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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:
Św. Jan Paweł II przed Pomnikiem Poległym
i Pomordowanym na Wschodzie,
Warszawa, 11 czerwca 1999 r.
Fot. L’Osservatore Romano

Numer zamknięto 23 września 2020 r.

D
rodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Aby wydostać się z pandemii trze-
ba się leczyć i troszczyć się o siebie 

nawzajem. Trzeba też wspierać tych, którzy 
opiekują się najsłabszymi, chorymi i osoba-
mi starszymi. Istnieje taki nawyk odstawiania 
na bok osób starszych, zostawiania ich samy-
mi. To okropne. Ludzie ci, dobrze zdefi nio-
wani hiszpańskim terminem „cuidadores”, 
troszczący się o chorych,  odgrywają istotną 
rolę we współczesnym społeczeństwie, cho-
ciaż często nie zyskują uznania i płacy, na ja-
kie zasługują. Troska jest złotą zasadą nasze-
go człowieczeństwa i niesie ze sobą zdrowie 
i nadzieję. Troska o chorych i starszych, po-
trzebujących, opuszczonych jest bogactwem 
ludzkim, a także chrześcijańskim. 

Tę troskę musimy tak-
że skierować ku naszemu 
wspólnemu domowi: ku 
ziemi i ku każdemu stwo-
rzeniu. Wszystkie formy 
życia są ze sobą powiąza-
ne, zaś nasze zdrowie za-
leży od zdrowia ekosyste-
mów, które stworzył Bóg, 
a troskę o nie powierzył nam. Z drugiej stro-
ny ich niszczenie jest poważnym grzechem, 
który szkodzi i powoduje chorobę. Najlep-
szym antidotum na to niewłaściwe używanie 
naszego wspólnego domu jest kontempla-
cja. Jakże to, czyżby nie było na to szczepion-
ki? Jakie jest antidotum na troskę o wspólny 
dom, by nie zostawiać nikogo na boku? – to 
kontemplacja. „Jeśli się nie uczymy zatrzy-
mywania się, aby podziwiać i docenić pięk-
no, to nic dziwnego, że wszystko staje się 
przedmiotem wyzysku bez skrupułów”, także 
przedmiotem którego się używa, a następnie 
wyrzuca. Jednak nasz wspólny dom, stwo-
rzenie, nie jest jedynie „zasobem”. Stworze-
nia mają wartość samą w sobie i „odzwier-
ciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień 
nieskończonej mądrości i dobroci Boga”. Tę 
wartość i ten promień boskiego światła trze-

ba odkryć, a żeby go odkryć, potrzebujemy 
pogrążenia się w milczeniu, potrzebujemy 
słuchania i kontemplacji. Także kontempla-
cja leczy duszę. 

Bez kontemplacji łatwo popaść w nie-
okiełznany i zarozumiały antropocentryzm, 
który przecenia naszą rolę jako ludzi, umiesz-
czając nas jako absolutnych władców wobec 
wszystkich innych stworzeń. Do tego błęd-
nego spojrzenia przyczyniła się wypaczona 
interpretacja tekstów biblijnych o stworze-
niu, która prowadzi do eksploatowania zie-
mi aż do jej zdławienia. Wyzyskiwanie świa-
ta stworzonego to grzech. Sądzimy, że znaj-
dujemy się w centrum, domagając się zajęcia 
miejsca Boga. W ten sposób niszczymy har-
monię stworzenia, niszczymy harmonię pla-

nu Boga. Stajemy się hie-
nami, zapominając, że je-
steśmy powołani do obro-
ny życia. Oczywiście, mo-
żemy i musimy praco-
wać na ziemi, aby żyć i się 
rozwijać. Ale praca nie 
jest równoznaczna z wy-
zyskiem i zawsze towa-

rzyszy jej troska: orać i chronić, pracować 
i strzec... To jest nasza misja. Nie możemy 
domagać się dalszego rozwoju na poziomie 
materialnym, bez troski o wspólny dom, któ-
ry nas gości. Nasi najubożsi bracia i siostry 
oraz nasza matka ziemia jęczą z powodu wy-
rządzonych przez nas szkód i niesprawiedli-
wości, domagając się zmiany kursu. Doma-
gają się od nas nawrócenia, zmiany drogi: za-
troszczenia się także o ziemię, o stworzenie.

Dlatego ważne jest, by podejmować wy-
miar kontemplacyjny, to znaczy, postrzega-
nia ziemi, stworzenia jako daru, a nie jako 
czegoś, co można wykorzystać dla zysku. 
Kiedy kontemplujemy, odkrywamy w innych 
ludziach i w przyrodzie coś znacznie więk-
szego niż ich użyteczność. Oto sedno pro-
blemu: kontemplować to wyjść poza użytecz-
ność danej rzeczy. Kontemplowanie piękna 

Kontemplacja stworzenia leczy duszę

Cykl papieskich katechez „Uzdrowić świat” 

Gdy kontemplujemy, 

odkrywamy w innych ludziach 

i w przyrodzie coś znacznie 

większego użyteczność.

„Każdy z nas może i musi stać się «stróżem wspólnego domu», zdolnym do chwalenia Boga 
za Jego stworzenia, do ich kontemplacji i ochrony” – powiedział Ojciec Święty 16 września 
podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Papież zachęcił wszystkich do troski o środowisko 
naturalne człowieka i kształtowania postawy kontemplacyjnej. 

nie oznacza wyzyskiwania go: kontemplo-
wanie to bezinteresowność. Odkrywamy we-
wnętrzną wartość rzeczy udzieloną im przez 
Boga. Jak nauczało wielu mistrzów ducho-
wych, niebo, ziemia, morze, każde stworze-
nie posiada tę charakterystyczną lub mistycz-
ną zdolność skierowywania nas na nowo ku 
Stwórcy i do komunii ze stworzeniem. Na 
przykład, św. Ignacy z Loyoli, na zakończenie 
swoich Ćwiczeń Duchowych, zaprasza nas 
do „kontemplacji, dla uzyskania miłości”, to 
znaczy do zastanowienia się, jak Bóg patrzy 
na swoje stworzenia i radowania się z nimi; 
do odkrycia obecności Boga w swoich stwo-
rzeniach i umiłowania ich, z wolnością i łaską 
oraz zatroszczenia się o nie. […]

Wreszcie kontemplowanie i troszczenie 
się: to dwie postawy, które ukazują drogę, 
aby poprawić i przywrócić równowagę w na-
szych relacjach ludzi ze stworzeniem. Bardzo 
często nasza relacja ze stworzeniem zdaje się 
być relacją nieprzyjaciół: zniszczyć stworze-
nie z korzyścią dla mnie. Nie zapominajmy, 
że za to płaci się wysoką cenę; nie zapominaj-
my o hiszpańskim powiedzeniu: „Bóg prze-
bacza zawsze; my przebaczamy niekiedy; na-
tura nigdy nie przebacza”. […]

Problem nie polega na tym, jak sobie dzi-
siaj radzisz, ale problem polega na tym ja-
kie dziedzictwo pozostawisz po sobie, jakie 
będzie życie przyszłych pokoleń. Pomyślmy 
o dzieciach o wnukach, co im pozostawimy? 
Jeśli wyeksploatujemy stworzenie? Mam na 
myśli w szczególny sposób ludność rodzimą, 
której wszyscy jesteśmy winni dług wdzięcz-
ności, a także skruchy, by wynagrodzić zło, ja-
kie im wyrządziliśmy. Ale myślę też o tych ru-
chach, stowarzyszeniach, grupach ludowych, 
które angażują się w ochronę swojego tery-
torium z jego wartościami przyrodniczymi 
i kulturowymi. Te instytucje społeczne nie za-
wsze są doceniane, czasami nawet napotyka-
ją przeszkody, ponieważ nie wytwarzają pie-
niędzy, ale w istocie przyczyniają się do poko-
jowej rewolucji, „rewolucji troskliwości”. […] 

Nie trzeba jednak zlecać tego innym. Jest to 
zadanie każdego człowieka. Każdy z nas może 
i musi stać się „stróżem wspólnego domu”, 
zdolnym do chwalenia Boga za Jego stworze-
nia, do ich kontemplacji i ochrony. Dziękuję. 

TŁUM. O. S. TASIEMSKI OP (KAI)/WATYKAN
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K
omendant Główny Straży Granicz-
nej gen. dyw. SG Tomasz Praga powi-
tał uczestników uroczystości: parę pre-

zydencką, Błażeja Spychalskiego, sekretarza 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pawła So-
locha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowe-
go, przedstawicieli służb mundurowych pod-
ległych ministrowi spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
ordynariuszy wojskowych i duchowieństwo.

– Pod Wytycznem, po dwóch tygodniach 
walk z przeważającymi siłami wroga, żołnie-
rze Zgrupowania KOP stawili heroiczny opór 
oddziałom sowieckim. Mówię o tym z wiel-
ką dumą, bo nasza formacja czuje się spadko-
biercą chlubnych tradycji Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Świadczą o tym między innymi 

historyczne mundury, w których występuje 
dziś kompania reprezentacyjna Straży Gra-
nicznej – powiedział Komendant Główny SG 
gen. dyw. SG Tomasz Praga. Dodał, że obo-
wiązkiem patriotycznym jest pielęgnowanie 
pamięci o bohaterach września 1939 r. – Tra-
dycja i historia są ważnymi elementami bu-
dowania narodowej tożsamości – powiedział.

Głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, 
który podkreślił, że 81 lat temu najeźdźcy nie-
mieccy i sowieccy „zniszczyli byt państwa pol-
skiego, wyśnionego i wywalczonego przez po-

cji poległych odmówili biskup polowy Józef 
Guzdek, prawosławny biskup polowy abp. Je-
rzy Pańkowski oraz ewangelicki dziekan SG 
ks. płk SG Kornel Undas.

– Wszechmogący, wieczny Boże.  Po raz 
kolejny stajemy przed Tobą w miejscu uświę-
conym krwią polskich żołnierzy, którzy je-
sienią 1939 r. zbrojnie przeciwstawili się ro-
syjskiej agresji. Wielu z nich poległo na polu 
chwały pod Wytycznem i innych polach bi-
tewnych. Inni zostali po kapitulacji rozstrze-
lani lub wzięci do niewoli. Okaż im wszyst-
kim swoje bezgraniczne miłosierdzie i ob-
darz nagrodą nieba, wszak cierpieli i umiera-
li, broniąc wolności i niepodległości Ojczy-
zny – modlił się bp Guzdek. Dodał, że żoł-
nierze KOP, oddając swoje życie za wolność 
naszych Rodaków, „zostawili nam niezwykle 
ważne przesłanie: Lepiej poświęcić swoje ży-
cie w imię obrony wartości, które będą żyć, 
niż żyć dla idei, która umrze”. 

Biskup podkreślił, że w miejscu takim jak 
Wytyczno „lepiej rozumiemy, że w dziejach 
były, są i będą takie sytuacje, kiedy zło na-
leży nazwać po imieniu i zdecydowanie mu 
się przeciwstawić, nawet za cenę prześlado-
wań, cierpienia i śmierci”. – Wszechmogą-
cy i miłosierny Boże, Umacniaj nas, abyśmy 
zachowując pamięć o bohaterach przeszło-
ści, umieli stawać w obronie podstawowych 
i niezmiennych wartości, do jakich należą: 
prawda i wolność, Ojczyzna i rodzina, wia-
ra i godność każdego człowieka – powiedział.

Prezydent z Małżonką, Komendant 
Główny SG oraz inne delegacje złożyli wień-
ce na cmentarzu znajdującym się obok Kop-
ca Chwały. Po koncercie Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Straży Granicznej odbyła się defi la-
da Kompanii Reprezentacyjnej Straży Gra-
nicznej, która wystąpiła w mundurach wzo-
rowanych na umundurowaniu formacji gra-
nicznych II RP. W defi ladzie uczestniczy-
ła też grupa rekonstrukcyjna kawalerii KOP. 
Organizatorem uroczystości była Straż Gra-
niczna i lubelski oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej.

KS. PŁK SG ZBIGNIEW KĘPA,
KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyły się 17 września w Wytycznem,
w pow. włodawskim pod Kopcem Chwały, uroczystości 81. rocznicy agresji so-
wieckiej na Polskę. Na mogiłach żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza złożono 
kwiaty. Odczytany został apel poległych i odmówiona modlitwa ekumeniczna.

kolenie Powstańców Styczniowych, a później 
ich dzieci i wnuków, którzy niepodległą Pol-
skę, brocząc własną krwią, zdołali odzyskać”. 
– Nie było szans obronić jej we wrześniu 1939 
roku. Agresja, najpierw niemiecka, a potem 
zdradziecko, z drugiej strony – agresja sowiec-
ka, były nie do odparcia – powiedział. Zda-
niem prezydenta „rosyjska propaganda, pró-
buje nazywać tamten brutalny akt sowieckiej 
agresji ochroną mieszkańców Białorusi, Ukra-
iny”. – Wszyscy doskonale wiemy, że to nie-
prawda, a to miejsce jest najlepszym tego do-
wodem – powiedział.

Prezydent przypomniał, że żołnierze Kor-
pusu Ochrony Pogranicza, dali przykład eli-
tarności swojej formacji broniąc Polski oraz jej 
mieszkańców. Według Prezydenta ponieśli za 

to cenę ginąc w Katy-
niu, Charkowie, Mied-
noje i w bardzo wie-
lu innych miejscach. 
Jak zaznaczył Prezy-
dent zamysł zniszcze-
nia narodu nie udał 
się dlatego, że „w pol-
skim narodzie głęboko 
tkwił etos walki o nie-
podległą Polskę, głę-
boko tkwił etos oparty 
na wartościach, w któ-
rych jako naród wzra-
stamy od ponad 1050 
lat”. – To są warto-
ści, które z pokolenia 
na pokolenie są prze-
kazywane, a naszym 

obowiązkiem zawsze jest bronić i trwać przy 
nich, bo dopóki ich bronimy i trwamy, dopóty 
trwamy jako naród w tej części Europy i świa-
ta. Wierzę w to, że także dzięki ich męstwu, 
dzięki tej krwi tutaj i w innych miejscach prze-
lanej, będziemy trwali wiecznie – powiedział 
prezydent, dziękując funkcjonariuszom Straży 
Granicznej, władzom i mieszkańcom Wytycz-
na za zorganizowanie uroczystości oraz dbanie 
o miejsce pamięci i spoczynku żołnierzy KOP.

Następnie odczytany został apel pamięci 
i oddana salwa honorowa. Modlitwy w inten-

81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Przesłanie żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza

Modlitwa ekumeniczna

Prezydent RP przed Kopcem Chwały
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U
roczystość odsłonięcia tablicy po-
przedziła Msza św. w katedrze polo-
wej, której przewodniczył ks. płk Ma-

riusz Tołwiński, proboszcz katedry. W inten-
cji ofi ar systemu komunistycznego modlili 
się uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu For-
macji Niepodległościowych, zorganizowa-
nego przez Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, Fundację Walczą-
cych o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzyw-
dzonych, Internowanych, Więzionych oraz 
Instytut Pamięci Narodowej.

W homilii ks. płk Mariusz Tołwiński przy-
pomniał okoliczności agresji sowieckiej na 
Polskę. Podkreślił, że do dziś zadziwia zarów-
no zmowa zła ZSRR i III Rzeszy Niemiec-
kiej, jak bezradność i niemoc sojuszników.
– Ta zbrodnicza współpraca przyniosła czwar-
ty rozbiór Polski – powiedział. Dodał, że do-
minacja komunistyczna w Polsce nie skończy-
ła się wraz z zakończeniem wojny.

Kapelan przywołał postacie ks. Michała 
Wilniewczyca, kapłana diecezji pińskiej, ze-
słanego po 17 września w głąb ZSRR, które-
mu udało się wywieźć z sowieckiej Rosji po-
nad 700 dzieci oraz biskupa kieleckiego Cze-
sława Kaczmarka, oskarżonego po wojnie 
o szpiegostwo na rzecz USA i Stolicy Apo-
stolskiej, torturowanego i skazanego na 12 lat 
więzienia. – Wraz z zajęciem przez okupan-
tów naszej Ojczyzny zaczęły się ciężkie repre-
sje, które przez komunistów były prowadzo-
ne niemal do końca lat 80. Ile osób doświad-
czyło tych represji i nienawiści? – pytał.

Ks. płk Tołwiński powiedział, że powin-
niśmy uczyć się od Jezusa przebaczenia, 
zwłaszcza wobec tych, którzy zawinili wobec 
nas, okazują skruchę i dążą do naprawienia 
krzywd. – Dar przebaczenia świadczy o wiel-
kości człowieka, o wielkości miłości do na-
szego bliźniego, ale i samego Boga. Przeba-
czenie niesłusznie doznanych krzywd wy-
zwala i umacnia – powiedział.

Na koniec zachęcił do modlitwy w inten-
cji pokoju. – Dziś musimy modlić się w inten-
cji pokoju na świecie, gdyż kolejne pokolenia, 
jakby na przekór historii, przesiąkają tymi sa-
mymi lub podobnymi ideami, które już tyle 
krzywdy wyrządziły ludzkości. Trzeba wiel-

mu za ten wstrząsający, ale i pełen nadziei 
pomnik, który przypomina, że po Golgocie 
przychodzi zmartwychwstanie – podkreślił.

List do uczestników uroczystości skierował 
premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że 
17 września to nie tylko data agresji sowieckiej 
na Polskę, ale także od 1993 r. data opuszcze-
nia przez ostatniego żołnierza armii radziec-
kiej naszego kraju. Dodał, że tablica Wojciecha 
Ziembińskiego jest wyrazem szacunku wo-
bec wszystkich prowadzących walkę o niepod-
ległość Polski. „Ten żołnierz wolnej Polski po 
wojnie wciąż prowadził walkę o suwerenność. 
Był orędownikiem prawdy i pełnej niepodle-
głości. Te idee, którym poświęcił życie i za któ-
re tak wielu życie oddało mamy obowiązek 
rozwijać każdego dnia naszej pracy dla Polski”, 
napisał premier. Przemówienia wygłosili także 
prezes IPN Jarosław Szarek oraz prof. Wiesław 
Wysocki, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Odsłonięcia pomnika dokonały Zdzisła-
wa Ziembińska, żona Wojciecha Ziembińskie-
go, jego córki, wicemarszałek Małgorzata Go-
siewska, minister Jan Józef Kasprzyk, Jarosław 
Szarek, prezes IPN, marszałek Sejmu–senior 
Antoni Macierewicz, prof. Wiesław Jan Wy-
socki oraz sędzia Bogusław Nizieński. Tabli-
cę pobłogosławił ks. prałat Józef Maj, kape-
lan środowisk opozycji antykomunistycznej. 
W czasie uroczystości minister Kasprzyk od-
znaczył działaczy opozycji antykomunistycz-
nej medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria. 
Medalem Pro Patria został odznaczony m.in. 
autor pomnika Maksymilian Biskupski.

***
Wojciech Ziembiński był w 1990 r. inicjato-

rem wzniesienia w Stolicy pomnika utrwalają-

Służył sprawie Niepodległej
W Warszawie 17 września odsłonięta została tablica upamiętniająca Wojciecha 
Ziembińskiego, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, działacza niepodle-
głościowego, inicjatora upamiętnień związanych z Golgotą Wschodu. Tablicę od-
słonięto u stóp pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, którego inspi-
ratorem był Wojciech Ziembiński.

kiej modlitwy nas wszystkich, aby-
śmy z tej lekcji historii wyciągnęli 
odpowiednie wnioski, wydali dobre 
owoce sprawiedliwego i dobrego ży-
cia – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali ka-
pelani związani ze środowiskami 
działaczy antykomunistycznych oraz 
kapelani Ordynariatu Polowego. We 
Mszy św. uczestniczyli Małgorza-
ta Gosiewska, wicemarszałek Sej-
mu,  Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
sędzia Bogusław Nizieński, kanclerz Orderu 
Orła Białego i przewodniczący Rady Komba-
tantów działającej przy Urzędzie ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, gen. dyw. 
Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, 
a także dziesiątki uczestników zjazdu.

Po zakończeniu Mszy św. wierni udali się 
pod pomnik Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie, gdzie odbyła się uroczystość od-
słonięcia tablicy upamiętniającej Wojciecha 
Ziembińskiego, inicjatora jego budowy.

– 81 lat temu Związek Sowiecki zadał nam 
cios w plecy w chwili, gdy losy wojny obron-
nej nie były jeszcze przesądzone – powiedział 
minister Kasprzyk. Dodał, że Armia Czerwo-
na wkraczała wtedy, gdy trwała bitwa nad Bzu-
rą, broniły się Warszawa, Modlin i Hel, gdy na 
przedmościu rumuńskim rozpoczynała się kon-
centracja oddziałów polskich. – Ten cios w ple-
cy przekreślił wtedy nadzieję na jakiekolwiek 
zwycięstwo – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

Zdaniem szefa Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych choć Pol-
ska zapłaciła za stanowcze „nie” powiedziane 
obydwu totalitaryzmom nie umarła, „bo żył 
duch Polski, a pamięć i troska o to by odro-
dziła się wolna Polska, przetrwały w sercach 
i umysłach naszych rodaków”.  – Polska prze-
trwała dzięki takim ludziom, jak Wojciech 
Ziembiński. Polska przetrwała dzięki obec-
nym tu dziś weteranom walk i działaczom 
opozycji antykomunistycznej. Przetrwała, 
bo z pokolenia na pokolenia był przekazywa-
ny sztandar niepodległości i światło wolno-
ści – powiedział. – Przyszłe pokolenia będą 
wdzięczne śp. Wojciechowi Ziembińskie-

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wojciecha Ziembińskiego (1925–2001)
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Wojciech Ziembiński, 20 lutego 1991 r.
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cego pamięć o martyrologii ok. dwóch milio-
nów mieszkańców wschodnich województw 
II Rzeczpospolitej po 17 września 1939 r. wy-
wiezionych  głąb ZSRR. Zamysł ten wsparło 
czworo jego przyjaciół: Jan Olszewski – przy-
szły premier rządu RP, Stanisław Soszyński, 
Zdzisław Szpakowski, Jadwiga Zienkiewiczo-
wa oraz grono członków Niezależnego Ko-
mitetu Historycznego Badań Zbrodni Katyń-
skiej. Droga do jego realizacji trwała pięć lat. 
Liczne przeszkody nie potrafi ły osłabić deter-
minacji inicjatorów budowy pomnika. Utwo-
rzona została Fundacja Poległym i Pomordo-
wanym na Wschodzie, która zabiegała o nie-
zbędne fundusze. Przewodniczącym rady fun-
dacji został Wojciech Ziembiński, a gen. dyw. 
Leon Komornicki, ówczesny dowódca War-
szawskiego Okręgu Wojskowego, przewodni-
czącym jej zarządu. Trzeba podkreślić, że Woj-
sko Polskie wsparło w wymierny sposób ini-
cjatywę wzniesienia pomnika, dzieła młodego 
rzeźbiarza Maksymiliana Biskupskiego. 

Miał on nie tylko przypominać o pole-
głych i pomordowanych na Wschodzie, ale 
także uczyć „następne pokolenia Polaków, że 
wolności darmo się nie otrzymuje: trzeba ją 
ciągle na nowo zdobywać – jak mówi Jan Pa-
weł II...” (z przemówienia W. Ziembińskiego 
podczas odsłonięcia pomnika 17 IX 1995).

Takim nauczycielem wolnościowych ide-
ałów i strażnikiem narodowej pamięci był od 
lat Wojciech Ziembiński – „najwierniejszy 
syn Polski”. Tak go przedstawił Janowi Paw-
łowi II podczas Jego I Pielgrzymki do Ojczy-
zny kardynał Wyszyński.

Urodzony 22 marca 1925 r. w Gniewie 
na Pomorzu, elementarz wierności Polsce 
przerobił w rodzinnym, ziemiańskim domu, 
w harcerstwie, konspiracji niepodległościo-
wej podczas okupacji, niemieckim obozie , 
a tuż po wojnie w Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie.

Po powrocie do kraju nie potrafi ł „kłaniać 
się okolicznościom”, wpasować się do pod-
dawanej komunistycznej presji rzeczywisto-
ści. Ze studiów prawniczych w Uniwersyte-
cie Toruńskim wyrzucono go, bo zaprotesto-
wał przeciw usuwaniu krzyży z sal wykłado-
wych. W Warszawie stracił posadę redaktora 
technicznego i grafi ka w Spółdzielni Wydaw-
niczej „Czytelnik” za odmowę uczestnictwa 
w uroczystości po śmierci Stalina. 

Od października 1956 r. angażował w róż-
ne formy kontestacji ówczesnego stanu rze-
czy, m.in. był współautorem Listu 14 przeciw-
ko projektowanemu zapisowi w konstytucji  
o nierozerwalności sojuszu z ZSRS, po prote-
stach robotniczych Radomiu i Ursusie, współ-
założycielem Komitetu Obrony Robotników, 
a w 1977 r. Ruchu Obrony Praw Człowie-
ka i Obywatela. W tamtych latach wykrysta-
lizował się jego program polityczny i ideowy, 
przez wielu uznawany za nierealny – odzyska-
nia odebranej Polsce po Jałcie niepodległości, 
radykalnego wyrugowania ze sceny polskiego 

życia komunizmu. Nie interesował go socja-
lizm „z ludzką twarzą”, ani forsowany przez le-
wicowe środowiska opozycyjne postulat „fi n-
landyzacji” Polski (demokracja parlamentar-
na nie naruszająca interesów ZSRR). Był wi-
zjonerem, patrzył dalej, wierny pryncypiom 
niepodległości. Zakładał ugrupowania, które 
miały służyć myśleniu i działaniu na rzecz Pol-
ski jutra – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ko-
mitet Porozumienia na Rzecz Samostanowie-
nia Narodu, powołane w 1981 r. Kluby Służ-
by Niepodległości, utworzony w stanie wojen-
nym Kongres Solidarności Narodu, i Stronnic-
two Wierności Rzeczypospolitej. Swój niepod-
ległościowy program przedstawiał w podziem-
nych pismach: „Opinia”, „Solidarność Narodu” 
i „Polska Jutra”. Szedł ku Niepodległej, nie ba-
cząc na represje: aresztowania, inwigilację…

Drugi kierunek działalności Wojciecha 
Ziembińskiego to budzenie i utrwalanie hi-
storycznej pamięci. To również miało słu-
żyć sprawie Niepodległości. Zamawiał Msze 
św. w intencji Ojczyny, także w archikatedrze 
świętojańskiej, w narodowe rocznice, nie-
obecne w państwowym kalendarzu: 3 maja, 
12 maja (urodziny Marszałka), 15 sierpnia, 
17 września, 11 listopada. W kościołach fun-
dował tablice upamiętniające Polaków za-
służonych dla Niepodległej. Ożywiał pamięć 
o polskich Kresach, Wilnie, Lwowie. 11 listo-
pada 1979 r. zorganizował manifestację nie-
podległościową przed Grobem Nieznane-

go Żołnierza, zwieńczoną rozprawą sądową 
– trzema miesiącami aresztu.

W 1984 r. na zewnętrznej ścianie kościo-
ła pw. św. Karola Boromeusza pojawił się mo-
numentalny krzyż z napisem: „Poległym na 
Wschodzie”,. ufundowany przez Wojciecha 
Ziembińskiego we współpracy z ks. Stefanem 
Niedzielakim, proboszczem miejscowej para-
fi i, skrytobójczo zmordowanym w 1989 r. Wo-
kół kryza i na ścianach świątyni umieszczono 
blisko 2 tys. tablic lub tabliczek z nazwiskami 
ofi ar zbrodniczego sowieckiego systemu. 

Był także stróżem tradycji Wojska Pol-
skiego II RP. Sekretarzem Senioratu Woj-

ska Polskiego skupiającego najwyższych ran-
gą żołnierzy II Rzeczypospolitej. „Do Jasno-
górskiego Sanktuarium prowadził sędziwych 
generałów: Romana Abrahama, Mieczysła-
wa Borutę-Spiechowicza, Jana Jagmina-Sa-
dowskiego na Jasnogórskie Apele Obrońców 
Honoru i Ojczyzny. W dłonie Królowej Ko-
rony Polskiej składali wiano żołnierskich za-
sług — insygnia Orderu Wojennego Virtuti 
Militari (z kazania pogrzebowego bp. Sławoja 
Leszka Głódzia, 22 stycznia 2001 r.). 

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukry-
wał się,  w  kwietniu 1982 r. został areszto-
wany, zwolniono go po siedmiu miesiącach. 
W 1988 r. w Paryżu, dokąd udało mu się wy-
jechać na leczenie, współtworzył Kongres Na-
rodów Europy Środkowej i Wschodniej. Był 
przeciwnikiem porozumień Okrągłego Stołu, 
„grubej kreski”, braku rozliczeń przeszłości, 
ukarania winnych zbrodni komunistycznych. 
Popierał rząd Jana Olszewskiego. Współtwo-
rzył od 1993 r. Obywatelski Projekt Konstytu-
cji, postulujący m.in., przywrócenie ciągłości 
prawnej z II Rzeczpospolitą. W 1999 r. stanął 
na czele komitetu założycielskiego międzyna-
rodowego trybunału osądzenia komunizmu

Dnia 11 czerwca 1999 r., ciężko cho-
ry, przeżył radość rozmowy i błogosławień-
stwa św. Jana Pawła II, który w drodze do 
Archikatedry św. Jana Chrzciciela, zatrzy-
mał się na modlitwę przy pomniku Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie. „Teraz już 

mogę umrzeć” – mówił po tamtym spotka-
niu. Zmarł 13 stycznia 2001 r. Mszy św. po-
grzebowej w dniu 22 stycznia w katedrze po-
lowej WP, m. in. z udziałem ówczesnego pre-
miera Jerzego Buzka, przewodniczył bp Sła-
woj Leszek Głódź. „Gdy wielu milczało Woj-
ciech Ziembiński miał odwagę mówić swo-
je – non possumus – prypomniał w kazaniu 
pogrzebowym. Został pochowany na Cmen-
tarzu Powązkowskim. W 2006 r. został od-
znaczony pośmiertnie przez Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski.

JĘDRZEJ ŁUKAWY, KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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Kwiaty od Najbliższych: żony, córek, wnuka
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Tysiące wywiezionych
Po 17 września 1939 r. dla mieszkających we wschodnich woje-

wództwach II Rzeczpospolitej rozpoczął się dramatyczny czas terroru 
i masowych deportacji. W latach 1940–1941 nastąpiły cztery wielkie 
operacje tego typu: w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz w maju–
czerwcu 1941 r. Masowe wywózki dotknęły wszystkich, którzy od-
czuwali silny związek z państwem polskim, należeli do miejscowych 
elit, byli aktywni w życiu społecznym, podejrzewani byli o spiskowa-
nie wobec władzy ludowej lub mieli w rodzinie kogoś, kto należał do 
wspomnianych wyżej grup. Oskarżano i sądzono bez dowodów, we-
dług uznania sędziów i dyrektyw płynących „z góry”. „Procesy” odby-
wała się w myśl zasady „dajcie człowieka, a paragraf znajdzie się sam”, 
nie miały nic wspólnego z praworządnością i sprawiedliwością.

Władza chciała zdezintegrować i zastraszyć obywateli, a jednocze-
śnie pozyskać tanią siłą roboczą dla regionów, w których brakowa-
ło rąk do wydobywania cennych surowców, potrzebnych do zasila-
nia niewydolnej gospodarki sowieckiej. Już podczas pierwszej depor-
tacji obywateli polskich przeprowadzonej w lutym 1940 r. uderzono 
w osadników wojskowych (którzy ziemię i gospodarstwa otrzymali 
m.in. za zasługi podczas służby w wojnie polsko-bolszewickiej), cy-
wilnych kolonistów oraz służbę leśną. Według prof. Stanisława Cie-
sielskiego wywieziono wówczas 139–140 tys. osób, Polaków, Ukraiń-
ców i Białorusinów…. Więźniowie trafi li na północ europejskiej czę-
ści Rosji (obwód archangielski, Komi, obwód iwanowski), na Ural 
oraz do krajów Krasnojarskiego i Ałtajskiego na Syberii.

Kolejna wywózka (12 na 13 kwietnia 1940 r.) objęła rodziny osób 
wcześniej represjonowanych w różnych formach (aresztowanych przez 
NKWD, uwięzionych w obozach jenieckich, skazanych na pobyt w obo-
zach pracy). Nieco ponad 60 tys. ofi ar (w tym ok. 42 tys. Polaków, nie-
mal 8 tys. Białorusinów, ponad 7 tys. Ukraińców, 2,4 tys. Żydów) skie-
rowano do północnych obwodów Kazachstanu. W kolejnej deportacji 
(28–29 czerwca 1940 r.) najliczniejsze grupy z 78 tys. więźniów trafi -
ły do obwodów archangielskiego, nowosybirskiego i swierdłowskiego 
oraz do Komi i Kraju Ałtajskiego. W maju i czerwcu 1941 r. deportowa-
no 34–38 tys. osób, wśród których liczba Polaków raczej nie przekro-
czyła 20 tys. (według szacunków prof. Stanisława Ciesielskiego).

Życie w łagrach
Jan Myśliński w 1939 r. mieszkaniec Łucka, tak opisuje wywiezie-

nie do łagru (trafi ł na Kołymę). Z Łucka przewieziono nas do więzienia 
we Lwowie, a ze Lwowa wywieziono do jakiejś stacji kolejowej i załado-
wano do wagonów towarowych, w których było bardzo ciasno i dusz-
no. Jedzenia ani wody nie dawali. Jechaliśmy bardzo długo, nie pamię-
tam ile dni, ale bardzo długo. Wreszcie dojechaliśmy do obozu w Buch-
cie Nachodce. Był tam też ksiądz, któremu zabrano, a raczej wyrwano 
z ust złote zęby, a jego zabito. Po trzech dniach znaleziono jego zwłoki 
pod pryczą na ziemi. Zabili go więźniowie Rosjanie, złodzieje i bandy-
ci za namową średniego nadzoru obozowego. Z obozu w Buchcie Na-
chodce, więźniowie zostali przewiezieni na pokład statku cumujące-

go we Władywostoku, skąd drogą morską zostali wywiezieni na Koły-
mę. Pod pokładem było bardzo duszno a jednocześnie prawie wszyscy 
chorowali na chorobę morską. Ja też ją przeszedłem. Płynęliśmy około 
trzech tygodni i w Magadanie już nie mogłem sam wyjść ze statku. (…) 
Śmiertelność wśród więźniów była bardzo duża. W wagonach zwłoki 
bardzo często leżały po trzy dni, a następnie zabierano je. Na statku 
o nazwie „Panfl łow” umierało bardzo dużo ludzi, gdyż chorowali na 
czerwonkę. Zwłoki wyrzucano do morza. Setki wyrzucono. Po przybi-
ciu do portu w Magadanie wsadzono nas na samochody i wywiezio-
no do obozów pracy. Tam dwa tygodnie mieliśmy kwarantannę. Praco-
waliśmy na wyrębie lasu, a później w kopalni. Dano nam stare używa-
ne ubrania, porwane lub pokrwawione i brudne. Chleba dawano nam 
około 300 gram, a czasem trochę więcej, był całkiem surowy, jak glina. 

O ten chleb toczyły się w łagrach prawdziwe boje. Więźniowie po-
lityczni byli przemieszani z kryminalistami, stanowiącymi w obozach 
elitę i trzymającymi faktyczną władzę nad skazańcami. Dochodziło 
do rozbojów, samosądów, zabójstw. Ciężką pracę w ekstremalnych 
warunkach przy wyrębie lasu, budowie dróg i linii kolejowych czy 
w kopalniach węgla, minerałów i rud metali „wynagradzano” skrom-
nym posiłkiem nie wystarczającym na regenerację sił. Podstawę wy-
żywienia stanowiły wodniste zupy o trudnej do ustalenia zawartości, 
kasza, niewielkie porcje chleba, niekiedy śledzie. Niedobór witamin 
skutkował szkorbutem, kurzą ślepotą, gruźlicą i innymi chorobami. 
W łagrach szerzyły się też choroby weneryczne, odmrożenia, rany od-
niesione w wypadkach, złamania, pylica i wiele nierozpoznanych cho-
rób. Brak sanitariatów i możliwości utrzymania podstawowej higie-
ny powodował fetor i namnażanie się chorób. Więźniowie nie mogli 
się uporać także z insektami, które atakowały z podwójną zaciekło-
ścią podczas krótkiego syberyjskiego lata. Szczególnie uciążliwe były 
meszki i komary, przenoszące malarię: Gryzły twarz, ręce i nogi, pozo-
stawiając jad, od którego puchło się jak od użądlenia pszczoły, wspomi-
nał Stanisław Danikiewicz, który w łagrach przeżył 11 lat.

Każdy dzień stanowił dramatyczną walkę o przeżycie nie tylko 
z uwagi na surowy klimat, wyczerpującą pracę oraz niewystarczającą 
ilość żywności, ale z uwagi na brutalne prawa rządzące wśród skaza-

Męczeński testament pamięci
Świadectwa z Golgoty Wschodu

Wynikiem tajnego protokołu dołączonego do paktu o nieagresji zawartego 23 sierpnia 1939 r. pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socja-
listycznych Republik Radzieckich, był rozbiór terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jego faktycznie wejście w życie dokonało się wraz
z wkroczeniem wojsk sowieckich 17 września 1939 r. na Kresy Wschodnie. Zachowane świadectwa osób, które przeżyły morderczą po-
dróż na północ ZSRR, Syberię i Kołymę pokazują, jak wielkim dramatem okazała się sowiecka okupacja. O tych przeżyciach przez wiele lat 
nie wolno było mówić, wspomnień spisywać, czy zdradzać się z tym, jak wyglądało życie łagierników daleko za kołem podbiegunowym.

Gułag w Workucie (republika Komi)
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nych i nieograniczoną władzę strażników oraz obozowych „elit”. Póź-
niej, będąc starym łagiernikiem, poznałem ten specyfi czny światek, w któ-
rym liczył się spryt, bezczelność, odwaga, siła i znajomość fachu przestęp-
czego. Był więc nad wszystkim szef, którego polecenia, rozkazy i decyzje 
były zakonem – czyli były święte, tzn. niepodlegające żadnej dyskusji. Da-
lej była arystokracja, nazywająca siebie czestnyje wory – tzn. uczciwi zło-
dzieje, cwietnyje i błatnyje – czyli pomniejsi szlachetni oraz urki – czyli 
drobni złodziejaszkowie i ich terminatorzy, uczący się złodziejskiego fa-
chu – taki sobie pospolity plebs. Nieposłuszeństwo jednemu z wielkich sze-
fów karane było nawet śmiercią. Zdrajców i kolaborantów skazywano na 
dintojrę – złodziejski sąd honorowy, który rozpatrywał wyroki w spra-
wach spornych między członkami organizacji. Na szefa mówiono, że to 
car i Bóg i gdyby tak ktoś mu czegoś nie oddał, sam by sobie wziął, a na 
skargę można było iść tylko do Pana Boga, wspominał Eugeniusz Woj-
tysiak, więzień łagrów, pochodzący z okolic Kobrynia. Łączenie więź-
niów politycznych i kryminalistów było celową polityką władz. Chodzi-
ło o to, by obie grupy wzajemnie się zwalczały, dzięki wewnętrznym za-
bójstwom i samosądom zwalniały się miejsca dla kolejnych więźniów.

Instynkt i los
Dla więźniów kluczowy był instynkt, a o przeżyciu decydował 

szczęśliwy los. Człowiek żyje nie dlatego, że w coś wierzy czy też cze-
goś spodziewa. Chroni go instynkt życia, tak samo jak każde zwierzę, 
wspominał jeden z więźniów kołymskich łagrów. Wolę więźniów sta-
rano się łamać poprzez prymitywny system kar. Ksiądz Józef Her-
manowicz, marianin (skazany na 25 lat łagrów, odsiedział 5) wymie-
nił w swoich pamiętnikach siedem podstawowych kar stosowanych 
wobec więźniów sowieckich łagrów: karcer, zakaz doręczania pa-
czek w okresie kilku miesięcy (jeżeli takowe więzień otrzymywał), 
zakaz pisania listów, osadzenie w burze (barak o zaostrzonym rygo-
rze) na okres 2–6 miesięcy, zsyłka do obozu karnego, osadzenie w ła-
grze katorżniczym oraz wytoczenie na powrót śledztwa zakończone-
go nowym wyrokiem. Także otoczenie wpływało na psychikę więź-
niów. Poczucie oddalenia, obcy, złowrogi i surowy krajobraz północy 
lub dalekiego wschodu ZSRR. Podobnie oddziaływał na ludzi wygląd 
obozów koncentracyjnych, budzący grozę oraz porażający prymity-
wizmem i brzydotą. Łagry sowieckie powstawały najczęściej na pla-
nie prostokąta lub kwadratu. Całość obiektu była ogrodzona wysokim 
płotem zwieńczonym drutem kolczastym. W rogach usytuowane były 
wieże strażnicze. We wnętrzu zony ustawione były baraki, ziemianki 
lub namioty, w których ciasno rozlokowane były prycze. Więźniom 
towarzyszyło stałe i podtrzymywane przez władze obozowe poczucie 
zagrożenia życia. Odcięcie do informacji, izolacja od świata za dru-
tami, stałe odczucie obserwacji. Praca, która w ofi cjalnym przeka-
zie miała stanowić element resocjalizacji, była w rzeczywistości for-
mą represji. Jej egzekwowanie odbywało się w sposób brutalny i bez-
względny, także wobec osób skrajnie wycieńczonych. Z relacji Walen-
tego Woronowicza: Ludzie słabli z każdym dniem. Wreszcie wystąpiły 
odmowy wyjścia do pracy... Zastosowano bicie. Umierali po pierwszym 
uderzeniu, jeden po drugim. 

Po zawarciu układu Sikorski-Majski możliwe było zwolnienie dzie-
siątków tysięcy Polaków uwięzionych w łagrach w całym ZSRR. Kie-
rowani nadzieją, zdążali do miejsc, w których następowała koncen-
tracja formującego się polskiego wojska. Czasem jednak i zwolnienie 
z obozu, i podróż do naszej armii, i radość z tym związana mogła być 
przedwczesna. Maciej Żołnierczyk, skazany na 25 lat łagrów, opisywał, 
że zdążając do polskiego wojska na stacji w Nowosybirsku postanowili 
pójść do fryzjera i ogolić się, jednak zostali zatrzymani przez milicjan-
ta i odprowadzeni do miejscowego ofi cera NKWD, który nie chciał słu-
chać ich wyjaśnień i nakazał im czekać. Enkawudzista wyszedł do tylne-
go pokoju. Po długim czasie wrócił, siadł za biurko i znowu zaczął szyb-
ko skrobać piórem, w ogóle nie odzywając się do nas. (…) Zacząłem się 
modlić w duchu, do Boga i ogarnęła mnie cicha rozpacz. W pewnej chwili 
usłyszeliśmy, że ktoś otwiera drzwi. Wchodzą milicjant i nie kto inny jak 
tylko nasz politruk Alosza. Spojrzał na nas i ze zdziwieniem zapytał, co 
my tu robimy. (…) szybko podszedł do naszego stróża enkawudzisty. Za-
częli się witać, ściskać i wymieniać różne serdeczności. Po chwili wspo-
mniał, że jesteśmy jego ludźmi z polskiego transportu. Gdy wyszliśmy na 
świeże powietrze, politruk wyjaśnił nam, że kręcił się po stacji w celu ze-
brania wiadomości co do naszego odjazdu. Przypadkowo dowiedział się, 
że na służbie na stacji jest jego kolega, z którym razem szli przez szko-
ły policyjne i zechciał się z nim zobaczyć. Skoczył więc na chwilę do jego 
biura i w ten sposób uratował nam życie i wolność. Powiadał, że oni byli 
pewni, iż jesteśmy desantem niemieckich szpiegów i mieli nas wykończyć.

Testament pamięci
Świadectwa osób, które przeszły to „piekło na ziemi” to zapis nie-

wyobrażalnego cierpienia i bólu fi zycznego i psychicznego. Wielu więź-
niów idąc pod odbiór zaświadczenia o odbyciu i zakończeniu kary po-
dejrzewało, że jest to kolejna szykana, mająca osłabić ducha, złamać 
psychicznie. Niekiedy opuszczający łagier więźniowie nie wierzyli, że 
kończy się czas ich Golgoty. Dla wielu czas spędzony w łagrach pozostał 
niezatartym, wciąż mocnym wspomnieniem. Anna Mieczkowska, łącz-
niczka wileńskiej AK, która w 2000 r. wieku 96 lat spisała swoje wspo-
mnienia z czasu dziesięcioletniego uwięzienia, tak pointuje swoje zesła-
nie: Pobyt w łagrach to czas zmartwień, tęsknoty i niepewności dnia ju-
trzejszego. Nie było komu nawet się poskarżyć, musieliśmy tylko cierpieć 
i to w milczeniu. Jedyną przyjaciółką, która nam pozostała była nadzie-
ja. Gdyby nie ona, na pewno nie przetrwalibyśmy cierpień, które nas do-
padły. Ileż to było kolejnych błysków nadziei? Droga śmierci była rów-
nocześnie drogą życia dla wiecznie głodnych stepowych miast Północy. 
Wszak jest to ziemia mogił, krzyży, łez i krwi. Pozostały na niej pola cier-
pień i groby bliskich nam rodaków. Cierpień tych na „nieludzkiej ziemi” 
doznali Polacy. Nie zahamowało to jednak chwalebnych zrywów zmar-
twychwstania Polski. Niech Bóg błogosławi tym ludziom i ich prochom 
rozsianym na „nieludzkiej ziemi”. Te istnienia, które się ostały z dnia roz-
paczy poznały marności życia na narodowej Golgocie. Po nich zostanie 
przyszłym pokoleniom męczeński testament pamięci.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
Korzystałem z książki, Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach. Bez komentarza. Wspomnie-
nia i dokumenty, wybór Sebastian Warlikowski, Wyd. Zona Zero, Warszawa, 2019, s. 496.

Barak w gułagu na Kołynie

Więźniowie polityczni podczas posiłku
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8 NASZA SŁUŻBA

„Z
a św. Pawłem Apostołem, zaświadcza-
my, że Ksiądz Kardynał Marian Jawor-
ski ukończył bieg swego życia, ustrzegł 

wiary, zatem pełni wdzięczności za Jego ka-
płaństwo, podejmujemy modlitwę wdzięcz-
ności i prosimy Boga, aby otworzył dla Nie-
go Bramy Raju i obdarował Go wieńcem spra-
wiedliwości” – to słowa z listu pasterskiego ks. 
abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropoli-
ty lwowskiego obrządku łacińskiego, skiero-
wanego do wiernych Kościoła łacińskiego na 
Ukrainie na wiadomość o śmierci kardynała 
Mariana Jaworskiego, który „późnym wieczo-
rem, 5 września 2020 roku w Krakowie, po-
wrócił do Domu Ojca”. Bieg jego życia trwał 
94 lata. Kapłana, biskupa, kardynała Święte-
go Kościoła Rzymskiego – najwyższej po pa-
pieżu godności kościelnej w Kościele katolic-
kim. Wybitnego teologa i fi lozofa. Odnowicie-
la zniszczonego przez ateistyczny system ko-
munistyczny Kościoła na Ukrainie – pierw-
szego po jego upadku arcybiskupa metropo-
litę lwowskiego obrządku łacińskiego. Przyja-
ciela ks. Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Kawa-
lera najwyższego odznaczenie Rzeczypospoli-
tej – Orderu Orła Białego. Dnia 11 września 
2020 r. trumna z ciałem kardynała Mariana Ja-
worskiego spoczęła w krypcie kaplicy cudow-
nego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kal-
warii Zebrzydowskiej, miejscu, które przez 
lata było jego „duchową ojczyzną”. Tam ocze-
kuje chwały zmartwychwstania. 

Przystań w bernardyńskim klasztorze 
Był dzieckiem Lwowa – miasta semper fi -

delis polskiej ojczyźnie. Urodził się 21 sierp-
nia 1926 r. w rodzinie Wincentego i Stani-
sławy z Łastowieckich. Pamiętał Lwów swe-
go dzieciństwa: świadome swej historycznej 
przeszłości i wielkości miasto II Rzeczypo-
spolitej. Potem nadszedł tragiczny czas: oku-
pacja sowiecka, niemiecka, znowu sowiecka. 
Wywózki na Syberię, do Kazachstanu, ekster-
minacja ludności żydowskiej, prześladowa-
nia, trudy codziennego życia...Uczył się w so-
wieckiej dziesięciolatce, w czasach niemiec-
kich – na tajnych kompletach. Był ministran-
tem w kościele pw. św. Antoniego. 1 sierpnia 
1945 r. wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego 
Seminarium Duchownego. 

To był zmierzch polskiego Lwowa, wcie-
lonego dyktatem jałtańskim do ZSRR i rezul-
tatu tej decyzji – masowego wysiedlania Po-
laków. W październiku, w towarowo-bydlę-
cych wagonach opuściło Lwów ponad pięć-
dziesięciu lwowskich seminarzystów, wśród 

Odnowić wszystko w Chrystusie
nich Marian Jaworski. Znaleźli przystań 
w bernardyńskim klasztorze w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Tam 25 czerwca 1950 r. diakon 
Marian Jaworski przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka, lwow-
skiego metropolity – wygnańca.

Wspominał, że w przeniesionym do Kal-
warii Zebrzydowskiej lwowskim seminarium 
była „wielka bieda i częste kontrole władz ko-
munistycznych Sam abp Baziak był pod ści-
słą kontrolą UB. (...) Przez cały ten czas byli-
śmy nękani, aż w końcu komuniści w 1950 r.
zlikwidowali seminarium”. W tamtych trud-
nych warunkach w jego duchowym życiu wy-
darzyło się coś bardzo ważnego i pięknego: 
rozbudził się – trwający całe życie – kult Mat-
ki Bożej Kalwaryjskiej: „całe dobro, jakiego 
doświadczyłem w życiu, zawdzięczam opie-
ce Matki Bożej Kalwaryjskiej” po latach wy-
znał. „Opatrznościowe było to jego dorasta-
nie do służby kapłańskiej właśnie tu, na Kal-
warii, w cieniu krzyża, u boku Bolejącej Mat-
ki” – mówił w homilii pogrzebowej o. Romu-
ald Kośla OFM. Kalwaria Zebrzydowska to 
także miejsce wiele znaczące dla religijnej bio-
grafi i Karola Wojtyły. Zwornik późniejszej du-
chowej bliskości i przyjaźni ich obu – Karola 
Wojtyły i Mariana Jaworskiego.

Spotkali się po raz pierwszy jesienią 1951 r.
w krakowskiej parafi i pw. św. Floriana. Ks. Ja-
worski, dotychczasowy wikariusz w Baszni 
Dolnej koło Lubaczowa, został do niej skie-
rowany jako rezydent. Na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego miał 
rozpocząć pisanie doktoratu. Tak postanowił 
abp Baziak. Natomiast ks. Wojtyła zakończył 
z końcem wakacji u św. Floriana posługę wi-
kariusza (uzyskał urlop naukowy dla przygo-
towania habilitacji). Często tam bywał, czyn-
ny w duszpasterstwie akademickim skupio-
nym przy tym kościele. 

Wspaniałe przeżycie wolności
Etapy pracy naukowej i dydaktycznej

ks. Jaworskiego to doktorat z teologii na UJ 
– 1952, z fi lozofi i na KUL-u – 1955, wykła-
dy w kilku seminariach diecezjalnych i zakon-
nych, na Wydziale Filozofi i Chrześcijańskiej 
KUL i Wydziale Filozofi i Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie, gdzie się habilitował, 
profesura w Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w Krakowie (nieuznawanym przez wła-
dze komunistyczne), przekształconym w Pa-
pieską Akademię Teologiczną (1981); został 
jej pierwszym rektorem (1981–1987), długo-
letnie sekretarzowanie Radzie Naukowej Epi-

skopatu Polski, liczne publikacje koncentrują-
ce się na przewodnim motywie jego zaintere-
sowań naukowych: fi lozofi i religii. Był „ozdo-
bą fi lozofów i księciem teologii” tak kard. Ja-
worskiego określił bp prof. Ignacy Dec, eme-
rytowany ordynariusz świdnicki, podczas po-
żegnania zmarłego Kardynała w akademickim 
kościele św. Anny w Krakowie, dziękując „za 
łączenie w swoim myśleniu, mówieniu i dzia-
łaniu mądrości ze świętością, wiary i rozumu, 
religii i nauki, fi lozofi i i teologii, fi lozofi i i po-
zostałych nauk”.

Latem 1958 r. miała miejsce nominacja na 
krakowskiego biskupa pomocniczego ks. Ka-
rola Wojtyły, liczącego ledwie 38 lat. Po otrzy-
maniu sakry biskupiej bp Wojtyła zaprosił 
ks. Jaworskiego, aby zamieszkał w biskupim 
mieszkaniu przy ul. Franciszkańskiej 3.

Po śmierci abp. Baziaka (15 czerwca 1962 r.),
arcybiskupa lwowskiego i administratora apo-
stolskiego archidiecezji krakowskiej, bp Woj-
tyła objął w niej rządy, początkowo jako wika-
riusza kapitulny, a w 1964 r. – arcybiskup me-
tropolita. W 1967 r. papież Paweł VI włączył 
go do grona Kolegium Kardynalskiego. To 
wydarzenie w niezwykły sposób splotło dro-
gi obu przyjaciół. Abp Wojtyła, wezwany do 
Rzymu na kardynalski konsystorz, poprosił 
ks. Jaworskiego, aby go zastąpił w prowadze-
niu w Olsztynie rekolekcji dla księży diecezji 
warmińskiej. Dnia 3 lipca 1967 r. pod Dział-
dowem doszło do tragicznej katastrofy kole-
jowej. Zginęło w niej siedem osób, kilkadzie-
siąt zostało rannych, pośród nich ks. Jaworski 
– stracił lewą rękę. Kard. Wojtyła po powro-
cie do Polski natychmiast pojechał do szpita-
la w Działdowie. Kiedy zobaczył okaleczonego 
przyjaciela, rozpłakał się jak dziecko. Wspo-

Pożegnanie kardynała Mariana Jaworskiego 
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Kard. Marian Jaworski i ks. prał. Roman Indrzejczyk
w Pałacu Prezydenckim, 17 września 2007 r.
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minał później, że jego kardynalat został oku-
piony krwią ks. Jaworskiego.

Wieczorem 16 października 1978 r. kard. 
Karol Wojtyła stał się Janem Pawłem II. Na 
wiadomość o tym ks. prof. Jaworski w koście-
le Mariackim odprawił dziękczynną Mszę św. 
„To, czego wtedy doświadczyłem, nie ograni-
czało się tylko do radości, ale było to przede 
wszystkim prawdziwe, wspaniałe przeży-
cie wolności. Zobaczyłem wtedy Polaków 
jako ludzi wolnych, mimo że żyliśmy jeszcze 
w systemie komunistycznym” – wspominał.

Przed świętami Bożego Narodzenia w słu-
chawce telefonu usłyszał głos Ojca Świętego: 
„Marianku, przyjedź tu, ja nie chcę być sam”. 
To przyjeżdżanie do Jana Pawła II na święta 
i z innych okazji trwało przez wszystkie lata 
Jego pontyfi katu. Ks. Jaworski był jedynym 
polskim duchownym, który miał do swej dys-
pozycji apartament na Watykanie i w Castel 
Gandolfo, także nieskrępowany dostęp do Jana 
Pawła II, darzącego go najwyższym zaufaniem. 

Dziedzictwo bł. Jakuba Strzemię 
Dnia 21 maja 1984 r. Ojciec Święty włą-

czył ks. Jaworskiego do grona biskupów, 
ustanawiając administratorem apostolskim 
tej części archidiecezji lwowskiej, która po-
została w granicach PRL-u z siedzibą bisku-
pią w Lubaczowie. Sakry biskupiej udzielił 
mu w Katedrze Wawelskiej kard. Franciszek 
Macharski. Zawołanie biskupie: Mihi vive-
re Christus est („Odnowić wszystko w Chry-
stusie”) stało się programem działalności pa-
sterskiej bp. Jaworskiego, m.in. zorganizował 
Kongres Eucharystyczny i synod diecezjalny.

Lubaczów znalazł się na szlaku IV Piel-
grzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1991 r.
Trwał proces rozpadu Związku Sowieckiego. 
Ku niepodległości szła Ukraina. Marian Ja-
worski witał w Lubaczowie Jana Pawła II już 
nie jako administrator apostolski, tylko jako 
arcybiskup metropolita odrodzonej papie-
ską decyzją archidiecezji lwowskiej obrząd-
ku łacińskiego. Także struktur diecezjalnych 
Kościoła łacińskiego i greckokatolickiego na 
Ukrainie. Podczas ingresu do archikatedry 
lwowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (18 maja 1991 r.), abp Marian Ja-
worski przejął bogate dziedzictwo arcybisku-
pów lwowskich, pasterzy starożytnej metro-
polii erygowanej w 1367 r. Haliczu, a w 1412 r.
przeniesionej do Lwowa, której patronuje
bł. abp Jakub Strzemię, także patron Lwowa.

Zamknęło się wielkie koło wykreślone rę-
koma Bożej Opatrzności. Niegdysiejszy kle-
ryk Marian Jaworski po 46 latach powrócił do 
swego rodzinnego miasta jako jego arcybiskup. 
Nie był to powrót łatwy. Wielowiekowe dzie-
dzictwo wiary w dużej mierze zostało zniszczo-
ne przez barbarzyński komunistyczny system. 
Zrujnowane lub obdarte z sakralnej czci ko-
ścioły (magazyny, sale koncertowe, hale spor-
towe); we Lwowie czynne pozostały ledwie 
dwa – katedra i kościół św. Antoniego. Dotkli-

wy brak kapłanów. Często ostentacyjna niechęć 
lokalnych władz do „łacinników”, utożsamia-
nych z polskim rozdziałem dziejów tej ziemi. 

17 lat pasterskiej posługi abp. Jaworskie-
go w metropolii lwowskiej, przewodnictwo 
Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickie-
go na Ukrainie, a także dwuletnie kierowanie 
diecezją łucką (1996-1998), jako jej admini-
strator apostolski, to czas rozniecania ognisk 
wiary, często ledwie się tlących i odnowa ży-
cia religijnego. Budowa nowych świątyń, od-
zyskiwanie dawnych i ich remonty, odtwarza-
nie sieci parafi alnej, wzywanie do apostolskiej 
pracy kapłanów z Polski, kreowanie instytucji 
diecezjalnych, m.in. seminarium duchowne-
go, odrodzenie życia zakonnego, zwołanie Sy-
nodu (1995–1997), który wprowadził Kościół 
lwowski w odnowę posoborową. Metropoli-
ta lwowski swą pasterską posługę nasycał du-
chem ekumenizmu, tak potrzebnym na tamtej 
ziemi różnych chrześcijańskich wyznań, czę-
sto skonfl iktowanych, obarczonych brzemie-
niem trudnej historii. Wiele także czynił dla 
ugruntowania tożsamości katolickiej i naro-
dowej Polaków, którzy oparli się powojenne-
mu exodusowi, pozostali na ziemi ojców. 

Pasterską aktywność Metropolity Lwow-
skiego wspierał i błogosławił Jan Paweł II, 
szczególnie podczas swej historycznej piel-
grzymki na Ukrainę w 2001 r., podczas której 
beatyfi kował lwowskiego arcybiskupa Józe-
fa Bilczewskiego (1860-1923) i ks. Zygmunta 

Gorazdowskiego (1845–1920). W 1998 r. Jan 
Paweł II mianował abp. Mariana Jaworskie-
go kardynałem in pectore (w sercu), godność 
tę otrzymał podczas konsystorza w 2001 r.
– pierwszy kardynał w dziejach łacińskiej 
metropolii lwowskiej. Był świadom ogro-
mu zmian w życiu Kościoła, jakie nastąpiły 
na Ukrainie. Prosił, aby kazanie na jego po-
grzebie „było dziękczynieniem Opatrzno-
ści Bożej za cudowne znaki dla Archidiece-
zji Lwowskiej po upadku reżimu totalitarne-
go i ateistycznego” (o. R. Kośla).

Dnia 30 marca 2005 r. kard. Jaworski otrzy-
mał telefoniczne wezwanie z Watykanu: „Pro-
szę zaraz przyjechać”. Przyzywał go Jan Paweł 
II, świadom zbliżającego się kresu swej ziem-
skiej pielgrzymki. Kardynał czuwał przy łożu 
przyjaciela. Z gromadką polskich kapłanów 
koncelebrował ostatnią Mszę św. w obecności 
gasnącego Papieża. To on udzielił Ojcu Świę-
temu sakramentu namaszczenia chorych. 

22 listopada 2008 r., po złożeniu rezygna-
cji na ręce Benedykta XVI, przekazał paster-
skie rządy abp. Mokrzyckiemu. Powrócił do 
Krakowa. Do Kalwarii Zebrzydowskiej. Żył 
sprawami Kościoła w Polsce i na Ukrainie, 
modlił się i ofi arował zań swoje cierpienia. 
Zapewne przyniósł mu radość trzytomowy 
Wybór pism fi lozofi cznych, wydany w ostat-
nich latach .W 2017 r. prezydent RP Andrzej 
Duda wręczył sędziwemu Kardynałowi Or-
der Orła Białego przyznany „w uznaniu zna-
mienitych zasług dla odbudowy życia religij-
nego na Kresach Wschodnich oraz pogłębia-
nia dialogu ekumenicznego, za osiągnięcia 
naukowe w dziedzinie fi lozofi i i teologii”.

***
Pogrzeb Ks. Kardynała miał trzy stacje. 

Pierwszą w konkatedrze w Lubaczowie, dru-
gą w krakowskim kościele św. Anny, końcową 
w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Mszy św. pogrzebowej prze-
wodniczył abp Mieczysław Mokrzycki. Nun-

cjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pen-
nacchio, odczytał list kondolencyjny od papie-
ża Franciszka. Homilię głosił o. Romuald Ko-
śla OFM. Kard. Jaworskiego na drogę wiecz-
ności odprowadzało trzech kardynałów, kilku-
dziesięciu arcybiskupów i biskupów z Polski 
i Ukrainy, rzesza kapłanów świeckich i zakon-
nych, przedstawiciele najwyższych władz RP, 
wierni. Na płycie nagrobnej umieszczona zo-
stała inskrypcja: + Marian kard. Jaworski, me-
tropolita lwowski – „kardynał Kalwaryjski”.

JĘDRZEJ ŁUKAWY 

Fo
t. F

lic
kr/

Arc
hid

iec
ezj

a K
rak

ow
sk

a

Msza św. pogrzebowa w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, 11 września 2020 r.
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Jest ksiądz kapelanem AWL-u od czterech lat. Proszę 
powiedzieć, jak to się zaczęło? Jakie były początki?

Biskup polowy zdecydował, że to będzie 
dobre miejsce, żeby rozwijać moje powoła-
nie. Chciał wykorzystać fakt, że jestem mło-
dy, bo młodemu księdzu łatwiej odnaleźć się 
w społeczności Akademii. Początki, wiado-
mo, zawsze są trudne. Musiałem się sprostać 
nowej rzeczywistości, poznać ludzi. Postano-
wiłem zgromadzić w duszpasterstwie akade-
mickim podchorążych, którzy chcą pogłębiać 
wiarę i wiedzę o Bogu, ale także rozwijać swo-
je człowieczeństwo. Bo dobry żołnierz, dobry 
ofi cer to przede wszystkim dobry człowiek. 
Zaczęliśmy się spotykać, wspólnie modlić, lu-
dzie zaczęli się do mnie przekonywać. Zoba-
czyli, że jestem obecny codziennie w Akade-
mii, że jestem do ich dyspozycji, że mogą na 
mnie liczyć. Tak się zaczęło budowanie za-
ufania między mną a podchorążymi oraz ka-
drą uczelni. W ten sposób krok po kroku, ty-
dzień po tygodniu, zaczęliśmy tworzyć wspól-
notę. Na początku nie mieliśmy nazwy. Ale im 
więcej ludzi zaczęło przychodzić, tym bardziej 
czuliśmy potrzebę wypracowania własnej toż-
samości, która wiąże się z nazwą, symbolem, 
charyzmatem. I tak pojawiała się nazwa dusz-
pasterstwa: „Nieśmiertelni”. 

Dlaczego właśnie „Nieśmiertelni”? 
Po pierwsze, odnosi się ona do sfery wia-

ry – nasza dusza jest nieśmiertelna i o tę nie-

„Obecność”
to słowo-klucz mojego powołania

śmiertelną duszę dba-
my w duszpasterstwie po-
przez: wspólne modli-
twy, Msze św., nabożeń-
stwa, spotkania formacyj-
ne, rekolekcje, pielgrzym-
ki. Po drugie, nieśmiertel-
ność kojarzy się z żołnie-
rzem, który powinien być 
odważny, silny, twardy. 
On jest tym, który walczy w obronie swojej 
Ojczyzny. Nawet gdy żołnierz traci życie na 
froncie, to żyje w pamięci innych. Bohatero-
wie są nieśmiertelni, gdy się o nich nie zapo-
mina. Poza tym żołnierze noszą nieśmiertel-
niki, więc jest to naturalne skojarzenie z Woj-
skiem Polskim. 

Czym postanowiliście się zająć jako duszpaster-
stwo? Co postawiliście sobie za główny cel, misję?

Gdy zaczęliśmy się z podchorążymi nad 
tym zastanawiać, to doszliśmy do wniosku, 
że żołnierz w czasie pokoju jest tym, który 
daje poczucie bezpieczeństwa innym i niesie 
im pomoc. Dlatego otworzyliśmy się moc-
no na niesienie pomocy tym, którzy tego naj-
bardziej potrzebują. Stworzyliśmy wolonta-
riat hospicyjny, w ramach którego odwiedza-
my dorosłych podopiecznych Hospicjum Bo-
nifratrów oraz wspieramy działania Fundacji 
„Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, która 
pomaga ciężko chorym dzieciom, przebywa-

jącym w domach. Nie możemy 
ich odwiedzać ze względu na sła-
by stan zdrowia, ale wspieramy 
ich różnymi akcjami. Pomaga-
my także domom dziecka, jadło-
dajniom. Staramy się być obecni 
w przestrzeni Wrocławia wszę-
dzie tam, gdzie jest potrzebna 
pomoc. Udaje się to nam, dlate-
go że Nieśmiertelni mają otwar-
te serca, by nieść bezinteresow-
ną pomoc i czynią to naprawdę 
z ochotą i radością. Nieraz rezy-
gnują z wyjazdu na przepustkę, 
do domu na weekend. 

Bardzo ważne jest dla nas tak-
że wsparcie kombatantów. Przy-

gotowujemy dla nich paczki na święta, odwie-
dzamy ich, dzwonimy, robimy zakupy. Nie tyl-
ko w czasie pandemii, ale od samego począt-
ku naszej działalności. Wszyscy w duszpaster-
stwie mamy świadomość, że uczestniczymy 
w niepodległościowej sztafecie pokoleń i pa-
miętamy o tych, którzy byli przed nami. To 
od kombatantów my, młodzi żołnierze, uczy-
my się tego, co jest istotą naszej służby, czyli 
poświęcenia dla ojczyzny. Dzięki nim mamy 
możliwość dotknąć żywej historii. Przed pan-
demią raz na miesiąc organizowałem na 
uczelni spotkania z kombatantami. Cieszy-
ły się bardzo dużą popularnością – młodzi lu-
dzie chcą spotkań ze świadkami, uczestnikami 
wydarzeń historycznych. To naprawdę zmie-
nia ich podejście do historii, do życia i do służ-
by wojskowej.  

Ile osób jest obecnie w duszpasterstwie?
Około 400 osób. Oczywiście to nie jest tak, 

że wszyscy są zawsze i we wszystkim uczest-
niczą. Podchorążowie mają poligony, zajęcia, 
ćwiczenia. Przychodzą wtedy, kiedy mogą. 

Wszystkich zna ksiądz po imieniu?
Tak. Podchorążowie bardzo sobie cenią, 

że nie mówię do nich „panie podchorąży”, 
tylko po imieniu. Poprzez taką formę zwra-
cania się do nich pokazuję, że są dla mnie 
ważni i że traktuję ich jak rodzinę.

Jak wyglądają relacje między księdzem jako ka-
pelanem a podchorążymi? Dużo im ksiądz z siebie 
daje, ale też pewnie wiele otrzymuje.

Tak, otrzymuję od nich bardzo wiele do-
bra. Jest między nami wzajemna wymiana 
Bożej mocy. Staram się jak najlepiej prze-
kazywać to, co Pan Bóg mi daje. Staram się 

„Dla mnie słowem-kluczem mojej posługi duszpasterskiej jest obec-
ność. Jestem do dyspozycji podchorążych o każdej porze. Jestem z nimi 
i chcę być z nimi zarówno w radosnych momentach, jak i w trudnych 
chwilach” – mówi ks. kpt. Maksymilian Jezierski, kapelan Akademii 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu w rozmowie z Małgorzatą Muszańską.

Płk Weronika Sebastianowicz, kombatantka, żołnierz AK
z ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim podczas spotkania
w Akademi Wojsk Lądowych, 13 listopada 2019 r.

Odwiedziny we wrocławskim Hospicjum Bonifratrów
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być, jak to mówiła św. Matka Teresa z Kal-
kuty, ołówkiem w ręku Boga, który kreśli 
Boże linie w życiu podchorążych. Dla mnie 
słowem-kluczem mojej posługi duszpaster-
skiej jest obecność. Jestem do ich dyspozy-
cji o każdej porze. Jestem z nimi i chcę być 
z nimi – w radosnych momentach, takich: 
jak przysięga wojskowa, promocja ofi cer-
ska, ślub, chrzest dziecka, a także w trudnych 
chwilach – gdy odchodzi od nich ktoś bliski, 
gdy nie potrafi ą sobie poradzić z jakimiś pro-
blemami, gdy pojawią się życiowe rozterki 
i wątpliwości. W ich obecności doświadczam 
takiej młodzieńczej Bożej mocy – podchorą-
żowie mnie odmładzają. Ich postawa, zaan-
gażowanie motywuje mnie, żeby nieustannie 
pracować, rozwijać się, stawać się coraz lep-
szym człowiekiem. 

Staram się być dla podchorążych autoryte-
tem, a autorytet duszpasterski buduje się nie 
słowem, ale czynem. Oczywiście słowa są bar-
dzo ważne – głoszę im Słowo Boże podczas 
Mszy św., rekolekcji. Ale słowo musi być po-
parte życiowym konkretem. Gdy podchorążo-
wie widzą, że żyję tak jak mówię, to jestem dla 
nich kimś autentycznym. A oni, jak to młodzi 
ludzie, są bardzo wyczuleni na fałsz. 

Obserwuje też ksiądz, jak rozwijają się podchorążo-
wie w ciągu kolejnych lat.

Mogę powiedzieć, że jako kapelan uczelni 
jestem świadkiem tego, jak rodzą się ofi cero-
wie. To jest coś niesamowitego. Na pierwszy 
rok przychodzą – często świeżo po maturze – 
jeszcze nie do końca ukształtowani młodzi lu-
dzie, którzy wyszli z domu rodzinnego i do-
piero uczą się samodzielnego życia. W ciągu 
tych pięciu lat faktycznie stają się dorosłymi. 
Potrafi ą podjąć odpowiedzialność nie tylko za 
własne życie, a także innych. Stają się prawdzi-
wymi dowódcami, czyli tymi, którzy podej-
mują odpowiedzialność za swoich podwład-
nych, za misje i zadania, które na nich spoczy-
wają. Widzę, jak szlifuje się osobowość i cha-
rakter tych młodych ludzi, którzy wkraczając 
w ofi cerskie życie są zdolni do poświęceń, do 
niesienia poczucia bezpieczeństwa Polakom. 
Na Akademii, w duszpasterstwie podchorążo-
wie poszukują autorytetów, uczą się, jak budo-
wać swój własny autorytet, a później sami sta-
ją się takimi autorytetami dla innych. Mam sy-
gnały z Polski, że Nieśmiertelni już jako ofi ce-
rowie w swoich jednostkach, gdzie zostają do-
wódcami, kontynuują i propagują to, czego się 
w duszpasterstwie nauczyli i to jest dla mnie 
ogromna satysfakcja.

Bardzo cieszę się też z tego, że na uczel-
ni wiara przestała być tematem tabu. Można 
o niej rozmawiać i się tego nie wstydzić. Nie-
śmiertelni udowadniają to każdego dnia. 

Jak młodzi, zdrowi ludzie odnajdują się w kontak-
cie z osobami starszymi i chorymi. Co Wam to daje?

Gdy jedziemy do chorych, cierpiących, 
to doświadczamy tego, jak kruche jest życie. 

Dziś jesteśmy silni, zdrowi, wysportowani 
i widzimy, że trzeba to docenić. Gdy człowiek 
patrzy na tych ludzi, którzy tak bardzo cier-
pią, to uczy się ogromnej pokory wobec wła-
snego życia. Podchorążowie często mi mó-
wią, że z takiego miejsca jak hospicjum czy 
szpital wychodzą odmienieni, że tam prze-
wartościowują swoje życie. Po takich hospi-
cyjnych odwiedzinach zawsze wspólnie dzię-
kujemy Bogu za to, co mamy i prosimy Go, 
żebyśmy tych Jego darów nie zmarnowali. 

Widzimy też, że dla podopiecznych ho-
spicjum spotkanie z żołnierzami jest bar-
dzo ważne. Gdy młodzi, uśmiechnięci ludzie 
w mundurach przyjeżdżają do hospicjum, to 
ono ożywia się. Chorzy mogą na chwilę zapo-
mnieć o bólu i cierpieniu.  

Jest ksiądz do dyspozycji podchorążych niemalże 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jak wy-
gląda księdza zwyczajny dzień, tydzień?

Jestem w Akademii, wśród podchorążych 
codziennie. Dla każdej kompanii prowadzę 
zajęcia z etyki wojskowej – wtedy rozmawia-
my o problemach natury etycznej związanych 
z misją żołnierza. W tygodniu mamy spotka-
nia duszpasterstwa, Msze św., nabożeństwa, 
które podtrzymują naszą wiarę, wspólnie 
działamy w wolontariacie, więc spędzamy ze 
sobą dużo czasu. Także na początku pande-
mii, choć mniej działaliśmy, dużo czasu spę-
dzaliśmy razem. Zostawałem na Akademii 

do późnej nocy, rozmawiając z podchorąży-
mi, którzy mieli wiele pytań, rozterek i wąt-
pliwości.

Jest ksiądz bardzo aktywny. Jak ksiądz odpoczywa 
i ładuje akumulatory?

Podstawą jest dla mnie Pan Bóg – on wle-
wa we mnie siły, energię, po to, żebym ją 
przekazywał innym ludziom. Codzienna mo-
dlitwa, Msza św., adoracja sprawiają, że nie 
jestem wypalony. Bez tego nie dałbym rady.

Podchorążowie motywują mnie do tego, 
żebym odpoczywał aktywnie – bardzo lubię 
jeździć z nimi w góry. Razem też ćwiczymy, 
oni stają się moimi trenerami, bo napraw-
dę się na tym znają. Lubię też jeździć na ro-
werze. Jadąc w ciszy, mogę przemyśleć wie-
le spraw i nabrać dystansu do tego, co jest 
moim codziennym wyzwaniem. 

Jak ksiądz zachęciłby świeżo upieczonego podcho-
rążego, studenta pierwszego roku, który waha się: 
pójść czy nie pójść do duszpasterstwa? 

Najlepszą zachętą są świadectwa ludzi, 
którzy do tego duszpasterstwa przyszli. To 
one tak naprawdę przyciągają, a nie moje za-
chęty czy przemowy. Wiele osób szukających 
Boga przyszło do nas, bo poczuli, że tu jest 
jak w rodzinie – że są akceptowani, rozumia-
ni, wysłuchani. Każdy żołnierz, każdy z nas 
potrzebuje kogoś, kto wesprze, a także ko-
goś kto myśli podobnie. I to można znaleźć 
w duszpasterstwie.

Ono rozwija człowieka wszechstron-
nie, odnajduje się w nim w zasadzie każdy. 
Oprócz pogłębiania wiary, umacniania re-
lacji z Boga i szukania odpowiedzi na egzy-
stencjalne pytania, w duszpasterstwie moż-
na rozwijać się w innych przestrzeniach, jak: 
czynienie dobra, czyli bycie wolontariuszem, 
sport – bierzemy udział w mistrzostwach 
i zawodach sportowych dla duszpasterstw 
akademickich, a także budowanie więzi mię-

dzyludzkich – nie tylko w uczelni, ale tak-
że poza nią. Jesteśmy otwarci na współpracę 
z innymi duszpasterstwami, tak wojskowymi 
jak i cywilnymi.

Na koniec chciałbym podkreślić, że to 
nie ksiądz tworzy duszpasterstwo, tworzą je 
wszyscy bez względu na wiek, stopień czy 
pełnioną funkcje. Potrzebujemy siebie na-
wzajem. Jesteśmy rodziną. Jesteśmy wspól-
notą. Jesteśmy Nieśmiertelni. Jeśli chcesz, do-
łącz do nas. Czekamy.  

Pielgrzymka DA Nieśmiertelni do Lourdes, 16 maja 2019 r.
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jego pisma i o kilku innych trudnych dla nie-
go sprawach. Później też zdarzały się pewne 
zmiany w stosunku do wcześniejszych ustaleń, 
ale dotyczyło to jedynie fragmentów kazań.

Nawet po tym incydencie nie było ingeren-
cji cenzury w teksty mszalne, Msza św. była 
transmitowana bez większych przeszkód. Słu-
chano jej zresztą nie tylko w Polsce, ale tak-
że zagranicą, o czym świadczyły listy do re-
dakcji i różne sygnały pośrednie. O ile kore-
spondencja z RFN-u, Szwecji czy Austrii nie 
stanowiła większego zaskoczenia, co najwyżej 
świadczyła o zasięgu tych audycji, o tyle głosy 
dochodzące zza ówczesnej wschodniej grani-
cy były tyleż wzruszające, co niezwykłe. Oka-
zywało się bowiem, że w niektórych rejonach 
nadgranicznych ówczesnych sowieckich repu-
blik białoruskiej i ukraińskiej na czas transmi-
sji ustawała praca w kołchozach (praca w nie-
dziele była tam czymś normalnym). Ludzie, 
pozbawieni całymi latami możliwości uczest-
niczenia we Mszy św., gromadzili się przy od-
biornikach, aby wysłuchać jej przebiegu przy-
najmniej przez radio. Była to bodaj jedyna 
tego rodzaju forma apostolstwa na falach ete-
ru w powojennej Europie.

Transmisje nadawane są niemal bez prze-
rwy do dzisiaj. Owo „niemal” dotyczy pierw-
szych tygodni stanu wojennego: od 13 grud-
nia 1981 do 17 stycznia następnego roku. 
W tym czasie odbyła się tylko transmisja
25 grudnia 1981 r. i 17 stycznia 1982 r., a po-
tem już w kolejne niedziele. Szczególnie zna-
cząca była druga Msza z 17 stycznia, któ-
rą odprawił Prymas Józef Glemp. Było to 
„w pełni” stanu wojennego, toteż w kazaniu 
znalazły się odniesienia do tego wydarzenia, 
postulaty pod adresem zarówno władz pań-
stwowych, jak i obywateli.

Msza radiowa gościła w ciągu tych lat nie-
mało wielkich osobistości kościelnych. 8 mar-
ca 1981 r. specjalne orędzie do kobiet polskich 
przedstawił w niej kard. Stefan Wyszyński. 14 
czerwca 1987 r. kazanie do chorych wygłosił 
Jan Paweł II – odprawiał on w tym czasie li-
turgię pontyfi kalną na Placu Defi lad przed Pa-
łacem Kultury i Nauki i z tym miejscem połą-
czono się w trakcie Mszy radiowej, nadając za-
miast kazania z kościoła przesłanie papieskie.

Biskup polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek co roku w święto Policji (w niedzielę 
najbliższą 25 lipca) odprawia w bazylice św. 
Krzyża Mszę św. w intencji funkcjonariuszy 
tej formacji, transmitowaną o godz. 9 w Pro-
gramie 1 Polskiego Radia.  

KAI, MM

15 września 1980 r. przedstawiciele 
Episkopatu i Polskiego Radia pod-
pisali Tymczasowy Regulamin Ko-

ścielnej Redakcji Transmisji Mszy św. przez 
Polskie Radio, a cztery dni później ówczesny 
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wydał 
dekret powołujący to gremium. Nazajutrz zaś 
przedstawiciel Komitetu ds. Radia i Telewizji 
Wadim Mikołajew, dyrektor Urzędu ds. Wy-
znań Jerzy Kuberski (późniejszy pierwszy po 
wojnie ambasador Polski przy Stolicy Apo-
stolskiej) i sekretarz Konferencji Episkopa-
tu Polski bp Bronisław Dąbrowski podpisali 
11-punktowe porozumienie w sprawie trans-

misji Mszy św. przez Polskie Radio. Następ-
nego dnia transmisja radiowej Mszy św. sta-
ła się faktem. Odprawił ją 21 września 1980 r.
ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji 
warszawskiej Jerzy Modzelewski. 

Prymas Tysiąclecia postawił od razu ja-
sno i jednoznacznie kilka spraw. Po pierw-
sze, miała to być zwyczajna Msza św. dla tych 
wszystkich, którzy z różnych powodów nie 
mogą w niej uczestniczyć w kościele, a więc 
dla chorych, więźniów, osób wykonujących 
niezbędne prace, itp. Dlatego był przeciwny 
odprawianiu Mszy w studiu radiowym czy 
w innym wybranym miejscu, choć na to na-
legały władze państwowe.

Dlaczego wybrano kościół Świętego Krzy-
ża, a nie np. archikatedrę pw. św. Jana Chrzci-
ciela? Decyzję w tej sprawie podjął sam kard. 
Wyszyński, który kierował się w tym zakresie 
kilkoma względami. Po pierwsze, z tej świą-

tyni transmitowano Msze św. od 1945 r. do 
1948 r., po drugie, odznacza się ona dobrą 
akustyką i ma bardzo dobre organy, po trze-
cie, położona jest w samym centrum stolicy, 
co ma istotne znaczenie, gdy chodzi o moż-
liwość dojazdu zarówno celebransów, jak 
i wozu transmisyjnego. Nie bez znaczenia 
jest też historyczna ranga i przeszłość tego 
miejsca, pełnego pamiątek po ważnych po-
staciach naszej historii (m.in. serca Frydery-
ka Chopina i Władysława Reymonta).

Oddzielnym problemem, który pojawił się 
przy Mszach radiowych było cenzurowanie 
kazań i wszelkich innych tekstów pozalitur-

gicznych, np. modlitwy wiernych 
czy ogłoszeń duszpasterskich. Wła-
dza stała na stanowisku, że Msza, 
jak każda działalność publiczna, 
musi być kontrolowana przez od-
powiedni urząd i wymogła na wła-
dzach kościelnych zgodę na cenzu-
rowanie. Miało to wyglądać w ten 
sposób, że na tydzień przed trans-
misją redakcja kościelna dostar-
czy tekst homilii do Polskiego Ra-
dia i tam zostanie on sprawdzony 
pod kątem „poprawności politycz-
nej i ideologicznej”, a następnie wy-
głoszony przed mikrofonem, bez 
jakichkolwiek zmian w zatwierdzo-
nym tekście.

Po dłuższej wymianie zdań uzgodniono, że 
władze nie będą cenzurować tekstów mszal-
nych, a redakcja sama bierze na siebie odpo-
wiedzialność za ich poprawność. Przedstawi-
ciel Radia przyjeżdżał w sobotę w południe, 
wraz z wozem transmisyjnym, rzucał okiem 
na przygotowane teksty i przystawiał piecząt-
kę. Odpowiedzialnym za to, aby w zaakcepto-
wanym tekście nie wprowadzano zmian był 
bp Bronisław Dąbrowski, który jednak dość 
szybko zrezygnował z takiej kontroli.

Raz tylko, 4 stycznia 1981 r., zdarzyło się, 
że nieżyjący już ks. Jan Szurlej, redaktor „Apo-
stolstwa Chorych” z Katowic, odłożył przygo-
towany wcześniej i zatwierdzony tekst homi-
lii i wygłosił improwizowane przemówienie, 
w którym ostro zaatakował ówczesne ustawo-
dawstwo zezwalające na zabijanie dzieci po-
czętych, wspomniał o trudnościach stawia-
nych mu przez władze, aby zwiększyć nakład 

40 lat transmisji
Mszy św. niedzielnej przez Polskie Radio 

W wyniku porozumień sierpniowych zawartych 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Mię-
dzyzakładową Komisją Strajkową a stroną rządową rozpoczęto transmisję niedzielnej Mszy św. 
radiowej nadawanej przez Polskie Radio.

Msza św. radiowa w Bazylice św. Krzyża w Warszawie z okazji 
święta Policji, 28 lipca 2019 r.
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Ordynariusz Wojskowy odwołał się do 
Chrystusowego wezwania z Kazania na Gó-
rze: „Błogosławieni, którzy wprowadzają po-
kój, albowiem oni będą nazwani synami Bo-
żymi” (Mt 5,9). – Żołnierze zwani sługami 
pokoju i bezpieczeństwa zasługują na miano 
„synów Bożych”. Oni bowiem współpracują 
z Bogiem, kiedy z narażeniem zdrowia i życia 
realizują zaprowadzenia pokoju i sprawiedli-
wości – podkreślił.

Na koniec podziękował żołnierzom Wojsk 
Lądowych za ofi arną służbę. – Na przestrzeni 
wieków, tymi, którzy napisali najpiękniejszą 
kartę w służbie wolności i pokoju są bez wąt-
pienia żołnierze Wojsk Lądowych. Życzę, aby 
wasza służba była właściwie oceniana i do-
ceniana. Uczyńcie wszystko, aby nie zawieść 
pokładanych w was nadziei – powiedział.

Eucharystię koncelebrowało grono kapela-
nów Ordynariatu Polowego, pełniących służbę 
w Wojskach Lądowych. Przed błogosławień-
stwem Ordynariusz Wojskowy odznaczył me-
dalami Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gen. dyw. 
Sławomira Owczarka, Inspektora Rodzajów 
Wojsk, gen. bryg Grzegorza Hałupkę, szefa Za-
rządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowa-
nych DG RSZ i gen. bryg. Artura Pikonia, szefa 
Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowa-
nych – zastępcę inspektora Wojsk Lądowych.

Życzenia żołnierzom WL złożyli także 
przedstawiciele ordynariatów prawosławne-
go i ewangelickiego.

Po południu na Cytadeli odbył się apel 
z okazji święta formacji i ceremonia złoże-
nia kwiatów pod pomnikiem upamiętniają-
cym gen. Tadeusza Buka, dowódcę forma-
cji, który zginął w katastrofi e samolotu pod 
Smoleńskiem.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

L
iturgię słowa przygotowali żołnierze 
Wojsk Lądowych oraz artyści Chóru 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-

nego Wojska Polskiego. W nawach bocznych 
katedry stanęły poczty sztandarowe jedno-
stek WL. Eucharystię rozpoczęło odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego. Zebranych powitał 
ks. ppłk Andrzej Piersiak, dziekan WL, który 
przypomniał, że od 1996 r. święto Wojsk Lą-
dowych obchodzone jest na pamiątkę wikto-
rii wiedeńskiej. – Dziękując Bogu Wszechmo-
gącemu za tamto zwycięstwo, chcemy pole-
cać Bożej Opatrzności współczesnych strażni-
ków niepodległości i polskich granic, wszyst-
kich dowódców i żołnierzy pełniących służ-
bę w kraju i poza jego granicami – powiedział.

W homilii bp Guzdek powiedział, że „aby 
dokonały się rzeczy wielkie, niezwykłe, noszą-
ce znamiona cudu, potrzebna jest nadzwyczaj-
na ingerencja Boga”. – Jednak niemal zawsze 
potrzebne jest także zaangażowanie człowieka. 

Taka jest Boża ekonomia – zauważył. Przypo-
mniał o obchodzonym w tym roku stuleciu Bi-
twy Warszawskiej i fakt, że określany jest ona 
mianem „cudu nad Wisłą”. – Zapewne wiele 
osób sprzeciwia się mówieniu o wiktorii pol-
skiego oręża latem 1920 roku w kategoriach 
cudu. Inni pytają o przyczyny, które sprawiły, 
że ów cud się wydarzył – powiedział. Dodał, 
że podczas rocznicowych uroczystości wiele 

osób podkreślało znaczący wkład 
Kościoła w zjednoczenie narodu 
w sytuacji śmiertelnego zagroże-
nia niepodległości, wiary i kultu-
ry naszych ojców.

Ordynariusz Wojskowy przy-
wołał słowa kard. Aleksandra 
Kakowskiego, przynaglające do 
obrony Ojczyzny, przypomniał, że w odezwie 
do duchowieństwa wszystkim księżom naka-
zał trwać na stanowiskach z wiernymi w czasie 
zagrożenia bolszewickiego pod karą pozba-
wienia możliwości sprawowania funkcji ka-
płańskich. Zacytował, także słowa Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który po zakończonej Bi-
twie Warszawskiej wyznał: „palec Boży ziemi 
naszej dotknął”, a rok później, 20 październi-
ka 1921 roku, przybył na Jasną Górę w dzięk-
czynnej pielgrzymce za ocalenie naszej wolno-
ści. Biskup Guzdek przypomniał także postać 
ofi cera wojsk lądowych, matematyka i krypto-

loga, płk. Jana Kowalewskie-
go, któremu wraz z zespo-
łem udało się złamać szyfry 
i odczytywać depesze na-
cierających wojsk. – Przed 
stu laty potwierdziła się sta-
ra prawda, którą w świę-
to Wojsk Lądowych trzeba 
koniecznie przypomnieć. 
W czasie wojny potrzebne 
jest współdziałanie różnych 
rodzajów sił zbrojnych, ale 
decydujący cios wrogowi 
zadają siły lądowe – powie-
dział i dodał, że także ten ro-
dzaj wojsk „płaci za zwycię-
stwa najwyższą cenę”.

Biskup polowy podkreślił, że także dziś 
największą ofi arę ponoszą żołnierze wojsk 
lądowych. – Potwierdza to udział żołnierzy 
Wojska Polskiego w misjach pokojowych i sta-
bilizacyjnych w różnych rejonach świata. Naj-
częściej odprowadzaliśmy na wieczną wartę 
tych, którzy nosili zielone mundury. Wśród 
rannych i poszkodowanych także oni stano-
wią najliczniejszą grupę – powiedział.

Współcześni strażnicy niepodległości

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 10 września w katedrze polowej Mszy 
św. w intencji żołnierzy Wojsk Lądowych (WL) z okazji ich święta. Ordynariusz Woj-
skowy życzył żołnierzom, aby ich służba „była właściwie oceniana i doceniana”. 
– Uczyńcie wszystko, aby nie zawieść pokładanych w was nadziei – zachęcał. Po 
południu na Cytadeli odbył się apel z okazji święta Wojsk Lądowych i ceremonia 
złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym gen. Tadeusza Buka, dowódcy 
WL, który zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

Święto Wojsk Lądowych

Biskup Józef Guzdek odznacza gen. bryg. Artura Pikonia 
medalem „Bł. ks. Jerzego Popiełuszki”
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Pomnik Rotmistrza w Śremie

wą z pocztem sztandarowym, a oprawę mu-
zyczną zapewniła orkiestra dęta śremskiego 
towarzystwa muzycznego.

Po Eucharystii uczestnicy przeszli pod 
nowo wybudowany pomnik, gdzie odegrano 
Mazurka Dąbrowskiego. Przemawiali przed-
stawiciele komitetu budowy, odczytano list 
przesłany przez syna rotmistrza pana An-
drzeja Pileckiego. Aktu odsłonięcia dokona-
ły dzieci i młodzież ze śremskich szkół oraz 
ks. por. Błażej Woszczek, który także poświę-
cił monument. Poszczególne delegacje złoży-
ły wiązanki kwiatów i zniczy. Uroczystość za-
kończyło odegranie i odśpiewanie Pieśni Re-
prezentacyjnej WP.

KS. POR. BŁAŻEJ WOSZCZEK

U
pamiętnienie Rotmistrza to inicjatywa 
obywatelska, którą koordynował i do-
prowadził do szczęśliwego fi nału spo-

łeczny komitet budowy pomnika. Wydarze-
nie objęli patronatem Prezydent RP Andrzej 
Duda i biskup polowy WP Józef Guzdek.

Ordynariusza polowego reprezentował ad-
ministrator parafi i wojskowej ks. por. Błażej 
Woszczek, który odczytał przesłanie skiero-

wane do uczestników uroczy-
stości. Eucharystii przewodni-
czył ks. prałat Marian Brucki, 
dziekan dekanatu śremskiego 
w koncelebrze z ks. kan. Maria-
nem Binkiem oraz kapelanami 
WP ks. por. Błażejem Woszcz-
kiem i ks. ppor. rez. Mateuszem 
Kubiakiem, kapelanem WOT.

W kazaniu de-
legat biskupa po-
lowego wskazał na ponadcza-
sowość znaczenia ofi ary życia 
Witolda Pileckiego i wartości, 
o które walczył niezłomny żoł-
nierz Rzeczypospolitej. W uro-
czystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz miasta, żołnierze 
Wojska Polskiego na czele z do-
wódcą garnizonu ppłk. Artu-
rem Dąbkiem, reprezentanci sa-
morządu, służb mundurowych, 
szkół, kombatanci oraz harce-
rze. Oprawę wojskową zapew-
nili żołnierze 6. batalionu do-
wodzenia sił powietrznych, któ-
ry wystawił kompanię honoro-

Uroczystą Mszą świętą sprawowaną 13 września w kościele pw. Mądrości Bo-
żej rozpoczęły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Parku Śremskich Odlewników.
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Witold Pilecki (1901–1948) – żołnierz nie-
złomny, żołnierz wyklęty, ostatni ułan Rzeczypo-
spolitej, „ochotnik do Auschwitz”, jeden z sze-
ściu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu 
oporu w czasie II wojny światowej. Symbol Polski, 
która w wyniku działań okupujących ją sowiec-
kiej Rosji i hitlerowskich Niemiec utracona. Na-
leżał do pokolenia urodzonego pod zaborami, któ-
rego misją było odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości, a gdy to się udało – praca dla wolnej oj-
czyzny. Pokolenia wychowanego na ciągle żywych 

tradycjach powstań narodowych i ukształtowanego przez zawołanie „Bóg – ho-
nor – Ojczyzna”.
Urodził się 13 maja w Ołońcu – mieście w Karelii, północno-zachodniej części 
Imperium Rosyjskiego. Pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej pieczętującej 
się herbem Leliwa. Jego dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spędził na zesłaniu 
na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. 
Witold Pilecki był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzem 
kampanii wrześniowej 1939 r., bohaterem polskiego Państwa Podziemnego. 
W 1940 r. podczas niemieckiej łapanki dobrowolnie dołączył do grupy zatrzy-
manych przez Niemców, aby przedostać się do obozu Auschwitz, gdzie liczył na 
zdobycie informacje o panujących w nim warunkach. Trafił tam nocy z 21 na 
22 września 1940 r. Szybko stał się głównym organizatorem konspiracji w obo-

zie. Założył tam Związek Organizacji Wojskowej. Planował nawet zbrojne oswo-
bodzenie obozu.
W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. Pilecki zdołał uciec z obozu wraz z dwoma 
współwięźniami. Jego raporty z Auschwitz były przesłane do dowództwa Armii 
Krajowej w Warszawie i przekazane dalej na Zachód.
Po wojnie w maju 1947 r. został aresztowany. Oskarżono go, m.in. o zorga-
nizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz gen. Andersa oraz 
o przygotowywanie zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP. Osadzono go 
w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddano okrutnemu 
śledztwu. 15 maja 1948 r. rtm. Pilecki został skazany na karę śmierci i wkrót-
ce stracony. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim, poprzez strzał w tył 
głowy. Prawdopodobnym miejscem pochówku jego szczątków jest kwatera „Ł” 
na Powązkach Wojskowych, gdzie zespół IPN prowadził prace poszukiwawcze 
ofiar reżimu komunistycznego.
We wrześniu 1990 r. Wojskowy Sąd Najwyższy uwolnił skazanych od stawia-
nych im zarzutów, podkreślając niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków, 
które zapadły z naruszeniem prawa. Sąd Najwyższy podkreślił patriotyczną po-
stawę niesłusznie skazanych. W lipcu 2006 r. prezydent RP Lech Kaczyński 
w uznaniu zasług Witolda Pileckiego odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła 
Białego. W 2013 r. rtm. Pilecki został awansowany na stopień pułkownika.
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JASNA GÓRA
13 września na Jasnej Górze weterani Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej i młodzi ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej 
wspólnie modlili się o pokój i sprawiedliwość w Ojczyźnie i w świecie. 
Mszy św. w tej intencji przewodniczył i homilię wygłosił biskup polo-
wy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Wspólną modlitwę kombatantów i harcerzy bp Guzdek nazwał spo-
tkaniem pokoleń, które ma prowadzić do umiłowania Ojczyzny, do ży-
cia godnego chrześcijanina i Polaka. Biskup polowy Wojska Polskie-
go modlił się za harcerzy, by w każdej sytuacji potrafi li „zachować się 
jak trzeba”, dając świadectwo wierności Bogu i ewangelicznym warto-
ściom. Kaznodzieja przypomniał też rolę Kościoła i Jasnej Góry w trud-
nych momentach dziejów Polski. Przywołał rok 1920, kiedy to Kościół 
mocno przyczynił się do budzenia patriotycznych postaw, mobilizował 
wszystkich do ofi arnego wysiłku na rzecz obrony Ojczyzny.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki ZHR na Jasną Górę stało się za-
wołanie biskupie kard. Stefana Wyszyńskiego Soli Deo per Mariam 
(„Samemu Bogu przez Maryję”), a on sam duchowym przewodni-
kiem harcerek i harcerzy. Młodzi spotkali się m.in. ze świadkiem ży-
cia Prymasa Tysiąclecia Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wy-
szyńskiego. W pielgrzymce ZHR wzięło udział ok. 400 osób z całej 
Polski.  MIR/RADIO JASNA GÓRA 

KRAKÓW
15 września 8 Baza Lotnictwa Transportowego obchodziła 10. rocz-
nicę powstania. Zgodnie z tradycją w hangarze Grupy Obsługi Tech-
nicznej odbyła się uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy, pra-
cowników 8. BLTr oraz ich rodzin, której przewodniczył ks. płk
kan. dr  Piotr Sroka, dziekan Wojsk Specjalnych, proboszcz parafi i 
wojskowej pw. św. Agnieszki w Krakowie w koncelebrze z ks. ppor. 
Jackiem Białkiem, kapelanem Garnizonu Kraków-Balice. 

Po Mszy św. miała miejsce uroczysta zbiórka na placu apelo-
wym. W imieniu biskupa polowego w dowód uznania i wdzięczności 
za pomoc w realizacji misji duszpasterstwa wojskowego ks. płk kan.
dr Piotr Sroka wręczył medale „Błogosławionego ks. Jerzego Popie-
łuszki” i „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. Wśród odznaczonych znalazł 
się zastępca dowódcy bazy, płk Grzegorz Kot, a także mjr Karol Bibik 
oraz por. Andrzej Nartonowicz.  J.B.

ZEGRZE
15 września w Zegrzu odbyły się uroczystości z okazji święta Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki. W kościele garnizonowym pw. Mat-
ki Bożej Fatimskiej, świątyni wszystkich łącznościowców i informaty-
ków służb mundurowych z okazji ich święta odprawiona została uro-
czysta Msza św. koncelebrowana przez ks. płk rez. Andrzeja Dziwulskie-
go i ks. ppłk Marcina Kwiatkowskiego, proboszcza zegrzyńskiej parafi i.

Uczestniczyli  w niej, m.in.: córka patrona Centrum Zofi a Po-
tkowska, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł z małżonką, 

burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, ksiądz kapelan 
kpt Tomasz Paszko, reprezentant Prawosławnego Ordynariatu Woj-
ska Polskiego i komendant CSŁiI płk Robert Kasperczuk.

Podczas kazania ks. proboszcz Marcin Kwiatkowski przybliżył rolę 
żołnierzy-łącznościowców, ich zasług dla obronności Ojczyzny oraz 
życzył im wytrwałości w dalszej służbie oraz wielu łask Bożych.

Miłym akcentem było wręczenie przez komendanta CSŁiI   
płk. Roberta Kasperczuka ks. ppłk Marcinowi Kwiatkowskiemu
i ks. kpt. Tomaszowi Paszko okolicznościowego ryngrafu z okazji stu-
lecia kadr łączności w Zegrzu.  KRYSTYNA WSZOŁEK

SIEDLCE
Z okazji 81. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę 17 września 
w kościele garnizonowym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa od-
była się Msza św. sprawowana w intencji wszystkich ofi ar Golgoty 
Wschodu. Liturgii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. płk. Piotr 
Gibasiewicz. – Stajemy dzisiaj w modlitwie, zadumie, żalu i milcze-
niu, oddając hołd wszystkim ofi arom, zesłańcom na Syberię od Wor-
kuty przez Sachalin po bezkresne stepy Kazachstanu, po ofi ary Katy-
nia, Charkowa i Miednoje. Przywołujemy imiona wszystkich naszych 
braci i sióstr, którzy doznali ucisku, przemocy i złości na „nieludzkiej 
ziemi – mówił ks. Gibasiewicz

Posługa ołtarza, czytania mszalne i modlitwa powszechna były peł-
nione przez żołnierzy 18 batalionu dowodzenia. We Mszy św. uczest-
niczyli żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej, policjanci i pozostałe 
służby mundurowe, kapłani, władze miejskie i samorządowe na czele 
z prezydentem miasta, wspólnota sybiracka, miejski poczet sztanda-
rowy oraz wierni, którzy w tym dniu oddali hołd Sybirakom.

Po Eucharystii jej uczestnicy udali się na cmentarz wojenny, gdzie 
odmówiono modlitwę, zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów na 
mogiłach ofi ar drugiej wojny światowej i Golgoty Wschodu.  KS. PG

WROCŁAW
W niedzielę, 20 września, odbyło się coroczne nabożeństwo dzięk-
czynno-błagalne ku czci św. Doroty i św. Stanisława. Po raz dwudzie-
sty trzeci z kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety Węgierskiej wy-
ruszyła procesja z relikwiami świętych. Przewodniczył jej bp Andrzej 
Siemieniewski – biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. 

Po powitaniu przez ks. prałata płk. Janusza Radzika rozpoczęła się 
liturgia słowa, w czasie której homilię wygłosił ks. kan. Paweł Cem-
browicz. Przy akompaniamencie orkiestry Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu procesja wyruszyła w kierunku kościoła pw.
św. Doroty i św. Stanisława znajdującego się na placu Wolności. 

Procesja z relikwiami, które były niesione w asyście podchorążych 
Akademii Wojsk Lądowych, zgromadziła nie tylko dużą liczbę wier-
nych, ale również osób duchownych i konsekrowanych. W kościele 
pw. św. Doroty i św. Stanisława odprawiona została dziękczynna Msza 
św. za opiekę nad naszym miastem.   KS. PPOR. KAMIL PAWLIK




