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Jak nowi święci
wróćmy do spotkania z Jezusem

– Jezus zachęca nas dzisiaj, abyśmy powrócili do źródła radości, którym jest spotkanie z Nim, odważna decyzja, aby podjąć ryzyko pójścia 
za Nim, smak pozostawienia czegoś, aby podjąć Jego drogę – powiedział papież Franciszek podczas Eucharystii 14 października na placu
św. Piotra. Wskazał, że tą drogą poszło siedmioro tego dnia kanonizowanych świętych Paweł VI, abp Oskar Romero, Franciszek Spinelli, 
Wincenty Romano, Maria Katarzyna Kasper, Nazaria Ignacja od św. Teresy od Jezusa i Nunzio Sulprizio.

E
wangelia zaprasza nas do spotka-
nia z Panem, podobnie jak tego, 
który „upadł przed Nim na kolana”
(Mk 10,17). Możemy utożsamiać się 

z tym człowiekiem, którego imienia tekst nie 
przytacza, jakby sugerował, że może przedsta-
wiać każdego z nas. Pyta on Jezusa, jak „moż-
na osiągnąć życie wieczne?”. Prosi o życie na 
zawsze, życie w pełni: któż z nas by tego nie 
pragnął? Ale jak zauważamy, prosi o nie jako 

o dziedzictwo, które można posiąść, jak jakieś 
dobro, które można uzyskać, zdobyć o wła-
snych siłach. Istotnie, aby posiąść to dobro, 
przestrzegał przykazań od dzieciństwa i, aby 
osiągnąć cel, gotów jest zachowywać inne. Dla-
tego pyta: „Co mam czynić, aby osiągnąć?”.

Odpowiedź Jezusa go zaskakuje. Pan spoj-
rzał na niego z miłością. Jezus zmienia per-
spektywę: od zachowywanych przykazań, by 
uzyskać nagrodę, do miłości bezinteresownej 
i bez reszty. Ów człowiek mówił w kategoriach 

popytu i podaży, a Jezus proponuje mu histo-
rię miłości. Prosi, aby przeszedł od przestrze-
gania prawa do daru z siebie, od czynienia dla 
siebie do przebywania z Nim. I daje mu sta-
nowczą propozycję życia: „Sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, [...] Potem przyjdź 
i chodź za Mną”. Jezus mówi także do ciebie: 
„przyjdź i chodź za Mną!”. Przyjdź: nie stój 
w miejscu, bo aby być z Jezusem nie wystar-
czy nie czynić nic złego. Chodź za Mną!: nie 

idź za Jezusem tylko wtedy, 
gdy to tobie odpowiada, ale 
szukaj Go każdego dnia. 
Nie zadowalaj się przestrze-
ganiem przykazań, daniem 
trochę na jałmużnę i od-
mówieniem kilku modlitw: 
spotkaj w Nim Boga, który 
zawsze ciebie kocha, sens 
twojego życia, siłę, by dać 
siebie. [...]

Prośmy o łaskę, aby móc 
porzucić, ze względu na 
umiłowanie Pana, bogac-
twa, tęsknotę za odgrywa-
niem ważnych ról i posia-
daniem władzy, struktury, 
które nie są już odpowied-
nie do głoszenia Ewangelii, 
balasty utrudniające misję, 
węzły wiążące nas ze świa-
tem. Bez kroku naprzód 
w miłości nasze życie i nasz 

Kościół są chore na „egocentryczne samoza-
dowolenie” (Evangelii gaudium). Poszukuje-
my radości w jakiejś przelotnej przyjemności, 
zamykamy się w jałowej gadaninie, rozkłada-
my się w monotonii chrześcijańskiego życia 
bez energii, gdzie odrobina narcyzmu pokry-
wa smutek pozostawania niespełnionym.

Tak było z tym człowiekiem, który „od-
szedł zasmucony”. Uchwycił się przykazań 
i wielu swoich dóbr, nie oddał swego serca. 
I chociaż spotkał Jezusa i otrzymał spojrze-

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA PAŹDZIERNIK:
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, 
zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Na okładce:
Jeden z grobów Cmentarza Powązkowskiego
w Warszawie

Fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 24 października 2018 r.

E
nie pełne miłości, odszedł smutny. Smutek 
jest dowodem niespełnionej miłości. To znak 
serca letniego. Natomiast serce nieobciążo-
ne dobrami, które swobodne miłuje Pana, 
zawsze szerzy radość, której dzisiaj bardzo 
potrzeba. Święty papież Paweł VI napisał: 
„współcześni nam ludzie uwikłani w błędy, 
potrzebują doznania radości i usłyszenia 
jakby jej pieśni” (Gaudete in Domino). Jezus 
zachęca nas dzisiaj, abyśmy powrócili do źró-
dła radości, którym jest spotkanie z Nim, od-
ważna decyzja, aby podjąć ryzyko pójścia za 
Nim, smak pozostawienia czegoś, aby podjąć 
Jego drogę. Święci przemierzyli tę drogę.

Paweł VI uczynił to, idąc za przykładem 
Apostoła, którego imię przyjął. Podobnie jak 
on poświęcił życie dla Ewangelii Chrystusa, 
przekraczając nowe granice i stając się Jego 
świadkiem w głoszeniu i dialogu, prorokiem 
Kościoła wychodzącego, patrzącego na dale-
kich i troszczącego się o ubogich. Paweł VI, 
także w trudzie i pośród niezrozumienia, 
świadczył z zapałem o pięknie i radości cał-
kowitego naśladowania Jezusa. Dzisiaj nadal 
nas zachęca, wraz z Soborem, którego był 
mądrym sternikiem, abyśmy żyli naszym 
wspólnym powołaniem: powszechnym po-
wołaniem do świętości. Nie do połowicz-
ności, ale do świętości. To piękne, że wraz 
z nim i innymi świętymi jest dzisiaj Arcy-
biskup Romero, który porzucił bezpieczeń-
stwa świata, a nawet swoje własne, aby oddać 
swoje życie według Ewangelii, będąc blisko 
ubogich i swego ludu, z sercem zwróconym 
ku Jezusowi i braciom. To samo można po-
wiedzieć o Franciszku Spinellim, Wincentym 
Romano, Marii Katarzynie Kasper, Nazarii 
Ignacji od św. Teresy od Jezusa i Nuncju-
szu Sulprizio. Wszyscy ci święci, w różnych 
okolicznościach, przekładali na swoje życie 
dzisiejsze Słowo, bez letniości, bez kalkulacji, 
z żarliwością, by ryzykować i porzucić. Niech 
Pan pomoże nam naśladować ich wzorce.

TŁUM. ST (KAI)
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Św. Paweł VI i św. abp Oskar Romero, 1978 r.
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Modlitwa za Polskę
Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą odbyli w dniach 14-16 października wizytę w Stolicy Apostolskiej i Rzymie. Związana była
z 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Polska delegacja została przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka
i wzięła udział we Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra. Ponadto Prezydent odwiedził w Rzymie siedzibę Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego.

P
ara prezydencka przybyła do Rzymu 
już w niedzielny wieczór. Następnego 
dnia papież Franciszek udzielił au-
diencji Andrzejowi Dudzie z małżon-

ką oraz polskiej delegacji. Rozmowa w cztery 
oczy trwała około 30 minut i jak relacjonował 
później Prezydent RP dotyczyła Polski, Unii 
Europejskiej, rodziny i św. Jana Pawła II.

Andrzej Duda podkreślił, że w bardzo 
życzliwej atmosferze poruszono kwestie doty-
czące sytuacji w Polsce. – Ojciec Święty z wiel-
ką aprobatą mówił o wsparciu, jakie otrzymu-
ją rodziny w naszym kraju, o programie 500+ 
i innych formach wsparcia, co jest w obecnych 
czasach niezwykle ważne. Ze swej strony pod-
kreślałem, jak dzięki temu wiele zmieniło się 
w polskim społeczeństwie, w sytuacji dzie-
ci, że panujące wśród nich ubóstwo zostało 
praktycznie zlikwidowane. Jest to pewnego 
rodzaju cud, który wynika z programu 500+
– mówił dziennikarzom prezydent Andrzej 
Duda.

Z Ojcem Świętym Andrzej Duda roz-
mawiał także o przyszłości Europy. Papież 
Franciszek pytał Prezydenta jak ją postrzega, 
czy jest szansa, aby Unia Europejska wyszła 
z wszystkich kryzysów, w których jest pogrą-
żona. – Odparłem, że tak, ale jest konieczna 
zmiana sposobu myślenia. Należy wrócić do 
wartości, z których Unia Europejska wyrosła. 
Trzeba wrócić do tego, co mówili ojcowie UE 
kiedy ją tworzyli i budowali jako wspólnotę
– podkreślił Prezydent RP.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP u Ojca Świętego Franciszka

W rozmowie z Ojcem Świętym 
Prezydent przypomniał, że w przy-
szłym roku będzie obchodzona
100. rocznica nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych między od-
rodzoną Polską a Stolicą Apostol-
ską – Powiedziałem, że bylibyśmy 
bardzo zaszczyceni, gdyby Ojciec 
Święty zechciał nas odwiedzić. 
Ojciec Święty się uśmiechnął i po-
dziękował za zaproszenie. Mam 
nadzieję, że do takiej wizyty mo-
głoby dojść i wielu Polaków byłoby 
szczęśliwych – wyznał prezydent.

Po rozmowie w cztery oczy 
Franciszek przyjął pozostałych 
członków polskiej delegacji na 
czele z małżonką prezydenta Aga-
tą Kornhauser-Dudą. Para prezy-
dencka przekazała papieżowi namalowaną 
specjalnie na tę okazję kopię obrazu Jezusa 
Miłosiernego, autorstwa Andrzeja Gosika, 
kosz tradycyjnych polskich produktów żyw-
nościowych (z prośbą o przekazanie ich ubo-
gim) oraz dwa albumy: Apostołowie Bożego 
Miłosierdzia i Millenaria krakowskie. Andrzej 
Duda przekazując obraz papieżowi Francisz-
kowi powiedział, że obraz Jezusa Miłosierne-
go to w pewnym sensie symbol Polski i wiary 
w naszym kraju.

Ze swej strony Franciszek przekazał kopię 
medalionu z wizerunkiem placu św. Piotra 
przed ukończeniem kolumnady Berniniego, 

cztery papieskie doku-
menty, w tym adhortację 
apostolską Evangelii gau-
dium. W osobnej białej 
kopercie przekazał także 
podpisane tego dnia orę-
dzie na Światowy Dzień 
Pokoju, obchodzony tra-
dycyjnie 1 stycznia.

Po spotkaniu z pa-
pieżem Andrzej Duda 
rozmawiał z kard. Pietro 
Parolinem, sekretarzem 
stanu Stolicy Apostol-
skiej. Jak relacjonował 
prezydent, rozmawia-
no o relacjach polsko-

-ukraińskich, kwestii bezpieczeństwa tego 
kraju wobec wojny toczącej się na wschodzie 
Ukrainy, a także zagrożeniach, jakie niesie bu-
dowa przez Rosję i Niemcy gazociągu Nord
Stream 2, który jest zagrożeniem dla bezpie-
czeństwa energetycznego Ukrainy i innych 
krajów europejskich.

– Rozmawialiśmy o pokoju dla okręgów 
ługańskiego i donieckiego oraz okupacji 
Krymu. Powtórzyłem stanowisko Polski na 
ten temat, jakie zajęliśmy w Radzie Bezpie-
czeństwa ONZ oraz potrzebie obecności 
sił pokojowych tej organizacji w regionach 
wschodnich Ukrainy – powiedział prezydent 
Duda. W tym kontekście poruszono także te-
mat relacji ukraińsko-rosyjskich.

Po południu Andrzej Duda udał się z pry-
watną wizytą do Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej na Mentorelli. Jest to sanktuarium 
położone niedaleko Watykanu, które było 
jednym z ulubionych miejsc „wypadów” 
poza Watykan św. Jana Pawła II.

Msza św. przy grobie
św. Jana Pawła II

We wtorek przed południem polska dele-
gacja na czele z parą prezydencką uczestni-
czyła we Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła 
II w Bazylice św. Piotra. Liturgii przewodni-
czył kard. Zenon Grocholewski, były prefekt 
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K
onferencję w przeddzień 34. rocz-
nicy męczeńskiej śmierci błogosła-
wionego kapelana ludzi pracy zor-
ganizował Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego wraz z Instytutem Pa-
mięci Narodowej.

Na wstępie metropolita warszawski 
i Wielki Kanclerz UKSW kard. Kazimierz 
Nycz zaznaczył, że postać błogosławionego 
jest coraz lepiej znana, gdyż „coraz bardziej 
wchodzimy w głąb tego, co nam zostawił jako 
testament i przesłanie ks. Jerzy Popiełuszko”.

Podkreślił, że teraz chodzi właśnie o to, 
aby „nie poprzestać na powierzchni znajo-
mości osoby, dzieła, nauczania ks. Popiełusz-
ki, tak jak nam to czasem grozi przy św. Janie 
Pawle II, ale wybierać węższe tematy i iść 
w głąb tego, co nam chciał przekazać”.

Kardynał wspomniał, że miał okazję 
koncelebrować jedną z Mszy św. z ks. Je-
rzym w Nowej Hucie, organizowanych przez
ks. Kazimierza Jancarza, i zapamiętał go jako 
kapłana, który „od początku, od zakrystii stał, 
ubrany w zielony ornat, skupiony podczas tej 
Mszy św. na tym, co jest najważniejsze”.

Prezes Instytut Pamięci Narodowej dr Ja-
rosław Szarek przypomniał, że ks. Jerzy obfi -
cie czerpał w swoich kazaniach z nauczania 
prymasa Stefana Wyszyńskiego i Jana Paw-
ła II. Zaznaczył, że idea Mszy za Ojczyznę 
narodziła się w Sierpniu 1980, by skupić ruch 
robotniczy wokół krzyża, a same Msze były 
modlitwą za wielkie dzieło „Solidarności”. 
Dodał, że wspólnota, która powstawała pod-
czas tych Mszy, rozlewała się potem na całą 
Polskę i wciąż buduje jedność świata pracy 

Zwyciężał dobrem
Msze św. za Ojczyznę odprawiane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę wyrastały z potrzeb religijnych całego społeczeństwa. Nie bez znaczenia 
był też charyzmat mobilizowania ludzi do wiary, nadziei i miłości, który miał w sobie ks. Jerzy – mówili uczestnicy konferencji „Wiara i patrio-
tyzm. Msze za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W 100–lecie odzyskania niepodległości”, która odbyła się w czwartek 18 października na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

wokół krzyża i katolickiej nauki społecznej. 
– To jest wielkie dziedzictwo ks. Jerzego – po-
wiedział prezes IPN.

Dr Milena Kindziuk, badaczka życia bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, podkreśliła, że Msze św. 
za Ojczyznę, którym przewodniczył ks. Je-
rzy Popiełuszko, przyciągały tłumy wiernych 
z całej Polski. – To te Msze stały się przyczyną 
prześladowań ks. Jerzego, a w konsekwencji 
jego męczeńskiej śmierci – dodała.

Jak przypomniała, to na tych mszach
ks. Popiełuszko wygłaszał słynne kazania, 
w których uczył, że zło należy zwyciężać do-
brem. – I on zwyciężył dobrem, chociaż został 
zamordowany – zaznaczyła Milena Kindziuk.

Ks. prof. Józef Naumowicz (UKSW), nota-
riusz procesu kanonizacyjnego ks. Popiełusz-
ki stwierdził, że Msze św. za Ojczyznę były 

Msze św. za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki – konferencja na UKSW

watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolic-
kiej. Homilię wygłosił abp Jan Pawłowski, 
delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu 
Stolicy Apostolskiej. Mszę św. koncelebrowa-
li również m.in. abp Wiktor Skworc i bp Ma-
rian Florczyk oraz ok. 40 duchownych.

W liturgii uczestniczyli pielgrzymi z kraju, 
m.in. grupa Podhalan w strojach ludowych, 
kapłani z Polski pracujący w Wiecznym Mie-
ście, siostry zakonne, jak również mieszkańcy 
Rzymu. W kaplicy św. Sebastiana, gdzie znaj-
duje się grób św. Jana Pawła II zgromadziło się 
w sumie ok. 200 osób.

Kard. Zenon Grocholewski powiedział 
na początku liturgii, że św. Jan Paweł II 
spełniając swoją misję uniwersalną wobec 
całego Kościoła i świata, zrobił bardzo dużo 
dla naszego kraju, który znał, cenił, kochał, 
za który się modlił i który starał się uboga-
cać swoim słowem i działaniem. – My także 
przyszliśmy się modlić za nasz kraj, za Pol-
skę, tym bardziej że przypada w tym roku 
100. rocznica odzyskania niepodległości
– powiedział kardynał.

Hierarcha dodał, że obecność Prezydenta 
RP w Watykanie i przy grobie św. Jana Paw-
ła II w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową jest wymowna i budząca 

optymizm, w perspektywie dobra naszego 
kraju. 

W homilii abp Jan Romeo Pawłowski, dele-
gat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy 
Apostolskiej, nawiązał do dnia 16 października 
1978 r. przypominając, że był to poniedziałek, 
zwykły, październikowy, pogodny wieczór.
– I nagle ta zwykła, szara atmosfera wieczoru, 
została rozerwana wieścią, którą podały naj-
pierw te nielegalne, a potem nawet legalne pol-
skie fale radiowe i jedyny program telewizyjny. 
Wieścią tak niemożliwą, że trzeba było dużo 
wiary, aby ją przyjąć – wspominał hierarcha.

Zauważył, że długi pontyfi kat Jana Pawła II
wypełniony był modlitwą i przekładaniem na 
rozmaite języki, głoszeniem w różnych stro-
nach świata, świadczeniem własnym życiem, 
aż do przelania krwi, Chrystusowego wezwa-
nia i zapewnienia: „Nie lękajcie się!”.

Zwracając się Prezydenta RP abp Pawłow-
ski powiedział, że dobrze, że prezydent przy-
był do grobu papieża Polaka „wobec tego, co 
dokonuje się w ojczyźnie, wobec skarbu wol-
ności, jaki został nam dany, wobec rozwoju 
gospodarczego, jaki widać gołym okiem, ale 
także wobec tych wszystkich niemądrych po-
działów, kłótni i nieporozumień, warto tutaj 
właśnie przyjść i przyklęknąć” – dodał. 

Arcybiskup zaznaczył, że trzeba nie tylko 
wspominać, ale wziąć do ręki nauczanie papie-
ża Jana Pawła II. – Ileż tam dobrych rad i wyja-
śnień, ile przewidywania i zatroskania. Trzeba 
narodowego czytania i wprowadzania w ży-
cie nauczania Jana Pawła II, w życie Kościoła 
w Polsce i całego społeczeństwa – podkreślił.

Po Mszy św. para prezydencka złożyła 
wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed 
grobem św. Jana Pawła II. Andrzej Duda 
i jego żona Agata przez dłuższy czas się mo-
dlili, a wierni zgromadzeni w kaplicy św. Se-
bastiana w bazylice watykańskiej odśpiewali 
Barkę, ulubioną pieśń św. Jana Pawła II.

Po południu Andrzej Duda udał się do 
siedziby Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Świa-
towego Programu Żywnościowego. Siedziby 
obu tych organizacji mieszczą się w Rzymie.

Wizyta ta miała związek z obchodzonym 
16 października Światowym Dniem Żywno-
ści. Został on proklamowany przez FAO już 
1979 roku. Obchody mają być okazją do po-
głębiania świadomości opinii publicznej na 
temat globalnych problemów żywnościowych 
i wzmocnienia poczucia solidarności w walce 
z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

KAI, KES
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bardzo potrzebne, gdyż wyrastały z potrzeb 
religijnych całego polskiego społeczeństwa. 
Nie bez znaczenia był dający się zauważyć 
od pierwszych takich Mszy charyzmat ks. 
Popiełuszki, który nadawał celebracjom od-
powiednią atmosferę religijną. Ks. Jerzy miał 
też charyzmat mobilizowania ludzi do wiary, 
nadziei i miłości – jak mówił jeden z zeznają-
cych w procesie beatyfi kacyjnym kapłana.

Na Mszach za Ojczyznę dominowała at-
mosfera pokoju i modlitwy. Ks. Jerzy nie 
czynił na nich nic, co mogłoby zakłócić po-
rządek lub bezpieczeństwo publiczne. Ten 
motyw nawoływania do pokoju powtarza się 
w zeznaniach wszystkich osób, które uczest-
niczyły w tych Mszach.

Sam zresztą ks. Popiełuszko jeszcze dzień 
przed śmiercią cieszył się, że w trakcie Mszy 
za Ojczyznę nie było żadnych prób zakłóca-
nia porządku, a wierni byli na tyle dojrzali, że 
wszelkie ewentualne takie próby były natych-
miast ucinane.

Uczestnicy Mszy podkreślali też niezmien-
nie, że ks. Jerzy nie wygłaszał podczas nich 
kazań o charakterze politycznym, natomiast 
treść miała charakter religijny. Brat kapłana, 
Stanisław Popiełuszko, ubolewał m.in., że kil-
ka dni po Mszach czytał w prasie reżimowej, 
że ks. Jerzy wygłasza „podburzające i politycz-
ne kazania”. – Nic takiego w tych kazaniach nie 
było – podkreślił ks. prof. Naumowicz.

Jak dodał, kazania ks. Jerzego były na 
bieżąco przepisywane, powielane i rozpo-
wszechniane w całej Polsce, zwłaszcza na 
południu kraju. To z kolei udowadnia ich 
wpływ na kształtujące się w owym czasie po-
stawy religijne całego społeczeństwa.

Senator prof. Jan Żaryn, historyk Kościoła, 
podkreślił, że ks. Popiełuszko jest reprezentan-
tem całego nurtu polskiego kapłaństwa, które 
w ostatnich kilkuset latach, w obliczu zniewo-
lenia narodu i niemocy wyjścia na drogę ku 
niepodległości, znajdowało sposób na wyjście 
z tej beznadziejnej, wydawałoby się, sytuacji.

Prelegent zacytował m.in. słowa ks. Jana 
Sochonia o tym, że ks. Jerzy początkowo nie 

zdawał sobie sprawy z siły osobistego prze-
powiadania. Kiedy jednak ludzie zaczęli 
domagać się od niego nie tylko fragmentów 
homilii, uświadomił sobie, że oto staje w sze-
regu tych polskich księży, którzy mają za za-
danie umacniać narodową i religijną jedność
Polaków.

– Zwrócił zatem uwagę na styl własnych 
wypowiedzi, zaczął dobierać odpowiednie 
teksty literackie, odwoływać się do kazań 
Prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II, jak 
również nauczania biskupów polskich – cy-
tował ks. Sochonia prof. Żaryn.

W takiej beznadziejnej sytuacji po – przy-
znał prelegent – perfekcyjnym wprowadze-
niu stanu wojennego przez ekipę gen. Jaru-
zelskiego, bardzo szybko, bo już 17 stycznia 
1982 r. ks. Jerzy rozpoczął modlitwy z ro-
botnikami Huty Warszawa – „świadom, jak 
bardzo obecność Kościoła i konkretnego ka-
płana jest ważna w najtrudniejszych momen-
tach życia polskich patriotów, którzy zostali 
dotknięci bolesną niesprawiedliwością, bo 
znaleźli się jak gdyby w sytuacji bez wyjścia”.

Wprowadzenie stanu wojennego było 
z punktu widzenia porządku politycznego, 
w skali krajowej i międzynarodowej, dziełem 
perfekcyjnym. – Zostało wykonane, znisz-
czono „Solidarność”, niesprawiedliwość się 
stała i wygrała. Gdyby ludzie „Solidarności” 
zostali z taką diagnozą, to nie dość, że nie 
odzyskalibyśmy niepodległości, ale wprowa-
dzono by w tę przestrzeń „Solidarności” fałsz 
– mówił sen. Żaryn.

– Znaczenie ks. Jerzego w tej perspekty-
wie polegało na tym, że on wyszedł z tymi 
robotnikami ponad tę przestrzeń, która była 
możliwa do zdiagnozowania, po ludzku rzecz 
ujmując – stwierdził prof. Żaryn. – To jest ol-
brzymia polska tradycja wychodzenia ponad 
– dodał.

Dr Rafał Łatka (IPN) poinformował, że 
Msze św. za Ojczyznę odbywały się już przed 
1982 r., ale dopiero w czasie stanu wojennego 
stały się dla władzy komunistycznej istotnym 
problemem, na tyle istotnym, że były poru-

szane podczas rozmów władz z biskupami, 
w tym między gen. Wojciechem Jaruzelskim 
a prymasem Polski kard. Józefem Glempem.

Msze te stały się elementem różnych naci-
sków na hierarchię kościelną zmierzających 
do ukrócenia działalności odprawiających je 
księży. Były wręcz jednym z głównych celów 
polityki wyznaniowej władzy komunistycz-
nej. – Może to się wydawać zaskakujące, ale 
komuniści zdawali sobie sprawę z tego, jak 
groźną bronią jest wolne słowo i jak to słowo 
podkopuje reżim Wojciecha Jaruzelskiego
– mówił prelegent.

Badacz IPN zaznaczył też, że poruszanie 
tematów politycznych nie podobało się Epi-
skopatowi Polski, który stał na stanowisku, 
że świątynie nie są miejscem do organizowa-
nia w nich wydarzeń wykraczających poza 
charakter religijny zgromadzenia wiernych. 
Biskupi poruszali ten temat w rozmowach 
z konkretnymi księżmi, czego przykładem jest 
rozmowa między biskupem katowickim Her-
bertem Bednorzem a ks. Bernardem Czarnec-
kim, wspominana przez samego kapłana.

Historyk podał też szacunki władz, wedle 
których liczbę księży niepokornych oceniano 
na 3-5 proc. ogółu polskiego duchowieństwa, 
choć PRL–owski Urząd ds. Wyznań zawyżał 
ten odsetek do przedziału 5-10 proc.

Prelegent poinformował, że od pewnego 
czasu bezpieka przeprowadzała skrupulatną 
analizę treści wszystkich kazań wygłaszanych 
w Polsce. SB wysyłała na Msze funkcjonariu-
szy, których zadaniem było następnie rapor-
towanie, jaki procent danego kazania zawie-
rał „elementy społeczno-polityczne”.

Przykładem jest badanie opracowane
4 grudnia 1983 r., które wymienia, że na
17 tys. 176 kazań treść religijną miało
15 tys. 153 kazania, treści społeczno-politycz-
ne – 1833, z czego „treść negatywną” – 1272. 
– To pokazuje skalę działania SB nastawionej 
tylko na to, by sprawdzić, czy w kazaniach jest 
coś o niewłaściwym charakterze – dodał dr 
Łatka.

ŁUKASZ KASPER (KAI)

„Jerzy Popiełuszko. Biografia” 
Tegoroczna rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki zbiegła się z premierą no-
wej, biografii kapelana „Solidarności”, autorstwa dr. Mileny Kindziuk. Autorka dotarła w niej do 
niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych, ale również listów ks. Jerzego. Według 
autorki nie ma podstaw, by sądzić, żeby podważyć oficjalną datę śmierci ks. Jerzego czyli dzień
19 października, nie ma też żadnych dowodów na to, żeby twierdzić, że ks. Jerzy był przez kilka dni 
przetrzymywany i torturowany w Kazuniu.
Jak podkreślił podczas prezentacji książki 18 października ks. prof. Józef Naumowicz z UKSW 
przedstawione zostały także nowe informacje dotyczące ucieczki kierowcy ks. Jerzego – Walde-
mara Chrostowskiego. Jak się okazuje książka nie wyczerpuje tematu. Według dr. Rafała Łatki 
z IPN istnieje jeszcze szereg dokumentów, także w zasobach Instytutu, które wymagają dalszych 
badań. Są to materiały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz dokumenty pochodzące ze śledz-
twa prokuratorskiego. W opinii historyka równoczesna analiza obu rodzajów dokumentów może 
dostarczyć jakichś nowych informacji. Na razie możemy cieszyć się nową, obszerną biografią 
Błogosławionego. 
Milena Kindziuk, Jerzy Popiełuszko. Biografia, Wyd. ZNAK, Kraków 2018, s. 928.
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C
mentarz Wojskowy leży w północ-
no-zachodniej części Warszawy na 
terenie dawnego Powązkowskie-
go Pola Wojennego, założonego 

w pierwszych latach funkcjonowania Kró-
lestwa Polskiego utworzonego na kongresie 
wiedeńskim (1815). To wtedy rozpoczęła się 
militarna historia tej podmiejskiej okolicy, 
zwanej Powązkami (dopiero w 1916 r. włą-
czonej do Warszawy). Dotąd znanej z urzą-
dzonej tu w dobie stanisławowskiej z wielkim 
smakiem i przepychem letniej rezydencji 
rodziny Czartoryskich, a także założonej 
(1792) w jej wschodniej części nekropolii, 
tzw. Starych Powązek.

Przez cztery letnie miesiące ćwiczyło tu 
wojsko, co wieczór odbywały się efektow-
ne capstrzyki i symulowane bitwy, które 
przyciągały mieszkańców niedalekiej War-
szawy. Po klęsce powstania listopadowego, 
skasowaniu autonomii Królestwa Polskiego, 
stacjonowało tu ok. 40 tys. żołnierzy ro-
syjskich, powstał potężny fort (zwany dziś 
Fortem Bema). W 1912 r. władze Warszaw-
skiego Okręgu Wojskowego podjęły decyzje 
o założeniu cmentarza prawosławnego dla 
zmarłych żołnierzy. Wydzielony teren został 
obwiedziony murem, prowadząca doń bra-
ma została zwieńczona cebulastą kopułką 
z krzyżem greckim – symbolem Rosyjskie-
go Kościoła Prawosławnego, stanęła cmen-
tarna cerkiew pw. św. Mikołaja. Jesienią
1914 r., w pierwszych miesiącach Wielkiej 
Wojny (1914–1918), poczęto tu grzebać ty-
siące poległych i zmarłych z ran rosyjskich 
żołnierzy, w dużej mierze ofi ar tzw. Operacji 
warszawsko-iwanogorodzkiej (taką nazwę 
nosił wówczas Dęblin), jednego z najwięk-
szych militarnych zmagań w czasie tamtej 
wojny. Po zajęciu Warszawy w sierpniu
1915 r. przez Niemców, w odrębnej części 
nekropolii założono cmentarz żołnierzy 
niemieckich.

Pomnik żołnierskiej chwały 
Jesienią 1918 r., kiedy nadeszła Niepod-

legła, polskie władze wojskowe przekazały 
cmentarz pod zarząd duszpasterstwa woj-

Księga ojczystych dziejów 
Sto lat temu, jesienią 1918 r., na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach miały miejsce pierwsze pogrzeby żołnierzy 
powstającej do życia w wolności Polski Niepodległej. Po stu latach funkcjonowania jest to jedna z najsłynniejszych nekropolii Ojczyny. 
Panteon żołnierskiej chwały, miejsce narodowej pamięci, źródło wiedzy o trudnej drodze ostatniego stulecia, o drogach, postawach, 
wyborach ludzi, którzy tu spoczywają. Także miejsce bezustannej modlitwy o wieczny odpoczynek dla nich, o Boże miłosierdzie, o wie-
niec wiecznej chwały dla tych, co dobrze zasłużyli się Ojczyźnie. 

Cmentarz Wojskowy na Powązkach 

C
skowego, początkowo Konsystorza Polowe-
go, a od lutego 1919 r. Biskupstwa Polowego. 
Począł nosić nazwę: Cmentarz Wojskowy. 
Z cmentarnej bramy zniknęła prawosławna 
kopułka, kaplicą katolicką stała się cmentar-
na cerkiewka (stała w miejscu dzisiejszego 
Domu Pogrzebowego) oraz pobliska woj-
skowa cerkiew przebudowana na kościół pw. 
św. Jozafata Kuncewicza (w prace te był za-
angażowany ówczesny kapelan wojskowy, bł.
ks. Michał Sopoćko, po latach spowiednik 
i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny).

Latem 1920 r. cmentarz stał się ostatnią 
przystanią dla ponad tysięcznej rzeszy żoł-
nierzy WP, obrońców Ojczyzny przed bol-
szewicką nawałą: poległych podczas Bitwy 
Warszawskiej, zmarłych w stołecznych szpi-
talach. W II Rzeczypospolitej żegnano tu 
generałów, członków korpusu ofi cerskiego, 
osoby zasłużone na drogach ku Niepodległej. 
Powstały osobne kwatery legionistów Józefa 
Piłsudskiego, „dowborczyków” – żołnie-
rzy I Korpusu Polskiego w Rosji gen. Józefa
Dowbor-Muśnickego, pośród nich bohate-
rów wojennych dróg, m.in. bliskich współ-
towarzyszy Józefa Piłsudskiego (Ignacego 
Boernera, Aleksandra Sulkiewicza).

W 1929 r. na osi głównej cmentarnej 
alei, na wysokości kwatery żołnierzy 1920 r., 
wzniesiono monumentalny pomnik – sze-
ściometrową kolumnę z czerwonego granitu 
opatrzoną inskrypcją: „Orlętom polskim po-
ległym w obronie Warszawy podczas najazdu 
bolszewickiego roku 1920. Wdzięczni roda-
cy”. Dobitnie przemawiał swą patriotyczną 
symboliką: ukoronowany orzeł na głowicy 
kolumny szeroko rozłożonymi skrzydłami 
ochrania Polskę i Europy przed komuni-
stycznym zniewoleniem, na płytach dolnej 
partii pomnika ks. Ignacy Skorupka z krzy-
żem w dłoni prowadzi do ataku polskich żoł-
nierzy, wąsaty weteran w generalskiej czapce 
opowiada wojenne dzieje wpatrzonemu weń 
młodemu skautowi – spadkobiercy niepod-
ległościowego wiana. Po wojnie pomnik 
został usunięty z centralnej alei, przeniesio-
no go w sąsiedztwo Kwatery Powstańców 
1863 roku (powstałej w latach 1933–1938).
To także piękne, przemawiające swą arty-

styczna siłą i narodową symboliką dzieło 
– panteon sławy i pamięci. Są tam mogiły 
kilkudziesięciu powstańców i dziesiątki ta-
bliczek z nazwiskami uczestników tamtego 
zrywu ku wolności, kiedy Korona, Litwa 
i Ruś – zobrazowana medalionem z Orłem
– Pogonią – św. Michałem Archaniołem – po 
raz ostatni zbrojnym czynem zamanifestowa-
ły swą historyczną wspólnotę. W latach II RP 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach stał się 
ważnym miejscem w służbie narodowej pa-
mięci i historycznej edukacji, stałym punk-
tem na trasie szkolnych wycieczek przybywa-
jących do Stolicy. 

Groby obrońców Stolicy
Jesienią 1939 r. grzebano na nim żołnierzy 

WP, obrońców stolicy, Modlina, poległych 
w bitwie nad Bzurą, po kapitulacji miasta 
przenoszono zmarłych pochowanych na pla-
cach i skwerach, przy warszawskich szpita-
lach. Znajdują się tu groby trzech generałów  
poległych na polach Września 39 lub zmar-
łych w wyniku odniesionych ran (Mikołaja 
Bołtucia, Stanisława Grzmot-Skotnickiego, 
Stamisława Rawicz-Dziewulskiego, Francisz-
ka Włada). 

W czasie okupacji pięciohektarową 
przestrzeń cmentarza wydzielono na po-
chówki Niemców, odgradzając ją od po-
zostałej części. W 1990 r. szczątki 2566 
żołnierzy niemieckich m.in. poległych 
podczas Powstania Warszawskiego zostały 
ekshumowane przez Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge (Ludowy Niemiecki 
Związek Opieki nad Grobami Wojenny-
mi) i przeniesione na cmentarz wojenny 
w miejscowości Joachimów-Mogiły w po-
wiecie skierniewickim. 

W czasie wojny zarząd nad cmentarzem 
nadal sprawowały władze kościelne, po-
chówki odbywały się bardzo rzadko. W wa-
runkach konspiracyjnych (pod przybranymi 
nazwiskami) udało się tu w 1943 r. pochować 
trzech słynnych żołnierzy „Szarych Szere-
gów”: ppor. Jana Bytnara ps. „Rudy”, sierż. 
Tadeusza Mirowskiego, ps. „Oracz”, Tadeusza 
Zawadzkiego, ps. „Zośka”.
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Gloria Victis
Lata 1945–1947 to czas trudnej walki 

o pamięć o poległych żołnierzach Powsta-
nia Warszawskiego, o ich godny pochówek 
na Cmentarzu Wojskowym. Początkowo do 
działań w tym zakresie zostali konspiracyjnie 
skierowali żołnierze niepodległościowej Or-
ganizacji „NIE” i Delegatury Sił Zbrojnych, 
angażowało się środowisko płk. Jana Mazur-
kiewicza „Radosława”, towarzysze broni, „ko-
mitety rodzinne”. Udało się, mimo licznych 
napięć z władzami, ufundować i poświęcić
(1 sierpnia 1946 r.) pomnik Gloria Victis 
(Chwała Zwyciężonym) – w formie obelisku 
z czarnego marmuru, urządzić wokół niego 
kwatery powstańcze, przenieść do nich wcze-
śniej zidentyfi kowane szczątki podniesione 
z polowych cmentarzy i złożone w zbiorowych 
mogiłach w Ogrodzie Krasińskich. Cmentarz, 
przekazany pod zarząd Wojska Polskiego, co-
raz wyraziściej począł pełnić rolę panteonu Po-
wstania Warszawskiego, jego niepodległościo-
wego przesłania. Sfałszowane wybory (1948) 

„legalizujące” władzę komunistów, wzma-
gające się represje dotykające żołnierzy AK
– „zaplutego karła reakcji”, komunizacja życia 
społecznego uderzyły także w status Cmen-
tarza Wojskowego; zaprzestano prac konser-
watorskich, przychodzących na cmentarz le-
gitymowano, udział aresztowanych akowców 
w pracach ekshumacyjnych bywał w toku 
śledztw traktowany jako przestępstwo przeciw 
ludowej władzy. Policyjnych represji zaprzes-
tano po „odwilży” 1956 r. Można było napra-
wić zaniedbania, z pietyzmem urządzać kwa-
tery powstańczych zgrupowań, pielęgnować 
je, szczególnie tę znaczoną brzozowymi krzy-
żami – żołnierzy batalionu „Zośka”. 

Każdego roku w dniu 1 sierpnia, w go-
dzinę „W”, przychodzą tu tysiące. Sierpniowe 
pielgrzymowanie na Cmentarz Wojskowy 

nie ustaje, choć z biegiem czasu wykruszają 
się szeregi weteranów Powstania Warszaw-
skiego. Tego dnia hołd poległym oddają 
reprezentanci najwyższych instytucji życia 
narodu, Wojska Polskiego, a także młode po-
kolenie, harcerki, harcerze… 

Groby na Łączce
Po wojnie z głównej alei usunięto nie tyl-

ko pomnik Orląt 1920 roku, ale także grób 
Walerego Sławka (1879–1939), bliskiego 
towarzysza walki Józefa Piłsudskiego, trzy-
krotnego premiera rządu RP. Na jego miejscu 
stanął (stoi do dziś) okazały grobowiec komu-
nisty, żołnierza Armii Czerwonej w 1920 r.,
gen. Karola Świerczewskiego. Na cmenta-
rzu poczęto chować – w alejach zasłużo-
nych – czołowych notabli komunistycznych 
i ich ideowych poprzedników: przykładem 
groby Juliana Marchlewskiego i Bolesława 
Bieruta. W 1964 r., aby osłabić patriotyczną 
wymowę cmentarza i jego sięgających II RP 
tradycji wojskowych, zmieniono jego nazwę 

na: Cmentarz Komunalny. Stał się miejscem 
pochówków elit Polski Ludowej, szerokiego 
grona ludzi, także sztuki, kultury, nauki, ży-
cia społecznego. Pochówki miały charakter 
świecki. W godzinie pożegnania zamiast Sa-
lve Regina często rozbrzmiewała Międzyna-
rodówka. 

W 1996 r. Rada m.st. Warszawy przy-
wróciła dawną nazwę: Cmentarz Wojskowy. 
Już wcześniej, z chwilą zmian systemowych, 
cmentarz powrócił do normalności: pogrze-
bów religijnych. Poczęto – cmentarnymi upa-
miętnieniami – likwidować białe plamy na-
rodowej pamięci. Do wcześniej urządzonych 
kwater powstańców śląskich, wielkopolskich, 
żołnierzy I Armii LWP, dołączyły nowe: żoł-
nierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
– „maczkowców”, lotników polskich dywi-

zjonów, przybyły nowe upamiętnienia, m.in. 
pomnik-grobowiec gen. Michała Tokarzew-
skiego-Karaszewicza, komendanta Służby 
Zwycięstwu Polski, komendantów głównych 
AK, generałów Stefana Roweckiego, Tade-
usza Komorowskiego, Leopolda Okulickiego, 
także Sybiraków, Jaworznianków, pomordo-
wanych w obozach koncentracyjnych, po-
mnik Chwała Lotnikom Polskim. 

Odprowadza się tu na wieczną wartą za-
służonych członków Sił Zbrojnych III RP, 
weteranów polskich dróg ku Niepodległej. 
Doczesne szczątki niektórych z nich, zmar-
łych przed laty, wracają, niekiedy z dalekich 
cmentarzy na obczyźnie, aby tu, wśród swo-
ich, oczekiwać na dzień chwały zmartwych-
wstania. Żegnane z należnym splendorem, 
modlitwą Kościoła, ceremonialnym wojsko-
wym, honorową salwą. Jest to również miej-
sce wiecznego spoczynku ludzi zasłużonych 
w różnych dziedzinach życia społecznego 
i narodowego.

W przestrzeni Cmentarza Wojskowego, są 
trzy szczególne miejsca. 

Pierwsze: Dolinka Katyńska, miejsce upa-
miętnienia ofi ar Zbrodni Katyńskiej 1940 
roku. Od połowy lat 70. XX w. trwała tu 
trudna walka o upamiętnienie prawdy o ka-
tyńskiej zbrodni, o jej ofi arach, zainicjowa-
na przez grono odważnych, prawych osób 
skupionych w Kręgu Pamięci Narodowej, 
wspierana manifestacyjną obecnością setek, 
czasem tysięcy osób w kolejne rocznice wy-
buchu Powstania Warszawskiego, ich modli-
twą, morzem płonących zniczy.

Drugie: „Łączka” – miejsce tajnych po-
chówków ofi ar misterium nieprawości lat 
1945–1956 – polskich patriotów, żołnierzy 
spod znaku Polski Walczącej, uczestników 
niepodległościowego, antykomunistycznego  
podziemia lat powojennych, pomordowa-
nych w warszawskich więzieniach i katow-
niach organów bezpieczeństwa. Ich szcząt-
ki, ekshumowane i identyfi kowane w toku 
żmudnych badań, spoczęły w Panteonie
– Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych. 

Trzecie: Kwatera Smoleńska, 28 grobów 
i pomnik tych, którzy 10 kwietnia 2010 r. zgi-
nęli w drodze do Katynia w służbie Ojczyzny 
i narodowej pamięci. 

***
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Księ-

ga dziejów ostatniego stulecia Polski, jej stoli-
cy, Wojska Polskiego. Pisana przez tych, któ-
rych kierunek życia wyznaczała wiara, prawe 
sumienie, wierność narodowej tożsamości, 
etosowi służby dla Niepodległej. Także tych, 
którzy takim wartościom się sprzeniewierza-
li. Warto te cmentarne alejki przemierzyć dla 
refl eksji, rozbudzenia historycznej pamię-
ci. Czas ku temu jest stosowny: uroczystość 
Wszystkich Świętych, wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych. 

JĘDRZEJ ŁUKAWY 

Capstrzyk w przeddzień Święta Wojska Polskiego AD 2017, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera żołnierzy 1920 r. 
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Płk Zbigniew Makowiecki, harcerz, 
kawalerzysta, uczestnik II wojny światowej 
i działacz emigracyjny 

Zbigniew Makowiecki urodził się 11 kwiet-
nia 1917 r. w Petersburgu w rodzinie ziemiań-
skiej. Od 1920 r. mieszkał w Warszawie. 

Jako podporucznik 3. Pułku Strzelców 
Konnych w Wołkowysku brał udział w kam-
panii wrześniowej. Po rozbiciu pułku w Kali-
nowym Dole trafi ł do niewoli, wojnę spędził 
w różnych ofl agach (m.in. Colditz, Prenzlau, 
Neubrandenburg, Gross-Born). W maju 
1945 r., po wyzwoleniu przez wojska ame-
rykańskie, wstąpił do 10. Pułku Dragonów 
10. Brygady Kawalerii Pancernej w 1. Dywi-
zji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Wraz 
z dywizją spędził dwa lata na terenie Nie-
miec. W 1947 r. wyjechał do Anglii.

W 1953 r. ukończył studia statystyczne 
w Londynie. W 1955 r. ożenił się z Janiną 
Cabałą, z którą miał dwie córki i syna. Na 
emigracji działał aktywnie w Kole Pułkowym 
Pułku 3. Strzelców Konnych oraz jako wice-
prezes, a następnie jako prezes Zrzeszenia 
Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie. Był 
jednym z założycieli i kanclerzem Kapituły 
Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej. 
Mieszkał w Londynie. 

Aktywnie działał w Instytucie Polskim 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz w Zrze-
szeniu Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii 
Konnej. Od 1991 r. do śmierci był człon-
kiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy 
Polskiej w Grudziądzu. Po 1990 r. aktywnie 
włączył się w przekazywanie tradycji Polskiej 
Kawalerii zarówno jednostkom Wojska Pol-
skiego, jak również powstającym licznie od-
działom kawalerii ochotniczej. 

Uczestniczył w świętach pułkowych, 
a także w Zjazdach Kawalerzystów II RP, któ-
re od 1989 r. odbywają się w Grudziądzu. Od-
znaczony wieloma odznaczeniami polskimi 
i zagranicznymi m.in. Krzyżem Walecznych. 
Zmarł 24 października 2017 r. w Londynie.

Tomasz Sarnecki grafik, pasjonat historii, twórca 
Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela”

Tomasz Sarnecki urodził się 15 lutego 
1966 r. w Warszawie. Był absolwentem Wy-
działu Grafi ki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, gdzie prowadził Dyskusyj-

ny Klub Filmowy. W 1989 r. zaprojektował 
słynny plakat z Gary Cooperem „W samo 
południe” dla Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność”. Plakat ten prezentowany 
był później między innymi w Victoria and
Albert Museum w Londynie na wystawie stu 
najważniejszych plakatów XX wieku oraz 
na wystawie w Autry Museum of Western
Heritage w Los Angeles.

Był autorem opracowań, artykułów, pre-
zentacji i wystaw historycznych. Współpra-
cował z Dowództwem Garnizonu Warsza-
wa i Muzeum Wojska Polskiego. Pracował 
w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. Kierował również Stowarzyszeniem Hi-
storycznym Cytadela. Zmarł 2 stycznia 2018 r.
w Warszawie.

Prof. Barbara Otwinowska, łączniczka 
i sanitariuszka Powstania Warszawskiego, 
więziona w związku z procesem rtm. Pileckiego, 
profesor filologii polskiej

Barbara Otwinowska urodziła się 11 czer-
wca 1924 r. w Toruniu, w rodzinie ziemiań-
skiej. Do 1939 r. uczęszczała do Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek we Lwowie. Po dwóch la-
tach przerwy uczyła się na tajnych komple-
tach u sióstr Nazaretanek w Warszawie. Od 
stycznia 1943 r. działała w szeregach AK. 
Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako 
łączniczka, sanitariuszka i wartowniczka. Po 
jego upadku została wywieziona na roboty 
do Zagłębia Ruhry.

We wrześniu 1945 r. rozpoczęła studia 
polonistyczne i romanistyczne na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Od kwietnia do maja 
1947 r. utrzymywała w Warszawie kontakt 
ze swoim kuzynem Stanisławem Kuczyń-
skim ps. „August”, kurierem II Korpusu 
Polskiego do rtm. Witolda Pileckiego. Za 
udzieloną mu pomoc została 28 maja 1947 r.
zatrzymana przez UB. Przeszła śledztwo 
w MBP i w słynnym X pawilonie przy ul. Ra-
kowieckiej. Wyrokiem Wojskowego Sądu Re-
jonowego w Warszawie z 30 września 1947 r.
oraz z dnia 21 października 1948 r. została 
skazana na 3 lata więzienia. Od maja 1949 r. 
była więziona w Zakładzie Karnym w Fordo-
nie koło Bydgoszczy, skąd po odbyciu kary 
została zwolniona 7 czerwca 1950 r. Po zwol-
nieniu mieszkała w Warszawie. Powróciła na 

Pożegnaliśmy ich
w minionym roku

Przypominamy kilka osób, które żegnaliśmy w minionym roku. Wielu z nich kapelani
odprowadzali na wieczną wartę, a w swoją ostatnią drogę wyruszali z katedry polowej Wojska 
Polskiego. Prosimy o modlitwę w ich intencji.

przerwane studia polonistyczne i w 1952 r. 
uzyskała magisterium.

Pracowała w Instytucie Badań Literackich 
PAN w Warszawie. Była badaczem literatu-
ry staropolskiej, zajmowała się także historią 
działań niepodległościowych kobiet, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem więźniarek Fordonu. 
W 1992 r. wydała „Wiersze więzienne” Ireny 
Tomalakowej. Zebrała, opracowała oraz po-
przedziła wstępem zbiór wierszy autorstwa 
więźniów politycznych „Przeciwko złu. Wier-
sze i piosenki więzienne 1944–1956” (Warsza-
wa 1995) oraz wydała opracowanie „Zawołać 
po imieniu. Księga kobiet – więźniów poli-
tycznych 1944–1958” t. I (Nadarzyn 1999).

Działała w Społecznej Fundacji Pamięci 
Narodu Polskiego, w której pełniła funkcję 
Kanclerza Orderu „Polonia Mater Nostra 
Est”. W 1995 r. została uhonorowana Nagrodą 
im. Jana Górskiego, przyznawaną przez To-
warzystwo Miłośników Historii, a w 2005 r.
tytułem Kustosz Pamięci Narodowej, nada-
wanym przez Instytut Pamięci Narodowej za 
wybitny wkład w upamiętnianie historii na-
rodu polskiego w latach 1939–1989.

Barbara Otwinowska został odznaczona 
m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski (2007), Brązowym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajo-
wej (Londyn, 1985), Warszawskim Krzyżem 
Powstańczym (1987), Krzyżem Więźnia Po-
litycznego 1939–1989 (1996). Była członkiem 
Kapituły Honorowej Nagrody im. Danuty 
Siedzikówny „Inki”. Zmarła 15 stycznia 2018 r.
w Warszawie.

Ks. ppłk. Andrzej Jakubiak, werbista,
kapelan Ordynariatu Polowego

Andrzej Jakubiak urodził się w 1952 r. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w Zgroma-
dzeniu Bożego Słowa (werbiści) 20 września 
1980 r. W duszpasterstwie wojskowym pra-
cował od 1 marca 1994 r.
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Był pierwszym kapelanem Jednostki 
Specjalnej GROM. Pełnił posługę m.in. na 
wojskowych misjach zagranicznych na Ha-
iti (1994–1995), w Bośni i Hercegowinie 
(1996–1997), w Afganistanie (2004–2005). 
Był proboszczem parafi i wojskowej w Nowym 
Glinniku (2000–2004), a następnie w Kazu-
niu (2005–2012). Po przejściu na emeryturę 
w 2012 r. pełnił posługę kapelana w Wojsko-
wym Instytucie Medycznym. Był kapelanem 
Związku Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej Okręgu Mazowieckiego im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego oraz środowiska kreso-
wian 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Zmarł 9 lutego 2018 r. w 66 roku życia.
13 lutego w Lindowie koło Kłobucka odbyły 
się uroczystości pogrzebowe. Ks. ppłk Jaku-
biak spoczął na miejscowym cmentarzu pa-
rafi alnym.

Barbara Wachowicz, pisarka, reportażystka, 
autorka biografii wielkich Polaków 

Barbara Wachowicz urodziła się w 1937 r.
w Warszawie. Była absolwentką Wydziału 
Dziennikarstwa UW oraz Studium Historii 
i Teorii Filmu łódzkiej fi lmówki.

Była autorką m.in. biografi i Adama Mic-
kiewicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Stefana Żeromskiego i Tade-
usza Kościuszki, serii „Wierna Rzeka Har-
cerstwa”, w której opisywała najważniejsze 
postaci polskiego ruchu harcerskiego. Była 
autorką scenariuszy fi lmowych i telewizyj-
nych, słuchowisk radiowych, wystaw i wido-
wisk scenicznych.

W 2012 r. otrzymała Krzyż Ofi cerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Została doce-
niona również przez polskie dzieci. Otrzy-
mała od nich Order Uśmiechu. W 2006 r., 
w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, została wyróżniona Hono-
rowym Obywatelstwem Miasta Stołecznego 
Warszawy. Była wyróżniona również Na-
grodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Nagrodą Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz Nagrodą Województwa 
Wielkopolskiego. W 2010 r. biskup polowy 
Tadeusz Płoski uhonorował ją nagrodą Bene-
merenti. W 2012 r. otrzymała nagrodę Totus 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zmarła 
7 czerwca w Warszawie.

Irena Szewińska lekkoatletka,
mistrzyni olimpijska

Irena Szewińska (z domu Kirszenstein) 
urodziła się 24 maja 1946 r. w Leningradzie. 
Była polską lekkoatletką, specjalizującą się 
w biegach sprinterskich i skoku w dal, a po 
zakończeniu kariery działaczką krajowych 
i międzynarodowych organizacji sportowych.

Należała do najbardziej utytułowanych 
polskich sportowców i najwybitniejszych 
lekkoatletek w historii: stawała na podium 
na czterech kolejnych igrzyskach olimpij-
skich. Była siedmiokrotną medalistką igrzysk 

olimpijskich (3 medale złote, 2 srebrne
i 2 brązowe) oraz dziesięciokrotną medalist-
ką mistrzostw Europy (10 medali na otwar-
tym stadionie i 3 w hali). 

W 1974 agencja prasowa United Press In-
ternational wybrała ją najlepszą sportsmenką 
na świecie. Została też uhonorowana tytułem 
najlepszego polskiego sportowca XX w.

W 2016 r. otrzymała najwyższe polskie 
odznaczenie – Order Orła Białego. Zmarła 
29 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Ks. płk Kazimierz Antoniewicz, kapelan 
Generalnego Dziekanatu Wojskowego 
i Ordynariatu Polowego 

Kazimierz Antoniewicz urodził się w 1936 r.
w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął
21 czerwca 1956 roku, do duszpasterstwa 
wojskowego został przyjęty 1 czerwca 1986 r.,
był m.in. proboszczem kościoła garnizono-
wego w Szczecinie. Zmarł 18 lipca 2018 r. 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. płk. Ka-
zimierza Antoniewicza odbyły się 26 lipca 
2018 r. w kościele garnizonowym w Szczeci-
nie. Kapelan został pochowany na Cmenta-
rzu Centralnym w Szczecinie.

Płk Stanisław Oleksiak, żołnierz AK, honorowy 
prezes Światowego Związku Żołnierzy AK

Stanisław Oleksiak urodził się w 1924 r. 
Wraz z braćmi w czasie II wojny światowej 
był zaangażowany w działalność konspiracyj-
ną na wileńszczyźnie, brał udział w operacji 
„Ostra Brama”. 

4 października 1944 r. podczas walk z UB we 
wsi Perlejewo został poważnie ranny, a w na-
stępstwie zdrady aresztowany. Przeszedł bru-
talne śledztwo i tzw. proces kiblowy, podczas 
którego posiedzenia sądu odbywały się w celi, 
a oskarżonego sadzano na wiadrze. W czerw-
cu został zwolniony, a następnie znów aresz-
towany za działalność konspiracyjną w grupie 
wywiadowczej por. Stanisława Karolkiewicza, 
działacza WiN, pracującej dla Dowództwa 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wojsko-
wy Sąd Rejonowy skazał go na 10 lat pozba-
wienia wolności. Karę odbywał w więzieniu 
na ul. Rakowieckiej i we Wronkach, przez dwa 
lata pracował w kopalniach węgla w Sierszy 
Wodnej i Brzeszczach. W grudniu 1954 r. zo-
stał warunkowo zwolniony.

Po wyjściu na wolność rozpoczął pracę 
w bazie gospodarczej Stowarzyszenia PAX. 
Następnie podjął studia na wydziale prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał 
tytuł magistra. W 1960 r. został przeniesiony 
do przedsiębiorstwa „Inco-Veritas”, gdzie pra-
cował na różnych stanowiskach do 1993 r.

Był wiceprezesem i prezesem (2010–
–2013) Światowego Związku Żołnierzy AK. 
W marcu 2013 r. nadano mu tytuł prezesa 
honorowego związku. Ppłk Stanisław Olek-
siak był kawalerem Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari i Krzyża Walecznych. W 2009 r. 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

przyznała mu Złoty Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej. Zmarł 25 lipca 2018 r. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 sierp-
nia w Warszawie.

Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, przedwojenny 
oficer WP, Powstaniec Warszawski, prezes 
Związku Powstańców Warszawskich

Zbigniew Ścibor-Rylski urodził się 10 mar-
ca 1917 r. w Browkach na Ukrainie. Po matu-
rze wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa, 
którą ukończył jako prymus w 1939 r. Otrzy-
mał przydział do I Pułku Lotniczego Warsza-
wa-Okęcie, który w dniu 6 września 1939 r. 
został ewakuowany na południowy-wschód 
i dołączył do samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka 
Kleeberga. Brał udział w walkach pod Mroza-
mi, Łęczną, Adamowem i Kockiem.

Po kapitulacji został wywieziony do Kielc, 
następnie do obozu w Stargardzie, a stamtąd 
na roboty w Horoście, Strossdorfi e i Piritz, 
skąd uciekł. Po przybyciu do Warszawy wstą-
pił do ZWZ, gdzie otrzymał przydział do gru-
py przyjmowania zrzutów. 20 czerwca 1943 r.
został wysłany do Kowla. Po powołaniu
1 stycznia 1944 r. 27. Wołyńskiej Dywizji AK 
został dowódcą II kompanii 50 pułku pp. Ba-
talionu „Sokoła”. Przeszedł cały szlak bojowy 
dywizji. W lipcu 1944 r. został wezwany do 
Warszawy. 1 sierpnia 1944 r. otrzymał przy-
dział do batalionu „Czata-49”, zgrupowania 
„Radosław”. Walczył na Woli, Muranowie, 
Stawkach i Starym Mieście. W całej kampanii 
był trzykrotnie ranny.

Po wojnie wyjechał do Poznania i zaprze-
stał działalności konspiracyjnej. Pracował 
m.in. w Biurze Samochodów Remontowa-
nych „Motozbyt”, jako kierowca w Poznań-
skim Przedsiębiorstwie Transportowym. 
W 1956 został inspektorem technicznym 
w Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych 
INCO. Na emeryturę przeszedł w 1977 r.

W sierpniu 1984 r. został członkiem Oby-
watelskiego Komitetu Obchodów 40 rocznicy 
Powstania Warszawskiego. W 1990 r. został 
powołany na prezesa Związku Powstańców 
Warszawskich. Funkcję tę pełnił do śmierci.

Był członkiem Rady Kombatanckiej przy 
Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych oraz Rady Kombatanckiej przy 
Prezydencie RP. Brał udział w pracach Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Od 
2006 r. był członkiem Kapituły Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari. 7 maja 2005 r. zo-
stał mianowany na stopień generała brygady 
w stanie spoczynku. 

W 2012 r. IPN ujawnił, że gen. Zbigniew 
Ścibor-Rylski współpracował po wojnie ze 
służbami komunistycznymi. W 2016 r. roz-
poczęto proces lustracyjny, przerwany jednak 
został w listopadzie tego samego roku z uwagi 
na zły stan zdrowia generała. Zmarł 3 sierpnia 
2018 r. w Warszawie w wieku 101 lat.
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O
dpust uzyskać może tylko ten, kto 
został ochrzczony, ponieważ jest on 
ściśle powiązany z sakramentem po-
kuty i pojednania. W Kodeksie pra-

wa kanonicznego możemy przeczytać, że „tyl-
ko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto 
został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany 
i znajduje się w stanie łaski” (kan. 996 § 1). Nie 
wystarczy więc sama przynależność do wspól-
noty Kościoła, ale konieczne jest również pro-
wadzenie życia zgodnego z Ewangelią. Powyż-
sze warunki jednak nie wystarczą, jeśli wierny 
nie będzie miał intencji uzyskania odpustu, co 
z kolei wiąże się z posiadaniem pewnej wiedzy 
na ich temat.

Zupełny i cząstkowy
Możliwe jest uzyskanie odpustu zupełne-

go, który gładzi karę za wszelkie odpuszczo-
ne grzechy, oraz odpustu cząstkowego, który 
gładzi jej część. Oprócz większych wymagań, 
potrzebnych do uzyskania odpustu zupełne-
go, ustawodawca ograniczył możliwość jego 
uzyskania do jednego dziennie. Oznacza to, 
że wierny może uzyskać tylko jeden odpust 
zupełny w ciągu dnia, mimo iż spełni wyma-
gane warunki kilkukrotnie.

Warunki uzyskania
Aby odpust uzyskać, zdolna do tego oso-

ba musi wypełnić przewidziane przez prawo 
warunki.

Podobnie, jak przy spowiedzi, jest pięć wa-
runków uzyskania odpustu: stan łaski uświę-
cającej, przyjęcie Komunii Świętej, wolność 
od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 
(nawet powszedniego) modlitwa w intencjach 
papieskich oraz wykonanie czynność, która 
warunkuje uzyskanie odpustu. Zanim przej-
dziemy do wskazania tych czynności, zatrzy-
mamy się nad czterema pierwszymi warunka-
mi, które za każdym razem należy wypełnić.

Stan łaski uświęcającej i przyjęcie 
Komunii św.

Są to dwie czynności ściśle ze sobą powią-
zane, ponieważ wierny nie będący w stanie 
łaski uświęcającej nie może przystąpić do Sto-
łu Eucharystycznego bez wcześniejszego sko-
rzystania ze spowiedzi. Ustawodawca w kan. 
996 stanowi, iż osoba chcąca uzyskać odpust 
musi znajdować się „w stanie łaski, przynaj-
mniej przed końcem wypełniania przepisa-

nych czynności”. Oznacza to, że przystąpienie 
do sakramentu pokuty, a następnie przyjęcie 
Eucharystii może mieć miejsce już po wyko-
naniu tej specjalnej czynności, która warun-
kuje uzyskanie odpustu (np. uczestnictwo 
w Mszy prymicyjnej, uczestnictwo w nabo-
żeństwie Drogi Krzyżowej czy uczestnictwo 
w rekolekcjach, przynajmniej trzydniowych). 
Warto podkreślić, iż po przystąpieniu do 
sakramentalnej spowiedzi można uzyskać 
kilka odpustów, o ile dana osoba pozostanie 
w stanie łaski uświęcającej. Nie trzeba więc 
za każdym razem na nowo przystępować do 
tego sakramentu, konieczne jest jednak przy-
jęcie Komunii św. (w trakcie Eucharystii lub 
poza nią).

Istnieje również potrzeba uwolnienia od 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
Można dążyć do takiej postawy wzbudzając 
w sercu żal za swoje grzechy, choćby znaną 
formułą „ach żałuję za me grzechy”.

Modlitwa w intencjach papieskich
Jest to warunek bardzo często błędnie ro-

zumiany. Jego istotą jest bowiem modlitwa 
w intencjach, które w swoim sercu nosi Biskup 
Rzymu, papież. Nie jest on natomiast tożsamy 
z modlitwą w intencji samej osoby (o którą 
papież Franciszek często prosi), a taka mo-
dlitwa nie jest jednym z warunków uzyskania 
odpustu. Konieczna jest zatem modlitwa w in-
tencjach, za które w danym momencie modli 
się papież. Znajomość tych intencji nie jest 
konieczna, jednakże taką informację można 
znaleźć chociażby na drugiej stronie każdego 
numeru naszego czasopisma.

Czynności związane z odpustem
Odpust można uzyskać każdego dnia, 

należy spełnić wskazane wcześniej warun-
ki oraz wykonać jedną z czynności przewi-
dzianych przez najwyższą władzę kościelną. 
Są wśród nich m.in. pobożne odmówienie 
różańca maryjnego w kościele, kaplicy lub 
wspólnie z rodziną wraz z rozważaniem ta-
jemnic, przynajmniej półgodzinne czytanie 
Pisma Świętego w brzmieniu zatwierdzonym 
przez władzę kościelną lub przynajmniej pół-
godzinna adoracja Najświętszego Sakramen-
tu wystawionego w monstrancji. Na terenie 
Polski możliwe jest również uzyskanie od-
pustu zupełnego za odmówienie Koronki do 
Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy 

Odpusty, czyli jak możemy pomóc zmarłym?

przed Najświętszym Sakramentem, choćby 
nawet znajdował się w tabernakulum.

Są również odpusty, które ściśle wiążą 
się z określonym czasem, np. odpust zupeł-
ny można uzyskać za pobożne nawiedzenie 
cmentarza w dniach 1-8 listopada. Szcze-
gółowy spis czynności odpustowych można 
znaleźć w wydanym 16 lipca 1999 r. przez 
Penitencjarię Apostolską Wykazie Odpustów 
Enchiridion indulgentiarum lub w wydanym 
w 2012 r. w Katowicach polskim przekładzie 
pt. „Wykaz odpustów. Normy i nadania”. Od-
pusty mogą być również powiązane z danym 
miejscem, np. nawiedzenie kościoła w uroczy-
stość tytułu tego kościoła, czyli w odpust para-
fi alny (zbieżność nazw nie jest przypadkowa).

Odpusty nadawane są również przez Pe-
nitencjarię Apostolską w specjalnym czasie. 
Ordynariat Polowy zwrócił się do Penitencja-
rii Apostolskiej z prośbą o obdarzenie takim 
przywilejem niektóre kościoły garnizonowe 
w czasie nadchodzącego jubileuszu 100 lecia 
Biskupstwa Polowego.

Podsumowanie
Odpusty możemy więc uzyskiwać codzien-

nie, choć odpust zupełny tylko jeden w ciągu 
dnia, Należy spełnić określone warunki tj. stan 
łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., wol-
ność od przywiązania do jakiegokolwiek grze-
chu i modlitwę w intencjach papieskich oraz 
wykonać czynność, z którą uzyskanie odpustu 
jest związane, np. pobożne nawiedzenie cmen-
tarza w dniach 1-8 listopada. Warto o tym pa-
miętać, gdy będziemy nawiedzać cmentarze 
w nadchodzących dniach.

DAWID LIPIŃSKI

Odpust to darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty i pojednania, czyli te, które zostały już wyjawione 
spowiednikowi podczas spowiedzi, która zakończyła się udzieleniem rozgrzeszenia. Co ważne, odpust możemy uzyskać albo dla siebie, albo dla 
osoby zmarłej, nie możemy go natomiast ofiarować za innych żyjących. Odwiedzając groby naszych zmarłych warto więc zapalić im nie tylko znicz, 
ale również w ofiarować im ten szczególny dar zaczerpnięty z duchowego skarbca Kościoła. Jak uzyskać taki odpust?
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Urodzony 24 grudnia 1882 r. w Końskich, 
jako syn Michała i Tekli z d. Cybińskiej.
30 maja 1899 r. ukończył 4-klasowe Męskie 
Klasyczne Progimnazjum w Sandomierzu 
i wstąpił do miejscowego Seminarium Du-
chownego. 2 lipca 1905 r. otrzymał w święce-
nia kapłańskie z rąk biskupa sandomierskie-
go Stefana Zwierowicza. 9 września 1905 r.
został wikariuszem w parafi i pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach. 
16 października 1905 r. przeniesiono go na 
wikariat do parafi i pw. Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Wierzbicy.

29 sierpnia 1908 r. podjął studia w Akade-
mii Duchownej w Sankt Petersburgu, które 
ukończył 1 września 1911 r. dyplomem kandy-
data Świętej Teologii. Po powrocie do diecezji 
na krótko objął wikariat w sandomierskiej pa-
rafi i katedralnej. Następnie był wikariuszem 
w parafi i pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Solcu nad Wisłą. 2 grudnia 
1911 r. przeniesiono go na wikariat w para-
fi i pw. Świętej Barbary w Słupi Nadbrzeżnej. 
27 lutego 1912 r. objął wikariat w radomskiej 
parafi i farnej pw. Świętego Jana Chrzciciela. 
30 lipca 1913 r. został proboszczem para-
fi i fi lialnej pw. Świętego Józefa Oblubieńca 
w Bzinie. Formalnie parafi a obejmująca dużą 
część ówczesnej Kamiennej (obecnie Skarży-
sko-Kamienna) została erygowana dopiero 
w 1919 r. Zajął się budową kościoła parafi al-
nego. Był prefektem w prywatnej szkole dla 
dziewcząt Heleny Wegner oraz w Wyższej 
Szkole Początkowej. Po zajęciu Kamiennej 
przez armię austro-węgierską założył Ko-
mitet Obywatelski. Stanął na czele Komisji 
Szkolnej tego komitetu. Udzielał się w Ko-
misji Dobroczynności. Od sierpnia 1915 r.
do września 1917 r. był członkiem Komisji 
Szkolnej Ziemi Radomskiej, która tworzyła 
szkoły elementarne i średnie. 25 paździer-
nika 1915 r. uruchomił Koedukacyjne Pro-
gimnazjum Męskie Filologiczne w Kamien-

nej, zostając jego pierwszym dyrektorem.
10 marca 1917 r. został proboszczem parafi i 
pw. Świętego Stefana w Policznie. Odbudo-
wał kościół zniszczony w czasie wojny. Od 
grudnia 1917 r. był członkiem Okręgowej 
Rady Szkolnej w Kozienicach. Był radnym 
Rady Gminnej w Policznie i Sejmiku Powia-
towego w Kozienicach.

26 stycznia 1919 r. został wybrany posłem 
do Sejmu Ustawodawczego z listy Bloku Naro-
dowego w okręgu wyborczym nr 32 (Radom). 
Był członkiem klubu poselskiego Związek Sej-
mowy Ludowo-Narodowy. Pracował w pięciu 
komisjach sejmowych: Demobilizacyjnej (jako 
zastępca przewodniczącego), Opieki Społecz-
nej (zastępca przewodniczącego), Odbudowy 
Kraju, Opałowej i Oświatowej. 30 września 
1921 r. z ramienia Sejmu został członkiem 
Państwowej Rady Emigracyjnej.

Jako poseł do Sejmu Ustawodawczego 
wstąpił w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
do Wojska Polskiego w charakterze kapelana 
lotnego. Nie otrzymał przydziału do jakiej-
kolwiek jednostki wojskowej. Jego zadaniem 
było objeżdżanie oddziałów, dodawanie otu-
chy i umacnianie ducha walczących o wol-
ność ojczyzny. W razie potrzeby miał po-
magać kapelanom czynnym w pojedynczych 
oddziałach wojskowych. I tak w lecie 1920 r. 
wyjechał do I Brygady Kawalerii walczącej 
w Małopolsce Wschodniej. Odwiedził ka-
drę 11 pułku ułanów w Zamościu. Razem 
z tym pułkiem udał się do Bełżca, potem do 
Krystynopola, a następnie do Włodzimierza 
Wołyńskiego, gdzie odwiedził rannych i cho-
rych żołnierzy przywiezionych z frontu. 16 
sierpnia 1920 r. w związku ze wznowieniem 
prac Sejmu z 9 pułkiem artylerii powrócił do 
Warszawy. Jako członek Zarządu Polskiego 
Czerwonego Krzyża był na froncie pod Se-
rockiem. Jako kapelan lotny i poseł zwiedzał 
szpitale wojskowe w Radomiu i dla nich wy-
starał się o materiały opatrunkowe i leki.

1 czerwca 1921 r. został proboszczem 
nowo powstałej parafi i pw. Opieki Najświęt-
szej Maryi Panny w Radomiu. Założył Sto-
warzyszenie Robotników Chrześcijańskich. 
W dniach 3–5 lipca 1923 r. uczestniczył 
w pracach I Synodu Diecezji Sandomierskiej. 
16 października 1923 r. został wybrany rad-
nym Rady Miejskiej w Radomiu z listy Pol-
skiego Narodowego Komitetu Wyborczego. 
24 października 1923 r. złożył mandat po 
tym, jak głosami radnych Polskiej Partii So-
cjalistycznej Rada Miejska w Radomiu od-
rzuciła wniosek o zawieszenie krzyża w sali 
obrad. W czerwcu 1925 r. został wybrany 
członkiem Rady Naczelnej Chrześcijańskiej 
Demokracji. W 1926 r. został członkiem za-

rządu Towarzystwa Dobroczynności w Ra-
domiu. W 1928 r. został przewodniczącym 
Rady Szkolnej Powiatowej w Radomiu.

31 stycznia 1929 r. został proboszczem 
parafi i pw. Świętego Mikołaja w Końskich 
i dziekanem dekanatu koneckiego. 1 paź-
dziernika 1933 r. został mianowany sędzią 
prosynodalnym Sądu Biskupiego w Sando-
mierzu. 2 listopada 1933 r. otrzymał nomi-
nację na proboszcza konsultora diecezji san-
domierskiej.

8 września 1939 r., w dniu wkroczenia 
Niemców do Końskich, został aresztowany 
jako zakładnik z grupą mieszkańców miasta. 
Po kilku dniach został zwolniony. 8 listopada 
1939 r. ponownie go aresztowano jako za-
kładnika przed spodziewanymi protestami 
w związku ze zbliżającym się świętem 11 lis-
topada i ewentualnym atakiem na Końskie ze 
strony oddziału majora Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala”. Po kilku dniach odzyskał 
wolność. W ciężkich latach okupacji zajął się 
działalnością charytatywną w Końskich i oko-
licznych gminach. W Końskich założył dwie 
darmowe kuchnie. Zorganizował Stację Opie-
ki nad Matką i Dzieckiem oraz Komitet Po-
mocy Ofi arom Wojny. Od 13 grudnia 1939 r.
działał w Polskim Komitecie Opieki Społecz-
nej na powiat konecki.

1 października 1941 r. został aresztowany 
przez gestapo. Przewieziono go do więzienia 
w Radomiu. Był przesłuchiwany i torturowa-
ny w związku z oskarżeniem o prowadzenie 
rozległej działalności przeciwko władzom 
niemieckim. Usilne starania o jego uwol-
nienie czynione przez biskupa Jana Kantego 
Lorka, administratora apostolskiego diecezji 
sandomierskiej, nie dały rezultatu.

26 października 1941 r. został przewie-
ziony do KL Auschwitz. Otrzymał numer 
obozowy 21962. Pracował w betoniarni. 
Dzielił się swoją porcją jedzenia z więźniami.
11 grudnia 1941 r. na podstawie wyroku Sądu 
Doraźnego w Radomiu został rozstrzelany 
przed Ścianą Straceń. Jego ciało oprawcy spa-
lili w obozowym krematorium.

Został beatyfi kowany 13 czerwca 1999 r. 
w Warszawie przez Ojca Świętego Jana Paw-
ła II w gronie 108 męczenników II wojny 
światowej.

W kościele pw. Świętego Mikołaja w Koń-
skich znajduje się jego obraz oraz tablica 
pamiątkowa, pod którą umieszczono urnę 
z ziemią spod Ściany Straceń z Auschwitz. 
12 czerwca 2008 r. poświęcono jego pomnik 
przed budynkiem koneckiego starostwa 
i ogłoszono patronem miasta Końskie i po-
wiatu koneckiego.

BOGUSŁAW SZWEDO 

Bł. ks. Kazimierz Sykulski (1882–1941) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan diecezji sandomierskiej, poseł na Sejm Ustawodawczy, kapelan lotny WP
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A
nalizując tradycje duszpasterstwa 
wojskowego na Słowacji nie spo-
sób nie odnieść się do Republiki 
Czechosłowackiej, proklamowanej 

28 października 1918 r. w wyniku rozpadu 
monarchii austro-węgierskiej. Począwszy 
od 1919 r. kapłani katoliccy poczęli pełnić 
posługę w Armii Czechosłowackiej. Dużym 
wyzwaniem dla kapelanów wojskowych był 
wybuch II wojny światowej – działali albo 
w Czechosłowackiej Legii Zagranicznej, albo 
w ruchu oporu. Działalność duszpasterska 
została bardzo mocno ograniczona po prze-
wrocie komunistycznym z lutego 1948 r., 
a dwa lata później została całkowicie zniesio-
na. Nie dokonało się to co prawda żadnym 
urzędowym dekretem lub rozkazem, kapela-
ni wojskowi zostali po prostu usunięci z armii 
komunistycznej Czechosłowacji. Utrzymano 
co prawda 11 etatów kapelańskich (4 rzym-
skokatolickie, 3 protestanckie, 3 z husyckiego 
Kościoła Czechosłowackiego i 1 prawosław-
ny), jednak stopniowo wysyłano kapelanów 
na emeryturę, a nie przyjmowano nowych. 
Okazja powrotu do duszpasterstwa sił zbroj-
nych pojawiła się dopiero po upadku ZSRR 
i rozpadzie Czechosłowacji na Republikę Sło-
wacką i Republikę Czeską.

Powrót kapelanów do sił zbrojnych
Słowacja powstała 1 stycznia 1993 r., ale 

gwarancje wolności religijnej, także w woj-
sku, pojawiły się zarówno w znowelizowanej 
w 1990 r. ustawie o powszechnym obowiąz-
ku wojskowym jak i w Konstytucji Republiki 
Słowackiej z 1992 r. Dlatego Kościół katolicki 
od chwili powstania suwerennego państwa 
czynił starania mające na celu przywróce-
nie duszpasterstwa sił zbrojnych. W wyniku 
tych poczynań, od połowy 1994 r. dwóch 
duchownych delegowanych przez Konferen-
cję Episkopatu Słowacji i Ekumeniczną Radę 
Kościołów rozpoczęło pracę w Ministerstwie 
Obrony Narodowej Republiki Słowackiej, 
natomiast 11 maja 1995 r., Minister Obrony 
Narodowej Słowacji rozkazem nr 36 utwo-
rzył wewnątrzresortowe warunki rekruta-
cji i mianowania wojskowych duchownych 
w Armii Republiki Słowackiej. W 1997 r. ka-

tolicki duchowny rozpoczął pracę w dyrekcji 
generalnej Służby Więziennej Republiki Sło-
wackiej, a od 2002 r. rozpoczęto pracę dusz-
pasterską w strukturach Policji.

Powstanie Ordynariatu Polowego
Z uwagi na specyfi kę struktury, jaką jest 

ordynariat polowy, jego powstanie na Sło-
wacji musiało poprzedzić zawarcie umowy 
międzynarodowej między Stolica Apostolską 
a Republiką Słowacką (konkordatu). Miało to 
miejsce 24 listopada 2000 r., a duszpasterstwu 
wojskowemu został poświęcony art. 14.

Wynika z niego, że Kościół katolicki ma 
prawo sprawować opiekę duszpasterską w si-
łach zbrojnych i policji, a kapłani, diakoni 
i zakonnicy mogą pełnić tę posługę w ramach 
obowiązkowej służby wojskowej. Ponadto 
członkowie sił zbrojnych i policji mogą uczest-
niczyć w Mszy św. w niedziele i dni świąteczne, 
o ile nie koliduje to z ważnymi obowiązkami 
służbowymi. Konkordat w art. 14 przewiduje 
również szczegółową regulację duszpasterstwa 
wojskowego w oddzielnej umowie międzyna-
rodowej, którą zawarto 21 sierpnia 2002 r. 
W oparciu o umowę szczegółową o posłudze 
duszpasterskiej wiernym katolickim w siłach 
zbrojnych i służbach mundurowych Republi-
ki Słowackiej, Stolica Apostolska erygowała
20 stycznia 2003 r. Ordynariat Polowy Repu-
bliki Słowackiej. Nominację na biskupa polo-
wego otrzymał ówczesny biskup pomocniczy 
diecezji nitrzańskiej, bp František Rábek, któ-
ry sprawuje ten urząd do tej pory.

Przynależność
Na mocy statutu, do Ordynariatu Polowe-

go na Słowacji przynależą m.in. członkowie 
i pracownicy sił zbrojnych, policji, służby 
więziennej, Słowackiej Służby Informacyj-
nej (rządowej agencji wywiadowczej), stra-
ży ochrony kolei, straży pożarnej, jednostek 
ratownictwa górskiego i urzędów celnych, 
uczniowie szkół wojskowych, pracownicy 
szpitali wojskowych i osoby w nich przeby-
wające, oraz osoby zatrudnione przez bi-
skupa polowego. Do ordynariatu przynależą 
również zamieszkujący pod jednym dachem 
wymienionymi osobami.

Orynariat Polowy Republiki Słowacji

Co ciekawe, przynależność posiadają rów-
nież przebywający w zakładach karnych oraz 
osoby zatrzymane i przebywające w areszcie 
tymczasowym. Jest to sytuacja odmienna niż 
w polskim Ordynariacie Polowym, który nie 
posiada jurysdykcji m.in. nad więźniami, 
strażą pożarną czy policją, chociaż biskup 
polowy jest delegatem Konferencji Episkopa-
tu Polski ds. duszpasterstwa policji oraz dele-
gatem KEP ds. duszpasterstwa straży ochro-
ny kolei i z tego tytułu Ordynariat roztacza 
opiekę duszpasterską nad tymi formacjami 
(ale nie posiada jurysdykcji kanonicznej).

Struktura
Na czele Ordynariatu Polowego Republiki 

Słowackiej stoi biskup polowy, którym jest bp  
František Rábek. W skład kurii wchodzą wika-
riusz generalny, wikariusze biskupi, kanclerz 
oraz pracownicy ordynariatu. Składa się on 
z trzech wikariatów, które są kolejno odpowie-
dzialne za duszpasterstwo wojskowe (Wikariat 
Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej), duszpa-
sterstwo policji, straży pożarnej, jednostek ra-
townictwa górskiego i służby celnej (Wikariat 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki 
Słowackiej) oraz duszpasterstwo w zakładach 
karnych i poprawczych (Wikariat Służby Wię-
ziennej Republiki Słowackiej). Każdy wikariat 
składa się z dekanatów: Wikariat Sił Zbrojo-
nych ze względu na rodzaj wojsk (dekanat 
wojsk lądowych i dekanat sił powietrznych), 
natomiast dwa pozostałe  ze względu miej-
sce działalności duszpasterskiej (np. dekanat

Duszpasterstwo wojskowe w świecie

Powstał on 20 stycznia 2003 r. i choć państwo to jest dość młode, to podtrzymuje on tradycję duszpasterskiej działalności Kościoła 
katolickiego w siłach zbrojnych jeszcze z okresu monarchii austro-węgierskiej oraz podzielonej w 1993 r. na dwa państwa Republiki
Czechosłowackiej. Podobnie jak w Polsce, działalność ta została mocno ograniczona po zakończeniu II wojny światowej i nastaniu 
rządów komunistycznych, wrogich religii katolickiej. Kościół na przestrzeni stuleci doświadczał wielu prześladowań, które ostatecznie 
zawsze udało się przezwyciężyć. Tak też było w przypadku słowackiego duszpasterstwa wojskowego.
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Bp František Rábek i bp Józef Guzdek
podczas tegoroczej pielgrzymki na Jasną Górę
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odmiany tulipana „gen. Stanisław Maczek”, 
które zdobią grób Dowódcy 1 Dywizji Pan-
cernej i upiększą pomnik bohaterskiej dywi-
zji na pl. Inwalidów. Kielich tulipanów jest 
czerwony z białymi brzegami, tak jak barwy 
polskie i miasta Breda, wyzwolonego przez 
„Maczkowców”.

1 Dywizja Pancerna dowodzona przez 
gen. Stanisława Maczka została sformowa-
na rozkazem gen. Władysława Sikorskiego 
w Szkocji 25 lutego 1942 r. Dywizja liczyła 
prawie 16 tys. żołnierzy. W lipcu 1944 r. zo-
stała przerzucona do Normandii w ramach 
operacji „Overlord”, gdzie walczyła w skła-
dzie 1. Armii Kanadyjskiej do końca wojny. 
Wzięła udział m.in. w bitwie pod Falaise. Do 
niewoli Polacy wzięli prawie 6 tys. Niemców, 
niszcząc 70 czołgów, 500 samochodów i po-
nad 100 dział.

Żołnierze gen. Maczka wyzwolili także 
m.in. Bredę (bez strat wśród cywilów) i obóz 
Oberlangen, gdzie uwięzione były polskie 
dziewczęta biorące udział w Powstaniu War-
szawskim. Ostatnim punktem szlaku bojo-
wego 1. Dywizji Pancernej był udany atak na 
niemiecką bazę morską w Wilhelmshaven.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

do wyrażenia wdzięczno-
ści kombatantom, żołnie-
rzom gen. Maczka, którzy 
nie szczędząc własnej krwi, 
u boku aliantów, wyzwala-
li mieszkańców zachodniej 
Europy.

We Mszy św. uczestni-
czyli senator Anna Maria 
Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady 
Ministrów do spraw dialogu międzynaro-
dowego, Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
kombatanci i przedstawiciele Wojska Polskie-
go. Obecni byli także mjr Marian Słowiński, 
kpt. Edmund Semrau, kpt. Wacław Butowski, 
por. Alojzy Jedamski, mjr Janusz Gołuchow-
ski – ostatni już z żyjących podkomendnych 
gen. Maczka.

Po zakończeniu Mszy św. uroczystości 
przeniosły się na żoliborski pl. Inwalidów, 
na którym znajduje się pomnik 1 Dywizji 
Pancernej gen. Stanisława Maczka. – „Żoł-
nierz polski może walczyć o niepodległość 
wielu państw, wielu narodów, ale gotów 
jest poświęcić swoje życie i umrzeć tylko za 
Polskę”. Tej maksymie byli wierni żołnie-
rze 1 Polskiej Dywizji Pancernej – minister 
Kasprzyk przypomniał słowa gen. Maczka. 
Pod pomnikiem złożono kwiaty i odczy-
tany został apel pamięci. Podczas uroczy-
stości ogłoszona została niespodzianka dla 
„Maczkowców”. Podczas obchodów Ron 
van Dartel, ambasador Królestwa Niderlan-
dów przekazał władzom Żoliborza cebulki 

W
 homilii ks. płk Tołwiński przy-
pomniał szlak bojowy dywizji 
gen. Maczka. Podkreślił, że oso-
biście czuje się związany z trady-

cjami „maczkowców”, gdyż swoją kapelań-
ską drogę zaczynał w wojskach pancernych 
w Żaganiu, gdzie tradycje czołgistów są bar-
dzo żywe. Dodał, że jako kapelan przy przed-
stawicielstwach NATO w Holandii i Belgii 
wielokrotnie miał okazję uczestniczyć w uro-
czystościach upamiętniających polskich żoł-
nierzy, m.in. na cmentarzu w Lommel. – Do 
dziś żywa jest pamięć mieszkańców tamtych 

rejonów i wdzięczność, którą potrafi ą i jakże 
szczerze okazują. To wzruszające, kiedy Bel-
gowie śpiewają po polsku nasze pieśni czy 
hymn Polski. To wyraz ogromnej wdzięcz-
ności, to wyraz tej miłości, która nieustannie, 
każdego roku jest przypominana młodemu 
pokoleniu – powiedział.

Zdaniem ks. płk. Tołwińskiego święto
1 Polskiej Dywizji Pancernej stanowi okazję 

Tulipan dla Maczkowców
Uczczono pamięć o żołnierzach 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Bratysława, Koszyce itd.). Katedrą Ordyna-
riatu Polowego jest kosciół pw. św. Sebastiana 
w Bratysławie.

Liczebność
W słowackim Ordynariacie Polowym 

funkcjonuje 38 parafi i i 22 ośrodki duszpa-
sterskie (posiadają własnego kapelana, który 
nie jest proboszczem): 17 parafi i wojskowych 
i 6 wojskowych ośrodków duszpasterskich,

6 parafi i oraz 9 ośrodków duszpasterskich 
związanych z duszpasterstwem policji, 14 pa-
rafi i, parafi a katedralna oraz ośrodki duszpa-
sterskie: 1 dla duszpasterstwa w więziennic-
twie, 3 dla straży pożarnej, 2 dla służby celnej 
i 1 dla jednostki ratownictwa górskiego. 

Na początku roku 2017 w Ordynaria-
cie Polowym Republiki Słowackiej posługę 
duszpasterską sprawowało 57 kapelanów
(20 wojskowych, 14 policyjnych, 16 więzien-

nych, 3 dla straży pożarnej, 2 dla służby cel-
nej, 1 dla jednostek ratownictwa górskiego 
oraz 1 w katedrze).

Możemy więc dostrzec jednocześnie wiele 
podobieństw, ale i różnic między tak dobrze 
znanym nam polskim Ordynariacie Polowym 
a katolickim duszpasterstwem sił zbrojnych na 
Słowacji funkcjonującym w ramach struktur 
Ordynariatu Polowego Republiki Słowackiej.

DAWID LIPIŃSKI

W Warszawie odbyły się 6 października uroczystości związane ze świętem
1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Zainaugurowano je
Mszą św. w katedrze polowej WP, której przewodniczył ks. płk Mariusz Tołwiń-
ski, proboszcz. W Eucharystii uczestniczyli ostatni żołnierze dywizji wsławionej 
m.in. wyzwalaniem północnej Francji, Holandii i Belgii. 
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Uczestnicy liturgii mszalnej

Ks. płk Mariusz Tołwiński celebruje Mszę św.
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11 października wczesnym rankiem 
żołnierze PKW EU SOPHIA na cze-
le z dowódcą kontyngentu na czele 

kmdr. por. pil. Mariuszem Konopką uczestni-
czyli we Mszy św. przy grobie św. Jana Paw-
ła II w Bazylice św. Piotra.

Eucharystii koncelebrowanej przez pol-
skich księży, wśród których był kapelan kon-
tyngentu, ks. ppor. mar. Michał Kollek, prze-

2 października na zaproszenie Ambasady 
RP w Republice Łotewskiej delegacja 
żołnierzy III zmiany Polskiego Kon-

tyngentu Wojskowego Łotwa uczestniczyła 
w koncercie chóru Capella Corale Varsaviana, 
który wystąpił w polskim kościele Matki Bo-
skiej Bolesnej w Rydze. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło chargé d’aff aires Ambasa-
dy RP w Republice Łotewskiej pani Eweliny 
Brudnickiej oraz pani Krystyny Barkowskiej
– eksperta do spraw kultury w Ambasadzie RP 
w Republice Łotewskiej.

Capella Corale Varsaviana to profesjo-
nalny chór, który zrzesza zawodowych wo-
kalistów i muzyków. Chór powstał w 2007 r.
i jest prowadzony przez Romana Rewako-
wicza. Zespół skupia miłośników muzyki 
chóralnej różnych epok. Jego członkowie 
to głównie zawodowi muzycy – absolwen-
ci i studenci różnych wydziałów wyższych 

Delegacja PKW EU Sophia w Watykanie 
i na Monte Cassino

Koncert chóru Capella Corale Varsaviana w Rydze

uczelni muzycznych w Polsce (wokaliści, 
teoretycy muzyki, dyrygenci, instrumentali-
ści). Capella Corale Varsaviana ma na swoim 
koncie udział w licznych nagraniach muzyki 
do fi lmów produkowanych zarówno w kraju 
jak i za granicą.

Wieści z misji
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Żołnierze podczas koncertu wysłuchali 
utworów sakralnych m.in. Henryka Mikoła-
ja Góreckiego, Mikołaja Gomółki i Wacława 
z Szamotuł.

KS. PPOR. TOMASZ SERWIN,
ST. CHOR. TOMASZ WOJEWÓDKA

Żołnierze PKW Łotwa wśród artystów chóru

Ołtarz św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra w Rzymie, pod którym znajduje 
się grób św. Jana Pawła II

Delegacja żołnierzy PKW EU Sophia na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. 

wodniczył metropolita 
łódzki abp Grzegorz Ryś.

Na zakończenie homi-
lii arcybiskup wraz z ze-
branymi odmówił modli-
twę do Ducha Świętego, 
którą Jan Paweł II modlił 
się codziennie od ukoń-
czenia 9 lat.

W godzinach popołudniowych żołnie-
rze Polskiego Kontyngentu Wojskowego
EU SOPHIA oddali hołd poległym w bitwie 
o Monte Cassino żołnierzom 2 Korpusu Pol-
skiego gen. Władysława Andersa.

Kapelan kontyngentu, ks. ppor. mar. Mi-
chał Kollek, odmówił modlitwę w intencji 
pochowanych na polskim cmentarzu wojen-
nym 1072 poległych żołnierzy Rzeczypospo-
litej, walczących w maju 1944 r. o klasztorne 
wzgórze.

KPT. MAR. CEZARY SIERZPUTOWSKI
RZECZNIK PRASOWY PKW EU SOPHIA
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WARSZAWA
6 października członkowie Duszpasterstwa Akademickiego WAT 
uczestniczyli w wydarzeniu modlitewnym na Stadionie Narodowym 
w Warszawie pt. „Stadion Młodych: włącz pełnię wiary”. 

Program wypełniły modlitwy, konferencje, koncerty i pokazy arty-
styczne. Organizatorzy szacują, że uczestniczyło w nim około 40 tys. 
osób, w tym około 600 księży. „Stadion Młodych” był największym 
w Europie spotkaniem modlitewnym odbywającym się w łączności z Sy-
nodem Biskupów trwającym w Rzymie w dniach 2-28 października.

„Chcemy łączyć się duchowo z Synodem i modlić się w jego inten-
cji” – mówił ks. Rafał Jarosiewicz, organizator wydarzenia.  

Punktem kulminacyjnym była Eucharystia odprawiona o godz. 19. 
Przewodniczył jej metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz, a ho-
milię wygłosił biskup koszalińsko – kołobrzeski Edward Dajczak.  XKW

SZCZECIN
Placówka Straży Granicznej w Szczecinie otrzymała imię por. rez. 
kaw. Wacława Piotra Russockiego, prawnika, dyplomaty i żołnierza 
Korpusu Ochrony Pogranicza, zamordowanego w Katyniu w 1940 r. 
Z tej okazji, 6 października odbył się  uroczysty apel, podczas którego 
odsłonięto tablicę poświęconą patronowi.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku i odegraniem hymnu 
państwowego. Następnie został odczytany list ministra spraw we-
wnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego z okazji nadania 
imienia i odsłonięcia tablicy patrona placówki. Komendant MOSG 
wręczył akt nadania imienia płk. SG Maciejowi Jędrzejowskiemu. 
Następnie płk SG Andrzej Prokopski i dr Paweł Skubisz, dyrektor 
oddziału IPN w Szczecinie, odsłonili wspólnie tablicę pamiątkową 
por. rez. Wacława Piotra Russockiego. Poświęcił ją ks. bp prof. dr 
hab. Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-
-kamieńskiej. Po zakończeniu apelu w budynku archiwum Straży 
Granicznej otwarta została wystawa dotycząca patrona oraz historii 
formacji granicznych.  KPT. SG ANDRZEJ JUŹWIAK

ELBLĄG
We wtorek 9 października probostwo parafi i wojskowej pw. Miłosier-
dzia Bożego w Elblągu objął ks. mjr dr Sebastian Piekarski. Na uro-
czystość wprowadzenia nowego proboszcza przybył dziekan Dekanatu 
Wojsk Lądowych ks. płk Grzegorz Krupski, który dokonał instalacji.

Ksiądz Dziekan podziękował za dotychczasową posługę poprzedni-
kowi, ks. ppłk. Jarosławowi Antoszewskiemu, zaś nowemu pasterzowi 
parafi i życzył błogosławieństwa Bożego w trudnej i odpowiedzialnej, 
ale pięknej posłudze. Na koniec Eucharystii nowy proboszcz podzięko-
wał za ciepłe przyjęcie i poprosił o modlitwę w jego intencji. 

W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych 
ziemi elbląskiej, na czele z dowódcą Garnizonu Elbląg. 

MJR MONIKA GOŁĘBIEWSKA-TROJSZCZAK

NOWY SĄCZ
14 października w Nowym Sączu odbyła się uroczystość ponownego 
pogrzebu gen. Bronisława Pierackiego, ministra spraw wenwnętrz-
nych, zastrzelonego 15 czerwca 1934 r. przez członka Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów.

Uroczystości odbyły się w kościele św. Krzyża w Warszawie oraz 
19 czerwca w Nowym Sączu. 

Mszy św. w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu przewodni-
czył ks. płk SG Zbigniew Kępa, w koncelebrze ks. prał. Jerzego Jur-
kiewicza, proboszcza parafi i św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz 
miejscowego duchowieństwa. 

Po Mszy św. trumna gen. Bronisława Pierackiego została przewie-
ziona na lawecie z mundurowymi honorami. Kompanię honorową, 
z pocztem sztandarowym wystawił Karpacki Oddział Straży Granicz-
nej w Nowym Sączu. Udział wzięli także żołnierze 6. Brygady Po-
wietrzno-Desantowej z Krakowa. 

Asystę liturgiczną pełnili funkcjonariusze Straży Granicznej. Ho-
nory podczas przejścia przez stare miasto oddali członkowie Organi-
zacji Strzeleckich oraz uczniowie szkół mundurowych. 

Po modlitwach, którym przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa 
oraz okolicznościowych przemówieniach trumna została złożona 
w centralnym miejscu Cmentarza Zasłużonych, przed tzw. sądecką 
pietą.  ZJK

ZWOLEŃ
14 października na cmentarzu parafi alnym w Zwoleniu został odsło-
nięty pomnik Żołnierzy Niezłomnych. Było to zwieńczenie wielomie-
sięcznych działań społecznych komitetu, który chciał uhonorować 
partyzantów poległych w bitwie pod Zwoleniem w starciu z Armią 
Czerwoną.

O godzinie 15.00 odprawiona została Eucharystia w inten-
cji Niezłomnych, koncelebrowana przez bp. Piotra Turzyńskiego,
ks. mjr. Kryspina Raka oraz ks. kan. Bernarda Kasprzyckiego. 
W uroczystościach udział wzięły władze parlamentarne, samorzą-
dowe, przedstawiciele służb mundurowych, rodziny żołnierzy po-
ległych w bitwie pod Zwoleniem, poczty sztandarowe oraz licznie 
przybyła społeczność Gminy Zwoleń, hołd oddała także Kompania 
Honorowa 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz Orkiestra Wojsko-
wa z Lubina. 

ANNA KUNA
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