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Nie bądźcie funkcjonariuszami Boga! 

22 września papież rozpoczął 4-dniową pielgrzymkę do krajów bałtyckich od wizyty na Litwie. W centralnej papieskiej Eucharystii na błoniach 
parku Santakos w Kownie uczestniczyło ponad 100 tys. wiernych, także z Polski. Po niej w katedrze pw. świętych Piotra i Pawła papież spotkał 
się z kapłanami, zakonnikami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami. Publikujemy fragmenty jego przemówienia do duchownych.  

D
rodzy Bracia i Siostry!
Dobrego popołudnia!
Najpierw chciałbym powiedzieć 
o uczuciu, jakie żywię. Patrząc na 

was widzę tuż za wami wielu męczenników, 
anonimowych męczenników, w tym sensie, że 
nie wiemy nawet, gdzie niektórzy z nich są po-
chowani. Ale także niektórzy z was, pozdrowi-
łem kogoś, kto zaznał więzienia. By rozpocząć 
przychodzi na myśl jedno słowo: nie zapomi-
najcie, pamiętajcie. Jesteście synami męczen-
ników. To jest wasza siła. A niech duch świata 
nie podpowiada wam czegoś innego, od tego, 
co przeżyli wasi przodkowie. Pamiętajcie o wa-
szych męczennikach i zawsze bierzcie z nich 
przykład: nie lękali się. Gdy rozmawiałem dziś 
z waszymi biskupami, stawiali mi pytanie, 
„Jak rozpocząć proces beatyfi kacyjny wielu 
osób, co do których nie mamy dokumentów, 
ale wiemy, że są męczennikami?” Cieszę się, 
miło, gdy słyszę o trosce o tych, którzy nam 
dali świadectwo. Są świętymi. 

Biskup [Linas Vodopjanovas OFM, odpo-
wiedzialny za życie konsekrowane] mówił ja-
sno, jak to czynią franciszkanie. „Dzisiaj czę-
sto nasza wiara poddawana jest próbie”. Nie 
chodziło jemu o prześladowania dyktatorów. 
„Po tym, jak odpowiedzieliśmy na nasze po-
wołanie, często nie doświadczamy radości, ani 
w modlitwie ani też w życiu wspólnotowym”. 

Duch sekularyzacji, nuda w tym wszyst-
kim co dotyczy wspólnoty – to pokusa 
drugiego pokolenia. Nasi ojcowie walczyli, 
cierpieli, byli wtrącani do więzień, a my być 
może nie mamy sił, aby iść naprzód. Trzeba 
to uwzględniać. 

List do Hebrajczyków, zawarta jest w nim 
zachęta: „Przypomnijcie sobie dawniejsze 
dni, nie zapominajcie o waszych przodkach”. 
Tę zachętę kieruję na początku do was. Myślą 
przewodnią mojej wizyty w waszej ojczyźnie 
są słowa: „Jezus Chrystus – nasza nadzie-
ja”. Teraz, pod koniec tego dnia, rozważamy 
tekst apostoła Pawła, który zachęca nas do 
wytrwałej nadziei. Czyni tę zachętę po tym, 
jak zapowiedział nam marzenie Boga dla 

każdej istoty ludzkiej, co więcej, dla całego 
stworzenia: to znaczy „Bóg z tymi, którzy Go 
miłują, współdziała we wszystkim dla ich do-
bra”; można by to przetłumaczyć dosłownie 
– „wyprostowuje” wszystkie sprawy.

Dziś chciałbym podzielić się z wami pew-
nymi cechami charakterystycznymi tej na-
dziei; cechami, do których przeżywania my 
– kapłani, seminarzyści, mężczyźni i kobiety 
konsekrowani – jesteśmy wezwani.

Przede wszystkim św. Paweł, zanim za-
chęcił nas do nadziei, trzykrotnie użył ter-
minu: „wzdychać/jęczeć”: jęczy stworzenie, 
jęczą ludzie, wzdycha w nas Duch Święty. 
Jęczymy z powodu niewoli korupcji, wzdy-
chamy za pełnią. Warto, abyśmy dzisiaj za-
dali sobie pytanie, czy to westchnienie jest 
w nas obecne, czy też przeciwnie, w naszych 
ciałach nic już nie woła, nic już nie tęskni za 
Bogiem żywym. Jak powiedział wasz biskup: 
„nie doświadczamy radości na modlitwie, 
ani w życiu wspólnotowym”. Ryk spragnione-
go jelenia z powodu braku wody, powinien 
być także naszym, w poszukiwaniu głębi, 
prawdy i piękna Boga. Najdrożsi, nie jeste-
śmy „funkcjonariuszami Boga!”. Być może 
„społeczeństwo dobrobytu” uczyniło nas 
zbyt nasyconymi, pełnymi dóbr i usług, a my 
jesteśmy „przygnieceni” wszystkim i pełni 
pustki. Może to sprawiło, że jesteśmy oszo-
łomieni lub opieszali, lecz niespełnieni. Co 
gorsza: czasami już nie odczuwamy głodu. 
My, mężczyźni i kobiety szczególnej konse-
kracji, nigdy nie możemy sobie pozwolić na 
utratę tego jęku/wzdychania, tego niepokoju 
serca, które tylko w Panu znajdzie spoczynek. 
Niepokój serca. Żadna pilna informacja, żad-
na natychmiastowa komunikacja wirtualna 
nie może pozbawić nas konkretnych, długich 
okresów, by zdobyć – bo o to właśnie cho-
dzi, o stały wysiłek – aby zdobyć codzienny 
dialog z Panem poprzez modlitwę i adora-
cję. To troska o podtrzymywanie pragnienia 
Boga, jak napisał św. Jan od Krzyża: „Staraj 
się trwać zawsze na modlitwie i pośród zajęć 
fi zycznych nie zaniedbuj jej. Czy jesz, czy pi-

jesz, czy rozmawiasz, czy obcujesz ze świec-
kimi, czy cokolwiek innego czynisz, staraj się 
tak postępować, by pragnąć Boga i kierować 
do Niego uczucia swego serca”. 

Ten jęk/wzdychanie pochodzi również 
z kontemplacji świata ludzi, jest apelem o peł-
nię w obliczu niezaspokojonych potrzeb na-
szych najuboższych braci i sióstr, w obliczu 
braku sensu w życiu młodych ludzi, samotno-
ści osób starszych, w obliczu nadużyć przeciw-
ko środowisku. To pragnienie, by organizować 
się, by wpływać na wydarzenia narodu, miasta. 
Nie jako presja czy sprawowanie władzy, ale 
jako służba. Wołanie naszego ludu musi nas 
poruszyć, jak Mojżesza, któremu Bóg objawił 

cierpienia swego ludu podczas spotkania przy 
płonącym krzewie. Słuchanie głosu Boga na 
modlitwie sprawia, że widzimy, słyszymy, zna-
my cierpienie innych, abyśmy mogli ich uwal-
niać. Ale musi nas także poruszyć, gdy nasz 
lud przestał jęczeć i przestał poszukiwać wody, 
która gasi pragnienie. Jest to także chwila na 
rozeznanie, co znieczula głos naszego ludu.

Wołanie, które sprawia, że szukamy Boga 
na modlitwie i w uwielbieniu, jest tym samym, 
które sprawia, że słuchamy jęku naszych bra-
ci. Oni „w nas pokładają nadzieję” i musimy, 
wychodząc z uważnego rozeznania, zorga-
nizować się, zaplanować i być odważni oraz 
twórczy w naszym apostolstwie. Niech nasza 
obecność nie będzie skazana na improwiza-
cję, ale niech odpowiada na potrzeby ludu 
Bożego, a tym samym niech będzie zaczynem 
w cieście...

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI (KAI)/KOWNO

Nigdy nie możemy sobie pozwolić na 
utratę tego niepokoju serca, które tylko 
w Panu znajdzie spoczynek. Żadna pilna 
informacja, żadna natychmiastowa 
komunikacja wirtualna nie może pozbawić 
nas codziennego dialogu z Panem poprzez 
modlitwę i adorację.

Pielgrzymka Ojca Świętego na Litwę, Łotwę i do Estonii

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA WRZESIEŃ: Aby młodzież na kontynencie afry-
kańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Na okładce: Uroczystości przed pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie, 17 września 2018 r.

Fot. Dawid Lipiński

Numer zamknięto 25 września 2018 r.
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Prawda jest warunkiem wolności
Mszą św. polową na placu apelowym Muzeum Katyńskiego uczczono 17 września pamięć ofiar dokonanej przed 79. laty agresji sowieckiej 
na Polskę. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy podkreślał, że przyczyną kłamstwa 
katyńskiego i przemilczania sowieckich zbrodni były obojętność i doraźne korzyści. Po południu pod pomnikiem Poległym i Pomordowa-
nym na Wschodzie odbył się apel pamięci i odmówione zostały modlitwy trzech religii.

Msza w Muzeum Katyńskim 
Eucharystia rozpoczęła się od wprowa-

dzenia sztandaru Wojska Polskiego, odśpie-
wania Mazurka Dąbrowskiego i odtworzenia 
dźwięku dzwonu z Polskiego Cmentarza Wo-
jennym w Katyniu.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że 
w poprzednich latach na placu apelowym 
Muzeum Katyńskiego w czasie uroczystości 
rocznicowych kilkakrotnie podnoszona była 
kwestia kłamstw i przemilczeń o prześlado-
waniach i zbrodniach dokonywanych na Pola-
kach w XX wieku na terenie sowieckiej Rosji.

Ordynariusz wojskowy przypomniał tło 
historyczne i wydarzenia poprzedzające agre-
sję sowiecką na Polskę. – Represje wobec Pola-
ków rozpoczęły się na długo przed 17 września 
1939 r. Historycy oceniają, że po podpisaniu 
traktatu ryskiego 18 marca 1921 r. i ustale-
niu granicy polsko-sowieckiej pod rządami 
bolszewików znalazło się ok. półtora miliona 
Polaków – ocenił. Jego zdaniem Polacy, któ-
rzy pozostali poza granicami Rzeczpospolitej, 
bezskutecznie oczekiwali na pomoc rodaków.

Biskup Guzdek podkreślił, że apogeum 
prześladowań przypadło na czas po 17 wrze-
śnia 1939 r. – Najpotworniejszą zbrodnią, 

mającą znamiona ludobójstwa, był mord 
katyński. Świadczą o tym przedmioty wy-
dobyte z dołów śmierci, przechowywane tu, 
w naszym muzeum. Po pierwszym wysiedle-
niu w październiku 1939 r., w okresie od lu-

79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

tego 1940 r. do czerwca 1941 r. miały miejsce 
cztery masowe deportacje polskiej ludności 
w głąb sowieckiej Rosji, na Sybir i do Kazach-
stanu. Łącznie zostało przesiedlonych około 
800 tysięcy Polaków – powiedział.

Jak podkreślał bp Guzdek, w kolejnych la-
tach rządy poszczególnych państw przykryły 
zasłoną milczenia cierpienia i zbrodnie, któ-

rych doświadczyli Po-
lacy,. Przypomniał, że 
także państwa wielkiej 
koalicji ukrywały spra-
wę ofi ary Polaków na 
Wschodzie oraz zbrod-
nię katyńską w imię 
dobrych relacji z so-
wiecką Rosją i Józefem 
Stalinem. – W czasie, 
kiedy sowiecka Rosja 
należała do wielkiej ko-
alicji sprzymierzonych 
w walce z hitlerowski-
mi Niemcami, aby nie 
drażnić Stalina, prezy-
dent Roosevelt zwalczał 
ludzi starających się 

wyjaśnić zbrodnię katyńską. Ponadto na jego 
polecenie amerykańskiej prasie wydano su-
rowy zakaz pisania, że w Katyniu mordowali 
oprawcy z czerwoną gwiazdą na czapkach
– mówił bp Guzdek.

Ordynariusz wojskowy przywołał frag-
menty książki „Najkrótszy przewodnik 
po sobie samym”, Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego, w której wybitny polski pisarz, 
więzień łagrów, pisał wprost o postawie 
inteligencji państw zachodnich wobec ko-
munizmu: „Kiedy myślę o postawach tzw. 
intelektualistów wobec komunizmu, to mam 
po prostu odruch wymiotny. Zwłaszcza te-
raz, kiedy wiedza o zbrodniach tego systemu 
wychodzi na jaw ze wszystkimi szczegółami. 
Mało kto wiedział, jaki był mechanizm pro-
cesów moskiewskich, wielkiej czystki w la-
tach trzydziestych… Ale nie przesadzajmy 
z tą «niewiedzą»! Ci, którzy chcieli ją poznać 
z lektury książek publikowanych na Zacho-
dzie, mogli to uczynić. Tyle tylko, że tych 
książek po prostu nie chciano czytać, a ich 
autorów nazywano «faszystami»” – przyto-
czył słowa pisarza bp Guzdek.

Biskup polowy podkreślił, że kolejna rocz-
nica napaści sowieckiej Rosji na Polskę jest 
okazją nie tylko do wspomnień i modlitwy 
w intencji poległych i pomordowanych, ale 
także do refl eksji i odpowiedzi na pytania: 
Dlaczego tylu naszych rodaków zostało skaza-
nych na wysiedlenie, głód i morderczą pracę? 
Dlaczego byli prześladowani tylko z tego po-
wodu, że są Polakami? Co sprawiło, że przez 
dziesiątki lat tryumf święciło kłamstwo ka-
tyńskie? – Pośród wielu odpowiedzi jest także 
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Mszy św. przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek
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Złożenie wieńców przed Epitafium w Muzeum Katyńskim
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AGRESJA SOWIECKA
17 września 1939 r. Armia Czerwona, łamiąc pakt o nieagresji, zawarty między Polską 
a Rosją Sowiecką w 1932 r. wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej, położone na wschód 
od linii Narew–Wisła–San. Był to efekt tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego
23 sierpnia 1939 r. w Moskwie, który ustalał „strefy interesów Niemiec i ZSRR” na teryto-
rium Polski.
Uzasadniając wkroczenie Armii Czerwonej na tereny Polski rząd sowiecki stwierdził w spe-
cjalnej nocie, że „ZSRR nie może pozostać obojętny na fakt, że zamieszkująca terytorium 
Polski pobratymcza ludność ukraińska i białoruska, pozostawiona własnemu losowi, stała 
się bezbronna. Wobec powyższych okoliczności Rząd Sowiecki polecił Naczelnemu Do-
wództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę i wziąć pod swoją 
opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi…”.
Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą 
ok. 13 mln.
Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków; oficerów, policjantów, 
ziemian, urzędników państwowych, przedstawicieli inteligenckich zawodów. W paździer-
niku 1939 r. po przeprowadzonych w atmosferze terroru wyborach do tzw. Zgromadzeń 
Ludowych Zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi okupowane terytoria II RP zostały włą-
czone do ZSRR, a ich mieszkańcom II Rzeczpospolitej narzucono sowieckie obywatelstwo. 
Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków.
Około 22,5 tys. oficerów, policjantów oraz urzędników państwowych zostało zamordowa-
nych na Wschodzie. Miejsca pochówku ponad 7 tys. z nich są nieznane.

(kes)

i ta: utylitaryzm, doraźne korzyści polityczne 
kazały milczeć całym narodom – powiedział.

Jego zdaniem warto dziś przypomnieć so-
bie ten „niezdany egzamin z wierności praw-
dzie i milczenie na wieść o prześladowaniu 
i ludobójstwie polskiego narodu”. – Czynimy 
to ku przestrodze przyszłych pokoleń. Praw-
da nie dała się zabić – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka „jeśli chcemy zacho-
wać wolność musimy być wierni prawdzie”, 
która „jest warunkiem wolności i godności 
człowieka” – „Poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli” (J 8,32). Jezus dał piękne świa-
dectwo wierności prawdzie, płacąc najwyższą 

cenę. A to nas zobowiązuje! Idźmy więc Jego 
śladami. Głośmy prawdę i stawajmy w jej 
obronie. Nawet gdyby spotkały nas prześla-
dowania, pozostańmy jej wierni. Kłaniajmy 
się jedynie Bogu, nigdy okolicznościom!
– powiedział.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. Michał 
Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, wiceminister obrony narodowej 
Sebastian Chwałek, generałowie WP i pocz-
ty sztandarowe. Obecni byli przedstawiciele 
środowisk sybirackich i katyńskich, komba-
tanci, żołnierze, harcerze oraz mieszkańcy 
stolicy.

Po zakończeniu Eucharystii odczytane 
zostały listy od premiera Matusza Morawiec-
kiego i ministra obrony narodowej Mariusza 
Błaszczaka.

Jak podkreślił minister obrony narodo-
wej 17 września 1939 r. jest dla Polaków nie-
zwykle bolesną datą. „To początek kolejnego 
rozbioru naszej Ojczyzny oraz zapowiedź 
Katynia i gehenny więźniów sowieckiego 
systemu terroru”, przypomniał. Mariusz 
Błaszczak podkreślił, że mimo zakłamywania 
i fałszowania historii polski nie udało się daty
17 września, ani pamięci o ofi arach zbrodni 
katyńskiej zasypać niepamięcią. 

Głos zabrała także Izabela Sariusz-Skąp-
ska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, 
która przypomniała, że Muzeum Katyńskie 
powstało, aby budować prawdę o zbrodni 

i zwalczać kłamstwo katyńskie. Przestrzegła 
przed zobojętnieniem i lekceważeniem hi-
storii o sowieckiej agresji, które jej zdaniem 
byłoby zdradą ofi ar.

Delegacje rządu, wojska i organizacji 
kombatanckich złożyły kwiaty w Epitafi um 
Katyńskim. 

Apel pamięci pod pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewa-
nia hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, a na-
stępnie sygnaliści ze Straży Miejskiej ode-
grali hejnał Warszawy. List od prezydenta 

Andrzeja Dudy odczy-
tał Dariusz Gwizdała, 
zastępca szefa BBN, 
a Marek Suski, zastępca 
szefa Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów list 
od premiera Mateusza 
Morawieckiego Prezy-
dent i premier, którzy 
tego dnia uczestniczyli 
w spotkaniu Inicjatywy 
Trójmorza w Bukaresz-
cie, oddali wcześniej 
hołd ofi arom 17 wrześ-
nia 1939 r. i złożyli 
wieńce pamięci.

Przemawiała Rena-
ta Kaznowska, wicepre-
zydent Miasta Stołecz-

nego Warszawy. gen. dyw. w st. spocz. Leon 
Komornicki, prezes Fundacji Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie, przedstawiciele 
m.in. Związku Sybiraków (w tym roku mija 
90. rocznica jego powstania), Związku Ła-
gierników Żołnierzy AK, Federacji Rodzin 
Katyńskich, Rodziny Policyjnej, organizacji 

kresowych i kombatanckich. Przywoływano 
okoliczności agresji 17 września, martyro-
logium Kresów Wschodnich RP, mówiono 
o obowiązku pamięci o ofi arach polskiej 
Golgocie Wschodu, a także o jej żyjących sę-
dziwych świadkach, szczególnie tych, którzy 
mieszkają na dawnych Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej – dziękowano władzom RP, 
szczególnie Senatowi, za świadczoną im po-
moc. Przywoływano pamięć inicjatorów upa-
miętnienia w przestrzeni publicznej stolicy 
ofi ar sowieckiej agresji i okupacji wschodnich 
województw RP: Wojciecha Ziembińskie-
go, realizatora pomnika-wagonu na skwerze 
Matki Sybiraczki, ks. Stefana Niedzielaka, ini-
cjatora Krzyża katyńskiego na warszawskich 
Powązkach. Nawiązywano do obchodzonego
17 września – Dnia Sybiraka.

Ks. bp Michał Janocha, biskup pomocniczy 
archidiecezji warszawskiej, rozpoczął cześć 
modlitewną uroczości odczytaniem słynnego 
wiersza Zbigniewa Herberta „17 IX”, a następ-
nie wraz z ks. płk. rez. Michałem Dudiczem 
z Prawosławnego Ordynariatu i ks. mjr. Ta-
deuszem Jelinkiem z Ewangelickiego Dusz-
pasterstwa Wojskowego odmówili Modlitwę 
Pańską. Modlili się też: rabin Joshua Ellis oraz 
imam MezarSharif. Ich obecność przypomi-
nała o II Rzeczypospolitej – ojczyźnie kilku 
wyznań i religii.

Kpt. Robert Herman odczytał apel pamię-
ci, rozległa się salwa, rozpoczęła się ceremonia 
złożenia wieńców, m.in. od Sejmu, Senatu, 
ministerstwa obrony narodowej. Uroczystość 
zakończył Hymn Sybiraków – wielu z nich 
uczestniczyło w uroczystości – przybyszy 
z różnych stron Polski, także z ziemi grodzień-
skiej, nowogródzkiej, wileńskiej, lwowskiej. 

DAWID LIPIŃSKI, KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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P
o przyjeździe do Tweru uczestni-
cy uroczystości odwiedzili kościół
pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie 
proboszczem jest ks. Marek Taci-

kowski. Przedstawicielka Instytutu Pamięci 
Narodowej Karolina Kolbuszewska wręczyła 
ks. Tacikowskiemu okolicznościowy list pre-
zesa IPN-u dr. Jarosława Szarka, w którym 
znalazły się wyrazy uznania za pracę i pełnie-
nie roli ambasadora polskiej pamięci. 

2 września pod tablicami znajdującymi się 
na budynku Uniwersytetu Medycznego, daw-
nej siedziby NKWD, gdzie dokonano mordu 
na polskich funkcjonariuszach i żołnierzach, 
ks. płk SG Zbigniew Kępa odmówił modlitwę 
za zmarłych, zaś po okolicznościowych prze-
mówieniach przedstawiciele delegacji złożyli 
wiązanki i zapalili znicze. 

Na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Miednoje młodzież szkolna – laureaci
II edycji konkursu „Policjanci w służbie hi-
storii” udekorowali krzyże oraz zapalili zni-
cze na tablicach z wypisanymi imionami 
i nazwiskami pomordowanych. W uroczysto-
ściach, oprócz delegacji z kraju, uczestniczył 
zastępca ambasadora RP Federacji Rosyjskiej 
Mirosław Cieślik, uczniowie klas munduro-
wych, przedstawiciele Polonii w Federacji 
Rosyjskiej oraz uczniowie Szkolnego Punk-

W hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej

W dniach 1–3 września w 18. rocznicę utworzenia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje Komenda Główna Policji 
zorganizowała uroczystości w Miednoje i Ostaszkowie. Udział w niej wzięli funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Rodziny Katyńskiej 
oraz Rodziny Policyjnej 39. Delegacji policjantów przewodniczyła insp. Anna Rosół, komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 
zaś Straży Granicznej – płk SG Dariusz Lutyński, zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Uroczystości w Miednoje i Ostaszkowie 

tu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP 
w Moskwie. Stronę rosyjską reprezentowali 
dyrektor Kompleksu Memorialnego „Mied-
noje” Elena Szewczenko oraz przedstawiciel 
Rejonu Kalinińskiego Obwodu Twerskiego. 
Obecni byli również członkowie twerskiego 
Stowarzyszenia Ofi ar Represji Stalinowskich 
„Dostoinstwo”.

Mszę św. na polowym ołtarzu sprawowa-
li ks. płk SG Zbigniew Kępa oraz ks. Marek 
Tacikowski. W kazaniu ks. Kępa ukazał dra-
mat jeńców obozu w Ostaszkowie, którzy 
martwili się o los swoich bliskich i musieli 
znosić trudy obozowego życia. „W przetrwa-
niu koszmaru obozowego życia i wielkiego 
niepokoju  o bliskich pomagała modlitwa, ta 
osobista i ta wspólnotowa. W zdecydowanej 
większości byli to ludzie wierzący: katolicy, 

prawosławni, żydzi, a nawet i muzułmanie. 
Niestety, poza modlitwą nic nie mogli zrobić 
dla swoich rodzin. Wiara pozwalała przetrwać 
najtrudniejsze chwile w obozie” – powiedział 
kaznodzieja. Dziekan Straży Granicznej 
zachęcił do modlitwy za pomordowanych. 
„Dźwięk dzwonu, który wydobywa się spod 
ziemi, jakby z grobów, woła o nas o chrześci-
jańską modlitwę za pomordowanych, o po-
kój i o sprawiedliwość na świecie. Woła także 
o to, abyśmy sami czuwali nad swoim sercem, 

kształtowali je w szkole Ewangelii, aby w nim 
rodziły się tylko dobre myśli i pragnienia”
– powiedział. Msze św. zakończyła pieśń 
„Boże, coś Polskę”. 

Po okolicznościowych przemówieniach 
delegacje Policji, Straży Granicznej, Rodzi-
ny Katyńskiej, Rodziny Policyjnej 39 zło-
żyły wieńce, kwiaty i znicze. Upamiętnio-
no także ofi ary represji na rosyjskiej części
Memoriału. 

Kolejnym miejscem złożenia hołdu pol-
skim funkcjonariuszom i żołnierzom była 
zbiorowa mogiła więźniów, którzy zmar-
li z chorób i wycieńczenia podczas pobytu 
w obozie w Ostaszkowie i zostali pochowa-
li na cmentarzu w Trojeruczycy. Ks. płk SG 
Kępa zaśpiewał pieśń „Witaj Królowo, Matko 
Miłosierdzia”, zaś delegacje: Policji, Straży 
Granicznej, Rodziny Katyńskiej oraz Rodzi-
ny Policyjnej 39 złożyły kwiaty i znicze. 

Po przyjeździe do prawosławnego klaszto-
ru – Pustelni Niłowo-Stołobieńskiej położo-
nego na wyspie Stołobnyjpolska delegacja od-
dała hołd więzionym w tym miejscu Polakom. 
W cerkwi przedstawiciele archimandryty Ar-
kadiego powitali przybyłych gości z Polski. 
Ppor. Agnieszka Markiewicz-Cybulska w to-
warzystwie płk SG Dariusza Lutyńskiego, mjr 
SG Marcina Kolasy przewodniczącego NSZZ 
FSG, mjr SG Krzysztofa Łychowida, ofi cera 
łącznikowego SG w Moskwie oraz dziekana 
Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniewa Kępy 
wręczyła kopię listów funkcjonariuszy Straży 
Granicznej wysłanych z tego miejsca do ro-
dzin. Oryginały listów przechowuje Muzeum 
Katyńskie w Warszawie. 

3 września uczestnicy wyjazdu zwiedzi-
li klasztor odbudowany z wielkim trudem 
przez mnichów. Wcześniej miejsce to pełni-
ło m.in. rolę więzienia dla polskich jeńców, 
ośrodek wychowawczy dla młodzieży oraz 
dom starców. Zakonnikom udało się odzy-
skać klasztor w 1991 r.W cerkwi umieścili 
m.in obraz Matki Bożej Częstochowskiej, dar 
oo. paulinów z Jasnej Góry. Obecnie zakon-
nicy prowadzą gospodarstwo rolne, dzięki 
któremu mogą się utrzymać oraz przyjmo-
wać przybywających tu pielgrzymów. 

KS. PŁK SG ZBIGNIEW KĘPA

Homilę głosił ks. płk SG Zbigniew Kępa
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Bohaterska obrona Grodna we wrześniu 1939 r.

Tadzik, ciesz się! Polska armia wraca!

„Grodno – cząstka wolnej Polski”.
Położone na prawym brzegu Niemna Grod-

no (w 1939 r. liczyło ok. 58 tys. mieszkańców) 
było siedzibą Dowództwa Okręgu Korpu-
su III i jednym z silniejszych garnizonów 
wojskowych II RP – Obszarem Warownym. 
Jednak w sierpniu 1939 r. zostało ogołocone 
z wojska. Jednostki grodzieńskiego garnizo-
nu (wchodzące w skład 29 Dywizji Piechoty) 
zostały skierowane nad granicę niemiecką. 
Pozostałe w Grodnie resztki wojska (ich trzon 
stanowiły dwa bataliony piechoty) oraz miesz-
kańcy miasta przygotowywali się do obrony 
– jak przewidywali – przed zbliżającymi się 
od zachodu oddziałami niemieckiej 4 armii, 
m.in. na dużą skalę uruchomiono produkcję 
„broni przeciwpancernej” – zapasy butelek 
z rozlewni wódki napełniano mieszanką zapa-
lającą z benzyny i naft y.

O poranku 17 września mieszkańcy miasta 
dowiedzieli się o sowieckiej agresji. „Zdrada 
i gwałt! Jestem na ulicy. Podniecenie dużo 
większe niż było 1 września. Ludzie wybiegali 
z domów nie tyko po to, aby słowami, gestem, 
krzykiem, płaczem bezsilnym wyładować 
gniotące piersi oburzenie” (K. Liszewski, Woj-
na polsko-sowiecka, Londyn 1988, s. 196).

Duże zamieszanie wywołała sformułowa-
na tego dnia dyrektywa Naczelnego Wodza 
Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza: „So-
wiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie 
na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. 
Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie 
natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia 
oddziałów (…)”. Jedni dowódcy podejmowa-
li walkę, inni kierowali podlegle im oddziały 
ku granicom. Tak też było w rejonie podle-
głym dowódcy DOK III. 17 września gen. 
bryg. Józef Olszyna-Wilczyński (22 września 

zamordowany przez czerwonoarmistów) 
wydał rozkaz o demobilizacji i przemieszcza-
niu się oddziałów ku granicy litewskiej, aby 
następnego dnia go wstrzymać, nakazując 
oddziałom z Wileńszczyzny kierowanie się 
do Grodna. Zarówno dowódca Obszaru Wa-
rownego Grodno płk Bronisław Adamowicz, 
jak i płk Siedlecki, który 19 września przejął 
od niego dowództwo, nie bardzo wierzyli 
w możliwość obrony Grodna, nie wykazywa-
li szczególnej dowódczej aktywności. 

Duszę obrony miasta stanowiło dwóch 
ludzi. Mjr Benedykt Serafi n, komendant 
miejscowej Rejonowej Komendy Uzupełnień 
i jednocześnie dowódca 31 batalionu piecho-
ty i Roman Sawicki, wiceprezydent Grodna, 
który przez megafony wzywał mieszkań-
ców do kopania rowów i budowania zapór 
przeciwczołgowych, wznoszenia barykad, 
tarasowania dwóch mostów (drogowego 

i kolejowego) na Niemnie. Rozdzielano broń 
tworzącym się oddziałom ochotniczym. 
Uczennice szkół żeńskich stworzyły służbę 
sanitarna, gromadziły lekarstwa.

„Bronić się – nie z ust głoszone, lecz tętnią-
ce w piersiach jednoczy całą polską ludność” 
– tak nastrój tamtych godzin ujęła Grażyna 
Lipińska (1902–1995), grodzieńska nauczy-
cielka, autorka napisanej z wielkim literackim 
talentem książki-dokumentu pt.: Jeśli zapomnę 
o nich...” (I wyd. Paryż 1988) – wspomnień 
z lat wojny i syberyjskiego zesłania.

Ale nie wszystko układało się po myśli 
obrońców. W mieście zaczęły się gwałty i ra-
bunki popełniane przez kryminalistów w na-
stępstwie otwarcia więzienia; policja musiała 
szturmem zdobywać cerkiew prawosławną 
w której zabarykadowali się przestępcy. Uak-
tywniła się komunistyczna V kolumna; do-
szło do próby zablokowania komunikacji 

Pośród miast wschodnich województw II Rzeczypospolitej, zdradziecko zaatakowanej 17 września 1939 r. przez Armię Czerwoną, szcze-
gólne miejsce zajmuje Grodno. Było jedynym, które z niezwykłą determinacją, przeciwstawiło się agresorowi. Przez dwa dni jego 
obrońcy odpierali ataki przeważających sił wroga, dysponującego czołgami i artylerią. Czynili to bez nadziei na nadejście odsieczy, na 
zwycięstwo. W obronie Grodna wielką rolę odegrała ludność cywilna, szczególnie młodzież: uczniowie szkół, harcerze i harcerki, ochot-
nicy naprędce formowanych oddziałów. Grodzieńskie „Nowe Orlęta”. Takim mianem określił ich Naczelny Wódz gen. broni Władysław 
Sikorski (podczas inspekcji Armii Polskiej w ZSRR). W odmiennej sytuacji militarnej poszli drogą Orląt Lwowskich, młodych obrońców 
miasta semper fidelis w czasie walk z Ukraińcami w listopadzie 1918 r. Należeli do pierwszego pokolenia Polaków ukształtowanego 
w wolnej ojczyźnie, w patriotycznym, niepodległościowym duchu, w ich wypadku zakorzenionym w tradycje rodzinnego miasta. Grodno 
było jednym z centrów dawnej Rzeczypospolitej, miastem ciszącym się licznymi przywilejami królewskimi, miejscem obrad sejmów 
walnych, śmierci dwóch wybitnych polskich władców: króla Kazimierza Jagiellończyka (1492) i króla Stefana Batorego (1586), a także 
świętego królewicza Kazimierza (1484), patrona Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dziś głównego patrona niepod-
ległej Litwy, którego grób w archikatedrze wileńskiej przed kilku dniami (22 września) nawiedził Ojciec Święty Franciszek.

Grodno, lata trzydzieste XX w.
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w śródmieściu Grodna – trzeba było pod-
jąć energiczną akcję przeciw dywersantom 
(z udziałem broni maszynowej i granatów).

Oblicza się, że zaimprowizowana obrona 
Grodna liczyła 2500-2800 ludzi: żołnierzy 
WP – z batalionów grodzieńskich, ze spływa-
jących do miast pododdziałów i luźnych grup 
z innych jednostek, oddziałów KOP znad 
wschodniej granicy, funkcjonariuszy Poli-
cji Państwowej, rzeszy zmilitaryzowanych 
ochotników miasta różnych stanów i zawo-
dów, przede wszystkim harcerzy, gimnazja-
listów, uczniów szkół zawodowych, junaków. 
Było ich za mało, aby wystarczająco obsadzić 
linie obronne wokół miasta, przyczółki mo-
stowe nad Niemnem, szosy wylotowe. Gra-
żyna Lipińska utrwaliła obraz popołudnia 
w koszarach 81 pułku, kilkanaście godzin 
przed sowieckim szturmem: „W koszarach 
pełno przygodnych żołnierzy, którzy wybrali 
walkę nad powrót do domów (…) Są i cywi-
le, którzy dopiero przywdziali mundury. Jakiś 
major dowodzi wszystkimi tam zebranymi 
(…) przed koszarami stoi działko przeciw-
lotnicze, w podwórzu kuchnia polowa, przy 
której szkolny woźny, który włożył mundur 
wojskowy i śpiewa bez przerwy piosenki 
wojskowe, żartuje, dowcipkuje. Jest humor, 
porządek, dyscyplina i zapał”. Tak wyglądało 
„Grodno – cząstka wolnej Polski – którego 
Polscy nie oddadzą za darmo” (G. Lipińska).

„Orlęta” w akcji
Następnego dnia, 20 września, ok. godz. 

7.00, lewym brzegiem Niemna, z południa, 
z kierunku na Białystok, podeszły pod Grod-
no sowieckie czołgi. Atak na miasto z tej stro-
ny wymagał zdobycia mostów lub sforsowania 
rzeki. Obrońcy nie wzięli pod uwagę tego, że 
Sowieci zaatakują właśnie z tej, najtrudniej-
szej strony. Nie obsadzili tego odcinka obro-
ny. Pododdział składający się z 8 czołgów 
– wysforowana do przodu o 20 km szpica 
sowieckiego 27 Batalionu Pancernego – sfor-
sowała most kołowy na Niemnie, pokonała 
ustawione na nim zapory; jeden z czołgów 
został zniszczony celnym strzałem z działka 
przeciwlotniczego „Bofors”. Pozostałe wdarły 
się do centrum miasta, prowadząc bezładny 
ogień. Do akcji ruszyły grodzieńskie „Orlęta”. 
Uzbrojeni w butelki z benzyną, rozpoczynali 
polowanie na buszujące po ulicach czołgi. To 
było ich miasto, które doskonale znali. Wy-
pryskiwali na moment z bram, ze znanych im 
załomów murów, obrzucali czołgi butelkami 
z ulic, także z dachów. Znikali błyskawicznie 
z pola widzenia, znanymi sobie skrótami prze-
mieszczali się w inne miejsca, na inne ulice, 
gdzie czynili swoje. Jeden z czołgów znisz-
czyła 16-letnia dziewczyna. Ostatni rozbito
ok. godz. 11.00. Większość załóg zginęła. 
Pierwsze starcie zakończyło się zwycięstwem. 

Radość trwała krótko; „(…) w godzinę po 
zwycięskiej walce z czołgami w Grodno biją 
armaty. Pod osłoną tych strzałów do miasta 

wdziera się nowa fala czołgów, za nimi pie-
chota sowiecka. I znowu dwa czołgi palą się 
na rogu Dominikańskiej i Brygidek, tym ra-
zem trafi one butelkami przez uczniów gim-
nazjalnych. Ginie przy tym 16-letni Janusz 
Budzanowski, syn posła ziemi grodzieńskiej”. 
Wedle danych sowieckich w tym czasie w mie-
ście działało 10 czołgów, na obrzeżach miasta 
45-50. Okazało się później, że celny ostrzał 
sowieckiej artylerii, który przyniósł obrońcom 
wiele strat, był efektem informacji przekazy-
wanych przez telefon miejski przez komuni-
styczną agenturę. Natarcie zostało odparte. 
W tym czasie po wschodniej stronie miasta 
pojawiła się czołówka sowieckiego 15 Korpu-
su Pancernego. Atakująca piechota została za-
trzymana przez pododdziały ppłk. Blumskie-
go. Ale rozpoczął się z tej strony artyleryjski 
ostrzał miasta, m.in. dworca kolejowego.

W nocy trwał nadal nękający ogień sowiec-
kiej artylerii. Obie strony organizowały wypa-
dy. Doszło do walki na bagnety i granaty.

Pierwszy dzień walk zakończył się suk-
cesem obrońców. Grupa zwiadowcza So-
wietów została zniszczona, nie powiodły się 
popołudniowe ataki od strony Niemna i od
wschodu.

Nocą do Grodna weszły trzy pułki Bryga-
dy Kawalerii Rezerwowej „Wołkowysk”, przy 
której znajdował się gen. bryg. w st. spocz. 
Wacław Przeździecki (1883–1964). Ten 
dawny ofi cer I Korpusu Polskiego w Rosji, 
w II RP m.in. dowódca 21 Dywizji Piechoty 
Górskiej w Bielsku, po przejściu w stan spo-
czynku zamieszkał w powiecie wołkowyskim 
jako osadnik wojskowy. We wrześniu 1939 r.
ochotniczo organizował formacje rezerwo-
we. Przejął od płk. Siedleckiego dowódz-
two obrony miasta. Z marszu wydał szereg 
rozkazów, m.in. wzmocnienia barykad na 
mostach, pamiętał także o zorganizowaniu 
wypieku chleba, zaopatrzeniu walczących 
oddziałów w strawę.

„Nazywa się Tadeusz Jasiński”
21 września o godz. 4.30 wojska sowiec-

kie z udziałem czołgów ruszyły do natarcia 
z kierunku wschodniego i południowego. Po 
pewnym czasie natarcie zostało zatrzymane. 
Na południowym odcinku skutecznie kontr-
atakował 102 pułk ułanów w Grupy „Wołko-
wysk”. Obrona Niemna odpierała ataki na oba 
mosty. Sowieci ponowili nacisk na pozycje 
we wschodniej części miasta. Wczesnym po-
południem polska linia obrony w tym rejonie 
zaczęła się chwiać, a w miarę nasilającego się 
naporu pękać, oddziały polskie zaczęły się 
wycofywać. Także na odcinku południowym 
Sowieci odnieśli sukces: zdobyli most, ruszyła 
nim ku miastu fala czołgów. W tej beznadziej-
nej sytuacji gen. Przeździecki wydał rozkaz 
o wycofaniu wojska z Grodna. Oddziały po-
częły odchodzić ku północy, w stronę granicy 
litewskiej, wykorzystując sytuację, że wojska 
sowieckie nie zamknęły tej drogi odwrotu.

Czołgi znów poczęły myszkować po uli-
cach. To wtedy rozegrała się scena, która 
nabrała wymowy symbolu walk o polskie 
Grodno i płaconej za nią ceny. Tak ją opisała 
Grażyna Lipińska: „Ale ja widzę na dalekim 
czołgu jasną plamę. Nagła, straszliwa pew-
ność! Głogów! Śmiercionośna maszyna toczy 
się naprzód, a ja stępiała na wszystko lecę 
prosto na nią (…) Na czołgu rozkrzyżowane 
dziecko, chłopczyk. Krew z jego ran płynie 
strużkami po żelazie. Zaczynamy z Danką 
uwalniać rozkrzyżowane, skrępowane gałga-
nami ramiona chłopca. Nie zdaję sobie spra-
wy, co się wokół dzieje. A z czołgu wyskakuje 
czarny tankista, w dłoni trzyma brauning, a za 
nim drugi – grozi nam. Z sąsiedniego domu 
z podniesiona do góry pięścią wybiega młody 
Żyd, ochrypłym głosem krzyczy, o coś oskar-
ża nas i chłopczyka. Dla mnie oni nie istnieją, 
widzę tylko oczy dziecka pełne strachu i męki. 
I widzę, jak uwolnione z więzów ramionka 
wyciągają się do nas z bezgraniczną ufnością. 
Wysoka Danka jednym ruchem unosi dziecko 
z czołgu i składa na nosze. Ja już jestem przy 
jego głowie. Chwytamy nosze i pozostawiając 
oniemiałych naszym zuchwalstwem opraw-
ców, uciekamy w stronę szpitala. Nazywa się 
Tadeusz Jasiński, ma 13 lat, jedyne dziecko 
Zofi i Jasińskiej, służącej, nie ma ojca, wycho-
wanek Zakładu Dobroczynności. Poszedł na 
bój, rzucił butelkę z benzyną na czołg. Ale nie 
zapalił, nie umiał… Wyskoczyli z czołgu, bili, 
chcieli zabić, a potem skrępowali na froncie 
czołgu. Danka sprowadza matkę. Nie pomaga 
transfuzja krwi. Chłopiec coraz słabszy, za-
czyna konać. Ale kona w objęciach matki i na 
skrawku wolnej Polski, bo szpital wojskowy 
jest ciągle w naszych rękach. Matka umierają-
cego chłopca, zrozpaczona i jednocześnie po-
budzona czynem synka, szepcze mu: „Tadzik, 
ciesz się! Polska armia wraca! Śpiewają”.

***
Jeszcze do późnych godzin nocnych trwały 

walki na terenie miasta. Najdłużej broniono 
Starego Zamku, niegdyś rezydencji królów 
polskich. Nocą z miasta odeszły ostanie od-
działy wojska. Także wielu obrońców Grodna. 
Zdobywcy zachowywali się „jakby miasto zdo-
była horda Hunów” (G. Lipińska).We wschod-
niej części miasta część obrońców została roz-
jechana czołgami. Na Psiej Gorce i Krzyżówce 
rozstrzelano ok. 300 osób. Ofi cerowie, jeśli nie 
zostali zamordowani po wzięciu do niewo-
li, zginęli później w Katyniu. Jednym z nich 
był ks. kpt. Franciszek Zakrzewski, duchowy 
opiekun obrońców miasta.

14 września 2009 r. postanowieniem Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego 13-letni Ta-
dzio Jasiński został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Jego imię noszą ulice w Białymsto-
ku, Kędzierzynie-Koźlu, Sochaczewie, Świd-
niku oraz jeden z bulwarów we Wrocławiu.

JĘDRZEJ ŁUKAWY
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Misja EU SOPHIA na Sycylii, na której ksiądz 
pełnił posługę kapelana jest dość nietypowa. 
Proszę ją po krótce scharakteryzować.

Jest to misja lotniczo-morska, z udziałem 
lotnictwa marynarki wojennej i wojsk specjal-
nych. Jej celem jest zahamowanie nielegalnej 
migracji do Europy oraz walka z szeroko po-
jętym przemytem. Misja EU SOPHIA rozpo-
częła się w 2015 r., natomiast Wojsko Polskie 
zostało poproszone o dołączenie do niej w po-
przednim roku. Podniesienie fl agi nastąpiło
1 marca, a pierwsza zmiana zakończyła się
31 sierpnia. PKW SOPHIA jest odpowie-
dzialny za wystawienie samolotu patrolują-
cego wybrany obszar Morza Śródziemnego. 
Jeżeli wykryje podejrzane jednostki, zawia-
damia dowództwo operacji, które podejmuje 
decyzję o wysyłaniu okrętu z żołnierzami. Ze 
strony Polski są to żołnierze Wojsk Specjal-
nych FORMOZY. Gdy żołnierze spotykają 
na morzu migrantów, wtedy podejmują mi-
sję ratunkową, jeśli spotykają przemytników, 
wtedy w grę wchodzą działania w zakresie 
wyznaczonym przez dowództwo. W PKW 
SOPHIA służy około 100 Polaków. Cała misja 
to kilkuset żołnierzy. Oprócz Polaków byli, 
bądź są w niej żołnierze z Hiszpanii, Luk-
semburga, Niemiec, Irlandii, Belgii, Francji, 
Słowenii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, 
Portugalii, i oczywiście Włoch.

Dlaczego operacja została nazwana żeńskim 
imieniem Zofia? 

Formalnie operacja znana jest pod nazwą 
European Union Naval Force Mediterranean 

(EU NAVFOR Med). Z nazwą SOPHIA zwią-
zana jest pewna historia. 24 sierpnia 2015 r. 
ciężarna somalijska kobieta została urato-
wana przez załogę brytyjskiego okrętu HMS 
Enterprise, a następnie przekazana na po-
kład niemieckiej fregaty Schleswig-Holstein, 
gdzie urodziła dziecko – dziewczynkę. Był 
to pierwszy przypadek, kiedy narodziny 
nastąpiły na pokładzie okrętu niemieckiej 
marynarki wojennej. Za sugestią personelu 
medycznego dziecko otrzymało imię Sophia. 
Jest ono związane z niemieckimi okrętami 
morskimi o nazwie Schleswig-Holstein. Nisz-
czyciel Schleswig-Holstein używał radiowego 
sygnału wywoławczego „Sophie X”. Imię to 
odnosiło się do pancernika SMS Schleswig-
Holstein, który był poświęcony niemieckiej 
księżniczce Louise Sophie z rodu Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Dlate-
go też misja EU NAVFOR MED została prze-
mianowana na „Operation Sophia”.

Jak to się stało, że ksiądz pojechał właśnie na 
tę misję?

Zostałem wyznaczony na stanowisko ka-
pelana PKW przez księdza biskupa.

Czy przygotowania do misji były forsowne?
Musiałem wykonać wszystkie niezbędne 

badania oraz ukończyć szkolenie SERE B
[z ang.: Survival – przetrwanie, Evasion – uni-
kanie, Resistance – opór, Escape – uciecz-
ka – przyp. red.], które miało wypracować 
odpowiednie nawyki. Uczestniczyłem także 
w ćwiczeniach zgrywających z żołnierzami 

Jesteś w swoim domu
O spotkaniu z papieżem Franciszkiem, bierzmowaniu na misji, jaszczurkach i wężach opowiada  ks. ppor. Paweł Antkiewicz, kapelan pierwszej 
zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA na Sycylii w rozmowie z Małgorzatą Muszańską 

kontyngentu, które odbywały się w 44 Bazie 
Lotnictwa Marynarki Wojennej w Siemiro-
wicach od grudnia do lutego.

Pierwsze wrażenia w nowym miejscu.
Wylądowaliśmy 14 lutego. Przywitali nas 

ludzie, którzy wylecieli dwa tygodnie wcze-
śniej, aby przygotować podstawy funkcjono-
wania kontyngentu. Wysiedliśmy po włoskiej 
stronie bazy Sigonella, po czym zostaliśmy 
przewiezieni na stronę amerykańską i zakwa-
terowani do swoich pomieszczeń. Pierwsze 
dni upłynęły na poznawaniu bazy i uzyska-
niu niezbędnych pozwoleń od arcybiskupa 
ordynariatu włoskiego Santo Marciano na 
odprawianie Mszy św. w kaplicy po włoskiej 
stronie bazy. Poznałem się także z włoskim 
kapelanem ks. Giovannim Salvia, który przy-
jął mnie bardzo serdecznie. Gdy byliśmy 
w kaplicy powiedział do mnie: „Jesteś w swo-
im domu”. To było bardzo miłe. Także od 
strony infrastruktury kościelnej byłem goto-
wy do działania od samego początku.

A od strony wojskowej? Pierwsza zmiana jest 
podobno najtrudniejsza.

To prawda. Nie mieliśmy poprzedników, 
od których moglibyśmy zaczerpnąć wiedzę, 
więc należało stworzyć schematy postępowa-
nia na miejscu. Przydzielono nam kwadrat 
o boku około trzydziestu metrów, na którym 
mieliśmy się zagospodarować. Trzeba było 
wykonać wszelkie niezbędne prace – utwar-
dzić teren, postawić kontenery, zapewnić 
zasilanie, rozwinąć sieci łączności, zapewnić 
infrastrukturę do pracy, wyposażać kontene-
ry, przenosić i przewozić, ustawiać i wydawać 
wszelkie potrzebne rzeczy. Jednocześnie kon-
tyngent wykonywał już swoje zadania man-
datowe. To wymagało dużej pracy fi zycznej 
i każdy kto tylko mógł, angażował się, poma-
gając osobom stricte za to odpowiedzialnym.

Czy codziennie sprawował ksiądz Mszę św.?
Tak, od poniedziałku do soboty o godz. 

18, a niedzielę o godz. 11. Frekwencja wahała 
się na poziomie statystycznej polskiej para-
fi i, czyli 1/3 kontyngentu, co dawało około 
dwudziestu osób. Bywały oczywiście dni po-
wszednie, gdy żołnierze przychodzili z kon-
kretnymi intencjami, aby pomodlić się za ro-
dzinę, w rocznicę ślubu, za bliskich zmarłych 
itp. i wtedy uczestniczyli w Mszy św. Także 

Kapelani na misjach
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Spotkanie żołnierzy I zmiany PKW EU SOPHIA z papieżem Franciszkiem, 6 czerwca 2018 r.

Autor loga:
Artur Czekotas



916-30 IX 2018 16/2018

w święta państwowe czy kościelne frekwen-
cja była większa. Najwięcej żołnierzy brało 
udział w Eucharystii podczas Święta Woj-
ska Polskiego, następnie – Wielkanocy oraz 
z okazji bierzmowania jednego z żołnierzy.

Proszę opowiedzieć o tym coś więcej. Bierzmo-
wanie na misji to raczej niecodzienna sytuacja.

Jeden z żołnierzy był tylko ochrzczo-
ny jako dziecko. Na jego prośbę zapytałem 
księdza biskupa o możliwość udzielenia sa-
kramentów Komunii świętej i bierzmowania 
i przedstawiłem mu sytuację. Ksiądz biskup 
udzielił mi zgody na przygotowanie i udzie-
lenie sakramentu Komunii świętej i bierz-
mowania na misji. Tak też się stało. Mieliśmy 
małą uroczystość. 

Jak wyglądał księdza zwyczajny dzień? 
Kontyngent to taka mała parafi a. Najważ-

niejsza dla mnie była Msza św., którą w każdy 
dzień powszedni odprawiałem o godz. 18. Od 
godziny 8 do godziny 12 to był dla mnie czas 
pracy biurowej. Jeśli była taka potrzeba, to pro-
wadziłem wtedy korespondencję, przeprowa-
dzałem rozmowy telefoniczne, przygotowywa-
łem kazania, meldunki. Potem był obiad, jeśli 
była potrzeba to druga tura pracy biurowej do 
około godziny 16. Najczęściej jednak w tym 
czasie starałem się po prostu być z żołnierzami, 
poznawałem specyfi kę ich zajęć, byłem do ich 
dyspozycji, wysłuchiwałem ich.

Jak doszło do tego, że delegacja żołnierzy spo-
tkała się z papieżem Franciszkiem? Czyja to była 
inicjatywa?

Żołnierze stwierdzili, że skoro są we 
Włoszech, to może udałoby się odwiedzić 
papieża. Dowódca zlecił mi zbadanie moż-
liwości zorganizowania takiego spotkania, 
także w połowie marca zacząłem podejmo-
wać pierwsze kroki w tym kierunku, a au-
diencję dla żołnierzy udało się zorganizować
6 czerwca. Na początku tylko wyznaczona 
grupa miała być blisko papieża w tzw. sa-
grato, pozostali żołnierze mieli uczestniczyć 
w audiencji w sektorach na placu św. Piotra. 
Na początku czerwca dostałem informacje 
od ks. kanclerza Jana Dohnalika, którą bar-
dzo mi pomógł przy organizacji pielgrzymki, 
że wszyscy żołnierze będą mieli zapewniony 
wstęp do sagrato i będą mogli z bliska wi-
dzieć Ojca Świętego. Po audiencji nasza gru-
pa zajęła miejsce na schodach przed Bazyliką
św. Piotra. Papież podszedł do nas, przywitał 
się z dowódcą i żołnierzami. Dowódca w kil-
ku zdaniach opowiedział kim jesteśmy i czym 
się zajmujemy. Papież pobłogosławił nas, zro-
biliśmy sobie wspólne zdjęcie i poszedł do ko-
lejnej grupy. Trwało to zaledwie kilka minut, 
nie pamiętam, czy papież coś powiedział, ale 
żołnierze byli bardzo zadowoleni, że udało 
się zorganizować to spotkanie. Cieszyli się, 
opowiadali o tym swoim rodzinom. Nawet 
gdy kończyliśmy misję i poszczególne grupy 

żołnierzy wylatywały do kraju, to wspominali 
audiencję i mówili: „Fajnie było, że spotkali-
śmy się z papieżem”.

Czego się ksiądz nauczył przez te pół roku?
Poznałem specyfi kę działania lotnictwa 

i marynarki wojennej oraz wojsk specjalnych. 
Obserwowałem, jak osoby odpowiedzialne za 
poszczególne komponenty współpracują ze 
sobą. Przyswajałem także terminologię, która 
jest jednak nieco inna w każdym z tych kom-
ponentów. Dobrze trafi łem, bo jak powiedział 

jeden z żołnierzy: „Na tej zmianie mieliśmy 
szczęście do ludzi”. I to jest prawda. Każdy 
z żołnierzy starał się wywiązywać z powierzo-
nych mu zadań, jak najlepiej nie przysparzając 
innym zbędnych problemów czy trudności.

Czy coś księdzu doskwierało?
Temperatura oraz fauna. Zdarzały się dni, 

gdy było ponad 50 stopni. Sycylia jest przez 
kontynentalnych Włochów nazywana Afry-
ką i rzeczywiście czuje się, że temperatury 
są tam wyższe niż na kontynencie. Pogo-
da na Sycylii ma to do siebie, że jest bardzo 
zmienna – jest pięknie, ładnie, a za chwilę 
jak na pstryknięcie palcem pojawia silny 
wiatr, chmury. Deszcz co prawda pada rzad-
ko, ale za to bardzo intensywnie. Musiałem 
przyzwyczaić się do występujących w dużych 
ilościach jaszczurek. Były w kaplicy – wy-
chodziły zza obrazów, oświetlenia, mebli, 
chodziły po ścianach. Dla Włochów to nie 
było nic niezwykłego, jak dla mnie – trochę 

egzotycznie. Po jakimś czasie już nie zwra-
całem na to uwagi. Musiałem też oswoić się 
z obecnością węży, które na Sycylii występują 
znacznie częściej niż w Polsce.

A jakie wrażenie zrobiła na księdzu Sycylia? 
Jest to biedny region, który gospodar-

czo odstaje od Włoch. Jest on piękny przy-
rodniczo, ale bardzo zaśmiecony – można 
zobaczyć duże ilości śmieci na poboczach. 
Włochom za bardzo to nie przeszkadza i nie 
przeszkadza im też to, że może to przeszka-

dzać turystom. Najczęściej bywałem w Kata-
nii, gdzie dwa razy w miesiącu odprawiałem 
Msze św. dla Polonii. To miasto też sprawiło 
na mnie wrażenie szarego – może przez pył 
Etny, brudnego, zaśmieconego.

Najbardziej poruszające spotkanie, zdarzenie. 
Najbardziej poruszyło mnie spotkanie 

z włoskim kapelanem, który ze wszystkich 
swoich sił starał się pomóc nam zadomowić 
się i nawiązać dobre relacje z żołnierzami wło-
skimi. Wiadomo było, że my Polacy jako nowi 
w bazie musieliśmy zapracować na swój status 
i wtedy kapelan włoski najbardziej nam po-
magał. Jest to człowiek, który dość pobieżnie 
ale jednak, zna historię Polski oraz dużą esty-
mą darzy św. Jana Pawła II – jego nauczanie 
i jego sposób bycia. Miał też w kaplicy obraz 
Jezus Miłosiernego, portret Jana Pawła II, znał 
Dzienniczek siostry Faustyny. Ksiądz biskup 
doceniając jego otwartość i zaangażowanie 
odznaczył go medalem Pro Milito Christo.

Ks. Paweł Antkiewicz, ur. w 1985 r. w Żurominie. W 2010 r. ukończył Wyższe Semina-
rium Duchowne w Płocku i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
12.06. 2010 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze płockiej z rąk bp. Piotra Libery.
W 2014 r. ukończył Kurs Przeszkolenia Kadr Rezerwy Korpusu Duchowieństwa, który za-
kończył złożeniem egzaminów oficerskich. 2.05.2015 r. promowany na stopień podpo-
rucznika. 1.09.2015 r. decyzją biskupa polowego Józefa Guzdka został mianowany kapela-
nem w strukturach Ordynariatu Polowego i skierowany do pracy w wojskowej parafii p.w.
św. Floriana w Świętoszowie oraz mianowany kapelanem Garnizonu Bolesławiec. Od lutego 
do sierpnia 2018  – kapelan I zmiany PKW EU SOPHIA. 

Jeść trzeba codziennie i od święta, 15 sierpnia 2018 r. 
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„Chłopak z Katynia” to opowieść autorstwa dziennikarza i pisarza Jerzego A. Wlazłego 
o niezwykłym życiu Henryka Troszczyńskiego  – zwyczajnego chłopaka z warszawskiej 
Woli, ostatniego żyjącego świadka odkrycia polskich grobów w Katyniu.

Chłopak z Katynia 

Życie Henryka Troszczyńskiego mogłoby 
stanowić kanwę scenariusza fi lmu trzymają-
cego w napięciu od pierwszych do ostatnich 
chwil. Urodził się w ciekawych czasach, los 
rzucił go w miejsca, gdzie rozgrywały się 
i decydowały najważniejsze wydarzenia na-
szej najnowszej historii, spotkał ludzi, które 
je współtworzyli. 

O tym, że był w Katyniu przez 45 lat nie 
wiedział nikt poza żoną. Nawet dzieci. Bo 
bezpieka miała długie ręce, i jeszcze dłuższą 
pamięć. W 1942 r. Troszczyński jako 19-letni 
chłopak pracował na Okęciu przy kopaniu 
dołów. Po trzech miesiącach baulaiter (kie-
rownik robót) volksdeutsch oświadczył, że 
kierownictwo przenosi się pod Smoleńsk 
i oni też muszą jechać. Wyboru nie było, 
a właściwie był taki, że jeśli nie Smoleńsk, 
to Oświęcim, a do tego rodzinę zabiją. Pra-
cowników było trzydziestu pięciu, wszyscy 
wyjechali do Smoleńska, gdzie remontowali 
dworzec kolejowy. Po zakończeniu prac prze-
wieziono ich na przyczepach traktorów do 
Katynia. Zakwaterowano w domach w środ-
ku lasu. Jak się okazało później, była to część 
dawnego ośrodka wypoczynkowego dla pra-
cowników NKWD. Pracowali przy budowie 
baraków dla żołnierzy niemieckich, wraca-
jących z frontu wschodniego. Mróz był taki, 
że jak się splunęło albo zrobiło siku, to ciecz 
momentalnie zamarzała. W niedziele, które 
były wolne Troszczyński z kolegami chodził 
do miejscowych gospodarzy, żeby kupić je-
dzenie i bimber. Wódka rozwiązuje języki, 
chłopi zaczęli opowiadać o jękach i krzykach 
polskich żołnierzy, strzałach, które całymi 
dniami dochodziły z lasu. Wskazali miejsce, 

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

gdzie trzeba kopać. Wystarczyło ściągnąć 
wierzchnią warstwę poszycia, by łopata za-
platała się w wojskowy płaszcz. Na pytanie 
Troszczyńskiego „Ilu?” Gospodarz odpowie-
dział: Tysiące, panie. Wiele tysięcy” .

O odkryciu grobów katyńskich Trosz-
czyński powiadomił Niemca, z którym pra-
cował przy budowie pieca. Sprawa dotarła do 
dowództwa, potem do Berlina, pojawiły się 
międzynarodowe komisje. Troszczyński był 
przy pierwszej ekshumacji. Jak powiedział 
w jednym z wywiadów: „Oglądałem te zwłoki, 
badania. Patrzyłem, jak wyjmowali z kieszeni 
mundurów okulary, portmonetki, portfele 
z dokumentami, listy od rodzin, papierośni-
ce, scyzoryki, nożyczki, zdjęcia i pieniądze. 
Dużo pieniędzy. Fruwały w powietrzu. (…). 
Osiem grobów odkryli. Czy strasznie śmier-
działo? To było nie do wytrzymania. Trzeba 
było bardzo odpornym być, żeby oddychać 
tym powietrzem.” 

Książka nie opowiada wyłącznie o Zbrod-
ni Katyńskiej, choć ten wątek jest w niej 
najważniejszy i przewija 
się przez całą opowieść. 
Główny bohater i narrator 
opowiada o swoim długim 
95-letnim życiu, które roz-
poczęło się w lipcu 1923 r. 
na warszawskiej robotniczej 
Woli, która jest jego uko-
chanym miejscem na ziemi, 
miejscem dzieciństwa, mło-
dości, miejscem, które go 
ukształtowało. (Nie bez zna-
czenia jest fakt, że wszystkie 
rozdziały książki zaczynają 
się na W: Wolska 22, We-
necja, Wojna, Warszawa, 
etc.) Opisuje swój dom przy 
Wolskiej 22, zamieszkują-
cych go sąsiadów, sklepy 
i zakłady, podwórka, na 
których toczyło się życie. Na 
jednym z nich miał warsz-
tat naprawiający patefony 
brat Marcelego Nowotki. Marceli wpadał do 
niego pomiędzy kolejnymi odsiadkami za 
działalność komunistyczną. Inną historycz-
ną postacią, którą Troszczyńskiemu udało 
się spotkać był marszałek Piłsudski. Z okazji 
imienin Naczelnika gościł z delegacją szkolną 
w Belwederze. Wybrano go, bo był najwyższy, 
dobrze się prezentował oraz był dobry z hi-
storii. Biegał po bułki z kiełbasą dla Ala Ca-
pone przedwojennej Warszawy, znanego jako 

„Tata Tasiemka”. Miało to miejsce w wesołym 
miasteczku o nazwie Wenecja. Rządziła tam 
ferajna, jak ktoś nie potrafi ł się zachować, 
to wyprowadzano go za bramę i załatwiano 
sprawę nożem. Policji na Wenecji nie było. 
Ferajna sama pilnowała porządku. W cza-
sie wojny na Wenecji funkcjonował jeden 
z punktów konspiracyjnych AK, a „Tata Ta-
siemka” działał w nim aktywnie, organizując 
pomoc dla getta.

Troszczyńskiemu udało się wrócić z Katy-
nia do Warszawy. Wstąpił do AK, działał pod 
pseudonimem „Murarz”, walczył w Powsta-
niu Warszawskim w zgrupowaniu „Waligóra” 
na Woli. Tam dostał się do niewoli. Przeszedł 
przez obóz w Pruszkowie i Namslau, gdzie 
uratował mu życie doktor Garmata, szef 
przedwojennej kasy chorych w Warszawie, 
trafi ł do Breslau, gdy zaczęło się sowieckie 
oblężenie. 

To tylko część biografi i Henryka Trosz-
czyńskiego, po ciąg dalszy odsyłam do książ-
ki, która opowiada także o powojennych 

latach. „Chłopak z Katynia” to fascynująca 
opowieść o najnowszej historii widzianej 
z perspektywy pojedynczego człowieka. Na-
pisana prostym i obrazowym językiem, toteż 
czyta się ją bez wysiłku. Jej zaletą jest także 
duża ilość archiwalnych zdjęć. 

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Jerzy A. Wlazło, Chłopak z Katynia, Wydawnictwo Agora 
2018, s. 368. 

Międzynarodowa Komisja bada zwłoki znalezione w lesie katyńskim, 1943 r.
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Urodzony 16 kwietnia 1912 r. w Buku Po-
morskim, jako syn Jana i Antoniny z d. Wi-
lamowskiej. W maju 1930 r. zdał maturę 
w gimnazjum w Brodnicy i wstąpił do Semi-
narium Duchownego w Pelplinie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1935 r. z rąk 
biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniew-
skiego. 1 lipca 1935 r. został wikariuszem 
w parafi i pw. Chrystusa Króla w Toruniu. Od 
1 kwietnia 1937 r. był wikariuszem w parafi i 
pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Ta-
deusza w Wąbrzeźnie oraz prefektem w miej-
scowym Państwowym Gimnazjum i Liceum 
Humanistycznym.

Około 24 sierpnia 1939 r. został zmobili-
zowany do Wojska Polskiego. Był kapelanem 
803 kampanii sanitarnej w 16 Pomorskiej 
Dywizji Piechoty, która wchodziła w skład 
Armii „Pomorze”. Przeszedł szlak bojowy od 
obrony rzeki Osy na granicy Prus Wschod-
nich po rzekę Bzurę. W czasie bitwy nad 
Bzurą został dwukrotnie ranny. 17 września 
1939 r. pod Sannikami dostał się do niewo-
li niemieckiej. Uzyskawszy cywilne ubranie, 
uciekł. Jednak w Gąbinie, widząc grupę ran-
nych polskich żołnierzy, wziętych do niewoli, 
pozbawionych jakiejkolwiek opieki, założył 
z powrotem mundur i zażądał od ofi cera
Werhmachtu prawa do opieki nad nimi. Prze-
wiózł około 300 rannych żołnierzy do szpita-
la w Gostyninie. W październiku 1939 r. wraz 
z prowizorycznym szpitalem gostynińskim 
został ewakuowany do Kutna. W styczniu 
1940 r. uciekł ze szpitala w Kutnie i wyjechał 
do Warszawy.

W Warszawie pracował w Departamencie 
Informacji i Prasy Służby Zwycięstwu Polski. 
Kierował komórką nasłuchów Radia BBC. Był 
jednym z inicjatorów wydawania biuletynu 
„Agencja Radiowa”, przepisywanego na ma-
szynie przez kalkę na przebitkowej bibułce, 
zawierającego wiadomości z nasłuchu radio-

wego. Biuletyny te stanowiły pierwszą, naj-
powszechniejszą formę prasy podziemnej.

27 stycznia 1942 r. został aresztowany przez 
gestapo w kotle w lokalu „Agencji Radiowej”. 
W katowni przy ul. Szucha przeszedł okrutne 
śledztwo. Połamano mu żebra i wszystkie pal-
ce lewej dłoni. Od ciosu gestapowca pękła mu 
czaszka. Jednak nikogo nie wydał. Skazany na 
karę śmierci, czekał w izolatce na Pawiaku na 
wykonanie wyroku. Nie wykonano go, w wy-
niku przekupienia ofi cera gestapo, który pro-
wadził jego sprawę, przez przyjaciół z Armii 
Krajowej i Delegatury Rządu.

17 stycznia 1943 r. został przewieziony 
do obozu koncentracyjnego w podlubelskim 
Majdanku. Otrzymał numer 11 834. Po kilku 
tygodniach pracy w komandach roboczych 
został pomocnikiem aptekarza w aptece re-
wirowej. Zachorował na tyfus plamisty. Dość 
szybko doszedł do zdrowia. Nawiązał tajne 
kontakty z Delegaturą Rządu i Radą Główną 
Opiekuńczą. Dzięki temu, po przekupieniu 
SS-manów, współorganizował akcję dosta-
wy lekarstw oraz szczepionek przeciwko ty-
fusowi na Majdanek. Wstąpił do obozowej 
komórki Armii Krajowej. Ukrywając swoje 
kapłaństwo, pełnił potajemnie obowiązki 
duszpasterskie.

Gdy więźniowie Majdanka mieli być ewa-
kuowani udało mu się przekonać niemieckiego 
naczelnego lekarza obozowego, aby przekazał 
do KL Auschwitz znaczną część majdanko-
wej apteki. 13 kwietnia 1944 r. w transporcie 
więźniów, zabierając obozową aptekę, wy-
jechał do Auschwitz. Otrzymał numer obo-
zowy 182 925. Był pielęgniarzem w obozie 
w Birkenau. W bloku obozowym prowa-
dził wieczorny różaniec. 4 grudnia 1944 r.
w towarowym wagonie wyjechał do Buchen-
waldu. 9 grudnia 1944 r. przewieziono go do 
tajnego obozu fi lialnego, zaszyfrowanego jako
S.III „Dora” w Ohrdruf, gdzie otrzymał numer 
109 028. W owianym straszliwą sławą Arbe-
itslager-Dora, gdzie produkowano latające 
bomby V-1 i rakiety V-2, pracował w żwirow-
ni i przy układaniu torów kolejowych. Po mie-
siącu udało mu się trafi ć do obozowej apteki. 
Sporządzając fałszywe kartoteki lekarstw, mógł 
ich część przeznaczyć na leczenie więźniów, 
organizując sieć dystrybucji medykamen-
tów w czterech podobozach Dory.

10 kwietnia 1945 r. został ewakuowany 
z więźniami do KL Dachau. Uciekł w wio-
sce Hartmannsdorf. Uniknął pościgu nie-
mieckiego, a 12 kwietnia 1945 r. na tereny 
te wkroczyła armia amerykańska. Po odzy-
skaniu wolności został kapelanem Polskich 
Sił Zbrojnych i ofi cerem łącznikowym przy 

dowództwie amerykańskiego XV Korpusu
3 Armii. W październiku 1945 r. Biskup Po-
lowy WP Józef Gawlina mianował go dzieka-
nem na okręg Coburg obejmujący Bawarię 
i Frankonię. Sprawował opiekę duszpasterską 
nad byłymi jeńcami wojennymi, więźniami 
obozów koncentracyjnych i wywiezionymi 
na roboty przymusowe.

9 lipca 1947 r. podjął studia w Instytucie 
Katolickim w Paryżu. Powrót do macierzy-
stej diecezji odradził mu biskup chełmiń-
ski Kazimierz Kowalski, obawiając się jego 
aresztowania i oskarżenia o szpiegostwo ze 
względu na pracę dla armii amerykańskiej. 
Pozostał w Paryżu, pełniąc posługę duszpa-
sterską w Polskiej Misji Katolickiej we Fran-
cji. W 1953 r. zajął się organizacją Małego 
Seminarium Duchownego w Paryżu, który 
w istocie był liceum męskim dla polskiej 
młodzieży emigracyjnej. Był kaznodzieją 
w kościele polskim pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Paryżu.

Od 1960 r. w Sekcji Polskiej Radia Francu-
skiego miał pogadanki religijne. Uczestniczył 
prawie we wszystkich sesjach Soboru Waty-
kańskiego II, przekazując do Sekcji Polskiej 
w Paryżu regularne sprawozdania z obrad. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego organizował 
pomoc dla Polski, wysyłając tiry z dziesiątka-
mi ton żywności, odzieży i lekarstw, pocho-
dzących ze zbiórek organizowanych przez 
niego w różnych miejscowościach Francji.

Postanowieniem prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego z 9 listopada 2009 r. został 
mianowany na stopień generała brygady.

Zmarł 20 stycznia 2012 r. w Paryżu. Spo-
czywa w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
w Linowie w powiecie grudziądzkim. Mszę 
Świętą pogrzebową odprawił biskup pelpliń-
ski Jan Bernard Szlaga w koncelebrze z arcy-
biskupem metropolitą gdańskim Sławojem 
Leszkiem Głódziem i biskupem toruńskim 
Andrzejem Suskim.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami, czterokrotnie 
Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, 
Krzyżem Oświęcimskim i francuskim L’Ordre 
National de la Légion d’honneur. Biskup Po-
lowy WP Józef Gawlina nadał mu przywilej 
noszenia rokiety i kanonickiego mantoletu. 
Był kanonikiem honorowym Kapituły Kate-
dralnej Pelplińskiej. W 1999 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II nadał mu godność protonota-
riusza apostolskiego. Był honorowym oby-
watelem miasta Verdun. Jego imię nosi ulica 
w Wąbrzeźnie.

BOGUSŁAW SZWEDO

Ks. generał Witold Kiedrowski  (1912–2012) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan diecezji chełmińskiej, więzień KL Majdanek, Auschwitz-Birkenau, 
Buchenwald i Dora.
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Drodzy bracia i siostry,
W Bożym zamyśle ludzka komunikacja 

jest istotnym sposobem, aby żyć w komunii. 
Istota ludzka, będąca obrazem i podobień-
stwem Stwórcy zdolna jest do wyrażania 
i dzielenia się tym, co prawdziwe, dobre, 
piękne. Potrafi  opowiedzieć o swoim do-
świadczeniu i świecie, oraz budować w ten 
sposób pamięć i zrozumienie wydarzeń. 
Ale człowiek, jeśli podąża za swoim zarozu-
miałym egoizmem, może również w sposób 
wypaczony wykorzystywać zdolność komu-
nikacji, jak to ukazują od samego początku 
wydarzenia biblijne Kaina i Abla oraz wieży 
Babel (por. Rdz 4,1-16; 11,1-9). Wypaczenie 
prawdy jest typowym objawem tego zakłó-
cenia, zarówno w płaszczyźnie indywidual-
nej, jak i zbiorowej. Natomiast dochowując 
wierności logice Boga, komunikacja staje się 
miejscem wyrażania własnej odpowiedzial-
ności w poszukiwaniu prawdy i budowaniu 
dobra. Dzisiaj, w sytuacji coraz szybszej ko-
munikacji oraz w obrębie systemu cyfro-
wego jesteśmy świadkami zjawiska „fałszy-
wych wiadomości”, tak zwanych fake news: 
zachęca nas ono do refl eksji i zasugerowało 
mi poświęcenie tego orędzia tematowi praw-
dy, podobnie jak to uczynili już wiele razy 
moi poprzednicy, począwszy od Pawła VI
(por. Orędzie 1972: Środki masowego prze-
kazu w służbie prawdy). Chciałbym w ten 
sposób przyczynić się do wspólnego starania 
o zapobieganie rozpowszechnianiu fałszy-
wych wiadomości oraz do odkrycia na nowo 
wartości zawodu dziennikarskiego, a także 
osobistej odpowiedzialności wszystkich za 
przekazywanie prawdy.

1. Co jest fałszywe
w „fałszywych wiadomościach”?

Fake news zasadniczo dotyczy dezinfor-
macji rozpowszechnianej w internecie lub 
w mediach tradycyjnych. Wyrażenie to od-

nosi się zatem do bezpodstawnej informacji, 
opartej na nieistniejących lub zniekształco-
nych danych i zmierzającej do oszukania, 
a nawet manipulowania czytelnikiem. Ich 
rozpowszechnianie może odpowiadać pożą-
danym celom, wpływać na decyzje polityczne 
i sprzyjać korzyściom ekonomicznym.

Skuteczność fałszywych wiadomości 
wynika przede wszystkim z ich charakteru 
mimetycznego, to jest zdolności, by wyda-
wały się prawdopodobnymi. Po drugie, wia-
domości te fałszywe, ale prawdopodobne są 
chwytliwe, w tym sensie, że potrafi ą przy-
ciągać uwagę adresatów, opierając się na 
stereotypach i uprzedzeniach rozpowszech-
nionych w strukturze społecznej, wyko-
rzystując emocje, które można łatwo i nie-
zwłocznie rozbudzić, takie jak lęk, pogarda, 
gniew i frustracja. Ich rozpowszechnienie 
może liczyć na manipulacyjne wykorzysty-
wanie sieci społecznościowych oraz logiki, 
która gwarantuje im funkcjonowanie: w ten 
sposób treści, chociaż pozbawione podstaw, 
zyskują taką widzialność, że nawet wiary-
godnym zaprzeczeniom z trudem udaje się 
zredukować ich szkody.

Trudność ujawnienia i wykorzenienia 
fake news spowodowana jest też faktem, że 
ludzie często wchodzą w interakcje w obrę-
bie jednorodnych i nieprzeniknionych dla 
innych perspektyw i opinii środowisk cyfro-
wych. Wynikiem tej logiki dezinformacji jest 
to, że zamiast zdrowej konfrontacji z innymi 
źródłami informacji, co mogłoby pozytywnie 
poddać w wątpliwość uprzedzenia i otworzyć 
na konstruktywny dialog, grozi nam stanie się 
mimowolnymi sprawcami rozpowszechnia-
nia opinii stronniczych i nieuzasadnionych. 
Dramat dezinformacji polega na dyskredyto-
waniu drugiego, przedstawianiu go jako wro-
ga, aż po demonizację, która może podżegać 
do konfl iktów. Informacje fałszywe ujawniają 
w ten sposób obecność postaw, które są jed-

Walczmy z dezinformacją
i uprawiajmy dziennikarstwo pokoju

nocześnie nietolerancyjne i przewrażliwione, 
z jedynym skutkiem, że arogancja i nienawiść 
mogą się rozprzestrzeniać. Do tego ostatecz-
nie prowadzi kłamstwo.

2. Jak je możemy rozpoznać?
Nikt z nas nie może zwalniać się z od-

powiedzialności za przeciwdziałanie tym 
fałszerstwom. Nie jest to zadanie łatwe, po-
nieważ dezinformacja często opiera się na 
zróżnicowanym dyskursie, umyślnie pokręt-
nym i subtelnie wprowadzającym w błąd, 
a czasami wykorzystującym wyrafi nowa-
ne mechanizmy. Dlatego też bardzo godne 
pochwały są inicjatywy edukacyjne, które 
pozwalają nauczyć się, jak czytać i oceniać 
kontekst komunikacyjny, ucząc by nie być 
nieświadomymi propagatorami dezinfor-
macji, ale przyczyniać się do jej odkrycia. 
Równie godne pochwały się inicjatywy in-
stytucjonalne i prawne, starające się określić 
regulacje mające na celu powstrzymywanie 
tego zjawiska, a także podejmowane przez 
fi rmy technologiczne i medialne, służące 
określeniu nowych kryteriów dla weryfi kacji 
tożsamości jednostek, które kryją się za mi-
lionami profi li cyfrowych.

Ale zapobieganie i wskazanie mecha-
nizmów dezinformacji wymaga również 
głębokiego i starannego rozeznania. Trzeba 
bowiem zdemaskować to, co można określić 
jako „logikę węża”, zdolnego wszędzie do 
maskowania się i ukąszenia. Jest to strategia 
stosowana przez węża „podstępnego”, o któ-
rym mowa w Księdze Rodzaju, a który u za-
rania ludzkości stał się twórcą pierwszego 
„fake newsa” (por. Rdz 3,1-15). Doprowadził 
on do tragicznych konsekwencji grzechu, 
którego wynikiem było następnie pierwsze 
bratobójstwo (por. Rdz 4), a także inne nie-
zliczone formy zła przeciwko Bogu, bliźnie-
mu, społeczeństwu i stworzeniu. Strategią 
tego sprytnego „ojca kłamstwa” (J 8, 44) jest 

Orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

O zdecydowaną walką z dezinformacją, która ma dzisiaj postać tzw. fake newsów oraz krzewienie dziennikarstwa pokoju, które jest służbą 
wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, stanowiącym większość na świecie, którzy nie mają głosu zaapelował Ojciec Święty w orędziu, które 
skierował nie tylko do ludzi mediów, ale do wszystkich, którzy są użytkownikami mediów społecznościowych.  52. Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu był obchodzony w Polsce w trzecią niedzielę września – 16 września. 

„Prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Fake news a dziennikarstwo pokoju.

Fo
t. 

Pix
ab

ay



1316-30 IX 2018 16/2018

właśnie mimesis, pełzające i niebezpieczne 
uwodzenie, które znajduje drogę w sercu 
człowieka poprzez fałszywe i kuszące argu-
mentacje. W opisie grzechu pierworodnego 
kusiciel podchodzi rzeczywiście do kobiety 
udając przyjaciela, zainteresowanego jej do-
brem i zaczyna swoją mowę od stwierdze-
nia prawdziwego, ale tylko częściowo: „Czy 
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie 
owoców ze wszystkich drzew tego ogro-
du?” (Rdz 3, 1). W istocie to, co Bóg powie-
dział Adamowi, nie było zakazem jedzenia 
z wszystkich drzew, lecz tylko z jednego: 
„Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno 
ci jeść” (Rdz 2, 17). Kobieta odpowiadając 
wyjaśniła to wężowi, ale dała się oczarować 
jego prowokacji: „O owocach z drzewa, które 
jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie 
wolno wam jeść z niego, a nawet go doty-
kać, abyście nie pomarli” (Rdz 3,2). Ta od-
powiedź wie coś, o legalizmie i pesymizmie: 
nadając wiarygodność fałszerzowi, dając się 
oczarować jego ustawieniu faktów, kobieta 
zostaje sprowadzona na manowce. Zatem 
najpierw zwraca uwagę na jego zapewnienie: 
„Na pewno nie umrzecie!” (w. 4). Następnie 
dekonstrukcja kusiciela nabiera pozorów 
wiarygodności: „Wie Bóg, że gdy spożyjecie 
owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy 
i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” 
(w.5). Wreszcie dochodzimy do podważenia 
ojcowskiego zalecenia Boga, które zmierzało 
ku dobru, aby pójść za uwodzicielską poku-

są nieprzyjaciela. „Niewiasta spostrzegła, że 
drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że 
jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego 
drzewa nadają się do zdobycia wiedzy”
(w. 6 ). Ten biblijny epizod ujawnia zatem 
istotny dla naszego dyskursu fakt: żadna 
dezinformacja nie jest nieszkodliwa; wręcz 
przeciwnie, ufanie temu, co fałszywe, powo-
duje szkodliwe następstwa. Nawet pozornie 
niewielkie zniekształcenie prawdy może 
mieć groźne skutki.

W grę wchodzi bowiem nasza chciwość. 
Fake news stają się często wirusowe, to zna-
czy rozprzestrzeniają się w szybki i trudny 
do powstrzymania sposób, nie ze względu 
na logikę dzielenia się, która charakteryzuje 
media społecznościowe, ile raczej ze wzglę-
du na ich oparcie w nienasyconej chciwości, 

która łatwo rozpala się w człowieku. Same 
ekonomiczne i oportunistyczne motywacje 
dezinformacji mają swoje korzenie w żądzy 
władzy, posiadania i używania życia, która 
w ostatecznym rachunku czyni nas ofi ara-
mi oszustwa znacznie bardziej tragiczne-
go, niż każdy jego pojedynczy przejaw: zła, 
które przechodzi od fałszu do fałszu, aby 
nam skraść wolność serca. Właśnie dlatego 
wychowywanie do prawdy oznacza wycho-
wywanie do rozeznawania, do oceniania 
i rozważania pragnień i skłonności, które po-
ruszają się w nas, abyśmy nie byli pozbawieni 
dobra, „łapiąc się” na każdą pokusę.

3. „Prawda was wyzwoli” (J 8,32).
Ciągłe skażenie oszukańczym językiem 

kończy się bowiem zaciemnieniem wnętrza 
człowieka. Dostojewski napisał coś niezwy-
kłego w tym względzie: „Ten, kto łże przed 
samym sobą i słucha własnych łgarstw, do-
prowadza się do tego, że już żadnej prawdy 
ni w sobie, ni wokół siebie nie znajduje i traci 
w końcu szacunek do siebie i do innych. Nie 
szanując nikogo kochać przestaje, a żeby, nie 
znając miłości, zająć się czymś i rozerwać, 
oddaje się żądzom i prymitywnym rozko-
szom i osiąga stan całkowitego zbydlęcenia 
w rozpuście swej, a wszystko to z łgarstwa 
względem innych ludzi i samego siebie” (Bra-
cia Karamazow, II, 2).

Jak się zatem bronić? Najbardziej rady-
kalne antidotum na wirus fałszu to dać się 
oczyścić przez prawdę. W wizji chrześcijań-
skiej prawda nie jest wyłącznie rzeczywisto-
ścią pojęciową, która dotyczy osądu rzeczy, 
określając je jako prawdziwe lub fałszywe. 
Prawda to nie tylko wydobywanie na światło 
rzeczy mrocznych, „odsłanianie rzeczywisto-
ści”, jak to określa starożytny grecki termin, 
aletheia (od a-lethès, „nie ukryte”), prowadzi 
do myślenia. Prawda ma związek z całym ży-
ciem. W Biblii niesie ona ze sobą znaczenie 
wsparcia, solidności, zaufania, jak sugeruje 
to rdzeń „aman”, z którego pochodzi również 
liturgiczne Amen. Prawdą, jest to na czym 
można się oprzeć, aby nie upaść. W tym sen-
sie relacyjnym, jedynym prawdziwie wiary-
godnym i godnym zaufania, na którego moż-
na liczyć, czyli „prawdziwym”, jest Bóg żyjący. 
Oto stwierdzenie Jezusa: „Ja jestem prawdą” 
(J 14, 6). Zatem człowiek znajduje i odkrywa 
na nowo prawdę, kiedy doświadcza jej w so-
bie jako wierność i niezawodność tego, kto go 
kocha. Tylko to wyzwala człowieka: „Prawda 
was wyzwoli” (J 8, 32).

Wyzwolenie z fałszu i poszukiwanie rela-
cji: oto dwa składniki, których nie może za-
braknąć, aby nasze słowa i nasze gesty były 
prawdziwe, autentyczne i wiarygodne. Aby 
rozpoznać prawdę należy przemyśleć to, co 
wspiera jedność i promuje dobro a także to 
co, przeciwnie, zmierza do izolowania, dzie-
lenia i przeciwstawiania jednych drugim. Nie 
zyskuje się zatem rzeczywiście prawdy, gdy 

jest narzucona jako coś zewnętrznego i bez-
osobowego; wypływa ona natomiast ze swo-
bodnych relacji między ludźmi, we wzajem-
nym wysłuchaniu siebie. Co więcej, nigdy nie 
przestajemy szukać prawdy, ponieważ coś fał-
szywego może zawsze się wkraść, nawet kie-
dy mówimy rzeczy prawdziwe. Bezsprzeczny 
argument może rzeczywiście opierać się na 
niezaprzeczalnych faktach, ale jeśli jest uży-
wany do zranienia drugiego i zdyskredyto-
wania go w oczach innych, niezależnie od 
tego, jak bardzo wydawałoby się to słuszne, 
nie ma w sobie prawdy. Prawdę sformułowań 
możemy rozpoznać po owocach: jeśli budzą 
polemikę, podżegają do podziałów, tchną 
rezygnację lub jeśli przeciwnie prowadzą do 
świadomej i dojrzałej refl eksji, konstruktyw-
nego dialogu, do pożytecznej działalności.

4. Pokój jest wiadomością prawdziwą.
Najlepszym antidotum na fałsz nie są stra-

tegie, ale ludzie: osoby wolne od chciwości, 
które są gotowe do wysłuchania i poprzez 
trud szczerego dialogu pozwalają wyłonić się 
prawdzie; osoby pociągnięte dobrem, biorą-
ce na siebie odpowiedzialność za używanie 
języka. Jeśli drogą wyjścia z rozprzestrzenia-
nia się dezinformacji jest odpowiedzialność, 
to szczególnie zaangażowanym jest ten, kto 
z urzędu jest zobowiązany do bycia odpowie-
dzialnym za informowanie czyli dziennikarz, 
strażnik wiadomości. We współczesnym świe-
cie nie tylko wykonuje on pracę, ale prawdzi-
wą i w pełnym tego słowa znaczeniu misję. 
W szale wieści i wirze gorących tematów jego 
zadaniem jest przypominanie, że w centrum 
wiadomości nie jest szybkość w nadaniu jej 
i wpływ na odbiorców, ale osoby. Informowa-
nie to formowanie, i ma ono coś wspólnego 
z życiem ludzi. Z tego powodu poprawność 
źródeł i strzeżenie komunikacji są prawdzi-
wymi procesami rozwoju dobra, które rodzą 
zaufanie i otwierają drogi jedności i pokoju.

Chciałbym zatem skierować zachętę do 
krzewienia dziennikarstwa pokoju. Nie ro-
zumiem przez to wyrażenie dziennikarstwa 
„dobrodusznego”, zaprzeczającego istnieniu 
poważnych problemów i przyjmującego ckli-
we tony. Mam na myśli, przeciwnie, dzien-
nikarstwo bez udawania, wrogie fałszom, 
sloganom dla efektu i spektakularnym de-
klaracjom. Dziennikarstwo uprawiane przez 
osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba 
wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, stano-
wiącym większość na świecie, którzy nie mają 
głosu; dziennikarstwo, które nie spalałoby 
wiadomości, ale angażowało by się w poszuki-
wanie prawdziwych przyczyn konfl iktów, aby 
sprzyjać ich dogłębnemu zrozumieniu i prze-
zwyciężaniu przez rozpoczęcie korzystnych 
procesów; dziennikarstwo zaangażowane we 
wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla 
eskalacji wrzasku i przemocy słownej.

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI (KAI)

Najlepszym antidotum na fałsz 

nie są strategie, ale ludzie: 

osoby wolne od chciwości, 

które są gotowe do wysłuchania 

i poprzez trud szczerego dialogu 

pozwalają wyłonić się prawdzie
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K
onferencja Episkopatu Polski pro-
mulgowała 19 czerwca 2018 r. De-
kret ogólny dotyczący sporządzania 
i modyfi kacji aktu chrztu w związ-

ku z przysposobieniem. 
Na początku należy odpowiedzieć na py-

tanie, czym jest adopcja? W prawie polskim 
funkcjonuje pod terminem przysposobienie. 
Jest to stosunek rodzinno-prawny powstają-
cy między rodzicami a dzieckiem na mocy 
orzeczenia sądu. W doktrynie katolickiej 
jest również uważany za przejaw apostol-
stwa świeckich (Sobór Watykański II, De-
kret o apostolstwie świeckich, nr 11), który 
ponadto umożliwia małżeństwom nie mogą-
cym mieć dzieci zaspokojenie ich instynktu 
macierzyńskiego (Jan Paweł II, Familiaris 
consortio, nr 14 i 41). Przysposobienie dziec-
ka może odbyć się na różnym etapie jego ży-
cia – przed udzieleniem sakramentu chrztu 
św., ale bardzo często również później. I wła-
śnie do tych przypadków odnosi się omawia-
ny dekret KEP.

Wymaganie dokonania wpisu
Wpisu dotyczącego przysposobienia do-

konuje się wyłącznie na wniosek zaintereso-
wanych osób. Są nimi przysposabiający lub 
sama osoba przysposobiona, o ile ukończyła 
18 rok życia. Zainteresowani składają taki 
wniosek do ordynariusza miejsca za pośred-
nictwem proboszcza parafi i, w której został 
sporządzony akt chrztu. Decyzję o przychy-
leniu się do wniosku podejmuje ordynariusz 
miejsca, którym jest każdy biskup diecezjalny 
oraz prawnie z nim zrównany, m.in. biskup 
polowy dla wiernych przynależących do Or-
dynariatu Polowego. Decyduje on również 
o formie tego wpisu, natomiast proboszczowi 
przypada w udziale jedynie wykonanie pole-
cenia przełożonego. Wpis ten może nastąpić 
po chrzcie, ale również przy okazji udzielania 
tego sakramentu.

Ważne, aby proboszcz zatroszczył się 
o dołączenie do takiego wniosku wszystkich 
wymaganych przez prawo dokumentów. Są 
to dokumenty cywilne potwierdzające toż-
samość, a także sam fakt przysposobienia 
– orzeczenie sądu rodzinnego, na mocy któ-
rego powstał ów stosunek rodzinno-prawny 
oraz zupełny odpis aktu urodzenia. 

Akt chrztu adoptowanych

Przed lub po chrzcie
Jeśli przysposobienie nastąpiło po chrzcie, 

oprócz dokumentów cywilnych niezbędne 
jest również świadectwo chrztu. W przypad-
ku trudności z załączeniem tego dokumentu 
kuria biskupia ma obowiązek zarządzenia 
dochodzenia w oparciu o dostępne dane, 
w szczególności biologicznych rodziców oso-
by adoptowanej.

Jeżeli podczas przygotowania do sakra-
mentu chrztu dziecka okaże się, że zostało ono 
przysposobione, w sporządzanym akcie chrztu 
należy wpisać dane rodziców prawnych, nato-
miast fakt przysposobienia jedynie odnoto-
wać. W dekrecie czytamy również, że „jeżeli 
to możliwe należy wpisać także dane rodziców 
biologicznych”. Może mieć to później zasadni-
cze znaczenie podczas przygotowania takiej 
osoby do małżeństwa sakramentalnego.

Modyfikacja lub nowy akt chrztu
Modyfi kacja aktu chrztu ma miejsce w przy-

padku sporządzenia nowego aktu urodzenia 
lub jeśli nowego aktu urodzenia nie wydano. 
W tym drugim przypadku do aktu chrztu 
należy wpisać nowe dane osoby ochrzczonej, 
ale bez wykreślania poprzednich, natomiast 
na marginesie należy zamieścić wzmiankę 
o adopcji. Sytuacja komplikuje się, kiedy po 
przysposobieniu sporządzony został nowy akt 
urodzenia. Wówczas możliwe jest sporządze-
nie nowego aktu chrztu. Należy wprowadzić 
w nim dane zgodne z dokumentami cywil-
nymi oraz datę i miejsce chrztu. Na wyraźny 
wniosek adoptujących, możliwe jest nawet za-
stąpienie daty i miejsca chrztu na datę i miejsce 
sporządzenia tego aktu chrztu. Należy w nim 
również zamieścić dane szafarza sakramentu 
oraz rodziców chrzestnych lub ich zastępców. 
Na marginesie należy jednak zaznaczyć, iż 
dane dziecko zostało przysposobione, powin-
na się ram również znaleźć informacja z nu-
merem i miejscem pierwszego aktu chrztu.

Nowy akt chrztu należy sporządzić w pa-
rafi i miejsca faktycznego zamieszkania przy-
sposabiających, a na marginesie dotychczaso-
wego należy dokonać zapisu zabraniającego 
jego ujawniania. W punkcie 6 Dekretu KEP 
możemy znaleźć gotową treść takiego zapi-
su: „akt z racji przysposobienia nie podlega 
ujawnianiu”.

Nowi chrzestni
Zainteresowani mogą wystąpić również 

do ordynariusza miejsca o ustanowienie za-
stępczych rodziców chrzestnych. Zgodnie 
z kanonem 872 Kodeksu prawa kanoniczne-
go chrzestni powinni „towarzyszyć w chrze-
ścijańskim wtajemniczeniu” dziecka, oraz 
troszczyć się, „żeby ochrzczony prowadził 
życie chrześcijańskie odpowiadające przy-
jętemu sakramentowi i wypełniał wiernie 
złączone z nim obowiązki”. Po przysposobie-
niu możliwe jest wyznaczenie zastępczych 
rodziców chrzestnych, którzy mieliby wypeł-
niać te obowiązki, o ile spełniają wymagania 
przewidziane w kanonie 874. W takiej sytu-
acji w nowym akcie chrztu należy wpisać ich 
imiona i nazwiska, a wydarzeniu prawnemu 
może towarzyszyć również obrzęd liturgicz-
ny – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
oraz błogosławieństwo małego dziecka. Nie 
można go jednak mylić lub utożsamiać z po-
wtórnym chrztem – sakramentem, którego 
można udzielać wyłącznie raz.

Przygotowanie do małżeństwa
Modyfi kacja aktu chrztu ma istotne zna-

czenie wobec późniejszego przygotowania 
do sakramentu małżeństwa. W odpisie aktu 
chrztu, który jest wydawany nupturientom, 
czyli tym, którzy przygotowują się do udzie-
lenia sobie sakramentu małżeństwa, ujaw-
nia się wyłącznie nowe dane. Nie ma tam 
wzmianki ani o rodzicach biologicznych, ani 
o samym przysposobieniu. Mogłoby więc 
dojść do sytuacji, w której małżeństwo pla-
nowałoby zawrzeć rodzeństwo. Są to oczy-
wiście przypadki skrajne, ale mimo wszystko 
możliwe. Dlatego, aby uniknąć nieważnego 
małżeństwa (przeszkoda pokrewieństwa, 
kan. 1078 KPK) oraz zdrady tajemnicy faktu 
przysposobienia, adoptowani przygotowują-
cy się do małżeństwa otrzymują wyłącznie 
odpis aktu chrztu. Znajdują się w nim wy-
łącznie informacje o rodzicach adopcyjnych, 
zaś informacja o rodzicach biologicznych 
ma zostać przesłana przesyłką poleconą 
bezpośrednio do parafi i, w której ma być 
przeprowadzone przedślubne dochodzenie 
kanoniczne, zwane potocznie spisaniem pro-
tokołu. Obowiązek i odpowiedzialność wy-
kluczenia przeszkody pokrewieństwa ciąży 
na proboszczu. Konieczne jest, aby zachował 
odpowiednią dyskrecję i delikatność. Jednak 
w sytuacji braku przeszkód nie wolno infor-
mować osoby przysposobionej nie będącej 
świadomej tego faktu.

DAWID LIPIŃSKI

Akt chrztu potwierdza i dokumentuje narodziny danej osoby dla Kościoła. Jest on o tyle istot-
ny, że stanowi podstawę do udzielania kolejnych sakramentów, a sam fakt ich przyjęcia jest 
w nim odnotowywany. Szczególna uwaga, a także znajomość przepisów, jest również istotna 
przy modyfikacji tego aktu, np. w związku z przysposobieniem.

Nowe wytyczne Konferencji Episkopatu Polski
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SZAMOTUŁY
Dnia 8 września 2018 r. odsłonięto w Szamotułach monument upa-
miętniający gen. broni Stanisława Maczka. W uroczystości uczest-
niczyła kompania honorowa 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze 
Świętoszowa i Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Pozna-
nia. Monument poświęcił ks. Marek Ratajczak, wikariusz parafi i św. 
Krzyża z Szamotuł.  WIESŁAW KANDUŁA

MALDEGEM
W dniach 8–9 września w belgijskim Maldegem odbyły się uroczy-
stości poświęcone pamięci kanadyjskich, polskich i brytyjskich żoł-
nierzy, walczących w 1944 r. o wyzwolenie Flandrii.

W sobotę 8 września kanadyjscy i polscy żołnierze wspólnie prze-
mierzyli trasę 28-kilometrowego marszu zorganizowanego wokół 
Maldegem, w rejonach gdzie w czasie II wojny światowej toczyły się 
walki. Na trasie złożono wiązanki kwiatów przy pomnikach upamięt-
niających alianckich wyzwolicieli Belgii. 

W niedzielę 9 września na Kanadyjskim Cmentarzu Wojennym 
zgromadzili się weterani II wojny światowej, mieszkańcy Maldegem, 
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz żołnierze z Kanady, 
Polski, Wielkiej Brytanii wraz z rodzinami. Modlitwę w intencji pole-
głych żołnierzy odmówił ks. ppłk Paweł Piontek.

W trakcie uroczystości głos zabrała również senator Anna Maria 
Anders, podkreślając wagę pamięcio bohaterach tamtych dni. Doda-
ła także, że szczególnie w dzisiejszych czasach należy przypominać 
Europie o tym, co wydarzyło się w trakcie II wojny światowej. Na za-
kończenie złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym wszyst-
kich 1119 pochowanych na cmentarzu żołnierzy, a dzieci, trzymając 
się za ręce, utworzyły wokół monumentu symboliczny krąg pamięci. 
PPŁK KRZYSZTOF PLAŻUK

WROCŁAW
Początek roku szkolnego, to czas powrotu do wytężonego zdobywania 
wiedzy, a także formowania młodych ludzi. W związku z tym w nie-
dzielę 9 września podczas pierwszej po wakacyjnej przerwie Mszy św. 
dla rodzin z dziećmi w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety Wę-
gierskiej we Wrocławiu miał miejsce obrzęd poświęcenia plecaków 
i przyborów szkolnych.

W kazaniu dialogowanym ks. kpt. Maksymilian Jezierski pytał 
dzieci o to, czym jest dobre wychowanie i co pomaga we właściwym 
kształtowaniu młodego człowieka. Treść kazania miała na celu na-
wiązanie do VIII Tygodnia Wychowania, który rozpoczynał się w tę 
niedzielę. 

Na koniec ks. kpt. Maksymilian Jezierski zaprosił licznie zebra-
nych uczestników do wzięci udziału w akcji: „Bądź ołówkiem w ręku 
Boga”, zachęcającej dzieci do bycia pomocnikami Pana Boga i do da-
wania świadectwa innym ludziom poprzez miłe słowo, uprzejmość, 
radość oraz dobre uczynki. XMJ

RZESZÓW
12 września rzeszowianie przeżywali Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Rzeszowskiej. Z tej okazji już od 7 września w Bazylice Oj-
ców Bernardynów odbywały się uroczystości odpustowe pod hasłem 
„Maryjo, dziękujemy Ci za dar niepodległości”. Przez sześć dni do 
sanktuarium pielgrzymowali m.in. chorzy, uczniowie, członkowie 
Róż Różańcowych, ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz kandyda-
ci do bierzmowania.

Główna suma odpustowa miała miejsce 12 września o godz. 18.00 
w Ogrodach Bernardyńskich. Tradycyjnie w tym dniu odbyła się 
pielgrzymka rodzin i służb mundurowych: żołnierzy, policjantów, 
strażaków, służby więziennej, straży miejskiej i Związku Strzeleckie-
go Strzelec. Mszy św. przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, or-
dynariusz archidiecezji lwowskiej. Mszę św. koncelebrowali: bp Jan 
Wątroba, bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski oraz blisko 
50 kapłanów diecezjalnych i zakonnych.Podczas sumy odpustowej 
dziesięciu księży, odbywających w czasach PRL przymusową służbę 
wojskową otrzymało nominację na stopień podporucznika. KAI

WARSZAWA
Mszą św. w katedrze polowej rozpoczęły się 13 września obchody 
święta Wojsk Lądowych (WL). – Piszcie piękną i szlachetną historię 
waszej służby, waszego życia. Już dziś pomyślcie o tym, jak Was będą 
wspominać przyszłe pokolenia – zachęcał w homilii żołnierzy WL 
biskup polowy Józef Guzdek. 

Centralne obchody święta odbyły się następnego dnia na war-
szawskim Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. – Wojska lądowe 
dziedziczą bogate tradycje polskiego oręża, dziś te historyczne do-
świadczenia motywują nas do obrony ojczyzny przed zagrożeniami 
i skłaniają nas do zaangażowania podczas szkolenia – mówił gen. 
bryg. Wojciech Grabowski, inspektor wojsk lądowych Dowództwa 
Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych podczas uroczystego apelu.

Podczas apelu wojskowi odebrali medale i wyróżnienia przyznane 
przez prezydenta, ministra obrony i dowódcę generalnego. KES

WROCŁAW
21 września Mszą św. w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety we 
Wrocławiu obchody swojego święta rozpoczęli żołnierze i pracowni-
cy 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Eucharystii przewodniczył i oko-
licznościowe kazanie wygłosił proboszcz parafi i – ks. prał. płk Janusz 
Radzik. Celebrans na początku liturgii odczytał przesłanie od Bisku-
pa Polowego WP Józefa Guzdka, a następnie zwrócił się do zgroma-
dzonych: „Stajemy przed Bogiem, aby Jemu dziękować za wszelkie 
łaski, które otrzymaliśmy. W czasie tej Mszy św. będziemy Go także 
prosili o błogosławieństwo do dalszej służby.”  XMJ

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:

WWW.ORDYNARIAT.PL




