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2 NASZA SŁUŻBA

Życzenia Ojca Świętego
z okazji stulecia niepodległości Polski

Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. 
Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres domi-
nacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed 
rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc 
całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie 
suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, któ-
rzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet 
życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na 
nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem 
dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy 
po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo 
różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego gra-
nic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu 
za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że 
przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, 
mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych 
z II wojną światową, nazistowską okupacją komunistycznym reżi-
mem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego 
stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich

Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego 
daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, za-
wsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża 
Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przy-
szłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

Franciszek
Watykan, 4 listopada 2018 r.

Papież przypomniał o rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, także podczas audiencji generalnej, 7 listopada 2018 r. 
w czasie pozdrowień kierowanych do obecnych na placu św. Piotra 
Pielgrzymów. Oto słowa papieża skierowane do Polaków: Serdecznie 
pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w nie-
dzielę przypada 100.rocznica niepodległości Polski. Z tej okazji jed-
noczę się w dziękczynnej modlitwie z wami i z wszystkimi waszymi 
rodakami. Życzę, by naród polski mógł żyć darem wolności w po-
koju i pomyślności, budując szczęśliwą przyszłość ojczyzny w jed-
ności osadzonej na duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej 
miłości. Niech zawsze wam towarzyszy opieka Maryi Królowej Polski 
i Boże błogosławieństwo!

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA LISTOPAD:
Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Na okładce:
Marsz „Dla Ciebie Polsko!”,
Warszawa, 11 listopada 2018 r.

Fot. MON/Flickr

Numer zamknięto 13 listopada 2018 r.

Zmarł ks. kan. ppłk w st. spocz. Stanisław Nowicki,
emerytowany kapelan wojskowy

7 listopada br. zmarł ks. kan. ppłk w st. 
spocz. Stanisław Nowicki, emerytowany ka-
pelan wojskowy mieszkający w Komorowie-
Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się 9 i 10 listopada w kościele 
pw. św. Jozafata w Komorowie-Ostrowi Ma-
zowieckiej, a następnie w Rajgrodzie, gdzie 
po Mszy św. sprawowanej w kościele pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny Rajgro-
dzie, ks. kanonik Stanisław Nowicki został 
pochowany na cmentarzu parafi alnym.

Ks. kan. Stanisław Nowicki urodził się
8 lipca 1928 r. w miejscowości Woźnawieś 
w parafi i Rajgród. Święcenia kapłańskie przyjął 
5 września 1954 r. w Łomży z rąk bpa Czesła-
wa Falkowskiego. Po święceniach podjął pracę 
jako wikariusz w parafi ach: Bakałarzewo, Ty-

kocin, Jelonki, Dobrzyjałowo, Zalas, Wąsewo 
i Kolno św. Anny. 22 września 1967 r. ks. Sta-
nisław został proboszczem parafi i w Łosewie. 
Od 12 czerwca 1983 r. podjął pracę w duszpa-
sterstwie wojskowym, która trwała do czasu 
przejścia na emeryturę 2 maja 1990 r. W tym 
czasie ks. Stanisław został rektorem kościoła 
garnizonowego w Komorowie i awansował 
w 1983 r. na stopień kapitana, a następnie 
w 1988 r. na stopień majora WP i w 2002 r. na 
stopień podpułkownika w stanie spoczynku.

Biskup Janusz Stepnowski 2 kwietnia 
2015 r. uhonorował ks. Stanisława tytułem 
kanonika honorowego Kapituły Kolegiac-
kiej w Myszyńcu.

KS. PŁK SG ZBIGNIEW KĘPA
NOTARIUSZ KURII ORDYNARIATU POLOWEGO
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Pod tymi barwami
jest miejsce dla każdego z nas

W tym roku Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada zostało dostrzeżone nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Wiele 
budynków w różnych miejscach świata otrzymało iluminację w biało-czerwonych barwach. W kraju, w roku stulecia odzyskania Niepod-
ległości, podjęto liczne inicjatywy związane z obchodami, których kulminacja miała miejsce 11 listopada. 

Wręczenie nominacji generalskich
Już w przeddzień Święta Niepodległości 

odbyły się dwa ważne wydarzenia. Pierw-
szym z nich było wręczenie przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę dziewięciu ofi cerom Woj-
ska Polskiego aktów mianowania na pierwszy 
i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski. 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP podpisał także 
ustawę o zmianie ustawy o urzędzie Ministra 
Obrony Narodowej oraz ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej.

– Jesteśmy na początku procesu moderni-
zacji, rozwoju i naprawy polskich Sił Zbrojnych 
– zaznaczył Prezydent po podpisaniu ustawy. 
– To wstęp do nowego systemu kierowania 
i dowodzenia polskimi Siłami Zbrojnymi. Sys-
temu, który wymagał pilnej naprawy i cieszę 
się, że ta naprawa została rozpoczęta od rze-
czy, którą osobiście uważałem za najważniej-
szą – od uporządkowania kwestii dowodzenia 
poprzez szczegółowe wskazanie w jaki sposób 
rozłożona jest odpowiedzialność za dowodze-
nie – mówił Andrzej Duda.

Zwracając się do generałów Andrzej 
Duda wskazywał, że jest to wielkie wyróż-
nienie – otrzymanie nominacji generalskiej 
w przeddzień setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości. – To wielkie wydarzenie pań-
stwowe, ale też wielkie wydarzenie osobiste. 
Dziękuję Panom za dotychczasową służbę, 
którą wysłużyliście dzisiejszą nominację. To 
nie jest prezent, to jest wynik, rezultat wielu 
lat służby – podkreślił Prezydent.

Awansowani na stopień na stopień gene-
rała dywizji zostali: gen. bryg. Jarosław Gro-
madziński – dowódca 18 Dywizji Zmecha-
nizowanej, gen. bryg. Dariusz Malinowski 
– dowódca Centrum Operacji Powietrznych 
– dowódca Komponentu Powietrznego. Na 
stopień wiceadmirała kontradm. Jarosław Zie-
miański – inspektor Marynarki Wojennej.

Na stopień generała brygady mianowani 
zostali: płk Artur Dębczak – zastępca dowód-
cy Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Sławomir 
Drumowicz – dowódca Komponentu Wojsk 
Specjalnych, płk Radosław Jeżewski – ofi cer 
Służby Wywiadu Wojskowego, płk Robert 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 1918-2018

Kosowski – dowódca 17 Brygady Zmecha-
nizowanej, płk Jacek Ostrowski – dowódca 
20 Brygady Zmechanizowanej, płk Ireneusz 
Starzyński – dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego.

Odsłonięcie pomnika
prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Wieczorem przed głównym wejściem do 
siedziby Dowództwa Garnizonu Warszawa 
odsłonięty został pomnik prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Projektantami pomnika są 
rzeźbiarze: Stanisław Szwechowicz i Jan Ra-
niszewski, a autorem projektu budowlanego 
– Józef Heliński. 

Uroczystości poprzedziły Msza św. w ar-
chikatedrze św. Jana Chrzciciela, celebrowa-
na pod przewodnictwem ks. infułata Jana 
Sikorskiego oraz Marsz Pamięci Krakowskim 
Przedmieściem. Minister Jan Kasprzyk, szef 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, przypomniał najważniejsze fakty 
z życia prezydenta Kaczyńskiego. Odsłonię-
cia pomnika dokonali prezydent Andrzej 
Duda, brat Lecha Kaczyńskiego i prezes PiS 
Jarosław Kaczyński oraz córka pary prezy-
denckiej, Marta Kaczyńska. Pomnik pobło-
gosławił kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup 
metropolita warszawski. 

Prezes Jarosław Kaczyński wyraził 
wdzięczność osobom, które przyczyniły się 
do powstania pomnika. W sposób szczegól-
ny wyróżnił: Jacka Sasina, przewodniczącego 
Komitetu Stałego Rady Ministrów, Marka 
Suskiego, szefa Gabinetu Politycznego Pre-
zesa Rady Ministrów oraz ministra obrony 
narodowej Mariusza Błaszczaka. – Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do budowy 
pomnika śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego. Śp. Lech Kaczyński dobrze zasłużył 
się Ojczyźnie. Bez niego nie byłoby próby 
uczynienia Polskiego Państwa sprawiedli-
wym i podmiotowym – powiedział.

Andrzej Duda podkreślił, że odsłonięty 
pomnik symbolizuje żywą ideę Prezydenta 
RP, przy boku którego przez dwa lata praco-
wał i, „uczył się patriotyzmu”. Powiedział, że 
Lech Kaczyński był politykiem z wizją rozwo-

ju Polski, która jest teraz realizowana. – Żyje-
my w wolnej, niepodległej Polsce, która jest 
suwerenna, coraz mocniejsza, coraz zasob-
niejsza, w której ludziom żyje się coraz lepiej, 
w dużej mierze dzięki Prezydentowi Lechowi 
Kaczyńskiemu, który przez całe swoje dorosłe
życie realizował misję dla ojczyzny i dla niej 
zginął – podkreślił Andrzej Duda.

Po przemówieniach odczytany został apel 
pamięci. Uroczystości zakończyła salwa ho-
norowa Kampanii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego oraz ceremonia złożenia wieńców 
pod odsłoniętym pomnikiem.

Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej
11 listopada uroczystej Mszy św. w Świą-

tyni Opatrzności Bożej, inaugurującej ob-
chody Święta Niepodległości, przewodniczył 
nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore 
Pennacchio. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele najwyższych władz państwowych

Odsłonięcie pomnika śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego
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z prezydentem Andrzejem Dudą oraz pre-
mierem Mateuszem Morawieckim. Euchary-
stię koncelebrowało liczne grono kapłanów, 
m.in. kapelani Ordynariatu Polowego z bi-
skupem polowym Józefem Guzdkiem. 

Na początku Mszy św. kard. Kazimierz 
Nycz odczytał skierowane do Polaków życze-
nia papieża Franciszka z okazji setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
(przytaczamy je w całości na s. 2).

W homilii abp Gądecki podkreślił, że 11 li-
stopada dziękujemy Opatrzności Bożej za dar 
wolności oraz chcemy złożyć przed Bożym 
obliczem wszystko, co było treścią minionego 
stulecia, a także to, czego Opatrzność od nas 
oczekuje w przyszłości. Zwrócił szczególnie 
uwagę na trzy sprawy: bałwochwalstwo jako 
praźródło niewoli, nakaz miłości nieprzyjaciół 
oraz stojące przed nami zadania. Przewodni-
czący KEP podkreślił konieczność „odnowy 
naszych sumień” i „zmianę sposobu prowa-
dzenia polityki”. – Wprawdzie instytucje pu-
bliczne wytrzymają wiele, a wolna polityka 
bez konfl iktowego elementu jest niemożliwa 
– skoro nasze interesy, opinie i przekonania 
konkurują ze sobą – niemniej jednak wolno-
ściowy ład potrzebuje pewnego politycznego 
stylu, jeśli coraz więcej obywateli nie ma się 
odwrócić od niego ze wstrętem – podkreślił.

Duchowny zaznaczył również, że trzeba 
się strzec przed pokusą instrumentalizacji 
Kościoła i Państwa. Dodał, że zasada: „Od-

dajcie Bogu, co boskie, a cesarzowi, co należy 
do cesarza” daje początek dobrze pojmowa-
nej autonomii Kościoła i Państwa przy jedno-
czesnej życzliwej ich współpracy. 

W trakcie liturgii prezydent Andrzej Duda 
zapalił Świecę Niepodległości, ofi arowaną 
Warszawie przez papieża Piusa IX w 1867 r.
po kanonizacji św. Jozafata Kuncewicza z po-
leceniem, by zapalono ją, kiedy Polska od-
zyska wolność. Odczytany został także akt 
dziękczynienia za odzyskaną wolność. Po 
Mszy św., z inicjatywy IPN odbyła się uroczy-
stość posadzenia siedmiu dębów i nadania im 
imion siedmiu Ojców Niepodległości – osób, 
które walnie przyczyniły się do odzyskania 
Niepodległości w 1918 r.: Józefa Piłsudskie-

go, Ignacego Daszyńskiego,Wojciecha Kor-
fantego,Wincentego Witosa, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Romana Dmowskiego,ks. 
kard. Aleksandra Kakowskiego. 

Odprawa wart przed Grobem
Nieznanego Żołnierza

W południe na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbyła się centralna uroczy-
stość państwowa. Prezydent Andrzej Duda 
przybył na nią z Pałacu Prezydenckiego pod 
eskortą ułanów. Zwierzchnik Sił Zbrojnych 
odebrał meldunek i dokonał przeglądu pod-
oddziałów, złożył także hołd spoczywającym 
w arkadach pałacu Saskiego doczesnym 
szczątkom Nieznanego Żołnierza. 

Podczas uroczystości odczytany został 
apel pamięci. Oddano też Salut Narodowy
– 21 salw armatnich, dokonano też zmiany 
posterunku honorowego przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza.

– To wielkie szczęście, że mieliśmy sto lat 
temu takie społeczeństwo, takich żołnierzy 
i takich przywódców, Ojców Niepodległości, 
którzy umieli stanąć razem, by Polskę odzy-
skać, choć mieli różne poglądy, absolutnie 
mieli tę jedną ideę – powiedział prezydent An-
drzej Duda. Dodał, że pod biało-czerwonym 
sztandarem „jest miejsce dla każdego z nas, 
niezależnie od jego poglądów, bo w każdym 
jest miłość do Ojczyzny, do niepodległej i su-
werennej Polski”.

Prezydent podziękował zebranym za obec-
ność i wierność biało-czerwonym barwom. 
Zapowiedział odbudowę pałacu Saskiego. 
Przed trybuną honorową została umiesz-
czona Deklaracja Restytucji Pałacu Saskiego, 
przy której wartę zaciągnęli Skauci Europy. 
– Chciałbym, żeby pałac z powrotem stanął, 
chciałbym, żeby był widomym znakiem tej 
Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby był to 
budynek publiczny, który będzie mógł zoba-
czyć także od wewnątrz każdy z moich roda-
ków i w którym będzie mógł także załatwić 
różne swoje sprawy – powiedział Prezydent.

Po przemówieniu Prezydent w towarzy-
stwie premiera Mateusza Morawieckiego 
i w asyście żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego 

złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnie-
rza. Uroczystość zakończyły odegranie Pierw-
szej Brygady – Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego, defi lada oraz złożenie wieńca pod 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wręczenie Orderów Orła Białego
Wyjątkowym wydarzeniem było nada-

nie przez Prezydenta Orderów Orła Białego 
25 wybitnym Polakom, które odbyło się na 
Zamku Królewskim. – Czasem aż dziw brał, 
że ktoś tak wielki i tak słynny Orderu Orła 
Białego do tej pory nie dostał. Cieszę się, że 
Polska mogła ten brak uzupełnić, podkreśla-
jąc tę niezwykłą rolę, jaką dany człowiek ode-
grał w polskim życiu publicznym, polskim 
życiu naukowym, w polskim życiu kultural-
nym, czy w budowaniu po prostu polskiego 
społeczeństwa, czy w budowaniu polskiego 
państwa – podkreślał Prezydent, dodając, że 
odznaczone osoby pochodzą z bardzo róż-
nych dziedzin, z bardzo różnych środowisk, 
z bardzo różnych grup narodowych.

Andrzej Duda zaznaczył, że każdy z od-
znaczonych z całą pewnością był polskim pa-
triotą. – Nie ma ich już wśród nas – wszystkie 
te odznaczenia zostały przyznane pośmiertnie 
– ale wierzę w to, że nasi odznaczeni patrzą na 
nas teraz z góry, i że przyjmują ten moment 
z satysfakcją – mówił. Postanowieniem Pre-
zydenta odznaczeni zostali m.in. abp Antoni 
Baraniak, Ignacy Daszyński, Roman Dmow-
ski, Janusz Korczak, Zofi a Kossak, Kornel Ma-
kuszyński, Olga i Andrzej Małkowscy, Jędrzej 
Moraczewski, Władysław Stanisław Reymont, 
Maria Skłodowska-Curie, gen. Stanisław Sosa-
bowski, Stefan Żeromski.

Marsz Niepodległości
– Pod biało-czerwonymi barwami jest 

miejsce dla każdego; to nasza fl aga, nigdy 
nie biała i już nigdy nie czerwona – mówił 
prezydent Andrzej Duda, rozpoczynając Bia-
ło-Czerwony Marsz z okazji Odzyskania Nie-
podległości „Dla Ciebie Polsko”. Prezydent 
RP objął marsz honorowym patronatem. 
Wraz z nim od Ronda Daszyńskiego, przez 
most Księcia Józefa Poniatowskiego i rondo 
Waszyngtona na błonia Stadionu Narodowe-
go wyruszyło 250 tys. uczestników.

Prezydent dziękował wszystkim, którzy 
przybyli na marsz „ze wszystkich stron Pol-
ski”. – Dziękuję, że przywieźliście biało-czer-
wone fl agi, że jesteśmy tu i stoimy właśnie 
pod nimi, pod tymi barwami, za które krew 
przelewali nasi ojcowie, dziadkowie i pra-
dziadkowie – pokolenia Polaków – po to, 
żebyśmy mogli swobodnie je nieść, byśmy 
mogli się pod nimi gromadzić – powiedział.

Czoło kolumny stanowiły pojazdy woj-
skowe, żołnierze Pułku Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze 
reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbroj-
nych niosący symboliczne 100 fl ag.

OPRAC. KES

Prezydent Andrzej Duda zapala Świecę Niepodległości – dar Ojca Świętego Piusa IX
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PKW EU Sophia
W dniach 9–11 listopada żołnierze

II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go EU SOPHIA zorganizowali i brali udział 
w szeregu przedsięwzięć związanych z uro-
czystymi obchodami setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym elementem obchodów był 
uroczysty apel, w którym obok żołnierzy 
polskiego kontyngentu wzięli udział przed-
stawiciele wojsk sojuszniczych oraz Polonii 
mieszkającej w Katanii.

Po złożeniu meldunku i odśpiewaniu 
Hymnu Państwowego oraz odczytaniu ży-
czeń od ministra obrony narodowej Mariusza 
Błaszczaka, kmdr por. pil Mariusz Konopka 
wygłosił okolicznościowe przemówienie. Na-
wiązał w nim do historii odzyskania przez 
Polskę Niepodległości oraz przedstawił żoł-
nierzom powagę naszej obecności we Wło-
szech.

Następnie za szczególne zasługi w za-
kresie aktywnego wspierania na arenie mię-
dzynarodowej oraz kreowania pozytywnego 
wizerunku Sił Zbrojnych RP Lt. Col. Stefano 
Volpini został wyróżniony brązowym Me-
dalem Wojska Polskiego. Uroczysty apel był 
także okazją do wręczenia żołnierzom kon-

tyngentu gratulacji z okazji mianowania na 
wyższe stopnie wojskowe.

Po zakończonym apelu wszyscy uczest-
nicy udali się na wspólny uroczysty posiłek, 
gdzie serwowane były tradycyjne polskie po-
trawy.

Dnia następnego na stołówce żołnierskiej 
wręczono polskim żołnierzom przystrojony 
w barwy biało-czerwone okolicznościowy 
tort. Następnie w godzinach popołudnio-
wych żołnierzy PKW EU SOPHIA odwiedziły 
dzieci wraz z rodzinami z katańskiej Polonii 

Obchody narodowego Święta Niepodległości
na misjach stabilizacyjnych

wręczając naszym żołnierzom własnoręcznie 
wykonane upominki.

11 listopada rozpoczął się od odprawienia 
przez kapelana kontyngentu ks. ppor. mar. 
Michała Kollka uroczystej mszy w intencji oj-
czyzny.

Zwieńczeniem obchodów Narodowego 
Dnia Niepodległości w PKW EU SOPHIA było 
rozegranie turnieju siatkarskiego. Po zaciętej 
i emocjonującej grze pierwsze miejsce zdobył 
zespół wystawiony przez Sekcję Łączności.

KPT. MAR. CEZARY SIERZPUTOWSKI

PKW Afganistan
W dniu 11 listopada 2018r. w Polskim 

Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie 
w ramach obchodów setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę odbyły się 
główne uroczystości z udziałem polskich żoł-
nierzy, pracowników resortu obrony narodo-
wej oraz żołnierzy wojsk koalicji. 

Uroczystości rozpoczęła Msza św., któ-
rą celebrował kapelan VIII zmiany PKW
ks. kpt. Przemysław Tur. Na placu apelowym 
po odegraniu hymnu państwowego odczyta-
ne zostały decyzje i rozkazy o przyznanych 
odznaczeniach, mianowaniach na kolejne 
stopnie wojskowe oraz wyróżnieniach.

Z okazji tak ważne-
go jubileuszu w ramach 
obchodów został odsło-
nięty pomnik pamięci 
polskich żołnierzy po-
ległych w Afganistanie. 
Przecięcia biało-czer-
wonej wstęgi dokona-
li: dowódca PKW płk 
Piotr Kaczmarek oraz 
mężowie zaufania kor-
pusu podofi cerów oraz 
szeregowych. Dowód-
ca kontyngentu w swo-
im okolicznościowym 
przemówieniu powie-
dział, że odzyskanie 
przez Polskę niepodle-

głości po 123 latach niewoli, nadejście upra-
gnionej wolności po wielu powstańczych 
zrywach, stanowi jedno z najważniejszych 
wydarzeń w dziejach państwa polskiego”.
– Cieszę się, że tak ważną dla każdego Polaka 
rocznicę odzyskania niepodległości obcho-
dzimy wspólnie z naszymi przyjaciółmi ze 
Stanów Zjednoczonych na tej ziemi afgań-
skiej. W kraju, który tak jak nasze oba naro-
dy pragnie godności, wolności i bezpieczeń-
stwa. Na koniec chciałbym Was zapewnić, 
że pamiętamy o Dniu Weteranów, święcie 
mającym na celu uhonorowanie weteranów 
służących w Siłach Zbrojnych Stanów Zjed-
noczonych. Z tego miejsca chciałbym wy-
razić podziękowanie wszystkim żołnierzom 
za Nasza wspólną służbę. Oby żołnier-
skie szczęście nigdy Nas nie opuszczało
– powiedział. 

Obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości zakończyły się żołnierskim  poczęstun-
kiem w postaci polskich potraw, które zosta-
ły przygotowane przez Narodowy Element 
Wsparcia Logistycznego.

MJR TOMASZ RYLICH: 
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Odsłonięcie upamiętnienia poległych żołnierzy

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości
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Jesień 1918 r. w relacjach świadków
Warto w tym rocznicowym numerze oddać na chwilę głos tym, którzy byli naocznymi świadkami wydarzeń i pamiętnej jesieni 1918 r. 
Prezentujemy wybór kilku cytatów odnoszących się do tamtego dnia, tamtych listopadowych, przepełnionych poczuciem odzyskanej 
wolności chwil.

Demonstracja patriotyczna w Warszawie, 16 listopada 1918 r.

Stefan Jankowski – działacz społeczny
Niemcy proszą o pokój! Polska będzie zjedno-
czona! {...} Dla nas już to, co zaszło, ma nie-
słychane znaczenie. Wszakże to Niemcy godzą 
się – między innymi – na punkt trzynasty 
Wilsona, który opiewa, że Polska ma być nie-
podległa, zjednoczona, z wolnym dostępem do 
morza. Więc zjednoczenie Polski nie ma dziś 
– teoretycznie biorąc – przeciwników.

Warszawa, 4 października 1918 

Władysław Szczypa (1895–1940)
– członek tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej
Kurier wyjął ukrytą za podszewką, zapieczę-
towaną kopertę i podał mi ją. {...} Po przeczy-
taniu pierwszych zdań pisma, coś dziwnego 
stało się ze mną. Litery biegały mi przed ocza-
mi. Rozkaz brzmiał wyraźnie: „Jutro, tj. dnia 
2 bm., o godzinie 2 (po południu) rozbroić od-
działy wojska austriackiego, komendy, poste-
runki, żandarmerię itd.”. Sprawdziłem podpis 
i pieczęć – nie ulegało wątpliwości, że prawdzi-
we. Po przeczytaniu instrukcji co do rozbroje-
nia 1 przejęcia władzy w nasze ręce, na razie, 
chwil parę, siedziałem jak odurzony. A więc 
już... Boże! Że też ja dożyłem tych dni.

Puławy, 1 listopada 1918

Jędrzej Moraczewski (1870–1944)
– członek Polskiej Komisji Likwidacyjnej, 
pierwszy premier Niepodległej
W każdym mieście, ba – miasteczku tworzono 
samorzutnie oddziały wojskowe, bez związku 
z sobą, bez planu, bez komendy ogólnej, dopóki 
starczyło broni i mundurów. Inicjator miano-
wał się sam komendantem miasta czy okręgu 
i uważał się za właściciela wojska przez siebie 
lub wokoło siebie zgrupowanego.

Galicja, początek listopada 1918

Zofia Romanowiczówna (1842–1936)
– działaczka społeczna 
Dziś w nocy Ukraińcy zbrojnie zajęli Lwów. 
Więc nowy wróg, może jeszcze gorszy od tam-
tych, więc złe żywioły wzięły górę! A ja tak 
wierzyłam w zwycięstwo dobrego, w pojedna-
nie i dobre stosunki z bratnim ludem – wszak 
w ostatnich czasach nieraz odzywały się, nie 
tylko wśród nas, ale i wśród nich, głosy na-
wołujące do porozumienia się, do braterstwa 
i zgody.

Lwów, 1 listopada 1918

Kpt. Antoni Kamiński (1885–1942)
– dowódca Komendy Okręgowej tworzącego 
się Wojska Polskiego, obrońca Lwowa
Nie ma dla nas wyboru: jesteśmy żołnierzami 
Niepodległości Polski, jesteśmy na polskiej zie-
mi; mamy obowiązek bronić jej – prawo nasze 
wynika z naszego obowiązku. Mamy prawo 
na gwałt zadany naszej ziemi odpowiedzieć 
po żołniersku, twardo, uczynić wszystko, aby 
obowiązek obrony wykonać dobrze – a zgoła 
nie troskać się następstwami politycznymi, bo 
one obciążą tych, co nas, żołnierzy, wtrącili 
w sytuację, z której jest jedno tylko wyjście: 
strzelać.

Lwów, początek listopada 1918

Jędrzej Moraczewski
Niepodobna oddać tego upojenia, tego szalu 
radości, jaki ludność polską w tym momencie 
ogarnął. Po 120 latach prysły kordony! Nie ma 
„ich”! Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! 
Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic! 
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy 
wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czap-
ki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. 
W ciągu dwóch dni nie było śladu po symbo-

lach panowania Austriaków. Kto tych krótkich 
dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym 
czasie wraz z całym narodem, ten nie doznał 
w swym życiu najwyższej radości. Cztery po-
kolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte 
doczekało.

Od rana do wieczora gromadziły się tłumy 
na rynkach miast. Robotnik, urzędnik porzuca-
li pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, 
na rynek, dowiedzieć się, przekonać, zobaczyć 
wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, 
rozczulano się na widok kolejarzy, ba – na wi-
dok polskich policjantów i żandarmów.

Galicja

Jan Gawroński (1892–1983)
– słuchacz Szkoły Podchorążych Piechoty, 
późniejszy dyplomata
Wraca z Niemiec Komendant. Lada chwila 
spodziewany pociąg – wybiegam, jeszcze ciem-
no. Na peronie czeka {regent} Zdzisław Lubo-
mirski – stoi sam z adiutantem Stanisławem 
Rostworowskim, inne grupki czekających nie 
zbliżają się do mego. {...} Podchodzę; serdecz-
nie jest zdziwiony moją tu obecnością {...}. Za-
czynamy gawędzić, wyglądając pociągu – „Co 
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za szczęście, że zdołaliśmy uzyskać zwolnienie 
Piłsudskiego! To ostatnia nadzieja. Może on 
potrafi  opanować sytuację”.

Warszawa, 10 listopada 1918

Maria Dąbrowska (1889–1965) – pisarka
Przez cały dzień na ulicach tłumy. Ruch 
tramwajowy normalny. Wszędzie samochody 
z naszymi żołnierzami. {...} W tym wszystkim 
wstaje Polska. I nikt nie widzi, jak jest piękna. 
Nikt nie spostrzega w tym zgiełku.

Warszawa, 11 listopada 1918

Józef Piłsudski (1867–1935)
– w telegramie do rządów alianckich,
państw neutralnych oraz Niemiec
Jako Wódz Naczelny armii polskiej, pragnę 
notyfi kować rządom i narodom wojującym 
i neutralnym istnienie państwa polskiego nie-
podległego, obejmującego wszystkie ziemie 
zjednoczonej Polski

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo 
okupacji nie pozwoliły dotychczas narodo-
wi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie 
o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpi-
ły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzy-
mierzonych – wznowienie niepodległości 
i suwerenności Polski staje się odtąd faktem 
dokonanym.

Państwo polskie powstaje z woli całego 
narodu i opiera się na podstawach demokra-
tycznych. Rząd polski zastąpi panowanie prze-
mocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami 
Polski - przez ustrój zbudowany na porządku 
i sprawiedliwości. Opierając się na armii pol-
skiej pod moją komendą, mam nadzieję, że 

odtąd żadna armia obca nie 
wkroczy do Polski, nim nie wy-
razimy w tej sprawie formalnej 
woli naszej. ]estem przekonany, 
że potężne demokracje Zachodu 
udzielą swej pomocy i brater-
skiego poparcia polskiej Rzecz-
pospolitej odrodzonej i niepod-
ległej. 

Warszawa, 16 listopada 1918

Kazimierz Wierzyński
(1894-1969) – poeta
Każdy wiedział, że to początek 
nowych dziejów. {...} Nie umiem 
znaleźć innego słowa, aby okre-
ślić ówczesny nastrój – niż unie-
sienie. Kto chodził wtedy po 
Warszawie, nigdy nie zapomni 
pierwszych kroków na obszarze 
wolności. {...} Istnieją doświad-
czenia, które wchodzą w ludzi 
tak głęboko, że potem trwają 
w nich poza pamięcią. {...} Bu-
dują nas, przywiązują do miej-
sca i prowadzą w świat. {...} Nic 

nigdy nie odbierze mi tej niedzieli 10 listopa-
da. {...} Nic nigdy nie odbierze jej pokoleniu, 
które zaznało szczęścia, że listopad przestał 
być niebezpieczną dla Polaków porą. {...}

]ak długo trwało to uniesienie? {...} Pierw-
szy oddech nowego państwa, pierwsze jego po-
spieszne i gorliwe ruchy? Fortuna, która prze-
toczyła się wówczas po Europie nie skąpiła 
nam oczywiście trosk i zawodów, ponad tym 
unosiła się jednak radość, niepowtarzalna ra-
dość gromadzenia ziemi polskiej, utrwalania 
granic, lepienia własnego kształtu życia.

Warszawa, listopad 1918

Józef Piłsudski
– podczas spotkania ze współpracownikami
Historia powiedziała już swoje; niezależnie od 
tego, kto, co i jak przewidywał, faktem jest, że 

stanęła przed nami wolność i życie niepodległe 
z jego ogromnymi 1 zupełnie nowymi zagad-
nieniami. Skutki przeszłości {...} są takie, że 
nie ma stronnictwa czy partii, która by mogła 
powiedzieć, że własnymi siłami potrafi  dać 
radę wszystkim trudnościom. A czas przed 
nami jest krótki 1 tylko wspólnym wysiłkiem 
możemy zdecydować, w jakich granicach na-
szą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy 
na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły 
i pełnego głosu nasi sąsiedzi ze wschodu i za-
chodu.

Warszawa, 29 listopada 1918

OPRAC. KES

Korzystałem z książki Księga stulecia Niepodległości,
red. Zbigniew Gluza, Warszawa,2018.



8 NASZA SŁUŻBA

M
sza św. rozpoczęła się od wprowa-
dzenia sztandaru Wojska Polskie-
go i odegrania „Mazurka Dąbrow-
skiego”. 

W homilii bp Guzdek podkreślał, że pod-
stawą działania Sztabu jest rozumne, pozba-
wione emocji podejmowanie decyzji i dzia-
łań. –  Siedziba Sztabu Generalnego powinna 
być miejscem, z którego wyproszono emocje, 
aby główne miejsce zajął tam rozum. Wszy-
scy służący w tej centralnej instytucji Wojska 
Polskiego powinni być zdolni do wnikliwej 
oceny rzeczywistości i na tyle odważni, aby 
odrzucić bierne podporządkowanie się obo-
wiązującym opiniom i nawykom myślowym. 
Wyzbywając się myślenia w kategoriach „tak 
zawsze było” trzeba zdobyć się na myśl świe-
żą, wybiegającą w przyszłość – powiedział. 
Dodał, że zadaniem Sztabu Generalnego „jest 
nie tyle zapobieganie kryzysom i rozwiązy-
wanie bieżących problemów, ale uprzedza-
nie faktów i wprowadzanie zmian w ramach 
określonej wizji przyszłości”.

Drugą ważną wartością, warunkującą 
pomyślny rozwój i wzrost znaczenia Sztabu 
Generalnego jest, według bp. Guzdka, praw-
da. – Ona jest warunkiem wolności. Mów 
prawdę, czyń prawdę i służ prawdzie – za-
chęcał. Biskup Polowy podkreślił, że prawda 
o podejmowanych decyzjach i motywacjach 
podejmowanych działań będzie powszechnie 

znana. – Oby nie stała się powo-
dem wstydu – przestrzegał.

Kolejną wartością, którą wy-
mienił bp Guzdek jest jedność. 
– Wszystkich noszących mun-
dur żołnierza Wojska Polskiego 
jednoczy i zarazem zobowiązuje 
przysięga na wierność Rzeczpo-
spolitej. Jest jeden cel – troska 
o wolność i bezpieczeństwo na-
szej Ojczyzny, której jesteśmy 
gotowi bronić za cenę przelanej 
krwi a nawet ofi ary swojego życia 
– powiedział. Dodał, że jedność 
„jest warunkiem zachowania 
wiarygodności w społeczeństwie, 
które przeznacza środki na utrzy-
manie polskiej armii”. – Jezus 
przestrzegał, że „Każde królestwo, wewnętrz-
nie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani 
dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się” 
(Mt 12,26). W przypadku braku jedności nie 
ostoi się armia i jej zdolność do realizacji za-

dań określonych w Konstytu-
cji i wynikających ze złożonej 
przysięgi wojskowej – powie-
dział.

Ordynariusz wojskowy 
wspomniał jeszcze o koniecz-
ności poszanowania godności 
żołnierza. Przytoczył fragmen-
ty z Kodeksu Honorowego 
Żołnierza Zawodowego Woj-
ska Polskiego, mówiące o sza-
cunku do podwładnych, prze-
łożonych i kolegów żołnierzy.
– W naszej armii potrzeba so-
lidarności. Nigdy „jeden prze-
ciw drugiemu. Jedni – przeciw 

drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez 
człowieka samotnie!” – przekonywał. 

Na koniec życzył, aby żołnierze i pracow-
nicy Sztabu Generalnego „dobrze przysłużyli 
się Polsce oraz sprawie jej bezpieczeństwa 
i pokoju”. – Zostawcie dobre ślady w ludz-
kich sercach i w pamięci przyszłych pokoleń 
– powiedział.

Zostawcie dobre ślady
w ludzkich sercach

– Rozumne działanie, wierność prawdzie oraz troska o jedność i poszanowanie godności każdego człowieka w duchu prawdziwej solidarności, 
są warunkiem wypełnienia powierzonej Wam misji – mówił 25 października podczas Mszy św. w katedrze polowej bp Józef Guzdek. Ordy-
nariusz wojskowy przewodniczył Eucharystii w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z okazji stulecia jego 
powołania. W czasie Mszy św. poświęcona została tablica upamiętniająca ten jubileusz.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Or-
dynariatu Polowego. Na Mszy św. obecni byli 
m.in. kombatanci, poprzedni Szefowie Sztabu, 
m.in. gen. Mieczysław Cieniuch i gen. Leszek 
Surawski. Uczestniczyli w niej generałowie, 
ofi cerowie, żołnierze i pracownicy Sztabu 
Generalnego z gen. Rajmundem Andrzejcza-
kiem, Szefem Sztabu, który podziękował bp. 
Guzdkowi za sprawowaną Eucharystię i „stra-
tegiczną refl eksję” wyrażoną w słowach homi-
lii. Życzenia żołnierzom złożyli także duszpa-
sterze bratnich duszpasterstw wojskowych.

Przed błogosławieństwem odbyła się uro-
czystość odsłonięcia i poświęcenia marmu-
rowej tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 
setną rocznicę powołania Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego. Tablicę odsłonił gen. An-
drzejczak, a pobłogosławił bp Józef Guzdek. 
Za tablicą znajduje się wmurowana poprzed-
niego dnia kapsuła czasu z medalami, doku-
mentami i pamiątkami związanymi z setną 
rocznicą utworzenia Sztabu Generalnego.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy 
udali się do Kaplicy Katyńskiej, gdzie złożone 
zostały kwiaty i zapalone znicze. Po południu 
na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły 
się dalsze uroczystości związane z setną rocz-
nicą powołania Sztabu Generalnego.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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Stulecie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

Pamiątki związane ze Sztabem Generalnym przeznaczone do kapsuły czasu,
24 października 2018 r.

Biskup Józef Guzdek i gen. Rajmund Andrzejczak odsłaniają tablicę 
pamiątkową Sztabu Generalnego w katedrze polowej 
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zwycięstwo cesarzowi, nas motywują dziś do 
miłości Boga i ludzi, do wierności w naszej 
służbie i prawości podczas wykonywania na-
szych zadań.

Wydarzenie, jakie miało miejsce 15 paź-
dziernika 2018 r., niech stanie się świadec-
twem dla przyszłych pokoleń, które będą się 
tutaj modlić za Ojczyznę, za wojsko, za tych, 
którzy ratują i bronią i tych, gotowych z mi-
łości do Polski – naszej Matki, oddać nawet 
swoje życie. A nas niech prowadzą do ołtarza 
słowa, które wypowiada służba liturgiczna 
ilekroć udaje się doń z posługą: „Oto za chwi-
lę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, któ-
ry rozwesela młodość moją. Do świętej przy-
stępuję służby, chcę ją dobrze pełnić.”

 KS. PPŁK WŁADYSŁAW MACIEJ KOZICKI

9

W
 tym historycznym wydarzeniu 
wzięli udział żołnierze garnizonu 
z gen. bryg. Ryszardem Pietrasem 
na czele. Przybyli przedstawicie-

le wszystkich służb mundurowych Rzeszowa: 
poczty sztandarowe, żołnierze, funkcjonariu-
sze, członkowie „Strzelca”oraz kombatanci, 
weterani i parafi anie.

Nowy ołtarz został wykonany z hiszpań-
skiego marmuru: cremomarchill (podstawa 
i blat ołtarza) oraz spring yellow (stopa ołta-
rza i ambony). Ołtarz spełnia wymogi okre-
ślone przez przepisy liturgiczne oraz konser-
watora zabytków.

***
Ołtarz stanowi serce i centrum świątyni. 

Jest miejscem, w którym niebo jest bliżej zie-
mi, zaś człowiek bliżej Boga. Przy ołtarzu lu-
dzie oddają cześć Bogu, jednocząc się z ofi arą 
Chrystusa uczą się szacunku do człowieka, 
zwłaszcza dla tych, którzy oddali swe życie 
na ołtarzu Ojczyzny i tych, którzy jej służą 
dzisiaj broniąc jej niepodległości i granic. 
Kościół Garnizonowy i jego ołtarz są miej-
scem szczególnym. Tu gromadzi się wojsko 
i służby mundurowe gotowe nieść pomoc 
wszystkim pragnącym bezpieczeństwa i po-
koju. To przy ołtarzu prosimy o odwagę dla 
żyjących i miłosierdzie Boże dla tych, którzy 
zakończyli już swą ziemską drogę, nie szczę-
dząc krwi ani życia dla Ojczyzny.

Ołtarz to miejsce i znak ofi ary, także uczty. 
Uświadamia nam, że jesteśmy wybrani, aby 

Konsekracja nowego ołtarza
w kościele garnizonowym w Rzeszowie

Dziękując Bogu za odzyskaną 100 lat temu niepodległość, za 25 lat obecności w Rzeszowie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, w przeddzień 
40 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową naszego rodaka, Jana Pawła II, parafia wojskowo-cywilna pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszo-
wie przeżywała niecodzienną uroczystość. Ksiądz biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek dokonał konsekracji nowego ołtarza.

uczestniczyć w ofi erze Jezusa, którą On sam 
składa Bogu Ojcu, także i to, że i my ofi aruje-
my siebie Jezusowi. Znaczy to, że na tym oł-
tarzu kładziemy całe nasze życie: to czym ży-
jemy, swoje troski, ciężary i radości. Do istoty 
ofi ary należy to, że dajemy Bogu wszystko to, 
co najlepsze, dajemy to z serca. Nie można 
ofi arować się Bogu tylko częściowo, ledwie 
kilka procent. Trzeba siebie całego dać.

Bardzo mi zależało na tym ołtarzu 
umieszczony został monogram: IHS – „In 
hoc signo vinces” (W tym znaku zwycię-
żysz). Takie słowa cesarz Konstantyn Wielki 
miał usłyszeć od jaśniejącego na niebie krzy-
ża w czasie marszu na Rzym, przed stocze-
niem bitwy z cesarzem Maksencjuszem 312 r. 
przy moście Mulwijskim. Słowa te przyniosły 

W hołdzie
bohaterom Niepodległości
W przeddzień setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą 
Ojczyznę podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu wraz z kapelanem uczelni – ks. kpt. Maksy-
milianem Jezierskim, wzięli udział w sprzątaniu grobów na Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich na wrocławskim Oporowie. Spoczywa tam 603 żoł-
nierzy polskich. 

Uczestnicy akcji uczcili pamięć o poległych Bohaterach „minutą ci-
szy”, zapaleniem symbolicznego znicza oraz chwilą modlitwy.

XMJ
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„Dni Chwały”
– niezwykła muzyczna podróż w przeszłość

Piosenki, które się nie zestarzały

Okazją do tego jest wydany przez Wydaw-
nictwo Caritas Ordynariatu Polowego album 
muzyczny „Dni Chwały. Pieśni patriotyczne 
i religijne”, który ukazał się dzięki Caritas 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 
W ekskluzywnej formie zaprezentowanych 
zostało dziewiętnaście pieśni, stanowiących 
kanon polskiego śpiewnika religijnego i pa-
triotycznego.

Hymn „Boże, coś Polskę”, pieśń „My chce-
my Boga”, wzruszająca „Modlitwa obozowa”, 
czy „Marsz Sybiraków”, utwory wykonane 
w znakomitych aranżacjach i brawurowym 
wykonaniu artystów Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 
prowadzą słuchaczy przez kolejne dekady
XX wieku. Wiele z nich nawiązuje do kon-

PÓŁKA Z PŁYTAMI

kretnych postaci i wydarzeń z naszej historii, 
jak np. „Barka”, kojarząca się ze św. Janem 
Pawłem II, synem ofi cera Wojska Polskie-
go, który przywrócił Ordynariat Polowy
w 1991 r. (Oczywiście na płycie umieszczona 
jest z dodatkową zwrotką, poświęconą Papie-
żowi-Polakowi).

Płytę otwiera wyjątkowy tryptyk muzycz-
ny, na który składają się pieśni: „Dni chwały”, 
„To za wolność” i „Pobłogosław Panie Boże”, 
ofi arowane Ordynariatowi Polowemu przez 
poetę, autora tekstów piosenek Lecha Kono-
pińskiego i kompozytora Adama Wojdaka. 
Aranżacji muzycznej tych utworów na głos 
solowy, chór mieszany i orkiestrę dętą pod-
jął się dyrygent ppłk. SG dr hab. Stanisław 
Strączek, a w nagraniu wzięli udział soliści: 

Leszek Skrla (baryton), Remigiusz Łukomski 
(bas) z towarzyszeniem Akademickiego Chó-
ru Wojskowej Akademii Technicznej i Repre-
zentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej. 

Życzyć należy, aby i te utwory zostały włą-
czone do kanonu pieśni, które zostaną wyda-
ne w 150, a może i w 200 rocznicę utworze-
nia Biskupstwa Polowego. Warto podkreślić 
atrakcyjną stronę edycyjną wydawnictwa 
i wysokiej klasy opracowanie grafi czne ele-
ganckiego bookletu, towarzyszącego płycie. 

„Dni Chwały” to muzyczna podróż w cza-
sie przez ostatnie sto lat. Ważne chwile dla 
duszpasterstwa wojskowego, Wojska Polskie-
go, kombatantów i wszystkich wrażliwych na 
piękno muzyki.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Odradzające się po 123 latach zaborów Państwo Polskie rozumiało potrzebę zaspo-
kojenia potrzeb religijnych i wzmocnienia ich ducha. Dlatego zabiegało o powoła-
nie Biskupstwa Polowego, które zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV,
5 lutego 1919 r. Ojciec Święty ustanowił bp. Stanisława Galla, sufragana warszaw-
skiego, Biskupem Wojsk Polskich, powierzając mu zadanie zbudowania zinstytu-
cjonalizowanego duszpasterstwa wojskowego. W roku setnej rocznicy powstania 
Biskupstwa Polowego w Polsce warto wrócić do tamtego czasu, przypomnieć sobie 
o ofierze polskiego żołnierza, którą składał na frontach wojny polsko-bolszewic-
kiej i później w czasie II wojny światowej, losach naszych rodaków rozsianych po 
świecie, przywołać bliskie sercu strofy i przypomnieć poczucie wspólnoty, w której 
ważną rolę pełnił Kościół.

„Serce w plecaku – piosenki żołnierskie retro” – to druga wydana w ostatnim czasie 
płyta, powstała dzięki inicjatywie Caritas Ordynariatu Polowego. Zgromadzono na niej 
blisko 30 pieśni i piosenek wojskowych w wykonaniu  znanych artystów m.in.: Bernarda 
Ładysza, Barbary Nieman, Kazimierza Pustelaka, Michała Szopskiego, Stanisława Mikul-
skiego. Nagrania pochodzą z archiwów Polskiego Radia oraz z zasobu Polskich Nagrań. 

„Serce w plecaku”, „Piechota”, „Przyjedź 
Mamo na przysięgę”, to tylko kilka z piose-
nek, których można wysłuchać. Należy zwró-
cić uwagę na dwie kilkuminutowe wiązanki 
piosenek żołnierskich: jedną z okresu mię-
dzywojennego i drugą – powojennego. 

Zebrane na płycie piosenki przetrwały 
próbę czasu, wciąż są trwałym elementem re-
pertuaru wielu wykonawców i stanowią ele-

ment kultury, która powstawała wraz z woj-
skiem na przestrzeni minionych stu lat.  

„Piosenka to przyjaciel żołnierza – i tego 
sprzed lat, i tego który służy w armii dziś, 
ale nie było i chyba nie ma polskiego domu, 
w którym by nie znano i nie śpiewano patrio-
tycznych pieśni i żołnierskich piosenek” – pi-
sze we wstępie Adam Buszko. Dzięki ich wy-
jątkowemu kolorytowi, wpadającym w ucho 
melodiom stają się naszymi najlepszymi towa-
rzyszami w podróży i przy wspólnych spotka-
niach. Stanowią też miłą pamiątkę młodości 
i są okazją do wspominania służby wojskowej. 

Ale nie tylko. Pojawiają się na płycie także 
utwory nieco bardziej refl eksyjne np. ballada 
„Kołysanka Matki”, z pięknym, chwytającym 
za serce tekstem Ernesta Brylla.

Jak podkreśla Adam Buszko, odpowie-
dzialny za powstanie płyty, okazją do przy-
pomnienia tych piosenek była setna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości po 
123 latach zaborów i stulecie powołania bi-
skupstwa polowego w Polsce.

Płytę można nabyć za pośrednictwem Ca-
ritas Ordynariatu Polowego.

KES
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Urodzony 4 lutego 1884 r. w Zblewie koło 
Starogardu, jako syn Franciszka, piekarza 
i Franciszki z d. Trocha. Pochodził z kaszub-
skiego rodu Wrycza-Rekowskich. W 1894 
r. rozpoczął naukę w Collegium Marianum 
w Pelplinie. Od 1899 r. uczył się w gimnazjum 
w Chełmnie, gdzie działał w Kole Filomatów. 
W 1903 r. za działalność niepodległościową 
w organizacji pomorskich fi lomatów został 
objęty śledztwem i zagrożony surowymi kon-
sekwencjami; przeniósł się do gimnazjum 
w Wejherowie. W 1904 r. zdał maturę. W tym 
samym roku wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie. 23 lutego 1908 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Eduarda 
Herrmanna, sufragana warmińskiego.

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wika-
riusz w parafi i pw. Świętego Marcina w Bo-
rzyszkowach. Od września 1909 r. był wikariu-
szem w parafi i pw. Świętego Jana Chrzciciela 
w Grucznie koło Świecia, a od grudnia 1909 r. 
w parafi i pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Jastrzębiu koło Brodnicy. W stycz-
niu 1910 r. został wikariuszem w parafi i pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie koło 
Chełmna. W 1910 r. został wikariuszem w pa-
rafi i pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Śliwicach w powiecie świeckim. W parafi i 
tej prowadził szeroką działalność społeczną. 

W 1914 r. został powołany do armii nie-
mieckiej, w której służył jako sanitariusz. Po 
kilku miesiącach został zdemobilizowany 
i wrócił do Śliwic. W listopadzie 1916 r. zo-
stał administratorem parafi i pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Jastarni na 
Mierzei Helskiej. Od maja 1917 r. był wika-
riuszem w parafi i pw. Zwiastowania Pana 
w Żarnowcu koło Pucka.

W grudniu 1917 r. został wikariuszem 
w parafi i katedralnej pw. Świętej Trójcy 
w Chełmży. 24 listopada 1918 r. wybrano go 
posłem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Był 
duchowym przywódcą polskich mieszkańców 
Chełmży. Założył Organizację Wojskową Po-

morza w Chełmży, która w styczniu 1919 r.
opanowała miasto. 28 stycznia 1919 r. został 
aresztowany przez oddział Grenzschutzu 
dowodzony przez leutnanta Gerharda Ross-
bacha. Niemcy oskarżyli go o przygotowa-
nia do objęcia władzy i osadzili w więzieniu 
w Chełmży. Po trzech dniach przewieziono go 
do więzienia w cytadeli Twierdzy Grudziądz. 
Miał być sądzony o zbrodnie stanu przez senat 
karny Sądu Rzeszy w Lipsku. Do rozprawy nie 
doszło z uwagi na podpisanie przez Niemcy 
traktatu wersalskiego. Jednak mimo tego nie 
został zwolniony. Dopiero uczyniono to 24 lip-
ca 1919 r po interwencji Rady Ludowej w To-
runiu. Z końcem września 1919 r. przekroczył 
linię demarkacyjną w Bydgoszczy. Udał się do 
Poznania, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego.

Otrzymał przydział do Inowrocławia, gdzie 
organizował się pułk strzelców (późniejszy
63 pułk piechoty). W grudniu 1919 r. został 
proboszczem 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty. 
18 stycznia 1920 r. wkroczył z dywizją do To-
runia. 10 lutego 1920 r. wygłosił słynne, pło-
mienne patriotyczne kazanie podczas ceremo-
nii zaślubin Polski z Bałtykiem w Pucku. Oddał 
w nim hołd Kaszubom jako strażnikom pol-
skiego morza. Kazanie to przeszło do legendy. 
Mimo ulewnego deszczu, nie skrócił go, pro-
szony o to przez dowodzącego uroczystością 
generała dywizji Józefa Hallera. W początkach 
maja 1920 r. wyruszył z pułkiem na front bol-
szewicki. Wziął udział w Bitwie Warszawskiej. 
Od 16 sierpnia 1920 r. uczestniczył w polskim 
kontruderzeniu znad Wieprza i w pościgu za 
uciekającymi bolszewikami. W listopadzie
1920 r. wrócił z dywizją do Grudziądza.

W styczniu 1921 r. został kapelanem szpi-
tala i garnizonu we Włodzimierzu Wołyń-
skim. Od listopada 1921 r. był zastępcą szefa 
duszpasterstwa Okręgu Korpusu nr II w Lu-
blinie. W marcu 1922 r. mianowano go za-
stępcą szefa duszpasterstwa Okręgu Korpusu 
nr IX w Brześciu nad Bugiem. 3 maja 1922 
r. został zweryfi kowany w stopniu probosz-
cza. W lutym 1924 r. na własną prośbę został 
zwolniony z wojska.

30 września 1924 r. został mianowany 
proboszczem parafi i pw. Świętego Mikołaja 
w Wielu koło Chojnic. Prowadził ożywioną 
działalność społeczną. Zakładał stowarzysze-
nia i bractwa. Utworzył bibliotekę i czytelnię, 
z której korzystali liczni Kaszubi. Założył 
i był dyrektorem Banku Ludowego. W 1930 r. 
w Wielu, rodzinnej wsi Hieronima Derdow-
skiego, czołowego poety kaszubskiego, posta-
wił jego pomnik.

We wrześniu 1939 r., po wkroczeniu 
wojsk niemieckich do Wiela został areszto-
wany. Udało mu się uciec z posterunku żan-

darmerii niemieckiej. Ukrywał się do końca 
wojny, korzystając z gościnności kaszubskich 
gospodarzy. Jako legendarny przedstawiciel 
polskiego ruchu niepodległościowego przez 
całą okupację był poszukiwany przez Niem-
ców. Był przywódcą duchowym na tych te-
renach. Polacy nazywali go Kmicicem z Bo-
rów Tucholskich, a Niemcy polskim królem. 
Nagroda za pomoc w jego ujęciu wzrosła do
200 tysięcy marek. Mimo tej nagrody, nigdy 
nie został zadenuncjowany.

7 lipca 1941 r. został prezesem Rady Na-
czelnej Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 
Pomorski”. Jego wielki autorytet sprawił, że 
do „Gryfa Pomorskiego” przyłączyło się kil-
kanaście pomorskich organizacji konspira-
cyjnych, a jego liczebność osiągnęła blisko 
20 tysięcy ludzi. Faktycznym przywódcą or-
ganizacji był II prezes Rady Naczelnej Józef 
Dambek. Ponieważ ks. Wrycza nie potrafi ł 
zapobiec tragicznemu konfl iktowi między 
przywódcami „Gryfa Pomorskiego”, wiosną 
1943 r. zrezygnował z funkcji prezesa i na-
kazał rozwiązać organizację. Nadal jednak 
utrzymywał liczne kontakty organizacyjne.

Po zakończeniu wojny wrócił na probostwo 
do Wiela. 29 maja 1945 r. został mianowany 
dziekanem czerskim. W warunkach komu-
nistycznej rzeczywistości próbował odnowić 
przedwojenną działalność społeczną, zakła-
dając na terenie Wiela spółdzielnie rolnicze 
pod nazwą Nadzieja. 12 lutego 1947 r. został 
mianowany kanonikiem honorowym Kapituły 
Katedralnej Chełmińskiej. Na skutek prześla-
dowań lokalnych władz komunistycznych po-
prosił biskupa chełmińskiego o przeniesienie 
z Wiela. Od 3 lipca 1948 r. był proboszczem 
parafi i pw. Bożego Ciała w Tucholi. W 1951 r. 
został dziekanem tucholskim. Przez cały okres 
PRL był intensywnie inwigilowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa, ponieważ komuniści obawiali 
się jego popularności wśród Pomorzan.

Zmarł 4 grudnia 1961 r. w Tucholi. Spoczy-
wa na miejscowym cmentarzu parafi alnym.

Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Wa-
lecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Miecza-
mi, Krzyżem Organizacji Wojskowej Pomo-
rza i Odznaką Frontu Pomorskiego.

4 grudnia 2011 r., 50 rocznicę śmierci 
przed kościołem pw. Bożego Ciała w Tucholi 
odsłonięto jego pomnik autorstwa Czesława 
Dźwigaja, profesora krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Jego imię nosi Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Tucholi. Jest patronem ulic 
w wielu miejscowościach na Pomorzu. Ta-
blice pamiątkowe poświęcone jego postaci 
umieszczono w Tucholi, Chełmży, Zblewie 
i Czarnej Dąbrowie.

BOGUSŁAW SZWEDO

Ks. pułkownik Józef Wrycza (1884–1961) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan diecezji chełmińskiej, proboszcz 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty
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P
rzy ołtarzu umieszczone zostały 
relikwie bł. ks. phm. Stefana Win-
centego Frelichowskiego, patrona 
polskich harcerzy.

W homilii bp Guzdek podkreślał, że 
obecnie „toczy się wojna o świat warto-
ści”. – Polem działania są umysły i serca 
młodych. Są one jak gleba, w którą wsiewa 
się ziarna dobra z nadzieją na obfity plon. 
Niestety dziś wsiewa się także chwasty zła 
– mówił do kapelanów harcerzy i skautów 
bp Guzdek.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy 
przypomniał, że poza rodzicami, którzy są 
pierwszymi wychowawcami młodych, wpływ 
na ich rozwój mają: środowisko rówieśników, 
wspólnota parafi alna i szkoła, a także harcer-
stwo. – Tworzycie specyfi czne środowisko 
harcerskie. Jesteście przewodnikami dla mło-
dych w świecie wartości duchowych. A wojna 
się toczy o dziś i jutro Ojczyzny. Proszę Was, 
abyście zapamiętali te słowa o. Innocentego 
Bocheńskiego i odnieśli do siebie: „Wojna 
nawet przegrana nie jest zupełnie przegrana, 
jeśli była prowadzona po bohatersku i z za-
cięciem”. Oczekuję od Was takiego bohater-
stwa, zacięcia w służbie młodemu pokoleniu 
Polaków i zrozumienia chwili. Nie można 
się poddać ani też zdradzić ewangelicznych 
wartości. Jesteście powołani, aby siać w serca 
młodych to, co dobre i szlachetne – zachęcał 
bp Guzdek.

Ordynariusz zaapelował, aby kapelani 
harcerstwa nie odchodzili od sprawdzonych 
i wypróbowanych w ostatnim stuleciu zasad 
wychowania w duchu harcerskiego prawa 
i harcerskich metod wychowawczych. – Nie 
wolno rozmiękczać tych zasad, bo zapłacimy 
za to wysoką cenę. Kropla drąży skałę. Gdy 
odrzuci się lub zaniży jedną z wartości, wów-
czas cały system wychowania na tym traci 
– podkreślił. Na koniec jeszcze raz zachęcił 
kapelanów harcerskich do tego, by byli „siew-
cami wartości”.

Eucharystię koncelebrowali wszyscy obec-
ni na szkoleniu kapelani harcerstwa. Uczest-
niczyli w niej prelegenci, a także pracownicy 
Kurii Ordynariatu Polowego.

Szkolenie
Następnie kapelani prze-

szli do sali konferencyjnej 
Ordynariatu Polowego, gdzie 
rozpoczęło się szkolenie. Ze-
branych powitał bp dr Józef 
Guzdek, który dokonał też 
otwarcia obrad, natomiast ks. 
dr Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu 
Polowego, a jednocześnie koordynator dusz-
pasterstwa harcerzy, przedstawił prelegentów 
oraz omówił plan szkolenia.

Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Marek 
Adamczyk, wieloletni duszpasterz krajowy 
Skautów Europy, który wygłosił referat: „Na-
uczanie Kościoła na temat patriotyzmu i na-
cjonalizmu”. Następnie prof. dr hab. Grzegorz 
Nowik, przewodniczący ZHR, specjalista 
z zakresu historii wojskowości i harcerstwa, 
przedłożył wykład pt. „Patriotyzm w harcer-
stwie w latach 1918–1939”. Trzecim prelegen-
tem był dr Marian Miszczuk, który wygłosił 
wykład na temat „Patriotyzm czynny w teo-
rii i praktyce działania polskiego skautingu 
(1910–1918) oraz konspiracyjnego harcer-
stwa (1939–1945)”.

– Życzeniem naszym było, aby po wstę-
pie ideowym, spojrzeć na to zagadnienie 
również w ujęciu historycznym – powiedział 
jeszcze przed pierwszym wystąpieniem ks. dr 
Dohnalik, który jednocześnie pełnił funkcję 
moderatora całej konferencji.

Po trzech referatach nastąpiła dyskusja, 
którą rozpoczął kanclerz kurii. Pierwszy głos 
zabrał bp Guzdek, który podziękował prele-
gentom z podjęcie tego ważnego zagadnienia 
i tak szczegółowe dotknięcie tematu.

– W sprawach patriotyzmu i wychowania 
potrzebna jest wiedza. Drodzy księża! My, 
jako wychowawcy, powinniśmy posiadać 
wiedzę i opierać się na sile argumentów. Jest 
to bardzo ważne w procesie wychowawczym. 
Dlatego bardzo dziękuję szanownym prele-
gentom za przekaz tej wiedzy – powiedział.

Podkreślił również, że aby móc wyjść do 
młodego człowieka, należy posiadać nie tyl-
ko wiedzę, ale również umiejętność przeka-
zania tej wiedzy młodym ludziom. Zagad-

Bądźcie siewcami wartości

nienie patriotyzmu jest bowiem poważnym 
wyzwaniem, które należy właściwie zrozu-
mieć i właściwie kierować innych, zwłaszcza 
młodych ludzi.

Następnie ks. dr Dohnalik rozpoczął 
moderację panelu dyskusyjnego, w którym 
zebrani na szkoleniu kapelani harcerzy mo-
gli zabrać głos, dopytać prelegentów o in-
teresujące ich poruszone w wystąpieniach 
zagadnienia, ale także podzielić się własnym 
doświadczeniem z duszpasterskiej posługi 
wśród harcerzy. Dyskusja, ale w mniejszych 
grupach, toczona była również podczas prze-
rwy na kawę.

Po przerwie uczestników czekał ostatni 
wykład przewidziany w programie szkole-
nia. Wygłosił go mgr Krzysztof Noworyta, 
a tematem wystąpienia był zagadnienie „Jak 
mówić o patriotyzmie”. Prelegent zwrócił 
uwagę słuchaczy, że chcąc skutecznie mó-
wić o patriotyzmie, należy określić grupę do 
której chcemy trafi ć, a następnie dostosować 
język oraz sposób przesłania. Wykład oparł 
na własnym przykładzie, jednocześnie po-
kazując w jaki sposób należy to czynić, aby 
zaciekawić odbiorców.

Na zakończenie mgr Noworyta nawią-
zał do słów Marszałka Józefa Piłsudskiego: 
„Nastąpi pokój. Są w życiu narodów i państw 
zmagania, które nigdy nie ustają. Polskę rów-
nież z innymi narodami oczekuje walka we 
wszechświatowych zapasach o pierwszeń-
stwo w dziedzinie organizacji i kultury”.

Podsumowania szkolenia dokonał ks. dr 
Dohnalik. Po zamknięciu obrad uczestniczą-
cy w nich kapelani duszpasterstwa harcerzy 
otrzymali certyfi katy poświadczające wzięcie 
udziału w szkoleniu.

DAWID LIPIŃSKI,
KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Konferencja o patriotyzmie dla kapelanów ZHP, ZHR i Skautów Europy

Ponad 70 kapelanów ZHP, ZHR i Skautów Europy wzięło udział w szkoleniu 
z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i Kościele podejmującym temat 
„Patriotyzm wczoraj i dziś”, zorganizowanym 8 listopada przez Ordynariat 
Polowy. Szkolenie poprzedziła Msza św. celebrowana pod przewodnic-
twem bp. Józefa Guzdka, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski 
pełni funkcję delegata ds. duszpasterstwa harcerzy.
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Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego
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stali „Nieśmiertelni” z Akademii Wojsk Lą-
dowych we Wrocławiu, którzy obronili tytuł 
sprzed roku. 

Nie tylko sport
W sobotę 27 października metropolita 

wrocławski abp Józef Kupny odprawił Mszę 
św. w archikatedrze wrocławskiej. 

– Chcemy razem uwielbiać Boga za ten 
wspaniały dar niepodległości oraz zjedno-
czyć się jako duszpasterstwa akademickie na 
modlitwie – poinformował ks. kpt. Jezierski. 
Oprócz zawodów sportowych oraz wspólnej 
modlitwy na uczestników mistrzostw czekały 
również inne atrakcje – m.in. koncert rapera 
ks. Jakuba Bartczaka.

– Studenci doceniają taką możliwość spo-
tkania i wspólnej modlitwy. Tu spotykają się 
ludzie z całej Polski, z różnych duszpasterstw 
akademickich zarówno uczelni wojsko-
wych, jak i cywilnych. Jest to taki moment, 
kiedy można wymienić się różnymi swoimi 
spostrzeżeniami, doświadczeniami, tym do-
świadczeniem samego Pana Boga i przeży-
wania swojej wiary na co dzień – podkreślił 
kapelan AWL.

Ogólnopolskie rozgrywki to także świet-
na okazja do integracji wierzących studen-
tów z całej Polski, do czego nie ma w roku 
akademickim zbyt wielu okazji. Mistrzostwa 
zakończyła ceremonia wręczenia nagród 
i medali. 

– Podziękujmy Jezusowi, bo to on nas tu-
taj zgromadził i poprowadził te mistrzostwa. 
Dziękuję również Wam, drodzy studenci 
z całej Polski, za to, że stworzyliśmy niezwy-
kłą wspólnotę wiary, sportu, patriotyzmu 
i dobrej zabawy – ks. kpt. Maksymilian Je-
zierski

OPRAC. DAWID LIPIŃSKI

Podczas gali zamknięcia przed 
studentami wystąpił kombatant 
Armii Krajowej – kpt. Stanisław 
Wołczaski ps. „Kazimierz”, po-
wstaniec warszawski, który opo-
wiedział swoją historię walki o niepodległość 
– Walczyliśmy o wolną, niepodległą i suwe-
renną Polskę. A w czasie okupacji nie było 
podwórka w Warszawie, na którym nie było 
kapliczki - to było światełko w tym ciemnym 
tunelu, jakim jest wojna. 

Ponownie najlepsi
Mecze, otwarte dla publiczności, zostały 

rozegrane na obiektach sportowych Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Zwycięzcy zostali wyłonieni w niedzielę w fa-
zie fi nałowej mistrzostw. W siatkówkę naj-
lepsi okazali się studenci z Radomia, drugie 
miejsce zajęło Duszpasterstwo Akademickie 
„Beczka” z Krakowa, a na trzecim miejscu 
uplasowali się gospodarze z DA „Nieśmier-
telni”. Nieco inaczej przebiegły rozgrywki 
w piłkę nożną. W tej dyscyplinie najlep-
si okazali się studenci z DA Wojskowego 
Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi, 
drugie miejsce zajęli natomiast munduro-
wi studenci z DA „Nieśmiertelni”. Na naj-

niższym stopniu podium, 
obok mundurowych, sta-
nęli również studenci z DA 
„Studnia” z Warszawy. Na-
tomiast gospodarze byli 
bezkonkurencyjni w roz-
grywkach w koszykówkę – 
pierwsze miejsce zajęło DA 
„Nieśmiertelni”, drugie DA 
„Wawrzyny” z Wrocławia, 
natomiast trzecie DA Aka-
demii Marynarki Wojennej 
z Gdyni. 

W ogólnej klasyfi kacji 
„medalowej” Mistrzami 
Polski Duszpasterstw Aka-
demickich ponownie zo-

M
istrzostwa pokazują, że studenci 
zrzeszeni w duszpasterstwach 
akademickich nie są tam tylko 
po to, aby się modlić, ale to wy-

sportowani, aktywni i pełni werwy ludzie, 
którzy uwielbiają ruch i mają okazję się 
rozwijać. Zgodnie ze znanym przysłowiem: 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – powie-
dział ks. kpt. Maksymilian Jezierski, kapelan 
Akademii Wojsk Lądowych. 

Wyjątkowi goście
Tegoroczne mistrzostwa miały szczególny 

charakter, bowiem sportowe zmagania toczy-
ły się w roku setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, co w istotny sposób 
podkreśliło ich patriotyczny wymiar. Na wy-
darzenie zostali również zaproszeni komba-
tanci, żołnierze Armii Krajowej, którzy otrzy-
mali od studentów „dar serca” w wysokości 
5000 zł zebranych podczas mistrzostw.

– To dla nas prawdziwe autorytety. Chce-
my oddać im cześć oraz podziękować za ich 
poświęcenie w walce o wolną i niepodległą 
Polskę – powiedział ks. kpt. Maksymilian Je-
zierski, organizator i opiekun wrocławskiego 
Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmier-
telni”.

Niepodległa Sztafeta Pokoleń
6. Mistrzostwa Polski Duszpasterstw Akademickich we Wrocławiu 

W dniach 26-27 października studenci z całej Polski przyjechali do Wrocławia na
6. Mistrzostwa Polski Duszpasterstw Akademickich zorganizowane przez Duszpaster-
stwo Akademickie „Nieśmiertelni” z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Rywa-
lizowali w trzech dyscyplinach sportowych w piłce nożnej, siatkówce i koszykówce. 
Hasło tegorocznej imprezy: „Niepodległa sztafeta pokoleń” nawiązywało do setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a same mistrzostwa miały wymiar 
nie tylko sportowy i ewangelizacyjny, ale również patriotyczny. Patronat honorowy nad 
imprezą objął Prezydent RP Andrzej Duda. Fo
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Kpt. Stanisław Wołczaski ps. „Kazimierz i ks. kpt. Maksymilian Jezierski

Hala AWF we Wrocławiu – miejsce mistrzostw
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PKW Łotwa
W związku ze zbliżającym się wspomnie-

niem Wszystkich Wiernych Zmarłych żołnie-
rze PKW Łotwa pomogli przy porządkowa-
niu cmentarzy, na których zostali pochowani 
Polacy. Żołnierze uporządkowali m.in. pol-
skie groby na cmentarzu rzymskokatolickim 
w Dyneburgu. Na terenie nekropolii pocho-
wanych jest wielu Polaków zasłużonych dla 
Łatgalii i łotewskiej Polonii. Spoczywa tam 
m.in. ok. 20 żołnierzy i 3 ofi cerów. Zachował 
się nagrobek z płytą, na której wyryto napis: 
„Grób nieznanego żołnierza”.

Kolejnym odwiedzonym miejscem po-
chówku polskich żołnierzy był cmentarz 
w Ławkiesach, na którym pochowano pol-
skich żołnierzy walczących pod dowódz-
twem gen. Edwarda Śmigłego-Rydza.

Polscy żołnierze odwiedzili również po-
mnik zlokalizowany w Dyneburgu na Słobud-
ce. W tym miejscu istniał cmentarz żołnierzy 
polskich poległych w walkach o wyzwolenie 
Łotwy w latach 1919-1920. Pogrzebano tu 
237 poległych, a w 1928 r. wzniesiono im po-
mnik. Cmentarz został zniszczony w latach 
1955-1970. Dnia 11 listopada 1992 r. odsło-
nięto pomnik z tablicami ku czci żołnierzy
1 Pułku Piechoty Legionów. Na jednej z ta-
blic widnieje napis: „Polscy żołnierze 1 Pułku 
Legionów polegli w walce o niepodległość 
Łotwy w latach 1919-1920”.

Podczas dnia Wszystkich Świętych dele-
gacja żołnierzy III zmiany PKW Łotwa od-
wiedziła miejsca upamiętniające wybitnych 

Żołnierska pamięć na misjach

Polaków pochowanych na łotewskich nekro-
poliach.

Żołnierze zapalili znicze przed pomni-
kiem upamiętniającym jedno z najświetniej-
szych zwycięstw Oręża Polskiego w Salaspils 
(dawniejszy Kircholm). Głaz z tablicami pa-
miątkowymi w języku polskim i łotewskim 
symbolizuje miejsce, z którego Jan Karol 
Chodkiewicz dowodził wojskami podczas bi-
twy ze Szwedami pod Kircholmem w 1605 r.

We wnętrzu kaplicy Orderu Wojskowego 
Lāčplēsisa na Cmentarzu Brackim w Rydze 
znajdują się tablice z nazwiskami Kawalerów 
Orderu Lāčplēsisa. Wśród odznaczonych 
najwyższym łotewskim odznaczeniem woj-
skowym, ustanowionym 11 listopada 1919 r.
znajdują się Józef Piłsudski oraz Edward Śmi-
gły-Rydz.

Cmentarz Bracki jest 
częścią największego ry-
skiego kompleksu cmentar-
nego, a na ogromnym tere-
nie wokół niego znajdują 
się trzy inne nekropolie: 
Cmentarz Leśny, Cmen-
tarz Rainisa oraz Cmentarz 
Św. Michała, na których 
spoczywają najwybitniejsi 
przedstawiciele łotewskiej 
kultury, nauki, sportu oraz 
polityki. Na Cmentarzu
Św. Michała pochowanych 
jest wielu zasłużonych dla 
Łotwy Polaków. Są wśród 
nich m.in. prof. Konstanty 
Ronczewski, architekt i ar-

tysta, wykładowca Uniwersytetu Łotewskie-
go oraz Ita Kozakiewicz, działaczka polonij-
na, założycielka Związku Polaków na Łotwie 
i deputowana do Rady Najwyższej Łotwy.

PKW EU SOPHIA
W Uroczystość Wszystkich Świętych

ks. ppor. mar. Michał Kollek, kapelan PKW 
EU SOPHIA odprawił w kaplicy znajdującej 
się na terenie bazy lotniczej w Sigonelli Mszę 
św. w intencji poległych i zmarłych żołnierzy.

Następnie delegacja kontyngentu z do-
wódcą, kmdr. por. pil. Mariuszem Konopką, 
udała się na Brytyjski Cmentarz Wojenny 
w Katanii, oddać hołd poległym w czasie
II wojny światowej żołnierzom, wśród 2139 

mogił znajduje się grób polskiego lotnika, 
kpt. Władysława Dreckiego.

W Dzień Zaduszny na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Casamassima przedsta-
wiciele PKW EU SOPHIA na zaproszenie 
Ambasady RP w Rzymie oraz Urzędu Miasta 
Casamassima wzięli udział w uroczystej Mszy 
św. w intencji poległych polskich żołnierzy, 
uczestników walk na Linii Gustawa nad rze-
ką Sangro, a także rannych, którzy zmarli 
w szpitalach w Casamassima, Bari i Neapolu 
po bitwie o Monte Cassino.

Przed Mszą św. polową celebrowaną przez 
ks. Andrzeja Wiśniewskiego oraz ks. ppor. 
mar. Michała Kollka delegacje złożyły wieńce 
u stóp ołtarza polowego z wizerunkiem Mat-
ki Bożej z Ostrej Bramy w Wilnie.

Kosowo
W Uroczystość Wszystkich Świętych żoł-

nierze XXXVIII zmiany Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego w Kosowie uczcili pamięć 
swych kolegów poległych na bałkańskiej 
ziemi. Złożyli wiązanki kwiatów oraz zapa-
lili znicze przy pomnikach upamiętniających 
poległych podczas wykonywania zadań man-
datowych na rzecz zachowania bezpieczeń-
stwa i pokoju.

Uroczystości rozpoczęły się w polskiej ba-
zie w Nowo Selo przy obelisku na placu apelo-
wym. Następnie żołnierze Kontyngentu wraz 
z delegacjami Państw Sojuszniczych złożyli 
hołd poległym w podczas uroczystości w Kwa-
terze Głównej KFOR w Camp Film City.

Delegacja polskich żołnierzy na czele 
z ppłk. Piotrem Wroną, dowódcą XXXVIII 
zmiany PKW oraz Wojciechem Tycińskim, 
ambasadorem polskim w Republice Macedo-
nii, udała się do miejscowości Sopot oddalo-
nej ok. 40 km. od Skopje, aby złożyć kwiaty 
i zapalić znicze przy pomniku upamiętnia-
jącym sierż. Pawła Legenckiego oraz sierż. 
Piotra Mikułowskiego, którzy tam zginęli 
w wybuchu miny pułapki w marcu 2003 r. 
Modlitwie w intencji tragicznie zmarłych pol-
skich żołnierzy przewodniczył ks. mjr. Tomasz 
Koczy, kapelan kontyngentu. Na zakończenie 
dnia w kaplicy polskiej bazy w Novo Selo ks. 
mjr Koczy odprawił Mszę św., w czasie której 
żołnierze modlili się w intencji poległych na 
misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

2 listopada w Dzień Zaduszny Kontyngent 
Polskich Policjantów EULEX w Kosowie, 
uroczystym apelem i modlitwą uczcił pamięć 
zmarłych i poległych na służbie funkcjona-
riuszy. Dzień zadumy zakończyła Euchary-
stia w intencji zmarłych policjantów.

OPRAC. KES

Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych jest 
obchodzona wśród żołnierzy Wojska Polskiego nie tylko w kraju, ale i na misjach. Wielu 
naszych rodaków spoczywa daleko od Ojczyzny. Ich pamięć uczcili żołnierze polskich kon-
tyngentów wojskowych.
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Krzyż ze zniczy – PKW Afganistan
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WARSZAWA – BOERNEROWO
W sobotę 27 października w hali sportowej Wojskowej Akademii 
Technicznej odbył się towarzyski mecz między ministrantami z  Pa-
rafi i wojskowo-cywilnej na Bemowie a  gośćmi z Parafi i Michałowice. 
Punktualnie o godz. 10 proboszcz parafi i ks. płk Jan Domian roz-
począł rozgrywki. Udzielając błogosławieństwa życzył bezpiecznego 
współzawodnictwa.  

Po zakończonych rozgrywkach zarówno na gości jak i gospodarzy 
czekał posiłek. Na pamiątkę piłkarskich zmagań, każdy ministrant 
z Michałowic otrzymał pamiątkowy album o Parafi i MB Ostrobram-
skiej.  KS. TOMASZ MIENCICKI 

WARSZAWA
30 października Mszą św. w katedrze polowej rozpoczęto uroczystości 
pogrzebowe śp. płk. Edmunda Brzozowskiego, uczestnika kampanii 
włoskiej i wieloletniego przewodniczącego organizacji kombatanc-
kich, zrzeszających byłych żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. 
Eucharystii przewodniczył ks. ppor. Daniel Piejko, wikariusz katedry 
polowej. Przed rozpoczęciem Mszy św. okryta biało-czerwoną fl agą 
trumna została udekorowana wstęgą Orderu Wojennego Virtuti Mi-
litari. Przy trumnie stanął posterunek żołnierzy Batalionu Reprezen-
tacyjnego oraz członków grupy rekonstrukcyjnej w umundurowaniu 
żołnierzy II Korpusu Polskiego.

W homilii ks. ppor. Daniel Piejko przypomniał, że pokolenie płk. 
Edmunda Brzozowskiego poniosło w czasie II wojny światowej ofi arę, 
dzięki której dziś możemy żyć w niepodległej i wolnej Polsce. Przywołał 
fragmenty wspomnień płk. Brzozowskiego z frontu włoskiego. Eucha-
rystię koncelebrował ks. Andrzej Targosz. We Mszy św. uczestniczyła 
rodzina zmarłego, kombatanci, młodzież ze szkół noszących imiona 
jednostek II Korpusu Polskiego m. in. 3. Dywizji Strzelców Karpackich. 
W uroczystości pogrzebowej wziął także udział Jan Józef Kasprzyk, szef 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Minister Kasprzyk przypomniał, że płk. Brzozowski jest niemal 
równolatkiem Niepodległej Polski, odrodzonej po 123 latach zabo-
rów w 1918 r. – Wzrastał w atmosferze umiłowania niepodległości, 
szacunku dla niepodległości i wolnego państwa. Wzrastał w legen-
dzie powstańców listopadowych i styczniowych oraz tych, którzy wy-
tyczali granice Rzeczpospolitej. Tak ukształtowany walczył później 
o wolną Polskę – powiedział.

Po Mszy św. trumna z ciałem płk. Brzozowskiego została złożona 
w kwaterze żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na Cmen-
tarzu Wojskowym na Powązkach.  KES

LUBLIN
3 listopada świętowano w Lublinie setną rocznicę powstania Związku 
Harcerstwa Polskiego. Mszę św. koncelebrowali kapelani harcerstwa. 
Wśród nich, ks. Jan Dohnalik, delegat biskupa polowego Józefa Guzd-

ka ds. duszpasterstwa harcerzy, który odczytał przesłanie od ordynariu-
sza wojskowego, którego znaczną część hierarcha poświęcił symbolice 
harcerskiego krzyża. „W czasie tych uroczystych obchodów chciałbym 
zwrócić Waszą uwagę na Krzyż Harcerski, który podobnie jak wtedy, 
tak i dzisiaj jednoczy różnorodne środowiska harcerskie. Jednocześnie 
wyraża On te ideały, które towarzyszyły od początku skautingowi na 
ziemiach polskich. Jak pisał jego pomysłodawca, ks. hm. Kazimierz 
Lutosławski: «Wianek z dębu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: 
siłę i umiejętność, sprawność i wiedzę. Oplata on główny symbol skau-
towy: krzyż z hasłem: Czuwaj!. Kształt tego krzyża jest dawny; takiego 
użyto do naszego orderu waleczności: Virtuti Militari, uprzytamnia on 
szczególnie obowiązek dzielności […]. Bóg i Ojczyzna są treścią we-
wnętrzną tego znaku. Hasło Czuwaj na nim to pobudka, ostrzeżenie; 
oznacza gotowość ducha do pracy nieustannej»” – napisał bp Guzdek.  

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że choć upłynęło już sto lat od 
powstania ZHP, to wartości na których wtedy budowano podwaliny 
tego wielkiego ruchu wychowawczego pozostały niezmienne. „Są to 
te same wartości, które przez minione sto lat przechowały w znacznej 
większości polskie rodziny. Stanowią one nadal mocny fundament, 
na którym można budować przyszłość. Niech każde spojrzenie na 
harcerski Krzyż przypomina wam o służbie Bogu i Ojczyźnie, o dziel-
ności w zmaganiu z samym sobą,  o ewangelicznej czujności, które 
pozwala w sposób przejrzysty i czysty budować braterskie relacje. 
Polska, która sto lat temu odzyskała niepodległość i utrzymała ją rów-
nież dzięki harcerzom, bardzo potrzebuje także dziś waszej wierności 
harcerskiemu przyrzeczeniu i prawu”, napisał bp Guzdek.

Po Eucharystii harcerze z całej Polski wzięli udział w zwiedzaniu 
lubelskiego Starego Miasta. Równocześnie w dawnym budynku Try-
bunału Koronnego odbyły się uroczyste obrady Rady Naczelnej ZHP.

Następnie delegacje uczestniczyły w apelu, podczas którego 
złożyły wiązanki kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza, po-
mnikiem Józefa Piłsudskiego i pomnikiem Unii Lubelskiej na placu
Litewskim.  KES

KROSNO ODRZAŃSKIE
5 listopada br. podczas uroczystej zbiórki siedmioro nowo przyję-

tych funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 
złożyło ślubowanie, które w obecności pocztu sztandarowego, kadry 
kierowniczej oddziału oraz rodzin młodych funkcjonariuszy odebrał 
gen. bryg. SG Wojciech Skowronek.

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału przywitał nowych funk-
cjonariuszy w szeregach Straży Granicznej. Nawiązał do słów roty 
ślubowania, podkreślając jej znaczenie oraz znaczenie słowa służba. 
Nowo przyjętym funkcjonariuszom życzył przede wszystkim satys-
fakcji z pełnienia służby w Straży Granicznej. Następnie kapelan 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ks. por. SG Łukasz 
Kociołek, udzielił błogosławieństwa ślubującym funkcjonariuszom.   

KS. POR. SG ŁUKASZ KOCIOŁEK



Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Fot. archiwum Naszej Służby

Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej

Uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

PKW EU SOPHIA, Sycylia

Marsz Niepodległości w Oleśnicy

Akt restytucji pałacu Saskiego w Warszawie

Msza św. za Ojczyznę w Bazylice św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu

W drodze na marsz „Dla Ciebie Polsko!”


