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Liturgia
KoÊcio∏a

Do Czcigodnego Brata Aleksandra Kakowskiego
Benedykt XV Papie˝
pozdrowienie i b∏ogos∏awieƒstwo Apostolskie.
W ci´˝kich czasach, jakie prze˝ywa Europa, nie mo-
gliÊmy si´ oprzeç Naszemu uczuciu, które nas nie-
woli∏o, byÊmy do Ciebie i szlachetnego Narodu Pol-
skiego skierowali s∏owo wspólnej pociechy i nadziei.
Historia zapisa∏a z∏otymi g∏oskami zas∏ugi Polski
wzgl´dem religii chrzeÊcijaƒskiej i europejskiej cywili-
zacji, atoli – niestety! – musimy tak˝e zapisaç, jak Eu-
ropa za to niegodziwie si´ Jej odp∏aci∏a. Przemocà bo-
wiem odebrawszy Polsce jej osobowoÊç politycznà, usi-
∏owa∏a nadto w niektórych cz´Êciach wydrzeç jej kato-
lickà wiar´ i jej narodowoÊç. A iÊcie z podziwu godnym
oporem umieli Polacy utrzymaç jedno i drugie; – obec-
nie zaÊ przeÊladowania, d∏u˝sze ni˝ wiek ca∏y, Polska
zawsze wierna (Polonia semper fidelis) okazuje wi´k-
szà ˝ywotnoÊç, ni˝ kiedykolwiek. Stolica Âwi´ta, która
mi∏owa∏a Polsk´ u szczytu jej chwa∏y, mi∏owa∏a jà w jej
nieszcz´Êciu – jeÊli mo˝liwe – jeszcze wi´cej, podobnie
jak matka, która tym gor´cej mi∏uje swojà córk´, im
w wi´kszem jà widzi nieszcz´Êciu. Czy˝ potrzebujemy
przypominaç, ˝e kiedy dzielono Polsk´ jedynym, który
podjà∏ obron´, chocia˝ bezskutecznà, jej niepodleg∏o-
Êci, by∏ Êp. Papie˝ Klemens XVI? Wszak on to w [tej]
sprawie odniós∏ si´ piÊmiennie w silnych s∏owach
do wszystkich mocarstw katolickich. Czy˝ nale˝y mo˝e
przypominaç, ˝e podczas d∏ugich lat m´czeƒstwa ludu
Polskiego – gdy inni wobec brutalnej si∏y ciemi´˝ców
zachowywali na ogó∏ milczenie. – Nasi w∏aÊnie po-
przednicy, Grzegorz X i Pius IX, podnosili g∏os ener-
gicznego protestu w obronie ciemi´˝onego narodu?
Gdy b´dzie og∏oszona (jak si´ spodziewamy) nieba-
wem, na podstawie dokumentów, jakie si´ znajdujà
w Naszych archiwach, historia KoÊcio∏a katolickiego
w Polsce od w. XVIII, wtedy dok∏adniej ujawnià si´
wszystkie te niewypowiedziane katusze ludu polskiego
i nieustanne, prawdziwie matczyne, zabiegi Stolicy
Âwi´tej w niesieniu mu pomocy.
Wszelako – niech b´dà nieskoƒczone dzi´ki Panu,

˝e wzesz∏a ju˝ nareszcie jutrzenka zmartwychwstania
Polski! My najgor´tsze sk∏adamy ˝yczenia, aby Pol-
ska – odzyskawszy swojà pe∏nà niezawis∏oÊç – mo-
g∏a jak najrychlej w zespole paƒstw zajàç przynale˝-
ne jej miejsce i dalej rozwijaç swojà histori´ narodu
cywilizowanego i chrzeÊcijaƒskiego; ˝yczymy rów-
nie˝ i wszystkim narodom, tak˝e niekatolickim, nie-
gdyÊ podleg∏ym Rosji, aby i im danem by∏o rozstrzy-
gnàç o w∏asnym losie i rozwijaç si´ pomyÊlnie we-
d∏ug swych pragnieƒ i si∏ w∏aÊciwych sobie.
W nadziei, ˝e te Nasze ˝yczenia w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci si´ spe∏nià – skoroÊmy ju˝ postarali si´ nie-
dawno temu o szersze i odpowiednie urzàdzenie
hierarchii katolickiej w waszym Kraju – pragniemy
daç Tobie, Czcigodny Bracie, a przez Ciebie, Naro-
dowi Polskiemu, dalszy jeszcze i uroczysty dowód
Naszej ˝yczliwoÊci i Naszego zaufania. W tym prze-
to celu na najbli˝szym Konsystorzu, który Pan po-
zwoli Nam odbyç, zamierzamy podnieÊç Ci´
do godnoÊci kardynalskiej. Âwi´ta Purpura, b´dàc
z jednej strony uznaniem i nagrodà Twych wybitnych
cnót kap∏aƒskich i wielkich zas∏ug, które po∏o˝y∏eÊ
w zakresie tak koÊcielnym jak i cywilnym, b´dzie
nadto – jak si´ spodziewamy – nowym w´z∏em, któ-
ry jeszcze ÊciÊlej z∏àczy Polsk´ ze Stolicà Êw. Piotra.
Zastrzegamy sobie w stosownej chwili powiadomiç
Ciebie o czasie, w którym b´dziemy mogli zwo∏aç
Konsystorz. Tymczasem, b∏agajàc serdecznie Naj-
wy˝szego, aby by∏ mi∏oÊciw w tej rozstrzygajàcej
chwili dla Waszego Narodu wiernego i rycerskiego,
prosimy tak˝e o matczynà pomoc Tej, która ze swe-
go Êwi´tego grodu w Cz´stochowie, tej czcigodnej
ostoi Wiary i pobo˝noÊci Polskiej, czuwa od wieków
nad losami Waszego Ludu, i jako por´k´ Naszej mi-
∏oÊci udzielamy Tobie i Twym Wspó∏braciom w god-
noÊci Biskupiej, klerowi i wszystkim wiernym w Polsce
Apostolskiej b∏ogos∏awieƒstwa.

Z Watykanu, 15 paêdziernika 1918
Benedykt XV, Papie˝

Miesi´cznik Pasterski P∏ocki nr 12, 1918, s. 220-230.

1 listopada – UroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych
[Mt 5, 1-12a]
,,B∏ogos∏awieni, którzy si´ smucà, albowiem
oni b´dà pocieszeni” (Mt 5, 4).
Osiem b∏ogos∏awieƒstw to jakby osiem zasad Bo-
˝ej chemii, przemieniajàcej grzeszników w Êwi´-
tych. B∏ogos∏awieni ci, których pierwszym i ca∏ym
bogactwem jest Pan Bóg. B∏ogos∏awieni, którzy si´
smucà, ˝e w naszym Êwiecie wcià˝ jeszcze tyle nie-
pokoju, nienawiÊci, krzywdy, grzechu – którzy ma-
rzà o tym, a˝eby bodaj jakiÊ promieƒ Bo˝ej obec-
noÊci rozÊwietli∏ to, co w naszym Êwiecie ciemne.
B∏ogos∏awieni ci, którzy uwierzyli w pot´g´ mi∏oÊci,
którzy uwierzyli, ˝e wiernoÊç Bo˝ym przykazaniom
jest stokroç pot´˝niejsza ni˝ si∏a i przemoc.
6 listopada – XXXII Niedziela Zwyk∏a [Mt 25, 1-13]
„Czuwajcie wi´c, bo nie znacie dnia ani godzi-
ny” (Mt 25, 13).
Dzisiejsza Ewangelia skupia si´ na oblubieƒcu,
który przybywa póênà nocà i sam decyduje, kto
ma uczestniczyç w uczcie weselnej. Dla nas naj-
wa˝niejszà rzeczà w ˝yciu jest dostanie si´ i uczest-
nictwo w tej uczcie, którà zgotuje dla nas Bóg.
Wszystko pozosta∏e jest drugorz´dne i zb´dne:
sukces, s∏awa czy bogactwo. Nie powinniÊmy z po-
wodu rzeczy drugorz´dnych, o mniejszym znacze-
niu, zapominaç o tym, co jest istotne, co odnosi si´
do Pana. Je˝eli codziennie b´dziemy wierni
w drobnych sprawach, wykorzystujàc zwyczajne
uczynki jako Êrodka do s∏u˝enia Chrystusowi
i uwielbiania Go, nie b´dziemy si´ l´kaç stani´cia
przed Nim.
9 listopada – Âwi´to rocznicy poÊwi´cenia Bazyliki
Lateraƒskiej [J 2, 13-22]
„Zburzcie t´ Êwiàtyni´, a Ja w trzy dni wznio-
s´ jà na nowo” (J 2, 19).
Obchodzimy dziÊ rocznic´ poÊwi´cenia Bazyliki
Lateraƒskiej. To Êwi´to ma szczególne znaczenie,
gdy˝ ta Bazylika jest obecnie katedrà biskupa Rzy-
mu. Owo Âwi´to obchodzi si´ w ca∏ym KoÊciele ja-
ko wyraz jednoÊci z papie˝em. 
W Nowym Przymierzu prawdziwa Êwiàtynia nie jest
stworzona ludzkimi r´kami: najwspanialszà Êwià-
tynià jest NajÊwi´tsze Cz∏owieczeƒstwo Chrystusa.
On sam powiedzia∏ „Zburzcie Êwiàtyni´, a Ja w trzy
dni wznios´ jà na nowo”. Ewangelista wyjaÊnia, ˝e
„On mówi∏ o Êwiàtyni swojego cia∏a”. Je˝eli fizycz-
ne Cia∏o Jezusa jest nowà Êwiàtynià Boga, jest nià
równie˝ KoÊció∏, którego kamieniem w´gielnym
jest sam Jezus Chrystus, na którym opiera si´ no-
wa budowla, a do tej budowli my nale˝ymy.
13 listopada – XXXIII Niedziela Zwyk∏a [Mt 25,
14-30]
„Ka˝demu bowiem, kto ma, b´dzie dodane,
tak ˝e nadmiar mieç b´dzie. Temu zaÊ, kto nie
ma, zabiorà nawet to, co ma” (Mt 25, 29).
˚ycie na ziemi jest czasem zarzàdzania dobrami
Pana i zdobywania w ten sposób nieba. Rozdzieli∏
On swój ogromny majàtek wed∏ug zdolnoÊci ka˝-
dego. Podstawowym sposobem piel´gnowania
i pomna˝ania tego talentu jest ws∏uchiwanie si´
w przykazanie mi∏oÊci i wiernoÊci temu przykaza-
niu. KoÊció∏ przypomina nam, ˝e cz∏owiek jest je-
dynym stworzeniem na tej ziemi, którego Bóg 
chcia∏ dla niego samego. Dlatego cz∏owiek nie
zrealizuje inaczej swojego ˝ycia ni˝ poprzez bezin-
teresowny dar z samego siebie.

Or´dzie Benedykta XV do Narodu Polskiego

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Na ok∏adce:
Powàzki Wojskowe, 30 paêdziernika 2005 r.

Módlmy si´, aby pasterze z krajów misyjnych
troszczyli si´ o sta∏à formacj´ swych kap∏anów

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LISTOPAD

Cnoty Kardynalne 
Trzy sà cnoty, o tym wiedz,
Które trzeba w sercu strzec,
Pierwsza, Wiary silna broƒ,
Wiary, w Polski trwa∏y byt,
˚e jà dêwignie Bo˝a d∏oƒ
I na s∏awy wzniesie szczyt!
Druga, w doli gorzkiej, z∏ej,
Niech od zwàtpieƒ strze˝e ci´;
Zdrój pociechy p∏ynie z niej,
A Nadzieja zowie si´!
Trzecia, Mi∏oÊç, której siew,
W serca rzuci∏ niebios Pan,
Która ka˝e w∏asnà  krew,
Za ojczysty przelaç ∏an!
Te sà cnoty, o tym wiedz,
KtóreÊ winien w sercu strzec!

W∏adys∏aw Be∏za

˚eby nie zapomnieç
M∏odzi ludzie w ca∏ej Europie wyruszajà w tych dniach w dro-
g´, aby zadbaç o groby ˝o∏nierzy poleg∏ych w czasie ostatnich
wojen Êwiatowych. Pokojowa pos∏uga ocalajàca przed zapo-
mnieniem. Przed zapomnieniem ofiar wojny i przed zapo-
mnieniem o tym, co wojna czyni z ludzi i ludziom.
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Abp S∏awoj Leszek G∏ódê, Biskup 
Warszawsko-Praski poÊwi´ci∏ 28 paê-
dziernika 2005 r. w Kaplicy Katyƒskiej
Katedry Polowej tzw. Ukraiƒskà List´
Katyƒskà – tablic´ z 3435 nazwiskami
obywateli RP zamordowanych przez
NKWD, których grobów dotàd nie od-
naleziono. Ods∏oni´cia tablicy doko-
nali: Min. Andrzej Przewoênik – Sekre-
tarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´-
czeƒstwa i Waldemar Dubaniowski 
– Szef Kancelarii Prezydenta RP. Mszy
Êw. w intencji pomordowanych na
Wschodzie przewodniczy∏ Abp Józef Ko-
walczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Przed Mszà Êw. odÊpiewano Hymn Paƒ-
stwowy. Na poczàtku Mszy Êw. Biskup Polo-
wy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski powie-
dzia∏, ˝e przez ods∏oni´cie i poÊwi´cenie
tablic z imionami i nazwiskami chcemy
upami´tniç obywateli Rzeczypospolitej
z tzw. Ukraiƒskiej Listy Katyƒskiej, których
grobów poszukujemy. Bp P∏oski wyrazi∏
wdzi´cznoÊç Rodzinie Katyƒskiej i Radzie
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
za trud zwiàzany z wyjaÊnianiem zbrodni
pope∏nionej na polskich jeƒcach wojen-
nych na Wschodzie. Abp Kowalczyk zach´-
ci∏ do modlitwy w intencji ofiar II wojny
Êwiatowej, a zw∏aszcza w intencji „m´czen-
ników katyƒskich”. 
W kazaniu Abp Edmund Piszcz, Metropoli-
ta Warmiƒski powiedzia∏, ˝e s∏owo „Katyƒ”
zawiera du˝o bólu, cierpienia i ∏ez matek,
˝on, synów i córek. Doda∏, ˝e s∏owo to sta-
nowi pewien wspólny mianownik dla okru-
cieƒstwa, jakiego doznali nasi rodacy tylko
dlatego, ˝e byli Polakami, ˝e wierzyli w Bo-
ga, ˝e kochali swojà Ojczyzn´. Kaznodzie-
ja powiedzia∏, ˝e tak wielka nienawiÊç ro-
dzi si´ ze strachu przed utratà w∏adzy. Pod-

kreÊli∏, ˝e mówiàc o czasach,
w których zamordowano pol-
skich oficerów, wspominamy
je po to, by ostrzec innych, by
nigdy si´ nie powtórzy∏y i by
pami´ç o tych, którzy zostali
bestialsko zamordowani, ni-
gdy w nas nie zamar∏a. 
Abp Piszcz powiedzia∏, ˝e Ka-
plica Katyƒska znajdujàca si´
w Katedrze Polowej b´dzie za-
wsze przypomina∏a to, co si´
mieÊci pod poj´ciami Katyƒ,
Charków i Miednoje, a jedno-
czeÊnie b´dzie przypomina∏a
zamordowanych z tzw. Ukra-
iƒskiej Listy Katyƒskiej. Metro-
polita Warmiƒski powiedzia∏,
˝e ci, którzy zgin´li na „nie-
ludzkiej ziemi”, ˝yjà, a my
umieramy z ka˝dym dniem.
Pami´ç o nich b´dzie zawsze
nie tylko w tej Katedrze, ale
i w naszych sercach. Podkre-
Êli∏, ˝e czasami droga do doj-
rzewania prawdziwej mi∏oÊci
i prawdziwej wolnoÊci wiedzie
przez cierpienie. Przypomnia∏,
˝e t´ drog´ przeszed∏ ju˝ Je-
zus Chrystus. Po Wielkim Piàt-
ku by∏ poranek Zmartwych-
wstania i okaza∏o si´, „˝e nie k∏amstwo,
ale prawda jest silniejsza, ˝e nie z∏o jest
zwyci´skie, ale dobro, nie nienawiÊç try-
umfuje, ale mi∏oÊç”. Abp Piszcz podkreÊli∏,
˝e mi∏oÊç wymaga ofiar, ale zawsze jest
zwyci´ska. 
Z racji I rocznicy sakry biskupiej i ingresu
do Katedry Polowej WP bp P∏oski w darze
od kapelanów otrzyma∏ pastora∏. W imie-
niu ksi´˝y kapelanów i pracowników Woj-
ska ˝yczenia bp. P∏oskiemu z∏o˝y∏ ks. p∏k
S∏awomir ˚arski, Wikariusz Generalny Bi-
skupa Polowego WP. Powiedzia∏, ˝e pasto-
ra∏ jest symbolem ukazujàcym, ˝e pos∏uga
biskupa jest pos∏ugà Dobrego Pasterza,
który daje ˝ycie za swoje owce, czyli
wszystkich, których powierzy∏ mu Bóg. „˚y-
czymy Waszej Ekscelencji ojcowskiej rado-
Êci, radoÊci Dobrego Pasterza z odnalezie-
nia ka˝dego cz∏owieka, który si´ zagubi∏,
który utaci∏ nadziej´ zmartwychwstania”
– powiedzia∏. 
Msz´ Êw. koncelebrowali bp Tadeusz Pikus
– warszawski biskup pomocniczy, bp
Edward Frankowski – sandomierski biskup
pomocniczy, ks. prof. Miros∏aw Kalinowski
– Prorektor KUL, ks. prof. Henryk Skorow-
ski – Prorektor UKSW, ks. prof. Krzysztof
Pawlina – Rektor Wy˝szego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warszawie
oraz ksi´˝a kapelani wojskowi. 
Przemawiajàc na zakoƒczenie Mszy Êw.
Min. Przewoênik powiedzia∏, ˝e Êcia-
na z nazwiskami osób, która zostanie od-
s∏oni´ta, zawiera dane osób, które przeby-
wa∏y w wi´zieniach w Kijowie, Charkowie
i Chersonie. Doda∏, ˝e dzi´ki w∏adzom

ukraiƒskim w 1994 r. poznaliÊmy ich na-
zwiska. – Dzisiaj mo˝emy je upami´tniç
w taki symboliczny sposób. PodkreÊli∏, ˝e
jest to mo˝liwe dlatego, ˝e nasza wiedza
na temat ich losu jest wi´ksza ni˝ 10 lat te-
mu. Przypomnia∏, ˝e przebywajàcy w wi´-
zieniu w Kijowie, spoczywajà w Bykowni
pod Kijowem, w lesie, który nawiedzi∏
w czasie wizyty na Ukrainie Jan Pawe∏ II.
Min. Przewoênik powiedzia∏, ˝e po raz
pierwszy w Polsce zosta∏y upami´tnione
nazwiska osób z tzw. Ukraiƒskiej Listy Ka-
tyƒskiej w Kaplicy Katyƒskiej, która jest wo-
tum dla ofiar Katynia. – Na ten moment
czeka∏o wiele osób w Polsce i zagranicà,
bo osoby z tzw. Ukraiƒskiej Listy Katyƒskiej
nie mogà si´ doczekaç takich cmentarzy,
jak w Katyniu, Charkowie i Miednoje – po-
wiedzia∏. PodkreÊli∏, ˝e jest to moment, któ-
ry zobowiàzuje do tego, by wytrwaç w sta-
raniach o pe∏ne wyjaÊnienie o zbrodni ka-
tyƒskiej, o wyjaÊnienie losów wszystkich
naszych obywateli, którzy wówczas ponieÊli
Êmierç i godne ich upami´tnienie. 
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. Min. Wal-
demar Dubaniowski – Szef Gabinetu Pre-
zydenta RP, genera∏ Czes∏aw Piàtas – Szef
Sztabu Generalnego WP, generalicja, Mini-
ster Spraw Wewn´trznych i Administracji
Ryszard Kalisz, przedstawiciele policji, kor-
pus dyplomatyczny, attaché wojskowi, bp
Miron Chodakowski – prawos∏awny Biskup
Polowy i bp Ryszard Borski – Naczelny Ka-
pelan ewangelickiego duszpasterstwa woj-
skowego. 

Rafa∏ Chromiƒski
Zdj´cia: Krzysztof St´pkowski

PoÊwi´cenie Ukraiƒskiej Listy Katyƒskiej w Katedrze Polowej

Prawda jest silniejsza



Decyzja Biura Politycznego KC WKP (b)
Zwiàzku Sowieckiego z 5 marca 1940
roku skazywa∏a na Êmierç 14700 prze-
trzymywanych w obozach dla jeƒców
wojennych w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie „by∏ych polskich oficerów,
urz´dników, obszarników, policjantów,
agentów wywiadu, ˝andarmów, osadni-
ków i s∏u˝by wi´ziennej”, ale tak˝e
– aresztowanych i znajdujàcych si´
w wi´zieniach NKWD zachodnich ob-
wodów Ukrainy i Bia∏orusi 11 tys. osób
– „cz∏onków ró˝norakich kontrrewolu-
cyjnych organizacji, by∏ych obszarników,
fabrykantów, by∏ych polskich oficerów,
urz´dników i uciekinierów”.

Operacja „roz∏adowania” wi´zieƒ by∏a
przygotowywana równie dok∏adnie i precy-
zyjnie przez naczelne w∏adze Zwiàzku So-
wieckiego, jak i wymordowanie jeƒców 
z 3 obozów „katyƒskich”. 22 marca 1940 r.
Szef NKWD ¸. Beria wyda∏ specjalny rozkaz
„O roz∏adowaniu wi´zieƒ NKWD USRR
i BSRR”. Poleci∏ w nim przewieêç 3 tys.
aresztowanych z wi´zieƒ zachodnich ob-
wodów Ukrainy we Lwowie, Równem, ¸uc-
ku, Tarnopolu, Drohobyczu i Stanis∏awowie
do wi´zieƒ w Kijowie, Charkowie i Cherso-
niu, zaÊ 3 tys. aresztowanych z wi´zieƒ za-
chodnich obwodów Bia∏oruskiej SRR
w BrzeÊciu, Wilejce, Piƒsku i Baranowi-
czach do wi´zienia miƒskiego NKWD. Te

w∏aÊnie miejscowoÊci lub ich okolice stano-
wi∏y najprawdopodobniej miejsca Êmierci
i ukrycia zw∏ok ponad 7 tys. Polaków i oby-
wateli polskich.
4 kwietnia 1940 roku Beria rozkaza∏ komi-
sarzom ludowym spraw wewn´trznych
na Ukrainie I. A. Sierowowi i Bia∏orusi ¸. F.
Canawie aresztowanie wszystkich podofi-
cerów by∏ej polskiej armii, stanowiàcych
„najbardziej aktywnà, a w wielu przypad-
kach kierowniczà rol´” w „kontrrewolucyj-
nych organizacjach polskich nacjonali-
stów”.
„Listy Êmierci”, czyli polecenia rozstrzelania
wi´êniów, sporzàdzane by∏y w 1. Wydziale
Specjalnym NKWD Zwiàzku Sowieckiego
na podstawie akt ewidencyjnych i informa-
cji dostarczonych przez naczelników zarzà-

dów wi´ziennych USRR i BSRR. Zatwierdza-
∏o je – tak samo jak w przypadku jeƒców
obozów „katyƒskich” – Kolegium Specjalne
NKWD Zwiàzku Sowieckiego, tzw. central-
na trójka.

Listy jeƒców wojennych i listy osób skaza-
nych na rozstrzelanie w wi´zieniach 
USRR i BSRR otrzymywa∏y – poczynajàc od
4 kwietnia – numeracj´ ciàg∏à (numery
od 05/1 do 072/2).
Jak wynika z informacji szefa KGB Zwiàzku

Sowieckiego, A. Szelepi-
na z 3 marca 1959 r.,
na mocy decyzji „trójki”
rozstrzelano 21857 jeƒ-
ców wojennych i wi´ê-
niów, z czego 7305
wi´êniów z wi´zieƒ za-
chodnich obwodów USRR
i BSRR.
Wykaz 3435 aresztowa-
nych w 1940 r. na Ukra-
inie polskich obywateli,
tzw. „Ukraiƒskà List´ Ka-
tyƒskà” przekaza∏ w∏a-
dzom RP 5 maja 1994 r.
zast´pca Szefa S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa Ukrainy
gen. A. Chomicz. By∏ to
spis 3435 wi´ziennych

akt osobowych wys∏anych 25 listopa-
da 1940 r. przez naczelnika 1. Wydzia∏u
Specjalnego NKWD USRR do naczelnika
1. Wydzia∏u Specjalnego NKWD Zwiàzku
Sowieckiego. Z pisma przewodniego wyni-
ka∏o, ˝e chodzi∏o o aresztowanych, wymie-
nionych w poleceniach „041, 042, 043 
i innych”.

Zamordowani na Ukrainie i Bia∏orusi to:
oficerowie i podoficerowie WP (w tym re-
zerwy, m.in. lekarze i prawnicy), KOP
i funkcjonariusze PP, ziemianie, urz´dnicy
paƒstwowi i samorzàdowi, dzia∏acze pu-
bliczni. WÊród zamordowanych znaleêli si´
m.in. pose∏ na Sejm RP i dzia∏acz spo∏eczny
Dezydery Smoczkiewicz, zi´ç Henryka Sien-
kiewicza pp∏k Tadeusz Korni∏owicz, mjr dr
n. med. W∏adys∏aw Sochacki, p∏k dypl.
kaw. Konstanty Drucki-Lubecki, p∏k dypl.
Jan W. Jordan-Rozwadowski.
Mordy odbywa∏y si´ – jak w przypadku
obozów katyƒskich – w kwietniu i ma-
ju 1940 r. Mo˝na z du˝ym prawdopodo-
bieƒstwem przypuszczaç, ˝e wi´êniowie
z Kijowa spoczywajà w podkijowskiej By-
kowni (Rada OPWiM rozpocz´∏a tam
w 2001 r. prace poszukiwawcze polskich
grobów), z  Charkowa – na terenie VI
Kwarta∏u Parku LeÊnego. W 15 odkrytych
tam i przebadanych w roku 1991 oraz
w latach 1994-1996 masowych polskich
grobach zakopano zw∏oki 4302 zamordo-
wanych Polaków; gdy ze Starobielska wy-
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Prezydent RP po˝egna∏ si´ 28 paêdzier-
nika 2005 r. w Pa∏acu Prezydenckim
z Biskupem Polowym WP gen. bryg. Ta-
deuszem P∏oskim i kapelanami woj-
skowymi. Aleksander KwaÊniewski wy-
razi∏ wdzi´cznoÊç bp. P∏oskiemu i ksi´-
˝om kapelanom za ich pos∏ug´. Bp
P∏oski wr´czy∏ Prezydentowi RP Êwiecz-
nik z symbolem Ordynariatu Polowego
WP. Prezydent RP wr´czy∏ bp P∏oskiemu
pamiàtkowy ryngraf z dedykacjà i ob-
raz przedstawiajàcy Grób Nieznanego
˚o∏nierza. 

Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e czas prezydentu-
ry Aleksandra KwaÊniewskiego splót∏ si´
z pontyfikatem Jana Paw∏a II. Biskup Polo-
wy WP przypomnia∏, ˝e ojciec Karola Woj-
ty∏y by∏ oficerem, a Karol zosta∏ ochrzczo-
ny w wadowickiej farze przez ks. mjr.
Franciszka ˚aka z Garnizonu Kraków. Bp
P∏oski przytoczy∏ s∏owa, wypowiedziane
w 1991 r. w Zegrzu Pomorskim na lotni-
sku wojskowym przez Jana Paw∏a II, który
wyzna∏, ˝e jego serce zawsze t´skni∏o
za spotkaniem z polskimi ˝o∏nierzami.
W nocy z 1 na 2 czerwca w czuwaniu mo-
dlitewnym przed spotkaniem z Ojcem
Âwi´tym uczestniczy∏o 40 tys. ˝o∏nierzy.
Podczas spotkania z ludêmi kultury i sztu-
ki Jan Pawe∏ II wyzna∏, ˝e w czasie spotka-
nia z ˝o∏nierzami w Zegrzu Pomorskim
ociera∏ ∏zy i by∏o to dla niego „rezurekcyj-
ne odkrycie”. Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e
skoro Papie˝ u˝y∏ takiego stwierdzenia, to
znaczy, ˝e w naszej rzeczywistoÊci spo-
∏ecznej i wojskowej nastàpi∏o coÊ wielkie-
go, „to by∏o coÊ ze zmartwychwstania”.
Biskup Polowy WP przypomnia∏, ˝e Prezy-
dent wielokrotnie mia∏ mo˝liwoÊç spoty-
kaç si´ z Ojcem Âwi´tym. PodkreÊli∏, ˝e
spotkania z Janem Paw∏em II ka˝demu,
kto w nich uczestniczy∏, dawa∏y ducha fa-

scynacji i m∏odoÊci. Bp P∏oski zauwa˝y∏,
˝e tej fascynacji i werwy m∏odzieƒczej Pa-
nu Prezydentowi i Pani Prezydentowej nie
brakuje. Podzi´kowa∏ Aleksandrowi Kwa-
Êniewskiemu za Kaplic´ Pa∏acowà, w któ-
rej wielu goÊci Pa∏acu mog∏o si´ pomodliç
i oddaç si´ refleksji nad swoim ˝yciem. Bp
P∏oski przypomnia∏ osob´ Êp. ks. p∏k. Ta-
deusza D∏ubacza, kapelana przy Urz´dzie
Prezydenta RP. Zwróci∏ uwag´ na fakt, ˝e
w historii pontyfikatu Jana Paw∏a II nie
zdarzy∏o si´, by Ojciec Âwi´ty zabra∏ ko-
goÊ do Papa mobile, poza Prezydentem
KwaÊniewskim. „Dzi´kujemy Panu za to,
˝e by∏ Pan dobrym, szlachetnym, uczci-
wym i ˝o∏nierskim zwierzchnikiem Si∏
Zbrojnych” – powiedzia∏ bp P∏oski. Po-
dzi´kowa∏ tak˝e Ministrowi Obrony Naro-

dowej Jerzemu Szmajdziƒskiemu i do-
wódcom poszczególnych rodzajów si∏
zbrojnych. Jolancie KwaÊniewskiej bp P∏o-
ski za jej dzia∏alnoÊç charytatywnà
i za pielgrzymk´ z chorymi dzieçmi
do Watykanu i spotkanie z Janem Paw-
∏em II. Podzi´kowa∏ Pani Prezydentowej
za jej udzia∏ w powstaniu i otwarciu jad∏o-
dajni Caritas, która powsta∏a przy parafii
wojskowej w Gdyni-Oksywiu. 
Po przemówieniu bp P∏oski zaintonowa∏
„Sto lat” na melodi´ „O mój rozmarynie”,
które gromko podchwycili ksi´˝a kapelani. 
W uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim
uczestniczyli m.in. Jolanta KwaÊniewska,
Ma∏˝onka Prezydenta RP, Minister Obrony
Narodowej Jerzy Szmajdziƒski, Szef Sztabu
Generalnego WP genera∏ Czes∏aw Piàtas,
gen. broni Edward Pietrzyk, dowódca
Wojsk Làdowych, gen. broni pilot Stani-
s∏aw Targosz, dowódca Si∏ Powietrznych,
admira∏ floty Roman Krzy˝elewski, dowód-

Prezydent RP po˝egna∏ si´ 
z kapelanami wojskowymi

s∏ano na Êmierç do Charkowa 3809 jeƒ-
ców. Nieznane pozostaje miejsce ukrycia
zw∏ok zamordowanych w Chersoniu.
Rada OPWiM – zobligowana listami od ro-
dzin osób figurujàcych na Ukraiƒskiej LiÊcie
Katyƒskiej – w porozumieniu z Ordynaria-
tem Polowym WP podj´∏a decyzj´ o uzupe∏-
nieniu nazwisk ofiar Zbrodni Katyƒskiej
w Kaplicy Katyƒskiej Katedry Polowej WP
o nazwiska zamordowanych na Ukrainie.
W wyniku apelu skierowanego do Rodzin
Katyƒskich zdo∏ano nanieÊç poprawki i uzu-
pe∏nienia do oko∏o 300 nazwisk.
Osoby, których nazwiska widniejà na Ukraiƒ-
skiej LiÊcie Katyƒskiej do dnia dzisiejszego nie
zosta∏y upami´tnione. Ods∏oni´te w Kaplicy
Katyƒskiej Katedry Polowej WP tablice sà ho∏-
dem i jedynym jak dotàd upami´tnieniem oby-
wateli RP, których grobów ciàgle poszukujemy.

Minister Andrzej Przewoênik 
Sekretarz Rady Ochrony Pami´ci 

Walk i M´czeƒstwa
Zdj´cia: Krzysztof St´pkowski

cd. na str. 6

Nuncjusz Apostolski Abp Józef Kowalczyk Êwi´ci nowy pastora∏ biskupa polowego – dar od kapelanów wojskowych
na rocznic´ ingresu
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ca Marynarki Wojennej, gen. dyw. Bogu-
s∏aw Pacek, Komendant G∏ówny ˚andar-
merii Wojskowej i gen. dyw. Jan Klejszmit,
dowódca Garnizonu Warszawa. 
Po spotkaniu z Prezydentem RP bp P∏oski
wraz z kapelanami modlili si´ w Kaplicy
Prezydenckiej pw. Zwiastowania NMP. 
Kapelani odÊpiewali „Bark´”; bp P∏oski
udzieli∏ im pasterskiego b∏ogos∏awieƒ-
stwa. W Kaplicy Pa∏acu Prezydenckiego 
11 czerwca 1999 r. modli∏ si´ Ojciec Âwi´-
ty Jan Pawe∏ II. W kaplicy znajduje si´ krzy˝
z wie˝ World Trade Center ofiarowany 
Prezydentowi RP przez nowojorskich stra-
˝aków. 
Poni˝ej publikujemy obszerny fragment
przemówienia Aleksandra KwaÊniewskie-
go, Prezydenta RP. 

Panie Ministrze Obrony Narodowej, 
Szefie Sztabu Generalnego, 
Dowódcy rodzajów Si∏ Zbrojnych, 
Ekscelencjo, Ksi´˝e Biskupie 

Witam wszystkich bardzo serdecznie w Pa-
∏acu Prezydenckim. Wraz z Ma∏˝onkà 
cieszymy si´, ˝e mo˝emy dziÊ goÊciç tak do-
stojne i liczne grono przedstawicieli Ordy-
nariatu Polowego Wojska Polskiego. Spoty-
kamy si´ w przededniu I rocznicy Ingresu
Ksi´dza Biskupa Tadeusza P∏oskiego do Ka-
tedry Polowej WP. Za kilka dni up∏ywa te˝
rok od chwili, kiedy w tej samej sali mia∏em
honor wr´czyç nowemu Ordynariuszowi
Polowemu nominacj´ na stopieƒ genera∏a
brygady. OkolicznoÊci te dajà znakomità
okazj´, aby wyraziç dowód uznania dla do-
tychczasowej pos∏ugi Waszej Ekscelencji
i zas∏ug ksi´˝y kapelanów. Dzia∏alnoÊç Or-
dynariatu opiera si´ na d∏ugiej, wielowie-
kowej tradycji. Tak, jak kiedyÊ, tak i dziÊ
wasza godna podziwu s∏u˝ba kszta∏tuje
morale i patriotyczne postawy w Armii.
Ksi´˝a kapelani z oddaniem wspierajà
obroƒców ojczyzny, zarówno w czasach
konfliktów, jak i pokoju. Ci zaÊ wiedzà, ˝e
mogà na was liczyç w ka˝dej sytuacji. Tro-
ska, z jakà pochylacie si´ nad codziennymi
sprawami ˝o∏nierzy i oficerów, a tak˝e ich
rodzin, budzi mój g∏´boki szacunek. Tak sa-
mo, jak i to, ˝e s∏u˝ycie pomocà wsz´dzie,
gdzie jesteÊcie najbardziej potrzebni
i wszystkim, którzy oczekujà duchowego
wsparcia. JesteÊcie wytrwa∏ymi nauczycie-
lami, jak ˝yç godnie i jak kochaç ludzi. 
Zas∏ugà duszpasterstwa wojskowego jest
twórcze nastawienie do ˝ycia i zdolnoÊç
gromadzenia wokó∏ siebie ludzi, którym le-
˝y na sercu dobro Polski. Z oddaniem towa-
rzyszycie ˝o∏nierzom w niebezpiecznych mi-
sjach poza krajem. JesteÊcie wÊród nich
podczas misji pokojowych w Libanie, Syrii,
BoÊni, Afganistanie, Iraku. Razem z nimi,
z ˝o∏nierzami zdajecie najtrudniejszy egza-
min z ˝o∏nierskiej odpowiedzialnoÊci i od-
wagi. Chyl´ przed tym czo∏a i w imieniu
Narodu wyra˝am wdzi´cznoÊç. W trosce
o ˝o∏nierskie serca i umys∏y dzia∏acie z nie-
zwyk∏ym poÊwi´ceniem. Odnosicie sukcesy,
które choç nie towarzyszà im fanfary i wer-
ble, sà niezwykle wa˝ne, bo poszerzajà
kràg dobra w mi´dzyludzkich relacjach.

Niestrudzenie szukacie nowych form ka-
p∏aƒskiej pos∏ugi. Trudno przeceniç wartoÊç
waszych inicjatyw kulturalnych, oÊwiato-
wych, które przybli˝ajà ˝o∏nierzom teatr,
muzyk´, twórczoÊç poetyckà czy pozwala-
jàcych rozwijaç umiej´tnoÊci sportowe. 
W duchowych i organizacyjnych sukcesach
Ordynariatu widaç osobiste zas∏ugi, zarów-
no Biskupa genera∏a S∏awoja Leszka G∏ó-
dzia, który przez d∏ugie lata s∏u˝by zaskar-
bi∏ sobie du˝o sympatii u kadry wojskowej
i ˝o∏nierzy, a tak˝e jego nast´pcy Ksi´dza
Biskupa Tadeusza P∏oskiego, który wspa-
niale odnajduje si´ w roli promotora ˝ycia
duchowego i daje sobie Êwietnie rad´ jako
w∏odarz Diecezji Polowej. 
Ciesz´ si´, ˝e w tak krótkim czasie Ksiàdz
Biskup nawiàza∏ doby kontakt ze wszystki-
mi Êrodowiskami wojskowymi. Liczne prze-
jawy sympatii, ˝yczliwoÊci, z którymi Ksiàdz
Genera∏ i ksi´˝a kapelani spotykajà si´

w okr´gach, jednostkach wojskowych to
powód do prawdziwej dumy i satysfakcji.
Gratuluj´ tych osiàgni´ç i dzi´kuj´ za nie.
Wiem, ˝e w Armii nikomu nie daje si´ z gó-
ry kredytu zaufania. WiarygodnoÊç i szacu-
nek zdobywa si´ przez ci´˝ki wysi∏ek i oso-
bisty przyk∏ad, skutecznoÊç w dzia∏aniu.
Po 14 latach ofiarnej pracy widaç, ˝e Or-
dynariatowi Polowemu Wojska Polskiego
uda∏o si´. 
Z pewnoÊcià przyjdzie wam rozwiàzywaç
jeszcze szereg trudnych spraw. Wierz´, ˝e
tym zadaniom sprostacie, czerpiàc si∏´
z dotychczasowego dorobku i kap∏aƒskiego
powo∏ania. 
˚ycz´, aby pod wodzà Ksi´dza Biskupa Or-
dynariat nadal si´ rozwija∏, by w parafiach
wojskowych, oÊrodkach duszpasterskich,
dekanatach pojawi∏y si´ nowe formy dzia-
∏alnoÊci, aby Ordynariat, tak jak do tej po-
ry, znakomicie wype∏nia∏ swoje obowiàzki,
umia∏ odpowiedzieç na te nowe zadania. 
Poniewa˝ to spotkanie w tym gronie jest
ostatnim, gdzie jako Prezydent i Pani Prezy-

dentowa mo˝emy podzi´kowaç wam za
10 lat wspó∏pracy. Jest to naprawd´ bar-
dzo wiele. SpotykaliÊmy si´ na op∏atkach,
które organizowaliÊmy w Katedrze Polowej,
w innych koÊcio∏ach i katedrach w Polsce
oraz innych miejscach. Te 10 lat to czas dla
Armii trudny, ale wa˝ny i udany. Czas dla
Polski dobry. Nie chc´ byç, nie mog´ byç
prorokiem, nie powinienem byç prorokiem,
nie chc´ byç z∏ym prorokiem, ale widzàc
wszystko, co dzieje si´ wokó∏, mam coraz
cz´Êciej wra˝enie, ˝e do tych 10-ciu lat b´-
dziemy z sentymentem powracaç. 
˚yczymy, aby to dzie∏o, które wspólnie pro-
wadziliÊmy przez ostatnie 10 lat, by∏o jak
najlepiej kontynuowane, aby polska Armia
by∏a wa˝nym czynnikiem naszego we-
wn´trznego bezpieczeƒstwa i aby by∏a
równie˝ ceniona, szanowana na Êwiecie.
By obecnoÊç polskich ˝o∏nierzy, gdziekol-
wiek sà, przynosi∏a ludziom wi´cej bezpie-

czeƒstwa, wi´cej pokoju, wi´cej przekona-
nia, ˝e s∏u˝ymy dobrej sprawie. 
Wiem, ˝e b´dà z tym zwiàzane równie˝
i ofiary. I za to te˝ chc´ serdecznie Ksi´dzu
Biskupowi i kapelanom podzi´kowaç. Jed-
nà z najtrudniejszych decyzji mojej Prezy-
dentury by∏a sprawa udzia∏u w misji irac-
kiej. (...) Udzia∏ w ceremoniach to bardzo
gorzkie, dramatyczne, tragiczne chwile,
kiedy by∏y ofiary, kiedy musieliÊmy z∏o˝yç
kondolencje ˝onom, dzieciom polskich ofi-
cerów i ˝o∏nierzy, którzy zgin´li na wysuni´-
tych placówkach w czasie tych misji. Chc´
z ogromnà wdzi´cznoÊcià pok∏oniç si´ wam
kapelani, bo byliÊcie pierwszymi, którzy
chcieli pomóc, którzy chcieli godziç tych lu-
dzi z wielkim smutkiem, ˝alem, który prze-
˝ywali. Wtedy od ksi´˝y, kapelanów, bisku-
pów nie p∏yn´∏y s∏owa wàtpliwoÊci, ale
w∏aÊnie najg∏´bszego przekonania, ˝e s∏u-
˝ymy wa˝nej i s∏usznej sprawie.

Rafa∏ Chromiƒski 
Zdj´cia: Krzysztof St´pkowski

cd. ze str. 5
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Dzieƒ 11 listopada ustanowiono Êwi´-
tem paƒstwowym po raz pierwszy do-
piero w 1937 roku. W latach 1939-44
podczas okupacji hitlerowskiej oraz
w okresie od 1945 do 1989 roku,
w czasie rzàdów komunistycznych, ob-
chodzenie Êwi´ta 11 listopada by∏o za-
kazane. Dopiero w roku 1989, ustawà
Sejmu, przywrócono obchody tego
Êwi´ta. Od tego roku Âwi´to Niepodle-
g∏oÊci jest najwa˝niejszym Êwi´tem
paƒstwowym a dzieƒ 11 listopada jest
dniem wolnym od pracy. 
Âwi´to obchodzone jest w ca∏ym kraju,
lecz najwa˝niejsze obchody odbywajà
si´ w Warszawie na placu Józefa Pi∏-
sudskiego pod Grobem Nieznanego
˚o∏nierza.

Pierwsza wojna Êwiatowa zakoƒczy∏a si´ 11
listopada 1918 r. z chwilà podpisania przez
Niemcy rozejmu w lasku Compiégne pod
Pary˝em. By∏ to prze∏omowy moment nie tyl-
ko w dziejach ca∏ej Europy, ale i Polski.
Dzieƒ wczeÊniej powróci∏ do Warszawy Jó-
zef Pi∏sudski, komendant I Brygady Legio-
nów, internowany od lipca 1917 r. przez
Niemców w Magdeburgu. Przed domem,
w którym mieszka∏, zebra∏y si´ t∏umy,
a do mieszkania zacz´li przychodziç przed-
stawiciele ró˝nych stronnictw i partii.
„Byli znajomi i podkomendni zacz´li si´ t∏o-
czyç w mieszkaniu na Moniuszki, które mu
doraênie znaleziono, chcàc go przywitaç i od-
daç si´ do jego dyspozycji. Nareszcie po po-
∏udniu uda∏o mu si´ wyrwaç z Warszawy
i przyjechaç do nas, na Prag´. WiadomoÊç,
˝e przyjedzie do mnie rozesz∏a si´ lotem pta-
ka. Wobec tego, ˝e by∏a to niedziela, robotni-
cy wylegli z domów i pe∏ni radoÊci czekali
na ulicach, którymi musia∏ przeje˝d˝aç.
Przed domem, w którym mieszka∏am, zebra∏
si´ t∏um. Kiedy nadjecha∏, entuzjazm by∏ nie-

samowity. Ja na spotkanie z pokoju swego
nie wysz∏am, tylko czeka∏am w mieszkaniu.
Nie lubi∏am nigdy okazywaç swoich uczuç
wobec innych.” (Aleksandra Pi∏sudska,
„Wspomnienia”, Warszawa
1989).
Na wieÊç o powrocie
Pi∏sudskiego Ignacy
Daszyƒski wraz
z ca∏ym rzàdem 11
listopada przyje-
cha∏ do Warszawy.
Tego samego dnia
Józef Pi∏sudski otrzy-
ma∏ z ràk Rady Regen-
cyjnej w∏adz´ wojskowà
i rozpoczà∏ konsultacje z przedsta-
wicielami stronnictw politycznych w sprawie
utworzenia koalicyjnego rzàdu. 14 listopa-
da, nowym dekretem Rada Regencyjna po-
stanowi∏a si´ rozwiàzaç i ca∏à w∏adz´

w paƒstwie przekaza∏a Pi∏sudskiemu, usta-
nawiajàc urzàd naczelnika paƒstwa.
11 listopada na ulicach wszystkich miast
panowa∏a euforia z powodu rodzàcej si´
niepodleg∏oÊci.
„Niepodobna oddaç tego upojenia, tego

sza∏u radoÊci, jaki ludnoÊç polskà w tym
momencie ogarnà∏. (...) Kto

tych krótkich dni nie prze-
˝y∏, kto nie szala∏ z ra-

doÊci w tym czasie
wraz z ca∏ym naro-
dem, ten nie dozna
w swym ˝yciu naj-
wi´kszej radoÊci.

Cztery pokolenia cze-
ka∏y, piàte si´ docze-

ka∏o. Od rana do wieczo-
ra gromadzi∏y si´ t∏umy

na rynkach miast; robotnik, urz´d-
nik porzuca∏ prac´, ch∏op porzuca∏ rol´ i le-
cia∏ do miasta, na rynek, dowiedzieç si´,
przekonaç si´, zobaczyç wojsko polskie, pol-
skie napisy, or∏y na urz´dach, rozczulano si´

na widok kolejarzy, ba, na widok polskich
policjantów i ˝andarmów.” („Powstawa-
nie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumen-
tów”).

Podobna atmosfera panowa∏a w stolicy.
„Warszawa ˝y∏a w tych dniach na ulicach.
(...) Gdy 11 listopada, w historycznym dniu
zawieszenia broni, wyszed∏em rano na mia-
sto, ulica mia∏a wyglàd jakiÊ zupe∏nie inny
ni˝ zwykle: ludzie poruszali si´ szybko, ka˝-
dy patrzy∏ z ciekawoÊcià naoko∏o, ka˝dy
czegoÊ wyczekiwa∏, zawiàzywa∏y si´ rozmo-
wy mi´dzy ludêmi nieznajomymi. Niemców
spotyka∏o si´ niewielu i nie mieli ju˝ tak but-
nych min jak poprzednio, wi´kszoÊç z nich
mia∏a ju˝ na mundurach czerwone rewolu-
cyjne kokardki, dyscyplina rozluêni∏a si´,
widzia∏o si´ i czu∏o si´ ju˝ zupe∏nà dezorga-
nizacj´ tej karnej armii. LudnoÊç samorzut-
nie zacz´∏a rozbrajaç ˝o∏nierzy, którzy po-
dawali si´ temu przewa˝nie bez protestu.”
(M. Jankowski, „11 listopada 1918 r.” [w:]
Warszawa w pami´tnikach pierwszej wojny
Êwiatowej, Warszawa 1971).
Dzieƒ 11 listopada ustanowiono póêniej
Âwi´tem Niepodleg∏oÊci Polski. /am/

1918, wrzesieƒ, 5. List Benedykta XV do Metropolity Warszawskiego z Apostolskim b∏ogo-
s∏awieƒstwem dla Narodu Polskiego.

Czcigodnemu Bratu Aleksandrowi Arcybiskupowi Warszawskiemu
Papie˝ Benedykt XV.

Czcigodny Bracie pozdrowienie Apostolskie i b∏ogos∏awieƒstwo.
Niewymownà radoÊç sprawi∏ Nam Twój list, któryÊ niedawno przys∏a∏ do Nas w imieniu Swojem
i wszystkich biskupów polskich; w nim bowiem wyraênie przebija uczucie goràcej mi∏oÊci i synow-
skiej wzgl´dem Nas uleg∏oÊci.
Zbytecznym by∏oby tu przypominaç niezwyk∏à pieczo∏owitoÊç, jakà Stolica Apostolska w ciàgu ubie-
g∏ych wieków okazywa∏a szlachetnemu Narodowi Polskiemu; poniewa˝ zaÊ i Naszemu sercu ten na-
ród jest drogim, dlatego te˝ od samego ju˝ poczàtku pontyfikatu Naszego nie przestawialiÊmy losa-
mi jego zajmowaç si´, jak równie˝ wszelkimi mo˝liwymi sposobami wspomagaç go i popieraç; o ile
tylko pozwala∏y na to te smutne i ci´˝kie czasy.
Nie zdziwiliÊmy si´ zupe∏nie, gdyÊmy si´ dowiedzieli, ˝eÊcie godnie i z radoÊcià przyj´li pos∏anego
przez Nas Wizytatora Apostolskiego i Jemu najzupe∏niej we wszystkiem zaufali. – Ju˝ dawniej bowiem
doskonale znana Nam by∏a Wasza niezwyk∏a uprzejmoÊç i szczególna cnota dojrza∏ej szlachetnoÊci.
Niep∏onnà przeto ˝ywimy nadziej´, ˝e dzi´ki najzupe∏niejszej jednomyÊlnoÊci wszystkich pasterzy
polskich, do czego ich niedawno zach´caliÊmy, nader obfite i zbawienne skutki osiàgni´te b´dà
przy pomocy Bo˝ej z ich pracy w tych rzeczach, które dotyczà spraw wiary katolickiej. Szczególniej
zaÊ ufamy, i˝ serdeczny stosunek oddania si´ i uleg∏oÊci, jaki zawsze ∏àczy Polsk´ ze Stolicà Apostol-
skà, w przysz∏oÊci jeszcze ÊciÊlejszym b´dzie.
Jako zadatek ∏ask niebieskich oraz wyraz szczególniejszej Naszej ˝yczliwoÊci – udzielamy Tobie,
Czcigodny Bracie, i innym biskupom, oraz ca∏emu narodowi polskiemu Apostolskiego b∏ogos∏a-
wieƒstwa w Panu.
Dan w Rzymie u Êwi´tego Piotra, dnia 5 wrzeÊnia 1918 r. 5-go roku Naszego Pontyfikatu.

podpisano Benedykt XV
WiadomoÊci Archidiecezjalne Warszawskie, nr 11, listopad 1918, s. 438.

Wymodlona Niepodleg∏oÊç

1918, styczeƒ, 7. List Papie˝a Benedykta XV do cz∏onków Rady Regencyjnej.

Czcigodnemu Bratu Aleksandrowi Arcybiskupowi Warszawskiemu, Drogim Synom Józefowi Ostrow-
skiemu i Ksi´ciu Zdzis∏awowi Lubomirskiemu, Trzem M´˝om rzàdzàcym Królestwem Polskim.

Benedykt XV Papie˝

Drodzy Synowie, wysoce dostojni czcigodni M´˝owie, pozdrowienie i b∏ogos∏awieƒstwo Apostolskie.
W nader chwalebny, a godny przodków Waszych sposób postàpiliÊcie sobie, gdy w zaczàtkach od-
radzajàcej si´ Polski za najpilniejszà rzecz poczytaliÊcie wspólne Wam z ogó∏em narodu uczucie
przywiàzania ku Stolicy Apostolskiej wyraziç w wysoce uprzejmym, a Êwie˝o nam dor´czonym pi-
Êmie. Wiadome to powszechnie, ˝e Polacy w goràcym kulcie dla wiary katolickiej, jako szczególne
tego znami´, zachowywali zawsze Êcis∏à ∏àcznoÊç z Papie˝em, jaki zaÊ stàd na nich sp∏ynà∏ blask
chwa∏y i cywilizacji, dowodzà tego Êwietne czyny z przesz∏oÊci. To te˝ bardzo ch´tnie a ˝yczliwie,
przyjmujemy wynurzenia czci i mi∏oÊci, w zamian zaÊ dla Was tego przed innymi ˝yczymy, czego za-
iste, ka˝dy dobrze myÊlàcy cz∏owiek pragnie, aby najszlachetniejszy Naród Polski wraz z mo˝noÊcià
samoistnego rzàdzenia si´ odzyska∏ te˝, za pomocà Bo˝à, dawnà pomyÊlnoÊç i chwa∏´. Nie prze-
staniemy Boga b∏agaç, aby nad paƒstwem tym rozciàgnà∏ d∏oƒ mi∏osierdzia i opieki. Darów te˝ nie-
bieskich zadatkiem i Naszej Ojcowskiej ˝yczliwoÊci dowodem niech b´dzie b∏ogos∏awieƒstwo Apo-
stolskie, którego Wam, drodzy synowie, najdostojniejsi M´˝owie, i ca∏ej Polsce mi∏oÊciwie udzielamy.
Dan w Rzymie u Êw. Piotra dn. 7 stycznia 1918 roku, Pontyfikatu Naszego roku czwartego.

Benedykt XV
Ateneum Kap∏aƒskie nr 10, 1918, s. 136-137.
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W∏adza nad informacjà i sposobem jej
przekazywania – to by∏ fundament to-
talitarnej w∏adzy z okresu PRL. Telefon
z Wydzia∏u Propagandy KC, domu bez
kantów (Siedziba G∏ównego Zarzàdu
Politycznego WP) czy o∏ówek cenzora
z Mysiej decydowa∏ za Polaków, co ma-
jà myÊleç i czuç, w co wierzyç. W prze-
wa˝ajàcej swojej cz´Êci naród nigdy
do koƒca nie pogodzi∏ si´ z narzuconà
przez propagand´ komunistycznà 
wizjà Polski i Êwiata. Wiedzia∏ i czu∏
swoje. 
Stoczniowcy Gdaƒska, najlepsza ema-
nacja narodu w pami´tnym 1980 r.,
porwani o˝ywczym tchnieniem Ducha
Êw. z Placu Zwyci´stwa w Warszawie,
dobrze wiedzieli, gdzie jest êród∏o
prawdziwej wolnoÊci s∏owa. Dlatego
wÊród 21 postulatów wywalczyli ten
trzeci: Rzàd zapewni trans-
misj´ radiowà niedzielnej
Mszy Êw. To by∏a ich odpo-
wiedê na wo∏anie Ojca Êw.
Jana Paw∏a II z Placu Zwy-
ci´stwa z 2 czerwca 1979 r. 

Niebo cieszy∏o si´ razem
z polskà ziemià: to by∏a pi´k-
na s∏oneczna niedziela wrze-
Êniowa. 21 wrzeÊnia 1980 r.
o godz. 9.00 w I Programie
Polskiego Radia rozpocz´∏a
si´ pierwsza transmisja Mszy
Êw. S∏owo Bo˝e z KoÊcio∏a
Êwi´tego Krzy˝a w Warszawie
prze∏ama∏o fale... radiowe.
Bo taka by∏a jego odwiecz-
na natura, iÊç pod pràd ludz-
kiej logiki, otwieraç ciasne
horyzonty. Wielu wówczas nie
wierzy∏o w∏asnym uszom, gdy
biskup Jerzy Modzelewski
mówi∏: KoÊció∏ Âwi´tego Krzy-
˝a w Warszawie, a z nim Pol-
ska, od Ba∏tyku do Tatr...
prze˝ywa znamiennà godzi-
n´. Tà godzinà jest radiowa
transmisja Mszy Êw. i Bo˝ego
S∏owa. M∏ode pokolenie Po-
laków nawet nie jest w stanie
wyobraziç sobie, jakim cu-
dem by∏o to wtedy w naszych
oczach.
Zanim jednak Mi´dzyzak∏a-
dowy Komitet Strajkowy
w Gdaƒsku podpisa∏ ze stro-
nà rzàdowà ostatecznà re-
dakcj´ porozumieƒ sierpnio-
wych – 21 postulatów, zanim
powsta∏a SolidarnoÊç, by∏
wielki Prymas Tysiàclecia
Kard. Stefan Wyszyƒski i jego
nauczanie, lata zmagaƒ z programowà
ateizacjà Polski. Ró˝ne by∏y jej formy;
od zakazu nauczania religii w szko∏ach
(koniec l. 50.) po zakaz przyjmowania
na studia dziennikarskie dzieci z rodzin
„sklerykalizowanych”. Tak etykietowano

w tajnych dokumentach ludzi, którzy nie
przerwali praktyk religijnych (np. w woj-
sku). Kluczowe stanowiska redaktorów na-
czelnych, zast´pców w prasie, radiu i tele-
wizji by∏y tzw. stanowiskami nomenklaturo-
wymi, z klucza partyjnego. Pod szczegól-
nym nadzorem PZPR i SB by∏a telewizja i jej
przyczó∏ki propagandowe – dziennik oraz
I Program Polskiego Radia. W wojsku 
oficerowie polityczni zatrudnieni na eta-
tach dziennikarskich w „˚o∏nierzu Wolno-
Êci” wspó∏pracowali ÊciÊle z cenzorami
w mundurach z G∏ównego Zarzàdu Poli-
tycznego. Jakie tragikomiczne formy przy-
biera∏y te ingerencje cenzorskie – przytocz´
choçby jeden przyk∏ad. W okresie Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia w wojskowej gazecie
nie mia∏a prawa ukazaç si´ drukiem nawet
oficjalna nazwa tych Êwiàt: „Bo˝e Naro-
dzenie” (lata 80.).

˚eby zrozumieç wag´ tego wrzeÊniowego
dnia w historii wybijania si´ Polaków
na niepodleg∏oÊç, trzeba zdawaç sobie
spraw´, czym by∏y media dla ówczesnej
w∏adzy. Po prostu gwarancjà jej utrzyma-
nia. Narz´dziem formowania albo precy-

zyjniej – deformowania myÊli, ducha, su-
mienia ludzi. By∏ to wi´c teren szczególnie
strze˝ony przed wp∏ywami „wra˝ych” si∏,
a za takich uchodzili w oczach komuni-
stycznej w∏adzy przede wszystkim ludzie
KoÊcio∏a Katolickiego. JeÊli nawet otwarcie
nie manifestowano wrogoÊci do ludzi zwià-
zanych z KoÊcio∏em, to na pewno uznawa-
no ich za element niepewny, niegodny za-
ufania.
Mogà coÊ o tym powiedzieç ludzie w mun-
durach, którzy wytrwali w wierze, znoszàc
ró˝ne szykany, jawne (blokowanie awan-
sów) czy te˝ ukryte, i ukrywane do dziÊ.

Wa˝ne dla Polaków i nie tylko...

Przygotowaniom do tej transmisji towarzy-
szy∏y nadzwyczajne Êrodki ostro˝noÊci.
Podczas narady na plebanii Êw. Krzy˝a,

na trzy dni przed transmisjà,
jak wspomina ks. Alojzy He-
nel, uradzono, ˝e aby ustrzec
si´ od prowokacji, ka˝dy z 10
mikrofonów (7 w prezbite-
rium, 3 wÊród wiernych) b´-
dzie mia∏o swojego parafial-
nego opiekuna.
W∏adza do ostatniej chwili
targowa∏a si´ z przedstawi-
cielem Episkopatu Bp. Aloj-
zym Orszulikiem o miejsce,
czas i program transmisji.
W tajnej notatce sugerowa-
no, ˝e trzeba optowaç za
2 Programem i Katedrà. Pry-
mas Wyszyƒski nawiàzujàc
do powojennego casusu
transmisji Mszy Êw. radiowej,
wskaza∏ KoÊció∏ Êw. Krzy˝a.
Specjalnym dekretem usta-
nowi∏ te˝ koÊcielnà redakcj´
Mszy Êw.: ks. Alojzy Henel,
ks. Jerzy Chowaƒczak, ks.
Stefan Gwiazdowski, ks. Wie-
s∏aw Kàdziela, ks. Józef Maj-
kowski, ks. Jerzy Zalewski,
ks. Józef Zawitkowski.
Atmosfer´ tego dnia pi´knie
odda∏ w homilii na 25-lecie
Mszy Êw. radiowej jeden z jej
filarów i ulubionych przez s∏u-
chaczy kaznodziei, który sam
siebie nazywa „s∏ugà nieu˝y-
tecznym”. Pos∏uchajmy Bisku-
pa Józefa Zawitkowskiego:
– Tamta niedziela... sta∏a si´
wielkim uwielbieniem Boga.
Ludzie kl´kali w domach,
w szpitalach, w autobusach.
Ca∏a Polska si´ modli∏a, bo
z bezbo˝nego radia lecia∏a
b∏agalna modlitwa: Przemieƒ,

o Jezu, smutny ten czas... My chcemy Boga
w ksià˝ce, w szkole... Bóg swój lud ocali∏.
Z pootwieranych okien zewszàd dobiega∏y
odg∏osy transmisji.
W ciàgu tych 25 lat z tej najwi´kszej ambo-
ny g∏osi∏o S∏owo Bo˝e wielu wybitnych ka-

25 lat radiowej transmisji Mszy Êw. (1980–2005)

Wolne s∏owo – S∏owo Bo˝e

Redakcja Mszy Êwi´tej radiowej. Od lewej: ks. Wies∏aw Kàdziela, ks. Józef Zawitkowski, ks. Jerzy
Zalewski. Siedzà: ks. Stefan Gwiazdowski, ks. Alojzy Henel CM, ks. Józef Majkowski SJ
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znodziei, prawie wszyscy biskupi, ksi´˝a
diecezjalni i zakonnicy. W latach 90. wielkà
popularnoÊcià cieszy∏y si´ kazania Êwi´to-
krzyskie g∏oszone przez Biskupa Polowego
S∏awoja Leszka G∏ódzia, g∏oszone z oka-
zji 3 maja i 11 listopada. DziÊ t´ tradycj´
podtrzymuje jego nast´pca Biskup Polowy
Tadeusz P∏oski. Niektóre z homilii wyg∏a-
szane z KoÊcio∏a Êwi´tego Krzy˝a mia∏y tak
du˝y rezonans spo∏eczny, ˝e nawet ci, któ-
rzy nie mieli okazji ich wys∏uchaç, zdobywa-
li teksty i powielali na ksero, by si´ dalej
nios∏o. Wiele tekstów na wyraêne ˝yczenie
s∏uchaczy zosta∏o wydanych drukiem. Ale to
sà ju˝ owoce odzyskanej wolnoÊci s∏owa.
W ka˝dym razie ta Êwi´tokrzyska ambo-
na zyskuje sobie zas∏u˝onà s∏aw´ tej, z któ-
rej padajà wa˝ne dla Polaków s∏owa.
I choç oficjalnej cenzury ju˝ nie ma, to wie-
le z nich jest przemilczanych w prasie wy-
sokonak∏adowej, promujàcej ideologi´ li-
beralnà, sprzecznà z wartoÊciami chrzeÊci-
jaƒskimi.

Ewangelia ocenzurowana

Ka˝da homilia w latach 80. przed wyg∏o-
szeniem by∏a cenzurowana, a na Mszy Êw.
„dy˝ury” pe∏nili funkcjonariusze SB.
Jak wspomina ks. Józef Jachimczak, pro-
boszcz w KoÊciele Êw. Krzy˝a w l. 1984-
-1993, jeden z cenzorów próbowa∏ ocen-
zurowaç sam tekst Ewangelii: – By∏o to
po Êmierci ks. Jerzego Popie∏uszki. Cenzor
upiera∏ si´, by wykreÊliç z kazania lub ina-
czej powiedzieç tekst: Nie bójcie si´ tych,
co zabijajà cia∏o, bójcie si´ tych, co zabija-
jà dusz´.
13 grudnia 1981 r. transmisji z Mszy Êw.
nie by∏o; gen. Jaruzelski we wszystkich
mediach obwieszcza∏: DziÊ w nocy wpro-
wadzony zosta∏ stan wojenny...
W∏adze jednak postanowi∏y transmitowaç
pasterk´. Homili´ zatytu∏owanà „Zdziwio-

ny lud” g∏osi∏ bp Jerzy Modzelewski.
W okresie stanu wojennego transmisji nie
by∏o szeÊciokrotnie.
Fale radiowe nie znajà granic; Mszy Êw. ra-
diowej s∏uchano na terenie by∏ego ZSRR,
Czechos∏owacji, Niemiec, Szwecji.
Czym by∏a dla Polaków ze Wschodu ta
transmisja niech Êwiadczy choçby taki epi-
zod wspominany przez ks. Jachimczaka:
– Polacy z Bia∏orusi napisali, ˝e ich duszpa-
sterz zosta∏ aresztowany za zorganizowa-
nie jase∏ek. Przychodzà wi´c do koÊcio∏a
a pod nieobecnoÊç ksi´dza stawiajà
na ambonie odbiornik radiowy i ws∏uchujà
si´ w Msz´ Êw. transmitowanà przez pol-
skie radio. 
Dzisiaj zmniejszy∏o si´ audytorium s∏ucha-
jàce niedzielnej Mszy Êw. radiowej. Wybór
transmisji nabo˝eƒstw i Mszy Êw. jest bo-
wiem wi´kszy, ostatnio do∏àczy∏a telewizja
publiczna, która o 7. rano w niedziel´
transmituje Msz´ Êw. Z ró˝nych stron Polski
Msze Êw. w dni powszednie nadaje tele-
wizja Trwam. W Telewizji Polonia Mszy Êw.
niedzielnej mo˝na wys∏uchaç o godz. 13.
To na pewno wielkie Bo˝e ˝niwo, które roz-
poczà∏ solidarnoÊciowy siew 25 lat temu.
Jak pokazujà badania socjologiczne, w la-
tach 90. zmienia si´ audytorium niedziel-
nej Mszy Êw. radiowej. Przybywa nowych
s∏uchaczy – ludzi poszukujàcych prawdy,
sensu ˝ycia czyli Boga...
Prawda i wolnoÊç nie jest darem danym
raz na zawsze, ale takim, który wcià˝ trze-
ba zdobywaç i o niego walczyç – ostrze-
ga∏ Ojciec Êw. Jan Pawe∏ II. Spoczywanie
na laurach to nie jest stan ducha godny
chrzeÊcijanina. Dokonawszy na wieki wy-
bór, w ka˝dej chwili wybieraç musz´ – pi-
sa∏ poeta Jerzy Liebert. I tylko taka posta-
wa czujnoÊci i gotowoÊci dokonywania
wyborów zgodnych z Bo˝à wolà mo˝e
charakteryzowaç katolika nie na pó∏, ale
na ca∏y etat (okreÊlenie Jana Paw∏a II).

– Bo˝e, daj nam rzàdy màdrych, dobrych
ludzi...
Niech prawo zawsze – prawo znaczy,
a sprawiedliwoÊç – sprawiedliwoÊç. Ale
có˝. Nawet pobo˝ni majà krótkà pami´ç.
Bàdêcie màdrzy i wybierajcie dobrze! – po-
wiedzia∏ w Bazylice Êw. Krzy˝a na zakoƒ-
czenie homilii wyg∏oszonej na Jubile-
uszu 25. rocznicy transmisji Mszy Êw. z pol-
skiego radia Biskup Józef Zawitkowski.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski
otrzyma∏ 16 paêdziernika 2005 r. pamiàt-
kowy medal wybity z okazji 25-lecia Mszy
Êw. radiowych. Medal wr´czy∏ Proboszcz
KoÊcio∏a Êw. Krzy˝a w Warszawie ks. dr
Marek Bia∏kowski. 

(zjk)

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski odby∏ 18 paêdziernika 2005 r.
telekonferencj´ z gen. dyw. Piotrem
Czerwiƒskim, dowódcà Wielonarodo-
wej Dywizji w Iraku. Za poÊrednictwem
∏àczy satelitarnych bp P∏oski przekaza∏
zapewnienie o modlitwie w intencji na-
szych ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´
w Iraku i udzieli∏ im pasterskiego b∏o-
gos∏awieƒstwa. Telekonferencja odby-
∏a si´ na terenie Centrum Szkolenia
¸àcznoÊci i Informatyki (CS¸iI) w Ze-
grzu k. Warszawy. W miejscowym ko-
Êciele garnizonowym pw. Matki Bo˝ej
Fatimskiej bp P∏oski przewodniczy∏
Mszy Êw. w intencji ˝o∏nierzy-∏àczno-
Êciowców w dniu ich Êwi´ta. 

Podczas kilkunastominutowej telekonferen-
cji bp P∏oski rozmawia∏ tak˝e z ks. pp∏k.
Zygmuntem Kaêmierakiem, jednym
z trzech polskich kapelanów pe∏niàcych
pos∏ug´ w Iraku. Na r´ce dowódcy Wielo-
narodowej Dywizji bp P∏oski przekaza∏ tak-
˝e polskim ˝o∏nierzom pozdrowienia

od ich ˝on, dzieci, matek i ojców, których
spotyka w czasie swoich duszpasterskich
wizyt na terenie garnizonów w ca∏ej Polsce.
Gen. dyw. Czerwiƒski dzi´kujàc Biskupowi
Polowemu WP za s∏owa pozdrowienia
i modlitw´ zaprosi∏ go do odwiedzenia na-
szych ˝o∏nierzy w Iraku w okresie Bo˝ego
Narodzenia. 

W telekonferencji uczestniczyli m.in. gen.
dyw. Wojciech Kubiak, zast´pca dowódcy
Wojsk Làdowych, p∏k dypl. Miros∏aw Sie-
dlecki, Szef Zarzàdu Dowodzenia i ¸àczno-
Êci, p∏k dypl. Jerzy Stwora, komendant
CSi¸ w Zegrzu i ks. pp∏k Zenon Surma
CMF, kapelan Centrum i proboszcz parafii
wojskowej w Zegrzu. rch

Telekonferencja z polskim dowódcà w Iraku
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KoÊció∏ naucza, ˝e ka˝da dusza ducho-
wa jest bezpoÊrednio stworzona przez
Boga, nie jest ona „produktem” rodzi-
ców i jest nieÊmiertelna, nie ginie wi´c
po jej oddzieleniu si´ od cia∏a w chwi-
li Êmierci i po∏àczy si´ na nowo z cia-
∏em w chwili ostatecznego zmartwych-
wstania. (KKK, 366)

Nie trudno zauwa˝yç zasadniczà ró˝nic´
pomi´dzy ˝yciem ludzi i zwierzàt. Zwierz´-
ta ograniczajà si´ do dzia∏aƒ instynktow-
nych, a chocia˝ niekiedy zadziwiajà nas
„màdroÊcià”, to jednak nie wykraczajà po-
za ramy okreÊlone prawami natury. Dlate-
go w ich sposobie ˝ycia wszystko odbywa
si´ bez zmian pomimo up∏ywu wieków.
Cz∏owiek natomiast swoje ˝ycie rozwija
i udoskonala. Musi wi´c byç w cz∏owieku
„coÊ”, czego nie posiadajà zwierz´ta, a co

decyduje o tej ró˝nicy. Tym „czymÊ” jest du-
sza. Dla wierzàcego jest to oczywiste, bo
istnienie duszy potwierdza Pismo Êw., ale
gdy ktoÊ nie ma wiary, dla niego ten argu-
ment nie istnieje. Jednak˝e i taki cz∏owiek
powinien uznawaç zasad´ g∏oszàcà, ˝e
ka˝dy skutek musi mieç odpowiednià dla
siebie przyczyn´. Skoro wi´c cz∏owiek jest
podmiotem takich czynnoÊci, do których
nie wystarcza samo cia∏o, np. twórcze my-
Êlenie, poj´cia abstrakcyjne, pragnienie

dóbr duchowych (wiedza, szcz´Êcie, s∏a-
wa), rozwijanie poj´ç moralnych i religij-
nych, to musi w nim istnieç jakaÊ duchowa
przyczyna sprawcza tego wszystkiego.
W ten sposób, sam rozum potwierdza to,
o czy mówi objawienie.
Dusza ludzka, jako byt duchowy, nie pod-
lega powszechnemu prawu rozpadu
i zniszczenia. W konsekwencji, gdy raz zo-
stanie stworzona, istnieje na wieki. Posiada
przymiot nieÊmiertelnoÊci. Takie rozwiàza-
nie narzuca si´ rozumowi z ca∏à oczywisto-
Êcià. Zapewne dlatego nawet ludy pierwot-
ne wierzy∏y w ˝ycie pozagrobowe. Chrystus
mówi jednoznacznie: „Nie bójcie si´ tych,
którzy zabijajà cia∏o, lecz duszy zabiç nie
mogà” (Mt 10,28).
Istnienie duszy poznajemy po skutkach, ja-
kie ona sprawia. Podobnie ze skutków
orientujemy si´ w istnieniu innych zjawisk
„duchowych”, np. wiatru, pràdu elektrycz-
nego, fal radiowych. Tymi widocznymi
skutkami u cz∏owieka sà rozum i wola. Nie
mo˝na przypisywaç ich funkcji mózgowi,
bo wówczas i zwierz´ta musia∏yby posia-
daç zdolnoÊç myÊlenia. RozumnoÊci cz∏o-
wieka i wolnoÊci jego woli nikt dotychczas
nie odwa˝y∏ si´ kwestionowaç, jak równie˝
nikt nie oÊmieli∏ si´ przypisywaç tych przy-
miotów zwierz´tom. Potwierdzeniem tej, je-
dynie ludzkiej, zdolnoÊci jest rozwijanie
przez cz∏owieka nauki i kultury oraz nie-
ustanny post´p cywilizacyjny. Równie˝ wy-
∏àcznie cz∏owiek odpowiada za swoje po-
st´powanie. Jego wolnà wol´ szanuje Bóg,
na co wskazujà s∏owa Chrystusa skierowa-
ne do m∏odzieƒca: „JeÊli chcesz osiàgnàç
˝ycie, zachowaj przykazania” (Mt 19,17).
Do istoty cz∏owieka nale˝y zjednoczenie
duszy z cia∏em. Nie jest wi´c cz∏owiekiem
samo cia∏o, ani sama dusza. Âmierç naru-
sza t´ jednoÊç powodujàc stan nienormal-
ny i tymczasowy. Z prawdy o odkupieniu
cz∏owieka wynika koniecznoÊç zmartwych-
wstania cia∏a i ponownego zjednoczenia
z duszà. Uprzedzajàco dokona∏ tego Chry-
stus ukazujàc w swoim zmartwychwstaniu
i nasz ostateczny los. Powo∏uje si´ na to Êw.
Pawe∏: „Ten, co wskrzesi∏ Chrystusa z mar-
twych, przywróci do ˝ycia wasze Êmiertelne
cia∏a mocà mieszkajàcego w was Ducha”
(Rz 8,11). Dlatego w wyznaniu wiary Ko-
Êció∏ nakazuje wymawiaç s∏owa: „Wierz´
w cia∏a zmartwychwstanie”. NieÊmiertel-
na dusza obdarzona rozumem i wolnà wo-
là jest wspania∏ym darem, jaki cz∏owiek
otrzyma∏ od Boga. Ten dar wymaga jednak
ogromnego poszanowania. „Kto ma ro-
zum, mi∏uje swojà dusz´” (Prz 19,8). Je˝e-
li cz∏owiek prowadzi ˝ycie religijne, kieruje
si´ Bo˝ym prawem, to istotnie zas∏uguje
na miano najdoskonalszego stworzenia
na ziemi.

Ks. Antoni Gorzandt

DROGA – PRAWDA – ˚YCIE

Dusza ludzka
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

WIELKIE WYDARZENIE
EDYTORSKIE
I KULTUROWE!
ChrzeÊcijaƒskie or´dzie skierowane do
ka˝dego cz∏owieka w najbardziej oczeki-
wanym, oficjalnym tekÊcie! 
Kompendium to jedyna w swoim rodzaju
synteza wiary katolickiej, której bardzo
pragnà∏ Jan Pawe∏ II, a którà zrealizowa∏
Benedykt XVI.
Dzie∏o to prezentuje w prosty i interesujàcy
sposób ca∏oÊç or´dzia chrzeÊcijaƒskiego,
ukazujàc zagadnienia wiary chrzeÊcijaƒ-
skiej przeznaczone dla wspó∏czesnego
cz∏owieka. Kompendium z odwagà podej-
muje wielkie problemy wspó∏czesnoÊci, od-
wo∏ujàc si´ do rozwoju nauk, roli sumienia

oraz praw cz∏owieka. Dzie∏o jawi si´ jako
aktualny, pewny i solidny sposób ukazania
wiary chrzeÊcijaƒskiej dzisiaj – przyjmujàc
jakby form´ dialogu mi´dzy mistrzem
a uczniem. Zawiera 15 pi´knych reproduk-
cji dzie∏ sztuki, pochodzàcych z ró˝nych
epok i stylów sztuki chrzeÊcijaƒskiej, opa-
trzonych komentarzami, które stanowià
swoiste introdukcje do poszczególnych cz´-
Êci dzie∏a.
Kompendium zosta∏o przygotowane przez
Komisj´ Kongregacji do spraw Doktryny
Wiary pod przewodnictwem kard. Ratzin-
gera, a przyj´te przez Papie˝a Benedyk-
ta XVI.
Zosta∏o zrealizowane z myÊlà zarówno
o wierzàcych, jak i niewierzàcych, aby daç
im mo˝liwoÊç poznania w ciekawy sposób
prawd chrzeÊcijaƒstwa we wspó∏czesnym
kontekÊcie kulturowym. 
Kompendium, które teraz przedstawiam
KoÊcio∏owi powszechnemu, jest wiernà
i pewnà syntezà Katechizmu KoÊcio∏a Kato-
lickiego. Obejmuje w sposób zwi´z∏y
wszystkie istotne i podstawowe elementy
wiary KoÊcio∏a tak, aby móg∏ stanowiç, jak
tego ˝yczy∏ sobie mój Poprzednik, pewien
rodzaj vademecum, który pozwoli osobom
wierzàcym i niewierzàcym objàç jednym
ca∏oÊciowym spojrzeniem ca∏à panoram´
wiary katolickiej.

Wydawnictwo JednoÊç
2005, ss. 240, format: 148x210 mm, 

www.wiara.pl

Pó∏ka z ksià˝kami

Imi´ hebrajskie Elisheba, z grupy imion teo-
forycznych z elementem el- Bóg. Ca∏oÊç
mo˝na interpretowaç jako: Bóg mojà przy-
si´gà. Do Europy przysz∏o wraz z chrzeÊci-
jaƒstwem. 
WiadomoÊci o Êwi´tej El˝biecie sà bardzo
skàpe. Âw. ¸ukasz podaje, ˝e El˝bieta by∏a
spokrewniona z NajÊwi´tszà Maryjà Pannà.
Zachariasz, mà˝ El˝biety, by∏ kap∏anem.
Oboje, otoczeni szacunkiem, wiedli godny
i pobo˝ny ˝ywot w Ain Karim (7 km od Je-
rozolimy). Nie mieli dziecka, gdy˝ El˝bieta
by∏a niep∏odna. Pewnego razu, gdy Zacha-
riasz pe∏ni∏ pos∏ug´ kap∏aƒskà przed Bo-
giem, ukaza∏ mu si´ Archanio∏ Gabriel i za-
powiedzia∏, ˝e jego ˝ona urodzi syna, który
b´dzie wielki przed Bogiem. On te˝ przygo-
tuje lud na przyj´cie Mesjasza. Imi´ zaÊ no-
siç b´dzie Jan. Poniewa˝ Zachariasz nie
uwierzy∏ s∏owom anio∏a straci∏ mow´ a˝
do czasu narodzin syna. El˝bieta zaÊ, mimo
podesz∏ego wieku, pocz´∏a syna. Pó∏ roku

póêniej Gabriel przemó-
wi∏ do Maryi i zapowie-
dzia∏ Jej, ̋ e pocznie i uro-
dzi syna i nada Mu imi´
Jezus. Anio∏ wspomnia∏
tak˝e, ˝e Jej krewna El˝-
bieta te˝ jest w stanie b∏o-
gos∏awionym i oczekuje
na rozwiàzanie. Maryja
wyruszy∏a wi´c w drog´
do swej krewnej El˝biety,
aby pomóc jej w codzien-
nych sprawach domo-
wych. Na jej widok El˝-
bieta poczu∏a, jak „poru-
szy∏o si´ z radoÊci dzie-
ciàtko w jej ∏onie”. Nape∏niona Duchem
Âwi´tym rzek∏a do Maryi: „B∏ogos∏awio-
na jesteÊ mi´dzy niewiastami i b∏ogos∏awio-
ny jest owoc Twojego ∏ona”. Gdy dziecko
El˝biety i Zachariasza przysz∏o na Êwiat, ze-
bra∏a si´ ca∏a rodzina i przyjaciele, by Êwi´-

ciç to radosne wydarze-
nie. Wszyscy mówili jej,
by zgodnie z odwiecznym
zwyczajem, nada∏a pier-
worodnemu imi´ po ojcu,
lecz ona pami´ta∏a s∏owa
Gabriela i kaza∏a mu
nadaç imi´ Jan. Wszyscy
byli zaskoczeni, wi´c
na migi pytali Zacharia-
sza, jakie imi´ nadaç
dziecku. Ten poprosi∏ gli-
nianà tabliczk´ i napisa∏:
„Jan b´dzie mu na imi´”.
Zaraz potem odzyska∏
mow´ i wielbi∏ Boga

za Jego ∏ask´ i mi∏osierdzie.
W ikonografii Êw. El˝bieta przedstawia-
na jest najcz´Êciej w scenie nawiedzenia
przez Maryj´. Cz´sto te˝ wyst´puje ze swym
m´˝em Zachariaszem, gdy nadajà imi´
swemu synowi.

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione
Mi∏oÊç leczy rany 

nabrzmia∏e wrzodem gniewu
Grzegorz z Nysy

Âwi´ta El˝bieta z Ain Karim
Matka Jana Chrzciciela
Wspomnienie obchodzimy 5 listopada

Patronka matek, ˝on, po∏o˝nych
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Wrzesieƒ 1985 r. zapowiada∏ si´ jako
kolejny bezbarwny miesiàc letnio-zimo-
wego prze∏omu. Cz´Êç kompani desan-
towo-przeprawowej, którà wówczas do-
wodzi∏em, a konkretnie jej pluton PTS
(d-ca chor. Sobczak) by∏a na pracach
gospodarczych w okolicach Kostrzynia,
drugi pluton GSP pozosta∏ w garnizonie.
Plutonem tym dowodzi∏ chor. Józef Za-
kens. Jednostka szykowa∏a si´ do za-
bezpieczenia çwiczeƒ pu∏ku czo∏gów
z Czarnego. Wytypowano odpowiednie
si∏y i skierowano je na poligon drawski,
gdzie w okolicach Borowca zorgani-
zowano obóz. Pozostali w garnizo-
nie ˝o∏nierze obcià˝eni zostali pe∏-
nieniem wart i s∏u˝b. Zadanie to ob-
j´∏o równie˝ ˝o∏nierzy plutonu chor.
Zakensa. ˚ycie w koszarach wesz∏o
w rytm unormowany s∏u˝bami. 

W tym czasie moim nieoficjalnym pisa-
rzem tzn. ˝o∏nierzem, który zajmowa∏ si´
pisaniem rozkazów i planów szkolenia,
by∏ st. szer. Marek Sobczyk. By∏ to m∏ody
ch∏opak pochodzàcy ze wsi Szczepano-
wice pod Tarnowem. W Tarnowie ukoƒ-
czy∏ technikum. Mia∏ dwóch braci, z któ-
rych jeden studiowa∏ na Uniwersytecie
Jagielloƒskim oraz siostr´. Rodzice jego,
o ile dobrze pami´tam, prowadzili ma∏e
gospodarstwo. Poniewa˝ nie poszed∏
w Êlady starszego brata i nie podjà∏ stu-
diów wy˝szych, od razu zosta∏ zauwa˝o-
ny przez miejscowe WKU, które wcieli∏o
go do zasadniczej s∏u˝by wojskowej.
Skierowany zosta∏ do Szko∏y M∏odszych
Specjalistów w D´blinie, jego specjalno-
Êcià sta∏ si´ sprz´t przeprawowy, a kon-
kretnie promy samobie˝ne GSP. 
Promy GSP przeznaczone by∏y do prze-
prawy czo∏gów przez przeszkody wod-
ne. Jeden prom sk∏ada∏ si´ z dwóch sa-
mobie˝nych pó∏promów, posiadajà-
cych dodatkowo ponton. Po wp∏yni´ciu
do wody obie po∏ówki ∏àczy∏y si´ w ca∏oÊç
i po hydraulicznym roz∏o˝eniu pontonów
prom by∏ gotowy do wykonywania zadaƒ.
Po pó∏rocznym przeszkoleniu Marek Sob-
czyk zosta∏ starszym szeregowym i razem
z kolegami skierowano go do 7. warszaw-
skiego batalionu saperów w Stargardzie
Szczeciƒskim. Pierwszy raz spotkaliÊmy si´,
gdy sta∏ w szeregu nowo przyby∏ych
na kompanijnym korytarzu. Wyszed∏em
z kancelarii, coÊ tam zaburcza∏em a on od-
powiedzia∏, to mnie zdziwi∏o, bo na ogó∏
pierwszy dzieƒ dla m∏odych ˝o∏nierzy by∏

bardzo stresujàcy. Dalszym trybem wzajem-
nego poznania si´ by∏y rozmowy indywidu-
alne. Jako ˝e by∏ po maturze, a w kompanii
brakowa∏o pisarza, wybra∏em go na to nie-
oficjalne stanowisko. Wszyscy, którzy s∏u˝yli
w wojsku, wiedzà, jakà rol´ w kompanii od-
grywa∏ „pisarz”. Cz´sto by∏a to prawdziwa
szara eminencja. W zasadzie Marek nie po-
winien nim zostaç, poniewa˝ bardzo brzyd-
ko pisa∏. Zadecydowa∏y jego walory intelek-
tualne i tzw. dobre wychowanie. By∏ uczyn-
ny, grzeczny i bardzo przywiàzany do rodzi-
ny, szczególnie do matki i siostry.

System pracy w jednostce wymaga∏ znaczne-
go wysi∏ku i poÊwi´cenia du˝o czasu poza-
s∏u˝bowego, wykonywa∏o si´ niezliczone ilo-
Êci ró˝nych dokumentów, a to pociàga∏o
za sobà równie˝ koniecznoÊç pracy z pisa-
rzem. Dzi´ki temu pozna∏em Marka bardzo
dobrze. A poniewa˝ przy okazji du˝o z nim
rozmawia∏em, wiedzia∏em o nim „prawie
wszystko”, ∏àcznie ze sprawami sercowymi.
Mimo unormowanego toku ˝ycia s∏u˝bowe-
go, tkwi∏ we mnie pewien niepokój. 
Ten stan ducha zosta∏ przetransformowany
na p∏ócienny obraz, który w tych dniach na-
malowa∏ ˝o∏nierz naszej kompanii st. szer.

WiÊniewski. Przedstawia∏ on konia pochyla-
jàcego si´ nad ˝o∏nierskà mogi∏à z przyglà-
dajàcym si´ tej scenie przechodzàcym obok
wieÊniakiem. Malowid∏o to postawi∏em
na stole w „pisarskiej kancelarii” i podda∏em
Êrodowiskowej ocenie. Pami´tam, ˝e powie-
dzia∏em Markowi o moim przeczuciu czyha-
jàcego nieszcz´Êcia. On zaÊmia∏ si´, ja te˝
i rozeszliÊmy si´ ka˝dy do swojej pracy. 

Za∏oga promu GSP

Jednak jak to bywa, ˝ycie kompanijne zo-
sta∏o zak∏ócone nowymi rozkazami. Otó˝
przysz∏o polecenie, ˝e na poligon ma si´
udaç razem z dowódcà plutonu jedna za∏o-
ga GSP. Polecenie to by∏o do natychmiasto-
wego wykonania, poniewa˝ przed zaj´cia-
mi trzeba by∏o ˝o∏nierzy przeszkoliç i zgraç

za∏og´. Razem z chor. Zakensem spo-
rzàdziliÊmy wykaz planowanych do wy-
jazdu. Niestety, bioràc pod uwag´ wy-
konywanie innych zadaƒ, z których nas
nie zwolniono, okaza∏o si´, ˝e brak
nam jednego. Chcàc nie chcàc musia-
∏em wyznaczyç mojego pisarza, gdy˝
posiada∏ on odpowiednià specjalnoÊç.
„Zmontowana” za∏oga sk∏ada∏a si´
z ró˝nych roczników, cz´Êç z nich po-
chodzi∏a z innych za∏óg. ZrobiliÊmy to
tak˝e dlatego, aby wszystkich prze-
szkoliç jako operatorów na wodzie.
Po dokonaniu niezb´dnych formalno-
-kwatermistrzowskich przygotowaƒ
„wybraƒcy” stan´li razem ze swoim do-
wódcà na zbiórce. 
Byli to: chor. Zakens, st. szer. Koz∏ow-
ski, st. szer. Szyd∏owski, st. szer. Pow´-
ziak, st. szer. Urbaƒski, st. szer. Lewan-
dowski, st. szer. Marcinkowski i jako
ostatni st. szer. Sobczyk. 
Wyszed∏em do nich i powiedzia∏em coÊ
o wyszkoleniu, dyscyplinie i zaanga˝o-
waniu, a na koniec zwróci∏em si´
do Sobczyka: „musisz jechaç, ale jest
to twój ostatni wyjazd na poligon”. Po-
wiedzia∏em tak, poniewa˝ liczy∏em, ˝e
zostanie przewodniczàcym organizacji
m∏odzie˝owej. Podszed∏em bli˝ej i ka˝-
demu z osobna uÊcisnà∏em d∏oƒ. Poje-

chali, a ˝ycie kompanijne toczy∏o si´ swoim
rytmem. 
25 wrzeÊnia wyszed∏em z jednostki szyb-
ciej, poniewa˝ tego dnia mia∏em objàç
s∏u˝b´. Przyszed∏em do domu i czego nigdy
nie robi∏em – zdrzemnà∏em si´. Oko∏o go-
dziny 16.00 obudzi∏ mnie telefon, dzwoni∏
z-ca ds. politycznych mjr Paw∏owski. Ubie-
raj si´ – powiedzia∏, i melduj si´ do jed-
nostki, masz wypadek – Zakens i inni nie
˝yjà. Pierwsza myÊl, jaka mi przysz∏a, to „co
ten Zakens odwali∏”. W uszach pojawi∏ si´
Êwist (trwa do dziÊ) – „Wskoczy∏em” w mo-
ro i szybko poszed∏em do jednostki. Tam

Odeszli bez wojskowych honorów...

˚o∏nierska Êmierç

St. szer. Janusz Siuda ods∏ania pamiàtkowà tablic´

To Êwiadectwo pami´ci dowódcy o podw∏adnym, który 20 lat
temu zginà∏ Êmiercià ˝o∏nierza na poligonie... By∏o takich
wielu – zwyk∏ych szeregowych ˝o∏nierzy, którzy wype∏niajàc,
cz´sto wzorowo i ofiarnie, ˝o∏nierskie obowiàzki podczas
çwiczeƒ poligonowych, odchodzili z tego Êwiata bez ˝o∏nier-
skich honorów. Has∏o widniejàce dziÊ na wojskowych sztan-

darach zobowiàzuje, by ten honorowy d∏ug pami´ci zaczàç
sp∏acaç. Tym tekstem chcemy uczciç pami´ç wszystkich bez-
imiennych ˝o∏nierzy, którzy zgin´li w podobnych okoliczno-
Êciach. Z honorem i z Bogiem odeszli na wiecznà wart´, cho-
cia˝ nad ich grobem najbli˝si nie us∏yszeli g∏osu tràbki: „Âpij
kolego”. Wieczny odpoczynek, racz im daç Panie... (Redakcja) 
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w powadze oczekiwano na szczegó∏owe re-
lacje. Powoli dochodzi∏y nowe wiadomoÊci,
ju˝ nie takie tragiczne, okaza∏o si´, ˝e chor.
Zakens ˝yje i ˝yjà te˝ inni ˝o∏nierze a˝ po-
dano t´ ostatecznà – zginà∏ st. szer. Marek
Sobczyk. 
Dowódca jednostki wsiad∏ w swojego 
UAZ-a i pojecha∏ na poligon, obowiàzki
przekaza∏ z-cy ds. politycznych. Wykonano
jeszcze kilka telefonów sprawdzajàcych, nie-
stety tragedia by∏a faktem – st. szer. Marek
Sobczyk zginà∏. 

Polecenie oficera politycznego

Nie ukrywam, ˝e by∏em bardzo zszokowany,
po pierwsze nie wiedzia∏em, jak to si´ sta∏o,
a po drugie, ˝e by∏ to mój podw∏adny, z któ-
rym bardzo si´ z˝y∏em. 
¸zy same cisn´∏y si´ do oczu. Na dy˝urce
panowa∏ straszny tumult, telefony urywa∏y
si´. Od oficera dy˝urnego ˝àdano szczegó-
∏owych informacji, których d∏ugo nie posia-
da∏. W koƒcu pad∏y komendy, aby jechaç
i powiadomiç rodzin´. Zast´pca do spraw
politycznych nakaza∏ mi, abym przebra∏ si´
w mundur wyjÊciowy i razem z przewodni-
czàcym ZSMP st. szer. Ró˝aƒskim mia∏em
pojechaç pociàgiem do nieznanych mi
Szczepanowic. W momencie, gdy odchodzi-
∏em, zadzwoni∏ telefon, s∏ysza∏em tylko „roz-
kaz”, „tak jest” itp. Polecenia pad∏y jedno-
znaczne, to dowódca jednostki mia∏ jechaç
i powiadomiç rodzin´. Ale dowódcy nie by-
∏o, by∏ ju˝ na miejscu tragedii. Zadanie to
otrzyma∏ wi´c zast´pca. I strach w oczach
– mimo, ˝e nie kolejà a samochodem s∏u˝-
bowym mia∏ si´ tam udaç. Szutowicz poje-
dziesz ze mnà – ni to proÊba, ni to polecenie
– pad∏o z jego ust. Co mia∏em powiedzieç,
przecie˝ by∏ to mój ˝o∏nierz. Pojad´ – powie-
dzia∏em. Samochód wyznaczy∏ dla nas 24
pcz. niestety fiat sanitarka nawali∏ (mówi∏o
si´, ˝e kierowca nie chcia∏ jechaç).
Drugi samochód ˚uk (Nysa) pu∏k przygoto-
wa∏ ju˝ po zachodzie s∏oƒca i pojechaliÊmy.
Po kilkunastu godzinach byliÊmy w Szczepa-
nowicach, które nie bez k∏opotów znaleêli-
Êmy. WieÊ okaza∏a si´ rozleg∏a, g∏ównie
przez to, ˝e mi´dzy poszczególnymi domami
by∏y doÊç du˝e odleg∏oÊci. To rozrzucenie
domów spowodowa∏o, ˝e zacz´to si´ nami
bawiç, sàdzàc, ̋ e szukamy zbieg∏ego ̋ o∏nie-
rza. Dlatego na dom rodzinny Marka Sob-
czyka trafiliÊmy zupe∏nie przypadkowo. Oj-
ciec z bratem pracowali na przydomowej
dzia∏ce, podjechaliÊmy i spytaliÊmy si´
o paƒstwa Sobczyków. Pan Sobczyk potwier-
dzi∏, ˝e trafiliÊmy i spyta∏ si´, czy Marek nam
uciek∏. Zast´pca wysiad∏ z samochodu i po-
wiedzia∏, ˝e ma bardzo z∏à wiadomoÊç. Ja
w tym czasie nakaza∏em kierowcy zawróciç
w kierunku wyjazdu, otworzyç g∏ówne bocz-
ne drzwi i nie wy∏àczaç silnika. Mjr Paw∏ow-
ski powoli powiedzia∏, co si´ sta∏o. Brat
chwyci∏ za motyk´ i z jakimÊ dzikim okrzy-
kiem zamachnà∏ si´ na majora, lecz ból
wiadomoÊci by∏ tak wielki, ˝e pad∏ mi´dzy
bruzdy pola. Ogromny p∏acz spowodowa∏,
˝e z domu wysz∏a nic nie wiedzàca matka,
o wszystkim powiedzia∏ jej szlochajàcy oj-
ciec. Scena ta przera˝a∏a swoim dramaty-
zmem, odwróci∏em si´, aby równie˝ nie oka-
zaç swojej rozpaczy.

Musz´ przyznaç, ˝e mjr Paw∏owski dzia∏a∏
najprzytomniej. Oznajmi∏, ˝e mamy rów-
nie˝ zadanie ustaliç sprawy pogrzebu. 

JesteÊmy rodzinà katolickà 
– z ksi´dza nie zrezygnujemy
Pani Sobczyk zaprosi∏a nas do domu i szyb-
ko przygotowa∏a pocz´stunek. Do tej pory
pami´tam ten szczery stos kanapek przygo-
towanych w tak wielkim bólu. Niestety mi-
mo, ˝e byliÊmy g∏odni, trudno nam by∏o co-
kolwiek prze∏knàç. Mjr Paw∏owski zapyta∏
Paƒstwa Sobczyków, czy ma byç pogrzeb
koÊcielny, otrzyma∏ odpowiedê pozytywnà. 
W zwiàzku z tym powiedzia∏, ˝e wojsko odst´-
puje od organizacji pogrzebu z honorowà
asystà wojskowà. Na to pan Sobczyk oznaj-
mi∏, ˝e sà od pokoleƒ rodzinà katolickà
i z ksi´dza nie zrezygnujà. Taka postawa ro-
dziny by∏a na r´k´ wojsku, gdy˝ nie trzeba by-
∏o rozwiàzywaç problemów organizacyjnych. 
Nie pami´tam ju˝, czy by∏ taki wymóg, aby-
Êmy przywieêli przedstawiciela najbli˝szej ro-
dziny do identyfikacji zw∏ok, czy te˝ z innych
czysto ludzkich powodów, zabraliÊmy ze sobà
w drog´ powrotnà pana Sobczyka z synem.
Podczas jazdy pad∏o wiele zarzutów w stosun-
ku do wojska, a˝ w pewnym momencie pan
Sobczyk oznajmi∏, ˝e nie ˝yczy sobie, aby kto-
kolwiek za Êmierç syna zosta∏ skazany, powta-
rza∏ to wielokrotnie, tak˝e w Stargardzie i pro-
kuratorowi wojskowemu w Koszalinie. 
Mimo, ˝e z powodu planowanego katolickie-
go charakteru pogrzebu wojsko nie mia∏o
uczestniczyç w jego organizacji, to wskutek
postawy dowódcy jednostki prawie po∏owie
kompanii umo˝liwiono udzia∏ w uroczystoÊci. 
Z poligonu przyjechali dwaj operatorzy GSP,
którzy nie ucierpieli. Kupiono wieƒce, jeden
od ca∏ej jednostki, drugi od kompanii. Z prac
gospodarczych Êciàgni´to pluton PTS. Z pla-
nowanego do wyjazdu stanu osobowego wy-
znaczy∏em po trzech do wieƒca oraz ekip´
do niesienia trumny, a tak˝e przewidujàc roz-
rób´ – cz´Êç osób do samoobrony. 
WyjechaliÊmy w przeddzieƒ, równie˝ tego
dnia wyjecha∏ z Koszalina sier˝. Ignacak, aby
„Starem” naszego batalionu przewieêç trumn´
z cia∏em. Do Tarnowa dojechaliÊmy rano, za-
powiada∏a si´ ∏adna pogoda. Kilka godzin
czekaliÊmy na autobus. Z kadry by∏o nas
trzech: ja, sier˝. Marsza∏ek, który by∏ szefem
kompanii oraz oficer aparatu politycznego
por. B. Biedak, majàcy jakieÊ tajne zadania,
bo strasznie si´ nas kr´powa∏. Na pewno jed-
nym z nich by∏o wyg∏oszenie przemówienia,
które napisa∏ mu jego prze∏o˝ony. 
Do Szczepanowic dojechaliÊmy pierwszym au-
tobusem. Ju˝ podczas jazdy odczuwa∏o si´
du˝e napi´cie emocjonalne wspó∏pasa˝erów.
Gdy doszliÊmy do domu, sta∏a tam ju˝ wi´k-
sza grupa ludzi. Zamkni´ta trumna by∏a ju˝
w domu. Starsi ludzie nawiàzywali z nami roz-
mowy, g∏ównie pytajàc si´ o szczegó∏y trage-
dii. OpowiadaliÊmy to, co w tym czasie 
wiedzieliÊmy. Z ka˝dà godzinà oczekiwania
przybywa∏o coraz wi´cej ludzi, szczególnie
m∏odzie˝y. Niestety, by∏a ona do nas nasta-
wiona agresywnie. Obawia∏em si´, ˝e mo˝e
dojÊç do konfrontacji i nadal jestem pewny, ˝e
po uroczystoÊciach planowano krótkà rozpra-
w´ z nami. W pewnym momencie podszed∏
do mnie strasznie zirytowany p. Sobczyk, gdy˝

nie by∏o czapki, która mia∏a byç przybita
do wieka trumny. Nakaza∏em jednemu z ka-
prali daç swojà czapk´, lecz pan Sobczyk od-
mówi∏, ˝yczàc sobie czapki syna. Niestety nie
wiedzia∏, ˝e Marek ubrany by∏ w ca∏kiem no-
wy mundur, którego nigdy przedtem nie nosi∏,
tak samo by∏o z tà nieszcz´snà czapkà.
W koƒcu pan Sobczyk pomyÊla∏, ˝e mo˝e
czapka jest w trumnie i ˝e trzeba trumn´
otworzyç. Zdajàc sobie spraw´, jak zmasa-
krowane jest cia∏o, szczerze odradza∏em re-
alizacji tego pomys∏u. Niestety, jak ojciec
postanowi∏, tak zrobi∏, trumn´ otworzono.
Wybuch∏ straszny lament i p∏acz, wszyscy
postronni szlochajàc pouciekali z izby. Ale
czapka si´ znalaz∏a, le˝a∏a w nogach.

˚al...

Gdy nadszed∏ czas, uformowano kondukt,
trumn´ na zmian´ na ramionach nieÊli ˝o∏-
nierze i koledzy. By∏ to du˝y wysi∏ek, gdy˝
do koÊcio∏a by∏o kilka kilometrów. Msz´ ˝a-
∏obnà celebrowa∏ stary proboszcz. Porucznik
nie wszed∏ do koÊcio∏a, sta∏ przed i nie wie-
dzia∏, co ma poczàç. Wyszed∏em po niego
i powiedzia∏em, ˝eby nie robi∏ g∏upot, tylko
jeÊli nie wie, jak si´ zachowaç, niech schowa
si´ za filar, tak te˝ zrobi∏. Kazanie ksi´dza by-
∏o prze∏omowe, po przybli˝eniu ˝ywotów
Êwi´tych koÊcio∏a, którzy odeszli w m∏odym
wieku, przypomnia∏ drog´ ˝yciowà Marka
podkreÊlajàc, ˝e „zginà∏ on w s∏u˝bie ojczy-
zny na dalekim poligonie”. Ostrzeg∏ tak˝e
tych, którzy przyszli dla sensacji i rozróby,
wr´cz zagrozi∏ pot´pieniem. Po Mszy kondukt
przemieÊci∏ si´ wolno na cmentarz. Ta nag∏a
Êmierç spowodowa∏a, ˝e rodzina nie zdà˝y∏a
wybudowaç grobowca (grobowce przewa˝a-
jà w tej okolicy) dlatego trumn´ z∏o˝ono
w „wypo˝yczonym” grobowcu innej rodziny.
Ca∏ej uroczystoÊci towarzyszy∏a, obok wiel-
kiego bólu,  pretensja do wojska, która po
kazaniu przerodzi∏a si´  w ˝al, ˝e ch∏opak,
który zginà∏ wykonujàc  zadania s∏u˝bowe,
pozbawiony zosta∏ honorów wojskowych. 

***
Âmierç Marka Sobczyka prze˝y∏em jak Êmierç
kogoÊ bliskiego. W 1997 roku uczestniczy∏em
w zaj´ciach prowadzonych blisko miejsca wy-
padku. Zapali∏em tam znicze i obchodzàc te-
ren znalaz∏em fragmenty rozerwanego kapo-
ku. Nie mia∏em wàtpliwoÊci, ˝e by∏ to Jego
kapok. Cz´sto myÊla∏em, jak naprawiç nie-
takt armii w stosunku do swego ˝o∏nierza. 
Sta∏o si´ to w Roku Jubileuszowym podczas
obchodzenia Âwi´ta Sapera. Ods∏oni´to
w Choszcznie obelisk upami´tniajàcy sape-
rów z Drawna. Dodatkowym elementem tego
obelisku sta∏a si´ tablica upami´tniajàca ˝o∏-
nierzy, którzy zgin´li podczas zasadniczej
s∏u˝by wojskowej. Na tej tablicy, obok s∏ów ks.
proboszcza ze Szczepanowic, widnieje nazwi-
sko kpr. Marka Sobczyka. Tablic´ poÊwi´ci∏
ks. bp Jan Ga∏ecki, by∏y salwy honorowe oraz
kwiaty od w∏adz wojskowych i cywilnych. 
Ods∏oni∏ jà st. szer. Janusz Siuda – ˝o∏nierz
najgodniejszy tego zaszczytu. 
Spe∏nienie tego mojego moralnego obo-
wiàzku mog∏o nastàpiç tylko dzi´ki ks. mjr.
Andrzejowi Lemieszko, za co jestem mu
bardzo wdzi´czny. 

Andrzej Szutowicz
Drawno 2005 r.
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Bia∏ystok
W KoÊciele Garnizonowym Êw. Jerzego w Bia∏ymstoku, 18 paêdziernika, we wspo-
mnienie Êw. ¸ukasza Ewangelisty, patrona s∏u˝by zdrowia, Biskup Polowy gen. bryg.
Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ Mszy Êw. koncelebrowanej w intencji chorych, pracowni-
ków s∏u˝by zdrowia i wolontariuszy. Ks. kmdr Leon Szot podkreÊli∏ w homilii znaczenie
opieki paliatywnej i hospicyjnej. Proboszcz Parafii Wojskowej w Bia∏ymstoku ks. p∏k Ta-
deusz Pa∏uska dzi´kujàc Biskupowi za wspólnà modlitw´ i nawiedzenie KoÊcio∏a w Bia-
∏ymstoku, z∏o˝y∏ ˝yczenia imieninowe, polecajàc pasterza diecezji wojskowej opiece
patrona – Êw. Judy Tadeusza. 
Biskup Polowy Tadeusz P∏oski podzi´kowa∏ parafianom za trud wybudowania koÊcio-
∏a. ˚yczy∏, by Êw. Juda Tadeusz, patron spraw beznadziejnych, pomaga∏ wspólnocie
parafialnej, wszystkim cierpiàcym i niosàcym ulg´ w cierpieniu pracownikom s∏u˝by
zdrowia. esj

Laski
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen.
bryg. Tadeusz P∏oski 26 paêdziernika
2005 r. z∏o˝y∏ wizyt´ w Zak∏adzie dla
Niewidomych w Laskach. 
Biskup nawiedzi∏ cel´ Matki El˝biety
Czackiej, celebrowa∏ Msz´ Êw. w kaplicy
pw. Matki Bo˝ej Anielskiej na terenie Za-
k∏adu oraz poÊwi´ci∏ tablic´ upami´t-
niajàcà Honvedów, Genera∏ów, Ofice-
rów i ˚o∏nierzy II W´gierskiego Korpusu
Rezerwowego stacjonujàcych podczas
Powstania Warszawskiego w Laskach. 
Uczestnikami Mszy Êw. byli m.in. Mini-
ster Andrzej Przewoênik – Sekretarz Ra-
dy Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒ-
stwa, przedstawiciele Ambasady W´-
gierskiej, przedstawiciele w´gierskiego
Attachatu, kombatanci, cz∏onkowie To-
warzystwa Przyjaêni Polsko-W´gierskiej
oraz dzieci i m∏odzie˝. 
W kazaniu Biskup P∏oski przypomnia∏
ma∏o znane polskiemu spo∏eczeƒstwu
fakty historyczne dotyczàce postawy
˝o∏nierzy w´gierskich podczas Powsta-
nia Warszawskiego. 
Inicjatorem upami´tnienia ˝o∏nierzy
II W´gierskiego Korpusu Rezerwowego
by∏ Mieczys∏aw Ostoja-Mitkiewicz. zjk

Irak
16 paêdziernika 2005 roku to wyjàtko-
wa data dla polskich ˝o∏nierzy przeby-
wajàcych w Camp Delta. Pomimo tego,
˝e tutaj w Iraku niedziela nie ró˝ni si´
zasadniczo od innych dni, albowiem za-
dania i obowiàzki wynikajàce ze s∏u˝by
wykonujemy ka˝dego dnia, bez wzgl´-
du na Êwi´to koÊcielne czy paƒstwowe.
To jednak ta niedziela by∏a niepowta-
rzalna. Serca i myÊli nas wszystkich bie-
g∏y do Ojczyzny, do miejsc zwiàzanych
z Janem Paw∏em II. Wielu z nas wspomi-
na∏o swoje spotkania z Janem Paw-
∏em II, a wszyscy podkreÊlali, ˝e od
2 kwietnia coÊ si´ zmieni∏o. Cz∏owiek
zaczà∏ dostrzegaç drugiego cz∏owieka,
ludzie stali si´ milsi, ˝yczliwsi.
Kulminacyjnym momentem by∏a uro-
czysta Msza Êw., w czasie której nasz 
organista – chor. Ireneusz Trepiak 
– wykona∏ po raz pierwszy swojà pieÊƒ
u∏o˝onà specjalnie na ten dzieƒ. 
W kazaniu ks. kapelan zach´ca∏ do mo-
dlitwy przez wstawiennictwo Jana Paw-
∏a II, który: „jako Syn przedwojennego
oficera i w∏àczony do wielkiej wspólnoty
KoÊcio∏a przez chrzest Êw., którego
udzieli∏ Mu kapelan wojskowy, jest na-
szym szczególnym or´downikiem u Bo-
ga, i – wierz´ g∏´boko – wyprosi nam
szcz´Êliwy powrót do Polski, do swoich
najbli˝szych”. Tak˝e wielu ˝o∏nierzy po-
stanowi∏o ten dzieƒ uczciç w sposób wy-
jàtkowy. Nie tylko przez udzia∏ w uroczy-
stej Eucharystii czy w Ró˝aƒcu, ale
przede wszystkim przez powzi´te posta-
nowienia i zobowiàzania. zjk

Rzeszów
22 paêdziernika 2005 r. w koÊciele
garnizonowym w Rzeszowie odby∏a si´
uroczystoÊç poÊwi´cenia popiersia Oj-
ca Âwi´tego Jana Paw∏a II.
W uroczystoÊciach uczestniczyli m.in.
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski, Ordynariusz Diecezji Rzeszow-
skiej Bp Kazimierz Górny, Bp pomoc-
niczy Edward Bia∏og∏owski oraz ˝o∏-
nierze miejscowego garnizonu.
W kazaniu Biskup Polowy zach´ca∏
wiernych do wysi∏ków w ˝yciu ducho-
wym i nie poddawania si´ apatii
w przypadku braku widocznych rezul-
tatów. 
Po uroczystej Mszy Êw. i poÊwi´ceniu
popiersia Jana Paw∏a II Biskup spotka∏
si´ ze wspólnotà parafialnà. W spo-
tkaniu wzi´li udzia∏ tak˝e m.in. ks. Bi-
skup Edward Bia∏og∏owski oraz do-
wódcy poszczególnych batalionów
wchodzàcych w sk∏ad brygady, Szef
WSZW, Komendant GOM i Komen-
dant WKU. zjk/MM

Warszawa
W dniu 20 paêdziernika 2005 roku
w Katedrze Polowej WP zosta∏a odpra-
wiona Msza Êw. ˝a∏obna za zmar∏ego
p∏k. Mariana Zieliƒskiego – naszego
olimpijczyka. Mszy Êwi´tej przewodni-
czy∏ Krajowy Kapelan Sportowców
oraz ks. mjr Piotr ¸uƒski.
Âp. Marian Zieliƒski, uznany za naj-
lepszego ci´˝arowca na Êwiecie, by∏
wspania∏ym sportowcem, wzorowym
oficerem i dobrym chrzeÊcijaninem,
dla którego najwa˝niejszà wartoÊcià
by∏a rodzina. W sporcie osiàgnà∏
wszystko, co mo˝na by∏o wywalczyç.
Jako pierwszy w historii Polak zdoby∏
medal olimpijski w podnoszeniu ci´˝a-
rów, by∏ wielokrotnym mistrzem Êwiata
i Polski. Przy tym by∏ bardzo skromnym
i dobrym cz∏owiekiem. 
We Mszy Êwi´tej uczestniczy∏a rodzina,
przyjaciele i sportowcy, m.in. Walde-
mar Baszanowski – Prezes Europejskiej
Federacji Podnoszenia Ci´˝arów. Litur-
gi´ S∏owa rozpocz´∏a Pani Agata Wró-
bel – medalistka olimpijska. p∏

Warszawa
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski przewodniczy∏ 25 paêdziernika
w Katedrze Polowej Mszy Êw. w intencji
˝o∏nierzy i pracowników Wojska Sztabu
Generalnego WP. Po Mszy Êw. genera∏
Czes∏aw Piàtas, Szef Sztabu General-
nego WP, w asyÊcie bp. P∏oskiego i bp.
Mirona Chodakowskiego, prawos∏aw-
nego Biskupa Polowego i generalicji,
z∏o˝y∏ wieniec w Kaplicy Katyƒskiej Ka-
tedry Polowej. Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e
„wspominamy to, co min´∏o po to, aby
lepiej ˝yç i s∏u˝yç dziÊ oraz przygoto-
waç si´ do przysz∏ych wyzwaƒ”.
Msz´ Êw. koncelebrowali ks. p∏k S∏a-
womir ˚arski, Wikariusz Generalny Bi-
skupa Polowego WP, ks. kmdr Leon
Szot, Kanclerz Kurii Polowej WP i ks.
p∏k Jan Domian, kapelan przy Urz´-
dzie Prezydenta RP i Dziekan Dowódz-
twa Garnizonu Instytucji Centralnych
MON i Sztabu Generalnego WP. rch
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Warszawa
S∏uchacze Stacjonarnego Studium Poli-
tyki Obronnej Akademii Obrony Naro-
dowej w Rembertowie z∏o˝yli w dniu
25 paêdziernika 2005 roku wizyt´ Bi-
skupowi Polowemu Wojska Polskiego
gen. bryg. Tadeuszowi P∏oskiemu. 
Oficerowie wraz z opiekunem intelektu-
alnym gen. broni prof. Tadeuszem Je-
mio∏o zwiedzili najpierw Katedr´ Polowà
WP. Ks. mjr Jan Osiƒski przedstawi∏ hi-
stori´ Êwiàtyni od czasów jej powstania
oraz dzieje duszpasterstwa wojskowego
od 1919 roku do czasów wspó∏cze-
snych. S∏uchacze Studium nawiedzili Ka-
plice Katyƒskà i Lotników znajdujàce si´
w Katedrze Polowej. Podczas spotkania
s∏uchacze SSPO AON z∏o˝yli Biskupowi
Polowemu ˝yczenia z okazji pierwszej
rocznicy sakry biskupiej, ingresu do Ka-
tedry Polowej WP oraz zbli˝ajàcych si´
imienin. Uczestnikami spotkania byli
tak˝e Wikariusz Generalny Biskupa Po-
lowego ks. pra∏. p∏k S∏awomir ˚arski
i Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego ks.
mjr Zbigniew K´pa, którzy w dyskusji
zwrócili uwag´ na koniecznoÊç codzien-
nej, dobrej wspó∏pracy pomi´dzy do-
wódcà, kadrà i kapelanem w ka˝dej
jednostce wojskowej. zjk

S∏upsk
29 paêdziernika 2005 r. o godz. 10.00 w KoÊciele Garnizonowym w S∏upsku spra-
wowana by∏a Msza Êw. w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy z 17. Dywizji Piechoty i jej do-
wódcy p∏k. dypl. Mieczys∏awa Mozdyniewicza.
Na Mszy Êw. obecne by∏y w∏adze naszego miasta z prezydentem Maciejem Kobyliƒ-
skim i Andrzejem Obecnym na czele. Obecni byli Dowódca Garnizonu S∏upsk gen.
bryg. Grzegorz Duda, Dowództwo Garnizonu, Kompania Honorowa ze Sztandarem,
Orkiestra ze stowarzyszenia „Reduta” z Klubu Garnizonowego, Kombatanci oraz Pocz-
ty Sztandarowe z naszego miasta. GoÊciem honorowym by∏ syn p∏k. Miros∏aw Mozdy-
niewicz wraz z ˝onà Wandà, którzy przyjechali specjalnie na t´ uroczystoÊç z USA.
Po Mszy Êw. przy rondzie przy ul. Gdyƒskiej zosta∏a ods∏oni´ta tablica poÊwi´cona p∏k.
dypl. Mieczys∏awowi Mozdyniewiczowi. Mszy Êw. przewodniczy∏ oraz pomnik poÊwi´ci∏
Kapelan Garnizonu S∏upsk-Redzikowo ks. mjr mgr Eugeniusz ¸abisz. e∏

Rembertów
Mszà Êw. w KoÊciele Garnizonowym
pw. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego rozpo-
cz´∏y si´ obrady VII Zjazdu Delegatów
Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy WP.
Mszy Êw. koncelebrowanej przewodni-
czy∏ proboszcz rembertowskiej Êwiàtyni
wojskowej ks. p∏k Krzysztof Wyl´˝ek.
Ârodowisko by∏ych ˝o∏nierzy zawodo-
wych WP modli∏o si´ w intencji ˝yjà-
cych i zmar∏ych cz∏onków swojej orga-
nizacji. Modlitwa mia∏a charakter eku-
meniczny: uczestniczyli w niej bowiem
przedstawiciele Ordynariatu Prawo-
s∏awnego – Biskup Polowy Miron Cho-
dakowski oraz Ordynariusz Ewange-
licko-Augsburski Ryszard Borski.

Po Mszy Êw. przedstawiciele Prezy-
dium ZB˚Z i ORWP na czele z p∏k.
w st. spocz. Zenonem Biesagà wr´czy-
li proboszczowi ks. p∏k. Krzysztofowi
Wyl´˝kowi Medal Pamiàtkowy Zwiàzku
By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Ofice-
rów Rezerwy Wojska Polskiego.
Na medalu widnieje dewiza zwiàzku:
Zawsze wierni Ojczyênie. (ke)/zjk

Warszawa
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski nawiedzi∏ 30 paêdziernika 2005 r. groby
˝o∏nierzy i kapelanów na Cmentarzu Wojskowym na sto∏ecznych Powàzkach. Przy mo-
gi∏ach wart´ honorowà zaciàgn´li ˝o∏nierze Batalionu Reprezentacyjnego WP. 
Biskup P∏oski modli∏ si´ przy pomniku poÊwi´conym represjonowanym politycznie ˝o∏-
nierzom-górnikom kopalni w´gla, uranu i kamienio∏omów i przy pomniku pami´ci Po-
lek i Polaków deportowanych do prac niewolniczych w III Rzeszy w latach 1939-1945.
Biskup Polowy zapali∏ znicze przy obelisku poÊwi´conym ˝o∏nierzom polskim poleg∏ym
we wrzeÊniu 1939 r. Ordynariusz Polowy nawiedzi∏ tak˝e groby ks. Antoniego Niewia-
rowskiego, Dziekana Generalnego WP i Szefa Duszpasterstwa Katolickiego Okr´-
gu I Warszawa oraz ks. p∏k. Jana Mrugacza, kapelana frontowego z II wojny Êwiato-
wej, kapelana saperów. Biskup Polowy WP nawiedzi∏ te˝ groby gen. bryg. pilota Józe-
fa Kowalskiego i gen. bryg. pilota Stanis∏awa Skalskiego, asa lotnictwa. 
Przy mogile ˝o∏nierzy AK z Pu∏ku „Baszta” Biskup P∏oski rozmawia∏ z ˝o∏nierzami AK,
którzy wspominali swoich kolegów poleg∏ych w czasie okupacji i Powstania Warszaw-
skiego. Biskup P∏oski przystanà∏ przy grobie p∏k Ryszarda Kukliƒskiego. 
Wraz z Biskupem P∏oskim przy grobach modli∏ si´ ks. mjr Jan Osiƒski, sekretarz Bisku-
pa Polowego WP. rch

Huta Pieniacka
W Hucie Pieniackiej na Ukrainie, 
21 paêdziernika 2005 r., odby∏o si´
otwarcie i poÊwi´cenie polskiego
cmentarza wojennego, upami´tniajà-
cego ponad tysiàc pomordowanych
Polaków. Msz´ Êw. odprawi∏ ks. Le-
szek Pankowski w koncelebrze z ks.
mjr. Janem Osiƒskim reprezentujà-
cym Ordynariat Polowy Wojska Pol-
skiego. 
Po Mszy Êw. przemówi∏ ambasador RP
na Ukrainie Jacek Kruczkowski oraz
sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik.
Po przemówieniach ks. Leszek Pan-
kowski dokona∏ poÊwi´cenia cmenta-
rza. W uroczystoÊciach uczestniczy∏y
rodziny ofiar zbrodni, polskich orga-
nizacji z Ukrainy, harcerze oraz
przedstawiciele w∏adz Polski i Ukra-
iny.

zjk

Nowa D´ba
23 paêdziernika 2005 r. Biskup Polowy
WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski przepro-
wadzi∏ wizytacj´ duszpasterskà parafii
wojskowej w Nowej D´bie. Ordyna-
riusz Polowy oprawi∏ Msz´ Êw.
o godz. 10.00 w koÊciele garnizono-
wym pod wezwaniem Dobrego Paste-
rza. Wraz z Biskupem Polowym Msz´
Êw. koncelebrowali ks. kmdr Leon Szot
– Kanclerz Kurii Polowej WP oraz ks.
pra∏. p∏k Robert Mokrzycki – Dyrektor
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego. Dostojnego GoÊcia powita-
li: dowódca Garnizonu Nowa D´ba
p∏k Marek Gmurski, przedstawiciele
Rady Parafialnej oraz proboszcz para-
fii ks. pp∏k Waldemar Rawiƒski.
Na Mszy Êw. byli obecni tak˝e kap∏ani
z parafii cywilnych. 
Ordynariusz diecezji polowej zapozna∏
si´ z ˝yciem duszpasterskim parafii
i stanem obiektów parafialnych. zjk
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Nie Êmierç rozdziela ludzi,
lecz brak mi∏oÊci

Jim Morrison


