukarni, wiedzàc,
˝e za dwa tygodnie, czyli 15 maja, ma oddaç
nowy numer? Prawd´ powiedziawszy wiedzia∏em troch´ wi´cej, a mia-
nowicie, ˝e pismo ma byç na poziomie, interesujàce, po prostu ma byç
wizytówkà Ordynariatu Polowego WP. Uwa˝a∏em te˝, ˝e jako dwutygo-
dnik ogólnopolski wydawany przez Kuri´ Polowà powinien realizowaç
powa˝ne cele, nawiàzywaç do tradycji duszpasterstwa wojskowego,
pomagaç w pracy ksi´˝om kapelanom. Przera˝a∏o mnie osamotnienie
w podj´ciu tak trudnego zadania, ale mia∏em nadziej´, ˝e tak nie po-
zostanie. Czas nagli∏, wi´c ten mój pierwszy, a ósmy w kolejnoÊci, nu-
mer poÊwi´ci∏em rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Taka zwyczaj-
na sk∏adanka z ró˝nych tekstów okraszona archiwalnymi ilustracjami.
Ale co dalej? Nale˝a∏o zaprogramowaç za∏o˝enia na przysz∏oÊç.
Niech˝e to pismo wp∏ywa na postawy czytelników, dokszta∏ca religijnie,
prostuje zakorzenione przez lata fa∏szywe opinie. I tak powsta∏ schemat
obejmujàcy dzia∏y: Zagadnienia, Wiara KoÊcio∏a, W naszych Garnizo-
nach, Pozostali w pami´ci (sylwetki zmar∏ych kapelanów) oraz kronika,
która mia∏a staç si´ dokumentalnym zapisem tego nowego czasu roz-
pocz´tego przywróceniem Ordynariatu Polowego WP.
Od maja 1993 roku „Nasza S∏u˝ba” zacz´∏a si´ ukazywaç w formacie
prawdziwie gazetowym. ZmieniliÊmy tak˝e drukarni´ na archidiecezjal-
nà we W∏ochach. Dostarczano nam ju˝ ca∏y nak∏ad w∏asnym transpor-
tem. OtrzymywaliÊmy coraz wi´cej listów od czytelników. Najbardziej
cieszy∏y te pisane z odmiennych pozycji, niekiedy zawierajàce soczyste
uràgania. Widocznie „Nasza S∏u˝ba” denerwowa∏a ludzi okopanych
w dawnym systemie.
Tamte lata nale˝à ju˝ do historii. Dzisiaj „Nasza S∏u˝ba” jest wydawa-
na pi´kniej, ciekawiej i na lepszym poziomie. Trzeba jednak pami´taç,
˝e „tak krawiec kraje, jak mu materia∏u staje”, a praktycy powiadajà,
˝e w ka˝dym czasopiÊmie znajdzie si´ chocia˝ jeden tekst, dla którego
warto po nie si´gnàç.

Ks. kpt. w st. spocz. 
Antoni Gorzandt

Ks. kpt. Waldemar Irek 
redaktor naczelny – 1992
Ka˝dy poczàtek ma swoje prawa. Sà one zwiàzane ze Êwie˝oÊcià,
spontanicznoÊcià, zadziwieniem i odkrywaniem nowych przestrzeni
myÊli i ˝ycia.
Pierwsze numery „Naszej S∏u˝by” drukowane najpierw we Wroc∏a-
wiu, a póêniej w Warszawie zwiàzane sà – w jakimÊ sensie – z po-
czàtkami odrodzonego Ordynariatu Polowego i poszukiwaniem
dróg, aby dotrzeç do ˝o∏nierzy i oficerów oraz rodzin wojskowych.
MyÊl Biskupa G∏ódzia o gazecie, która sta∏aby si´ w wojsku noÊnikiem
religijnych treÊci, domaga∏a si´ uszczegó∏owienia zwiàzanego z tytu-
∏em, szatà graficznà oraz zawartoÊcià merytorycznà. MieliÊmy Êwia-
domoÊç, i˝ wprawdzie nie przynosimy do wojska nowych treÊci – Êro-
dowisko wojskowe bowiem w wi´kszoÊci korzeniami zwiàzane jest
z chrzeÊcijaƒstwem i KoÊcio∏em, to jednak po latach zaplanowanej
ateizacji, której szczególnym laboratorium sta∏o si´ wojsko – istnia∏a
koniecznoÊç systematycznej katechizacji oraz oÊwietlania problematy-
ki spo∏eczno-politycznej treÊciami ewangelicznymi. W podstawowym
za∏o˝eniu „Nasza S∏u˝ba” nie mia∏a koncentrowaç si´ jedynie na ˝y-
ciu Ordynariatu, nie chcia∏a byç nawet kronikà dzia∏ania Bpa Polowe-
go i wojskowych duszpasterzy – ale mia∏a ambicj´, by staç si´ narz´-
dziem ewangelizacji w odradzajàcym si´ po 1989 r. Wojsku Polskim.
Kiedy Bp G∏ódê ustali∏ ostateczny tytu∏ pisma oraz zaaprobowa∏ szat´
graficznà, zaproponowanà przez Panià Iren´ Jermakowicz z Wroc∏a-
wia, pozostawi∏ mi wolnà r´k´, jeÊli chodzi o treÊç pierwszych numerów.
Powstawa∏y one spontanicznie, w oparciu o znajomych autorów oraz
moich studentów z Seminarium Duchownego we Wroc∏awiu. Ca∏y
proces powstawania gazety od zaproponowania autorom i zebrania
od nich artyku∏ów, poprzez uk∏ad na szpaltach oraz kontakt z drukar-
nià by∏ zadaniem stojàcym przed pierwszym redaktorem gazety. Pa-
mi´tam naszà radoÊç, gdy zwioz∏em z Wroc∏awia do Warszawy
pierwszy numer. To by∏o autentyczne Êwi´to zarówno dla Biskupa, jak
i dla nas – jego bliskich wspó∏pracowników. Dopiero po kilku nume-
rach – ju˝ w Warszawie – powsta∏a instytucja redakcji Gazety Ordy-
nariatu „Nasza S∏u˝ba”. W jubileuszowym nastroju Trzysetnej edycji
pisma – stojàc u jego kolebki – wypada ˝yczyç nowych pomys∏ów
w docieraniu do czytelników, olÊniewajàcych tekstów oraz atrakcyj-
noÊci, która szczególnie dzisiaj – wobec wielu kolorowych wydaw-
nictw – mo˝e byç zwiàzana z blaskiem prawdy p∏ynàcej z Ewangelii.

Ks. prof. PWr dr hab. Waldemar Irek
Papieski Wydzia∏ Teologiczny we Wroc∏awiu 
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Ks. p∏k 
Tadeusz P∏oski
redaktor
naczelny
w latach
1995–2001

Czas, kiedy Biskup S∏awoj Le-
szek G∏ódê powierzy∏ mi funk-
cj´ redaktora naczelnego „Na-
szej S∏u˝by”, wspominam
z ogromnym sentymentem. By-
∏o to ju˝ kolejne doÊwiadczenie
w mojej pracy redakcyjnej.
W latach 1986–1992 pe∏ni∏em
funkcj´ redaktora naczelnego
„Warmiƒskich WiadomoÊci Die-
cezjalnych” w Olsztynie, a wi´c
bezpoÊrednio przed rozpocz´-
ciem mojej pos∏ugi kapela-
na w Ordynariacie Polowym.
Z woli Biskupa Polowego by∏em
równie˝ korespondentem Ra-
dia Watykaƒskiego i Katolickiej
Agencji Informacyjnej.
Wiele by∏o wydarzeƒ, spotkaƒ z ludêmi... MieliÊmy wielkie szcz´Êcie iÊç Êlada-
mi spotkaƒ Ojca Êw. Jana Paw∏a II z ludêmi wojska, kiedy pielgrzymowa∏ do na-
szej Ojczyzny. Trudno wi´c mówiç o tym szczególnie zapami´tanym, bo ka˝de
spotkanie zostawia Êlad i czegoÊ nas uczy. Wspomn´ mo˝e te dramatyczne
chwile, kiedy ca∏a Polska jednoczy∏a si´ w solidarnej pomocy rodakom dotkni´-
tym kataklizmem powodzi w 1997 r. 
Pami´tam, kiedy wiadomoÊci o tym nieszcz´Êciu dotar∏y do ówczesnego Bisku-
pa Polowego WP gen. dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia. Przerwa∏ natychmiast swój
urlop i powróci∏ do Warszawy, aby podjàç stosowne decyzje. Odpowiednim
„Komunikatem” zobowiàza∏ wszystkich ksi´˝y kapelanów wojskowych do nie-
sienia skutecznej pomocy powodzianom. Zarzàdzi∏ w Ordynariacie Polowym
WP przeprowadzenie zbiórki pieni´dzy podczas wszystkich Mszy Êw., w niedzie-
l´ 13 lipca 1997 r., a tak˝e zbiórk´ ofiar pieni´˝nych w Êrodowiskach ˝o∏nierzy,
kadry wojskowej i rodzin wojskowych. Biskup G∏ódê odwiedzi∏ miejsca dotkni´-
te powodzià, tereny mi´dzy S∏ubicami a Szczecinem, gdzie spotyka∏ si´ z po-
szkodowanymi oraz ˝o∏nierzami bioràcymi udzia∏ w akcji przeciwpowodziowej.
Odwiedzi∏ tak˝e Wroc∏aw, gdzie zosta∏y wys∏ane 2 samoloty wojskowe i Êmig∏o-
wiec z darami. Biskup Polowy skierowa∏ na tereny obj´te powodzià ksi´˝y ka-
pelanów wojskowych, aby dokonali rozeznania rozmiaru kl´ski ˝ywio∏owej oraz
w∏àczyli si´ w skutecznà pomoc duchowà i materialnà wszystkim tym, których
dosi´gn´∏o to nieszcz´Êcie. Wielu kapelanów przerwa∏o swoje urlopy i poÊpie-
szy∏o razem z ˝o∏nierzami na pomoc powodzianom.
Moim zadaniem by∏o zaÊwiadczenie o tych wstrzàsajàcych wydarzeniach. Po-

mimo okresu urlopowego, w okrojonym „jednoosobowym” sk∏adzie, z pomocà
Bo˝à, uda∏o si´ wydaç numer „Naszej S∏u˝by” poÊwi´cony tym wydarzeniom.
Dzisiejsze realia redakcyjnej pracy „Naszej S∏u˝by” bardzo si´ zmieni∏y; to co
kiedyÊ wykonywa∏o si´ „r´cznie”, teraz jest na jedno klikni´cie. E-maile i kom-
putery zastàpi∏y faksy i maszyny do pisania. Dzi´ki stronie internetowej www.or-
dynariat.opoka.org.pl redaktorzy „Naszej S∏u˝by” mogà lepiej poinformowaç
Czytelników o wydarzeniach w Ordynariacie Polowym. Pomocà w pracy redak-
cyjnej jest równie˝ dost´p do przebogatych zasobów internetowych bibliotek,
artyku∏ów prasowych. To niewàtpliwie wzbogaca warsztat dziennikarski i s∏u˝y
rzetelnej publicystyce. Media wykorzystujà dziÊ wszelkie noÊniki elektroniczne
– w sekund´ mo˝na wys∏aç zdj´cie i informacj´ z wydarzenia na koniec Êwia-
ta. OczywiÊcie, to tylko sprawniejsze narz´dzia techniczne; bez odpowiedzial-
noÊci i prawego sumienia cz∏owieka, który ich u˝ywa, misja dziennikarska nigdy
nie b´dzie s∏u˝bà prawdzie i dobru cz∏owieka.
W chwili, gdy ukazuje si´ numer 300. „Naszej S∏u˝by”, chcia∏bym ju˝ jako Bi-
skup Polowy WP ˝yczyç ca∏emu zespo∏owi redakcyjnemu coraz ciekawszego
i pi´kniejszego pisma, zarówno pod wzgl´dem graficznym, jak i merytorycz-
nym. Niech misja, jakà spe∏nia „Nasza S∏u˝ba”, wydaje najlepsze owoce.

Czytelnikom i Redakcji z serca b∏ogos∏awi´
Biskup Polowy WP

gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski

Ks. p∏k 
Krzysztof
Wyl´˝ek
redaktor
naczelny
w latach
2001–2004

Z czytelnikami „Naszej
S∏u˝by” chcia∏bym si´
podzieliç wspomnie-
niem z okresu, w któ-
rym pe∏ni∏em funkcj´ redaktora naczelnego tego pisma.
G∏ównym „bohaterem” tego wspomnienia jest B∏ogos∏awio-
ny kapelan Marynarki Wojennej, ks. kmdr W∏adys∏aw Mie-
goƒ. Osoba ju˝ znana czytelnikowi i niejednokrotnie opisa-
na od strony dokumentacji historycznej. Jako redakcja po-
stanowiliÊmy tym razem przybli˝yç t´ postaç w nieco inny
sposób. Zamys∏ by∏ taki – pójÊç Êladami miejsc i osób, z któ-
rymi by∏ zwiàzany za swego ˝ycia. Dotrzeç do miejsca uro-
dzenia, chrztu, pracy duszpasterskiej, pos∏ugi itd. Z ca∏ej
wyprawy dziennikarskiej szczególnie utkwi∏ mi w pami´ci
pobyt w Samborcu i Sandomierzu. Tam spotkaliÊmy si´ z
krewnymi B∏ogos∏awionego W∏adys∏awa Miegonia. Spotka-
nie to wywar∏ na mnie du˝e wra˝enie. B∏ogos∏awionego
wspomina∏y osoby, które w dzieciƒstwie styka∏y si´ z Nim.
Gdy przyje˝d˝a∏ w odwiedziny do rodziny – opowiadajà 
– zabiera∏ nas na spacery, opowiada∏ ró˝ne historie, uczy∏
nas i bawi∏ si´ z dzieçmi, obdarowywa∏ s∏odyczami. By∏ po
prostu dobrym wujkiem. A˝ pewnego dnia przyszed∏ ten
list... Ca∏a rodzina p∏acze, a dzieci nie rozumiejà, co si´
dzieje. To by∏a wiadomoÊç o jego Êmierci w Dachau. Pami´-
ta∏y te˝ przys∏anà z obozu sutann´ ze Êladami cierpienia 
– Êlady krwi i ropy – jak on musia∏ cierpieç – wspominajà
tamten moment.
Dla mnie, ksi´dza, pójÊcie Êladami m´czennika, który prze-
cie˝ by∏ zwyk∏ym cz∏owiekiem, ˝y∏, pracowa∏, pe∏ni∏ swojà
pos∏ug´ kap∏aƒskà i cierpia∏ by∏o spotkaniem z ˝ywym ka-
p∏aƒstwem. Spotkaniem z ˝ywymi obrazami zwyk∏ego, a
jednoczeÊnie b∏ogos∏awionego ˝ycia. Zw∏aszcza, ˝e mo-
g∏em wys∏uchaç to, co widziane by∏o wtedy oczami dzieci,
które przecie˝ odbierajà to, co widzà, czujà i nie ma w nich
jeszcze zak∏amania.
Kiedy ws∏uchiwa∏em si´ w opowiadanie o B∏ogos∏awionym
W∏adys∏awie przed oczyma stawa∏y ˝ywe obrazy scen
ewangelicznych, tych radosnych i tych bolesnych – dzieci
przychodzàcych do Chrystusa i scena zdzierania skrwawio-
nych szat z Chrystusa po biczowaniu. Na koniec refleksja,
próba zrozumienia tego wolnego wyboru: ofiarowano mu
wolnoÊç, on wybra∏ wiernoÊç swojemu powo∏aniu. W tym
tkwi sens bycia kapelanem i dziÊ – niestety nie przez wszyst-
kich rozumiany – trzeba byç z tymi, do których si´ jest po-
s∏any, w naszym przypadku z ˝o∏nierzami. Liczy si´ ˝ywa
obecnoÊç, w doli i niedoli ˝ycia ˝o∏nierza – ˝ywa obecnoÊç
przy cz∏owieku. Wystarczy czasem ÊwiadomoÊç, ˝e ten ka-
pelan po prostu jest.
Ten okres nauczy∏ mnie tak˝e nowego spojrzenia na s∏u˝b´
dziennikarskà. Chc´ powiedzieç, ˝e praca dziennikarza mo-
˝e staç si´ misjà, jeÊli redaktor wk∏ada w t´ prac´ czàstk´
siebie. JeÊli nie tylko wykonuje prac´, ale i wk∏ada serce,
wtedy nie jest po prostu najemnikiem, który wykonuje zleco-
ne zadanie, zamykajàce si´ w jakimÊ przedziale od – do i
do widzenia. JeÊli wk∏ada serce, to tylko wtedy ta praca
przynosi innym dobro, bo dziennikarz, redaktor to s∏uga
prawdy, a prawda to dobro.

Wys∏ucha∏a: El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Jak ksiàdz, Polak z Boles∏awca rodem, zosta∏ kapela-
nem w armii niemieckiej?
– Pochodz´ z Dolnego Âlàska, z Boles∏awca. Jako m∏ody ka-
p∏an wyjecha∏em do Niemiec i jestem tu ju˝ 8 lat. Nale˝´
do Zgromadzenia Ksi´˝y Salwatorianów, wyÊwi´cony zosta-
∏em w 1998 r. w Trzebnicy. Jeszcze nie doÊwiadczony m∏ody
kap∏an, zaraz po Êwi´ceniach, dosta∏em zgod´ Prowincja∏a
na wyjazd do Niemiec. Trzy lata pracowa∏em w Kolonii,
gdzie nauczy∏em si´ j´zyka niemieckiego, potem dwa lata
w Münster; tam szlifowa∏em znajomoÊç j´zyka. Potem zg∏o-
si∏em si´ do armii niemieckiej na kapelana, ale okaza∏o si´
to niemo˝liwe...
Jak uzasadniano t´ odmow´?
– W armii niemieckiej jest taka zasada, ˝e kapelani wojsko-
wi nie sà ˝o∏nierzami, ale urz´dnikami Ministerstwa Obrony
Narodowej. A urz´dnikiem paƒstwowym w Niemczech mo-
˝e byç tylko Niemiec. Poniewa˝ ja zg∏osi∏em si´ jako pierw-
szy Polak, a za rok Polska mia∏a wejÊç do Unii Europejskiej,
wi´c potraktowano mój akces eksperymentalnie. Zg∏osi∏em
si´, czeka∏em pó∏ roku na decyzj´ Ministerstwa Obrony i Mi-
nisterstwa Spraw Wewn´trznych. 1 marca 2003 r. rozpoczà-
∏em prac´ kapelana wojskowego w Augustdorf w 21. Bry-
gadzie Pancernej. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e jestem pierw-
szym i na razie jedynym kapelanem Polakiem w wojsku nie-
mieckim. Takim historycznym precedensem.
Jak si´ zrodzi∏a inicjatywa wspólnego pielgrzymowa-
nia ˝o∏nierzy polskich i niemieckich na Jasnà Gór´?
Czy ksiàdz od poczàtku towarzyszy w tej drodze ̋ o∏nie-
rzom Bundeswehry? 
– O pielgrzymce dowiedzia∏em si´ od ˝o∏nierzy; powiedzie-
li, ˝e razem z polskimi i s∏owackimi ˝o∏nierzami pielgrzymu-
jà z Warszawy do Cz´stochowy...

Nie by∏o to zorganizowane w ramach polowego duszpa-
sterstwa niemieckiego, by∏o to w ramach akcji wojskowej...
Czyli organizowa∏y jà w∏adze wojskowe?
– Zaprzyjaêniony z genera∏em Guderà genera∏ Pietrzyk
opowiedzia∏ o wojskowej pielgrzymce: – S∏uchaj nasze woj-
sko pielgrzymuje w sierpniu od 12 lat, mo˝e by tak zorga-
nizowaç coÊ razem. Genera∏ Gudera by∏ wówczas dowód-
cà Dywizji Pancernej w Dusseldorfie; powiedzia∏ ok., znaj-
dziemy ch∏opaków, przygotujemy i wyÊlemy. Po raz pierwszy
˝o∏nierze niemieccy maszerowali w 2002 r. bez kapelana.
By∏a to cz´Êç kompanii z jednostki wojskowej z Ahlen.
Polowe duszpasterstwo niemieckie w∏àczy∏o si´ póê-
niej?
– Rok póêniej Dziekan polowy z Berlina zapyta∏ mnie, czy nie
chcia∏bym pójÊç; znam przecie˝ j´zyk, polskà mentalnoÊç
i przede wszystkim jestem Polakiem. I w ten sposób pielgrzy-
muj´ z ˝o∏nierzami niemieckimi ju˝ po raz trzeci.
Jak ksiàdz ocenia, czy ta inicjatywa ma szans´ si´ roz-
wijaç, czy jest po stronie niemieckiej w∏aÊciwe zrozu-
mienie sensu i potrzeby jej kontynuowania?
– Trzeba spojrzeç na t´ spraw´ od strony wojskowej i ducho-
wej. JeÊli chodzi o p∏aszczyzn´ militarnà tego przedsi´wzi´-
cia, jako kapelan wojskowy, musz´ powiedzieç, ˝e jest to
strza∏ w dziesiàtk´. Dotyczy to przecie˝ kwestii wspó∏pracy
mi´dzy wojskiem polskim i niemieckim w ramach NATO.
Wprawdzie ˝o∏nierze niemieccy nie biorà udzia∏u w çwicze-
niach wojskowych, ale przez Niemców ta wyprawa jest trak-
towana cz´Êciowo jako çwiczenie wojskowe...
Mog  ́ powiedzieç, ˝e 98% ˝o∏nierzy jest zadowolonych
z udzia∏u w tej pielgrzymce – zdarzajà sí  drobne uwagi, ˝e
mo˝e od strony logistycznej oni by to troch  ́inaczej zrobili (ale
to wynika z ró˝nic w mentalnoÊci) – ale generalnie sà zasko-
czeni wsparciem Polaków, otwartoÊcià polskich ˝o∏nierzy...
W jaki sposób pielgrzymka kszta∏tuje ich duchowoÊç?
Jakie sà obserwacje ksi´dza kapelana?
– Na wst´pie mo˝e przybli˝´, jak wyglàdajà proporcje 
wyznaniowe Bundeswehry. Od trzech lat mojej pracy 
w Bundeswehrze – mamy 1/3 katolików, 1/3 protestantów
i 1/3 prawos∏awnych. Nasza grupa jest lustrem sytuacji wy-
znaniowej w ca∏ej armii niemieckiej.
Przede wszystkim trzeba powiedzieç, ˝e taka forma piesze-
go pielgrzymowania (ok. 10 dni) nie jest znana nawet wÊród
katolików niemieckich. Dlatego, gdy doznajà otwartoÊci Po-
laków, gdy ludzie wychodzà z jedzeniem, z piciem – sà za-
fascynowani, bo w Niemczech tego nie ma. Z regu∏y w piel-
grzymce uczestniczà ˝o∏nierze z dwóch jednostek: z Ahlen
i z Augustdorf, wchodzàcych w sk∏ad Dywizji Pancernej
z Düsseldorfu; na zmian´ raz z jednej, raz z drugiej. Do-
wódcy grup i ˝o∏nierze piszà sprawozdania po pielgrzymce,
pokazujà swoim kolegom zdj´cia, dzielà si´ wra˝eniami.

Jak ˝o∏nierze niemieccy przygotowujà si´
do tego wspólnego pielgrzymowania?
– ˚o∏nierze sà coraz lepiej przygotowani,
przynajmniej – jak obserwuj´ od trzech lat
– teoretycznie wiedzà, czego mogà si´ mniej
wi´cej spodziewaç. Ale ju˝ na miejscu, w Pol-
sce, okazuje si´, ˝e pierwsze dni sà dla nich
ci´˝kie. Ca∏y dzieƒ marszu i modlitwy, do te-
go jeszcze bariera j´zykowa. S∏owakom jest
∏atwiej, bo oba j´zyki, polski i s∏owacki sà so-
bie bli˝sze. Poczàtkowo mieliÊmy wi´cej t∏u-
maczy; w tym roku zosta∏em sam, i nie ukry-
wam, ˝e jest to z∏e. 
Co roku idzie nowa grupa m∏odych ludzi,
ale czy sà jakieÊ pytania, kierowane
do ksi´dza przez ˝o∏nierzy, które si´ powtarzajà?
– Po kilku dniach marszu, gdy obserwujà, czy to studentów
(˝o∏nierze idà z warszawskà pielgrzymkà akademickà
– przyp. EJ), czy innych ˝o∏nierzy przede wszystkim si´ dzi-
wià: – jak mo˝na dobrowolnie wybraç tak wczesne wstawa-
nie, modlitw´ przez ca∏y dzieƒ i taki wysi∏ek (przeci´tnie ok.
30–40 km marszu dziennie).
Jak Ksiàdz sàdzi, czy to jest mo˝e jakiÊ ogólniejszy
przejaw postaw dominujàcych w spo∏eczeƒstwie do-
brobytu, w spo∏eczeƒstwie konsumpcyjnym, które wy-
chowuje m∏odych wy∏àcznie do wygody, omijania trud-
noÊci, a nie ich pokonywania?...

– RzeczywiÊcie tak jest. Spo∏eczeƒstwa Zachodu Europy zda-
jà si´ mówiç im na ka˝dym kroku: po co masz si´ m´czyç,
jak mo˝esz pójÊç na ∏atwizn´. Oni w tej atmosferze wzrasta-
jà.
Pielgrzymka ze swoim duchowym przes∏aniem („przez
trudy do gwiazd”) zmusza ich do zweryfikowania tych
postaw? Czy okiem duszpasterza dostrzega ksiàdz ja-
kieÊ dobre owoce ich udzia∏u w polskiej pielgrzymce
do Czarnej Madonny?
– MyÊl´, ˝e tak. W zesz∏ym roku pielgrzymka zaowocowa∏a
chrztem i bierzmowaniem jednego z ˝o∏nierzy. W tym roku
Biskup Polowy Tadeusz P∏oski bierzmowa∏ trzech ˝o∏nierzy
Bundeswehry. A na PrzeproÊnej Górce 14 sierpnia 2005 r.
Dziekan Polowy Marynarki Wojennej Reiner Schadt, odpo-
wiedzialny w Bundeswehrze za wspó∏prac´ z Ordynariatem
Polowym w Polsce, wyrazi∏ nadziej´, ˝e mo˝e w przysz∏oÊci
sakrament ma∏˝eƒstwa zostanie tu udzielony jakiemuÊ ˝o∏-
nierzowi niemieckiemu...
Dla mnie, który przez 28 lat mieszka∏em w Polsce, takie s∏o-
wa jak wyrzeczenie, ofiara sà naturalne. Oni ju˝ tego nie ro-
zumiejà... Ale ju˝ w Polsce widaç, ̋ e podobny proces b´dzie
nast´powa∏. Wystarczy spojrzeç na obecnà wsz´dzie rekla-
m´, która promuje ∏atwoÊç, ∏atwizn´. Tylko, ˝e autorzy re-
klam ju˝ nie powiedzà, co za tym stoi...
Duchowe wyja∏owienie, pustka... Wracajàc do wàtku
tych pierwszych pytaƒ, które ich nurtujà na pielgrzym-
ce. Dziwià si´, poczàtkowo narzekajà na trudy, ale idà
i... wracajà na polskà pielgrzymk´. Dlaczego?
– Na pewno jest w tym poczàtkowo element pewnej fascy-
nacji czymÊ nowym, czego nie znajà w Niemczech. A wi´c
otwartoÊç na nowe doÊwiadczenie, a z drugiej strony satys-
fakcja, ˝e jednak si´ uda∏o. Mówili mi: nogi nas bolà, ale
idziemy. Byli szcz´Êliwi, ˝e przeszli wszystko i doszli. Z jednej
strony by∏a w tym m´ska satysfakcja – ka˝dy m´˝czyzna po-
trzebuje przecie˝ sukcesu – a z drugiej..., ˝e doszli do Cz´-
stochowy. Widzia∏em ich twarze w kaplicy Cudownego Ob-
razu. Nie mówi´, ˝e wszyscy byli wierzàcy, ale ta chwila za-
dumy przed obliczem Matki Bo˝ej. DoszliÊmy, szliÊmy tyle
dni. W kaplicy stoimy, modlimy si´ nie wi´cej ni˝ 10 minut.
Mówi∏em im wczeÊniej – sednem jest droga...
Wiadomo, czym dla nas, Polaków, jest Jasna Góra,
wiadomo na sam dêwi´k s∏owa serce bije ˝ywiej. A ja-
ka jest wiedza m∏odych Niemców na temat naszego
narodowego sanktuarium?
– Zasadniczo nie ma ˝adnej. Dla Niemców wychowanych
w zachodnich Niemczech historia koƒczy si´ na Odrze i Ny-
sie. Nawet nie o to chodzi, ˝e si´ nie interesujà, ale raczej
nie mieli mo˝liwoÊci poznania. I w tym momencie zaczy-
na si´ nasza rola, rola kapelanów; przed pielgrzymkà przy-
gotowaliÊmy ich organizujàc spotkania. Dostali do r´ki in-

formacje o historii Polski, historii Cz´stochowy – co dla Pola-
ków oznacza kult Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej.
Co ich najbardziej interesowa∏o na tych spotkaniach?
– Czasem by∏y to pytania dla nas niezrozumia∏e, np.: co
oznacza Matka Bo˝a dla cz∏owieka? Dlaczego Polacy czczà
ten Obraz? Dlaczego wsz´dzie, gdy przechodzimy ko∏o ka˝-
dego koÊcio∏a w Polsce, jest popiersie Papie˝a? Zauwa˝y∏em
te˝, ˝e z czasem pojawi∏y si´ w tych pytaniach treÊci teolo-
giczne. Pytali, kim jest dla nas nowy papie˝?
Co ksi´dzu kapelanowi da∏y te spotkania? Ka˝de spo-
tkanie przecie˝ coÊ daje ka˝dej ze stron...
– Dla mnie by∏a to okazja do zrewidowania pewnych rzeczy,

które dla mnie by∏y oczywiste. Szansa odkrywania na nowo
w∏asnej wiary. Pomogli mi patrzeç na koÊció∏ w Polsce,
na polskà wiar´ ich oczami; dzi´ki temu za ka˝dym razem
odkrywam coÊ nowego.
Na przyk∏ad jeden z nich zobaczy∏ przed wejÊciem do war-
szawskiej Katedry, na Starówce, wypisanych osiem Mszy Êw.
w niedziel´ i proste pytanie: – Tyle Mszy? Kto tam przyjdzie?
Gdy widzà, ˝e koÊció∏ jest pe∏en..., a ja mówi´, ˝e wsz´dzie
w niedziel´ koÊcio∏y w Polsce sà pe∏ne, zaczynajà si´ zasta-
nawiaç. Najpierw zaskoczenie, a potem refleksja...
Czy w tegorocznej pielgrzymce byli tacy ̋ o∏nierze, którzy
widzieli ju  ̋nasz kraj i mieli o nim jakieÊ wyobra˝enie?
– W tej naszej grupie 30-osobowej tyko 3–4 ˝o∏nierzy by∏o
w Polsce, reszta dopiero odkrywa∏a ten kraj. Przed wyrusze-
niem na pielgrzymk´ mamy dzieƒ na zwiedzanie Warszawy.
Po tym dniu sà zachwyceni Warszawà, zw∏aszcza otwarto-
Êcià ludzi, ˝yczliwoÊcià. Gdziekolwiek pójdà, m∏odzi ludzie
swobodnie informujà ich po angielsku czy niemiecku – to te˝
ich zaskoczy∏o. A przede wszystkim otwartoÊç ludzi w Polsce.
Byli w Muzeum Powstania Warszawskiego, widzieli to morze
ruin i póêniej patrzyli na Warszaw´ innymi oczyma. Widzie-
li, ˝e 60 lat temu Warszawy praktycznie nie by∏o. Mówili, ˝e
to pi´kne, odnowione miasto i nie mamy powodu chowaç
si´ za plecami innych i czuç si´ prowincjà Europy. W Mu-
zeum Powstania Warszawskiego mieli pog∏´bionà lekcj´
polskiej historii, a ju˝ na pielgrzymce, dzieƒ po dniu, pada-
∏y pytania zwiàzane z wiarà Polaków, z KoÊcio∏em w Polsce.
Czy ˝o∏nierze niemieccy uczestniczyli w pierwszym
spotkaniu Papie˝a Benedykta XVI z m∏odzie˝à w Kolo-
nii? Nasi podchorà˝owie z Wroc∏awia pojechali z ks.
kapelanem Mariuszem Stolarczykiem...
– Niestety, osobiÊcie nie mog∏em uczestniczyç w tym spotka-
niu, poniewa˝ przygotowywa∏em si´ do wyjazdu na misje
do Kosowa. Ale wiem, ˝e w Kolonii by∏o ok. 1500 ˝o∏nierzy
niemieckich z ró˝nych jednostek z ca∏ych Niemiec wraz z ka-
pelanami. 17 sierpnia by∏ dzieƒ poÊwi´cony duszpasterstwu
polowemu; uczestniczyli ˝o∏nierze z 15 krajów; by∏o wspól-
ne nabo˝eƒstwo...
Jak si´ uk∏ada∏a wspó∏praca mi´dzy niemieckimi i pol-
skimi kapelanami?
– JeÊli o mnie chodzi, to mog´ mówiç o samych pozytywach
tej wspó∏pracy. W tym roku po raz pierwszy na tej pielgrzym-
ce by∏ drugi kapelan niemiecki Stefan Schmuck – i by∏ za-
chwycony. Trzeba podkreÊliç, ˝e rozwija si´ przede wszyst-
kim wspó∏praca mi´dzy duszpasterstwem polowym Niemiec
i duszpasterstwem polowym w Polsce. W armii niemieckiej
jest 98 kapelanów katolickich. Dobrze by by∏o, ˝eby co ro-
ku si´ zmieniali i mieli mo˝liwoÊç uczestniczenia w tej piel-
grzymce, pomog∏oby to cz´Êci z nich prze∏amaç stereotypy
na temat polskiego KoÊcio∏a. 

POROZMAWIAJMY

Spojrzeç na Polsk´ oczami Czarnej Madonny...
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Zanim powsta∏ Êwiat widzialny, Bóg stworzy∏
w niebie anio∏ów. Anio∏owie, jako istoty du-
chowe, sà doskonalszymi od ludzi. Posiadajà
równie˝ bardziej bystry umys∏ i silniejszà wo-
l´. Poniewa˝ oglàdajà Boga, uczestniczà
w pe∏ni szcz´Êcia, które dopiero kiedyÊ stanie
si´ udzia∏em zbawionych. Nie znamy liczby
anio∏ów, ale z objawienia Bo˝ego wiemy, ˝e
jest ich niezliczone mnóstwo: „Tysiàc tysi´cy
s∏u˝y∏o Mu, a dziesi´ç tysi´cy po dziesi´ç
tysi´cy sta∏o przed Nim” (Dn 7,10) i dzielà si´
w zale˝noÊci od spe∏nianych zadaƒ i stopnia
doskona∏oÊci na dziewi´ç chórów. Serafini,
Cherubini i Trony stojà przed Bogiem. Pano-
wania, Moce i Pot´gi sprawujà opiek´ nad
Êwiatem. Królestwa, Archanio∏owie i Anio∏o-
wie wype∏niajà Bo˝e polecenia.
Wiara w istnienie anio∏ów oraz ich poÊred-
nictwo pomi´dzy ludêmi a Bogiem nie nale-
˝y do rodzaju pi´knych opowiadaƒ, ale ma
uzasadnienie w PiÊmie Êw. W Starym Testa-
mencie czytamy, ˝e po grzechu pierworod-

nym anio∏owie strzegli bram raju (Rdz 3,24),
archanio∏ Rafa∏ towarzyszy∏ i opiekowa∏ si´
w podró˝y m∏odym Tobiaszem (Tb 12, 
15-18), a rodzin´ Lota anio∏owie wyprowa-
dzili z Sodomy zagro˝onej karà (Rdz 19,15).
Równie˝ Ewangelia zawiera liczne Êwiadec-
twa o anio∏ach, którzy z woli Boga wype∏nia-
jà ró˝ne polecenia, np. zwiastowanie naro-
dzenia Jezusa (¸k 1,26-35), ostrze˝enie
Âwi´tej Rodziny (Mt 2,13), uwolnienie Êw.
Piotra z wi´zienia (Dz 12,7). Tak wi´c istnie-
nie anio∏ów i roztaczanie przez nich opieki
nad ludêmi nale˝y do prawd wiary. Troch´
zamieszania spowodowa∏y popularne obraz-
ki zawieszane najcz´Êciej nad ∏ó˝eczkami
dzieci, a przedstawiajàce anio∏a przeprowa-
dzajàcego maluchów przez mostek, w któ-
rym wyrwana deska grozi wypadkiem. Ilu-
stracja oddaje teologicznà prawd´ o opiece
i pomocy Anio∏a Stró˝a, tyle, ˝e utrwala
w poj´ciu dziecka skojarzenia na sposób
bardzo ziemski. Nale˝y rozumieç znaczenie

symboli, bo jak˝e bez nich przedstawiç istot´
duchowà, a wi´c owych skrzyde∏ i dziewcz´-
cej buzi, jako znaku niewinnoÊci, czyli stanu
∏aski i szybkiego dzia∏ania.
Z woli Bo˝ej anio∏owie udzielajà nam pomo-
cy zarówno w porzàdku doczesnym, jak
i nadprzyrodzonym, ale czynià to we w∏aÊci-
wy sobie sposób. Na pewno nasz anio∏ nie
powstrzyma nas za r´k´, gdy nieuwa˝nie
wkroczymy na jezdni´ na czerwonym Êwietle.
Jego interwencja to oddzia∏ywanie na nasz
rozum i wol´, a okazuje si´ to bardzo sku-
teczne i potrzebne. Anio∏owie sà tak˝e naszy-
mi or´downikami przed Bogiem, a najwa˝-
niejszym ich zadaniem jest doprowadzenie
nas do zbawienia. KoÊció∏ naucza, ˝e ka˝dy
cz∏owiek od swego urodzenia, a mo˝e nawet
od chwili pocz´cia, ma Anio∏a Stró˝a.
W ziemskiej rzeczywistoÊci nie znamy ca∏ej
prawdy o roli tych dobrych duchów. Poznamy
jà dopiero w wiecznoÊci. Z tego jednak, co
wiemy, ukazuje si´ nam wielka mi∏oÊç i do-
broç Boga, który, troszczàc si´ jak najlepszy
ojciec o potrzeby swoich dzieci, stara si´ im
zaradziç. Modlitwa do Anio∏a Stró˝a powin-
na nale˝eç do codziennego pacierza ka˝de-
go wierzàcego cz∏owieka, niezale˝nie od jego
wieku. Zaniedbywanie jej, to wyrzàdzanie
krzywdy sobie samemu.

Ks. Antoni Gorzandt

10 Rok XIV nr 16 (300)

DROGA – PRAWDA – ˚YCIE

Jako stworzenia czysto duchowe anio∏owie posiadajà rozum i wol´, sà stworzenia-
mi osobowymi i nieÊmiertelnymi. Przewy˝szajà doskona∏oÊcià wszystkie stworze-
nia widzialne. (KKK, 330)

Anio∏owie – dobre duchy

W Zak∏adzie Piel´gnacyjno-Opiekuƒ-
czym Przychodni Lekarskiej WAT powsta-
∏a nowa kaplica. Pierwszà Msz´ Êw.
z udzia∏em chorych i ich rodzin celebro-
wa∏ w niej 12 wrzeÊnia 2005 r. o godz. 13
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski,
który dokona∏ poÊwi´cenia nowego
miejsca kultu. Kaplica pw. Matki Bo˝ej
Nieustajàcej Pomocy przy ul. Kartezju-
sza 2 powsta∏a dzi´ki staraniom Parafii
Wojskowej pw. Matki Bo˝ej Ostrobram-
skiej i Dyrekcji Przychodni Lekarskiej
Wojskowej Akademii Medycznej.

Na uroczystoÊç otwarcia i poÊwi´cenia nowej
kaplicy przybyli m.in.: Minister Tadeusz Ba∏a-
chowicz z Biura Bezpieczeƒstwa Narodowe-
go, Burmistrz dzielnicy Bemowo W∏odzimierz
Ca∏ka, Dowódca Dowództwa Operacyjnego
gen. broni Henryk Tacik (którego mama jest
pacjentkà zak∏adu), Dowódca Garnizonu
Warszawa gen. dyw. Jan Klejszmit
(parafianin z Bemowa), Szef Zarzàdu
Wojskowej S∏u˝by Zdrowia, gen.
bryg. Marek Kondracki, gen. bryg.
Ryszard Szulich, Dowódca 3. War-
szawskiej Brygady Rakietowej Obro-
ny Powietrznej, która stacjonuje
na terenie Bemowa. 
Proboszcz Parafii Wojskowej z Bemo-
wa p∏k Jan Domian z∏o˝y∏ szczególne
podzi´kowania za zrozumienie po-
trzeb ludzi cierpiàcych na r´ce g∏ów-
nych sponsorów Kaplicy z Centrum
Finansowego „Pu∏awska” – Prezesa
Krzysztofa Najgrodzkiego i Wicepre-
zesa Wojciecha Ciurzyƒskiego.
Biskup Polowy przypomnia∏ na wst´-
pie, ˝e miejsce cierpienia, jakim jest
szpital, jest „miejscem Êwi´tym”. Oj-
ciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II, przyjaciel

chorych, sam cierpiàcy – powiedzia∏ biskup 
– przywiàzywa∏ szczególnà wag´ do spotkaƒ
z chorymi w czasie swoich pielgrzymek. 
Pierwsza Eucharystia w nowej kaplicy spra-
wowana by∏a w intencji chorych oraz wszyst-
kich niosàcych im samarytaƒskà pomoc. Bi-
skup P∏oski mówi∏ w homilii m.in., ˝e cierpie-
nie i choroba sà wpisane w tajemnic´ ˝ycia
cz∏owieka. Zdrowie jest darem Bo˝ym, ale
wa˝ne jest równie˝, aby odczytaç zamys∏ Bo-
˝y, gdy spotyka nas cierpienie, podkreÊli∏ bi-
skup. Kluczem do jego odczytania jest krzy˝
Chrystusa. Kto potrafi przyjàç cierpienie
w swoim ˝yciu i rozjaÊniç je w Êwietle wiary,
doÊwiadcza, ˝e staje si´ ono êród∏em nadziei
i zbawienia. Nie do pogodzenia z moralno-
Êcià chrzeÊcijaƒskà jest, mówi∏ dalej kazno-
dzieja, oboj´tne przechodzenie obok cierpie-
nia, omijanie cierpiàcego. W∏aÊciwa chrzeÊci-
janinowi postawa to pochylenie si´ z troskà
nad cierpiàcym i wzi´cie na siebie cz´Êci jego

brzemienia, zaznaczy∏. Wspó∏czesny cz∏owiek
oczekuje od nas „Ewangelii pocieszenia”, po-
wiedzia∏. Bywajà sytuacje, gdy ci´˝ar cierpie-
nia staje si´ nieznoÊny i wtedy oskar˝amy Bo-
ga o niesprawiedliwoÊç, ale gdy spojrzymy
na Krzy˝ Chrystusa, doda∏, skarga cichnie,
bo przecie˝ Ukrzy˝owany Chrystus cierpi
z nami dobrowolnie i niewinnie. Nie mo˝-
na stawiaç zarzutów Bogu solidarnemu
z ludzkim cierpieniem, mówi∏ dalej Biskup
P∏oski. Mówiàc o rozwoju badaƒ naukowych,
które majà s∏u˝yç chorym, biskup wspomnia∏
o koncepcji medycyny holistycznej, uwzgl´d-
niajàcej wszystkie potrzeby pacjenta, równie˝
duchowe. Przypomnia∏ te˝ o obowiàzku da-
wania czytelnego Êwiadectwa przez wszyst-
kich chrzeÊcijan pracujàcych z chorymi. Win-
ni oni, doda∏, dawaç przejrzysty wyraz swoim
przekonaniom etycznym…
Biskup Polowy Tadeusz P∏oski dokona∏ na-
st´pnie poÊwi´cenia tabernakulum, obrazu

Patronki Kaplicy Matki Bo˝ej Nie-
ustajàcej Pomocy oraz wszystkich
pomieszczeƒ. Obrz´d poÊwi´cenia
nadaje im odtàd charakter sakralny,
wy∏àczajàc z dotychczasowego u˝yt-
ku Êwieckiego. 
Dyrektor przychodni podzi´kowa∏
biskupowi w imieniu personelu
i chorych oraz wr´czy∏ upominek
– pióro wieczne, z ˝yczeniami, by
w swojej misji duszpasterskiej mia∏
nim okazj´ podpisywaç jeszcze wie-
le dekretów ustanawiajàcych nowe
miejsca kultu. Biskup P∏oski, w oto-
czeniu personelu medycznego i ge-
neralicji, zwiedzi∏ sale Zak∏adu Pie-
l´gnacyjno-Opiekuƒczego, gdzie
pob∏ogos∏awi∏ chorych. 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Nowa kaplica w przychodni WAT
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione
Je˝eli Êwiat Was nie szanuje, 

pocieszcie si´, 
bo przynajmniej Was nie oszukuje.

Âw. Franciszek Salezy

I ukochali ten kraj
Nak∏adem wydawnictwa „Polifot” we Wro-
c∏awiu ukaza∏a si´ trzytomowa ksià˝ka
„A matki wcià˝ p∏aczà”.
Autor pisze o okrucieƒstwie wojny, która do-
tkn´∏a szczególnie pokolenie Polaków, które
w chwili jej wybuchu by∏o jeszcze dzieçmi.
Ominà∏ ich okres radosnej m∏odzieƒczoÊci,
nauki, pierwszych sukcesów ˝yciowych, mi∏o-
Êci. Zdawali sobie spraw´ z trudnoÊci, jakie
prze˝ywa∏ ca∏y Naród, sami pozostajàc
w swojej wyobraêni i naiwnoÊci jako niedoty-
kalni.

Z kart ksià˝ki przebija poczàtkowo nieÊwiado-
moÊç i dziecinna naiwnoÊç, zadziornoÊç znaj-
dujàca ujÊcie w nie zawsze w∏aÊciwym zacho-
waniu, ale w miar´ dojrzewania narasta Êwia-
domoÊç odpowiedzialnoÊci i obowiàzku. Autor
przedstawia to na przestrzeni wielu lat – w oko-
wach zaborów, na szlaku bojowym 27. Wo∏yƒ-
skiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w 1944
roku, nast´pnie w Wojsku Polskim i w czasie
swojej odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy
oficera Stra˝y Po˝arnej.
Ca∏oÊç podzielona jest na trzy cz´Êci i obej-
muje okres od 1939 do 1945 roku.
Mo˝na to nazwaç „˝yciowà drogà Kresowia-
ka”.

/am/

Feliks Kostecki „Lech”
A matki wcià˝ p∏aczà
„Polifot Wroc∏aw”
Wroc∏aw 2005
I tom ss. 284,
II tom ss. 375,
III tom ss. 394.

Âw. Stanis∏aw Kostka urodzi∏ si´ 28 paêdzierni-
ka 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu, jako syn
Ma∏gorzaty i Jana. Wychowywany by∏ w atmosfe-
rze religijnej, jaka panowa∏a w domu rodzinnym.
Od dziecka odznacza∏ si´ niezwyk∏à pobo˝noÊcià.
Ojciec, kasztelan, pragnà∏ zapewniç synowi dobre
wykszta∏cenie i wychowanie. W czternastym roku
˝ycia wys∏a∏ go wi´c razem ze starszym bratem
Paw∏em do Wiednia dla rozpocz´cia tam nauki
w kolegium jezuickim. 
Bracia wynaj´li mieszkanie w domu luterani-
na Kimberkera niedaleko Collegium. W domu nie
by∏o warunków do modlitwy, wi´c Stanis∏aw wsta-
wa∏ w nocy, by si´ spokojnie pomodliç kl´czàc lub
le˝àc krzy˝em. Niekiedy w nocy szed∏ do pobli-
skiego koÊcio∏a i tam w samotnoÊci spotyka∏ si´
z Bogiem. W Wiedniu Stanis∏aw mia∏ kierownika
duchowego – jezuit´ o. Fatio, który pozostawi∏ ta-
kie Êwiadectwo: „WÊród wszystkich swoich kole-
gów Stanis∏aw wyró˝nia∏ si´ pobo˝noÊcià, skrom-
noÊcià i ucz´szczaniem do Sakramentów Êw.,
umartwianiem, nabo˝eƒstwem do Matki Bo˝ej,
gorliwoÊcià w s∏u˝eniu do Mszy Êwi´tej”.
Stanis∏aw nale˝a∏ w Wiedniu do Sodalicji Mariaƒ-
skiej, co wiàza∏o si´ z dobrowolnym spe∏nianiem
przyj´tych praktyk religijnych: m.in. codziennej
Mszy Êw. i ró˝aƒca, a w niedziel´ i Êwi´ta odwiedza-
nia chorych i spe∏niania dobrych uczynków. Nale˝a∏
te˝ do kongregacji Êw. Barbary, gdzie zosta∏ nawet
prezesem. Odda∏ si´ opiece Êw. Barbarze wierzàc,
˝e w∏aÊnie Êw. Barbara jako patronka dobrej Êmier-
ci pomo˝e mu umrzeç w stanie ¸aski UÊwi´cajàcej.
Z upodobaniem prowadzi∏ ascetyczny tryb ˝ycia nie
znajdujàc zrozumienia i akceptacji wspó∏lokatorów.
By∏ przez nich upokarzany i wyÊmiewany. 

W grudniu 1566 roku Stanis∏aw po-
wa˝nie zachorowa∏ i bardzo pragnà∏
przyjàç Komuni´ Êw. W nocy otrzyma∏
wizj´, jak Êw. Barbara z dwoma anio-
∏ami przynoszà mu Komuni´ Êw.
Otrzyma∏ te˝ drugà wizj´, jak Matka
Bo˝a z Dzieciàtkiem Jezus pochyla si´
na nim i sk∏ada mu w ramiona Dzie-
ciàtko. Nazajutrz Stanis∏aw, ku ogól-
nemu zdziwieniu, wsta∏ zupe∏nie
zdrowy z g∏´bokim przeÊwiadcze-
niem, ̋ e Maryja go uzdrowi∏a i Mary-
ja pragnie, by wstàpi∏ do jezuitów.
Nadszed∏ dzieƒ Êw. Wawrzyƒca – niedziela 1567
roku. Na stancji Pawe∏ wraz ze s∏u˝bà urzàdzili
biesiad´ po˝egnalnà przed wyjazdem do Polski.
Nie byli zdziwieni nieobecnoÊcià Stanis∏awa, bo
wiedzieli, ˝e nie lubi takich zabaw, a poza tym ra-
no na pewno poszed∏ do koÊcio∏a. Dopiero
przy koƒcu dnia zacz´li go szukaç. Znaleêli list po-
˝egnalny napisany przez Stanis∏awa, w którym in-
formowa∏, ˝e idzie wstàpiç do jezuitów gdzie in-
dziej, bo w Wiedniu nie jest to mo˝liwe. Stanis∏aw
zaplanowa∏ ucieczk´ ju˝ wczeÊniej. Po porannej
Mszy Êw. przebra∏ si´ za ˝ebraka i pieszo wyruszy∏
do Augsburga, do Êw. Piotra Kanizjusza. Pieszo
pokona∏ oko∏o 650 km z Wiednia do Dylingi.
Spotka∏ tam o. Piotra, który zatrzyma∏ go w Dylin-
dze, w konwikcie jezuickim Êw. Hieronima. Przez
trzy tygodnie Stanis∏aw z ochotà i radoÊcià gorli-
wie us∏ugiwa∏ do sto∏u i w kuchni konwiktu. Âw.
Piotr Kanizjusz dostrzeg∏ powo∏anie Stanis∏awa
i skierowa∏ go do genera∏a jezuitów w Rzymie Êw.
Franciszka Borgiasza. Powsta∏o stàd powiedzenie,
˝e „Êwi´ty Êwi´tego Êwi´temu poleca∏”. 

Do Rzymu przyby∏ 25 paêdzierni-
ka 1567 roku. Po trzech dniach
wypoczynku i szczegó∏owych ba-
daniach kandydata Stanis∏aw 
zosta∏ przyj´ty do nowicjatu
przy koÊciele Êw. Andrzeja, gdzie
wyrazi∏ gotowoÊç oddania si´ na-
ukom i pos∏ugom domowym, zo-
stania ksi´dzem lub braciszkiem.
W styczniu 1568 roku zosta∏ prze-
niesiony do Kolegium Rzymskie-
go, gdzie odby∏ miesi´czne reko-
lekcje ignacjaƒskie ze spowiedzià

generalnà z ca∏ego ˝ycia u o. Alfonsa Ruiza. 
Po zakoƒczeniu rekolekcji Stanis∏aw otrzyma∏ list
od ojca, który zarzuca∏ mu, ˝e znies∏awi∏ dom,
przechodzàc pieszo w ubiorze ˝ebraka przez pra-
wie pó∏ Europy, ˝e zhaƒbi∏ szlachectwo. 
W nowicjacie Stanis∏aw nareszcie móg∏ rozkoszo-
waç si´ modlitwà, a zw∏aszcza rozwa˝aniem M´ki
Paƒskiej. Do Rzymu przyjecha∏ g∏osiç S∏owo Bo˝e
znany prowincja∏ Niemiec Êw. Piotr Kanizjusz.
Dnia 1 sierpnia 1568 roku Stanis∏aw wys∏ucha∏
nauki o tym, ˝e nale˝y tak ˝yç, jakby najbli˝szy
miesiàc mia∏ byç ostatnim w ˝yciu. Na poczàtku
miesiàca zwyczajem nowicjuszy by∏o losowanie
patrona, którego nale˝a∏o poznawaç i naÊlado-
waç w danym miesiàcu. W sierpniu Stanis∏aw wy-
losowa∏ jako patrona Êwi´tego Wawrzyƒca. W tym
czasie Stanis∏aw przeczuwa∏ bliskà Êmierç. W∏a-
Ênie w dniu Êw. Wawrzyƒca, 10 sierpnia 1568 ro-
ku wieczorem, Stanis∏aw nagle zachorowa∏. Stan
zdrowia pogarsza∏ si´ z dnia na dzieƒ. Zmar∏ 15
sierpnia 1568 roku przepowiedziawszy ju˝ kilka
dni wczeÊniej dat´ swojej Êmierci.

Âwi´ty Stanis∏aw Kostka
zakonnik
wspomnienie obchodzimy 18 wrzeÊnia

Patron polskiej m∏odzie˝y



Po II wojnie Êwiatowej nie brano kleryków
do wojska, zapewne kierujàc si´ jeszcze posta-
nowieniami konkordatowymi z 1925 roku. 

Nast´pne porozumienie z 14 IV 1950 r. mi´dzy Epi-
skopatem a Rzàdem pozwala∏o bez wi´kszych trud-
noÊci klerykom podà˝aç do kap∏aƒstwa. Na podsta-
wie przeprowadzonych badaƒ przez historyka W.
Fràtczaka, który mia∏ dost´p do akt IPN, nale˝y stwier-
dziç, ˝e ta normalnoÊç zosta∏a zachwiana ju˝ w 1959
roku, kiedy to z „Notatki s∏u˝bowej o sytuacji alum-
nów odbywajàcych s∏u˝b´ wojskowà”, podpisanej
przez Szefa G∏ównego Zarzàdu Politycznego WP Woj-
ciecha Jaruzelskiego, dowiadujemy si´, ˝e Urzàd ds.
Wyznaƒ wystàpi∏, aby powo∏aç do s∏u˝by wojsko-
wej 201 alumnów z seminariów diecezjalnych i 67
z zakonnych. Z tej liczby Urzàd poleci∏ póêniej wyco-
faç 80 kart powo∏ania do wojska. W 1959 roku
po raz pierwszy powo∏ano do wojska kleryków z se-
minarium w Kielcach. 8 V 1963 roku tajna informa-
cja podpisana przez dyrektora Departamentu MSW
St. Morawskiego, skierowana do Komend Wojewódz-
kich wyraênie wskazuje, ˝e z niektórych seminariów
alumni b´dà powo∏ywani do wojska i po tym piÊmie
wcielono do odbycia s∏u˝by, wed∏ug podanej tak˝e
liczby z seminariów: w Kielcach, PrzemyÊlu, Gnieênie,
Poznaniu, Gorzowie, Wroc∏awiu, Olsztynie, Warsza-
wie, Tarnowie i Sandomierzu. Natomiast z semina-
riów zakonnych te represje sta∏y si´ doÊwiadczeniem:
Salezjanów, Franciszkanów, Werbistów, Redemptory-
stów i Paulinów.

Decydenci i miejsca s∏u˝by
Z analizy dokumentów Komitetu Centralnego dowia-
dujemy si´, ˝e stosowano równie˝ pewne kryteria po-
wo∏ywania kleryków do wojska. Wi´ksza liczba klery-
ków w wojsku z danego seminarium by∏a uzale˝nio-
na od postawy biskupa diecezjalnego, gdy on „wyró˝-
nia∏ si´ wrogà postawà wobec paƒstwa”. O tym, kto
z alumnów mia∏ s∏u˝yç w wojsku, decydowano
w Warszawie w GZP WP, tam równie˝ zapada∏y decy-
zje, ilu kleryków musi odbyç s∏u˝b´ wojskowà, a ilu
mo˝na zwolniç. GZP WP przysy∏a∏ imienne listy, stam-
tàd tak˝e przysy∏ano ju˝ gotowe wzory pism do Woj-
skowych Komend, z pozytywnymi lub negatywnymi
odpowiedziami. W 1963 roku na szczeblu w∏adz cen-
tralnych podj´to decyzj´, i˝ do odbycia s∏u˝by wojsko-
wej nale˝y powo∏ywaç kleryków z pierwszych trzech
roczników, a w ostatnich latach stosowania tej prakty-
ki zasadniczo wcielano kleryków z I rocznika, gdy˝ by-
li jeszcze najmniej przygotowani intelektualnie i stàd
dla prowadzàcych zaj´cia polityczne stanowili naj-
mniejsze „zagro˝enie”. 
Decyzja o powo∏ywaniu kleryków do wojska zapad∏a
w Komitecie Centralnym, a wykonawcami byli G∏ów-
ny Zarzàd Polityczny Wojska Polskiego, IV Departa-
ment MSW i Urzàd ds. Wyznaƒ.
Na pewno powo∏ywanie kleryków
do wojska by∏o sposobem otwartej
walki z KoÊcio∏em. 
Poczàtkowo kleryków wcielano
do ró˝nych jednostek wojskowych
na terenie ca∏ego kraju, w tzw. „dia-
sporze”. Wed∏ug ówczesnych w∏adz,
pomys∏ ten nie okaza∏ si´ zbyt trafny,
gdy˝ klerycy mieli pozytywny wp∏yw
na ˝o∏nierzy, a nawet na zawodowà
kadr´ („alumni w jednostkach brylo-
wali wykszta∏ceniem, umiej´tnoÊcia-
mi przyswajania wiedzy. Zachowanie
alumnów w wojsku wprowadza
w b∏àd wielu oficerów politycznych
i pozwala im zajmowaç najwygod-
niejsze stanowiska magazynierów,
sanitariuszy, pisarzy”). Nic te˝ dziw-
nego, ˝e dla wyeliminowania „za-
gro˝eƒ” zw∏aszcza dla ówczesnej ka-
dry w latach 1964–1980 alumnów
wcielano do specjalnych jednostek
„kleryckich” w Gdaƒsku, Opolu
i Szczecinie – Podjuchach. Ju˝

w 1965 roku kleryckà jednostk´ z Gdaƒska przenie-
siono do Bartoszyc, z Opola do Brzegu, a trzecia po-
zosta∏a w Szczecinie – Podjuchach, którà ostatecznie
zlikwidowano w 1973 roku. Ówczesne w∏adze wrogo
nastawione do KoÊcio∏a tak kierowa∏y poborami do
jednostek, aby klerycy z pewnym ju˝ sta˝em odbywa-
nia s∏u˝by nie spotykali si´ z tymi, którzy dopiero co
zostali wcielani, tak wi´c do danej jednostki alumni
byli powo∏ywani co dwa lata. W jednostkach tych od-
bywali s∏u˝b´ wojskowà nie tylko alumni, ale tak˝e
m∏odzi m´˝czyêni, specjalnie dobierani, zw∏aszcza le-
gitymujàcy si´ przyna-
le˝noÊcià do ZSMP lub
do PZPR. Zanim zostali
wcieleni do takiej jed-
nostki, byli specjalnie
przeszkoleni i udawali
si´ do jednostki z prze-
s∏aniem, ˝e b´dà mieli
do czynienia z wroga-
mi ustroju PRL. Zasad-
niczym ich zadaniem
by∏a sta∏a obserwacja, z obowiàzkiem przekazywania
w∏adzom jednostki informacji o zachowaniach, roz-
mowach, tematyce rozmów, zainteresowaniach,
o sposobie i czasie modlitwy, a tak˝e przeszkadzanie
alumnom w modlitwach i rozwijaniu teologiczno-
ascetycznych zainteresowaƒ.
Natomiast kadra jednostek kleryckich zwykle rekruto-
wa∏a si´ z szeregów ateistów i to przede wszystkim
ateistów wojujàcych, z pogardà odnoszàcych si´
do tego wszystkiego, co by∏o zwiàzane z Bogiem i Ko-
Êcio∏em, chocia˝ mo˝na by∏o spotkaç oficerów, którzy
niejednokrotnie byli niespokojni w obliczu postawio-
nych im zadaƒ przez socjalistyczne w∏adze.... 
Klerycy w Brzegu nie pe∏nili s∏u˝by wartowniczej z bro-
nià w r´ku, co na pewno by∏o Êwiadectwem l´ku
w∏adz. Du˝à wag´ przywiàzywano do szkolenia poli-
tycznego, w którym klerycy w ka˝dym tygodniu uczest-
niczyli w wymiarze 6 godzin. Na te szkolenia byli za-
praszani tak˝e prelegenci z Towarzystwa Krzewienia
Kultury Âwieckiej, którzy wielokrotnie nie radzili sobie
w prowadzeniu zaj´ç przede wszystkim z powodu
braku przygotowania i wielkiej ignorancji w sprawach
wiary i KoÊcio∏a. 

Co pomaga∏o klerykom przetrwaç? 
... Nadzieja, postawa Episkopatu Polski, troska du-
chowych opiekunów, Ksi´˝y Prze∏o˝onych z Wy˝szych
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych,
wielka pomoc kleryków–rezerwistów, a przede wszyst-
kim praktyki religijne, a zw∏aszcza modlitwa pozwala-
∏y przetrwaç tamten trudny czas....
Nale˝y oddaç wielki szacunek dla Prymasa Polski
Kard. Stefana Wyszyƒskiego i Polskich Biskupów, któ-
rzy stale ubiegali si´ o to, aby klerycy Wy˝szych Semi-
nariów Duchownych w kwestii odbywania s∏u˝by woj-

skowej byli traktowani tak samo jak studenci uczelni
Êwieckich. Wizyty Biskupów Diecezjalnych, a tak˝e Po-
mocniczych w koszarach lub na plebaniach, gdzie
podczas przepustek sta∏ych gromadzili si´ klerycy, by-
∏y wielkim doÊwiadczeniem ducha i przynosi∏y wyjàt-
kowe umocnienie. Regularne odwiedziny kleryków
przez Ksi´˝y Prze∏o˝onych z Seminariów Duchownych
by∏y Êwiadectwem, ˝e los kleryków nie jest oboj´tny
W∏adzom Seminaryjnym i ca∏y czas alumni mieli prze-
konanie, ˝e sà na drodze do kap∏aƒstwa. Nieocenio-
nà rol´ spe∏niali opiekunowie duchowi kleryków... Tak
by∏o w Bartoszycach, z wielkim duchowym opiekunem
kleryków Ks. Adolfem Setlakiem, czy w Brzegu, gdzie
zawsze mo˝na by∏o liczyç na pomoc Ks. Jana Janow-
skiego i Ks. Zbigniewa Bàkowskiego.
Klerycy bardzo cenili sobie kontakty z alumnami, któ-
rzy ju˝ odbyli s∏u˝b´ wojskowà, jako ˝e oni po swoich

doÊwiadczeniach zwy-
kle najtrafniej potrafili
oceniaç kadr´ wojsko-
wà, a tak˝e przestrzega-
li przed niektórymi oso-
bami i mobilizowali,
aby nie upadaç na du-
chu.
Sytuacja ˝ycia koszaro-
wego owszem by∏a
trudna, nie sprzyja∏a

rozwojowi wiary, ale nie by∏a na tyle beznadziejna,
aby nie mo˝na by∏o jej rozwijaç, a w tym klerykom
pomaga∏y praktyki religijne, spe∏nianie nie bez prze-
szkód. Klerycy bardzo cenili sobie w sypialniach, ju˝
po „capstrzyku” wspólnà wieczornà modlitw´, wielo-
krotnie przerywanà przez kaprali czy kolegów „cywi-
li”. Wielkim pragnieniem alumnów by∏o uczestnicze-
nie w niedzielnej Mszy Êwi´tej, co zw∏aszcza w la-
tach 60. i 70. w wielu wypadkach by∏o czymÊ niemo˝-
liwym i dlatego klerycy gromadzili si´ w niedzielne
przedpo∏udnia w sypialniach i sami odmawiali sta∏e
cz´Êci Mszy Êwi´tej z odczytaniem testów biblijnych
przewidzianych na danà niedziel´. Dopiero, kiedy
kard. Karol Wojty∏a zosta∏ papie˝em, a dok∏adnie
od lutego 1979 roku sytuacja na tyle si´ zmieni∏a, ˝e
ju˝ prawie w ka˝dà niedziel´ klerycy mogli uczestni-
czyç w koÊciele w Mszy Êwi´tej. 
Pewnà pomoc w spe∏nianiu praktyk religijnych nieÊli
ówczeÊni kapelani wojskowi. Odwiedziny kleryków
przez kapelanów mia∏y charakter formalny. Kapelani
przybywali do koszar zwykle dwa razy do roku: w Ad-
wencie i w Wielkim PoÊcie, aby wyg∏osiç patriotycznà
pogadank´, wczeÊniej uzgodnionà z GZP WP. Po˝yt-
kiem wizyt kapelanów by∏a mo˝liwoÊç wyjÊcia wszyst-
kich alumnów na przepustk´, aby przystàpiç do Spo-
wiedzi Êwi´tej, a potem uczestniczyç w Mszy Êwi´tej
z homilià ksi´dza kapelana. „Kapelani musieli sk∏a-
daç raporty z tych spotkaƒ do GZP WP i Wydzia∏u Wy-
znaƒ w województwie. Zapytywani przez alumnów
o sprawy swobodnego wyznawania wiary udzielali
odpowiedzi zgodnych z zarzàdzeniami wojska,
a szczególnie w∏adz politycznych”...
Ówczesne w∏adze bardzo liczy∏y, i˝ wspomniane 
– w wielkim skrócie w niniejszym przed∏o˝eniu – meto-
dy pracy nad klerykami, doprowadzà do zniszczenia

powo∏ania kap∏aƒskiego u niejedne-
go wcielonego do wojska kleryka,
a byç mo˝e nawet pozyskajà do
wspó∏pracy z przeÊladujàcymi KoÊció∏.
Gdy tymczasem warto wiedzieç, ˝e
w latach 1955–1980 do odbycia za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej zosta∏o
wcielonych 2926 alumnów, a bezpo-
Êrednio po odbyciu s∏u˝by nie wróci∏o
lub zosta∏o usuni´tych z semina-
rium 139, czyli tylko 4,4% ca∏ej popu-
lacji rezerwistów. Jest to niewielki od-
setek, jeÊli weêmie si´ pod uwag´, ˝e
wÊród alumnów, którzy nie s∏u˝yli
w wojsku, oko∏o 40% nie przyj´∏o
Êwi´ceƒ kap∏aƒskich. Na pewno nie-
których „z∏amano”, choç prawdopo-
dobnie nigdy nie uda si´ podaç takiej
statystyki, ale na pewno wszyscy
po powrocie z wojska do Wy˝szych
Seminariów Duchownych udowodnili,
˝e dla Chrystusa warto trudziç si´
po ˝o∏niersku. 

Ks. dr Kazimierz Fàfara
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Ten dzieƒ, 17 wrzeÊnia 1939 r., otworzy∏ i t´ kart´...

Byli znakiem sprzeciwu

Nie jestem zwolennikiem zemsty na lu-
dziach, którzy tamten system tworzyli, któ-
rzy gorliwie pracowali nad poni˝aniem
kleryków w wojsku, ale w imi´ prawdy,
tak po ˝o∏niersku niech powiedzà ludzie
tamtego czasu: „Przepraszamy, wstydzimy
si´ tej pracy. My po prostu zostaliÊmy
oszukani – wybaczcie!”.
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17 wrzeÊnia 1939 r. Zwiàzek Sowiecki
dokona∏ agresji na Polsk´, ∏amiàc
w ten sposób cztery umowy mi´dzyna-
rodowe. Ta zdradziecka napaÊç by∏a
bezpoÊrednià konsekwencjà tajnego
porozumienia z sierpnia 1939, zwane-
go paktem Ribbentrop–Mo∏otow, który
zak∏ada∏, ˝e najpóêniej dwa tygodnie
po agresji niemieckiej nastàpi agresja
sowiecka.

17 wrzeÊnia 1939 r. by∏ prologiem wielkich
cierpieƒ narodu polskiego od Katynia, przez
gehenn´ Sybiraków, zsy∏ki do ∏agrów, w stepy
Kazachstanu itd. Karta martyrologii Polaków,
którym cierpienia zadawali ich rodacy, kolabo-
rujàcy w okresie powojennym z systemem
w∏adzy narzuconej przez poja∏taƒski podzia∏
geopolityczny, jest jeszcze nie ca∏kiem za-
mkni´ta. Jest jeszcze wiele dat, miejsc, ludzi,
zdarzeƒ, o których Êwiat nie chce pami´taç.
Podobnie jak nad coraz s∏abiej przypominanà
datà 17 wrzeÊnia, „cià˝y nad nimi wyrok zmo-
wy milczenia” – powiedzia∏ m.in. Wikariusz
Generalny ks. p∏k S∏awomir ˚arski – 17 wrze-
Ênia 2005 r. w Katedrze Polowej podczas Mszy
Êw. w intencji Polaków, którzy doÊwiadczyli Gol-
goty Wschodu. 
Obchody 66. rocznicy agresji sowieckiej
na Polsk´ rozpocz´∏y si´ pod Pomnikiem Pole-
g∏ym i Pomordowanym na Wschodzie. Prezes
Fundacji Poleg∏ym i Pomordowanym na
Wschodzie, która zorganizowa∏a obchody,
prof. Wies∏aw Wysocki powita∏ przyby∏ych
m.in.: Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa,
kapelanów wojskowych: ks. p∏k. S∏awomira
˚arskiego, ks. p∏k. Adama Pilcha (duszpaster-
stwo ewangelickie), ks. p∏k. Aleksego Andreju-
ka (duszpasterstwo prawos∏awne).
Przyby∏ równie˝ gen. Józef Klimowicz, komen-
dant Stra˝y Granicznej, która obecnie nawià-
zuje do tradycji bohaterskiej formacji ˝o∏nierzy
KOP. Licznie reprezentowane by∏o równie˝ Êro-
dowisko Sybiraków, poniewa˝ 17 wrzeÊnia jest
równie˝ Dniem Sybiraka. WÊród Sybiraków
obecna by∏a grupa Borowiczan – AK, która
od 10 wrzeÊnia ma swój podk∏ad kolejowy
przy Pomniku Poleg∏ym i Pomordowanym
na Wschodzie. Licznie przyby∏y rodziny katyƒ-
skie, harcerze, kadeci II RP.
Od poczàtku prezydentury na obchodach
pod pomnikiem–wagonem wype∏nionym krzy-
˝ami, nagrobkami muzu∏maƒskimi i macewa-
mi obecny jest Prezydent Warszawy Lech Ka-
czyƒski. – To by∏ podst´pny cios zadany w ple-
cy przez paƒstwo, które ∏àczy∏ z Polskà pakt
o nieagresji – przypomnia∏ w swoim przemó-
wieniu prezydent Kaczyƒski. – Przez paƒstwo,
które nie wypowiedzia∏o wojny i wr´cz dekla-
rowa∏o neutralnoÊç w tym konflikcie. To by∏ akt
okrucieƒstwa i podst´pu niespotykanego w hi-
storii – i to trzeba dziÊ przypominaç. O zbrod-
niach na Wschodzie nie mogà zapomnieç ani
nasze dzieci, ani nast´pne pokolenia, podkre-
Êli∏ prezydent Warszawy, którego rodzina rów-
nie˝ dozna∏a skutków tej agresji. – Pami´tajmy
o tamtej bohaterskiej i nierównej walce. Pa-
mi´tajmy o nauce tamtych czasów, to jest nie-
stety wcià˝ aktualna nauka – zakoƒczy∏ Lech
Kaczyƒski.
Mecenas Piotr Andrzejewski przypomnia∏, ˝e
nasi dawni agresorzy znów odnawiajà sojusze,
tym razem gospodarcze, trzeba to podkreÊliç,
nie baczàc na uk∏adnoÊç politycznà. Bo w poli-

tyce mi´dzynarodowej liczà si´ nie tylko fakty,
ale i ich ocena i wysi∏ek, aby z tych faktów wy-
prowadziç wnioski. Bilans wobec tamtej prze-
sz∏oÊci nie zosta∏ zamkni´ty, podkreÊli∏ mece-
nas Andrzejewski. Trzeba nazwaç po imieniu
to, co si´ sta∏o, w myÊl prawa mi´dzynarodo-
wego – te straty, ofiar´ polskiej krwi, straty ma-
terialne, ubytek terytorium – to by∏a zbrodnia
wojenna, ludobójstwo, czystki etniczne. Do dzi-
siaj tak nie nazwane i nie rozliczone.
Poezja Zbigniewa Herberta i Mariana Jonkajty-
sa oraz wiersz autora pomnika Maksymilia-
na Biskupskiego z∏o˝y∏y si´ m.in. na ilustracj´
poetyckà uroczystoÊci. 
Modlitwa Prymasa Glempa oraz duchownych
prawos∏awnych i ewangelickiego w intencji
ofiar Golgoty Wschodu oraz Apel Poleg∏ych
i z∏o˝enie wieƒców zakoƒczy∏y pierwszà cz´Êç
obchodów 66. rocznicy agresji sowieckiej
na Polsk´.
W Katedrze Polowej Mszy Êw. koncelebrowanej
przewodniczy∏ Wikariusz Generalny, ks. p∏k
S∏awomir ˚arski, który wyg∏osi∏ homili´ (poni-
˝ej publikujemy pe∏ny tekst homilii).

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Zmowa milczenia
Nad datà sowieckiej agresji na Polsk´ nadal cià˝y zmowa milczenia

Sowieci rzucili na Polsk´ 1 milion 600 tysi´cy ˝o∏nie-
rzy wojsk pancernych, piechoty, kawalerii i lotnictwa.
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zosta∏o podzie-
lone mi´dzy III Rzesz´ Niemieckà oraz Zwiàzek Ra-
dziecki. 
Naród Polski, kolejny raz w swej chwalebnej
i dramatycznej historii, zosta∏ poddany biolo-
gicznej i kulturowej eksterminacji...
Prawda o martyrologii Polaków na Wschodzie w la-
tach II wojny Êwiatowej oraz po jej zakoƒczeniu,
przez dziesiàtki lat, by∏a przedmiotem politycznej
zmowy milczenia. 
Ta zmowa milczenia o za∏o˝eniach paktu Rib-
bentrop–Mo∏otow, o okupacji niemiecko-ra-
dzieckiej na terenach Polski, o metodach ekster-
minacji ludnoÊci polskiej mieszkajàcej na pol-
skich kresach wschodnich, sta∏a si´ przyczynà
kolejnego cierpienia zadawanego przez oku-
pantów, a w okresie powojennym równie˝
przez Polaków kolaborujàcych z ówczesnym
systemem w∏adzy, narzuconym przez poja∏taƒ-
ski podzia∏ geopolityczny! 
Ofiara ˝ycia, krwi, cierpienia i Êmierci, z∏o˝ona przez
polskich ˝o∏nierzy, kobiety i m´˝czyzn, ch∏opców
i dziewcz´ta, starców i dzieci we wrzeÊniu 1939 ro-
ku, w czasie trwania II wojny Êwiatowej oraz po jej
zakoƒczeniu, a˝ do roku 1989, sta∏a si´ „znakiem,
któremu sprzeciwiaç si´ b´dà” (por. ¸k 2, 34). 
Sprzeciw wobec tego „znaku”, jakim by∏a „mi-
∏oÊç Ojczyzny, posuni´ta a˝ do ofiary z ˝ycia”,
opuÊci∏ „˝elaznà kurtyn´” mi´dzy Wschodem
a Zachodem Europy.
Sprzeciw wobec tego „znaku” spreparowa∏
i propagowa∏ „nowà”, w rzeczywistoÊci fa∏szy-
wà histori´ Polski. 
Sprzeciw wobec tego „znaku”, jakim jest honor
˝o∏nierza polskiego, wykreÊli∏ z kalendarza da-
t´ 17 wrzeÊnia 1939 roku, wykreÊli∏ z mapy
Êwiata takie miejscowoÊci jak: Katyƒ, Ostasz-
ków, Charków, Miednoje i wiele, wiele innych... 
˚adna dyplomatyczna i polityczna poprawnoÊç nie
mo˝e powstrzymywaç nas Polaków, a zarazem
uczniów Jezusa Chrystusa, przed dochodzeniem
prawdy i sprawiedliwoÊci, przed dochodzeniem od-

powiedzialnoÊci za zbrodni´ katyƒskà i wszystkie
zbrodnie pope∏nione na Polakach na Wschodzie
i na Zachodzie. 
Przed dochodzeniem do prawdy o zbrodniach
dokonanych przeciw Narodowi Polskiemu
przez samych Polaków!... 
... Przebaczenie zawsze musi byç poprzedzone uzna-
niem i wyznaniem winy oraz pragnieniem przeba-
czenia. 
Dlatego raz jeszcze powtórz´ – nasze pragnienie
prawdy o tragicznych losach Polaków na Wschodzie
i Zachodzie nie ma na celu zaspokojenia niskich in-
stynktów odwetu i zemsty. 
Nam nie wolno nienawidziç! Kierujàc naukà Je-
zusa Chrystusa, który wzià∏ na siebie grzechy wszyst-
kich, chcemy zadbaç o ducha tych ludzi i narodów,
którzy na przestrzeni dziesi´cioleci przeÊladowali nas
oraz ˝yczyli i czynili nam z∏o. 
Chcemy ofiarowaç im nasze przebaczenie! 
I wierzymy, ̋ e tak d∏ugo, jak dar naszego przebacze-
nia nie b´dzie przez naszych winowajców i przeÊla-
dowców przyj´ty, tak d∏ugo b´dziemy musieli nadal
– jako Naród – byç dla wielu znakiem, któremu
sprzeciwiaç si´ b´dà!... 
Nasza Ojczyzna, ca∏y nasz Ojczysty Dom, nasza
historia, a przede wszystkim historia waszych
rodzin jest swoistym „Centrum Wyp´dzonych,
PrzeÊladowanych i Pomordowanych”! Nie po-
trzeba nigdzie nic budowaç, tu w sercu Europy znaj-
duje si´ kraj i ˝yje tu Naród, który wie, co to znaczy
„wyp´dzenie”, „przeÊladowanie”, „Êmierç”, „g∏ód”,
„nagoÊç”, „mordercza, kator˝nicza praca” czy „wy-
narodowianie”. Nasza umi∏owana i krwawo do-
Êwiadczona Ojczyzna jest dla narodów Êwiata „zie-
mià pami´ci dla idàcych w przysz∏oÊç”. Jest szko∏à
màdroÊci ˝yciowej i odpowiedzialnoÊci za ˝ycie cz∏o-
wieka... 
Wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, który ˝ycie swo-
je odda∏ za nas oraz przej´ci pami´cià o krwi
i cierpieniu wielu milionów polskich m´czenni-
ków, którzy dochowali wiernoÊci w mi∏oÊci Oj-
czyzny, chcemy byç znakiem sprzeciwu wobec
wszystkich, którzy w swoim dzia∏aniu kierujà si´
„strza∏em w ty∏ g∏owy” przeciwnika. 

Znak, któremu sprzeciwiaç si´ b´dà
Fragmenty homilii ks. p∏k. S∏awomira ˚arskiego, Katedra Polowa, 17 wrzeÊnia 2005 r.
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr Leon
Szot i Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego
ks. mjr Zbigniew K´pa odprawili
w rocznic´ rozpocz´cia II wojny Êwia-
towej Msz´ Êw. w Katedrze Polowej.
Eucharystia zgromadzi∏a tak˝e kom-
batantów, harcerzy oraz ˝o∏nierzy Ma-
zowieckiego Oddzia∏u ˚andarmerii,
którzy 2 wrzeÊnia sk∏adali przysi´g´.
˚o∏nierze ˝andarmerii s∏u˝yli do Mszy
oraz przygotowali Liturgi´ S∏owa.
Homili´ wyg∏osi∏ ks. Leon Szot, który
znacznà cz´Êç S∏owa poÊwi´ci∏ pro-
blemowi patriotyzmu. PodkreÊli∏, ˝e
najtrudniej jest byç patriotà ludziom
m∏odym. Zaznaczy∏, ˝e do tego, aby
ros∏y kolejne pokolenia patriotów, po-
trzeba dobrych wzorców i podj´cia
wysi∏ku wychowania m∏odzie˝y w du-
chu umi∏owania Ojczyzny. 
„Nie mo˝na te˝ deprecjonowaç s∏u˝by
wojskowej, kszta∏tujàcej charakter.
S∏u˝ba ta – mówi∏ ks. Szot – powin-
na byç zaszczytem i nale˝y pe∏niç jà
z dumà”.
Koƒczàc homili´ ks. Szot powiedzia∏,
˝e choç nie jest ˝àdana dziÊ od ˝o∏nie-
rza ofiara ˝ycia, to nadal wymaga si´
od niego opieki i poczucia bezpie-
czeƒstwa. „Starajcie si´ nieÊç ziemi
pokój, aby nigdy ludzkoÊç nie zazna-
∏a wojny”.

KeS

Gliwice 
W koÊciele garnizonowym pw. Êwi´tej
Barbary w Gliwicach zebra∏y si´ pocz-
ty sztandarowe ugrupowaƒ komba-
tanckich oraz ˝o∏nierze z 6. Batalionu
Desantowo-Szturmowego w Gliwi-
cach. Uroczystà Msz´ Êwi´tà odprawi∏
ks. pp∏k Stefan Zdasienia. W wyg∏o-
szonej homilii zwróci∏ szczególnà uwa-
g´ na fakt, i˝ ten pe∏en bolesnych
wspomnieƒ czas jest obecnie nieco za-
pomniany. Media sprowadzajà go
do podania liczby ofiar, najwa˝niej-
szych wydarzeƒ, zapominajàc, ˝e
za tym wszystkim kryje si´ ogrom-
na iloÊç krwi, ∏ez, poÊwi´cenia i ofiar-
noÊci Polaków…
Dlatego tak wa˝ne jest, aby pami´ç
o tamtych wydarzeniach ˝y∏a nie tylko
w podr´cznikach do historii, ale
przede wszystkim by na trwa∏e wpisa∏a
si´ w to˝samoÊç polskiego narodu
i trwa∏à pami´ç modlitewnà o ofiarach
tamtej wojny. Nad oprawà muzycznà
uroczystoÊci czuwa∏ kombatancki ze-
spó∏ „Kombatant”. 
Po zakoƒczeniu Mszy Êwi´tej odby∏o
si´ spotkanie na plebani. By∏y to chwi-
le niezwykle wzruszajàce, poniewa˝
wype∏nione wspomnieniami wojen-
nych czasów i Êpiewem pieÊni patrio-
tycznych. Spotkanie by∏o tak˝e okazjà
do Êwi´towania imienin ks. probosz-
cza gliwickiego garnizonu.

SG

PrzemyÊl
We czwartek 1 wrzeÊnia, w 66. roczni-
c´ wybuchu II wojny Êwiatowej i wyru-
szenia na front – z koszar, w których
obecnie stacjonuje Polsko-Ukraiƒski
Batalion Si∏ Pokojowych – 38. Pu∏ku
Piechoty Strzelców Lwowskich, ˝o∏nie-
rze PUBSP po raz kolejny stan´li
na placu apelowym jednostki, by ofi-
cjalnie zameldowaç gotowoÊç do wy-
jazdu – XIII zmiany Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego KFOR – w rejon mi-
sji pokojowej w Kosowie. Jak dobrze
wiemy, po˝egnania nie nale˝à do rze-
czy radosnych, dlatego te˝ ca∏a uroczy-
stoÊç odby∏a si´ w atmosferze powagi. 
Ceremoni´ po˝egnania poprzedzi∏a
Msza Êw., która mia∏a miejsce w Ko-
Êciele Garnizonowym i sprawowa-
na by∏a w dwóch intencjach – za ofia-
ry II wojny Êwiatowej i o szcz´Êliwy
przebieg misji i powrót wszystkich
po jej zakoƒczeniu. 
Msza Êw. by∏a koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. dziekana 2KZ p∏k.
Henryka Polaka z udzia∏em ksi´˝y kape-
lanów i miejscowego duchowieƒstwa.
We Mszy Êw. uczestniczyli: dowódca 1.
Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
– gen. bryg. Andrzej Malinowski, do-
wódca 21. Brygady Strzelców Podhalaƒ-
skich z Rzeszowa – gen. bryg. Janusz
Bronowicz, Komendant Bieszczadzkiego
Oddzia∏u Stra˝y Granicznej – gen. bryg.
Henryk Majchrzak, dowódca 14. Bryga-
dy Obrony Terytorialnej i Garnizonu
PrzemyÊl – p∏k Tadeusz Michalak, prezy-
dent PrzemyÊla Robert Choma, a tak˝e
przedstawiciele w∏adz administracyjnych
i samorzàdowych regionu, rodziny
i znajomi wyje˝d˝ajàcych ˝o∏nierzy. TG

Mons
Tradycjà sta∏o si´, ˝e we wrzeÊniu
po okresie rotacji i urlopach wierni z pa-
rafii wojskowej wracajà do swoich jed-
nostek. W Mons rok temu zaistnia∏a ra-
da parafialna. Nowe osoby wchodzà
w sk∏ad pomocników ksi´dza kapelana.
To do nich nale˝y planowanie nowych
wyzwaƒ i spraw, które przyniesie ˝ycie.
Po wakacjach dzielimy si´ ró˝nymi do-
znaniami, równie˝ tymi duchowymi.
Wiele rodzin odby∏o pielgrzymk´
do Rzymu, Lourdes czy Fatimy. Zwiedza-
jà miejsca historyczne i ubogacajà swo-
je wn´trze pi´knem Êwiata, poprzez po-
znawanie ró˝norodnoÊci kultur i zdoby-
czy cywilizacji.
Spotkanie mia∏o na celu przypomnienie
wszystkim o Êwi´towaniu niedzieli oraz
o przygotowaniu tradycyjnego spotka-
nia przy polskich potrawach, które
przygotowujà nasze panie s∏ynne ju˝
w Shape z tradycyjnej polskiej goÊcin-
noÊci. W spotkaniu wzi´li udzia∏ gen.
bryg. Andrzej Kwiatkowski oraz gen.
bryg. Krzysztof Szymaƒski. SerdecznoÊç
dowódców udzieli∏a si´ ca∏ej wspólno-
cie polskiego duszpasterstwa. AR

K´trzyn
W dniach 5-6 wrzeÊnia 2005 roku w K´trzynie odby∏a si´ konferencja naukowa z oka-
zji 60. rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza. 
Organizatorami konferencji by∏o Centrum Szkolenia Stra˝y Granicznej i Warmiƒsko-
-Mazurski Oddzia∏ SG wraz z burmistrzem K´trzyna Krzysztofem Heçmanem. Patronat
nad konferencjà objà∏ Komendant G∏ówny SG gen. dyw. Józef Klimowicz. Za stron´
naukowà by∏ odpowiedzialny wspó∏organizator dr Jerzy Prochwicz. Obrady odbywa∏y
si´ na zamku k´trzyƒskim.
Konferencj´ rozpoczà∏ Komendant CSSG w K´trzynie pan p∏k. Wies∏aw Mruga∏. WÊród
goÊci obecni byli: prof. dr hab. Henryk Dominiczak, prof. dr hab. Czes∏aw Grzelak,
prof. dr hab. Bogus∏aw Polak, historycy ca∏ego kraju, przedstawiciele jednostek orga-
nizacyjnych SG, weterani polskich formacji granicznych, s∏uchacze CSSG. 
Program konferencji obejmowa∏ problematyk´ ochrony granic od poczàtku paƒstwo-
woÊci (prof. dr hab. Henryk Dominiczak), powstania i organizacji WOP-u czy dzia∏al-
noÊci poszczególnych jednostek. 

WK
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Kielce
Dnia 6 wrzeÊnia 2005 roku w Centrum
Szkolenia na Potrzeby Si∏ Pokojowych
w Kielcach odby∏y si´ uroczystoÊci
z okazji 16. rocznicy powstania Cen-
trum. 
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà Êw.,
którà odprawi∏ na terenie koszar w za-
bytkowej kapliczce z 1935 roku ks. p∏k.
Kazimierz Tuszyƒski w intencji ˝o∏nierzy
i pracowników wojska z Centrum oraz
ich rodzin. W Eucharystii uczestniczyli
m.in.: gen. bryg. Krzysztof Za∏´ski 
– przedstawiciel Szefa Dowództwa
Operacyjnego, przedstawiciele Woj-
ska, Stra˝y Po˝arnej, Policji, w∏adz wo-
jewódzkich, miejskich, administracyj-
nych, kombatanci, m∏odzie˝ ze szkó∏
regionu kieleckiego oraz licznie zgro-
madzeni ˝o∏nierze i pracownicy Cen-
trum.
Na poczàtku Eucharystii ks. p∏k Kazi-
mierz Tuszyƒski przekaza∏ najserdecz-
niejsze i najlepsze ˝yczenia oraz po-
zdrowienia z okazji 16. rocznicy Êwi´ta
Centrum od Jego Ekscelencji Biskupa
Polowego WP gen. bryg. dr. Tadeusza
P∏oskiego ˝o∏nierzom i pracownikom
wojska z Centrum Szkolenia na Potrze-
by Si∏ Pokojowych oraz ich rodzinom.
Ks. p∏k stwierdzi∏, ˝e Biskup Polowy WP
zapewni∏ o swojej ∏àcznoÊci duchowej
i modlitewnej z uczestnikami uroczysto-
Êci. Biskup Polowy poleci∏ przekazaç, ̋ e
jego zdaniem z dumà mo˝emy powie-
dzieç, i˝ osobiste zaanga˝owanie i fa-
chowe przygotowanie kadry z Centrum
procentuje w umiej´tnoÊci polskich ˝o∏-
nierzy, którzy uczestniczà w misjach po-
kojowych i stabilizacyjnych. KT

W´gorzewo
Od 4 do 11 wrzeÊnia 2005 r. w W´gorze-
wie trwa∏y II Wojskowe Mistrzostwa Europy
w ˚eglarstwie zorganizowane przez Woj-
sko Polskie. Gospodarzem regat by∏a Bry-
gada Artylerii w W´gorzewie, którà dowo-
dzi gen. bryg. Franciszek Kochanowski.
W tym roku startowa∏o 26 ekip zagranicz-
nych i 6 polskich. 
9 wrzeÊnia br. uczestników regat odwiedzi∏
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski.
Biskup Polowy nale˝a∏ do Komitetu Hono-
rowego Mistrzostw Europy w ˚eglarstwie.
Biskup spotka∏ si´ z uczestnikami regat
i udzieli∏ im pasterskiego b∏ogos∏awieƒ-
stwa na szlachetnà sportowà rywalizacj´. 
Patronat nad Wojskowymi Mistrzostwami
Europy sprawowa∏a mi´dzynarodowa or-
ganizacja CISM, do której nale˝y 131 ar-
mii Êwiata. 
Z ramienia MON sprawami organizacyjnymi
regat zajmowa∏ sí  p∏k Micha∏ Bu∏kin, Szef
Oddzia∏u Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Zawodnicy rozgrywajà dziesi´ç konkuren-
cji w czasie tygodnia zawodów oraz jesz-
cze jednà dodatkowo o puchar Ministra
Obrony Narodowej. 
Zorganizowane Mistrzostwa w ˚eglarstwie
sà jednà z najwi´kszych wodnych imprez
sportowych na Êródlàdziu.

Zjk

Jasna Góra
W dniach 10-11 wrzeÊnia 2005 roku
na Jasnej Górze spotkali si´ na modli-
twie kombatanci i harcerze – uczestni-
cy XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Kombatantów i Harcerzy.
Spotkanie rozpocz´∏o si´ 10 wrzeÊnia
o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim
w Kaplicy Cudownego Obrazu. W ko-
lejnym dniu 11 wrzeÊnia uczestnicy za-
palili znicze i z∏o˝yli kwiaty pod pomni-
kiem Ojca Âwi´tego oraz o. Augusty-
na Kordeckiego. Mszy Êwi´tej koncele-
browanej w Bazylice Jasnogórskiej
przewodniczy∏ Kanclerz Kurii Polowej
Wojska Polskiego ks. kmdr dr Leon
Szot. am

Warszawa
Kanclerz Kurii Polowej ksiàdz komandor Leon Szot pob∏ogos∏awi∏ 16 wrzeÊnia rondo,
któremu nadano imi´ Ofiar Zbrodni Katyƒskiej. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ Wicepre-
zydent Warszawy W∏adys∏aw Stasiak, prezes Federacji Rodzin Katyƒskich W∏odzimierz
Dusiewicz, Przewodniczàcy Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy Karol Karski, cz∏onko-
wie Stowarzyszenia Rodzin Katyƒskich, poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze
i mieszkaƒcy Stolicy. Rondo usytuowane jest u zbiegu ulic Powàzkowskiej, gen. Macz-
ka, Alei Armii Krajowej i Prymasa Tysiàclecia.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od wprowadzenie pocztów sztandarowych i odegrania sy-
gna∏u „S∏uchajcie wszyscy”. G∏os zabra∏ wiceprezydent miasta W∏adys∏aw Stasiak. Za-
znaczy∏, ˝e rondo upami´tniajàce ofiary zbrodni katyƒskiej jest symbolem narodu ˝y-
jàcego. Wspó∏czesna Warszawa – mówi∏ wiceprezydent – ma histori´, do której mo˝e
si´ odnosiç i na której mo˝e budowaç swojà przysz∏oÊç.
G∏os zabra∏ tak˝e prezes Federacji Rodzin Katyƒskich W∏odzimierz Dusiewicz. Prezes
Federacji podkreÊli∏, ˝e jest to pierwsze rondo noszàce nazw´ Ofiar Zbrodni Katyƒ-
skiej. Dotàd nazywano tak ulice i place, ale nigdy rondo.
Nast´pnie Przewodniczàcy Rady Miasta Karol Karski odczyta∏ tekst uchwa∏y nadajàcej
skrzy˝owaniu nazwy Ofiar Zbrodni Katyƒskiej. 
WÊród zebranych nie zabrak∏o kapelana rodzin katyƒskich ksi´dza pra∏ata Zdzis∏awa
Peszkowskiego. Przemawiajàc do zebranych przypomnia∏, ˝e rolà chrzeÊcijanina jest
wybaczaç. „Wi´c wybaczamy, ale nie zapomnimy, czym by∏a ta okrutna zbrodnia
i czym by∏ bolszewizm”.
Po przemówieniach nastàpi∏o ods∏oni´cie tablicy z nazwà ronda i poÊwi´cenie skrzy-
˝owania. Aktu poÊwi´cenia dokona∏ ksiàdz komandor Leon Szot – Kanclerz Kurii Po-
lowej. Pra∏at Peszkowski rozsypa∏ na skrzy˝owaniu ziemi´, pochodzàcà z miejsca kaê-
ni polskich oficerów. KeS

Stare Babice
Wystawa tegorocznych plonów, wyst´p
zespo∏u „Ma∏e Regle” z Poronina oraz
„Babiƒskie Sàsiadki”, Msza Êw. z udzia-
∏em Biskupa Polowego gen. bryg. Tade-
usza P∏oskiego, degustacja chleba i w´-
dlin – to elementy Parafialnego Âwi´ta
Dzi´kczynienia za Plony obchodzone-
go 11 wrzeÊnia 2005 roku w Starych
Babicach ko∏o Warszawy. 
10 wrzeÊnia 2005 r. w koÊciele pw.
Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Pan-
ny w Starych Babicach Biskup Polowy
gen. bryg. Tadeusz P∏oski celebrowa∏
Msz´ Êw. dzi´kczynnà za tegoroczne
plony. Msz´ Êw. wraz z Biskupem cele-
browali: ks. pra∏. dr Jan Szubka – pro-
boszcz parafii, ks. W∏adys∏aw Zas∏o-
na – emerytowany kap∏an, ks. Grze-
gorz CieÊlak – student UKSW. 
We Mszy Êw. uczestniczyli mi´dzy innymi:
Jan ˚ychliƒski – starosta Powiatu War-
szawa-Zachód, Krzysztof Turek – wójt
gminy Stare Babice, Antoni Maciej Gà-
sowski – Przewodniczàcy Rady Gminy. 
Po Mszy Êw. z krótkim programem wy-
stàpi∏y „Babiƒskie Sàsiadki”. 
Biskup Polowy oraz ksiàdz proboszcz dr
Jan Szubka dzielili si´ z wiernymi chle-
bem upieczonym z tegorocznego zbo-
˝a. Zjk

ISSN 1231-6911

„Nasza S∏u˝ba“– pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny– p∏k dr Adam Mazur, sekretarz redakcji – Rafa∏ Chromiƒski,
starszy redaktor–El˝bieta Szmigielska-Jezierska, redaktor-fotoreporter–Krzysztof St´pkowski, obs∏uga internetu – st. chor. Jaros∏aw Berkieta. 
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego 4, tel./fax: 687-33-01, tel. 687-31-30, fax: 826-93-37, 
e-mail: naszasluzba@ordynariat.opoka.org.pl, www.ns.ordynariat.opoka.org.pl; www.ordynariat.opoka.org.pl
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytu∏ów.
Opracowanie graficzne, sk∏ad, ∏amanie, korekta i druk: Zak∏ady Graficzne TAURUS S.p. z o.o., 05-074 Halinów, Kazimierów 13, tel./fax: 783 66 82, 783 60 00.

Wi´cej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.opoka.org.pl



Foto: Krzysztof St´pkowski

17
 w

rz
eÊ

ni
a 

19
39

 r.
 

– 
ro

cz
ni

ca
 s

ow
ie

ck
ie

j a
gr

es
ji 

na
 P

ol
sk

´

To nasze dà˝enie do prawdy nie
jest oparte na pragnieniu zemsty.
Wr´cz przeciwnie, jest ono
oparte na g∏´boko Chrystusowym 
pragnieniu przebaczenia. 
Nie „przedawnienia”, 
ale „przebaczenia”!!!...
Ból duszy pojedyƒczego
cz∏owieka, a tym bardziej ból
ducha Narodu, nie znajduje
nigdy ukojenia w tzw. „grubej
kresce”, w zapomnieniu!
èród∏o ukojenia bólu ducha
cz∏owieka i Narodu tkwi
w nawróceniu i przebaczeniu!
Przebaczenie zaÊ zawsze musi
byç poprzedzone uznaniem 
i wyznaniem winy oraz 
pragnieniem przebaczenia.

Ks. p∏k S∏awomir ˚arski
Wikariusz Generalny


