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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA
NA NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY PAŹDZIERNIK:
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną „wiosnę” w Kościele.

Na okładce: Msza św. z udziałem Episkopatu Polski
na zakończenie jubileuszu ustanowienia
Biskupstwa Polowego w Polsce.
Fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 10 października 2019 r.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Pan wzywa również Ciebie, 
żebyś świadczył swoim życiem 

W usłyszanej przez nas przypowieści Pan 
pojawia się jako człowiek, który przed wy-
ruszeniem w drogę wzywa sługi, by im prze-
kazać swoje dobra. Bóg powierzył nam swój 
największy majątek: nasze życie, życie in-
nych osób, wiele różnych darów dla każde-
go. I te dobra, te talenty nie stanowią cze-
goś, co należy strzec w skarbcu, ale są po-
wołaniem: Pan wzywa nas, abyśmy śmiało
i twórczo wykorzystali talenty. Bóg nie bę-
dzie nas pytał, czy zazdrośnie strzegliśmy 
życia i wiary, ale czy narażaliśmy się, ryzy-
kując, a może tracąc twarz. Ten Nadzwy-
czajny Miesiąc Misyjny pragnie być wstrzą-
sem, aby nas pobudzić do czynienia dobra. 
Nie mamy być notariuszami wiary i dozor-
cami łaski, ale misjonarzami.

Ale jak zostać misjonarzami? Żyć jako 
świadkowie: świadcząc swoim życiem, że 
znamy Jezusa. Świadek jest słowem kluczo-
wym, słowem, które ma takie same korze-
nie znaczeniowe jak męczennik. A męczen-
nicy są pierwszymi świadkami wiary: nie sło-
wami, lecz życiem. Wiedzą, że wiara nie jest 
propagandą ani prozelityzmem, ale jest to 
pełen szacunku dar życia. Żyją szerząc po-

kój i radość, miłując wszystkich, nawet swo-
ich nieprzyjaciół, ze względu na umiłowanie 
Jezusa. Zatem my, którzy odkryliśmy, że je-
steśmy dziećmi Ojca niebieskiego, jakże mo-
glibyśmy przemilczeć radość bycia miłowa-
nymi, pewność, że zawsze jesteśmy cenni 
w oczach Boga? Jest to przepowiadanie, na 
które oczekuje wielu ludzi. I to jest nasza od-
powiedzialność. Zadajmy sobie w tym mie-
siącu pytanie: jak wygląda moje świadectwo?

Na końcu przypowieści Pan mówi „dobry 
i wierny” do tego sługi, który był przedsię-

biorczy; „zły i gnuśny” do sługi, który się dy-
stansował. Dlaczego Bóg jest tak surowy wo-
bec tego sługi, który się lękał? Co złego uczy-
nił? Jego zło polegało na nieczynieniu dobra, 
popełnił grzech zaniedbania. I może to być 
grzech całego życia, ponieważ otrzymaliśmy 
życie nie po to, aby je zakopywać, ale aby je 
narażać; nie aby je zachować, ale aby je da-
wać. Ten, kto jest z Jezusem wie, że ma się 
to, co się daje, posiada się to, co się daje; a ta-
jemnica, by posiadać życie polega na dawa-
niu go. Życie zaniedbaniami oznacza zapar-
cie się naszego powołania: zaniedbanie jest 
przeciwieństwem misji.

Popełniamy grzech zaniedbania, to znaczy 
przeciw misji, kiedy zamiast szerzyć radość, 
zamykamy się w smutnym użalaniu się nad 
sobą myśląc, że nikt nas nie kocha i nie rozu-
mie. Grzeszymy przeciwko misji, kiedy pod-
dajemy się rezygnacji: „Nie mogę tego uczy-
nić, nie potrafi ę”. Ale jak to? Bóg dał ci talenty, 
a ty uważasz siebie za tak ubogiego, że nie mo-
żesz nikogo ubogacić? Grzeszymy przeciwko 
misji, gdy narzekając stale mówimy, że wszyst-
ko jest coraz gorsze, zarówno w świecie, jak 
i w Kościele. Grzeszymy przeciwko misji, gdy 
jesteśmy niewolnikami lęków, które nas blo-
kują i dajemy się sparaliżować przez „zawsze 
tak było”. I grzeszymy przeciwko misji, gdy ży-
jemy życiem jako ciężarem, a nie darem; kiedy 
w centrum jesteśmy my z naszymi znużenia-
mi, a nie bracia i siostry, którzy oczekują, aby 
zostać pokochani.

„Radosnego dawcę miłuje Bóg”. Bóg mi-
łuje Kościół wychodzący ku światu. Jeśli 
nie wychodzi, to nie jest on Kościołem. Ko-
ściół wychodzący, misyjny to Kościół, któ-
ry nie traci czasu na opłakiwanie tego, co nie 
idzie jak trzeba, wiernych, których już nie 
ma, wartości dawnych czasów, których już 
nie ma. Kościół, który nie szuka oaz obję-
tych ochroną, żeby się nie martwić. Pragnie 
być jedynie solą ziemi i zaczynem dla świata. 
Wie, że to jest Jego siłą, tą samą, co u Jezusa: 
nie znaczenie społeczne czy instytucjonalne, 
lecz pokorna i bezinteresowna miłość.

Rozpoczynamy dzisiaj październik, mie-
siąc misyjny w towarzystwie trojga „sług”, 
którzy wydali wiele owoców. Drogę wskazu-
je nam św. Teresa od Dzieciątka Jezus, któ-
ra uczyniła z modlitwy paliwo działania mi-
syjnego w świecie. To także miesiąc różańco-
wy: jak bardzo modlimy się w intencji głosze-
nia Ewangelii, aby nawrócić się z zaniedbania 
na misję? Jest też św. Franciszek Ksawery, je-
den z wielkich misjonarzy w dziejach. Rów-
nież on nami wstrząsa: czy wychodzimy z na-
szych skorup, czy potrafi my porzucić nasze 
wygody dla Ewangelii? I jest Służebnica Boża 
Paulina Jaricot, pracownica, która wspierała 
misje swoją codzienną pracą: dzięki ofi arom, 
które odliczyła od pensji, była u początku Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych. A czy my czynimy 
z każdego dnia dar, by przezwyciężyć rozdar-
cie między Ewangelią a życiem? Proszę was, 
nie żyjmy wiarą „zamkniętą w zakrystii”.

Towarzyszą nam zakonnica, kapłan i oso-
ba świecka. Mówią nam, że nikt nie jest wy-
kluczony z misji Kościoła. Tak, w tym mie-
siącu Pan powołuje również ciebie. Wzywa 
ciebie, ojcze i matko rodziny; ciebie, mło-
dy człowieku, który marzysz o wielkich rze-
czach; ciebie, który pracujesz w fabryce, 
w sklepie, w banku, w restauracji; ciebie, któ-
ry nie masz pracy; ciebie, który leżysz w szpi-
talnym łóżku... Pan chce od ciebie, abyś stał 
się darem tam, gdzie jesteś, takim, jaki jesteś, 
wraz z otaczającymi ciebie ludźmi; byś nie 
znosił życia, ale je dawał; nie użalał się nad 
sobą, ale pozwolił się wyżłobić łzami cierpią-
cych. Odwagi, Pan tak wiele od ciebie ocze-
kuje. Oczekuje również, że ktoś będzie miał 
odwagę wyruszyć, udać się tam, gdzie bra-
kuje nadziei i godności, ad gentes, gdzie zbyt 
wielu ludzi wciąż żyje bez radości Ewange-
lii. Idź, Pan nie zostawi ciebie samego; świad-
cząc, odkryjesz, że Duch Święty przyszedł 
przed tobą, aby przygotować ci drogę. Odwa-
gi, bracia i siostry; odwagi, Matko Kościele: 
odzyskaj swoją płodność w radości misji! 

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI OP (KAI) / 
WATYKAN

Nie mamy być notariuszami 
wiary i dozorcami łaski,
ale misjonarzami.

HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO WYGŁOSZONA 1 PAŹDZIERNIKA PODCZAS NIESZPORÓW W BAZYLICE ŚW. PIOTRA ROZPOCZYNAJĄCYCH NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY



31-15 X 2019  17/2019

I
lekroć polscy żołnierze walczyli „za wol-
ność waszą i naszą”, w kraju i poza jego 
granicami, zawsze towarzyszyli im księża 
kapelani. Najważniejsze bitwy poprzedza-

ła Msza św. i błogosławieństwo udzielane tym, 
którzy narażając swoje zdrowie i życie stawali 
w obronie najwyższych wartości – powiedział 
witając zebranych bp Guzdek. Biskup Polowy 
dodał, że „duchowni motywowali walczących 
do poświęcenia, rannym nieśli pociechę i po-
moc duchową, a poległych z modlitwą prze-
prowadzali na wieczną wartę”.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że od po-
wołania Biskupstwa Polowego minęło sto lat, ale 
mimo zmieniających się okoliczności żołnie-
rze i funkcjonariusze służb mundurowych na-
dal „oczekują duchowego wsparcia księży kape-
lanów”. Wyraził wdzięczność biskupom za zro-
zumienie potrzeb duszpasterstwa wojskowego 
i życzliwość dla Ordynariatu Polowego. Na ko-
niec bp Guzdek zachęcił do modlitwy w inten-
cji tragicznie zmarłych saperów, którzy zginę-
li tego dnia w Kuźni Raciborskiej w czasie ak-
cji podejmowania niewybuchu z czasów II woj-
ny światowej.

Przewodniczący KEP przypomniał w ho-
milii o początkach duszpasterstwa wojsko-
wego w Polsce, które sięgają początków pań-
stwowości, a także późniejszych dziejach 
związanych z posługą kapłańską żołnierzom. 
– Wielu kapelanów wojskowych znakomi-
cie wywiązało się z ich zadań. Do nich moż-
na zaliczyć błogosławionego ojca Stanisława 
Papczyńskiego. Kapelanem Armii Krajowej 
w Powstaniu Warszawskim był Sługa Boży 
ks. Stefan Wyszyński. Wielu kapelanów po-
legło na polach bitew, do końca towarzysząc 
polskiemu żołnierzowi – podkreślił abp Sta-
nisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu Polski przy-
pomniał m.in. o powołaniu 4 listopada 1918 r.,
ks. Jana Pajkerta na Naczelnego Kapela-
na Wojsk Polskich, utworzeniu Konsystorza 
Wojskowego, a następnie powstaniu 5 lute-
go 1919 r. Biskupstwa Polowego w Polsce. Jak 
podkreślił szczególnie trudnym czasem dla 
kapelanów wojskowych był okres II wojny 
światowej i czasy powojenne, gdy po zerwa-
niu przez Rząd Jedności Narodowej w 1945 r.
konkordatu kapelanów powoływano bez 
uprzedniego porozumienia z władzami ko-

ścielnymi. – Na ponad czterdzieści lat dusz-
pasterstwo wojskowe zostało podporządko-
wane organizacyjnie i strukturalnie władzy 
państwowej – przypomniał przewodniczący 
Episkopatu.

Dodał, że do przywrócenia 
Ordynariatu Polowego doszło
21 stycznia 1991 r. – Papież Jan 
Paweł II wydał dekret przywra-
cający diecezję wojskową oraz 
bullę nominacyjną dla ks. prał. 
Sławoja Leszka Głódzia, ustana-
wiającą go biskupem polowym. 
Kolejnymi biskupami polowymi 
byli Tadeusz Płoski i obecnie peł-
niący tę funkcję Józef Guzdek – 
powiedział.

Abp Gądecki podziękował 
bp. Guzdkowi za zaproszenie do 
uczczenia jubileuszu duszpaster-
stwa wojskowego przez Episko-
pat. – Jesteś już piątym pasterzem, 
który przewodzi tej wspólnocie.  
Prowadź ją – dalej – jak powiedział abp Głódź 
– ręką pewną i miłującym pasterskim sercem 
drogami Chrystusa i Jego Matki ku zbawie-
niu. Pogłębiaj i umacniaj swoją pasterską po-
sługą więzi ludzi w mundurach z Chrystusem, 
Kościołem, także z Ojczyzną, która jest wiel-
kim darem Boga. Bądź stróżem wartości Bo-
żych i ojczystych, z których wyrasta piękno 
i sens żołnierskiej służby. Niech takimi stróża-
mi ognia Ewangelii będą także wszyscy Twoi 
następcy – życzył Ordynariuszowi Wojskowe-
mu. Abp Stanisław Gądecki zakończył homi-
lię modlitwą o pokój.

We Mszy św. celebrowanej przez m.in. 
abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apo-
stolskiego w Polsce, abp. Wojciecha Po-
laka, Prymasa Polski i kard. Kazimierza Ny-
cza, metropolitę warszawskiego uczestniczy-
li: Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta, gen. dyw. Andrzej Reu-
dowicz z BBN, Mariusz Błaszczak, minister 
obrony narodowej, gen. broni Michał Siko-
ra, zastępca Szefa Sztabu Generalnego, gen. 
dyw. Marek Sokołowski, reprezentujący Do-
wódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu 
Warszawa, generałowie, ofi cerowie i żołnie-
rze, komendanci służb mundurowych: Poli-

cji, SOP oraz SOK, przedstawiciele harcerzy, 
podchorążowie WAT, pracownicy kurii Or-
dynariatu Polowego i zaproszeni goście.

Po błogosławieństwie odczytana zosta-
ła decyzja prezydenta RP Andrzeja Dudy 

o uhonorowaniu bp. Józefa Guzdka Złotym 
Krzyżem Zasługi. Jak podkreślił Biskup Polo-
wy odznaczenie traktuje jako docenienie po-
sługi wszystkich kapelanów służących w Or-
dynariacie Polowym. Podziękował zebranym 
biskupom za to, że umożliwiają kapłanom ze 
swoich diecezji wstąpienie w szeregi duszpa-
sterstwa wojskowego.

Minister obrony narodowej Mariusz Błasz-
czak powiedział, że w chwilach gdy docierają 
tragiczne informacje o śmierci żołnierza, po-
moc udzielana przez kapelanów jest szczegól-
nie cenna. Podkreślił, że postępująca rozbu-
dowa i wzmacnianie polskiej armii, powodu-
je konieczność wzmocnienia korpusu kape-
lanów. – Stąd też moja prośba, aby czcigodni 
arcybiskupi i biskupi mieli w pamięci to, że ta 
posługa jest niezwykle ważna dla tych, którzy 
strzegą bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – po-
wiedział.

Na koniec biskup Józef Guzdek wyraził 
wdzięczność Przewodniczącemu Episkopatu 
Polski za wygłoszone słowo i obecność oraz 
wręczył abp. Stanisławowi Gądeckiemu, me-
dal pamiątkowy „W Służbie Bogu i Ojczyź-
nie”, ustanowiony z okazji setnej rocznicy po-
wstania Biskupstwa Polowego w Polsce.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Zwieńczenie Jubileuszu
Setna rocznica ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce

– Historia naszej Ojczyzny jest integralnie związana z historią duszpasterstwa wojskowego w Polsce – powiedział abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w czasie Mszy św. kończącej jubileusz ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce. Eucha-
rystię koncelebrowało liczne grono hierarchów biorących udział w 384. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Po Mszy św. bi-
skup polowy Józef Guzdek został odznaczony przez Wojciecha Kolarskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi.
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Bp Józef Guzdek wręcza abp. Stanisławowi Gądeckiemu 
medal pamiątkowy „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”
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T
rumna z ciałem Kornela Morawiec-
kiego została wystawiona w piątek
4 października w gmachu sejmu. 
Tam żegnali go parlamentarzyści 

i politycy, a także najbliżsi. Wieczorem spod 
Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego 
wyruszył kondukt żałobny do katedry polo-
wej. W drodze rodzinie Zmarłego, m.in. pre-
mierowi, przyjaciołom i bliskim Kornela Mo-
rawieckiego towarzyszyły tłumy mieszkań-
ców Warszawy, a także osób, które przybyły 
z wielu stron Polski, aby oddać hołd zmar-
łemu. Trasa konduktu wiodła Traktem Kró-

lewskim, a następnie ul. Miodową i ul. Dłu-
gą, gdzie przed drzwiami katedry oczekiwał 
biskup polowy Józef Guzdek oraz kapelani
Ordynariatu Polowego.

Okryta biało-czerwoną fl agą trumna zo-
stała zdjęcia z lawety armatniej i wniesiona do 
katedry przez żołnierzy Pułku Reprezentacyj-
nego WP. Przed ołtarzem został umieszczo-
ny portret zmarłego marszałka seniora. – Był 
człowiekiem swojej epoki, ale ją zdecydowanie 
wyprzedzał i przerastał. Nie kłaniał się oko-
licznościom i nie pozwolił, aby prawda sta-
ła za drzwiami. Przedkładał szczerość i auten-
tyzm nad popularność. Gdy 30 września 2019 
roku śp. Kornel Morawiecki zakończył swoje 
ziemskie życie, Ojczyzna straciła niezłomne-
go obrońcę prawdy – powiedział bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że 
Kornel Morawiecki „cenił wolność ponad 

wszystko”. – O wolność walczył, wolności 
służył i był gotów – stając w jej obronie – pła-
cić najwyższą cenę. Zabiegał o jedność – po-
wiedział bp Guzdek.

Biskup Polowy przypomniał fragment 
wystąpienia marszałka seniora Kornela Mo-
rawieckiego, inaugurującego VIII kadencję 
Sejmu: „Mamy obowiązek mówić wspólnym 
głosem. Mamy obowiązek, spierając się, do-
chodzić do porozumienia i służyć Polsce, słu-
żyć wszystkim obywatelom. To nasza wielka 
odpowiedzialność i nasze wyzwanie”. – Słowo 
– JEDNOŚĆ – było jednym z ostatnich, ja-

kie wypowiedział na łożu 
śmierci. To jest jego testa-
ment – dodał bp Guzdek.

Podczas wspólnej mo-
dlitwy odśpiewany zo-
stał Psalm 116, odczyta-
no fragment 2 Listu świę-
tego Pawła Apostoła do 
Koryntian i odmówiono 
modlitwę „Ojcze nasz”. 
Następnie biskup odmó-
wił modlitwę w intencji 
Zmarłego i udzielił zebra-
nym błogosławieństwa.

Przy trumnie Korne-
la Morawieckiego mo-
dlili się najbliżsi marszał-
ka seniora. Obecni byli 

wdowa Jadwiga Morawiecka, premier Mate-
usz Morawiecki z żoną i dziećmi. W katedrze 
polowej obecny był prezydent Andrzej Duda, 
marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek 
i Stanisław Karczewski, ministrowie, parla-
mentarzyści, przedstawiciele urzędów cen-
tralnych, reprezentanci środowisk komba-
tanckich, związkowych, organizacji patrio-
tycznych, działacze opozycyjni i związkowi 
oraz mieszkańcy stolicy. Zebrani oddawali 
hołd marszałkowi i składali kondolencje pre-
mierowi i bliskim Kornela Morawieckiego.

Msza św. żałobna
w Katedrze Polowej WP

Uroczystości pogrzebowe Kornela Mora-
wieckiego rozpoczęły się w południe 5 paź-
dziernika Mszą św. w Katedrze Polowej Woj-
ska Polskiego. Wzięła w nich udział rodzi-

na Zmarłego, Jadwiga Morawiecka, premier 
Mateusz Morawiecki z żoną i dziećmi, jak 
również prezydent RP Andrzej Duda, przed-
stawiciele Parlamentu i rządu, m.in. marsza-
łek Sejmu Ewa Witek, marszałek Senatu Sta-
nisław Karczewski, wicepremierzy Jarosław 
Gowin, Piotr Gliński i Jacek Sasin, ministro-
wie Mariusz Błaszczak i Zbigniew Ziobro, 
Andrej Babiš, premier Republiki Czeskiej, 
prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także licznie 
zebrani również przed katedrą Polacy. Mszy 
pogrzebowej przewodniczył metropolita kra-
kowski abp Marek Jędraszewski, a koncele-
browali ją bp Józef Guzdek, bp Antoni Dy-
dycz, emerytowany ordynariusz diecezji dro-
hiczyńskiej, bp Rafał Markowski, biskup po-
mocniczy archidiecezji warszawskiej, bp Ta-
deusz Bronakowski, biskup pomocniczy die-
cezji łomżyńskiej oraz liczni kapłani.

W kazaniu metropolita krakowski przy-
wołał przemowę Kornela Morawieckiego 
rozpoczynającą VIII kadencję Sejmu 12 listo-
pada 2015 roku, wskazując, że w swoim życiu 
realizował przytoczone wówczas przez niego 
słowa nieznanego autora Polski Podziemnej: 
„Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomie-
nie, gdzie Cię doniosę – nie wiem”. Abp Ję-
draszewski omówił dzieje Polski, wskazując 
na wpisaną w nie miłość Polaków do Boga, 
Maryi i Ojczyzny.

Przytaczał elementy biografi i Zmarłego, 
wspominając także jego ojca, Michała Mo-
rawieckiego, który był zasłużony w walkach 
o niepodległość Polski. Metropolita krakow-
ski zauważył, że Kornela Morawieckiego 
ukształtowały patriotyczne rodzinne trady-
cje, co wpłynęło również na zaangażowanie 
opozycyjne Marszałka Seniora. Przypomniał, 
że w 1979 r. na placu Zwycięstwa Kornel Mo-
rawiecki słuchał słów Jana Pawła II, trzyma-
jąc biało-czerwony transparent z napisem 
„Wiara i Niepodległość”, który jemu i jego 
znajomym towarzyszył podczas pierwszej 
pielgrzymki papieża do Polski. – Z poczu-
ciem młodzieńczej dumy nieśli wtedy Pol-
skę jak żagiew, jak płomienie – mówił arcybi-
skup. Wskazał także na represje, jakim pod-
dany był Kornel Morawiecki za czasów PRL, 
które także dotknęły jego rodzinę. Podkreślił, 
że pozostał niezłomnym aż do końca.
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Niósł żagiew wolności
Uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego (1941–2019)

W poniedziałek 30 września zmarł w szpitalu MSWiA w Warszawie Kornel Morawiecki, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach 
PRL, założyciel i przywódca Solidarności Walczącej, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji. Trzy dni przed śmiercią prezydent RP
Andrzej Duda, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicz-
nej i państwowej, nadał Zmarłemu Order Orła Białego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniach 4-5 października w Warszawie.

Premier Mateusz Morawiecki przy trumnie swego ojca, 4 października 2019 r.
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Nawiązując do zaangażowania polityczne-
go Zmarłego i trwającej kampanii wyborczej, 
metropolita krakowski powiedział: „W tym 
roku chciał nieść Polskę dalej, z przekona-
niem, że za wszelką cenę musi ona trwać przy 
najwyższych wartościach”. Przytoczył tak-
że fragmenty ulotki wyborczej Kornela Mo-
rawieckiego, który prosił wyborców o dumę 
i odwagę, ale przede wszystkim o wsparcie:
– My współtwórcy najwspanialszej religii, mu-
simy dziś bronić przekazu Założyciela, Jezu-
sa Chrystusa, który jest codziennie atakowa-
ny. Dlaczego tak się dzieje, jak temu zapobiec? 
Kultura tracąca poczucie świętości, nie może 
trwać. Dlatego naszym obowiązkiem jest 
obrona polskości i wiary chrześcijańskiej, któ-
re złączone, są naszym najtwardszym funda-
mentem – napisał Kornel Morawiecki.

– Wpatrzeni w dokonania Kornela Mora-
wieckiego również pragniemy nieść Polskę 
jak żagiew, jak płomienie – powiedział abp. 
Jędraszewski. Kończąc kazanie, nawiązał do 
obchodzonego tego dnia wspomnienia, św. 
Faustyny Kowalskiej, powierzając Zmarłego 
Bożemu miłosierdziu.

Po Mszy przemówił prezydent Andrzej 
Duda, który przytoczył dłuższy fragment 
przemówienia Kornela Morawieckiego in-
augurującego VIII kadencję Sejmu. – Chciał 
wolnej, niepodległej Polski. Nie godził się na 
żadną inną. Był pod tym względem niezłom-
ny. Był wyśmiewany, więziony, deportowa-
ny, właśnie dlatego, że nie godził się na żad-
ne kompromisy – mówił prezydent. – Moż-
na się z nim nie zgadzać, można dyskutować 
jaką drogą powinniśmy rzeczywiście iść, ale 
nie można go nie szanować, nie można nie 
szanować Kornela Morawieckiego w jego 
niezłomności, patriotyzmie i walce – pod-
kreślił Andrzej Duda, wskazując, że marsza-
łek senior darzył szacunkiem również poli-
tycznych przeciwników. – Dobrze Pan się za-
służył Rzeczpospolitej i Pana służba jest do-
ceniana. Ja Panu z całego serca za tę służbę 
dziękuję. Spoczywaj w pokoju, cześć Two-
jej pamięci! – zakończył. Kornela Morawiec-

kiego żegnali także marszałek Sejmu Elżbie-
ta Witek oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński.

Abp Marek Jędraszewski odczytał list 
kondolencyjny przewodniczącego Episkopa-
tu Polski, abp. Stanisła-
wa Gądeckiego, który jest 
w Santiago de Compo-
stella na obradach Rady 
Konferencji Episkopatów 
Europy.

„Tam gdzie jest wol-
ność, tam jest Bóg. Kor-
nel Morawiecki miał 
wolne serce – serce nie 
na sprzedaż. Dziś, w na-
dziei zmartwychwstania, 
jego ciało powierzamy 
ziemi, duszę Bogu, wie-
rząc głęboko, że w domu 
naszego Ojca, w niebie-
skiej ojczyźnie – ojczyź-
nie sprawiedliwości i pokoju, ojczyźnie wol-
ności i miłosierdzia cieszy się on już na wie-
ki wolnością dziecka Bożego” – napisał abp 
Gądecki.

Pogrzeb na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach

Po Mszy św. trumna z ciałem Kornela Mo-
rawieckiego została przewieziona na Cmen-
tarz Wojskowy na Powązkach. Tam przy trum-
nie swego ojca przemawiał m.in. premier Ma-
teusz Morawiecki. – Twoje czyny, twoje do-
bro, wszystko co zostawiłeś nam w szerszym 
i węższym wymiarze jest silniejsze od śmierci. 
Ziarno, które zasiałeś wydało plon stukrotny. 
Czerpałeś to ziarno z głębi naszej chrześcijań-
skiej wiary, europejskiej kultury, tradycji, na-
uki – powiedział. Dodał, że walka o wolność 
Kornela Morawieckiego przyniosła „wielki 
plon”. – Ten plon rośnie, pęcznieje, potężnieje. 
Dlatego nasza miłość, twoja miłość jest silniej-
sza niż śmierć – dodał.

Premier Morawiecki podkreślił, że głębo-
ko wierzy, że „śmierć nie jest końcem, ale do-

piero początkiem”. – Rdzeń twojej koncepcji 
kształtowania rzeczywistości duchowej na-
zwałeś greckim słowem oznaczającym imię. 
Czy to nie to samo imię, które jest zapisa-
ne w niebie, czy to nie ten sam duch ludz-

ki, który jak w „Fides et Ratio” na dwóch 
skrzydłach – wiary i rozumu – unosi się ku 
górze, ku kontemplacji prawdy, w poszuki-
waniu sensu. Właśnie to poszukiwanie sen-
su życia i umierania, sensu dobra i zła, cier-
pienia, przyświecało twojej drodze duchowej, 
intelektualnej – powiedział.

Premier dodał, że jego ojciec uważał, że 
„poprzez umieranie tworzymy wartość wiel-
kiego ludzkiego ducha, który dąży na tych 
dwóch skrzydłach ku Bogu”. – Wierzę, że je-
steś dzisiaj tutaj z nami i że będziesz z nami, 
kiedy nas już nie będzie, bo będziemy w na-
szych czynach, w tym dobru, które uczynili-
śmy – powiedział.

Kończąc premier powiedział: „Płacze-
my, ale w tych łzach, tak, jak tego pragnąłeś, 
niesiemy dalej Polskę „jak żagiew, jak pło-
mienie”. Niesiemy ją ku przyszłości, ku no-
wym obszarom, epokom i wyzwaniom. Pol-
skę wolną i czystą jak łza, prawą i sprawiedli-
wą, na pożytek nam i przyszłym pokoleniom, 
na chwałę Bogu”.
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Wyprowadzenie trumny z Katedry Polowej, 5 października 2019 r.

Kornel Morawiecki urodził się 3 maja 1941 r. w Warszawie. Z wykształ-
cenia był fizykiem, pracował jako wykładowca akademicki na Uniwersy-
tecie Wrocławskim.
W 1968 r. Kornel Morawiecki był uczestnikiem strajków studenckich. 
Później drukował i kolportował ulotki potępiające władze komunistycz-
ne za represje stosowane wobec protestujących. W sierpniu 1980 r. włą-
czył się w organizowanie strajków we Wrocławiu i współorganizował re-
gionalne struktury Solidarności. Jesienią 1981 został delegatem na I Kra-
jowy Zjazd NSZZ „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 zszedł do podzie-
mia. Wykorzystując zakonspirowaną strukturę, rozpoczął działalność po-
ligraficzną i wydawał prasę. W czerwcu 1982 założył we Wrocławiu „So-
lidarność Walczącą”, która była jedną z największych i najbardziej bez-
kompromisowych podziemnych organizacji PRL. Jej głównym postulatem 
było całkowite odsunięcie od władzy komunistów oraz przywrócenie Pol-
sce i innym krajom komunistycznym niepodległości.

Jesienią 1987 Morawiecki został aresztowany. Po kilku miesiącach 
w areszcie na Rakowieckiej w Warszawie, w kwietniu 1988, deportowa-
no go z Polski bez prawa powrotu. Trzy miesiące później nielegalnie wró-
cił do kraju i ponownie stanął na czele „Solidarności Walczącej”. Ujawnił 
się dopiero w czerwcu 1990 r. W 1990 i 2015 r. Kornel Morawiecki chciał 
wystartować w wyborach prezydenckich, ale nie zebrał wymaganej do re-
jestracji swej kandydatury liczby 100 tys. podpisów. Zebrał je natomiast 
w 2010 r. i otrzymał w głosowaniu 0,13 proc. głosów. W 2015 r. uzyskał 
mandat poselski z listy partii Kukiz’15 i został marszałkiem seniorem VIII 
kadencji Sejmu.
Kilka miesięcy temu Kornel Morawiecki poinformował o swojej choro-
bie (rak trzustki). Kilka dni temu stan zdrowia marszałka pogorszył się. 
W piątek 27 września Prezydent Andrzej Duda nadał Kornelowi Morawiec-
kiemu Order Orła Białego – najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

(lk)
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W Światowy Dzień Misyjny 2017 r.
papież Franciszek skierował 
list do prefekta Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów, kard. 

Fernando Filoniego. Ogłosił w nim, że misjom 
będzie poświęcona nie tylko Niedziela Misyj-
na, ale cały październik, nazwany przez niego 
Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 

Papież zaprosił cały Kościół do przeżywa-
nia tego nadzwyczajnego okresu aktywności 
misyjnej, aby uczcić setną rocznicę ogłosze-
nia Listu Apostolskiego Maximum illud pa-
pieża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.).  
Stał się on najważniejszym do-
kumentem dla historii misji 
z dwóch powodów. Po pierw-
sze Benedykt XV położył na-
cisk na formację duchowień-
stwa i tworzenie lokalnych 
struktur, tak aby chrześcijań-
stwo nie było wyłącznie koja-
rzone z kulturą  Zachodu. Po 
wtóre papieżowi bardzo za-
leżało na tym, aby oddzielić 
działalność ewangelizacyjną 
Kościoła od działalności ko-
lonizacyjnej, jaką prowadzi-
ły wtedy ówczesne mocarstwa. 

Nadzwyczajny Miesiąc Mi-
syjny ma obudzić gorliwość 
w działalności ewangelizacyjnej 
Kościoła ad gentes, czyli skierowanej do ludzi 
nieznających jeszcze Chrystusa. Temat tego 
miesiąca brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Ko-
ściół Chrystusa w misji w świecie”. „Obchody 
tego miesiąca pomogą nam przede wszystkim 
w ponownym odkryciu misyjnego znaczenia 
naszego przylgnięcia wiary do Jezusa Chry-
stusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sa-
kramencie Chrztu św. Nasza synowska przy-
należność do Boga nigdy nie jest aktem indy-
widualnym, ale zawsze kościelnym: z komunii 
z Bogiem Ojcem i Synem i Duchem Świętym 
rodzi się nowe życie razem z wieloma inny-
mi braćmi i siostrami. A to Boże życie nie jest 
produktem na sprzedaż – nie uprawiamy pro-
zelityzmu – lecz bogactwem, które trzeba da-
wać, przekazywać, głosić: takie jest znaczenie 
misji” – napisał papież w Orędziu na Światowy 
Dzień Misyjny 2019 r.

Po co Ojciec święty podarował Kościoło-
wi ten nadzwyczajny październikowy czas?  

Franciszek pragnie nami wstrząsnąć, pobu-
dzić nas do czynienia dobra, nadać nowy dy-
namizm. Każdy z nas może być misjonarzem, 
świadcząc swoim życiem, że zna Jezusa. Każ-
dy z nas może przyczynić się do tego, aby 
Chrystus i jego Ewangelia były obecne w każ-
dym miejscu, w każdej rzeczywistości spo-
łecznej, religijnej, kulturalnej. Ojciec świę-
ty powierzył to zadanie całemu Kościołowi, 
czyli każdemu Kościołowi lokalnemu, każ-
dej diecezji, każdej parafi i, każdej wspólno-
cie zakonnej, apostolskiej, rodzinnej, każde-
mu ochrzczonemu, czyli każdemu z nas. 

Papież wraz Kongregacją Ewangelizacji 
Narodów przygotował konkretne wskazówki 
dotyczące dobrego przeżycia Nadzwyczajne-
go Miesiąca Misyjnego: 
1)  osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem 

– poprzez Eucharystię, słowo Boże, mo-
dlitwę osobistą i wspólnotową;

2)  czerpanie ze świadectwa świętych, którzy 
ponieśli męczeńską śmierć na misjach;

3)  pogłębianie formacji biblijnej, kateche-
tycznej, duchowej i teologicznej dotyczą-
cej misji ad gentes;

4)  realizacja miłości w formie wspierania 
ogromnego dzieła misji ad gentes i chrze-
ścijańskiej formacji w Kościołach będą-
cych w największej potrzebie.
W Polsce nuncjusz apostolski abp Salva-

tore Pennacchio zachęcił wszystkich wier-
nych do włączenia się w inicjatywę papieża 
Franciszka. Polscy biskupi w liście pasterskim 
przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyj-

Zadanie dla całego Kościoła

nym napisali: „Stajemy przed wielkim wyda-
rzeniem, ale i szansą. Szansą, aby pełniej włą-
czyć się w dzieło misyjne, a tym samym po-
głębić naszą wiarę”. W diecezjach, parafi ach 
trwają modlitwy różańcowe w intencji misji. 
Towarzyszą im rozważania pod konkretnym 
hasłem (np. „Kochaj, nie odrzucaj”, „Nie bój 
się służyć), nawiązujące do nich listy misjona-
rzy, słowa papieża Franciszka oraz komenta-
rze do poszczególnych tajemnic różańca. Ce-
lebrowane są Msze św. w intencjach misyjnych 
z udziałem sióstr zakonnych, kleryków, dzieci, 
młodzieży i studentów. Organizowane są qu-

izy z wiedzy na temat misji, 
odbywają koncerty, wysta-
wy i festiwale fi lmów mi-
syjnych. W Ordynariacie 
Polowym Grupa Misyjna 
w ramach Nadzwyczajne-
go Miesiąca Misyjnego po-
dejmie się następujących 
inicjatyw: wspólne uczest-
nictwo we Mszy św. w ka-
tedrze polowej WP w każ-
dą niedzielę października 
oraz odmówienie wspól-
nie modlitwy różańco-
wej w Tygodniu Misyj-
nym (20–27 października). 
20 października w Świato-
wy Dzień Misyjny, w Pol-

sce nazywany Niedzielą Misyjną, członkowie 
grupy zorganizują stoisko misyjne. Dochód ze 
sprzedaży będzie przeznaczony na wsparcie 
jednego z dzieł misyjnych.

Co nam da miesiąc misyjny? Jakie będą 
jego owoce? – Mam nadzieję, że pozwoli nam 
oczyścić naszą motywację. Prawdziwa misyj-
na motywacja to odpowiedź na nasze spotka-
nie z Chrystusem, odpowiedź na miłość, któ-
rej doświadczamy – powiedział ks. Tomasz 
Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Mi-
syjnych na konferencji poświęconej Nadzwy-
czajnemu Miesiącowi Misyjnemu. – Wtedy 
nasze wspieranie dzieła misyjnego nie będzie 
okazjonalne od akcji do akcji, od czasu do 
czasu, ale wpisze się w nasze chrześcijańskie  
życie, szczególnie w perspektywie codziennej 
modlitwy, bo jak przypomina Franciszek to 
modlitwa jest sercem wszelakiej działalności 
misyjnej – dodał. 

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został ogłoszony po raz pierwszy w historii Kościoła. Jest  skierowany do wszystkich chrześcijan na świe-
cie. Jego idea jest prosta – chrześcijańska miłość ma czynić świat lepszym. Papież pragnie „aby leżało nam naprawdę na sercu głoszenie 
Ewangelii i przekształcenie naszych wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne”. 

Gabon, 2019 r.
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Są dumni, że mogą pomagać
PKW Afganistan – Przekazywanie Pomocy Humanitarnej na misjach

– Dla żołnierzy kontyngentu wzięcie udziału w akcji przekazywania pomocy humanitarnej, 
czy też w niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących ma zawsze ogromne znaczenie. 
Są dumni i czują satysfakcję, że mogą w jakiś sposób pomóc najsłabszym, szczególnie dzie-
ciom – mówi kpt. Radosław Osiński, oficer prasowy X Zmiany w PKW Afganistan w rozmo-
wie z Małgorzatą Muszańską 

22 września żołnierze PKW Afganistan po raz kolej-
ny przekazali artykuły pomocowe poznańskiej Fun-
dacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 
przedstawicielowi afgańskiej Fundacji Panah Cha-
rity. Jak doszło do współpracy Wojska Polskiego 
i tych dwóch fundacji?

– Z informacji uzyskanych od pani Justy-
ny Janiec-Palczewskiej, prezes Fundacji Po-
mocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 
z Poznania wiem, że do nawiązania współ-
pracy z Wojskiem Polskim doszło w 2010 
roku na lotnisku wojskowym w Warszawie. 
Gdy pani Justyna przekazywała inkubator, 
który poleciał do Czadu wraz z żołnierza-
mi udającymi się na misję do tego kraju, wy-
wiązała się rozmowa, w trakcie której dowie-
działa się o trudnej sytuacji ludności cywilnej 
w Afganistanie, zwłaszcza dzieci. Żołnierze 
opowiedzieli jej, że na patrolach zimą widy-
wali bose dzieci biegnące po śniegu za samo-
chodami wojskowymi w nadziei, że coś do-
staną. Mówili o tym, że bardzo potrzebna jest 
im odzież zimowa oraz środki higieny.

Po tej rozmowie fundacja „Redempto-
ris Missio” rozpoczęła akcję zbierania zimo-
wej odzieży dla dzieci. Wojsko Polskie od sa-
mego początku zaangażowało się w przerzut 
darów drogą powietrzną do Afganistanu. 
Podczas misji ISAF (International Security
Assistance Force) żołnierze sami rozprowa-
dzali pomoc w miejscowościach, w których 
realizowali zadania mandatowe. Kiedy misja 
zmieniła swój charakter, fundacja „Redemp-
toris Missio” nawiązała współpracę z afgań-

ską Fundacją Panah Charity. Pomógł w tym 
– Afgańczyk mieszkający od 25 lat w Polsce.

Kto robi rozeznanie czego miejscowa ludność fak-
tycznie najbardziej potrzebuje?

– Wspomniany wcześniej Dawid Mir, wo-
lontariusz fundacji „Redemptoris Missio” 
dobrze zna tamtejsze realia. Ponadto pracow-
nicy fundacji są w stałym mailowym kontak-
cie z szefową afgańskiej Fundacji Panah Cha-
rity – od niej otrzymują wiadomości i zdjęcia 
z dystrybuowania pomocy. Fundacja zajmu-
je się mieszkającymi w prowizorycznych na-
miotach uchodźcami wewnętrznymi.

Co zawierał wrześniowy transport pomocy humani-
tarnej? Ile artykułów pomocowych przekazaliście?

– Pomoc humanitarna przekazana we 
wrześniu to prawie dwie tony ciepłej odzieży, 
głównie czapek, środków higieny oraz przy-
borów szkolnych. Przez dziewięć lat fundacja 
„Redemptoris Missio” przekazała dla Afgani-
stanu około 32 ton pomocy. Oprócz odzie-
ży były to też środki opatrunkowe do szpita-
li oraz przybory szkolne do domów dziecka.

Jak przebiegała akcja przekazywania pomocy hu-
manitarnej? Jak długo trwało rozładowywanie? Ilu 
żołnierzy było zaangażowanych? 

– Przekazanie pomocy humanitarnej od-
było się po dokonaniu inwentaryzacji darów, 
czyli sprawdzeniu czy stan faktyczny artyku-
łów jest zgodny ze spisem, który dotarł do 
Afganistanu za pośrednictwem Dowództwa 

Operacyjnego RSZ. Na rozładunek i spraw-
dzenie pomocy humanitarnej poświęciliśmy 
jeden dzień. W prace z tym związane zaan-
gażowani byli żołnierze ze wszystkich komó-
rek organizacyjnych kontyngentu. Natomiast 
w przekazaniu pomocy humanitarnej przed-
stawicielowi Fundacji Panah Charity pomo-
gli nam żołnierze i funkcjonariusze Narodo-
wej Komórki Kontrwywiadu oraz 2 plutonu 
ochrony, którzy sprawdzili miejsce przeka-
zania pomocy oraz zabezpieczali je podczas 
przekazywania artykułów pomocowych.

Jak wygląda dystrybucja artykułów pomocowych bez-
pośrednio wśród najbardziej potrzebującej ludności? 

– Dystrybucją pomocy humanitarnej 
wśród ludności zajmuje się fundacja afgań-
ska. Po zmianie charakteru misji na dorad-
czo-szkoleniową nasi żołnierze nie realizu-
ją patroli w terenie, dlatego nie przekazuje-
my tej pomocy bezpośrednio mieszkańcom.

Która to już akcja z kolei w PKW Afganistan? Jak 
często angażujecie się w tego typu przedsięwzięcia 
i  jak wpływa to na postrzeganie Wojska Polskiego?

– Fundacja „Redemptoris Missio” już po 
raz dwudziesty drugi zorganizowała trans-
port pomocy humanitarnej przeznaczony 
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Afganistanu. W tym roku w akcję pomo-
cy humanitarnej włączył się również Depar-
tament Pomocy Humanitarnej z Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Żołnierze Wojska 
Polskiego są zawsze gotowi do pomocy w or-
ganizację tego typu przedsięwzięć, szczegól-
nie tutaj w Afganistanie. 

Każdy rodzaj pomocy realizowany w kra-
ju ogarniętym wojną przez prawie dziewięt-
naście lat jest przez jego mieszkańców przy-
chylnie odbierany. Widok żołnierzy przeka-
zujących pomoc humanitarną ma ogromny 
wpływ na pozytywne postrzeganie Wojska 
Polskiego nie tylko przez ludność cywilną, 
ale również przez naszych sojuszników. 

Jakie znaczenie dla samych żołnierzy ma fakt, że 
nie tylko wykonują zadania stricte wojskowe, ale 
mogą pomóc najsłabszym?

– Dla żołnierzy kontyngentu wzię-
cie udziału w akcji przekazywania pomo-
cy humanitarnej, czy też w niesienie pomo-
cy dla najbardziej potrzebujących ma zawsze 
ogromne znaczenie. Są dumni i czują satys-
fakcję, że mogą w jakiś sposób pomóc naj-
słabszym, szczególnie dzieciom. Dość często 
poświęcają swój czas wolny, aby zaangażować 
się w pomoc najbardziej potrzebującym.
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Dowódca X zmiany PKW Afganistan płk dypl. Robert Matysek wraz z żołnierzami przekazuje pomoc humanitarną
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Msza św. w intencji WOT
Oprawę liturgiczną przygotowali żołnie-

rze WOT. Przy ołtarzu stanął sztandar jednej 
z brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. W ho-
milii bp Guzdek podkreślił, że najgłębszą mo-
tywacją żołnierzy WOT jest ich związek z oj-
cowizną. – Ojcowizny tak łatwo się nie opusz-
cza. Ojczyzny się broni. Na ołtarzu jej wolno-
ści wiele pokoleń naszych rodaków składa-
ło własne zdrowie a nawet życie. Co czuły ich 
serca i jakie myśli im towarzyszyły w sposób 
niezwykle trafny oddają słowa „Roty”, autor-
stwa Marii Konopnickiej – powiedział.

Nawiązując do hasła WOT „Zawsze goto-
wi, zawsze blisko” Biskup Polowy powiedział, 
że doskonale określa misję Wojsk Obrony Te-

rytorialnej. – W czasach „wędrówki ludów”, 
rosnącego zagrożenia terrorystycznego oraz 
konfl iktów zbrojnych, które mają miejsce 
niedaleko polskich granic, musimy pamię-
tać o starej, rzymskiej zasadzie: Si vis pacem, 
para bellum – Jeśli chcesz pokoju, przygotuj 
się do wojny – powiedział. Biskup podzięko-
wał żołnierzom WOT za „wysiłek mający na 
celu odpowiednie przygotowanie do obrony 
miejscowej ludności i zabezpieczenia lokal-
nej infrastruktury”. 

Eucharystię koncelebrowali kapelani 
Wojsk Obrony Terytorialnej. We Mszy św. 
uczestniczyli m.in. gen. dyw. Wiesław Kukuła, 
dowódca WOT, z zastępcą gen. bryg. Arturem 
Dębczakiem oraz żołnierzami WOT. Obecny 
był przewodniczący senackiej komisji obro-
ny narodowej senator Jarosław Rusiecki oraz 
dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Jan 

Tarczyński. We Mszy św. uczestniczyli także 
kombatanci z okazji przypadającej następnego 
dnia 80. rocznicy powstania pierwszej organi-
zacji konspiracyjnej w Warszawie, utworzonej 
we wrześniu 1939 r. – Służby Zwycięstwu Pol-
ski. Po Komunii życzenia żołnierzom złożyli 
przedstawiciele ordynariatów ewangelickiego 
oraz prawosławnego.

Za zasługi dla duszpasterstwa wojskowego 
bp Guzdek uhonorował gen. dyw. Wiesława 
Kukułę, gen. bryg. Artura Dębczaka oraz płk. 
Sławomira Karwowskiego medalami „W służ-
bie Bogu i Ojczyźnie” ustanowionymi z okazji 
setnej rocznicy powstania Biskupstwa Polo-
wego w Polsce. Medalem „Milito pro Christo” 
odznaczony został płk Konrad Korpowski.

Gen. dyw. Kukuła wy-
raził wdzięczność ustępują-
cemu dziekanowi WOT, ks. 
płk. Piotrowi Majce. Podkre-
ślił, że wspólnie brali udział 
w I zmianie kontyngentu 
w czasie misji w Iraku, a póź-
niejsza współpraca w ramach 
WOT układała się bardzo do-
brze. – Przybyłem tutaj, aby 
modlić się z moimi dowód-
cami brygad o to, czego naj-
bardziej potrzebują dowódcy, 
o mądrość. Oto, abyśmy po-
dejmowali decyzje dobre dla 
Polski i dla dobra tych, któ-
rym służymy – powiedział. 
Podkreślił, że WOT będzie 

zawsze bronił wartości umieszczonych na woj-
skowych sztandarach: Bóg-Honor-Ojczyzna.

Wręczył ks. płk. Piotrowi Majce pamiąt-
kowe tableu, a ks. ppłk. Marcinowi Kwiat-
kowskiemu, nowemu dziekanowi formacji, 
beret WOT. Generał podziękował bp. Guzd-
kowi za słowa wsparcia w okresie najwięk-
szych medialnych ataków pod adresem jego 
podwładnych. 

Wręczenie sztandarów brygadom WOT
Następnego dnia na placu Marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się 
centralna uroczystość święta WOT, podczas 
której Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 
sztandary trzem brygadom formacji. 

Zebranych powitał gen. dyw. Wiesław Ku-
kuła. Podkreślił w swoim przemówieniu, że 
WOT broni wartości, za które oddawali życie 

Święto Terytorialsów
członkowie Polskiego Państwa Podziemnego.  

Sztandary otrzymały: 1. Podlaska Brygada 
Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysła-
wa Liniarskiego „Mścisława”, 2. Lubelska Bry-
gada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieroni-
ma Dekutowskiego „Zapory” oraz 3. Podkar-
packa Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. 
Łukasza Cieplińskiego „Pługa”. 

Następnie zostały one pobłogosławione 
przez ks. płk. Bogdana Radziszewskiego, wi-
kariusza generalnego biskupa polowego oraz 
przedstawicieli duszpasterstw prawosławne-
go i ewangelicko-augsburskiego. – Panie, Ty 
stworzyłeś człowieka na swój obraz i podo-
bieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał 
we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim 
Synu dałeś nam przedziwny przykład miło-
ści i przez Niego przykazałeś nam, abyśmy się 
wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogo-
sławieństwem wszystkich tu zebranych wier-
nych, którzy poświęcają się na służbie Ojczyź-
nie. Pobłogosław te sztandary trzech brygad 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Spraw, aby wszy-
scy, których te sztandary będą jednoczyć, byli 
wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwa-
le. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzy-
wają i zachowaj ich od wszystkich niebezpie-
czeństw – modlił się ks. płk Radziszewski. 
Sztandary zostały przekazane przez rodziców 
chrzestnych Prezydentowi, który wręczył je 
żołnierzom pocztów sztandarowych.

W swoim przemówieniu prezydent An-
drzej Duda podkreślił, że sztandar otrzymu-
je „prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz, 
który sobie na niego zasłużył”. – Dziś tak jest 
– sprawdziliście się, szanują was. Szanują was 
ofi cerowie Sztabu Generalnego z szefem Szta-
bu Generalnego na czele, szanują was ludzie, 
którzy mieli możliwość służyć razem z wami 
przy różnych zdarzeniach, które miały miejsce 
i na ćwiczeniach, szanują was wreszcie ludzie, 
którym nieśliście pomoc – czy to przy klę-
skach żywiołowych czy przy działaniach po-
szukiwawczych – powiedział. 

W czasie uroczystości minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak wręczył nomi-
nacje na stanowiska dowódców brygad.   

Prof. Leszek Żukowski, prezes Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej prze-
kazał żołnierzom „Testament żołnierzy i oby-
wateli Polskiego Państwa Podziemnego”. 

Uroczystości zakończyło złożenie wieńców 
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz 
defi lada pododdziałów Wojsk Obrony Teryto-
rialnej biorących udział w uroczystości.

Według informacji MON do końca bieżące-
go roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnie-
rzy, docelowo formacja ma liczyć 53 tys. osób.
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Gen. dyw. Wiesław Kukuła przekazuje beret Wojsk Obrony Terytorialnej 
ks. ppłk. Marcinowi Kwiatkowskiemu, dziekanowi tej formacji

W Warszawie w dniach 26-27 września odbyły się obchody święta Wojsk Obrony Terytorial-
nej. Zainaugurowała je Msza św. sprawowana w katedrze polowej przez biskupa polowego 
Józefa Guzdka. Święto Wojsk Obrony Terytorialnej zostało ustanowione rok temu przez mi-
nistra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.
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Prymas Tysiąclecia
będzie błogosławionym! 

W dniu 3 października dotarła do nas radosna wiadomość. Watykańskie Biuro Prasowe poinformowało, że Ojciec Święty przyjął
na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Becciu i upoważnił kierowaną przezeń dykasterię do opubli-
kowania ośmiu dekretów. Jeden z nich dotyczy cudu za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego. Tym samym spełniony został ostatni
wymóg niezbędny do otwarcia drogi do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. 

Uznanie cudu za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego

Służył „w wyjątkowym momencie 
dziejów Ojczyzny i Kościoła”

Jej początek rozpoczął się 20 maja 1989 r.,
kiedy ks. abp Józef kardynał Glemp, Pry-
mas Polski, odpowiadając na prośby licznych 
wiernych, rozpoczął proces beatyfi kacyjny na 
szczeblu diecezjalnym. Zgodnie z procedu-
rą należało dogłębnie rozpoznać życie tego 
wielkiego Syna Narodu i Kościoła, szczegó-
łowo zapoznać się z jego nauczaniem i wielką 
liczbą dokumentów, pism, homilii. „Nie wszy-
scy święci napisali tyle, ile napisał swego czasu 
kard. Wyszyński. Tym sposobem „utrudnił” 
całe dzieło beatyfi kacji i kanonizacji” – mówił 
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski, komentując wiado-
mość, która napłynęła z Watykanu.

Pierwszy diecezjalny etap został zakoń-
czony 6 lutego 2001 r. Powołany przez kard. 
Glempa trybunał beatyfi kacyjny odbył 289 se-
sji, przesłuchał 59 świadków, przebadał całą 
spuściznę kard. Wyszyńskiego. Dokumenta-
cja  została przekazana do Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Watykański etap proce-
su sumujący całość życia kandydata na ołta-
rze rozpoczął się 7 czerwca 2001 r. Postula-
torem generalnym był o. prof. Zbigniew Su-
checki OFM. Zbiór materiałów, tzw. Positio 
o świętości życia i heroiczności cnót Sługi Bo-
żego kard. Kazimierz Nycz złożył 22 listopa-
da 2015 r. na ręce kard. Angelo Amato, prefek-
ta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Do-
tyczył on cnót teologalnych w życiu Prymasa 
Wyszyńskiego: wiary, nadziei i miłości; kardy-
nalnych – roztropności, sprawiedliwości, mę-
stwa, umiarkowania oraz moralnych – czy-
stości, ubóstwa, posłuszeństwa i pokory. Ko-
lejnym etapem były prace komisji teologów, 
kardynałów i biskupów, które analizowały czy 
kard. Wyszyński wymienione cnoty chrześci-
jańskie praktykował w stopniu heroicznym. 
Finalnym krokiem stało się przekazanie pa-
pieżowi Franciszkowi pozytywnych opinii ko-
misji i dokumentacji procesowej. Ojciec Świę-
ty potwierdził opinię komisji i polecił Kon-
gregacji opublikować dekret o heroiczności 
cnót kard. Wyszyńskiego. Ogłoszony 18 grud-

nia 2017 r. rozpoczyna się od słów z listu św. 
Jana Pawła II do kardynała Stefana Wyszyń-
skiego z 30 października 1979 r.: „Zawsze by-
łem przekonany o tym, że Duch Święty powo-
łał Waszą Eminencję w wyjątkowym momen-
cie dziejów Ojczyzny i Kościoła – i to nie tylko 
Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie”. 
W dekrecie podkreślono, że Kardynał Prymas 
z innymi biskupami „starał się bronić praw 
Kościoła pogwałconych przez rząd komuni-
styczny", przypomniano, że Prymas: „Przez 
trzy lata, nieskazany przez żaden sąd, trzy-
many był w bardzo ograniczającym wolność 
miejscu odosobnienia”. Od dnia ogłoszenia 
dekretu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu przy-
sługuje tytuł Czcigodny Sługa Boży (pisaliśmy 
o tym: „NS”, nr 1 (567), 1–15 stycznia 2018 r.). 
Do zakończenia procesu beatyfi kacyjnego po-
trzebne było przeprowadzenia postępowania 
w sprawie cudu, jaki miał miejsce za przyczy-
ną kard. Wyszyńskiego. 

Cud uzdrowienia
W procedurze beatyfi kacyjnej postępowa-

nie takie ma także dwa etapy: diecezjalne i wa-
tykańskie. Analizowano przypadek kobiety, 
która mając 19 lat zachorowała na nowotwór 
tarczycy. 17 lutego 1988 r. w Szczecinie prze-
szła operację. Po przejściowej poprawie, na-
stąpiło gwałtowne załamanie stanu zdrowia; 
w gardle wytworzył się guz wielkości 5 cm. Le-
karze prognozowali nie więcej niż trzy miesią-
ce życia. „W czasie śmiertelnej choroby mło-
dej osoby liczna grupa sióstr zakonnych i inne 
osoby żarliwie modliły się do Boga za wsta-
wiennictwem Sługi Bożego Stefana kard. Wy-
szyńskiego”( to cytat z komunikatu wieńczące-
go diecezjalny etap procesu). 14 marca 1989 r.
nastąpiło nagłe uzdrowienie. Kobieta do 
dziś jest osobą zdrową. Abp Andrzej Dzię-
ga, metropolita szczecińsko-kamieński, po-
wołał trybunał do zbadania tej sprawy. Pro-
ces diecezjalny zakończył się 28 maja 2013 r.
w 32. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia. 
W końcowym dokumencie napisano: „Panuje 
głębokie przekonanie, że uzdrowienie nastąpi-
ło za wstawiennictwem Sługi Bożego”. Obszer-

na dokumentacja medyczna została przekaza-
na do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Sprawę domniemanego uzdrowienia prze-
analizował zespół lekarzy, powołany przez wa-
tykańską Kongregację. 29 listopada 2018 r. 
wydał oświadczenie uznające to zdarzenie za 
niewytłumaczalne z medycznego punktu wi-
dzenia. Stanowiło podstawę do obrad komi-
sji kardynałów, która miała odpowiedzieć na 
pytanie, czy uzdrowienie miało związek z mo-
dlitwą za przyczyną Sługi Bożego. W dniu
24 września 2019 r. komisja potwierdziła au-
tentyczność uzdrowienia za wstawiennictwem  
kard. Stefana Wyszyńskiego. Swą opinię prze-
kazała Ojcu Świętemu, który upoważnił pre-
fekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do 
ogłoszenia dekretu o cudzie.

Kiedy beatyfikacja
Zapewne w ciągu najbliższych tygodni 

ogłoszony zostanie komunikat Stolicy Apo-
stolskiej, w którym zostanie podana data be-
atyfi kacji i jej miejsce. Od pontyfi katu Bene-
dykta XVI i Franciszka, poczęto przyjmować 
zasadę, że beatyfi kacji dokonuje się w miejscu, 
gdzie dany kandydat na ołtarze żył, pracował 
i umarł. Pytany o to kard. Nycz, przebywają-
cy w dniu ogłoszenia decyzji papieskiej w Rzy-
mie, poinformował, że złożył w Sekretariacie 
Stanu prośbę do Ojca Świętego „o to, żeby 
to była Warszawa i plac Zwycięstwa, obec-
nie Piłsudskiego, tam gdzie 38 lat temu odby-
wał się wielki pogrzeb i tam gdzie 40 lat temu 
w pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Pol-
ski Prymas przyjmował Papieża”. Kard. Nycz 
liczy, iż data beatyfi kacji przypadnie na późną 
wiosnę, w okolicy rocznicy śmierci i pogrzebu 
nowego błogosławionego (28 i 31 maja).

Zbliżająca się beatyfi kacja Prymasa Ty-
siąclecia wymodlona została też na Jasnej Gó-
rze. Od ponad trzydziestu lat w nocy z 27 na
28 każdego miesiąca – Kardynał zmarł o godz. 
4.40 28 maja 1981 r. – w Kaplicy Matki Bożej 
zanoszona jest modlitwa o rychłe wyniesienie 
na ołtarze Prymasa, „który wszystko postawił 
na Maryję”. 

JĘDRZEJ ŁUKAWY 

Fo
t. W

iki
pe

dia



10 NASZA SŁUŻBA

Przyjdzie nam płacić
walką, więzieniem i krwią

Dziełem życia Kornela Morawieckiego, pożegnanego na drogę wieczności 5 października, było założe-
nie „Solidarności Walczącej”, najważniejszej i najliczebniejszej organizacji antykomunistycznej i nie-
podległościowej w Polsce lat 80. Był jej ideowym i organizacyjnym przywódcą. Przyciągał ku „Soli-
darności Walczącej” i jej programowi ludzi odważnych, marzących o Polsce Niepodległej, wyzwolonej z pęt komunistycznego systemu. 
Mówił im: „Nie będzie lekko. Za wierność tym prostym przecież celom, przyjdzie nam płacić walką, więzieniem i krwią. A zwycięstwo,
które w końcu nastanie, nie okaże się wcale ostateczne. Prawdy i Sprawiedliwości, Wolności i Solidarności trzeba szukać, trzeba im 
służyć – mieć je nie sposób. Lecz droga do tych ideałów jest najpewniejszą ze wszystkich dróg. Tylko ona wskazuje kierunek życia.
Tylko ona przystoi ludziom i społecznościom. My, „Solidarność Walczącą” tą drogą idziemy. Pójdź z nami”.

Kornel Morawiecki i jego „Solidarność Walcząca” 

Chcemy władzę pozbawić władzy 
13 grudnia 1981 r. dr Kornel Morawiecki, 

fi zyk z Politechniki Wrocławskiej, członek Za-
rządu Regionu „Solidarności”, redaktor „Biu-
letynu Dolnośląskiego”, uniknął aresztowa-
nia i zszedł do podziemia. Został szefem pio-
nu propagandy Regionalnego Komitetu Straj-
kowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Za 
jakiś czas zarysowała się różnica zdań mię-
dzy nim, a członkami kierownictwa RKS na 
temat strategii zdelegalizowanej „Solidarno-
ści”. Morawiecki uważał, że różne formy bier-
nego oporu i krótkotrwałe strajki przeprowa-
dzane w zakładach pracy w kolejne miesięcz-
nice stanu wojennego to za mało. Apelował 
o opór „czynny”, o manifestacje uliczne, aby 
w ten sposób „pokazać światu, iż złu i przemo-
cy można i trzeba się przeciwstawić”, „przy-
wrócić zdeptane prawa obywateli i narodu”, 
w końcowym efekcie – „zwyciężyć”. To tylko 
cząstka jego odpowiedzi na pytanie: „Dlacze-
go walka?” opublikowane w nowym, niezależ-
nym od RKS, piśmie „Solidarność Walcząca”. 
Na wezwanie pisma 16 i 28 czerwca 1982 r.
tysiące wrocławian wyszło na ulice, manife-
stując sprzeciw wobec stanu wojennego. Do 
akcji wkroczyły oddziały ZOMO. Napotkały 
opór. Rozpoczęły się długotrwałe starcia ulicz-
ne. Wiadomość o tym lo-
tem błyskawicy rozeszła się 
po kraju. To było wymowne 
świadectwo, że „wrona orła 
nie pokona”. Po tej udanej 
próbie sił Kornel Morawiec-
ki podjął działania organiza-
cyjne. W tym samym roku, 
w dniu Święta Niepodległo-
ści (zakazanego w PRL-u,) 
utworzył podziemną orga-
nizację – „Solidarność Wal-
czącą”. Jej program cecho-
wał radykalny antykomu-
nizm, przekonanie że rzą-

dzącą Polską z sowieckiego nadania partię ko-
munistyczną (PZPR) trzeba odsunąć od wła-
dzy, czyli „obalić władzę terrorystów rządzą-
cych narodem wbrew jego woli”. A jaka była 
ku temu droga? „Oszukiwani od 38 lat, już nie 
wierzymy w ugodę z tą władzą i w reformo-
wanie tego systemu. Chcemy go zmienić i tę 
władzę pozbawić władzy. Zdajemy sobie spra-
wę, że frontalne starcie grozi katastrofą. Dla-
tego stawiamy na ciągłą podjazdową walkę, 
która, prowadzona z uporem i determina-
cją, w końcu przechy-
li szalę zwycięstwa na 
naszą stronę. Za pod-
stawowy środek walki 
uważamy informację 
i propagandę. Gnę-
biący nas przymus 
opiera się na kłam-
stwie, a «prawda nas 
wyzwoli». Wiąże się to z ryzykiem. Musimy 
je podjąć, jeśli chcemy zachować swą godność
i być Polakami”– pisał Kornel Morawiecki 
(Kim jesteśmy? O co walczymy?).

Ten podstawowy środek walki SW osią-
gała nadzwyczaj dużą „wydajnością”, nie tyl-
ko informowała, także oddziaływała ducho-
wo i moralnie na szerokie rzesze społeczeń-

stwa. Dorobek SW to ok. sto ty-
tułów pism, niepoliczona liczba 
książek, broszur, druków ulot-
nych. We Wrocławiu funkcjo-
nowało Radio SW. „Walka w 
eterze, nawet przy zagłuszaniu, 
kosztuje bez porównania mniej 
niż wyścig zbrojeń (...) Chcemy 
przeciwników naszych przeko-
nywać – nie zabijać. Chcemy 
ich przekonać, że i im będzie 
bezpieczniej i lepiej w solidar-
nej Polsce, w solidarnym świe-
cie” – pisał Kornel Morawiecki 
(Manifest Solidarności).  Struk-

tury SW zawiązywały się wielu miastach, naj-
mocniejsze na Górnym Śląsku i w Gdańsku.

Rzeczpospolita Solidarna 
Piórem swego lidera SW wykreślała tak-

że program dla Polski jutra – wolnej demo-
kratycznej. „Jest jasne że, aby Polska była pol-
ska, musi być Polską Rzeczpospolitą Solidar-
ną – bez bezrobocia i bezprawia. Ale solidar-
ność to coś więcej niż prawa i instytucje. To 
jedność w walce o wspólne cele, to solidar-

na obrona słabych i krzywdzonych, to reali-
zacja hasła: «jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego». To nowy sposób życia ludzi i społe-
czeństw”, szczególna misja „świata pracy, któ-
ra uczłowiecza ziemię i oświeca człowieka”. 

SW nawiązywała do doświadczeń i eto-
su Polski Walczącej. Była zdyscyplinowana 
i mocno zakonspirowana; we wzajemnych 
kontaktach posługiwano się pseudonima-
mi, liderzy mieli dublerów. Wstępując do SW 
trzeba było „wobec Boga i Ojczyzny” przy-
siąc „walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpo-
spolitą Solidarną (…) o solidarność między 
ludźmi i narodami”. Przeprowadzano szkole-
nia z reguł konspiracji, prowadzenia obserwa-
cji, gubienia ubeckich „ogonów”. Sukcesy od-
nosił kontrwywiad SW; szczególnie w zakre-
sie nasłuchu radiowej korespondencji funk-
cjonariuszy SB (W działalność SW we Wro-
cławiu angażowali się pracownicy Politechni-
ki Wrocławskiej, dla których łączność radiowa 
była specjalnością naukową). Ubeckiej agen-
turze nie udało się przeniknąć w szeregi SW, 
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M
szą św. w katedrze polowej WP 
uczczono pamięć uczestników bitwy 
nad Bzurą. W modlitwie pamięta-

no także o poległych we wrześniu 1939 roku 
generałach: Mikołaju Bołtuciu, Stanisławie 
Grzmot-Skotnickim oraz Franciszku Wła-
dzie. Eucharystii przewodniczył biskup polo-
wy Józef Guzdek. Po Mszy św. grupa komba-
tantów oraz przedstawiciele rodzin dowód-
ców WP złożyła kwiaty i zapaliła znicze na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Bi-
twa nad Bzurą była największym starciem 
wojsk w kampanii wrześniowej 1939 r.

Uczestników liturgii powitał proboszcz 
katedry ks. płk Mariusz Tołwiński. We wstę-
pie do Eucharystii bp Guzdek podkreślił, że 
często spotykamy się z zarzutem rzekomo 
niepotrzebnego celebrowania przegranych 
bitew i powstań. – Przypominanie wydarzeń 
z przeszłości jest wręcz konieczne, aby świat 

poznał prawdę historyczną. Jeśli tego nie 
uczynimy sami, zrobią to za nas inni, podając 
własną wersję wydarzeń. Nawet bitwy prze-
grane, ale prowadzone po bohatersku, są in-
spiracją dla każdego z nas, wszak nieustannie 
jesteśmy na placu boju. Wciąż zmagamy się z 
siłami zła. Warto więc uczyć się determinacji 
w walce ze złem od naszych generałów i żoł-
nierzy, którzy w czasie kampanii wrześniowej 
zachowali się godnie, stawiając opór przewa-
żającym siłom wroga – powiedział. 

Homilię wygłosił ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, notariusz Kurii Ordynariatu Polowe-

go. Przywołał w niej m.in. sylwetki poległych 
generałów. Podkreślił, że prawda o wrześniu 
1939 r., o agresji niemieckiej i sowieckiej, jest 
bardzo słabo znana na Zachodzie. – Dlatego 
z tego względu musimy przypominać sobie, 
ale też i innym społeczeństwom i państwom, 
to wszystko, co działo się podczas wojny 

Pamięć o walczących nad Bzurą
obronnej 1939 r. Wszystkie upamiętnienia 
września 1939 r. mają głęboki sens. Europej-
czycy wycięli bowiem część historii, która 
jest niewygodna dla krajów, które zostawiły 
bez pomocy Polskę zmagającą się z wrogiem; 
z wrogiem, który postanowił podbić nie tylko 
Europę, ale wycisnąć piętno na innych kon-
tynentach – powiedział. Dodał, że „wymie-
rzenie sprawiedliwości dziejowej zostawmy 
Bogu, który jest Panem dziejów. My prośmy 
o Boże miłosierdzie”.

Zachęcił do modlitwy w intencji poległych 
nad Bzurą żołnierzy. Wołajmy słowami mo-
dlitwy o miłosierdzie Boże dla polskich pole-
głych żołnierzy walczących w bitwie nad Bzu-
rą. – Prośmy także o to, abyśmy w swoich ser-
cach mieli miłość do Ojczyzny. Nie tylko mi-
łość wyrażającą się w uczuciach i w porywie 
serca, ale wyrażającą się czynem – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali z bp. Józefem 
Guzdkiem: ks. płk SG Zbigniew Kępa oraz 
ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz biskupa 
polowego. We Mszy św. uczestniczyli Woj-
ciech Lesiak, dyrektor gabinetu szefa Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, sędzia Bogusław Nizieński, przewodni-
czący Rady Kombatantów przy szefi e Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
rodziny poległych generałów, przedstawicie-
le instytucji i szkół, których byli patronami.

KES

rozbić jej struktury. Prowadziło to do napięć 
i frustracji w strukturach resortów siłowych. 
Ponoć gen. Czesław Kiszczak jakiś czas sądził, 
że SW skutecznie inwigiluje wrocławską mili-
cję i SB. Umacniała się legenda jej przywódcy, 
Kornela Morawieckiego, nieuchwytnego przez 
lata. Dopiero w listopadzie 1987 r. został aresz-
towany. Nieco później zatrzymano Andrze-
ja Kołodzieja, dublera Morawieckiego. Obaj 
podstępnie zostali deportowani na Zachód. 
Po kilku miesiącach Morawiecki nielegalnie 
powrócił do kraju. Dalej się ukrywał. 

„Nie grać z szulerami”
SW zajmowała się także eksportem an-

tykomunistycznych i niepodległościowych 
idei. Morawiecki był przekonany (okazało się 
słusznie), że komunizm w wydaniu sowieckim 
przeżywa głęboki kryzys. Dla Czechów wyda-
wano pismo „Názory”, „bibuła” SW dociera-
ła na Białoruś, Ukrainę, do krajów bałtyckich, 
także do sowieckich garnizonów w Polsce.

Jaka była liczebność „Solidarności Wal-
czącej”? Zakonspirowany charakter organi-
zacji  nie pozwala odpowiedzieć na to pyta-

nie. Wedle szacunkowych danych IPN SW li-
czyła 1500-2000 zaprzysiężonych członków, 
nie sposób obliczyć liczby współpracowni-
ków i zwolenników.

„Nie grać z szulerami” – przestrzegał Mo-
rawiecki, kiedy rozpoczęły się kontakty tzw. 
konstruktywnej opozycji z wła-
dzami PRL. SW kontestowała 
Magdalenkę, Okrągły Stół, wzy-
wała do bojkotu tylko częścio-
wo wolnych wyborów 4 czerw-
ca 1989 r. Manifestowała prze-
ciw prezydenturze Wojciecha 
Jaruzelskiego, autora stanu wo-
jennego. W 1990 r., po ujaw-
nieniu się Morawieckiego, śro-
dowisko SW rozpoczęło legalną 
działalność polityczną w ramach 
„Partii Wolności”. Jej przywódca 
przez wiele lat nie mieścił się w politycznych 
ramach III RP, bywał marginalizowany, nie-
kiedy wręcz wyszydzany. Dla wielu, szczegól-
nie tych, którzy przez trudne 80. lata szli pod 
sztandarem SW, pozostał duchowym autory-
tetem, człowiekiem niewzruszonych zasad, 

politycznym wizjonerem przekonującym, że 
możliwe jest jutro Polski wyzbyte komuni-
stycznej trucizny, solidarne, świadome tego, 
że „ponad nami są wartości: dobro i prawda, 
wolność i sprawiedliwość. Nad nami jest po-
czucie sensu naszego indywidualnego życia 

i naszego narodowego trwania, sensu tożsa-
mego z niepojętym Bogiem” (z przemówienia 
K. Morawieckiego podczas pierwszego posie-
dzenia Sejmu VIII kadencji). 

JĘDRZEJ ŁUKAWY
(reprodukowane znaczki poczty podziemnej – zbiory JŁ)
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za kolumną, popukał jedną z córek po ramie-
niu, po czym ponownie się ukrył. Ta zabawa 
w ciuciubabkę trwała może dwie minuty, ale 
dzieci go nie zauważyły. Jakież było ich zdzi-
wienie, gdy po chwili wychylił się zza fi laru. 
Śmiechom nie było końca” – pisze Autorka.

Jednym z powtarzających się motywów 
książki jest kontrast, zderzenie prozaiczności 
życia (zakupy, służba zdrowia, edukacja dzie-
ci, zapraszanie gości) z hermetycznością Wa-
tykanu, a także jego dziejową wyjątkowością. 
Jest to w końcu miejsce, w którym wydarze-
nia o randzie historycznej dzieją się niemal 
każdego dnia, a jednocześnie w bezvatowym 
markecie wyładowywany jest nabiał z papie-
skiej farmy, pracownicy papieskich ogrodów 
podlewają trawniki, a w kuchni siostry alber-
tynki z Polski zastanawiają się co dziś poda-
dzą gwardzistom na obiad. Tego spokojne-
go, biegnącego w niere-
alnym miejscu życia pil-
nuje cała armia żołnie-
rzy i funkcjonariuszy, 
których wspomaga po-
nad 300 kamer. Nasu-
wa się pytanie, czy życie 
za murami nie jest przy-
padkiem „złotą klatką”. 
Autorka odpiera jednak 
ten zarzut, podkreśla-
jąc, że mieszkając na te-
renie Watykanu czuła się 
po prostu bezpiecznie, 
choć w innym miejscu 
przyznaje, że mieszka-
jąc w obrębie murów na-
leży liczyć się z pewny-
mi ograniczeniami. Na 
szczęście położenie Watykanu w sercu Rzy-
mu pozwala z jednej strony skorzystać z do-
brodziejstw metropolii, a jednocześnie skryć 
się przed jej hałasem, szumem i problemami.

Innym ciekawym wątkiem są stricte his-
toryczne opisy poszczególnych miejsc, np. 
tego gdzie i co znajduje się w dawnej pra-
cowni Michała Anioła. Autorka opisuje tak-
że letnią rezydencję papieską, słynne Ca-
stel Gandolfo, gdzie miała okazję mieszkać 
i gdzie wsłuchiwała się razem z innymi żona-
mi Gwardzistów Szwajcarskich w grających 
na cztery ręce Benedykta XVI i Jego brata, 
ks. Georga Ratzingera. Jak się okazuje z pa-

pieżem Benedyktem XVI połączyło Autorkę 
także zamiłowanie do biurka, które było wła-
snością papieża Piusa IX.

Z właściwą dziennikarce pasją Magdalena 
Wolińska-Riedi opisuje na nie tylko codzien-
ne życie w tym niecodziennym miejscu, ale 
także różnice, jakie dla mieszkańców tej en-
klawy niosły ze sobą poszczególne pontyfi ka-
ty. Smutek po odejściu Jana Pawła II, chwi-
le oczekiwania na wybór kolejnego papieża, 
wreszcie żal, że mimo trwającego pontyfi ka-
tu w oknach Pałacu Apostolskiego nie pali 
się już do późnych godzin wieczornych świa-
tło, które można było obserwować z okien 
mieszkania Autorki.

Książka jest moim zdaniem ewenemen-
tem wydawniczym. To naprawdę niecodzien-
na okazja, aby z pierwszej ręki dowiedzieć się 
o codziennym życiu w Watykanie. Sądzę, że 

książka „Kobieta w Watykanie” zaspokoi cie-
kawość wszystkich miłośników historii i pa-
piestwa. Opisuje bowiem życie w tym mikro-
skopijnym państwie, którego znaczenie mie-
rzy się nie w powierzchni (zaledwie 44 ha), 
ale w sile oddziaływania na ludzkość. Napisa-
na jest żywym, reporterskim stylem, czasem 
wzrusza prostymi scenami, o których, gdyby 
nie Autorka, nie mielibyśmy pojęcia. 

Magdalena Wolińska-Riedi, „Kobieta w Watykanie”, 
Kraków, Wyd. Znak, 2019, ss. 368.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Magdalena Wolińska-Riedi pokazuje miejsce, w którym mieszkała
w Watykanie, 16 września 2019 r., Centrum Medialne KAI
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Magdalena Wolińska-Riedi jest korespon-
dentką Telewizji Polskiej w Watykanie. 
Niewiele osób jednak wie, że była pierw-
szą kobietą tłumaczem watykańskich są-
dów i pierwszą w historii dziennikarką na co 
dzień tam żyjącą. Dzięki temu współrealizo-
wała fi lmy i seriale o świecie znajdującym się 
po drugiej stronie watykańskiego muru.

Książka opisuje wiele aspektów codzien-
nego życia w tym niezwykłym, niedostęp-
nym dla zwykłych śmiertelników miejscu. 
Na tym bazuje w zasadzie cała opowieść. 
Odkrywane są tajemnice, z których słynie 
Watykan, prezentowane i drobiazgowo opi-
sywane najbardziej ukryte zakamarki poło-
żonego w sercu Rzymu odrębnego państwa. 
Książkę można traktować jako swoisty prze-
wodnik po tych miejscach, do których praw-
dopodobnie nigdy nie będziemy mieli oka-
zji zajrzeć. Stopień dokładności opisywanych 
przez Magdalenę Wolińską-Riedi miejsc jest 
tak wysoki, że w czasie lektury zastanawia-
łem się, czy ujawnianie aż tak wielu detali nie 
naraża na niebezpieczeństwo osób mieszka-
jących w Watykanie. Nam jednak daje niepo-
wtarzalną okazję do tego, by poszerzyć wie-
dzę o tym niezwykłym miejscu. 

Jak podkreśla Autorka, Watykan jest nie 
tylko siedzibą władz Kościoła katolickie-
go, ale także miejscem życia blisko czterystu 
obywateli (w tym około stu świeckich), dla 
których sąsiadem jest papież. W książce kil-
kakrotnie pojawia się motyw spontanicznych 
spotkań z mieszkańcami Watykanu. A oto 
przykład: „Pewnego dnia w czasie spaceru 
moje córki chciały odwiedzić tatę, który miał 
służbę w Domu św. Marty. Gdy zeszłyśmy do 
obszernego holu, natychmiast wykorzystały 
ozdobne fi lary, by pobawić się w chowane-
go. Franciszek zbliżył się po cichu, schował 

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMIJak jest u Pana Boga za piecem?
Podobno ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła. Cóż w niej jednak takiego pie-
kielnego, kiedy chce się zajrzeć nie do otchłani, a za Spiżową Bramę? Okazję do tego sta-
nowi książka „Kobieta w Watykanie” autorstwa Magdaleny Wolińskiej-Riedi, dzienni-
karki, żony jednego z Gwardzistów Szwajcarskich. To właśnie małżeństwo z żołnierzem 
tej elitarnej formacji otworzyło Polce możliwość zamieszkania na terenie Watykanu na 
16 lat. Swoje życie za murami tego najmniejszego państwa na świecie rozpoczęła jeszcze 
za pontyfikatu św. Jana Pawła II. 
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U
roczystość, zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Reemigrantów z Bośni 
i ich Potomków oraz Przyjaciół w Bo-

lesławcu przy wsparciu Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Ambasady Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Sarajewie, była okazją do zapo-
znania się z historią polskich osadników i ich 
potomków w tym regionie Bałkanów oraz in-
tegracji z lokalną Polonią i Polakami przyby-
łymi na tę ceremonię.

Na odrestaurowanym polskim cmenta-
rzu w Nowym Martyńcu, nieopodal miej-
scowości Srbač, proboszcz miejscowej pa-

I
mporta do kościoła św. Józefa w Oświę-
cimiu odbyła się w środę 2 października, 
gdzie zgromadzeni odmówili różaniec, po 

którym rozpoczęła się Msza św. pogrzebo-
wa, której przewodniczył biskup pomocniczy 

Piotr Greger w asyście dwóch biskupów se-
niorów – Tadeusza Rakoczego i Kazimierza 
Górnego. Za śp. ks. Krzysztofa Strauba mo-
dliło się kilkudziesięciu kapłanów z diece-

Znaleźli wieczną przystań

Pogrzeb śp. ks. mjr. Krzysztofa Strauba

rafi i pochodzenia chorwackiego odprawił 
Mszę św. Następnie dowódca kontyngen-
tu ppłk Paweł Jędryczka wraz z przedstawi-
cielami Stowarzyszenia Reemigrantów z Bo-
śni odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą 
polskim pionierom tego regionu. Widnie-
ją na niej słowa: „(…) tutaj znaleźli wiecz-
ną przystań polscy pionierzy tej ziemi. Byli 
silniejsi od losu, który nie oszczędził im 
ciężkich doświadczeń. Wytrwali w trady-
cji i wierze Ojców swoich. Byli semper fi de-
lis. Żyli zgodnie z braćmi Serbami. Pokój ich 
popiołom” 

zji bielsko-żywieckiej i archidiecezji krakow-
skiej. Wśród uczestników liturgii, obok naj-
bliższej rodziny zmarłego nie zabrakło samo-
rządowców, wojskowych, policjantów, para-
fi an z oświęcimskiego Zasola i mieszkańców 
ziemi oświęcimskiej. List kondolencyjny od 
biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa 
Guzdka odczytał ks. ppłk Mariusz Antczak, 
proboszcz wojskowej parafi i Miłosierdzia 
Bożego w Bielsku-Białej i kapelan 18 Biel-
skiego Batalionu Powietrznodesantowego. 

3 października w czwartek, w rodzinnej 
parafi i zmarłego kapłana w Mikuszowicach 
miała miejsce druga część uroczystości ża-
łobnych. Eucharystii przewodniczył ordyna-
riusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman 
Pindel. Kazanie nad trumną wygłosił kole-
ga rocznikowy zmarłego ks. prałat Ryszard
Luber. Podczas liturgii wartę przy trum-
nie pełnili żołnierze 34 Śląskiego Dywizjo-
nu Rakietowego Obrony Powietrznej z Byto-
mia. Gdy doczesne szczątki ks. mjr. spoczęły 
w mogile kapłańskiej u stóp rodzinnej świą-
tyni, oddano honorową salwę.

Ks. Krzysztof Straub urodził się 2 sierp-
nia 1949 r. w Mikuszowicach Krakowskich. 

12 września żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR uczestniczyli w odsło-
nięciu tablicy pamiątkowej na cmentarzu polskich osadników w Nowym Martyńcu w Bośni 
i Hercegowinie. Upamiętnia ona naszych rodaków żyjących w Bośni w latach 1892–1948. 

Żołnierska salwa honorowa poprzedzona Eucharystią pod przewodnictwem bp. Romana Pindla w kościele św. Barbary w Mikuszowicach, 
dzielnicy Bielska-Białej, zakończyły 3 października dwudniowe uroczystości pogrzebowe ks. mjr. rez. Krzysztofa Strauba. Pełnił on funkcję 
kapelana jednostek wojskowych i służb mundurowych w powiecie oświęcimskim. Odszedł w 45. roku kapłaństwa. Miał 70 lat.

Uroczystość zakończyła się poczęstun-
kiem zorganizowanym przez sołtysa, w cza-
sie którego polscy żołnierze mieli okazję po-
smakowania lokalnych potraw przyrządza-
nych w tradycyjny sposób. 

W ramach rozwijania współpracy z Polo-
nią i repatriantami z Bośni 16 września do-
wódca kontyngentu zaprosił przedstawicieli 
do bazy Butmir w Sarajewie. 

RZECZNIK PRASOWY PKW EUFOR 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. z rąk 
kard. Karola Wojtyły. Był wikariuszem w pa-
rafi i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Oświęcimiu, a od 1983 r. proboszczem 
parafi i św. Józefa na Zasolu oraz dziekanem 
dekanatu oświęcimskiego. Od metropolity 
krakowskiego kard. Franciszka Macharskie-
go otrzymał zadanie utworzenia parafi i wśród 
blokowiska. Wybudował kościół św. Józe-
fa Robotnika, który nazwano „Świątynią Po-
koju”. Konsekrował go 5 października 1997 r. 
kard. Camillo Ruini. Świątynia stanowi po-
mnik poświęcony pamięci 40 tys. Włochów, 
w większości pochodzenia żydowskiego, ofi ar 
deportacji do niemieckich obozów zagłady 
podczas II wojny światowej. Przez kilkadzie-
siąt lat przewodniczył nabożeństwom Drogi 
Krzyżowej na terenie byłego obozu niemiec-
kiego Auschwitz-Birkenau. 

Ks. Straub pełnił posługę kapelana po-
mocniczego Garnizonu Oświęcim w la-
tach 1993–2004, a także kapelana jednostki 
wojskowej w Bytomiu w latach 1995–2004. 
W 2010 r. papież Benedykt XVI nadał mu ty-
tuł honorowego kapelana Ojca Świętego. 

KAI, OPRAC. MM

Polskie ślady w Bośni i Hercegowinie 
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N
a spotkanie przybyli komendanci wo-
jewódzcy, powiatowi, miejscy i rejono-
wi, policjanci i pracownicy Policji z ca-

łego kraju oraz ich rodziny – w sumie prawie 
2 tys. osób. Obecni byli także przedstawiciele 
związków zawodowych, stowarzyszeń i funda-
cji działających w Policji, wśród nich przedsta-

XVIII Jasnogórskie Spotkanie
Środowiska Policyjnego

wiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 
oraz duszpasterze Policji. Przybył także: wice-
minister MSWiA Błażej Poboży, komendant 
główny Policji generalny inspektor Jarosław 
Szymczyk i zastępca komendanta nadinspek-
tor Dariusz Augustyniak.

Zgromadzeni przeszli z Placu Biegańskie-
go na Jasną Górę, gdzie Mszy św. przewod-
niczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek, delegat Episkopatu ds. Duszpaster-
stwa Policji.

 – 24 lipca 1919 roku została powołana Po-
licja państwowa. Sprawujący władzę wybra-
li wielu mężczyzn, a niespełna sześć lat póź-
niej także kobiety, i uznali ich za godnych po-
wierzenia im sprawy bezpieczeństwa i troski 
o przestrzeganie prawa – mówił biskup Guz-
dek. – Zostali obdarzeni wielkim zaufaniem, 
że jeśli zajdzie taka potrzeba, do końca wypeł-
nią rotę policyjnego ślubowania. I tego zaufa-
nia nie zawiedli – dodał.

29 września się odbyło się XVIII Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego. Przy-
pada ono w ostatnią niedzielę września, w okolicach święta św. Michała Archanioła
– patrona Policji. Tegoroczne miało szczególną intencję – było nią dziękczynienie za 
100-lecie Polskiej Policji.

Ordynariusz polowy przypomniał, że gdy 
wybuchła II wojna światowa funkcjonariu-
sze Policji państwowej wspólnie z  żołnie-
rzami Wojska Polskiego bronili niepodległo-
ści.  – Wielu z nich poległo na polach bitew-
nych – mówił. – Zaś ci, którzy dostali się do 
niewoli sowieckiej, w większości uwięzieni 
w Ostaszkowie, nie dali się złamać. Zamor-
dowani w Twerze, zostali wrzuceni do do-
łów śmierci w Miednoje – kontynuował bi-
skup Guzdek. Podkreślił, że także dziś Poli-
cja potrzebuje ludzi o wielkich charakterach. 
„Bez duchowego fundamentu i prawych su-
mień trudno spodziewać się heroicznej po-
stawy w walce ze złem, przemocą i nieuczci-
wością” – podkreślał ordynariusz polowy. Na 
koniec złożył życzenia całemu środowisku 
policyjnemu.

Głos zabrał także komendant główny Po-
licji gen. insp. Jarosław Szymczyk. W imie-
niu organizatorów podziękowania złożył Rafał 
Jankowski, przewodniczący Zarządu Główne-
go NSZZ Policjantów. Oprawę Mszy św. przy-
gotowały: Orkiestra Komendy Wojewódzkiej 
Policji z Katowic oraz Chór Komendy Woje-
wódzkiej Policji z Białegostoku.

Po Eucharystii pielgrzymi przeszli do Ka-
plicy Matki Bożej, gdzie odmówili modlitwę 
przy płaskorzeźbie „Gloria Victis”, która zo-
stała wmurowana w ścianę kaplicy podczas 
I Pielgrzymki Policji, 29 września 2002 r. Jest 
ona poświęcona pamięci ponad 12 tys. poli-
cjantów pomordowanych na Wschodzie, zgła-
dzonych przez sowieckich komunistów. 

O. STANISŁAW TOMOŃ/BPJG 
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B
iskup polowy Józef Guzdek odznaczył 
o. płk. w st. spocz. Jana Golonkę, pauli-
na z Jasnej Góry medalem ustanowio-

nym w setną rocznicę powstania Biskupstwa 
Polowego. 

O. Jan Golonka urodził się w 1936 r. 
W 1954 r. rozpoczął naukę w Instytucie Teo-
logicznym Ojców Paulinów w Krakowie, 
gdzie złożył egzamin dojrzałości oraz ukoń-
czył dwuletnie Studium Filozofi i, a następnie 
podjął studia teologiczne. W 1962 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Po kilkuletnim okre-
sie pełnienia obowiązków archiwisty oraz bi-
bliotekarza w klasztorze jasnogórskim rozpo-
czął studia na Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie, którą ukończył z tytułem ma-
gistra historii sztuki. Nadzorował prace kon-
serwatorskie w klasztorze, m.in. powierzo-
no mu nadzór nad konserwacją hebanowego 
ołtarza w Kaplicy Cudownego Obrazu Mat-

Medal „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” 
dla ojca płk. Jana Golonki OSPPE

ki Bożej. Po wieloletnich pracach adaptacyj-
nych doprowadził do oddania zwiedzającym 
Bastionu św. Rocha, był też kuratorem zbio-
rów sztuki wotywnej. Od 1979 r. jest człon-
kiem Komisji Konserwatorskiej Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej. Napisał ponad
150 artykułów na temat historii Jasnej Góry. 
Jest współautorem albumu o Jasnej Górze ze 
zdjęciami Adama Bujaka. 

Został odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi RP, złotym medalem Za Zasługi dla 
Obronności Kraju, medalem Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny, a także szeregiem meda-
li kombatanckich i resortowych. Wielokrot-
nie nagradzany, jest m.in. laureatem nagro-
dy imienia Juliusza Ligonia za 1990 r., nagro-
dy Prezydenta Miasta Częstochowy w dzie-
dzinie kultury za 1992 r. oraz nagrody Karola 
Miarki za 1994 r. W 2012 r. za wybitne zasłu-
gi w upowszechnianiu historii sztuki sakral-

nej, za osiągnięcia w pracy naukowo-publi-
cystycznej został odznaczony Krzyżem Ofi -
cerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z Ordynariatem Polowym o. Jan Golon-
ka jest związany od 1992 r. W 2008 r. otrzy-
mał godność Kanonika Honorowego Ka-
pituły Katedry Polowej Wojska Polskiego
pw. Matki Bożej Królowej Polski. 
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GDYNIA
Wieczorem 29 września społeczność Akademii Marynarki Wojen-
nej zgromadziła się w kościele garnizonowym na Mszy św., by pro-
sić o wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na nowy rok 
akademicki. Mszy św. przewodniczył dziekan Marynarki Wojennej 
ks. kmdr Zbigniew Rećko, a koncelebrował i okolicznościowe kazanie 
wygłosił ks. ppor. Tomasz Wojciechowski, kapelan AMW.

Następnego dnia w kaplicy akademickiej tej uczelni na Mszy św. 
zgromadzili się rektor-komendant kontradmirał prof. dr hab. To-
masz Szubrycht i prorektor ds. wojskowych kmdr Paweł Podgórny, 
prorektorzy i dziekani. Przed rozpoczęciem Eucharystii nastąpiło od-
słonięcie medalionu upamiętniającego jubileusz 100-lecia utworze-
nia Biskupstwa Polowego w Polsce. Dokonał tego rektor-komendant 
i prorektor ds. wojskowych. Aktu poświęcenia medalionu dokonał  
ks. kmdr Zbigniew Rećko. Mszy św. przewodniczył kapelan AMW, 
a koncelebrował i okolicznościowe kazanie wygłosił dziekan MW.

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się w południe w au-
dytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego, odbyła się immatry-
kulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów. Podczas uro-
czystości wręczone zostały także wyróżnienia dla nauczycieli akade-
mickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną 
i organizacyjną. Wyróżnieni zostali także najlepsi studenci oraz wrę-
czono Odznakę Honorową Akademii Marynarki Wojennej. 

Po inauguracji roku akademickiego zebrani przemieścili się do 
Akademickiego Centrum Sportowego, gdzie nastąpiło otwarcie nowo-
czesnej pływalni, która została dołączona do istniejącego od 2016 roku 
kompleksu sportowego. Aktu poświęcenia dokonał ks. abp. Sławoj Le-
szek Głódź, metropolita gdański w asyście kapelana AMW.  XTW

WROCŁAW
– Dziękujemy za ogrom radości w dniu dzisiejszym i do szybkiego 
zobaczenia. Z taką armią dobrych serc możemy „przeżyć” każdy po-
ligon – tymi słowami wizytę podchorążych z Akademii Wojsk Lą-
dowych we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania podsumo-
wała jego dyrektor Mariola Korman. – Zostawiliście tyle pozytyw-
nej energii, że teraz wszyscy chcą do wojska – dodaje pedagog Mo-
nika Lobka -Raus.

Wszystko za sprawą fi nału akcji pod patronatem Duszpasterstwa 
Akademickiego Nieśmiertelni „Osładzamy dzieciom życie”, która 
miała na celu zbiórkę słodyczy wśród podchorążych młodego roczni-
ka AWL uczestniczących w tzw. unitarce, czyli szkoleniu podstawo-
wym i przekazanie ich podopiecznym wspomnianego Wrocławskie-
go Centrum Opieki i Wychowania oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Wrocławiu.

Obie placówki zajmują się opieką nad dziećmi, które w swoich ro-
dzinach nie znalazły miejsca na bezpieczne dzieciństwo oraz właściwy 
rozwój. Warto zwrócić uwagę, że WCOW spełnia swoją misję stacjo-
narnie, gdyż ok. 200 wychowanków na co dzień mieszka w tej placów-
ce. Natomiast MOPS otacza troską ponad 1000 dzieci z rodzin zastęp-

czych, dlatego, jak podkreśla kierownik Zespołu Koordynacji i Monito-
ringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Urszula Szubartowicz – Każdy taki 
gest ludzkiej dobroci jest dla nas i dla naszych podopiecznych bezcen-
ny. Dziękujemy, że dzięki wam na twarzach naszych maluchów pojawi 
się uśmiech. Podchorążowie wraz z kapelanem uczelni ks. kpt. Mak-
symilianem Jezierskim mieli okazję spotkać się z podopiecznymi oraz 
pracownikami tych placówek oraz zapoznać się z ich misją.  AWL

REMBERTÓW
1 października Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) obchodziła 
uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. Obchody roz-
poczęły się Mszą św. pod przewodnictwem bp. Józefa Guzdka.

Na  początku Eucharystii ks. ppłk dr Ireneusz Biruś, kapelan
ASzWoj, powitał kadrę naukową wojskowej uczelni na czele z rekto-
rem-komendantem gen. bryg. dr inż. Ryszardem Parafi anowiczem.

W homilii biskup polowy zachęcił do budowania życia na dwóch fi -
larach fi des et ratio, czyli na wierze i rozumie. Biskup wskazał uczelni 
wojskowej, aby poprzez przykład kadry dydaktycznej wychowywała lu-
dzi światłych, osobowości, przywódców i wielkich wspaniałych liderów.

We Mszy św. uczestniczyła licznie karda profesorska i ofi cerska oraz 
studenci. Po raz pierwszy podczas Eucharystii obecny był poczet sztan-
darowy Akademii Sztuki Wojennej.  KS. PPOR. ARTUR JANCZAREK

WYTYCZNE
1 października w Wytycznie przy Kopcu Chwały odbyły się uroczyste 
obchody 80. rocznicy bitwy pod Wytycznem stoczonej przez jednostki 
Korpusu Ochrony Pogranicza z Armią Czerwoną z udziałem komen-
danta i funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddział Straży Granicznej.

Uroczystości rozpoczęły się od posadzenia „Dębu Pamięci”, od-
słonięcia tablicy i pomnika poświęconego żołnierzom służb medycz-
nych i weterynaryjnych Korpusu Ochrony Pogranicza poległych na 
frontach 1939 r. i zamordowanych na Wschodzie w 1940 roku. Dąb 
poświęcił ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan SG.

Następnie w intencji poległych została odprawiona Msza święta 
przy Kopcu Chwały, której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
wraz z ks. Aleksandrem Żywczokiem – proboszczem Parafi i w Wy-
tycznie i ks. ppłk SG Wiesławem Kondraciukiem kapelanem Nadbu-
żańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na uroczystości obecni byli: wicewojewoda lubelski Robert Gmi-
truczuk, płk SG Zbigniew Bartnicki, dyrektor Biura Techniki i Zaopa-
trzenia Komendy Głównej Straży Granicznej, a także parlamentarzy-
ści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mun-
durowych województwa lubelskiego, kombatanci, a także mieszkańcy 
okolicznych miejscowości.  KS. PPŁK SG WIESŁAW KONDRACIUK

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:
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