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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA WRZESIEŃ: 
Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z posza-
nowaniem.

Na okładce:
Sesja fotograficzna z okazji Święta Lotnictwa,
fot. Mirosław Wójtowicz / Dowództwo Generalne

Numer zamknięto 9 września 2020 r.

D
rodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Po wielu miesiącach podejmu-
jemy na nowo nasze spotkania twa-

rzą w twarz, a nie przed ekranem. Twarzą 
w twarz. To piękne!

Obecna pandemia uwypukliła naszą 
współzależność: wszyscy jesteśmy ze sobą 
powiązani, na dobre i na złe. Dlatego też, aby 
wyjść z tego kryzysu lepszymi, musimy uczy-
nić to wspólnie, razem, nie samotnie. Razem. 
Nie samotnie, bo nie da się tego uczynić! 
Albo uczynimy to razem, albo nie będziemy 
potrafi li wyjść. Musimy uczynić to razem, 
wszyscy razem, solidarnie. To słowo solidar-
ność pragnę dzisiaj podkreślić. 

Jako ludzka rodzina wszyscy pochodzi-
my od Boga. Mieszkamy we wspólnym domu, 
na planecie-ogrodzie Ziemi, na której Bóg 
nas umieścił. I mamy wspólne przeznaczenie 
w Chrystusie. Kiedy 
jednak o tym wszyst-
kim zapominamy, na-
sza współzależność sta-
je się zależnością jed-
nych od drugich. Za-
tracamy harmonię wza-
jemnej zależności i so-
lidarności, i stajemy się 
zależni od niektórych, 
od innych, pogłębiając nierówności i margina-
lizację. Słabnie tkanka społeczna, a środowisko 
naturalne ulega degradacji. Zawsze to samo. 
Ten sam sposób działania. 

Dlatego jak nauczał św. Jan Paweł II, za-
sada solidarności jest dziś potrzebna bardziej 
niż kiedykolwiek. W świecie wzajemnych po-
wiązań doświadczamy, co to znaczy żyć w tej 
samej „globalnej wiosce”. Jakże piękne jest to 
wyrażenie! Wielki świat jest jedynie globalną 
wioską, ponieważ wszystko jest ze sobą wza-
jemnie powiązane, ale nie zawsze przekształ-
camy tę współzależność w solidarność. Trze-
ba przebyć długą drogę od współzależności do 
solidarności. Egoizm – indywidualny, narodo-

wy oraz grup władzy – a także sztywne ideolo-
gie umacniają „struktury grzechu”. […]

Biblia od samego początku nas ostrzega. 
Pomyślmy o historii wieży Babel, opisującej 
co się dzieje, gdy próbujemy dotrzeć do nie-
ba – czyli naszego celu – pomijając związek 
z tym, co ludzkie, ze stworzeniem i ze Stwór-
cą. Zdarza się to za każdym razem, gdy ktoś 
chce się wspinać, nie myśląc o innych. Tyl-
ko ja, prawda? Pomyślmy o wieży. Buduje-
my wieże i drapacze chmur, ale niszczymy 
wspólnotę. Ujednolicamy budynki i języki, 
ale krępujemy bogactwo kulturowe. Chcemy 
być panami Ziemi, ale niszczymy różnorod-
ność biologiczną i równowagę ekologiczną. 
Opowiadałem wam podczas jednej z audien-
cji o rybakach z San Benedetto del Tronto, 
którzy przyjechali w tym roku i powiedzieli 
mi: „Wyłowiliśmy z morza 24 tony odpadów, 

z czego połowę stano-
wił plastik”. Ale pomy-
ślcie! Ich zawodem jest 
łowienie ryb, ale zbie-
rają odpady i usuwają 
je, żeby oczyścić morze. 
Zaśmiecanie niszczy 
Ziemię, wyraża brak 
solidarności z Ziemią, 
która jest darem i za-

kłóca równowagą ekologiczną. […]
Diametralnym przeciwieństwem wieży

Babel jest Pięćdziesiątnica. Słyszeliśmy o tym 
na początku audiencji. Duch Święty, zstępu-
jąc z wysoka jak wicher i ogień, uderza we 
wspólnotę zamkniętą w Wieczerniku, na-
pełnia ją mocą Bożą, pobudza, by wyszła na 
zewnątrz i głosiła wszystkim Jezusa, Pana. 
Duch tworzy jedność w różnorodności, two-
rzy harmonię. W opowieści o Wieży Babel 
nie było harmonii, było dążenie naprzód, by 
osiągnąć zysk. Było tam jedynie narzędzie, 
jedynie „siła robocza”, natomiast w Pięćdzie-
siątnicy każdy z nas jest narzędziem, lecz na-
rzędziem wspólnotowym, które uczestniczy 

Solidarność ożywiana wiarą
Cykl papieskich katechez „Uzdrowić świat” 

Z kryzysu nie wychodzi się takimi 

samymi, jakimi byliśmy wcześniej. 

Pandemia jest kryzysem. Z kryzysu 

wychodzi się lepszymi lub gorszymi. 

Do nas należy wybór.

„Solidarność jest dziś drogą, którą należy przebyć ku światu po pandemii, ku uzdrowie-
niu z naszych chorób interpersonalnych i społecznych. Nie ma innej drogi. Albo pójdziemy 
naprzód drogą solidarności, albo sytuacja stanie się trudniejsza” – powiedział 2 sierpnia
Ojciec Święty podczas pierwszej od pół roku audiencji ogólnej z udziałem wiernych. Odbyła
się ona na dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego.

całym sobą w budowaniu wspólnoty. Dobrze 
o tym wiedział święty Franciszek z Asyżu 
i ożywiony Duchem Świętym nadał wszyst-
kim ludziom, a także stworzeniu, imię bra-
ta lub siostry. Pamiętamy, był także brat wilk. 

Wraz z Pięćdziesiątnicą Bóg staje się obec-
ny i inspiruje wiarę wspólnoty zjednoczonej 
w różnorodności i solidarności. Różnorod-
ność i solidarność zjednoczone w harmonii 
– oto droga. Solidarna różnorodność posia-
da „przeciwciała”, aby wyjątkowość każdego, 
która jest niepowtarzalnym darem, nie zapa-
dła na chorobę indywidualizmu, egoizmu. So-
lidarna różnorodność posiada również prze-
ciwciała uzdrawiające struktury i procesy spo-
łeczne, które wypaczyły się w systemy niespra-
wiedliwości, w systemy ucisku. Dlatego też so-
lidarność jest dziś drogą, którą należy prze-
być ku światu po pandemii, ku uzdrowieniu 
z naszych chorób interpersonalnych i społecz-
nych. Nie ma innej drogi. Albo pójdziemy na-
przód drogą solidarności, albo sytuacja stanie 
się trudniejsza. Pragnę to powtórzyć: z kry-
zysu nie wychodzi się takim samymi, jakimi 
byliśmy wcześniej. Pandemia jest kryzysem. 
Z kryzysu wychodzi się lepszymi lub gorszy-
mi. Do nas należy wybór. A solidarność jest 
właśnie drogą, aby wyjść z kryzysu lepszymi, 
nie z pozornymi zmianami, z nałożonym la-
kierem, ale prawdziwie lepszymi. 

Pośród kryzysu solidarność kierowana wia-
rą pozwala nam przekładać miłość Boga na 
naszą zglobalizowaną kulturę, nie poprzez bu-
dowanie wież czy murów – a jakże wiele mu-
rów się dzisiaj buduje – wież czy murów, które 
dzielą, a następnie upadają, ale poprzez budo-
wanie wspólnot i wspieranie procesów praw-
dziwie ludzkiego i solidnego rozwoju. A w tym 
pomaga solidarność. Zadam pytanie: Czy my-
ślę o potrzebach innych osób? Każdy niech 
udzieli sobie odpowiedzi we własnym sercu. 

Pośród kryzysów i burz Pan rzuca nam 
wyzwanie i zachęca do rozbudzenia i uak-
tywnienia tej solidarności, zdolnej nadać 
solidność, wsparcie i sens tym czasom, kie-
dy wszystko zdaje się ponosić klęskę. Niech 
kreatywność Ducha Świętego zachęca nas do 
tworzenia nowych form rodzinnej gościnno-
ści, owocnego braterstwa i powszechnej soli-
darności. Dziękuję. 

TŁUM. O. S. TASIEMSKI OP (KAI)/WATYKAN
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U
roczystość z udziałem najwyższych 
władz państwowych rozpoczęła się 
pod pomnikiem Obrońców Wybrze-

ża na Westerplatte o godz. 4.45 – dokładnie 
w godzinę oddania pierwszych salw z pan-
cernika SMS Schleswig-Holstein i rozpoczę-
cia agresji niemieckiej na Polskę we wrześniu 
1939 r. Zabrzmiały syreny, wystrzelono czer-
wone race, a następnie odegrano Mazurka 
Dąbrowskiego.

W przemówieniu powitalnym gospo-
darz uroczystości minister obrony narodo-
wej Mariusz Błaszczak przywołał słowa Jana 
Pawła II z jego trzeciej pielgrzymki do Pol-
ski, w czerwcu 1987 r.: „Każdy z was, młodzi 
przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swo-
je „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które 
musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, 
o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowią-
zek, powinność, od której nie można zdezer-
terować”. – To miejsce szczególne i wyjątko-
we. Spotykamy się tu w roku stulecia wiktorii 
1920 roku. Dziś przywracamy powagę tego 
miejsca. Podkreślamy, że dzielność żołnierzy 
Wojska Polskiego jest legendarna – powie-
dział minister Błaszczak.

Podczas uroczystości odbyło się zapale-
nie Znicza Pokoleń przez m.in. kombatanta
II wojny światowej, a następnie harcerzy, 
żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych, 
studentów szkół mundurowych i nauczy-
cieli. W tym momencie po raz pierwszy za-

Bogusław Nizieński, kawaler Orderu Orła 
Białego, syn legionisty i ofi cera Wojska Pol-
skiego, przywołując okoliczności ataku na 
Westerplatte zaapelował do młodego poko-
lenia o kontynuowania pamięci o tamtych 
wydarzeniach i o bohaterstwie polskich żoł-
nierzy. Jeden z harcerzy odczytał „Przesłanie 
Westerplatte” do przyszłych pokoleń.

Uroczystości zakończyła modlitwa eku-
meniczna, którą poprowadził biskup polowy 
Wojska Polskiego Józef Guzdek. – Wszech-
mogący i miłosierny Boże, stojąc na Wester-
platte, w miejscu zroszonym krwią bohater-
skich obrońców polskiej wolności, polecamy 
Tobie poległych i zmarłych żołnierzy, którzy 
pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego 
i kpt. Franciszka Dąbrowskiego, jako pierw-
si stawili opór przeważającym siłom niemiec-
kiego agresora. Przed Tobą przyrzekamy, że 
nigdy o nich nie zapomnimy! Pamięć o boha-
terskich synach naszej Ojczyzny przekażemy 
kolejnym pokoleniom – mówił bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że 
„heroiczna obrona Westerplatte miała sens”. 
– Męstwo niewielkiej grupy żołnierzy przez 
kolejne lata budziło i nadal budzi podziw 
i uznanie. Obrońcy tego skrawka ojczystej 
ziemi zostali zwyciężeni, lecz nie pokonani. 
Do końca pozostali wierni ewangelicznej za-
sadzie, że są wartości, których trzeba bronić 
za cenę krwi, a nawet życia – powiedział. Do-
dał: „Boże, pozwól na zrozumieć, że i w na-
szych czasach jest taki porządek prawd i war-
tości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak 
to Westerplatte. W sobie i wokół siebie. Tak, 
obronić dla siebie i dla innych” – podkreślił.

Uroczystości zakończyła ceremonia zło-
żenia kwiatów pod pomnikiem oraz od-
prowadzenie wojskowej asysty honorowej. 
Główną uroczystość poprzedziła ceremonia 

złożenia kwiatów na Cmentarzu 
Obrońców Westerplatte oraz zapa-
lenie zniczy w miejscu ekshumacji 
szczątków polskich żołnierzy. Pre-
zydentowi i ministrowi obrony na-
rodowej towarzyszyli generałowie 
WP z gen. Rajmundem Andrzej-
czakiem, szefem Sztabu Generalne-
go na czele. 

Wieczorem w katedrze polowej 
Wojska Polskiego w intencji obroń-
ców Ojczyzny podczas Mszy św. 
sprawowanej przez bp. Józefa Guzd-
ka modlili się generałowie WP, kom-
batanci, żołnierze oraz attaché akre-
dytowani w Polsce.  

KAI, KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Z udziałem najwyższych władz państwowych pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na We-
sterplatte w Gdańsku odbyły się 1 września uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Szczególnym momentem obchodów było zapalenie Znicza Pokoleń przez kom-
batantów, żołnierzy i harcerzy oraz wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom poległych
w 1939 r. Wieczorem w katedrze polowej sprawowana była Msza św. w intencji poległych 
w czasie tego największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości.

brzmiał, skomponowany przez Wojsko Pol-
skie, specjalnie z okazji 81. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej, Marsz Bohaterów 
Westerplatte.

Prezydent Andrzej Duda przekazał noty 
identyfi kacyjne rodzinom żołnierzy pole-
głych obrońców Westerplatte, którzy w ubie-
głym roku zostali odnalezieni i ekshumowa-
ni podczas prac archeologicznych prowadzo-
nych w tym miejscu. Odczytany został Apel 
Pamięci. Pamięć poległych, zmarłych i zabi-
tych uczczono salutem 12 salw armatnich.

Prezydent Andrzej Duda w przemówie-
niu przypomniał, że II wojna światowa wy-
buchła w dwóch miejscach. Bomby spadły 
na wojskową składnicę tranzytową na We-
sterplatte, ale najpierw na pogrążone we śnie 
przygraniczne miasteczko Wieluń.

Podkreślił, że dzięki bohaterom walk 
o Westerplatte, które nazwał „wielkimi chwi-
lami polskiego oręża”, zachowana została cią-
głość z obecnymi pokoleniami Polaków.
– Westerplatte to symbol bohaterstwa polskie-
go, a dla świata przestroga, co znaczy imperia-
lizm i brutalna polityka prowadząca do wojny. 
To przestroga, aby takie wydarzenia nigdy się 
już nie powtórzyły, albowiem pociągnęły za 
sobą tragedię narodów, Holokaust i wszystko 
to, co najstraszniejsze stało się w czasie II woj-
ny światowej – zaznaczył Andrzej Duda. – To 
miejsce musi być godne i musi wyglądać god-
nie – powiedział prezydent.

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Obrona Westerplatte miała sens

Westerplatte, 1 września 2020 r.
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P
rzed rozpoczęciem Eucharystii dele-
gacja Dowództwa Generalnego oraz 
inspektoratu Sił Powietrznych złożyła 

wieńce w Kaplicy Katyńskiej oraz pod tabli-
cą upamiętniającą płk. pil. Stanisława Jakuba 
Skarżyńskiego, pierwszego Polaka, który sa-
molotem pokonał Atlantyk. Do katedry po-
lowej wprowadzony został poczet sztandaro-
wy Sił Powietrznych RP.

O modlitwę w intencji braci lotniczej po-
prosił ks. płk. Bogdana Radziszewskiego,
ks. płk Janusz Radzik, dziekan Sił Powietrz-
nych. Podkreślił, że lotnicy „są symbolami 
odwagi, męstwa oraz profesjonalizmu, którzy 
swoje poświęcenie zawodowe, pasję, zdro-
wie i życie oddawali i oddają wielkiej lotni-
czej sprawie”. Ks. płk Radziszewski odczytał 
przesłanie, które do uczestników uroczysto-
ści skierował biskup polowy Józef Guzdek, 
przebywający na spotkaniu biskupów diece-
zjalnych na Jasnej Górze. Ordynariusz Woj-
skowy podziękował lotnikom za ich pełną 
poświęcenia służbę. „Wierzę, że nadal bę-
dziecie z wielkim oddaniem pisali piękną hi-
storię lotnictwa wojskowego oraz budowali 

etos służby pod biało-czerwoną szachowni-
cą. Niech Wasz wysiłek i poświęcenie w po-
wietrzu i na ziemi, nadal spotykają się z ludz-
ką życzliwością i uznaniem”, napisał Ordyna-
riusz Wojskowy.

W homilii ks. płk Janusz Radzik przypo-
mniał, że Święto Lotnictwa obchodzone jest 

Eucharystię z ks. płk. Bogdanem Radzi-
szewskim koncelebrowali kapelani posługu-
jący wśród żołnierzy w stalowych mundu-
rach. Liturgię muzyką uświetniła Orkiestra 
Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina. 
We Mszy św. uczestniczyli żołnierze i pracow-
nicy Sił Powietrznych. Obecny był gen. Jaro-
sław Mika, Dowódca Generalny, gen. dyw. Jan 
Śliwka, zastępca dowódcy Dowództwa Gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. pil. 
Jacek Pszczoła, inspektor Sił Powietrznych, 
ofi cerowie i pracownicy Sił Powietrznych oraz 
kombatanci i weterani zrzeszeni w stowa-
rzyszeniach lotniczych. Do katedry przyby-
ły poczty sztandarowe jednostek wojskowych 
i organizacji kombatanckich.

Przedstawiciele Kościołów ewangelicko-
augsburskiego i prawosławnego złożyli pol-
skim lotnikom życzenia z okazji ich święta. 
Z okazji Święta Lotnictwa bp Guzdek uhono-
rował medalem W Służbie Bogu i Ojczyźnie
trzech ofi cerów sił powietrznych gen. bryg. 
pil. Krzysztofa Walczaka, zastępcę inspekto-
ra Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. Krzysztofa 
Cura, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Trans-
portowego i płk pil. Marka Ławickiego, szefa 
Oddziału Bezpieczeństwa Lotów. Medal został 
ustanowiony przez biskupa polowego z okazji 
setnej rocznicy powołania Biskupstwa Polo-
wego w Polsce. W imieniu biskupa polowego 
odznaczenia wręczyli ks. płk Bogdan Radzi-
szewski i ks. płk Janusz Radzik.

W południe na Polu Mokotowskim, daw-
nym lotnisku wojskowym, pod pomnikiem 
poświęconym polskim lotnikom poległym 
podczas II wojny światowej odbyła się cere-
monia złożenia wieńców. Odbył się też prze-
lot samolotów PZL TS-11 Iskra nad miej-
scem uroczystości.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Lotnictwo to pasja i powołanie
Mszą św. sprawowaną 28 sierpnia w katedrze polowej Wojska Polskiego przez wi-
kariusza generalnego biskupa polowego ks. płk. Bogdana Radziszewskiego rozpo-
częły się centralne obchody Święta Lotnictwa. W południe na Polu Mokotowskim, 
pod pomnikiem Lotników Polskich Poległych w latach 1939–1945, odbyła się cere-
monia złożenia wieńców.

na pamiątkę zwycięstwa pilota por. 
Franciszka Żwirki i mechanika inż. 
Stanisława Wigury w tzw. Challenge-
’u Berlińskim w 1932 r. Lotnicy doko-
nali tego na samolocie polskiej kon-
strukcji RWD-6. Niestety dwa tygodnie 
później, będący na ustach całej lotni-
czej Europy Polacy, zginęli w drodze na 
zawody w Pradze. – W takim dniu uświada-
miamy sobie, że lotnictwo to nie tylko zawód, 
ale przede wszystkim pasja i powołanie, po-
łączone ze świadomością niebezpieczeństwa
i ryzyka, aż do utraty życia – powiedział.

Dziekan Sił Powietrznych powiedział, że 
dziś Niebo „patrzy na ludzi w stalowych mun-
durach” i „poprzez modlitwę Kościoła po-
zdrawia wszystkich Lotników”. – To o Was, 
Drodzy Bracia Lotnicy, napisał Antoine de 
Saint Exupéry: „Jesteście związani z wia-
trem, z gwiazdami, z nocą, z piaskiem i mo-
rzem. Walczycie przebiegłością z siłami na-
tury. Wyglądacie lotniska, jak ziemi obieca-
nej i szukacie Waszej prawdy wśród gwiazd”.
– Niech tą prawdą będzie dla Was Bóg ze Swo-
ją miłością i wasza miłość do Ojczyzny. Bo Oj-

czyzna, jak pisał Cyprian Ka-
mil Norwid, to wielki zbio-
rowy obowiązek, obowiązek 
mój i twój – mówił kapelan.

Ks. płk Janusz Radzik po-
wiedział, że kiedy w Świę-
to Lotnictwa modlimy się 
za wspólnotę lotniczą, pyta-
my Chrystusa, czego żąda od 
nas, wędrowców XXI wie-
ku. – A On przez słowa nie-
dawno przeczytanej Ewange-
lii mówi do nas: „Potrzebuję 
twoich rąk, by dalej błogosła-
wić, potrzebuję twoich warg, 
by dalej mówić, potrzebu-
ję twego ciała, by dalej cier-

pieć, potrzebuję twego serca, by dalej kochać, 
potrzebuję ciebie, by dalej zbawiać”. Dlate-
go, Bracia i Siostry, stając w to święto przed 
Chrystusowym ołtarzem pytajmy siebie, każ-
dy po swojemu, czy chcę tak pracować i peł-
nić służbę, tak wypoczywać, aby się Bogu po-
dobać? – zachęcał do refl eksji ks. płk Radzik.
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Weterani lotnictwa składają kwiaty na Polu Mokotowskim
pod pomnikiem Lotników Polskich Poległych w latach 1939–1945

Ks. płk Bogdan Radziszewski dekoruje gen. bryg. pil.
Krzysztofa Walczaka medalem W Służbie Bogu i Ojczyźnie

Święto Lotnictwa Polskiego
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Z
ebranych powitał płk pil. Stanisław 
Kondrat, dowódca 1. Bazy Lotnictwa 
Transportowego. – Od tego mglistego 

poranka, który zapisał się tragicznymi zgło-
skami w historii Polski, minęło już dziesięć 
lat. Wielu z nas służyło wtedy i pracowa-
ło w innych miejscach, część z nas nie zna-
ła tych młodych ludzi, ale dziś w tej jednostce 
winniśmy im pamięć – powiedział. Dodał, że 
historia lotnictwa pisana jest krwią, dlatego 
na obelisku znalazły się słowa z „Marszu Lot-
ników”: „A jeśli z nas ktoś legnie wśród sza-
leńczych jazd. Czerwieńszy będzie kwadrat
– nasz lotniczy znak”. Płk Kondrat wyja-
śnił, że uroczystość odsłonięcia pomnika ze 
względu na pandemię nie mogła odbyć się 
10 kwietnia, dlatego przeniesiono ją na dzień 
poprzedzający Święto Lotnictwa.

Odczytane zostały nazwiska tragicznie 
zmarłych siedmiu członków załogi samolotu, 
a następnie odbyło się odsłonięcie pomnika 
przez płk. pil. Stanisława Kondrata oraz Iza-
belę Januszko, matkę Natalii Januszko, ste-
wardessy, najmłodszej z załogi.

Obelisk pobłogosławił ks. mjr Marcin Jano-
cha i kapelan bazy. – Wszechmogący Wiecz-
ny Boże, prosimy Cię, pobłogosław ten obelisk 
upamiętniający załogę samolotu TU-154M, 
która wiernie służyła Ojczyźnie. W swoim nie-
pojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych bra-
ci i siostry, którzy zginęli w pamiętny poranek 
10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. Obdarz 
ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Niech 
ten pomnik, obok którego codziennie będzie-
my przechodzić, przypomina nam naszych ko-

wieki i będzie przypominać przyszłym poko-
leniom o pilotach i stewardesach, służących 
w dawnym specpułku, którzy odeszli tragicz-
nie służąc Ojczyźnie – powiedziała. Podzię-
kowała też za wsparcie, jakie otrzymała od 
„rodziny lotniczej” w chwilach po katastrofi e.

Uroczystość zakończyły ceremonia złoże-
nia wieńców i odegranie „Marsza Lotników”.

Inicjatorem powstania obelisku jest do-
wódca bazy płk pil. Stanisław Kondrat. Po-

mnik został ufundowany ze środków fi nan-
sowych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. 
Jego autorem jest dr Tadeusz Tchórzewski, 
artysta rzeźbiarz i medalier z Wołomina, ab-
solwent Wydziału Rzeźby Warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych.

Obelisk wykonany jest z białego i czerwo-
nego piaskowca, nawiązującego do barw na-
rodowych oraz szachownicy Polskich Sił Po-
wietrznych. Złamane skrzydło przy podsta-
wie obelisku symbolizuje przerwane życie. 
Tablica przedstawia portrety siedmiu człon-
ków załogi, zarys Tupolewa Tu-154 M o nu-
merze bocznym 101 oraz słowa: „A jeśli z nas 
ktoś legnie wśród szaleńczych jazd”, zaczerp-
nięte z „Marsza Lotników”, autorstwa Alek-
sandry Zasuszanki.

W katastrofi e samolotu rządowego pod 
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. zginęło sie-
dem osób załogi służącej w 36 Specjalnym 
Pułku Lotnictwa Transportowego: ppłk pil. 
Robert Grzywna, mjr pil. Arkadiusz Prota-
siuk, por. pil. Artur Ziętek, chor. Andrzej Mi-
chalak oraz stewardessy: Natalia Januszko, 
Barbara Maciejczyk oraz Justyna Moniusz-
ko. Z dniem 31 grudnia 2011 r. rozwiąza-
no 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transpor-
towego i utworzono w jego miejsce 1. Bazę
Lotnictwa Transportowego.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Niezabliźniona rana
W 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie 27 sierpnia odbyła się uroczystość
odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego załogę samolotu Tu-154 M, która
10 kwietnia 2010 r. zginęła pod Smoleńskiem. Pomnik pobłogosławił ks. mjr Marcin Jano-
cha, sekretarz biskupa polowego WP oraz kapelan bazy.

legów i koleżanki, którzy do końca wierni byli 
najważniejszej lotniczej dewizie: Per aspera ad 
astra. Błogosław nam, którzy wspominamy ich 
imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy 
potrafi li miłować naszych bra-
ci, jak Twój Syn nas umiłował
– modlił się ks. mjr Janocha.

Głos zabrał gen. dyw. pil. Ja-
cek Pszczoła, inspektor Sił Po-
wietrznych Dowództwa Ge-
neralnego, który podkreślił, że 
„nie zabliźniła się jeszcze rana 
po tragicznie zmarłych człon-
kach załogi samolotu i wszyst-
kich ofi arach katastrofy”. Po-
dziękował płk. Stanisławo-
wi Kondratowi za inicjatywę 
wzniesienia pomnika.

Dowódca 3. Skrzydła Lotnic-
twa Transportowego gen. bryg. 
pil. Krzysztof Cur przywołał słowa biskupa 
polowego Józefa Guzdka, który 15 sierpnia 
mówił, że słowa są ważne ale ulotne, a zna-
ki i symbole pozostają na dłużej i przemawia-
ją mocniej. – Odsłonięty dziś pomnik, stoją-
cy w okolicach sztabu, będzie wyznacznikiem, 
symbolem, który będzie przemawiał. Pełni za-
dumy złóżmy hołd naszym kolegom, którzy 
wiernie służyli Ojczyźnie – powiedział.

W imieniu rodzin członków załogi tra-
gicznego lotu głos zabrała Izabela Januszko, 
która wyraziła wdzięczność za upamiętnienie 
ofi ar katastrofy. – Pamięć o nich jest wciąż 
żywa, pozostanie z nami do końca naszych 
dni, ale pamięć wyryta w kamieniu przetrwa 

Autorem projektu jest dr Tadeusz Tchórzewski, artysta rzeźbiarz i medalier

Moment odsłonięcia pomnika

Odsłonięcie pomnika załogi Tu-154M
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6 NASZA SŁUŻBA

W
minionych tygodniach w Gdańsku 
i w wielu innych miejscach odbywały 
się uroczystości związane z czterdzie-

stoleciem „Solidarności”. Powracało wspo-
mnienie tamtego wichru wolności, który la-
tem 1980 r., podczas wielkiej fali strajków, 
ogarnął Polskę. Podpisanych w Szczecinie
(30 sierpnia) i Gdańsku (31 sierpnia) porozu-
mień międzyzakładowych komitetów strajko-
wych z komisjami rządowymi, które m.in. za-
powiadały powstanie wolnych związków za-
wodowych, absolutnego novum w ówcze-
snym systemie opartym na centralizacji i to-
talnej kontroli wszelkich dziedzin życia. Tak-
że mających nastąpić kilkanaście dni później 
(17 września) narodzin Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”, wielkiego ruchu społecznego i naro-
dowego, który podjął dzieło „odnowy oblicza 
polskiej ziemi”, wedle miary wolności, prawdy, 
sprawiedliwości, wierności narodowej tradycji 
i chrześcijańskiej tożsamości. „Było to przeło-
mowe wydarzenie w historii naszego Naro-
du i dziejach Europy. «Solidarność» otworzy-
ła bramy wolności w krajach zniewolonych 
systemem totalitarnym, zburzyła mur berliń-
ski i przyczyniła się do zjednoczenia Europy 
rozdzielonej od czasów drugiej wojny świato-
wej. Nie wolno nam tego nigdy zatrzeć w na-
szej pamięci. To wydarzenie należy do nasze-
go dziedzictwa narodowego” – mówił św. Jan 
Paweł II w dniu 5 czerwca 1999 r. w Sopocie, 
podczas swej VII Pielgrzymki do Ojczyzny.

Uczestnicy tamtych strajków ostenta-
cyjnie poczęli manifestować swoje głębokie 
związki z wiarą. Taka postawa uzewnętrznia-
ła się w późniejszej drodze „Solidarności”. Jej 
etos i sposób działania (ukazany m.in. przez
ks. Józefa Tischnera w jego słynnej książ-
ce Etyka solidarności) czerpał wiele z chrze-
ścijańskiego źródła, akcentując m.in. troskę 
o dobro wspólne, otwarcie na drugiego, go-
towość do niesienia jego „brzemion”, potrze-
bę podjęcia głębokiej, także religijnie moty-
wowanej „pracy nad pracą”. Bowiem „ku za-
kłopotaniu wielu życzliwych Solidarności in-
telektualistów zachodnich doświadczenie 
Solidarności wyrastało raczej z Objawienia 
niż oświecenia. Poprzedzał je akt wiary, a jej 
księgami były Listy i Ewangelie”, tak to ujął 
współczesny fi lozof Dariusz Karłowicz (Ko-
niec snu Konstantyna, Szkice z życia codzien-
nego idei, Warszawa 2004). Kościół świadom 
tego, że „Solidarność” walczy o dobro naro-
du (to opinia kard. Stefana Wyszyńskiego), 
towarzyszył jej drodze, udzielał wsparcia do-

orientacji, niezależnego obiegu wydawnicze-
go, pierwszych „więźniów sumienia”, budze-
nia pamięci historycznej, np. o wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 r. To ożywienie du-
chowe szło w parze z coraz bardziej pogar-
szającą się sytuacją ekonomiczną, narastają-
cym kryzysem. Z miesiąca na miesiąc gro-
madziło się coraz więcej łatwopalnego mate-
riału społecznego niezadowolenia.

Więź pomiędzy światem pracy
a krzyżem Chrystusa

Latem 1980 r. nastąpiła eksplozja. Pierw-
sze lipcowe strajki na Lubelszczyźnie, 
w sierpniu na Wybrzeżu: stocznie, porty, za-
kłady pracy, także w Szczecinie, Jastęrzę-
biu-Zdroju, Poznaniu, Wrocławiu, krakow-
skiej Nowej Hucie, na Górnym Śląsku. Już 
wtedy, w sytuacji niepewności jutra, niewie-
dzy jak postąpi wobec strajkujących komuni-
styczna władza, uzewnętrzniła się mocno re-
ligijna postawa strajkujących. Tak było wszę-
dzie, gdzie rozżarzyły się strajki, gdzie zawią-
zały się struktury oporu i protestu. Wspólno-
towe modlitwy, zbiorowe odmawianie różań-
ca, Litanii Loretańskiej, poranny śpiew Go-
dzinek, kierowane do Królowej Polski mo-
dlitwy o wspomożenie, o zwycięstwo dobrej 
sprawy – Bożej i narodowej. A nade wszytko 
obecność Chrystusowego krzyża! 

Na bramie Stoczni Gdańskiej zawisł wize-
runek Matki Bożej Jasnogórskiej i portret Jan 
Pawła II. 25 sierpnia do strajkujących stocz-
niowców dotarła treść telegramu Ojca Świę-
tego wysłanego do kard. Wyszyńskiego na 
wiadomość o robotniczym proteście: „Mo-
dlę się, aby Episkopat Polski ze swym Pryma-
sem na czele […] mógł również i tym razem 
dopomóc temu narodowi w ciężkim zma-
ganiu o chleb powszedni, o sprawiedliwość 
społeczną i zabezpieczenie nienaruszalnych 
praw własnego życia i rozwoju”.

Wsparcie ze strony Kościoła nastąpiło 
szybko. Do strajkujących poczęli przybywać 
delegowani przez biskupów kapłani, ofi aru-
jąc im pomocą duchową, sakramentalne ła-
ski, dar polowej Mszy św. Tak było w Gdań-
sku, Gdyni, Jastrzębiu-Zdroju, także w War-
szawie, w strajkującej Hucie Warszawa, do 
której Prymas Tysiąclecia posłał ks. Jerzego 
Popiełuszkę. Strajkujący pamiętali o swym 
Kościele ograniczanym w pełnieniu ewan-
gelicznej misji „Żądamy całkowitych swo-
bód dla działalności Kościoła katolickiego 
w Polsce, żądamy by w niedzielę i święta były 
transmitowane w radiu i telewizji Msze świę-

Dzieło „odnowy ojczystej ziemi” 
radczego i mediacyjnego, rzeszom członkow-
skim niósł religijną posługę.

Korzenie sierpniowego buntu 
Wybór Jana Pawła II i Jego pierwsza 

pielgrzymka do Ojczyzny (czerwiec 1979) 
w istotny sposób wpłynęły na stan świado-
mości społecznej, na ożywienie ducha naro-
du, na jego „podniesienie z kolan”. Miliony 
Polaków gromadziły się na trasach przejaz-
du Ojca Świętego i w miejscach uroczystych 
celebr. Słuchały papieskich homilii. Otwiera-
ły serca na ich religijne przesłanie. Także na 
słowa, których w tamtej rzeczywistości nie 
sposób było publicznie wypowiadać: o ode-
branej Polsce niepodległości („nie może być 
Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej 
na jej mapie”), o samotnym losie powstańczej 
Warszawy „opuszczonej przez sprzymierzo-
ne potęgi” (oba cytaty: Warszawa, plac Zwy-
cięstwa, 2 czerwca). To były wielkie, wyjąt-
kowe dni w kalendarzu ojczystych dziejów. 
Duchowy triumf polskiego Kościoła w po-
wojennych latach komunistycznej domina-
cji często „cierniem koronowanego”, który 
dał światu pierwszego Papieża – Słowianina, 
obdarzonego niezwykłą charyzmą i apostol-
skim dynamizmem. Prowadził ten Kościół 
pewną ręką Prymas Stefan Wyszyński. Hie-
rarcha, który miał świadomość tego, że jest 
głosem i sumieniem pozbawionego podmio-
towości narodu. Jego Nauczycielem i Wy-
chowawcą. Przypominał często Pawłowe sło-
wa: „Ku wolności wyswobodził nas Chry-
stus” (Ga 5, 1). Zarówno ku wolności dzie-
ci Bożych odnajdywanej w Kościele, jak i do 
wolności narodowej wspólnoty, tej duchowej, 
a także tej, która miała nieuchronnie kiedyś 
nadejść. „Ustrój oparty na armatach jest naj-
mniej stały […] jest pyłem, który prędzej czy 
później się rozwali poprzez swoją naturę we-
wnętrzną, swoją słabość wewnętrzną” – mó-
wił Kardynał Prymas w 1974 r. podczas ob-
rad Rady Głównej Episkopatu Polski. Szero-
kie echo wywołały jego słynne „kazania świę-
tokrzyskie”, dotyczące m.in. relacji między 
Kościołem, chrześcijańskim narodem, a ate-
istycznym państwem. Także protest Episko-
patu przeciw planowanym poprawkom do 
Konstytucji PRL-u o przewodniej roli PZPR 
i przyjaźni ze Związkiem Sowieckim.

To był także czas, szczególnie po robot-
niczych buntach 1976 r. w Radomiu i Ursu-
sie, organizowania pomocy materialnej dla 
represjonowanych robotników, powstawa-
nia podziemnych struktur o różnej ideowej 

40-lecie NSZZ „Solidarność” 
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te”, to postulat Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w Szczecinie. Wśród 21 postula-
tów MKS w Gdańsku znalazło się też żądanie 
mszy św. radiowej. „Dziwiono się w różnych 
miejscach, że tak może być. Że istnieje więź 
pomiędzy światem pracy a krzyżem Chry-
stusa, że istnieje więź pomiędzy pracą ludzką 
a Mszą świętą: ofi arą Chrystusa” – mówił po 
latach, 12 czerwca 1987 r., na gdańskiej Za-
spie, św. Jan Paweł II.

„Pan da siłę swojemu ludowi” 
Strajkowy wybuch nie zaskoczył kard. 

Wyszyńskiego i biskupów, dobrze zorien-
towanych w stanie nastrojów społecznych. 
Trafnie ocenili, że żywiołowo rozprzestrze-
niające się strajki nie ograniczą się do postu-
latów socjalnych, że ich kanwą są postulaty 
społeczne i polityczne. 

Kardynał Prymas publicznie zabrał głos 
na ten temat w dniu 26 sierpnia na Jasnej Gó-
rze w uroczystość Matki Bożej Częstochow-
skiej. W przekazie radiowym i telewizyj-
nym treść jego homilii została zniekształco-
na. Można było odnieść wrażenie, że Prymas 
poświęcił ją przede wszystkim obowiązkowi 
pracy. Zniknął m.in. długi fragment wskazu-
jący na „propagandową ateizację”, jako „je-
den z elementów kryzysowych, załamujących 
społeczeństwo – jego dynamikę, także dyna-
mikę pracy”. Następnego dnia Rada Główna 
Episkopatu Polski informowała, że homilia 
Kardynała Prymasa została zmanipulowana. 
Wyraziła też poparcie dla głównego postula-
tu strajkujących – utworzenia niezależnych 
związków zawodowych. Podczas 176 Kon-
ferencji Plenarnej Episkopatu (17 paździer-
nika) biskupi wyrazili uznanie dla sierpnio-
wego zrywu i jego celowości: „Świadomi swej 
godności i zadania robotnicy uwydatnili izo-
lację społeczną tych, którzy przejęli na siebie 
obowiązek kierowania wszystkimi dziedzina-
mi życia publicznego”.

10 listopada Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” został 
zarejestrowany w Sądzie Najwyższym. Po-
śród trudności i napięć generowanych przez 
władze, biegł tamten czas nazwany później 
„karnawałem Solidarności”: wielkich na-
dziei, entuzjazmu, radości z wolności, kie-
dy można było pełnym głosem wyrażać swo-
je opnie, poczucia wspólnoty. W dużej mie-
rze wspartej na religijnych więziach, powro-
cie do chrześcijańskich tradycji i zwyczajów. 
Uroczyste poświęcenia sztandarów związko-
wych, zwykle przez biskupów, w obecności 
tysięcy związkowców, lokali związkowych, 
zakładów pracy. Powroty krzyża w przestrzeń 
publiczną. Tłumne Msze św. w intencji „So-
lidarności”. Ożywienie tradycji niepodległo-
ściowych. Pierwsze manifestacyjne obcho-
dy zakazanego przez lata święta Konstytucji 
3 Maja, dnia 11 listopada. Poświęcenie Po-
mnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku 
oznaczonego fragmentem Psalmu 29 „Pan da 

siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi 
błogosławieństwo pokoju”. 

Kościół wspierał to piękne dzieło „odno-
wy ojczystej ziemi”. Budziło entuzjazm wielu 
kapłanów, poszerzało pole ich ewangelizacyj-
nej i nauczycielskiej misji. To był także czas 
kapelanów „Solidarności”, delegowanych do 
struktur związkowych przez biskupów die-
cezjalnych. Ich kapłańskiej posługi ludziom 
„Solidarności”, także upowszechniania spo-
łecznej nauki Kościoła, która dawała odpo-
wiedź na wiele stawianych wtedy pytań i pro-
blemów. Jednym z nich, w białostockim re-
gionie „Solidarności”, był późniejszy biskup 
polowy WP Sławoj Leszek Głodź. 

Wielkie rzesze członków „Solidarności” 
gromadziły się na żarliwą modlitwę w in-
tencji ciężko rannego podczas zamachu Jana 
Pawła II – orędownika „Solidarności”, śledzą-

cego z uwaga jej drogę i błogosławiącego jej. 
Odprowadzały na drogę wieczności kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego – swego ducho-
wego Ojca i najważniejszego Doradcę „So-
lidarności”. Byli świadomi, że to On miał 
duży wpływ na pokojowe rozwiązanie trud-
nej sytuacji w sierpniu 1980 r. Odegrał istot-
ną rolę w zintegrowaniu środowiska rolni-
czego i doprowadzeniu do rejestracji Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go Rolników Indywidualnych „Solidarność. 
Ludziom Solidarności udzielał roztropnych 
rad, świadom zagrożeń, także tych zewnętrz-
nych, ze strony sowieckiego imperium. Prze-
strzegał przed radykalizmem żądań. Zachę-
cał do uporządkowania spraw organizacyj-
nych. Umocnienia szeregów Związku. Prze-
prowadzania szkoleń, „z zakresu polityki 
i etyki społecznej”. Realizowania zamierzeń 
etapami, w sposób odpowiedzialny i rzetelny. 

Mimo napięć i trudności, patrzył z nadzie-
ją w przyszłość, przekonany, że „przyjdzie 
czas, wpierw czy później, że nie tylko postu-
laty społeczno-zawodowe, ale i inne na pew-
no zostaną osiągnięte. 

Linię działania Kardynała Prymasa kon-
tynuował jego następca, abp Józef Glemp. 
Wiele wysiłku włożył, aby podtrzymać dia-
log między „Solidarnością” a komunistycz-
ną ekipą gen. Jaruzelskiego. Bez powodzenia. 

13 grudnia 1981 r. został wprowadzony 
stan wojenny. Siłowa próba zdławienia „So-
lidarności”, tego wielkiego ruchu ku nadziei 
i wolności. Nie udało się jej zniewolić i znisz-
czyć. Zeszła do podziemia. Rozpłomieni-
ła się na nowo podczas pamiętnych straj-
ków latem 1988 r. Była fundamentem pol-
skiej wolności odzyskanej w 1989 r. Podczas 
trudnych lat (grudzień 1981–czerwiec 1989) 

podziemna „Solidarność” doznała wiele po-
mocy i wsparcia od Kościoła. To osobny wą-
tek, godny przypomnienia, także na naszych 
łamach NS. 

***
W liście wystosowanym 29 sierpnia

2000 r. z okazji jubileuszu 20-lecia Związ-
ku, święty Jan Paweł II wyraził życzenie, aby 
„Solidarność” w nowej rzeczywistości ustro-
jowej naszej Ojczyny, nadal była „stróżem 
sprawiedliwości społecznej i środowiskiem 
bratniej miłości” To program i wezwanie 
wciąż aktualne. NSZZ „Solidarność” ma swe-
go orędownika w niebie. To błogosławiony
ks. Jerzy Popiełuszko. Kapelan warszawskich 
hutników w czasie strajku w sierpniu 1980 r. 
Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów ustanowiony w 2014 r. 
Patronem „Solidarności”.

JĘDRZEJ ŁUKAWY 

„Pan da siłę swojemu ludowi”, II pielgrzymka Jana Pawła II, czerwiec 1983 r., ze zbiorów Jędrzeja Łukawego
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M
sza św. rozpoczęła się od wprowa-
dzenia sztandaru Komendy Głów-
nej Policji. Uczestniczyli w niej funk-

cjonariusze policji, na czele z Komendan-
tem Głównym Policji gen. Jarosławem Szym-
czykiem, przedstawiciele Rodzin Katyńskich 
oraz Rodziny Policyjnej 1939. W tym roku 
inaczej niż w latach ubiegłych nie udali się 
oni na cmentarz w Miednoje, by tam modlić 

się za pomordowanych i oddać im hołd, ale 
zgromadzili się w katedrze polowej na świę-
tej Eucharystii. Jak powiedział w homilii bi-
skup polowy Józef Guzdek: „Na początku 

Zachować prawdę 

maja bieżącego roku z gma-
chu w Twerze, dawnej siedziby 
NKWD, zostały zdemontowa-
ne tablice poświęcone zamor-
dowanym tam ofi arom zbrod-
ni katyńskiej – jeńcom obozu 
w Ostaszkowie. Dziś po raz pierwszy polscy 
dyplomaci nie mogli złożyć kwiatów w tym 
szczególnym miejscu”. 

Na wstępie kazania nawiązując do Ewan-
gelii św. Jana z dnia – o śmierci Łazarza, bis-
kup polowy zauważył, że choć „nagle wszyst-
ko runęło. Śmierć Łazarza przerwała nić 
szczęścia – był grób, gdzie można było po-
modlić się za zmarłego, powspominać i opła-
kiwać jego odejście”. – Jest w nas wiara w to, 
że nie cały człowiek umiera! Jest też niezwy-
kle mocne pragnienie, aby ci którzy już od 
nas odeszli, mieli swój własny grób, przy któ-
rym będziemy mogli zatrzymać się, powspo-
minać i pomodlić się za bliską nam osobę
– mówił biskup Józef Guzdek.

Przypomniał także o tym, że otwarcie 
Cmentarza Wojennego w Miednoje ma wiel-

kie znaczenie dla funkcjonariuszy policji 
i innych służb mundurowych – Każda piel-
grzymka do tego miejsca jest przypomnie-
niem heroicznej postawy polskich policjan-
tów i potwierdzeniem tego, że nawet w naj-
trudniejszych warunkach, można do końca 
zrealizować złożone ślubowanie – mówił.

Zaznaczył, że otwarcie Cmentarza Wo-
jennego w Miednoje było przełomowym mo-
mentem w życiu rodzin pomordowanych po-
licjantów. – Najpierw długo czekali na po-
twierdzone wiadomości o śmierci syna, ojca, 
męża lub brata. Bardzo cierpieli z tego powo-
du, że ich krewni i przyjaciele byli pozbawie-
ni chrześcijańskiego pogrzebu. Nie mogli też 
nawiedzić ich grobów. Dopiero po upływie 
60 lat od dokonanej zbrodni otwarła się moż-
liwość oddania hołdu wiernym synom Oj-
czyzny spoczywającym w 25 zbiorowych mo-
giłach – przypomniał biskup polowy. 

Kończąc homilię biskup Guzdek zaapelo-
wał: „Musimy zjednoczyć się dla zachowania 
prawdy o pomordowanych w Twerze i spoczy-
wających na Cmentarzu Wojennym w Mied-
noje z nadzieją, że Bóg nas wspomoże”. 

Mszę św. wraz z biskupem polowym 
koncelebrowali ks. płk SG Zbigniew Kępa,
ks. mjr Marcin Janocha oraz ks. Jan Kot SAC, 
kapelan KGP. Liturgię słowa przygotowali 
funkcjonariusze policji.

Na cmentarzu w Miednoje spoczywa
6,3 tys. Polaków. Ofi ary to jeńcy, którzy do-
stali się do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 
17 września 1939. Pierwotnie byli oni prze-
trzymywani w obozie jenieckim w Ostasz-
kowie. Więźniowie od 5 kwietnia do 14 maja 
1940 r. byli systematycznie mordowani przez 
NKWD strzałem w tył głowy w Kalininie 
(obecnie Twer).

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

20. rocznica otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje

– Musimy zjednoczyć się dla zachowania prawdy o pomordowanych w Twerze 
i spoczywających na Cmentarzu Wojennym w Miednoje z nadzieją, że Bóg nas 
wspomoże – powiedział bp Józef Guzdek, który przewodniczył Mszy św. w ka-
tedrze polowej 2 sierpnia. Eucharystię sprawowano w intencji funkcjonariuszy 
policji, żołnierzy oraz pracowników administracji państwowej i wymiaru spra-
wiedliwości II RP, którzy wiosną 1940 r. zostali zamordowani strzałem w tył gło-
wy przez NKWD. Ich ciała wrzucono do dołów śmierci w Miednoje.

Cmentarze to lektura obowiązkowa. 

Każdy z nich stanowi oddzielną księgę 

historii. Kto chce poznać dzieje narodu, 

musi zgłębiać niezwykłą historię tych 

miejsc i ludzi, którzy tam spoczywają.

[Z kazania biskupa polowego] 
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O
bok premiera Jerzego Buzka do lasu 
pod Miednoje przybyły wdowy po za-
mordowanych, Maciej Płażyński, mar-

szałek Sejmu, Marek Biernacki, minister 
spraw wewnętrznych i administracji, Broni-
sław Komorowski, ówczesny minister obrony 
narodowej, przedstawiciele prezydenta RP, 
posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele 
Wojska Polskiego, Komendy Głównej Policji, 
Rodziny Policyjnej 1939 i środowiska Rodzin 
Katyńskich. Rząd Federacji Rosyjskiej repre-
zentował Władimir Ruszajło, minister spraw 
wewnętrznych, Michaił Szwydkoj, minister 
kultury, a zarazem przewodniczący rosyjskie-
go Komitetu Koordynacyjnego ds. Upamięt-
nienia Ofi ar Totalitaryzmu w Katyniu i Mied-
noje oraz przedstawiciele obwodu twerskiego 
z gubernatorem Tweru J. M. Krasnowem.

Uroczystości rozpoczęły się ceremonią 
złożenia wieńców najpierw na rosyjskiej, 
a następnie na polskiej części cmentarza. 
Mszę św. polową na polskiej części cmenta-
rza sprawował biskup polowy WP Sławoj Le-
szek Głódź, a wraz z nim abp Tadeusz Kon-
drusiewicz, administrator apostolski dla ka-
tolików europejskiej części Rosji oraz bp Ma-
rian Duś, biskup pomocniczy archidiecezji 
warszawskiej i krajowy duszpasterz policji, 
a także kapelani wojskowi, duszpasterze Ro-
dzin Katyńskich ks. prał. Zdzisław Peszkow-
ski i ks. prał. Zdzisław Król oraz ks. Remi-
giusz Polak, kapelan Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939.

W homilii bp Duś przypomniał, że „każ-
dy cmentarz, jako miejsce spoczynku zmar-
łych, jest traktowany jako coś świętego, god-
nego powagi i najgłębszego poszanowania”. 
– Cisza, która tu panuje i wywołuje niepo-
wtarzalny nastrój, pozwala nam lepiej zrozu-
mieć, co mówią do nas zmarli – mówił. Po-
wiedział także, że spoczywający w Miednoje 
„dopiero teraz zyskują prawo do ostatniego 
słowa”. – A oni wszyscy mówią jednym gło-
sem: że kochali swoją ojczyznę i oddali za nią 
życie – dodał.

Hołd pomordowanym oddał premier Je-
rzy Buzek. Podkreślił, że „sprawiedliwość, 
obrona praw człowieka nie mają i nie mogą 

Wojna o pamięć wciąż trwa

mieć granic państwowych”. Jerzy Buzek od-
dał też hołd milionom Rosjan, którzy podzie-
lili los pomordowanych Polaków i oddali ży-
cie w czasie stalinowskiego terroru. 

Modlitwę poświęcenia cmentarza w ob-
rządku różnych wyznań odmówili kolejno bp 
Marian Duś, prawosławny ordynariusz polo-
wy bp Miron Chodakowski oraz przedstawi-
ciele Kościoła ewangelickiego i islamu. Cere-
monii poświęcenia cmentarza, której doko-
nali abp Tadeusz Kondrusiewicz, bp Sławoj 
Leszek Głódź i bp Marian Duś, towarzyszy-
ło bicie dzwonu, podobnego do tych z Katy-
nia i Charkowa, z wygrawerowanymi na nich 
słowami „Bogurodzicy”. Uroczystości zakoń-
czył Apel Poległych.

Na cmentarzu, o łącznej powierzchni
1,7 ha, zlokalizowano 25 zbiorowych mogił 
ponad 6300 jeńców obo-
zu specjalnego w Ostasz-
kowie zamordowanych 
w 1940 r. przez NKWD 
w piwnicach Obwodo-
wego Zarządu NKWD 
w Kalininie (obecnie 
Twer). Wśród ofi ar ok. 
5,5 tysiąca stanowili 
funkcjonariusze Policji 
Państwowej

W chwili wybuchu 
II wojny światowej pol-
ska policja zatrudnia-
ła 33 tys. funkcjonariu-
szy, z czego 12 tys. osób 
znalazło się na tere-
nach RP zajętych przez 
ZSRR. Ponad 6 tys. było 
więzionych w obozie w Ostaszkowie. Między
4 kwietnia a 13 maja 1940 r. byli oni wywoże-
ni z obozu do Kalinina. Następnie w piwnicy 
gmachu NKWD zabijani strzałem w tył gło-
wy. Ich zwłoki przewożono ciężarówkami do 
Miednoje i wrzucano do dołów śmierci. 

Twerskie tablice
W czasie opisanej na poprzedniej stro-

nie „Naszej Służby” Mszy św., sprawowa-
nej w rocznicę otwarcia Polskiego Cmenta-

rza Wojennego w Miednoje bp Józef Guz-
dek wspomniał o zdemontowaniu tablicy 
upamiętniającej ofi ary sowieckiego terroru, 
umieszczonej na ścianie gmachu, w którym 
znajdował się Obwodowy Zarząd NKWD 
w Kalininie (obecnie budynek należy do 
Uniwersytetu Medycznego). W maju tego 
roku władze bez podania przyczyn usunę-
ły obydwie tablice upamiętniające ofi ary 
zbrodni. 

Pierwsza z nich, dwujęzyczna, została 
umieszczona w 1992 r. z inicjatywy Federa-
cji Rodzin Katyńskich. Polski napis na niej 
brzmi: „Pamięci jeńców obozu w Ostaszko-
wie zamordowanych przez NKWD w Kalini-
nie, światu ku przestrodze – Rodzina Katyń-
ska”. Napisy polski i rosyjski umieszczone są 
pod rysunkiem krzyża, u którego podstawy 
znajduje się wizerunek wyciągniętych dłoni 
spętanych drutem kolczastym. Autorem ta-
blicy jest rzeźbiarz Marian Nowak.

Tablica w języku rosyjskim, znajdująca się 
na gmachu od 1991 r., głosi: „Pamięci zamę-
czonych. Tu w latach 1930–1950 znajdował 
się zarząd NKWD-MGB obwodu kaliniń-
skiego i wewnętrzne więzienie”. Została zain-

stalowana z inicjatywy twerskiego oddziału 
Stowarzyszenia Memoriał. Zarówno polskie 
środowiska katyńskie, jak i Stowarzyszenie 
Memoriał, bezskutecznie protestowały prze-
ciw usunięciu upamiętnień.

Działania rosyjskich władz pokazują, że 
być może już niedługo znów trzeba będzie 
bić się o pamięć ofi ar, choć dwadzieścia lat 
temu wydawało się, że tę batalię już wygra-
liśmy.

KES

20. rocznica otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje

W tym roku minęło dwadzieścia lat od otwarcia Polskich Cmentarzy Wojennych w Char-
kowie (17 VI), Katyniu (28 VII) i Miednoje, które udało się przeprowadzić w roku 60. rocz-
nicy Zbrodni Katyńskiej. 2 września 2000 r. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miedno-
je z udziałem ówczesnego premiera Jerzego Buzka, stojącego na czele komitetu obchodów 
rocznicowych, odbyła się ceremonia jego poświęcenia i otwarcia, którą relacjonowaliśmy 
na łamach „Naszej Służby”. 
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Biskupi w orszaku liturgicznym
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Ujednolicone formuły modlitw

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, 
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, 
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale 
nas zbaw ode złego. (Amen.)

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś 
Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Two-
jego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Królowo nieba (Regina caeli)
Królowo nieba, wesel się, alleluja, 
bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodziciel-
ko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach na-
szych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani 
nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Po-
cieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Syno-
wi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda)
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słysza-
no, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej po-
mocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością oży-
wiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, 
do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczą-
cy staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Witaj, Królowo
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i na-
dziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie 
Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez 
padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy 
Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywo-
ta Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o lito-
ściwa, o słodka Panno Maryjo.

Pełna lista ujednoliconych modlitw znaj-
duje się na: www. episkopat.pl/bp-balabuch-
biskupi-ujednolicili-teksty-modlitw

BP KEP
OPRAC. MM 

P
odczas 386. Zebrania Plenarnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski obradujące-
go od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Gó-

rze biskupi przyjęli normy dotyczące ujedno-
licania tekstów niektórych modlitw. „Jest dla 
nas bardzo ważne, żeby te formuły modli-
tewne, które stosujemy na co dzień, brzmia-
ły jednakowo w różnych modlitewnikach czy 
w różnych zgromadzeniach liturgicznych. 
Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego 
będzie można się odwołać” – podkreślił bp 
Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świd-
nicki, przewodniczący Komisji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów.

Ujednolicenie dotyczy m.in. Pozdrowie-
nia Anielskiego, w którym poprawna formuła 
to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), „bło-
gosławionaś Ty między niewiastami” (a nie 
np. „błogosławiona jesteś”).  Wśród ujedno-
liconych formuł znalazła się także modlitwa 
„O mój Jezu” (fatimski akt strzelisty z modli-
twy różańcowej) z formułą „dopomóż szcze-
gólnie tym, którzy najbardziej potrzebują 
Twojego miłosierdzia”.

Ujednolicono także tekst modlitwy 
„O Krwi i Wodo” z kultu Bożego Miłosier-
dzia, w której potwierdzono jako obowią-
zującą formułę „…któraś wypłynęła…” (nie 
„wytrysnęła”). „Sama św. Siostra Faustyna 
używa co prawda w „Dzienniczku” różnych 
brzmień: „wytrysła” (Dz. 83 i 309), „wytry-

snęła” (Dz. 187), „wytrysłaś” (Dz. 813). Jed-
nak w ofi cjalnych zatwierdzonych modlitew-
nikach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia („Jezu, ufam Tobie” z r. 1993 oraz 
„Bóg bogaty w Miłosierdzie” z 2014 r.) używa 
się formy „wypłynęła”, nawiązującego do bi-
blijnej sceny przebicia serca Chrystusa i taką 
formę przyjęliśmy za obowiązującą” – wyja-
śnił bp Bałabuch. Jak dodał, wśród ujednoli-
conych modlitw jest także modlitwa „Aniele 
Boży” oraz fatimska „Modlitwa Anioła”.

Niewielką zmianę wprowadzono również 
w Modlitwie Pańskiej, w której czasem sło-
wo „Złego” (w wezwaniu „...ale nas zbaw od 

złego”) pisano wielką literą. Biskupi uznali, 
że słowo „zły” ma w tekście znaczenie ogól-
ne, a nie osobowe. Bez zmian natomiast po-
zostawili wezwanie: „Nie wódź nas na poku-
szenie”, które nieco ponad rok temu we wło-
skim tekście Modlitwy Pańskiej zmienił pa-
pież Franciszek.

Ujednolicenie polskiego brzmienia wy-
branych form modlitewnych, publikowa-
nych w różnych źródłach, ma na celu korek-
tę zauważonych rozbieżności i niedogodno-
ści oraz wprowadzenie ładu na forum wy-
dawnictw katolickich, także w Internecie. Po 
przyjęciu i publikacji form ujednoliconych 
przez KEP normy staną się obowiązujące dla 
kolejnych wydań tekstów liturgicznych i in-
nych modlitewników.

Biskupi ujednolicili teksty modlitw
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28 sierpnia podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego na Jasnej Górze biskupi zatwierdzili normy doty-
czące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Ujednolicenie dotyczy m.in. modlitw Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Przygotowany przez Komi-
sję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych w różnych źródłach tekstach modlitw.

386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski
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Organizacja początkowo chciała drogą 
walki politycznej nie dopuścić do zwycięstwa 
wyborczego komunistów po II wojnie świato-
wej. Członkowie organizacji dopuszczali także 
możliwość zbrojnej obrony. Mimo deklarowa-
nego cywilnego charakteru organizacja posia-
dała silne oddziały zbrojne zwłaszcza w obsza-
rze centralnym w okręgach białostockim, lu-
belskim i warszawskim. Oddziały leśne (par-
tyzanckie) „WiN” rozbijały więzienia, atako-
wały posterunki milicji i prowadziły walkę 
zbrojną z oddziałami wojska, KBW i WOP.

„WiN” domagało się, by Armia Czerwona 
i NKWD opuściły obszar Polski. Organizacja 
odrzucała kształt granicy wschodniej ustalo-
ny w Jałcie. Sprzeciwiano się także prześla-
dowaniom politycznym i czynionej przez so-
wietów dewastacji kraju.

Organizacji nie udało się odeprzeć dzia-
łań UB. W 1945 r. aresztowano m.in. pierw-
szego prezesa „WiN”, płk. Jana Rzepeckiego, 
i wszystkich dowódców obszarów, zaś w paź-
dzierniku 1946 r. schwytano jego następcę, 
płk. Franciszka Niepokólczyckiego. 5 stycz-
nia 1947 r. aresztowano prezesa III Zarządu 
Głównego „WiN” ppłk. Wincentego Kwieciń-
skiego, a 28 listopada 1947 r. został zatrzyma-
ny prezes IV, ostatniego, Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „WiN”, ppłk Łukasz Ciepliński.

Od wiosny 1948 r. organizacja znajdowała 
się pod kontrolą zorganizowanej przez Urzędu 
Bezpieczeństwa przy pomocy przewerbowa-
nych ofi cerów „WiN” i AK – oraz w większo-
ści nieświadomych mistyfi kacji – szeregowych 
członków organizacji, tzw. V Komendy „WiN”

Przez cztery lata UB za pośrednictwem
„V Zarządu” prowadziło grę wywiadowczą, 
która zakończyła się w grudniu 1952 r.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

E
ucharystia rozpoczęła się od wpro-
wadzeniu sztandaru Wojska Polskie-
go i odegrania Mazurka Dąbrowskie-

go. Rozpoczynając Mszę św. bp Guzdek przy-
pomniał, że Zrzeszenie „Wolność i Nieza-
wisłość”, za swój główny cel przyjęło walkę 
z sowietyzacją kraju i doprowadzenie do wol-
nych wyborów oraz przekazanie struktur or-
ganizacyjnych legalnym władzom Rzeczy-
pospolitej. – Gromadzimy się na Mszy św., 
aby dziękować Bogu za tych, którzy pozosta-
li wierni Bogu i Ojczyźnie, nie szczędząc wła-
snego życia. Prośmy też o pokój, który jest 
jednym z najcenniejszych darów. Oby nigdy 
nie powtórzyły się trudne i smutne doświad-
czenia okresu powojennego – powiedział.

W homilii ks. kmdr w st. spocz. Janusz 
Bąk, kapelan Stowarzyszenia Kombatanckie-
go Zrzeszenia „WiN”, przypomniał, że należą-
cy do Zrzeszenia Żołnierze Wyklęci tworzyli 
największą organizację niepodległościową po
II wojnie światowej, odwołującą się do eto-
su Polskiego Państwa Podziemnego. Odniósł 
do nich słowa poety Cypriana Kamila Norwi-

da: „Żołnierze naznaczeni cnotą heroizmu! 
Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na 
wszystkich polach życia i nieustannie. Ow-
szem, bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm 
nie bywa pierwej na polach życia praktyczne-
go”, powiedział.

Kapelan przypomniał słowa przysięgi, któ-
rą składali członkowie „WiN”, a także tło hi-
storyczne wydarzeń, które towarzyszyły ich 
walce. Przywołał słowa prezesa IV komen-

dy Zrzeszenia „WiN”, ppłk. Łuka-
sza Cieplińskiego, ps. „Pług”, którego 
data egzekucji (1 marca 1951 r.) stała 
się Narodowym Dniem Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Przypomniał też 
postać gen. Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila”. – Żołnierz ten przeszedł nie-
wolę sowiecką i wracał do Polski, aby
w PRL-u być zamordowanym. Żonie 
swej powiedział: „Zostałem skazany na śmierć 
za to, że odmówiłem wszelkiej współpracy 
z UB. Podczas rozstania podarował jej krzy-
żyk, który sam wykonał w więzieniu. Krzyżyk 
ten to najcenniejsza pamiątka, relikwia, która 
pozostała w rodzinie – powiedział ks. Bąk. Ka-
pelan podkreślił, że Żołnierze Wyklęci wzra-
stali w polskich rodzinach i byli wychowywa-
ni na gruncie prawdziwej religijności i auten-
tycznego patriotyzmu.

Przed błogosławieństwem bp Józef Guz-
dek odznaczył medalem W Służbie Bogu 
i Ojczyźnie prezydium Stowarzyszenia Kom-
batanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”. Odznaczenie odebrał prezes Stowa-

rzyszenia, Zbigniew Młyniec. Bi-
skup Guzdek podziękował też ks. 
kmdr. Januszowi Bąkowi za wielo-
letnią i samarytańską posługę wo-
bec kombatantów i weteranów.

W południe na pl. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego odbył się apel pa-
mięci, podczas którego medalami 
Pro Bono Poloniae, Pro Patria oraz 
medalami pamiątkowymi „Obroń-
cy Ojczyzny 1939-1945” uhono-
rowano mjr. Jerzego Adamczyka, 
ppłk. Waldemara Kruszczyńskiego 
oraz ppłk. Waldemara Nowakow-
skiego.

***
2 września 1945 r. w Warszawie, został po-

wołany do życia Ruchu Oporu bez Wojny i Dy-
wersji „Wolność i Niezawisłość”, cywilno-woj-
skowa. konspiracyjna organizacja wywodząca 
się z Armii Krajowej. Trzon „WiN” stanowiły 
pozostałości rozwiązanej w 6 sierpnia 1945 r. 
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. „WiN” prze-
jęło jej strukturę organizacyjną, kadry, mają-
tek, a także częściowo oddziały leśne.

Skazani na śmierć i zapomnienie
Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 2 września Mszy św. w 75. rocznicę utwo-
rzenia Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, cywilno-wojskowej konspiracyjnej orga-
nizacji podziemia niepodległościowego. W południe na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego odbył się apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów na płycie Grobu Nie-
znanego Żołnierza.

Msza św. w 75. rocznicę utworzenia Zrzeszenia „WiN”

Zbigniew Młyniec, prezes Stowarzyszenia Kombatanckiego „WiN”
odbiera medal W Służbie Bogu i Ojczyźnie z rąk bp. Józefa Guzdka

Ks. kmdr Janusz Bąk głosi kazanie
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„Powstanie Kardynała” to biografi czny dra-
mat wojenny. Pokazuje przyszłego Prymasa 
Tysiąclecia jako młodego księdza z poświę-
ceniem pełniącego posługę kapelana szpita-
la powstańczego w Laskach pod Warszawą.

Film jest podzielony na dwie warstwy, fa-
bularną i dokumentalną. – Nie chcieliśmy 
kręcić kolejnego dokumentu, ale prawdziwy 
dramat wojenny. Naszym celem było pokaza-
nie tego, co przeżywał ksiądz porucznik Wy-
szyński, aby przybliżyć młodemu pokoleniu 
jego żywą, a nie pomnikową postać – mówił 
podczas konferencji Tadeusz Syka, scenarzy-
sta, reżyser oraz producent fi lmu. Część  fa-
bularna stanowi ponad 80% obrazu. Na część 
dokumentalną składa się osiemnaście scen 

„Zieja” w reżyserii Roberta Glińskiego to 
kilku płaszczyznowa (historyczna, reli-
gijna, alegoryczna, polityczna) opowieść 
o słynnym kapłanie, ks. Janie Ziei (1897–
–1991). 

Jest rok 1976. Chcący powrócić do służ-
by funkcjonariusz SB (w tej roli Zbigniew 
Zamachowski) postanawia nakłonić do 
współpracy ks. Jana Zieję (Andrzej Sewe-
ryn). – Wygląda jak święty jakiś, a taki jest 
jak dziecko. Można go łatwo ulepić – mówi 
esbek, oglądając zdjęcia ks. Ziei. Będzie bez-
skutecznie próbował nakłonić duchownego 
do współpracy, a ich rozmowy staną się pre-

opatrzonych komentarzami ekspertów. Jed-
nym z nich jest kapelan Ordynariatu Polo-
wego, ks. płk Ireneusz Biruś, który opowiada 
o kulisach posługi kapelanów wojskowych.

Film został zrealizowany w naturalnych 
plenerach – w Zakładzie dla Niewidomych 
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Służebniczek Krzyża w La-
skach, gdzie przebywał ks. porucznik Stefan 
Wyszyński, a także na terenie Puszczy Kam-
pinoskiej, m.in w skansenie w Granicy. Wy-
korzystano w nim oryginalne stroje, mun-
dury i rekwizyty należące do ks. por. Stefana 
Wyszyńskiego, jak pudełko po butach, któ-
re zostało przerobione na teczkę sanitariu-
sza, w której przenosił ampułki z lekarstwa-
mi i bańki. – Staraliśmy się także jak najle-
piej odwzorować pomieszczenia, w których 
kręcono zdjęcia i najwierniej odnieść do wy-
darzeń, które miały miejsce w tamtym czasie 
– mówił podczas konferencji Tomasz Kara-
siński, dyrektor Muzeum Pamięci Powstania 
Warszawskiego oraz konsultant fi lmu.

W rolę księdza Stefana Wyszyńskiego 
wcielił się Ksawery Szlenkier. – Za każdym 
bohaterem stoi jego przeszłość, za każdą jed-
noznaczną postawą stoi kuźnia charakteru. 
I taką kuźnią charakteru dla Prymasa Wy-
szyńskiego było Powstanie Warszawskie. Nie 

tekstem do retrospektywnej wędrówki po ży-
ciu nietuzinkowego księdza, a także opowie-
ścią o najważniejszych wydarzeniach historii 
Polski minionego stulecia.

W dniu premiery fi lm obejrzeli bisku-
pi zgromadzeni na Jasnej Górze. Zapytany 
o wrażenia po projekcji, biskup Józef Guz-
dek odparł, że jest to obraz, który daje do 
myślenia, fantastycznie zrealizowany i zagra-
ny. – Dla mnie jako biskupa polowego postać 
ks. Ziei jest szczególnie ważna, dlatego że ka-
pelani Ordynariatu Polowego są na polu wal-
ki razem z żołnierzami, uczestniczą w wojnie, 
która ma miejsce w Iraku czy Afganistanie. 

chciałem go pokazać jako bohatera bez ska-
zy, ale bohatera który mimo cierpienia, wąt-
pliwości, bólu był w stanie zachować człowie-
czeństwo i wykrzesać z siebie radość, nawet 
w tak trudnych chwilach – mówił aktor, gra-
jący główną rolę.

W fi lmie zobaczymy także Małgorzatę 
Kożuchowską jako Matkę Różę Czacką (za-
łożycielkę Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Służebniczek Krzyża), Idę Nowakowską 
jako siostrę Serafi nę, Marcina Kwaśnego jako 
por. Zygmunta Sokołowskiego ps. „Zetes”, 
Adama Fidusiewicza jako pchor. Stanisława 
Brzozę. Jako statyści występują członkowie 
Historycznej Grupy Rekonstrukcyjnej Zgru-
powania „Radosław” oraz młodzież z Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Nie zabraknie także scen bitewnych wy-
magających współpracy aktorów, kaskaderów 
oraz pirotechników. Jako ciekawostkę moż-
na dodać, że bezpieczeństwa na planie pil-
nował Pion Ochrony Wojska Polskiego z Do-
wództwa Garnizonu Warszawa. Zdjęcia do fi l-
mu rozpoczęły się pod koniec lutego. Ostat-
nie sceny będą kręcone jesienią. Premiera fi l-
mu w przyszłym roku, w czasie zbliżonym do 
beatyfi kacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Żołnierz nie jest po to, aby zabijać. Żołnierz 
staje w obronie najwyższych wartości zgod-
nie z duchem Ewangelii, która mówi «Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś ży-
cie swoje daje za przyjaciół swoich» (J 15,13). 
Oczywiście chodzi o to, jak mówił Norwid, 
by «uniepotrzebniało się męczeństwo». Mę-
czeństwo jest ostatecznym argumentem za 
prawdą, za sprawiedliwością. W tym fi lmie 
pokazano, jak ks. Zieja jako kapelan zacho-
wuje się ewangelicznie” – ocenił bp Guzdek.
Dodał także, że nie rozumieli go i nie rozu-
mieją ludzie, którzy mają w sercu nienawiść, 
chęć poniżenia i eliminacji innych. 
 „Zieja” Polska 2020. Reż. Robert Gliński. Aktorzy: An-
drzej Seweryn, Mateusz Więcławek, Zbigniew Zama-
chowski, Sławomir Orzechowski

KAI, MM

„Powstanie Kardynała”
– film o ks. por. Stefanie Wyszyńskim, kapelanie AK

Opóźniona premiera filmu „Zieja”

PÓŁKA Z FILMAMI

3 sierpnia, w 119. rocznicę urodzin Stefana kard. Wyszyńskiego, w warszawskiej kawiarni 
„Niepodległa Miejsce Spotkań” odbyła się konferencja prasowa poświęcona filmowi opo-
wiadającemu historię księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego – kapelana Armii Krajowej, 
działającego pod pseudonimem „Radwan III” w okresie Powstania Warszawskiego. Premiera 
przewidziana jest na przyszły rok.

Od 28 sierpnia możemy oglądać na ekranach kin film „Zieja”, opowiadający o kapelanie woj-
ny polsko-bolszewickiej 1920 r., kampanii wrześniowej, Powstania Warszawskiego, współza-
łożycielu Komitetu Obrony Robotników. Pierwotnie premiera była przewidziana na 13 marca.

Fo
t. m

ate
ria

ły 
pra

so
we

/Em
ilia

 Ba
k



131-15 IX 2020  15/2020

Najnowsza książka jest w dużej mierze kom-
pilacją obydwu wspomnianych prac, posze-
rzoną m.in. o dokumenty źródłowe oraz iko-
nografi czne związane z ekshumacją i powtór-
nym pogrzebem tego zasłużonego dla dusz-
pasterstwa wojskowego hierarchy. Wydarze-
niem, które zainteresowało media i stało się 
przyczynkiem do poznania losów arcybisku-
pa Stanisława Galla.

Jak czytamy we wstępie, autorzy wspiera-
li się na ogromnej liczbie źródeł, zarówno do-
kumentów z epoki, jak i wydawnictw na te-
mat okresu międzywojnia. Nie zabrakło też 
pozycji o charakterze popularnonaukowym. 
Wśród wymienionych tytułów, z których za-
czerpnięte zostały informacje, znalazła się też 
„Nasza Służba”. Szkoda jednak, że w czasie 
pracy nie dostrzeżono nowych tekstów na te-

W pierwszych latach „zimnej wojny” miał miejsce ciąg wydarzeń, 
które doprowadziły do bezprecedensowego przedsięwzięcia – po-
wołania w 1951 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych ofi cjalne-
go komitetu do zbadania największej zbrodni wojennej z okresu
II wojny światowej – Zbrodni Katyńskiej. Prace Komitetu Katyńskie-
go Kongresu USA przyniosły nieocenione rezultaty, gdyż przyczy-
niły się do wyjaśnienia wielu wątków (ważnych także ze współcze-
snej perspektywy), związanych z dokonanym przez Sowietów mor-
dem na polskich jeńcach wojennych. Przesłuchania i ich konkluzje 
pomogły również w ujawnieniu istotnych szczegółów polityki pro-
wadzonej przez władze amerykańskie wobec sojuszników w czasie
II wojny światowej. Praca nie jest jednak wyłącznie pochwałą zasiada-
jących w Komitecie kongresmenów.

W wielu miejscach ukazano, że zapatrzeni w swoją wizję polity-
ki członkowie Komitetu dążyli do zdeprecjonowania działań admi-
nistracji prezydenta Franklina Delano Roosevelta, często rezygnując 

z obiektywizmu i realizując party-
kularne cele. Nie przesłania to jed-
nak pozytywnego rezultatu ich pra-
cy. Była ona ważna, a okoliczności 
śmierci polskich jeńców wyjaśnia-
no profesjonalnie i z dużym osobi-
stym zaangażowaniem. Istotne jest 
również, że Komitet Katyński Kon-
gresu USA stał się – jedynym jak 
dotąd ofi cjalnym „trybunałem” dla jednej spośród niezliczonych 
zbrodni komunistycznych, a wina władz sowieckich została jedno-
znacznie dowiedziona.

Mateusz Zemla, Zbrodnia Katyńska w świetle prac Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki 
(1951–1952), Warszawa 2020, 456 s.

(IPN)

mat abp. Stanisława Galla, które w pewnych 
detalach (m.in. odnalezionej dewizie pierw-
szego biskupa polowego) wzbogaciłyby za-
równo wiedzę, jak i stan bibliografi i na temat 
tego hierarchy. O bogatym zbiorze wykorzy-
stanych źródeł zarówno pod względem liczby 
pozycji, jak i ich różnorodności świadczy po-
nad trzydziestostronicowa bibliografi a.

Zamieszczony wybór dokumentów stano-
wi istotny element publikacji. Warto zwrócić 
szczególną uwagę m.in. na te związane z po-
wtórnym pogrzebem abp. Stanisława Gal-
la, a wśród nich protokół z ekshumacji Ar-
cybiskupa, rzecz rzadko publikowaną. Szko-
da, że podobnie jak we wcześniejszym opra-
cowaniu zabrakło tekstu statutu, który otrzy-
mał bp Stanisław Gall od Stolicy Apostolskiej
27 lutego 1926 r., tym bardziej, że w części bio-
grafi cznej znalazł się odsyłacz do tego statutu, 
opublikowanego w częstochowskich „Wiado-
mościach Diecezjalnych” z 1926 r. Dokument 
ten stanowi jedno z największych osiągnięć 
na gruncie prawa kanonicznego, które for-
malnie i faktycznie osadza i określa przyna-
leżność, kompetencję i rolę kapelanów woj-

skowych w tamtym czasie. Co więcej pewne 
elementy tego statutu zostały uwzględnione 
także w późniejszych dokumentach regulu-
jących kształt i rolę duszpasterstwa wojsko-
wego. Oczywiście można się zastanawiać, czy 
przedruk za gazetą z epoki może być trakto-
wany na równi z innymi dokumentami źró-
dłowymi, ale lepszy opublikowany statut
(nawet w czyjejś redakcji), niż jego brak. My-
ślę, że przy reedycji tej publikacji należałoby 
uzupełnić opracowanie dokumentów o ten 
właśnie element.

Książka jest dla Ordynariatu Polowego 
niewątpliwym wydarzeniem wydawniczym, 
przypominającym o korzeniach duszpaster-
stwa wojskowego. Ważnym przyczynkiem do 
poznania postaci abp. Galla, który „nie kła-
niał się okolicznościom”, ale z pełnym zaan-
gażowaniem budował struktury duszpaster-
stwa wojskowego w odrodzonej Rzeczpospo-
litej. Zapewne szykuje się kolejny Feniks.
Zbigniew Kępa, Jerzy Prochwicz, Abp Stanisław Gall. 
Pierwszy Biskup Polowy Wojska Polskiego. Wybór dokumen-
tów źródłowych 1918–1933, Warszawa, 2020, s. 352.

KES

Biografia Biskupa Wojsk Polskich

Zbrodnia Katyńska w świetle prac Kongresu Stanów 
Zjednoczonych Ameryki (1951–1952)

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Nakładem Wojskowego Instytutu Wydawniczego ukazała się książka „Abp Stanisław Gall. 
Pierwszy Biskup Polowy Wojska Polskiego” autorstwa ks. Zbigniewa Kępy i Jerzego Prochwi-
cza. Nie jest to pierwsza publikacja tego tandemu. W ubiegłym roku ukazał się w ich opracowa-
niu wybór dokumentów z okresu posługi pierwszego ordynariusza wojskowego „Duszpaster-
stwo wojskowe w okresie posługi abp. Stanisława Galla Biskupa Polowego Wojsk Polskich.
Wybór dokumentów źródłowych 1918–1933”, nagrodzony Feniksem – nagrodą Stowarzysze-
nia Wydawców Katolickich. Jerzy Prochwicz jest też autorem niewielkiej biografii abp. Stani-
sława Galla wydanej z okazji powtórnego pogrzebu Biskupa Wojsk Polskich, który odbył się 
14 marca 2018 r. w Warszawie.
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Zaszczytem było służyć pod jego dowództwem

W swojej karierze wojskowej stał na cze-
le m.in. 7 Pułku Pontonowego w Dęblinie,
2 Brygady Saperów w Kazuniu i Wojsk Inży-
nieryjnych. W 1993 r. został awansowany do 
stopnia generała brygady. Po powrocie z USA 
w 1997 r. został szefem Zarządu Dowodzenia 
Sztabu Generalnego WP. W lutym 1998 r.
objął stanowisko polskiego Partnerskiego 
Przedstawiciela Wojskowego przy Organiza-
cji Traktatu Północnoatlantyckiego w Kwa-
terze Głównej NATO w Brukseli. Od marca 
1999 r. do lipca 2003 roku zajmował stanowi-
sko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego 
przy Komitecie Wojskowym NATO. W tym 
samym czasie pełnił też obowiązki Polskie-
go Przedstawiciela Wojskowego przy Komi-
tecie Wojskowym Unii Zachodnioeuropej-
skiej, a następnie Unii Europejskiej.

Awans do stopnia gen. dywizji otrzy-
mał 15 sierpnia 2000 r. Po zakończeniu służ-
by poza granicami kraju, w sierpniu 2003 r. 
został asystentem szefa Sztabu Generalnego 
WP, a w lipcu 2004 r. stanął na czele tworzo-
nego Dowództwa Operacyjnego. 15 sierpnia 
2005 r. został awansowany na generała bro-
ni. Zawodową służbę wojskową zakończył 
30 września 2007 r. Został odznaczony m.in. 
Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzy-
żem Zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem za Za-
sługi dla Obronności Kraju.

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

W
e Mszy św. uczestniczyła rodzina 
i przyjaciele zmarłego, liczne grono 
wojskowych, wśród nich generał bro-

ni Tomasz Piotrowski – Dowódca Operacyjny 
RSZ, generał Jarosław Mika – Dowódca Ge-
neralny RSZ. Mszę św., z udziałem wojsko-
wej asysty honorowej, koncelebrowali ks. mjr 
Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego 
oraz ks. płk rezerwy January Wątroba. 

Witając zgromadzonych w katedrze polo-
wej, ordynariusz wojskowy powiedział: „Ka-
tedra polowa ma ten przywilej, że żegna-
my w niej tych, którzy dobrze przysłużyli się 
Rzeczypospolitej i Wojsku Polskiemu. Dziś 
otaczamy miłością i modlitwą generała broni 
Henryka Tacika, który dobrze przysłużył się 
Rzeczpospolitej i zaskarbił wielką wdzięcz-
ność tych, którzy noszą mundury Wojska 
Polskiego”. Ordynariusz wojskowy zachęcił 
wszystkich do modlitwy za Zmarłego. – To, 
co możemy mu ofi arować to nasza modlitwa 
i wdzięczna pamięć – powiedział.

W homilii bp Guzdek przypomniał roz-
działy z księgi życia generała Tacika począw-
szy od lat dzieciństwa i młodości, przez kolej-
ne etapy służby w Wojsku Polskim, aż po kie-
rownictwo Dowództwem Operacyjnym i re-
zygnację z czynnej służby. „Wielokrotnie zo-

stał sprawdzony i zdał egzamin z wierności 
Bogu i Ojczyźnie – wszak nie żył dla siebie. 
Wszystko cokolwiek czynił, czynił w imię 
wierności wartościom wypisanym na woj-
skowych sztandarach: «Bóg, Honor, Ojczy-
zna». Czynił to z pasją, pełnym oddaniem 
i poświęceniem. Świadczą o tym słowa na-

pisane przez Dowódcę Opera-
cyjnego RSZ gen. broni Tomasza 
Piotrowskiego: Pan generał po-
zostanie niedoścignionym wzor-
cem i drogowskazem dla wielu 
żołnierzy, dla których zaszczy-
tem było służyć pod jego dowódz-
twem. W pamięci swoich żołnie-
rzy pozostanie przełożonym, któ-
ry bez względu na okoliczności 
odznaczał się trzeźwością sądów 
i przenikliwością myśli” – mówił 
biskup polowy.

Kończąc homilię, biskup Guz-
dek pożegnał Generała słowami: 
„Panie Generale. Z bólem serca przyjmujemy 
twoje odejście. To uczucie towarzyszy twoim 
bliskim, krewnym i przyjaciołom. Żegnamy 
Cię w poczuciu wielkiej straty. Jesteśmy jed-
nak przekonani, że czas, który ofi arował To-
bie Stwórca, wypełniłeś dobrem. Prosząc dziś 
Boga o miłosierdzie mamy nadzieję, że na-
grodzi Cię życiem wiecznym”.

Na zakończenie żałobnej liturgii Zmarłe-
go pożegnali: w imieniu żołnierzy i pracow-
ników Dowództwa Operacyjnego RSZ ge-
nerał broni Tomasz Piotrowski – Dowódca 
Operacyjny RSZ, w imieniu Klubu Genera-

łów i Admirałów oraz saperów gene-
rał dywizji w stanie spoczynku Janusz 
Lalka, w imieniu rodziny pani Jowan-
ka Jakubek-Lalik. Generał broni To-
masz Piotrowski oddał honor składając
coina na trumnie swojego poprzed-
nika. Trumnę wyprowadzono przy 
gromkich brawach, którymi zabrani 
w katedrze polowej oddali hołd śp. ge-
nerałowi Henrykowi Tacikowi w uzna-
niu jego zasług. Spoczął na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.  

***
Gen. broni Henryk Tacik urodził się

5 grudnia 1947 r. w Ostrowie Wielko-
polskim. Był absolwentem Szkoły Wojsk In-
żynieryjnych we Wrocławiu, Akademii Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego, Akade-
mii Sztabu Generalnego SZ w Moskwie i jako 
pierwszy generał Wojska Polskiego – Narodo-
wego Uniwersytetu Obrony (National Defen-
ce University – NDU) w Waszyngtonie.

20 sierpnia w katedrze polowej odprawiono Mszę św. pogrzebową w intencji śp. generała broni Henryka Tacika, pierwszego Dowódcy Ope-
racyjnego Sił Zbrojnych RP oraz pierwszego Wojskowego Przedstawiciela Polski w NATO. – Wielokrotnie został sprawdzony i zdał egzamin 
z wierności Bogu i Ojczyźnie – wszak nie żył dla siebie. Wszystko cokolwiek czynił, czynił w imię wierności wartościom wypisanym na woj-
skowych sztandarach: „Bóg, Honor, Ojczyzna” – powiedział w homilii bp Józef Guzdek, który przewodniczył Eucharystii. 

Gen. broni Tomasz Piotrowski składa coina
na trumnie swojego poprzednika
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Ostatnie pożegnanie generała broni Henryka Tacika
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WARSZAWA
27 sierpnia ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry polowej, pod-
czas Mszy św. z okazji 75-lecia istnienia Wojskowego Ośrodka Farma-
cji i Techniki Medycznej (WOFiTM) modlił się za żywych i zmarłych 
żołnierzy oraz pracowników tej instytucji, a także za ich rodziny. W ka-
tedrze polowej zgromadziło się liczne grono żołnierzy i pracowników 
WOFiTM  na czele z komendantem płk. Waldemarem Pawelcem.

Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowe-
go. Ks. Tołwiński, nawiązując do Ewangelii, przypomniał, że o tym, że 
całe nasze życie powinno być przygotowaniem na przyjście Pana. – Wa-
sza służba Ojczyźnie, by dostarczyć niezbędnych leków i sprzętu jest 
zarazem służbą Królestwu Bożemu i przygotowaniem się na przyjście 
Pana. Bo ono polega na tym, by robić jak najlepiej to, co zostało nam 
powierzone. Na zakończenie komendant jednostki płk Waldemar Pa-
welc podziękował ks. płk. Mariuszowi Tołwińskiemu za kazanie i wrę-
czył pamiątkowy ryngraf.  MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

GDYNIA
28 sierpnia odbyła się uroczysta promocja ofi cerska absolwentów stu-
diów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej. Aktu mianowania 
dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. 
broni pil. dr inż. Tadeusz Mikutel. Uroczystość miała miejsce trady-
cyjnie na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. 

Błogosławieństwa po promocji udzielił, kapelan AMW ks. por. 
Tomasz Wojciechowski. W trakcie ceremonii odczytano list z okazji 
promocji na pierwszy stopień ofi cerski od Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz od Ministra Obrony Narodowej.

Dzień wcześniej w audytorium Akademii Marynarki Wojennej 
odbyła się uroczystość wręczenia absolwentom dyplomów ukoń-
czenia studiów. Następnie o godz. 12.00 w kościele garnizonowym 
w Gdynii-Oksywie odprawiono Mszę św. w intencji tegorocznych ab-
solwentów, której przewodniczył dziekan MW ks. kmdr Zbigniew 
Rećko. Okolicznościowe kazanie wygłosił kapelan AMW, który tak-
że wręczył wyróżnienia podchorążym. Medal Bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki otrzymał bsm. pchor. Arkadiusz Konior, okolicznościowe dy-
plomy – bsm. pchor. Szymon Rębisz i bsm. pchor. Szymon Sadowski.

OFICER PRASOWY AMW

RADOM
30 sierpnia w parafi i wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa w Rado-
miu odbyły się obchody upamiętniające 100. rocznicę śmierci Teresy 
Grodzińskiej – bohaterskiej sanitariuszki, pierwszej kobiety odzna-
czonej Orderem Virtuti Militari w II RP, poległej męczeńską śmiercią 
w 1920 r. pod Hrubieszowem. 

W samo południe, w kościele garnizonowym została odprawio-
na uroczysta Msza św. w intencji Teresy Grodzińskiej, z udziałem Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Euchary-
stię celebrował biskup polowy Józef Guzdek, który w homilii przywo-

łał bohaterską postawę sanitariuszki walczącej z bolszewikami. Zo-
stały odczytane listy sekretarza stanu w MON, Wojciecha Skurkiewi-
cza oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka. 

Nad obchodami Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległo-
ści. Patronat Honorowy objął prezydent Radomia Radosław Witkow-
ski i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

ANNA KUNA

KOSOWO
1 września miała miejsce uroczysta zbiórka upamiętniająca jeden 
z najtragiczniejszych dni dla naszego państwa oraz świata. Pod-
czas obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej dowódca
XLII zmiany PKW KFOR ppłk Maciej Bańkowski przypomniał 
zgromadzonym o tragizmie tamtych dni oraz o heroicznej postawie 
obrońców Polski: „Obrona kraju ojczystego nie rzadko wymaga od jej 
żołnierzy największego poświęcenia, jakim jest oddanie życia dla do-
bra sprawy’’ – powiedział dowódca.   ST. SIERŻ. MATEUSZ ADAMOWICZ

WARSZAWA-REMBERTÓW
1 września odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. W obchodach wzięli udział przedstawicie-
le władz dzielnicy Rembertów, Akademii Sztuki Wojennej i 2 Regio-
nalnej Bazy Logistycznej. W kościele garnizonowym pw. św. o. Rafa-
ła Kalinowskiego została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny 
oraz poległych jej obrońców, której przewodniczył proboszcz parafi i, 
ks. ppłk Ireneusz Biruś.

Pod tablicą upamiętniającą żołnierzy WP Garnizonu Rembertow-
skiego, którzy we wrześniu 1939 r. stanęli w obronie Ojczyzny, przy-
byłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Wiązanki złożyli: pro-
rektor ds. dydaktycznych płk dr hab. Leszek Elak, prorektor ds. na-
ukowych płk dr hab. Tadeusz Zieliński, zastępcy burmistrza dzielni-
cy Rembertów – Mieczysław Golónka i Zbigniew Cierpisz oraz prze-
wodniczący rady Stanisław Kowalczuk.  XIB

BEMOWO PISKIE
W dniach 3–4 września miało miejsce święto Ośrodka Szkolenia Po-
ligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim. 3 września 
z udziałem kompanii honorowej i pocztu sztandarowego została od-
prawiona w kościele garnizonowym Msza św. dla komendy poligonu 
oraz żołnierzy służących w OSPWLąd oraz ich rodzin. 

Mszy św. przewodniczył ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk wraz
z ks. mjr. Danielem Czelpo, kapelanem żołnierzy chorwackich służą-
cych w Bemowie Piskim w ramach IFP (Batalionowej Grupy Bojo-
wej). Następnie na terenie komendy poligonu odbył się apel pamięci 
poświęcony żołnierzom Września 39 walczącym w tym rejonie w cza-
sie II wojny światowej.  XKK




