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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA LISTOPAD: 
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze słu-
żył istocie ludzkiej.

Na okładce:
Narodowe Święto Niepodległości,
Warszawa 11 listopada 2020 r.,
fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 16 listopada 2020 r.

Do Czcigodnego Brata
Jego Eminencji Kardynała Pietro Parolina
Sekretarza Stanu

W bieżącym roku Stolica Apostolska i Kościół w Europie obchodzą 
kilka znaczących rocznic. Pięćdziesiąt lat temu nabrała bowiem kon-
kretnego kształtu współpraca między Stolicą Apostolską a instytucja-
mi europejskimi, zrodzonymi po drugiej wojnie światowej, dzięki na-
wiązaniu stosunków dyplomatycznych z ówczesną Wspólnotą Europej-
ską i obecności Stolicy Apostolskiej jako obserwatora w Radzie Europy. 
Ponadto w 1980 r. powstała Komisja Episkopatów Wspólnoty Europej-
skiej (COMECE), w której uczestniczą, posiadając własnego delegata, 
wszystkie Konferencje Episkopatów państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, w celu wspierania „ściślejszej współpracy między wspomnia-
nymi episkopatami w odniesieniu do kwestii duszpasterskich związa-
nych z rozwojem kompetencji i działalności Unii”(Statut COMECE, 
art. 1). W bieżącym roku obchodzono również 70 rocznicę Deklara-
cji Schumana, wydarzenia o kapitalnym znaczeniu, które zainspirowało 
długą drogę integracji kontynentu, pozwalając mu przezwyciężyć wro-
gość wywołaną przez dwa konfl ikty światowe.

W świetle tych wydarzeń Wasza Eminencja zaplanował w naj-
bliższym czasie znaczące spotkania z władzami Unii Europejskiej, ze 
Zgromadzeniem Plenarnym COMECE oraz w władzami Rady Eu-
ropy, w związku z którymi uważam za swój obowiązek podzielić się 
z Waszą Eminencją kilkoma refl eksjami na temat przyszłości tego 
kontynentu, który jest mi szczególnie drogi, nie tylko ze względu na 
pochodzenie mojej rodziny, ale także ze względu na centralną rolę, 
jaką odegrał, i jak uważam, nadal powinien odgrywać, choć z od-
miennymi akcentami, w dziejach ludzkości.

Rola ta staje się jeszcze ważniejsza w kontekście przeżywanej przez 
nas pandemii. Projekt europejski pojawia się bowiem jako chęć poło-
żenia kresu podziałom z przeszłości. Wyrasta ze świadomości, że ra-
zem i zjednoczeni jesteśmy silniejsi, że „jedność jest ważniejsza od 
konfl iktu” (Evangelii gaudium, 228) i że solidarność może być „sty-
lem tworzenia historii, środowiska życia, w którym konfl ikty, na-
pięcia i różnice mogą tworzyć wieloraką jedność rodzącą nowe ży-
cie” (Tamże). W naszych czasach, w których „historia pokazuje, że 
lubi się powtarzać” (Fratelli tutti, 11), i coraz bardziej dominuje idea 
„zrób to sam”, pandemia jest jak przełom, który zmusza nas do doko-

nania wyboru: albo pójdziemy drogą obraną w ostatnim dziesięciole-
ciu, podsycaną pokusą autonomii, zmierzającą w kierunku narastają-
cych nieporozumień, sprzeczności i konfl iktów; albo odkryjemy na 
nowo tę drogę braterstwa, która niewątpliwie zainspirowała i ożywi-
ła ojców założycieli współczesnej Europy, poczynając właśnie od Ro-
berta Schumana.

W doniesieniach europejskich minionych miesięcy pandemia 
uwydatniła to wszystko: pokusę, by działać na własną rękę, szukając 
jednostronnych rozwiązań problemu, który wykracza poza granice 
państw, ale także, dzięki wielkiemu duchowi mediacji, który charak-
teryzuje instytucje europejskie, pragnienie przemierzania z przekona-
niem drogi braterstwa, która jest także drogą solidarności, wdrażając 
kreatywność i nowe inicjatywy.

Podjęte kroki należy jednak skonsolidować, żeby nie dopuścić do 
wzmożenia sił odśrodkowych. Wyjątkowo aktualnie brzmią dzisiaj 
słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Akcie Europejskim wy-
głoszonym w Santiago de Compostela: Europo „odnajdź siebie samą, 
bądź sobą!” [9 listopada 1982]. W czasach nagłych przemian istnieje 
ryzyko utraty własnej tożsamości, zwłaszcza gdy brak jest wspólnych 
wartości, na których można by oprzeć społeczeństwo. (...).

Europo, odnajdź siebie samą! Odkryj na nowo swoje głęboko za-
korzenione ideały. Bądź sobą! Nie bój się swojej tysiącletniej historii, 
która jest bardziej oknem ku przyszłości niż ku przeszłości. Nie lękaj 
się swojej potrzeby prawdy, która ogarnęła ziemię od czasów starożyt-
nej Grecji, uwypuklając najgłębsze pytania każdego człowieka; two-
jej potrzeby sprawiedliwości, która rozwinęła się z prawa rzymskiego, 
a z czasem stała się szacunkiem dla każdej istoty ludzkiej i jej praw; 
twej potrzeby wieczności, ubogaconej przez spotkanie z tradycją ju-
deochrześcijańską, która znajduje odzwierciedlenie w twoim dzie-
dzictwie wiary, sztuki i kultury.

Dziś, gdy wiele osób w Europie z nieufnością stawia sobie pyta-
nia o jej przyszłość, wielu patrzy na nią z nadzieją, w przekonaniu, 
że ma ona jeszcze coś do zaoferowania światu i ludzkości. Jest to ta 
sama ufność, która zainspirowała Roberta Schumana, świadomego, 
że „wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywili-
zację, jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków” (Dekla-
racja Schumana, Paryż, 9 maja 1950 r.). Jest to ta sama ufność, jaką 
i my możemy mieć, wychodząc od wspólnych wartości zakorzenio-
nych w historii i kulturze tej ziemi.

Europo, odnajdź siebie samą! 
Chroń życie!

Fragmenty listu Ojca Świętego Franciszka z okazji 50. rocznicy nawiązania
relacji dyplomatycznych Watykanu ze Wspólnotą Europejską

Do odnalezienia swej tożsamości i powołania zachęcił papież Franciszek instytucje europejskie w liście wystosowanym z okazji 50. rocznicy 
nawiązania relacji dyplomatycznych Watykanu ze Wspólnotą Europejską i obecności Stolicy Apostolskiej jako obserwatora w Radzie Europy. 
W tym roku przypada także 70. rocznica Deklaracja Schumana, stanowiącej inspirację dla integracji krajów Europy oraz 40. rocznica powsta-
nia Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). 
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Marzenie o Europie
O jakiej Europie zatem marzymy na przyszłość? Na czym polega 

jej oryginalny wkład? W dzisiejszym świecie nie chodzi o odzyska-
nie hegemonii politycznej czy centralnego znaczenia geografi cznego, 
ani o wypracowanie innowacyjnych rozwiązań problemów gospodar-
czych i społecznych. Oryginalność europejska polega przede wszyst-
kim na jej koncepcji człowieka i rzeczywistości; na jej zdolności do 
przedsiębiorczości i jej solidarności przejawiającej się w działaniu.

Marzę o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób. Ziemi, gdzie szano-
wano by godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, 
a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem. Ziemi, która 
chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy niewidzial-
ne pojawia się w łonie matki, aż do jego na-
turalnego kresu, ponieważ żaden człowiek 
nie jest panem życia, czy to swojego, czy 
też innych. Ziemi zapewniającej pracę jako 
uprzywilejowany środek rozwoju osobiste-
go i budowania dobra wspólnego, stwarza-
jącej możliwości zatrudnienia zwłaszcza 
dla młodych. (...).

Marzę o Europie, która byłaby rodziną 
i wspólnotą. Miejscem, które potrafi łoby 
docenić specyfi czne cechy każdej osoby 
i każdego ludu, nie zapominając o tym, 
że łączy ich wspólna odpowiedzialność. 
Bycie rodziną oznacza życie w jedno-
ści, ubogacając się różnicami, począwszy 
od tej fundamentalnej między mężczy-
zną a kobietą. W tym sensie Europa jest 
prawdziwą i w pełnym tego słowa znacze-
niu rodziną narodów, różniących się od 
siebie, ale połączonych wspólną historią 
i losem. Ostatnie lata, a jeszcze bardziej 
pandemia, pokazały, że nikt nie poradzi 
sobie sam i że pewien indywidualistycz-
ny sposób rozumienia życia i społeczeń-
stwa prowadzi jedynie do przygnębienia 
i samotności. Każda istota ludzka zabie-
ga, by przynależeć do wspólnoty, to znaczy do większej rzeczywisto-
ści, która go przekracza i nadaje sens jego indywidualności. Europa 
podzielona, składająca się z rzeczywistości odosobnionych i nieza-
leżnych, z łatwością okaże się niezdolna do stawienia czoła wyzwa-
niom przyszłości. Natomiast Europa – wspólnota, solidarna i bra-
terska, będzie potrafi ła cenić różnice i wkład każdego, aby wspólnie 
stawić czoło jawiącym się przed nią problemom, począwszy od pan-
demii, ale także wyzwaniu ekologicznemu, które dotyczy nie tylko 
ochrony zasobów naturalnych i jakości środowiska, w którym żyje-
my. Chodzi o dokonanie wyboru między modelem życia, który od-
rzuca ludzi i rzeczy, a modelem integrującym, który docenia świat 
stworzony i stworzenia.

Marzę o Europie solidarnej i wielkodusznej. Miejscu przyjaznym 
i gościnnym, gdzie miłość – która jest najwyższą cnotą chrześcijań-
ską – przezwycięża wszelkie formy obojętności i egoizmu. Solidar-
ność jest podstawowym wyrazem każdej wspólnoty i wymaga od nas 
wzajemnej troski. Oczywiście mówimy o „inteligentnej solidarności”, 
która nie ograniczałaby się jedynie do wspierania ewentualnie pod-
stawowych potrzeb.

Bycie solidarnymi oznacza prowadzenie tych, którzy są słabsi, na 
drogę rozwoju osobistego i społecznego, tak aby pewnego dnia mogli 
z kolei pomagać innym. Tak jak czyni dobry lekarz, który nie ograni-
cza się do podawania leków, ale towarzyszy pacjentowi aż do pełne-
go wyzdrowienia.

Bycie solidarnymi oznacza stawanie się bliźnimi. Dla Europy ozna-
cza to w szczególności bycie dyspozycyjną, bliską i pragnącą wspierać 
inne kontynenty, zwłaszcza Afrykę, poprzez współpracę międzynaro-

dową, tak aby można było rozwiązać istniejące konfl ikty i zapoczątko-
wać zrównoważony rozwój ludzkości.

Ponadto solidarność karmi się bezinteresownością i rodzi wdzięcz-
ność. A wdzięczność prowadzi nas do spojrzenia na innych z miło-
ścią; ale kiedy zapominamy dziękować za otrzymane dobrodziejstwa, 
jesteśmy bardziej skłonni do zamknięcia się w sobie i życia w lęku 
przed wszystkim, co nas otacza i jest od nas odmienne.

Widzimy to w wielu lękach, jakie obecnie przenikają nasze społe-
czeństwa. Nie mogę wśród nich pominąć nieufności wobec imigran-
tów. Tylko Europa, która będzie wspólnotą solidarną, może sprostać 
temu wyzwaniu w sposób korzystny, podczas gdy wszelkie rozwiązania 
częściowe dowiodły już swojej niewystarczalności. Jest rzeczą oczywi-

stą, że konieczne przyjmowanie imigran-
tów nie może ograniczać się jedynie do po-
mocy tym, którzy przybywają, często ucie-
kając przed konfl iktami, głodem czy klę-
skami żywiołowymi, ale musi pozwolić na 
ich integrację, aby mogli „poznawać, sza-
nować, a także przyswajać sobie kultu-
ry i tradycje narodu, który ich przyjmuje” 
(z przemówienia do uczestników konferen-
cji «(Re)Th inking Europe», 28 październi-
ka 2017).

Marzę o Europie w zdrowy sposób 
świeckiej, w której Bóg i Cezar są odręb-
ni, ale nie przeciwstawiani sobie. O ziemi 
otwartej na transcendencję, gdzie wierzą-
cy mogą publicznie wyznawać swoją wia-
rę i proponować w społeczeństwie swój 
punkt widzenia. Skończył się czas państw 
wyznaniowych, ale miejmy nadzieję, że 
również czas pewnego laicyzmu, który za-
myka drzwi do innych, a przede wszyst-
kim do Boga, ponieważ jest oczywiste, że 
kultura czy system polityczny, który nie 
szanuje otwartości na transcendencję, nie 
szanuje właściwie osoby ludzkiej.

Na chrześcijanach spoczywa dziś wiel-
ka odpowiedzialność: podobnie jak zaczyn w cieście, są wezwani do 
rozbudzenia sumienia Europy, by ożywiać procesy, które rodziłyby 
nową dynamikę w społeczeństwie. Zachęcam ich zatem do odważne-
go i zdecydowanego wnoszenia swego wkładu w każdym środowisku, 
w którym żyją i pracują.

Braterska współpraca
Te krótkie słowa wypływają z mojej pasterskiej troski i z pewno-

ści, że Europa ma jeszcze wiele do zaoferowania światu. Nie mają za-
tem na celu nic innego, jak tylko, by były osobistym wkładem w po-
żądaną z wielu stron refl eksję nad jej przyszłością. Będę wdzięczny 
Waszej Eminencji, jeśli zechce podzielić się tymi treściami w rozmo-
wach, które będzie prowadzić w nadchodzących dniach z władzami 
europejskimi i członkami COMECE, których zachęcam do współpra-
cy w duchu braterskiej komunii ze wszystkimi biskupami kontynen-
tu, zgromadzonymi w Radzie Konferencji Episkopatów Europy(…).

Niech naszej umiłowanej Europie nie zabraknie też opieki jej pa-
tronów: św. Benedykta, św. Cyryla i Metodego, św. Brygidy, św. Kata-
rzyny i św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), mężczyzn i ko-
biet, którzy z względu na umiłowanie Pana niestrudzenie pracowa-
li w służbie najuboższym i na rzecz rozwoju ludzkiego, społecznego 
i kulturalnego wszystkich narodów Europy (…).

Watykan, 22 października 2020 r.,
we wspomnienie św. Jana Pawła II.
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szy św. przewodniczył metropoli-
ta warszawski kardynał Kazimierz 
Nycz, a koncelebrowali ją biskup po-

lowy Józef Guzdek, biskup Wiesław Lecho-
wicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emi-
gracji Polskiej oraz duchowieństwo archidie-
cezji warszawskiej i kapelani wojskowi.

W uroczystej Eucharystii, która rozpo-
częła się od odśpiewania hymnu narodowe-
go, wzięli udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych, w tym prezydent An-
drzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-
Dudą, wicepremier Piotr Gliński i minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Obec-
ne były delegacje służb mundurowych, w tym 
Policji i różnych formacji Wojska Polskiego.

W drodze do Świątyni Opatrzności prezy-
dent złożył kwiaty przed pomnikami Ojców 
Niepodległości znajdujących się przy Trak-
cie Królewskim. Nawiedził też Panteon Wiel-
kich Polaków w Świątyni Opatrzności i złożył 
wieniec na grobie prezydenta RP Ryszarda 
Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP 
na uchodźstwie oraz przy tablicy upamięt-
niającej ofi ary katastrofy pod Smoleńskiem.

Msza zgodnie z zasadami sanitarnymi
Eucharystia sprawowana była zgodnie 

z zachowaniem obowiązujących obecnie za-
sad sanitarnych. Uczestniczyć w niej mogła 
jedna osoba na 15 m kwadratowych.

„W tym roku z wiadomych powodów jest 
nas w Świątyni bardzo niewielu. Po prostu 
jako ludzie odpowiedzialni chcemy, żeby było 
godnie, pobożnie, modlitewnie, ale bezpiecz-
nie. Bezpiecznie dla wszystkich. Także ta dzi-
siejsza Msza święta stała się jednym z dwóch 
tylko głównych punktów państwowych uro-
czystości przeżywanych w Warszawie” – mó-
wił kard. Nycz. Jak przypomniał, „w naszej 
modlitwie jak co roku dziękujemy Bogu za hi-
storię sprzed ponad stu lat i za sto lat odzyska-
nej niepodległości”. 

Apel o jedność i dialog w Ojczyźnie
W homilii bp Guzdek przywołał po-

stać Marszałka Józefa Piłsudskiego, „wiel-
kiego Polaka, człowieka o niezwykłej inteli-

gencji, który wyrastał ponad prze-
ciętność”. Przypomniał, że mimo 
wielkich przymiotów osobistych 
ten „wielki przywódca i mąż stanu” 
nie działał sam, „ale potrafi ł do-
brać i zgromadzić wokół siebie wy-
bitnych ofi cerów i żołnierzy, dyplo-
matów i urzędników”. – Żołnierze przelewali 
krew, aby najpierw wywalczyć wolność, a na-
stępnie poszerzyć i obronić granice odrodzo-
nej Rzeczpospolitej. Dyplomaci zabiegali na 
arenie międzynarodowej o miejsce Polski we 
wspólnocie wolnych krajów. Wielu naszych 
rodaków podjęło trud ciężkiej pracy, aby od-
budować kraj zubożony i zrujnowany przez 
zaborców – mówił bp Guzdek.

Zdaniem biskupa polowego w Narodo-
we Święto Niepodległości trzeba dziękować 
za polskie rodziny, które w czasie zaborów 
z pokolenia na pokolenie przekazywały gen 
wolności oraz wychowywały dzieci i mło-
dzież w duchu religijnym i patriotycznym. 
Wdzięczność należy się także wspólnotom 
parafi alnym i zakonnym, które były ostoją 
polskiego języka, wiary i kultury.

Jednocześnie stwierdził, że obecnie „do-
strzegamy pogłębianie się procesu utraty zmy-
słu historycznego”, jesteśmy świadkami gwał-
townych wystąpień, dla których impulsem 
są złość i gniew, dodające sił, ale odbierające 
rozsądek. – Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, 
w imię niczym nieskrępowanej wolności, chce 
budować przyszłość lekceważąc i odrzucając 
osiągnięcia poprzednich pokoleń. Pragną ze-
rwać z tym wszystkim, co było wartością dla 
ich rodziców i dziadków – powiedział.

Biskup polowy podkreślił, że pomimo 
upływu ponad stu lat od odzyskania niepod-
ległości „nadal budzi podziw zjednoczenie 
naszych rodaków podzielonych granicami 
trzech zaborów”. – Dziękujemy im za przy-
kład szlachetnych, połączonych serc, które 
„wypełniła szeroka i głęboka miłość ku bra-
ciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej”.

Bp Guzdek zaapelował też o jedność i dia-
log w Ojczyźnie. – Szczególnie dziś, kiedy 
cały kraj zmaga się z groźną pandemią, na-
leży „zapomnieć o pożytkach własnych”, od-

Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiona została Msza św. w inten-
cji Ojczyzny, sprawowana w Narodowe Święto Niepodległości. – Tej modlitwy po-
trzebuje Ojczyzna, ogarnięta tak jak cały świat pandemią oraz niepokojami spo-
łecznymi. Tej modlitwy potrzebuje Kościół – mówił we wstępie do liturgii kardy-
nał Kazimierz Nycz. W homilii biskup polowy Józef Guzdek apelował: „Nienawi-
ścią nie obronimy naszej Ojczyzny, trzeba pójść drogą dialogu i porozumienia”.

Trzeba pójść drogą dialogu i porozumienia

rzucić język pogardy, nienawiści i wrogości 
oraz strategię odwetu. Nienawiścią nie obro-
nimy naszej Ojczyzny. Trzeba pójść drogą 
dialogu i porozumienia. Nadszedł czas, aby 
połączyć siły dla dobra naszej Ojczyzny. Po-
trzebne są rozumne, odpowiedzialne dzia-
łanie i wdzięczność wobec służby zdrowia, 
służb mundurowych oraz tych wszystkich, 
którzy spieszą z pomocą chorym, narażając 
własne zdrowie i życie – powiedział.

W trakcie Mszy w po raz kolejny zosta-
ła zapalona przez prezydenta Świeca Nie-
podległości ofi arowana Polsce przez Piusa IX 
w 1867 r. z życzeniem, by zapalono ją dopiero 
wówczas, gdy Polska będzie już wolna. Został 
też odmówiony Akt Dziękczynienia Polski.

Przed błogosławieństwem kard. Kazi-
mierz Nycz odczytał tekst „Modlitwy o po-
kój”, przyjętej kilka dni temu przez Radę Sta-
łą Konferencji Episkopatu Polski. (Publikuje-
my ją w całości na stronie 14).

Ceremonia złożenia kwiatów
przed Grobem Nieznanego Żołnierza

W niezwykle skromnej oprawie odbyła się 
w południe ceremonia złożenia kwiatów na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W uro-
czystości uczestniczyli para prezydencka, 
marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marsza-
łek Senatu Tomasz Grodzki, premier Mate-
usz Morawiecki, minister Mariusz Błaszczak 
oraz gen. dyw. Robert Głąb, dowódca Garni-
zonu Warszawa.

Przy dźwiękach śpiewanego a capella 
przez kwartet artystów Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego Mazurka Dąbrow-
skiego podniesiona została fl aga państwowa. 
W imieniu narodu prezydent złożył wieńce 
na płycie grobu, a następnie pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

ŁK, KES

Świątynia Opatrzności Bożej, 11 listopada 2020 r.
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G
en. dyw. Robert Głąb powiedział w roz-
mowie z dziennikarzami, że Grób Nie-
znanego Żołnierza to miejsce ważne 

nie tylko dla każdego żołnierza, ale także dla 
wszystkich Polaków. Na pytanie, która z bitew 
umieszczonych na 22 tablicach Grobu Niezna-
nego Żołnierza jest mu najbliższa, podkreślił, 
że jest nią Zadwórze (1920), z którą związa-
na jest historia powstania Grobu Nieznanego 
Żołnierza. – Każdy młody żołnierz, który roz-
poczyna służbę i staje przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza ma okazję pomyśleć i wspo-
mnieć tych wszystkich, którzy wcześniej od-
dali życie w obronie Ojczyzny – podkreślił.

Jak powiedział minister Kasprzyk „sy-
tuacja epidemiczna w kraju nie zwalnia nas 
z obowiązku pamięci o tych wszystkich, któ-
rzy zginęli po to, abyśmy byli wolni”. – Dziś, 
w Dzień Zaduszny oddajemy hołd nieznane-
mu żołnierzowi i w ten sam sposób symbo-
licznie oddajemy hołd wszystkim tym, którzy 
zginęli w obronie Ojczyzny, polegli w obro-
nie tych najwyższych wartości, które są naj-
świętsze dla każdego Polaka – powiedział. 
Dodał, że Grób Nieznanego Żołnierza stano-
wi jeden z najważniejszych punktów „wska-
zujących przywiązanie Polaków do wolno-
ści”. – To jedno z takich miejsc, które stanowi 
nasz kod kulturowy – podkreślił.

Po złożeniu przez gen. dyw. Roberta Głąba 
i ministra Jana Józefa Kasprzyka wieńców na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza trębacz 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskie-
go odegrał utwór Śpij kolego. Kwiaty złożo-
no również przy tablicy umieszczonej na ścia-

stym pogrzebie w archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela 2 listopada 1925 r.

Obok trumny do niszy wstawiono 14 urn 
z ziemią z pól bitewnych. Od tamtego cza-
su Grób Nieznanego Żołnierza stał się pante-
onem narodowej pamięci, miejscem składania 
kwiatów podczas uroczystości państwowych 
i wojskowych oraz ofi cjalnych wizyt zagranicz-
nych delegacji wysokiego szczebla. Kolumna-
da Pałacu Saskiego została zniszczona w 1944 r.
Zachował się jednak jej fragment z Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Po wojnie komuni-

ści usunęli tablice związane z miejscami bitew 
z czasów wojny polsko-bolszewickiej.

2 czerwca 1979 r., podczas swojej pierwszej 
pielgrzymki do Polski, przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza modlił się papież Jan Paweł II, 
który złożył swój podpis w Księdze Pamiątko-
wej Grobu. W 1988 r. w Wojskowym Instytu-
cie Historycznym opracowano treść nowych 
12 tablic upamiętniających całe militarne dzie-
je Polski, umieszczając na nich nazwy 142 pól 
bitewnych od Cedyni do Berlina. W 2016 r.
została odsłonięta jeszcze jedna tablica, z na-
zwami miejsc związanych z walkami Żołnie-
rzy Wyklętych i Obławą Augustowską.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza płonie 
wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa 
z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskie-
go. W święta państwowe odbywa się jej uro-
czysta zmiana z udziałem najwyższych władz 
państwa.

Podobnie jak dawniej, tak i dziś na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza kwiaty składa-
ją odwiedzający nasz kraj wysokiej rangi oso-
bistości – koronowane głowy, przedstawiciele 
świata polityki, sił zbrojnych, delegacje kra-
jowych i zagranicznych władz państwowych 
oraz różnego rodzaju organizacji, a także am-
basadorzy obejmujący misję dyplomatyczną 
w naszym kraju.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Symbol dla wszystkich Polaków

nie gmachu Dowództwa Garnizonu Warsza-
wa, upamiętniającej Jadwigę Zarugiewiczową, 
symboliczną matkę nieznanego żołnierza.

Po zakończeniu uroczystości zaprezen-
towana została strategiczna gra planszowa
Zadwórze 1920, wydana dzięki współpracy 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych oraz Armenian Foundation 
z okazji setnej rocznicy bitwy pod Zadwó-
rzem, w której zginął Konstanty, najstarszy syn 
Jadwigi Zarugiewiczowej, pochodzącej z ro-
dziny polskich Ormian. Planszówka trafi  do 
szkół oraz instytucji kulturalnych i edukacyj-
nych w całym kraju. Była też główną nagrodą 
w codziennych konkursach zorganizowanych 
w mediach społecznościowych przez Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

***
Idea budowy w Warszawie Grobu Niezna-

nego Żołnierza narodziła się w 1923 r. Po-
dobne upamiętnienia powstawały po I wojnie 
światowej w całej Europie, w celu uczczenia 
ofi ary tysięcy bezimiennych żołnierzy, których 
mogiły znajdowały się na całym kontynencie.

24 stycznia 1925 r. ówczesny minister 
spraw wojskowych gen. dyw. Władysław Si-
korski przedstawił Radzie Ministrów wniosek 
w sprawie ustanowienia i budowy Grobu Nie-
znanego Żołnierza, proponując jego lokaliza-
cję w centralnym punkcie kolumnady Pałacu 
Saskiego. Wystrój Grobu zaprojektował Stani-
sław Ostrowski. Jadwiga Zarugiewiczowa zo-
stała symboliczną Matką Nieznanego Żołnie-
rza, która straciła syna w walkach o Zadwórze, 
znajdujące się na drodze do Lwowa.

29 października 
1925 r. na Cmenta-
rzu Obrońców Lwo-
wa wskazała jedną 
z trzech trumien za-
wierających szcząt-
ki bezimiennych żoł-
nierzy, obrońców Za-
dwórza, którą prze-
transportowano do 
Warszawy i uroczy-
ście złożono w ko-
lumnadzie Pałacu Sa-
skiego, po uroczy-

Fo
t. 

Kr
zys

zto
f S

tęp
ko

ws
ki

Fo
t. 

Kr
zys

zto
f S

tęp
ko

ws
ki

95. rocznica powstania Grobu Nieznanego Żołnierza

Z okazji przypadającej 2 listopada 95. rocznicy powstania Grobu Nieznanego Żołnierza, pod 
fragmentem ocalałej po II wojnie światowej kolumnady Pałacu Saskiego na Placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się ceremonia, upamiętniająca to wydarzenie. Kwia-
ty złożyli gen. dyw. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa i Jan Józef Kasprzyk, szef 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jan Józef Kasprzyk prezentuje grę planszową Zadwórze 1920

Złożenie wieńca przez gen. dyw. Roberta Głąba, dowódcę Garnizonu Warszawa
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Z
decydowana większość badanych deklaruje też, że ich zaanga-
żowanie religijne nie uległo zmianie pod wpływem pandemii 
i jest obecnie takie samo jak przed pojawieniem się koronawi-

rusa. Wśród tych, którzy obserwują jakąś zmianę, częściej występu-
je spadek zaangażowania religijnego niż jego wzrost. Zwiększoną ak-
tywność religijną obserwują u siebie przede wszystkim responden-
ci praktykujący na ogół kilka razy w tygodniu, co potwierdza czerw-
cową hipotezę, że to głównie osoby ponadprzeciętnie zaangażowane 
w życie religijne podejmują w cza-
sie pandemii najwięcej aktywności 
z obszaru wiary i w związku z tym 
jeszcze pogłębiły swoją religijność.

W okresie relatywnie niskiego 
przyrostu zachorowań na korona-
wirusa i obowiązywania jedynie na-
kazu zakrywania ust i nosa oraz za-
chowania dystansu między wierny-
mi w kościołach (z wyjątkiem tzw. 
czerwonej strefy, w której wprowa-
dzono większe obostrzenia) zde-
cydowana większość praktykują-
cych na ogół raz w tygodniu (86%) 
chodziła do kościoła z taką samą 
częstotliwością jak zwykle, a 13% 
z nich uczestniczyło w Mszach św. 
i nabożeństwach w kościele rzadziej 
niż zazwyczaj. Wśród praktykują-
cych nieregularnie odsetek osób, 
które zmniejszyły swoją dotychcza-
sową częstotliwość praktyk religij-
nych, wyniósł już 21%. Warto jed-
nak dodać, że wśród badanych de-
klarujących brak powrotu do prak-
tyk w kościele prawie jedna trzecia (31%) uczestniczyła w Mszach 
św. za pośrednictwem mediów lub modliła się indywidualnie, a więc 
można przypuszczać, że nie chodziła do kościoła z troski o własne 
zdrowie.

Zaangażowanie religijne większości Polaków
nie uległo zmianie

W porównaniu z okresem największych ograniczeń przypadają-
cych na marzec i kwiecień zaangażowanie religijne większości Pola-
ków nie uległo zmianie – przynajmniej według ich własnych dekla-
racji. Ponad połowa badanych (56%) odpowiada, że tyle samo cza-
su poświęca na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne, a pra-
wie jedna czwarta (23%), że w ogóle nie uczestniczy w praktykach 
religijnych. Spośród tych, których zaangażowanie się zmieniło mię-
dzy kwietniem a wrześniem, częściej wskazywaną odpowiedzią jest 
„obecnie mniej czasu poświęcam na modlitwę...” (13%) niż „obecnie 
więcej czasu poświęcam na modlitwę...” (6%). 

– Można więc powiedzieć, że jeśli zniesienie ograniczeń dotyczą-
cych modlitwy wspólnotowej w kościele spowodowało jakieś zmiany 
w życiu religijnym, to raczej negatywne niż pozytywne, choć u więk-
szości Polaków pozostało to bez wpływu na zaangażowanie religij-
ne – komentują badacze. 

Większą aktywność w życiu religijnym obserwujemy zwłaszcza 
u osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (13%), 
o relatywnie najniższych dochodach na członka gospodarstwa do-

mowego ‒ poniżej 1000 zł (12%) oraz badanych oceniających wła-
sne warunki materialne jako złe (12%). Spośród grup zawodowych 
częściej niż pozostali wzrost zaangażowania religijnego deklarują ro-
botnicy niewykwalifi kowani oraz rolnicy (po 12%), a także emeryci 
(10%). Największy jednak odsetek odpowiedzi „obecnie więcej cza-
su poświęcam na modlitwę...” jest wśród osób, które na ogół prakty-
kują religijnie kilka razy w tygodniu (17%). Z kolei spadek własne-
go zaangażowania religijnego częściej niż pozostali obserwują w po-
równaniu z okresem największych ograniczeń bezrobotni (25%) i re-
spondenci praktykujący na ogół 1–2 razy w miesiącu (26%) lub kil-
ka razy w roku (24%).

W ostatnim miesiącu prawie połowa Polaków (48%) była przynaj-
mniej raz w kościele na Mszy św. Więcej niż co trzeci badany przy-
znał, że zdarzyło mu się oglądać transmisję Mszy św. w telewizji 
(36%). To znacznie mniej niż na przełomie maja i czerwca, kiedy trzy 
piąte respondentów uczestniczyło w Mszy św. zapośrednictwem tele-
wizji (60%), a tylko 9% w budynku kościoła.

We wrześniu, pół roku od wybuchu pandemii, CBOS zapytał respondentów, czy koronawirus zmienił ich religijność. Zdecydowana większość 
83% (praktykujących i niepraktykujących) twierdzi, że ich życie religijne nie uległo zmianie. Spośród tych, którzy zauważyli jakąś zmianę, 
większy jest udział deklarujących, że obecnie mniej się modlą, niż osób uważających, że więcej czasu poświęcają na modlitwę i inne praktyki 
religijne. Osoby najbardziej zaangażowane religijnie pogłębiły swoją wiarę.

Czy pandemia zmienia
naszą religijność?
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Najbardziej stabilne słuchanie Mszy św. w radiu
O ponad połowę mniej osób niż na przełomie maja i czerwca de-

klaruje obecnie, że brakowało im w ostatnim czasie wspólnotowej 
modlitwy w kościele – ten odsetek spadł z 40% do 18%. Ma to uza-
sadnienie w znaczącym wzroście uczestnictwa w Mszy św. w koście-
le. Podobny spadek dotyczy modlitwy, np. różańcem, w łączności z in-
nymi przez internet lub radio. Na przełomie maja i czerwca prakty-
kę tę podejmowała co piąta osoba (20%), a we wrześniu 8% ankie-
towanych. Największy spadek dotyczy oglądania transmisji Mszy św. 
w internecie – przeszło co piąta osoba deklarowała taką aktywność na 
przełomie maja i czerwca (21%), a w ostatnim miesiącu wskazywało 
na nią jedynie 7%. Najbardziej stabilne w czasie okazuje się słuchanie 
Mszy św. w radiu – we wrześniu mówiło o nim 14% Polaków i jest to 
wynik niższy tylko o 3 punkty procentowe wstosunku do przełomu 
maja i czerwca. Udział badanych, którzy nie wskazali żadnej zwymie-
nionych aktywności, wynosi około jednej trzeciej: obecnie sięga 36%.

We wrześniu średnia liczba podejmowanych działań związanych 
z życiem religijnym wynosi 1,52, a najczęściej (21%) wskazywano tyl-
ko jedno zachowanie spośród uwzględnionych w badaniu. Niewie-
le mniejszy odsetek osób (19%) deklarował, że w ciągu ostatniego 
miesiąca zdarzyło im się podjąć dwa działania, a 13% – trzy. To wy-
niki zbliżone do uzyskanych na przełomie maja i czerwca, co może 
potwierdzać odczucia badanych, że ich zaangażowanie religijne nie 
zmieniło się znacznie w porównaniu z wiosennym lockdownem.

Z badań wynika, że głównie osoby ponadprzeciętnie zaangażowa-
ne w życie religijne podejmują w czasie pandemii najwięcej aktywno-
ści z obszaru wiary i w związku z tym jeszcze pogłębiły swoją religij-
ność. Podobnych wniosków dostarczyło nam badanie przeprowadzo-
ne na przełomie maja i czerwca.

Po upływie pół roku od początku pandemii zapytano, czy korona-
wirus ogólnie zmienił religijność Polaków. Poproszono respondentów 
o porównanie swojego obecnego zaangażowania z tym sprzed wybu-
chu pandemii. Zdecydowana większość 83% – praktykujących i nie-
praktykujących– twierdzi, że ich życie religijne nie uległo zmianie. 
Ponad trzy piąte (61%) badanych uważa, że obecnie tyle samo cza-
su poświęca na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne, a 22% 
twierdzi, że nie uczestniczy w praktykach (ta deklaracja dotyczy okre-
su zarówno po wybuchu pandemii, jak i wcześniejszego). Wśród tych, 
którzy obserwują zmianę, częściej występuje spadek zaangażowania 
religijnego (11%) niż wzrost (4%).

Szczególnie wysoki odsetek odpowiedzi potwierdzających wzrost 
ilości czasu poświęcanego na modlitwę i inne praktyki religijne jest 
wśród osób uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach kilka razy 
w tygodniu (18%). Z kolei spadek religijności pod wpływem pande-
mii koronawirusa deklarują częściej niż pozostali pracownicy admi-
nistracyjno-biurowi (21%), bezrobotni (19%), uczniowie i studenci 
(15%), a zwłaszcza osoby deklarujące udział w Mszach św., nabożeń-
stwach lub spotkaniach religijnych 1–2 razy w miesiącu (20%) oraz 
kilka razy w roku (19%). 

Wrześniowe badanie odbywało się w czasie, kiedy dzienna licz-
ba zachorowań nie przekraczała 1000 i oprócz obowiązku zakry-
wania ust i nosa oraz zachowania dystansu między wiernymi w ko-
ściele nie obowiązywały dodatkowe obostrzenia dotyczące życia re-
ligijnego. Tylko w nielicznych wówczas powiatach znajdujących się 
w tzw. czerwonej strefi e obowiązywało ograniczenie liczby wiernych 
w kościołach do 50% miejsc. Wówczas 31% deklarowało, że uczestni-
czy w Mszach i nabożeństwach w kościele dokładnie raz w tygodniu, 
a kolejne 4% – częściej. Co ósmy badany chodził do kościoła mniej 
więcej 1–2 razy w miesiącu (12%) i podobny odsetek – rzadziej (13%). 

Praktyki po majowym zniesieniu ograniczeń
liczby wiernych w kościele

Co istotne, aż dwie piąte Polaków (40%) deklarowało, że w ogó-
le nie uczestniczyło w Mszach w kościele po zniesieniu ogranicze-
nia liczby osób w kościele. Spośród 450 badanych, którzy na pyta-

nie o uczestnictwo w Mszy św. w kościele odpowiedzieli „w ogó-
le nie uczestniczę”, co czwarty oglądał transmisję Mszy św. w telewi-
zji (25%), 7% respondentów z tej grupy słuchało Mszy św. w radiu, 
a 4% oglądało transmisje Mszy św. w internecie. Co dziewiątej oso-
bie brakowało wspólnotowej modlitwy w kościele (11%), 5% modliło 
się, np. różańcem, w łączności z innymi (za pomocą radia lub interne-
tu), a dwie na sto osób chodziły do kościoła na modlitwę indywidu-
alną (2%). Odsetek respondentów, którzy nie wskazali żadnej aktyw-
ności, wynosi 69%. Można więc wnioskować, że przynajmniej część 
osób deklarujących, że nie uczestniczy w Mszach w kościele (fi zycz-

nie), unika w ten sposób ryzyka zarażenia i praktykuje w inny sposób 
(za pomocą transmisji online, modlitwy indywidualnej itp.).

Do praktyk w kościołach wrócili po zniesieniu ograniczenia licz-
by osób przede wszystkim respondenci uczestniczący w Mszach raz 
w tygodniu – 86% z nich praktykowało w kościele z taką samą często-
tliwością jak na ogół. Spośród chodzących na Mszę lub nabożeństwa 
mniej regularnie (2 razy w miesiącu) również większość powróciła 
do praktyk w kościele z niezmienioną częstością (75%). Choć 21% tej 
grupy w ostatnim czasie praktykowało rzadziej niż na ogół lub wcale. 
W grupie badanych, którzy mówią o sobie, że chodzą do kościoła kil-
ka razy w roku, podobny odsetek (46%) po majowym zniesieniu ogra-
niczenia liczby osób w kościele praktykował rzadziej niż raz w mie-
siącu, co wcale nie uczestniczył w Mszach i nabożeństwach w koście-
le (44%). Można przypuszczać, że są to ankietowani chodzący do ko-
ścioła tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a w okre-
sie czerwiec–wrzesień takich świąt nie było, więc nie mieli powodu do 
chodzenia do kościoła. 

Nie można wykluczyć hipotezy, że część osób praktykujących 
przed pandemią sporadycznie (kilka razy w roku) nie wróci już do 
kościołów, ponieważ ich związek z religijnością był słaby, a obecna sy-
tuacja spowodowała jego zupełne zerwanie. Na koniec warto zauwa-
żyć, że 5 na 100 osób, które na ogół uważają się za niepraktykujące, po 
zniesieniu ograniczenia liczby osób w kościele kilka razy uczestniczy-
ło w Mszy św. lub nabożeństwie w kościele. 

Głęboko wierzący się umacniają,
rzadko praktykujący słabną 

Można mieć nadzieję i postawić hipotezę, że pandemia korona-
wirusanie spowoduje istotnego spadku religijności ogółu Polaków. 
Raczej następować będzie polaryzacja postaw, polegającą na tym, że 
wiara i praktyki religijne osób głęboko wierzących jeszcze bardziej się 
umocnią, natomiast słabnąć będą u tych, którzy praktykują rzadziej. 
Inaczej rzecz ujmując, zachowa stabilny poziom bądź nawet wzrost 
u tych, którzy mają osobiste doświadczenie religijne i odczuwają sil-
ny związek z Kościołem, a słabnąć będzie u tych, dla których jest tyl-
ko elementem tradycji. 

Taki scenariusz możemy przewidywać na poziomie całego społe-
czeństwa. Inaczej procesy te mogą przebiegać wśród młodego poko-
lenia, gdyż tam dochodzi wiele innych czynników. Niestety jednak re-
ligijność tej grupy społecznej nie została poddana odrębnym bada-
niom w okresie pandemii. 

CBOS, MARCIN PRZECISZEWSKI (KAI)
OPRAC. MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Osoby ponadprzeciętnie zaangażowane w życie 

religijne podejmują w czasie pandemii najwięcej 

aktywności z obszaru wiary, dlatego w tym czasie 

pogłębiły swoją religijność.
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L
otnictwo wojskowe we wszystkich kra-
jach od zarania uważane jest za elitę sił 
zbrojnych. Polscy piloci należą do ścisłej 

czołówki lotnictwa światowego. Sławę przynio-
sły lotnicze wyczyny lat dwudziestych i trzy-
dziestych ubiegłego wieku, a ugruntowało po-
święcenie i determinacja, z jaką walczyli Pola-
cy na wszystkich frontach II wojny światowej.

W okresie międzywojennym nawiązanie 
do tradycji lotniczych wytworzyło ideał ofi -

cera-lotnika, do którego dążyli wychowan-
kowie szkół lotniczych: „Ofi cer – to przede 
wszystkim żołnierz i musi być jednostką sil-
ną, zwartą w sobie i samodzielną, o postawie 
dziarskiej, może trochę zawadiackiej, przy 
tym musi być pełen zdrowej fantazji i górne-
go polotu. Odznaczać się powinien rycersko-
ścią, zawziętością, przedsiębiorczością i wy-
soką ambicją pracy. Musi mieć pełne zro-
zumienie swego powołania”. Takich też lot-
ników polskich – świetnie wyszkolonych, 
z własną inicjatywą, nierzadko „szalonych”, 
poznali piloci innych krajów, zmierzyli się 
z ich wspaniałymi cechami podczas II wojny 
światowej. Takim też był Stanisław Skalski.

Chluba biało-czerwonej szachownicy 
Stanisław Skalski przyszedł na świat 27 li-

stopada 1915 r. w Kodymie (sto kilometrów od 
Odessy). Swoje marzenia o byciu pilotem zre-
alizował w wojsku. Szkołę Podchorążych Lot-
nictwa w Dęblinie ukończył w 1938 r. Umiejęt-

ności wojskowe doskonalił w dywizjonie 4 puł-
ku lotniczego w Toruniu. Miarą człowieczeń-
stwa jest także stosunek do wrogów, chrześci-
jaństwo i miłosierdzie. Pomimo tragizmu woj-
ny Stanisławowi Skalskiemu przeświecała idea 
godności ludzkiej – homo homini res sacra 
(człowiek dla człowieka jest rzeczą świętą). To 
wyniósł z domu rodzinnego, gdzie był wycho-
wywany w atmosferze patriotyzmu i religijno-
ści. Jego stryj Antoni Skalski (1878–1953) był 

księdzem prałatem, szambe-
lanem papieskim. W rodzinie 
był także ksiądz infułat – Teofi l 
Skalski (1877–1958). Obaj księ-
ża za swą posługę duszpaster-
ską oraz prace na rzecz Polski 
byli prześladowani i wielokrot-
nie skazani na więzienia oraz 
łagry przez władze carskie i ko-
munistycznej Rosji. Antoni po-
mimo niewymownych cierpień 
(w więzieniu stracił wszystkie 
palce u nóg) do końca życia, 
jako depozytariusz wiary kato-
lickiej, był żywym symbolem 
moralnego oparcia. 

Niezwykłe zachowanie Stanisława Skal-
skiego w pierwszej stoczonej walce, 1 wrze-
śnia 1939 r., nie miało sobie równego w II woj-
nie światowej. Narażając własne życie wylądo-
wał koło zestrzelonego niemieckiego samolo-
tu, opatrzył rannych pilotów i uratował przed 
linczem miejscowej ludności. Sześć zestrze-
lonych niemieckich samolotów we wrześniu 
1939 r. dało mu pierwsze miejsce pod wzglę-
dem uzyskanych zwycięstw powietrznych.

Losy Stanisława Skalskiego, były nieroze-
rwalnie związane z najnowszą historią Pol-
ski. Na jego oczach nie tylko rozgrywała się 
historia, ale i sam ją tworzył. Całe życie to-
warzyszyła mu dewiza: Homo non sibi natus, 
sed patriae (Człowiek urodził się nie dla sie-
bie, lecz dla Ojczyzny). Po walkach w obro-
nie polskiego nieba we wrześniu 1939 r. udał 
się przez Rumunię i Francję do Wielkiej Bry-
tanii, by walczyć w szeregach Royal Air For-
ce. W czasie Bitwy o Wielką Brytanię latał 
w brytyjskim, 501 dywizjonie County of Glo-

Legenda polskich skrzydeł
ucester. Latał na Hurricane’ach i Spitfi re’ach. 
Zestrzelił 6 samolotów – 5 Messerschmittów 
BF 109 i samolot bombowy He-111.

W 1943 r. sformowano Polish Fighting 
Team (PFT) – Polski Zespół Walczący. Skal-
ski został jego dowódcą. Zespół liczył piętna-
stu pilotów. Anglicy nadali zespołowi nazwę 
„Skalski’s Circus”. Cyrk oznaczał zespół wy-
bitnych pilotów myśliwskich, doskonale zgra-
nych w lotach i mających kwalifi kacje rzad-
ko spotykanych strzelców powietrznych. Ze-
spół okrył się wyjątkową sławą podczas walk 
w Afryce Północnej. Od 17 marca do 12 maja 
1943 r., piloci zespołu zestrzelili na pewno 
dwadzieścia pięć samolotów, prawdopodob-
nie trzy, uszkodzili dziewięć, przy stracie jed-
nego pilota, który dostał się do niewoli.

W dowód uznania za zasługi Skalskie-
go Anglicy powierzyli mu dowodzenie słyn-
nym brytyjskim 601 dywizjonem County 
of London. Z Malty wykonywał loty na Sy-
cylię, później dywizjon operował we Wło-
szech. W listopadzie 1943 r. Skalski objął do-
wództwo Pierwszego Skrzydła Myśliwskie-
go („131”). Skrzydło to trzy dywizjony – ra-
zem pięćdziesiąt cztery samoloty. W marcu 
1944 r. dowodził Drugim Skrzydłem („133”), 
który latał amerykańskimi Mustangami. La-
tał z amerykańskimi „fortecami” na dalekie 
eskorty, na bombardowanie Niemiec i opera-
cje nad całą północną Francją, bronił Londy-
nu przed pociskami V-1. 

Skalski odrzucił wszelkie ofi arowywa-
ne zaszczyty, by pozostał w wojsku angiel-
skim i amerykańskim. Po wojnie powrócił 
do Polski, bo największym ukochaniem da-
rzył swą Ojczyznę. W kraju został aresztowa-
ny i skazany przez reżim komunistyczny na 
karę śmierci, w sfi ngowanym procesie pod 
zarzutem szpiegostwa na rzecz Wielkiej Bry-
tanii i USA. Ostatecznie, poniżany i torturo-
wany, skazany na karę śmierci spędził w cięż-
kich warunkach więziennych osiem lat. Na 
wolność wyszedł w 1956 r.

Uhonorowaniem zasług wojennych Skal-
skiego było przyznanie mu blisko czterdziestu 
odznaczeń. Były to m. in. najwyżej przez niego 
cenione – Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi Vir-
tuti Militari. Prócz tego czterokrotnie Krzyż 
Walecznych, Zaszczytny Krzyż Lotniczy trzy-
krotnie – tylko dziewięciu pilotom nadano ten 
krzyż trzykrotnie – Skalskiemu i ośmiu Bry-
tyjczykom, Zaszczytny Order Zasługi – jedno 
z najwyższych odznaczeń brytyjskich. Prócz 
tego inne odznaczenia polskie, angielskie, 
francuskie i amerykańskie.
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105. rocznica urodzin gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego i 80. Bitwy o Wielką Brytanię

Od lewej: gen. Stanisław Ujejski, mjr Stanisław Skalski, prezydent RP
Władysław Raczkiewicz, płk Stefan Pawlikowski, Northolt 1943 r.

Stanisław Skalski to największy lotnik w historii biało-czerwonej szachownicy. Uczestnik 
walk w obronie polskiego nieba we wrześniu 1939 r., bitwy o Anglię w 1940 r., dowódca zwy-
cięskiego Polskiego Zespołu Walczącego w Afryce w 1943 r. Człowiek, któremu ofiarowywa-
no wszelkie zaszczyty, by pozostał w wojsku angielskim i amerykańskim, a który powrócił do 
Polski, bo największym ukochaniem darzył swą Ojczyznę. Już za życia nasza duma narodowa, 
symbol, który nie dał się złamać przez najcięższy los.
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Siłę do godnego i humanitarnego życia, 
także w ciężkich więziennych czasach, czerpał 
z wiary, miłości i ufności w pomoc Opatrzno-
ści Bożej oraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 
o czym mówił w rozmowie z papieżem Janem 
Pawłem II podczas jego pielgrzymki do Polski 
w 1991 r. (w sanktuarium Jasnej Góry w Czę-
stochowie). Całym swoim życiem wykazał, iż 
był godnym nie tylko ofi cerskich szlifów i od-
znaczeń, ale nade wszystko wzoru i autorytetu 
dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Nie tylko Stanisław Skalski
Odwagę, determinację i niezłomną chęć 

walki polskich lotników świat poznał w czasie 
Bitwy o Wielką Brytanię w 1940 r. Byli dru-
gą, co do wielkości, siłą lotnictwa brytyjskiego
– myśliwskie i bombowe dywizjony Polskich 
Sił Powietrznych. Ich walka i oddanie przez 
cały czas wojny są wprost legendarne. To Po-
lacy, ich nieprawdopodobny wkład w lotnicze 
operacje Royal Air Force i nowe sposoby la-
tania przyczyniły się do uratowania Europy 
przed zalewem nazizmu. 

Brytyjczycy, nie chcąc drażnić stosunków 
ze Związkiem Radzieckim, nie zaprosili żołnie-
rzy polskich do udziału w londyńskiej paradzie 
zwycięstwa nad Niemcami i Japonią w 1946 r.,
choć Polacy byli jednym z najliczniejszych na-
rodów walczących po stronie sił alianckich. 
Także odwaga i heroizm polskich lotników, tak 
cenione w czasie wojny, im więcej czasu od niej 
mija, giną w niepamięci brytyjskich sojuszni-
ków. Podczas hucznych rocznicowych obcho-
dów w Wielkiej Brytanii zasługi Polaków są 
pomijane lub marginalizowane.

Powietrzna Bitwa o Wielką Brytanię była 
jedyną spośród decydujących batalii II wojny 
światowej, w której Polacy mieli istotny wkład 
w zwycięstwo. Przypadająca w tym roku 80. 
rocznica bitwy może być jeszcze najlepszą oka-
zją, by nie tylko wspomnieć o dwóch biorących 
w niej udział – 302. i 303. dywizjonie myśliw-
skim, ale i o innych lotnikach walczących na 
wszystkich frontach II wojny światowej. Nim 
polskie dywizjony 302 i 303 osiągnęły goto-
wość bojową, w brytyjskich dywizjonach lata-
li już Polacy. W sierpniu 1940 r. we wszystkich 
grupach myśliwskich było ich ponad siedem-
dziesięciu. Stanisław Skalski latał w 501 dywi-
zjonie angielskim County of Gloucester.

Marginalnie wspomina się o polskich lot-
nikach w jednostkach brytyjskich. A przecież 
ich praca była trudniejsza niż w dywizjonach 
czysto polskich, mających lada dzień wejść 
do akcji. Walczyli przez całą bitwę, podczas 
gdy najczęściej wymieniane polskie dywi-
zjony – 302 i 303 – tylko przez jej połowę. 
Tymczasem w brytyjskich dywizjonach Po-
lacy pełnili najcięższą służbę na pierwszej li-
nii. Prócz tego musieli, znalazłszy się w ob-
cym środowisku, pokonać najprzeróżniejsze 
bariery – od trudności językowych począw-
szy, poprzez przekonanie do innych, lepszych 
i sprawdzonych metod walki, na wypracowy-

waniu nowych możliwości kończąc. To wła-
śnie z brytyjskich dywizjonów wyszło wie-
lu znakomitych dowódców i asów polskie-
go lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Po-
wietrznych – takich jak Stanisław Skalski.

Sukcesy polskich myśliwców w czasie Bi-
twy o Wielką Brytanię spowodowały doce-
nienie wysokich kwalifi kacji i wartości bojo-
wej Polaków. Powstały kolejne polskie dywi-
zjony – myśliwskie, bombowe, Polska Eska-

dra Balonowa. Utworzono skrzydła myśliw-
skie (zgrupowania kilku dywizjonów dzia-
łających wspólnie). Stanisław Skalski został 
w 1943 r. dowódcą Pierwszego Skrzydła My-
śliwskiego (później otrzymało numer „131”), 
a w marcu 1944 r. objął Drugie Skrzydło 
(„133”). 131 i 133 Polskie Skrzydła Myśliw-
skie brały udział w lądowaniu sił sprzymie-
rzonych w Normandii w czerwcu 1944 r. Pol-
skie oddziały (w tym także Polska Marynar-
ka Wojenne i Handlowa) stanowiły piątą pod 
względem liczebności siłę inwazji, po jed-
nostkach Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Kanady i Wolnej Francji.

Pionierskie loty w celu przerzutu samolo-
tów przez Atlantyk w ramach operacji Most 
Atlantycki, udział polskich lotników w wal-
kach z Japonią, loty z zaopatrzeniem dla Ar-
mii Krajowej w Polsce, zrzuty dla party-
zantki na Bałkanach, zwalczanie latających
bomb V1, pomoc walczącym powstańcom 
warszawskim, trudne loty eskortowe do wy-
brzeży Norwegii, loty myśliwcami dalekiego 
zasięgu (jednym z polskich Mustangów latał 
też Stanisław Skalski) to tylko niektóre doko-
nania pilotów spod znaku biało-czerwonej 
szachownicy, które nie są dziś tak znane, jak 
udział w obronie Wielkiej Brytanii. Spekta-
kularne wyczyny pilotów nie byłyby możliwe 
bez oddania mechaników. Personel naziem-
ny, fachowcy z dziedziny techniki lotnictwa, 
Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet też za-
sługują na wdzięczną pamięć. Niewielka jest 
też wiedza o trafi ających do Polskich Sił Po-

wietrznych lotników z łagrów oraz o Pola-
kach, którym przyszło swoje lotnicze szlify 
zdobywać na polach Grigoriewskoje. 

Pamięć o polskich lotnikach
W tym roku przypada 80. rocznica Bitwy 

o Wielką Brytanię oraz 105. rocznica urodzin 
gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego – pilo-
ta znanego na całym świecie i kojarzonego 
z najlepszymi kartami polskiego lotnictwa. 
Znak Krzyża Chrystusowego w zwycięstwie 
nad śmiercią i zjednoczeniu w dążeniu do 
wieczności, dla lotników polskich poległych 
za Ojczyznę w latach 1939–1945, to obecnie 
jedyna możliwość troski za zmarłych. To głę-
boki szacunek do przeszłości, Kościoła i Na-
rodu, który możemy uczynić dla ich poświę-
cenia i pamięci. Za życia pamiętał o nich tak-
że Stanisław Skalski. W czasie II wojny świa-
towej śmierć poniosło ponad 2100 polskich 
pilotów, ich groby rozsiane są po całym świe-
cie, a ponad czterystu nie ma nawet mogiły. 

To też ostatni moment, by nieliczni żyją-
cy uczestnicy tamtych wydarzeń mogli oso-
biście dać świadectwo poświęcenia polskiego 
żołnierza w czasach II wojny światowej i byli 
łącznikiem międzypokoleniowym z młodymi 
Polakami. Wspomniane rocznice dają możli-
wość dotarcia do szerokiej rzeszy społeczeń-
stwa, edukacji, kształtowania właściwej świa-
domości narodowej na bazie tradycji wojsko-
wych, identyfi kację z chlubną przeszłością 
biało-czerwonej szachownicy i pokolenia mię-
dzywojennego. Te rocznice to także wspania-
ła możliwość przypomnienia światu niewiary-
godnego wkładu polskich pilotów w uratowa-
nie Wielkiej Brytanii w 1940 r. oraz ich odda-
nia Polsce, a śmierć wielu z nich nie poszła na 
marne, bo mieli odwagę walczyć pod obcym 
niebem, na wszystkich kontynentach. 

Wykwalifi kowana kadra doświadczonych 
specjalistów Polskich Sił Powietrznych, elita, 
z chwilą zakończenia II wojny światowej zo-
stała zredukowana do roli pracowników fi -
zycznych, skromnie egzystujących w nowych 
realiach. Potencjał nowoczesnego polskiego 
lotnictwa został bezpowrotnie zaprzepaszczo-
ny. Nieliczni osiągnęli sukcesy na Zachodzie. 
Wybitni ofi cerowie, którzy zdecydowali się 
powrócić do kraju byli prześladowani, aresz-
towani i skazywani na karę śmierci. Stanisław 
Skalski trafi ł do więzienia na osiem lat.

Nazwisko Stanisława Skalskiego nadal na 
świecie kojarzone jest najlepszymi kartami 
polskiego lotnictwa. Dwudziestolecie mię-
dzywojenne dało wielu takich wychowan-
ków, szczególnie kultywujących szczytne pol-
skie tradycje wojskowe. Żywa pamięć i prze-
kazywanie naszych tradycji młodszym poko-
leniom jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale 
i pamięcią o tych, którzy swoim życiem dawa-
li świadectwo przywiązania do naszego kraju.

KATARZYNA OCHABSKA
biograf gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego,

autorka książki Stanisław Skalski

Stanisław Skalski po dekoracji
Zaszczytnym Krzyżem Zasługi, 4 kwietnia 1945 r.
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„Wylaszowała się”, to znaczy odbyła pierw-
szy samodzielny lot, na trudnym w pilota-
żu samolocie włoskiej konstrukcji Ansaldo 
A-300-4. Jego wcześniejsze wersje nazywano 
„latającymi trumnami”, ponieważ wielu pilo-
tów straciło w nich życie. Mistrzynią lotnic-
twa została zaledwie dwa tygodnie po laszo-
waniu, gdy na koncie miała zaledwie szesna-
ście samodzielnych lotów. 

Paradoksalnie w latach 20. XX w. kobie-
tom chcącym wzbić się w niebo było łatwiej 
niż w czasach późniejszych, powojennych. 
Lotnictwo było młodą dziedziną otwar-
tą na pasjonatów obu płci. Jak pisze autor-
ka książki, teksty w lotniczych czasopismach 
dziecięcych i młodzieżowych kierowano do 
uczniów, jak i uczennic, gazety drukowały 
reklamy kombinezonów lotniczych, zarów-
no dla kobiet, jak i mężczyzn. Gdy wybuchła 
wojna samolotami, szybowcami, balonami 
latało już kilkanaście Polek, w tym Jadwiga 
Piłsudska (młodsza córka Marszałka, który 
był przeciwny pasji córki), Anna Leska i Ste-
fania Wojtulanis. Te trzy Polki to bohater-
ki kolejnej fascynującej opowieści o dziew-
czynach, które wspierały walkę aliantów we 
Francji i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Bryta-
nii służyły w ATA, (Air Transport Auxiliary), 
czyli Pomocniczej Służbie Transportu Pu-
blicznego, której zadaniem było dostarcza-
nie z fabryk nowych samolotów i zabierania 
uszkodzonych, które można było naprawić. 
Choć nie walczyły na pierwszej linii frontu, 
służba była bardzo ciężka: presja czasu, fatal-
na wyspiarska pogoda, brak odpowiedniego 
przeszkolenia, latanie na wysłużonych, często 
uszkodzonych samolotach. Z ponad 160 ko-
biet służących w ATA 16 straciło życie.

Kolejne opowieści Anny Rudnickiej-Li-
twinek, które dzieją się w czasach powojen-
nych, są równie fascynujące. Autorka od-
daje w nich głos swoim bohaterkom, które 
opowiadają o sobie: dzieciństwie, domu ro-
dzinnym, o wyboistej drodze, którą musiały 
przejść (często pochodziły z małych miejsco-
wości, ze skromnych rodzin bez tradycji lot-
niczych), aby zawodowo związać się z lotnic-
twem. Kobiety po wojnie mierzyły się z inny-
mi trudnościami niż ich przedwojenne kole-
żanki. Drzwi do latania były dla nich prawie 
zamknięte. Niektóre z nich potrafi ły znaleźć 
szczelinę i wstawić w nią stopę, a potem już 

nie dały się się przez nią wypchnąć. Jak Zo-
fi a Dziewiszek-Andrychowska, która napisa-
ła list do Bolesława Bieruta, ówczesnego  pre-
zydenta RP z prośbą o możliwość zdawania 
egzaminów do Ofi cerskiej Szkoły Lotniczej 
w Dęblinie. Egzamin zdała, szkołę ukończyła, 
doszła do stopnia pułkownika pilota. Marzy-
ła o lataniu na odrzutowcach, jednak to oka-
zało się dla niej barierą nie do przebicia. Tam 
kobiet nie chciano. 

Bohaterki książki Rudnickiej-Litwinek 
opowiadają o tym, jak trudny i wymagają-
cy jest to zawód, jak wiele trzeba mu poświę-
cić. Mówią o tym, jak nieżyczliwi przełożeni 
uprzykrzali im życie, próbowali je zniechęcić, 
jak spotykały się z komentarzami typu „jak 
na babsko to całkiem nieźle”. Opowiadają też 

o radości, szczęściu i wolności, jaką daje lata-
nie. Z ich opowieści przebija się jeszcze jeden 
motyw – trudności, jakich doświadczają ko-
biety, chcąc pogodzić macierzyństwo i życie 
rodzinne z pracą zawodową. 

Książkę czyta się bardzo dobrze. Opo-
wieści kobiet na skrzydłach płyną wartko. 
Jej zaletą jest na pewno bogaty dobór foto-
grafi i, pochodzących głównie z domowych 
archiwów bohaterek. Można ją polecić sze-
rokiemu gronu czytelników. Na pewno tym 
wszystkim, którzy interesują się lotnictwem 
i chcą na nie spojrzeć z nieco innej, kobiecej 
perspektywy. Ale nie tylko. Możną ją zareko-
mendować właściwie wszystkim. Bo jest opo-
wieść o pasji i o wolności. 

Za motto książki posłużyły autorce słowa 
Antoine de Saint-Exupéry’ego: „Latam, by 
uwolnić umysł od dyktatury rzeczy małych”. 
A kto z nas nie chciałby uwolnić się od dyk-
tatury rzeczy małych?

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Anna Rudnicka-Litwinek Dziewczyny na skrzydłach Pol-
skie lotniczki, które zdobyły niebo, ZNAK HORYZONT, Kra-
ków 2020, s. 360

Kobietom zawsze było trudniej. 

Oprócz grawitacji musiały 

pokonać ludzką niechęć. 

Anna Rudnicka-Litwinek to pisarka, malar-
ka, wydawczyni, prywatnie żona kpt. pil. To-
masza Litwinka. Przez wiele lat pracowała na 
lotnisku wojskowym, gdzie ze zdumieniem 
odkryła, że wojsko dopiero w 1999 r. po pół 
wieku, nazwijmy to przerwy, otworzyło drzwi 
szkoły lotniczej przed kobietami. W lotnic-
twie cywilnym było niewiele lepiej. Jednak 
zarówno w wojsku, jak i w cywilu udało prze-
bić wyjątkowym dziewczynom, obdarzonym 
talentem i siłą charakteru. Zaczęła zbierać 
historie kobiet, które jako pierwsze przebiły 
szklane sufi ty i zostały pilotami, wybierając 
różne ścieżki kariery. We wstępie do książki 
autorka napisała: „Gdy wczytamy się w histo-
rię awiacji, okazuje się że kobiety zdobywa-
ły niebo na równi z mężczyznami. Sterowały 
balonami i pierwszymi powietrznymi statka-
mi, konstruowały własne skrzydła z drewna 
i projektowały spadochrony. Jednak zawsze 
było im nieco trudniej, bo oprócz grawitacji 
musiały pokonać ludzką niechęć. (…) Mu-
siały być lepsze od kolegów, by zostać uznane 
za równe, musiały wykazać się hartem, opa-
nowaniem i poświęceniem, wlatywać oknem, 
gdy wyrzucano je drzwiami”. 

Książka zaczyna się od opowieści o Ka-
rolinie Iwaszkiewiczównie, która trakcie stu-
diów w Wyższej Szkole Handlowej w Kra-
kowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) 
rozpoczęła szkolenie lotnicze w Akademic-
kim Aeroklubie Krakowskim. W październi-
ku 1928 r. 23-letnia Karolina, wciąż student-
ka krakowskiej Szkoły Handlowej, ukończyła 
szkolenie, zdała egzaminy i jako pierwsza Pol-
ka otrzymała licencje pilota samolotowego. 

Dziewczyny na skrzydłach PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Książka Anny Rudnickiej-Litwinek  Dziewczyny na skrzydłach. Polskie lotniczki, które 
zdobyły niebo to zbiór jedenastu opowieści o dzielnych, pełnych pasji i determinacji 
kobietach, którym na przekór trudnościom udało się zostać pilotami. Ich historie 
składają się na obraz 100-letniego udziału kobiet w polskim lotnictwie. Rozpoczyna 
go portret Karoliny Iwaszkiewiczówny, która jako pierwsza Polka w 1926 r. zdobyła
w Aeroklubie Krakowskim licencję pilota, kończy opowieść Karoliny Różyckiej-Nowickiej 
(ur. 1987), która pilotuje Airbusy.
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P
ostulatorem procesu beatyfi kacyjne-
go jest ks. dr Michał Siennicki SAC, 
prawnik kanoniczny, absolwent rzym-

skiego Uniwersytetu Santa Croce i studium 
dla postulatorów watykańskiej Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Delegatem metro-
polity warszawskiego w Trybunale jest ks. dr 
Jacek Wiliński, promotorem sprawiedliwości

„Moje życie jest
jednym pasmem cierpień z miłości”

ks. Michał Turkowski, notariuszem ks. dr 
Bartłomiej Pergoł, a notariuszem pomocni-
czym s. Aleksandra Więcek CSA.

– Proces, który dziś rozpoczynamy ma 
pokazać, że heroiczność jest możliwa w każ-
dych warunkach. Siostra Wanda Boniszew-
ska, mimo niesprawiedliwego skazania na 
lata sowieckiego więzienia, trwała przy Chry-

stusie, świadcząc o Nim i nosząc na swoim 
ciele rany Chrystusa. Ofi arowała cierpienia 
za kapłanów – mówił ks. Michał Siennicki. 
Dodał, że to przesłanie jest w dzisiejszych 
czasach szczególnie aktualne.

Następnie odbyło się zaprzysiężenie 
wszystkich członków Trybunału, na którego 
czele stanął kard. Kazimierz Nycz, a także wrę-
czenie dekretów powołujących na ten urząd.

Metropolita warszawski przypomniał, że 
święty jest przede wszystkim Kościół jako 
mistyczne ciało Chrystusa. – Trzeba dziś 
o tym pamiętać, żeby nie zwątpić w świętość 
Kościoła. Nawał informacji, sytuacji w Ko-
ściele, eksponowanych przez media, choć 
słusznych i usprawiedliwionych, może spra-
wić, że przestaniemy wierzyć w to, że Kościół 
jest święty – powiedział dodając, że warto 
pamiętać słowa św. Pawła, który mówił: „Czy 
wy wiecie, że jesteście świątynią i Duch Świę-
ty w was mieszka”. – Nasza świętość jest od-
powiedzią na to wszystko, co w Kościele sła-
be i grzeszne i wymaga stałego nawrócenia 
i świadectwa życia – dodał.

Kard. Nycz podkreślił, że w samym pro-
cesie nie będzie brany pod uwagę fakt, że 
siostra Boniszewska była mistyczką i styg-
matyczką. – Będziemy udowadniać heroicz-
ność jej cnót. Natomiast te zewnętrzne zna-
ki są tylko pomocą, świadczącą o jej głębo-
kim zjednoczeniu z Chrystusem – zazna-
czył. – Mamy nadzieję, że siostra Wanda Bo-
niszewska zostanie błogosławioną, a kiedyś 
być może i świętą – podsumował duchowny. 
Na zakończenie odbyła się modlitwa o rychłą 
beatyfi kację siostry Wandy Boniszewskiej.

Proces beatyfi kacyjny mistyczki i stygma-
tyczki rozpoczął się siedemnaście lat po jej 
śmierci w opinii świętości. Metropolita war-
szawski zwraca się z prośbą do wszystkich, 
którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pi-
sma lub wiadomości dotyczące siostry Wan-
dy Boniszewskiej, aby przekazali je do po-
stulatora. Można się z nim kontaktować pod 
adresem Wyższego Seminarium Duchow-
nego Księży Pallotynów: ul. Kilińskiego 20,
05-850 Ożarów Mazowiecki.

KAI, MM

9 listopada w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się pierwsza sesja i zaprzy-
siężenie Trybunału w procesie beatyfikacyjnym siostry Wandy Boniszewskiej – mistyczki
i stygmatyczki, która przyjmowała na siebie cierpienia, ofiarowując je Jezusowi jako wyna-
grodzenie za grzechy i zaniedbania, głównie kapłanów i osób konsekrowanych.

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny siostry Wandy Boniszewskiej (1907–2003)

NIEROZUMIANA STYGMATYCZKA
Siostra Wanda Boniszewska (1907–2003) – mistyczka i stygmatyczka. „Nosiła stygmaty jak o. Pio, żywiła 
się Komunią św. jak Marta Robin, z polecenia Jezusa pisała dziennik jak s. Faustyna i niczym Mała Tereska 
obiecała zesłać po śmierci na ziemię płatki kwiatów – wyproszonych łask” – pisano o niej w „Gościu Nie-
dzielnym”. Całe życie cierpiała, chcąc zadośćuczynić Chrystusowi za grzechy innych, zwłaszcza kapłanów 
oraz osób konsekrowanych. Tę niepozorną, chorowitą zakonnicę Jezus wybrał do wynagradzania za grze-
chy, które ranią go najbardziej, bo pochodzą od tych, którzy są Mu najbliżsi. 
Urodziła się 2 czerwca 1907 r. w Nowej Kamionce koło Nowogródka. 6 stycznia 1925 r. wstąpiła do bezha-
bitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie. Śluby wieczyste złożyła 2 sierpnia 1933 r. w Kalwa-
rii k. Wilna. Od wiosny 1933 r. mieszkała w domu zakonnym w Pryciunach pod Wilnem. W 1934 r. w Wiel-
ki Czwartek została obdarzona stygmatami. Miała niegojące się rany na rękach, stopach, głowie, prawym 
boku i tułowiu oraz rany po biczowaniu. Pojawiały się na jej ciele w czwartki po południu, w piątki, przede 
wszystkim w Wielkim Poście i w Wielkim Tygodniu.
Doświadczała wielu łask mistycznych. Miała dar przewidywania, widzenia, czym ludzie grzeszyli. Prowa-
dziła rozmowy z Jezusem, widziała też Matkę Bożą, anioły – były to jej doświadczenia od wczesnych lat 
dziecięcych. Potrafiła przynieść plik nowych banknotów, gdy w zgromadzeniu potrzebowano pilnie pienię-
dzy albo nakarmić dwadzieścia osób niewielkim kawałkiem kurczaka, gdy sklepy były nieczynne i nie moż-
na było nic kupić. Stygmaty i niezwykłe dary duchowe starała się skrzętnie ukrywać przed otoczeniem. 
Czyściec, a właściwie piekło na ziemi, rozpoczęło się dla siostry Boniszewskiej w kwietniu 1950 r., gdy zo-
stała aresztowana przez funkcjonariuszy sowieckiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Po pię-
ciu miesiącach śledztwa, 19 września 1950 r., sąd uznał, że jest winna zorganizowania działalności propa-
gandowej wymierzonej w Związek Radziecki i skazał ją na dziesięć lat więzienia. Siostrę Boniszewską wy-
wieziono do łagru na Syberii. Ponieważ była zbyt chora by trafić do obozu pracy, osadzono ją w więzieniu dla 
skazańców politycznych. Była bita i poniewierana, oprawcy straszyli ją rewolwerem, poddawali elektrow-
strząsom. Większość czasu spędzała w zimnym karcerze ze szczurami za modlitwę na głos, pomoc innym 
więźniom, a także za to, że otwierały się jej stygmaty, które sowieccy lekarze uznawali za żylaki. W czasie 
ekstaz z jej ust padało nazwisko Stalina, za którego cierpiała.
Trzech naczelników więzienia nawróciło się pod jej wpływem. Po tym zdarzeniu przyszedł rozkaz, aby żaden 
naczelnik sam nie wchodził do celi Boniszewskiej. Po sześciu latach i sześciu miesiącach, w wyniku od-
wilży politycznej w 1956 r. Wanda Boniszewska mogła przyjechać do Polski.
Była nierozumiana przez swoje najbliższe otoczenie. Siostry widziały w niej dziwaczkę i histeryczkę, a nawet 
pasożyta. Były zniecierpliwione jej ciągłymi chorobami, zarzucały jej, że wykręca się od wypełniania swoich 
obowiązków. „Moje życie jest jednym pasmem cierpień z miłości, co staje się niezrozumiałym nie tylko dla 
otoczenia, ale i dla mnie samej. Zgromadzenia swego kochać nie przestanę” – pisała. Zmarła 2 marca 2003 r.,
w wieku 96 lat, po 76 latach życia zakonnego, w domu generalnym Zgromadzenia w Konstancinie-Jeziornie 
pod Warszawą. Proces beatyfikacyjny zainicjowały siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA
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najwyższą. – Polscy żołnierze, parafrazu-
jąc słowa św. Pawła Apostoła z Listu do Rzy-
mian, nie żyli dla siebie i nie umierali dla sie-
bie. Ufamy, że kiedy odeszli na wieczną war-
tę, spotkali miłosiernego Boga, który ofi arę 
ich życia nagrodził życiem wiecznym – po-
wiedział.

Ordynariusz Wojskowy zachęcił, aby pa-
mięć o zmarłych i poległych stanowiła dla ży-
jących wezwanie do życia zgodnego z ewan-
gelicznym prawem miłości. – Niech udział 
w świętej Eucharystii, którą ofi arujemy za 
poległych i zmarłych żołnierzy, pracowni-
ków wojska oraz zmarłych z naszych rodzin 
będzie czasem szczególnej modlitwy za tych, 
którym tak wiele zawdzięczamy. Niech się 
stanie także czasem pytania o szlachetność 
naszych serc oraz dobre słowa i czyny, za któ-
re Bóg nagrodzi niebem a ludzie wdzięczną 
pamięcią – powiedział.

W modlitwie wiernych odczytanej przez 
ofi cera Pułku Reprezentacyjnego WP wspo-
mnieni zostali uczestnicy powstań narodo-
wych, żołnierze misji pokojowych i stabiliza-
cyjnych, członkowie podziemia niepodległo-
ściowego oraz żołnierze i pracownicy Garnizo-
nu Warszawa, którzy zmarli w minionym roku. 
Zabrzmiał utwór Cisza, a żołnierze Pułku Re-
prezentacyjnego oddali salut sztandarem.

Eucharystię koncelebrowało grono kape-
lanów wojskowych, z ks. płk. Bogdanem Ra-
dziszewskim, wikariuszem generalnym bisku-
pa polowego i ks. Janem Dohnalikiem, kanc-
lerzem Kurii Ordynariatu Polowego. Liturgia 
była transmitowana w internecie na stronach 
katedry polowej, Ordynariatu Polowego oraz 
w mediach społecznościowych. Za pośrednic-
twem internetu we Mszy św. uczestniczyli żoł-
nierze PKW Afganistan. Pomimo licznych za-
dań, we wspólnej modlitwie online uczestni-
czyli ksiądz kapelan por. Mariusza Leonik, do-
wódca kontyngentu płk Daniel Butryn.

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy ze-
szli do krypty katedry polowej, w której spo-
czywają m.in. abp. Stanisław Gall, pierwszy 
Biskup Wojsk Polskich, bp Władysław Ban-
durski, bp Tadeusz Płoski, ks. płk Jan Osiński 
oraz generałowie Sił Powietrznych: gen. bryg. 
pil. Mateusz Iżycki, gen. bryg. pil. Ludomił 
Antoni Rayski i gen. bryg. pil. Stanisław Ujej-
ski. Ordynariusz Wojskowy odmówił modli-
twę w ich intencji, a następnie żołnierze Puł-
ku Reprezentacyjnego złożyli w krypcie wią-
zankę kwiatów oraz znicz.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

M
szę św. poprzedziło nabożeństwo do 
Bożego Miłosierdzia.W intencji po-
ległych i zmarłych żołnierzyodmó-

wiona została Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego, odczytano także nazwiska żołnierzy, 
kapelanów, pracowników wojska, bliskich 
z  rodzin wojskowych, którzy odeszli w mi-
nionym roku. Modlitwę poprowadził ks. por. 
Mateusz Korpak, wikariusz katedry polowej. 
Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru Wojska Polskiego.

W homilii bp Guzdek powiedział, że li-
stopad to szczególny miesiąc, w którym 
uświadamiamy sobie prawdę o przemijalno-
ści i wdzięczności wobec naszych przodków.
– W tych listopadowych dniach pamięć 

o tych, którzy już odeszli łączy wierzących 
i niewierzących. Jednak wyznawcy Chrystusa 
nie ograniczają się jedynie do pamięci. Tu cho-
dzi o coś więcej – o zbawienie i życie wiecz-
ne w obecności Boga – powiedział. Hierar-
cha przypomniał słowa św. Jana Pawła II, któ-
ry na kartach Tryptyku rzymskiego, podkreślał, 
że  „przemijanie ma sens”. – Owszem, czasu 
nie zatrzymamy, ale możemy nadać mu sens. 
Przestrzeń naszego życia można wypełnić mi-
łością, dobrem i prawdą – służbą Bogu, Oj-
czyźnie i drugiemu człowiekowi. Wtedy życie 
nasze nabiera sensu – powiedział bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że ce-
lebrując w katedrze polowej zaduszki „wspo-
minamy bohaterów narodowych, wybit-

nych żołnierzy, którzy wal-
czyli o wolność naszej Ojczy-
zny w powstaniach i przele-
wali krew «za wolność naszą 
i waszą» na frontach wielu 
wojen”. – Dziś pragnę wspo-
mnieć ponad dwa tysią-
ce polskich pilotów z okre-
su II wojny światowej, któ-
rych groby rozsiane są po ca-
łym świecie. Ponad czterystu 
z nich nie ma własnej mogi-
ły. W roku 80. rocznicy bitwy 
o Anglię w sposób szczególny 
przywołuję legendę polskiego 
lotnictwa śp. gen. bryg. pil. 
Stanisława Skalskiego. W tym 
roku mija 105. rocznica jego 
urodzin. Ten as polskiego lot-
nictwa wyróżniał się profe-
sjonalizmem i niezwykłą od-
wagą w czasie II wojny świa-
towej, broniąc polskiego nie-
ba we wrześniu 1939 roku, 
a później w bitwie o Anglię 
– powiedział bp Guzdek.

Biskup polowy przypom-
niał, że od 1953 r. 115 tys.
żołnierzy uczestniczyło w mi-
sjach pokojowych i stabiliza-
cyjnych poza granicami kra-
ju, a 119 zapłaciło za to cenę 

Żołnierskie zaduszki
w katedrze polowej Wojska Polskiego

– Niech udział w świętej Eucharystii, którą ofiarujemy za poległych i zmarłych żołnierzy, pra-
cowników wojska oraz zmarłych z naszych rodzin będzie czasem szczególnej modlitwy za tych, 
którym tak wiele zawdzięczamy – zachęcał podczas Mszy św. w katedrze polowej bp Józef 
Guzdek. 4 listopada Ordynariusz Wojskowy przewodniczył Eucharystii w intencji poległych
i zmarłych żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej. Po Mszy św. w krypcie
katedry polowej złożone zostały kwiaty i zapalony znicz.
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W krypcie katedry polowej

Modlitewny telemost z kaplicą w Afganistanie
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IRAK
1 listopada w bazie Al Asad ks. mjr Grzegorz Bechta kapelan IX zmia-

ny PKW Irak odprawił Mszę św. w intencji poległych żołnierzy oraz 
zmarłych z rodzin żołnierzy, którzy pełnią służbę podczas IX zmiany. 

Po zakończeniu Mszy św. przed tablicą ze zdjęciami poległych żoł-
nierzy w Iraku został zapalony znicz, by w zadumie i refl eksji oddać 
im cześć i pamięć. Popłynęła melodia Śpij Kolego i słowa modlitwy. 
W ten symboliczny sposób mogliśmy pokazać, że żołnierska pamięć 
nigdy nie przemija, i choć niektórzy z nas odeszli na wieczną wartę, 
my pamiętamy.                                                       KPT. JAROSŁAW SYCHA

KUWEJT
27 października delegacja żołnierzy i pracowników Resortu Obro-

ny Narodowej Zespołu Lotniczego PKW Irak, stacjonującego w ba-
zie lotniczej Al Jaber w Kuwejcie, uczestniczyła w Mszy św. w kate-
drze pw. Świętej Rodziny w stolicy tego kraju. Eucharystię w intencji 
wszystkich żołnierzy 
i pracowników RON 
PKW Irak odpra-
wił ksiądz kapelan 
kpt. Grzegorz Lach. 
Choć ze wzglę-
dów bezpieczeństwa 
z powodu pandemii 
Covid-19 we Mszy 
św. uczestniczyła tyl-
ko kilkuosobowa de-
legacja, to jednak 
można uznać to wy-
darzenie za historyczne. Była to bowiem najprawdopodobniej pierw-
sza Msza św. odprawiana w języku polskim w tutejszej katedrze.

29 października ks. kapelan kpt. Grzegorz Lach odprawił uroczy-
stą Mszę św. w kaplicy w bazie lotniczej Al Jaber z okazji zbliżającej 
się uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego. Żołnie-
rze Zespołu Lotniczego i pracownicy RON oraz ich koledzy z PKW 
Irak modlili się m.in. w intencji swoich bliskich zmarłych oraz kole-
gów poległych na misjach. Symboliczny wystrój kaplicy przypominał 
o lotniczym charakterze tutejszej misji oraz lotnikach, którzy zginęli 
pełniąc służbę w powietrzu.

„A jeśli z nas ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy bę-
dzie kwadrat, nasz lotniczy znak.” (Z Marszu Lotników).                G.L.

LITWA
W Pabrade na Litwie polscy żołnierze uczestniczyli we Mszy św. 

odprawionej w intencji poległych żołnierzy na misjach. Ks. ppłk Ra-
fał Kaproń w homilii przypomniał, że wszyscy jesteśmy wezwani do 
świętości. „Błogosławieni są wszyscy, którzy odpowiadają na wezwa-
nie Chrystusa skierowane do ich serca” – powiedział do zgromadzo-
nych kapelan.                                                                                         R.K.

OPRAC. MM

AFGANISTAN
1 listopada w bazie Bagram, gdzie służą żołnierze z 5 pułku artyle-

rii z Sulechowa, odprawiona została polowa Msza św. w intencji pol-
skich i amerykańskich żołnierzy poległych w Afganistanie.

Wzięli w niej udział żołnierze armii amerykańskiej, na co dzień 
służący z Polakami w PKW „White Eagle” w ramach zmiany „Best 

Team 25”. W homi-
lii ks. por. Mariusz Le-
onik powiedział:  „Spo-
glądamy dziś na te ta-
blice ze zdjęciami i na-
zwiskami żołnierzy po-
ległymi w Afganistanie, 
polskimi i amerykański-
mi – żołnierzami taki-
mi jak my, którzy przy-
jechali tutaj, aby pomóc 
w stabilizowaniu trud-

nej sytuacji Afganistanu. Mieli oni marzenia i plany po powrocie do 
kraju, niestety nie dane im było ich zrealizować”.

Po zakończeniu Eucharystii dowódca kontyngentu płk Daniel Bu-
tryn oraz zastępca dowódcy PKW ze strony USA ppłk Jason Osberg 
zapalili znicze przy Pomniku Pamięci Polskich Żołnierzy Poległych 
w Islamskiej Republice Afganistanu.                       MJR PAWEŁ KIERACH

KOSOWO
1 listopada delegacja żołnierzy XLII zmiany PKW KFOR na czele 

z dowódcą ppłk. Maciejem Bańkowskim i jego zastępcą ppłk. Toma-
szem Lewandowskim oraz ks. kapelanem por. Łukaszem Siedleckim 
odwiedziła miejsca, które upamiętniają poległych polskich żołnierzy 
w Kosowie oraz w Macedonii Północnej.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przy pomnikach i pa-
miątkowych tablicach odmówiono modlitwy za tragicznie zmarłych. 
W tym dniu ks. por Łukasz Siedlecki odprawił także Msze św. w ba-
zie Camp Novo Selo oraz w bazie Camp Film City w intencji zmarłych 
żołnierzy. „Jesteśmy winni naszą modlitwę tym, którzy oddali swe ży-
cie w obronie Ojczyzny”– powiedział kapelan do zgromadzonych na 
zakończenie uroczystości.                    ST. SIERŻ. MATEUSZ ADAMOWICZ

Jesteśmy im winni naszą modlitwę

1 listopada to dla Polaków czas zadumy, refleksji i modlitwy. Szczególnego wymiaru nabiera on na misjach, gdzie żołnierze służą z narażeniem 
życia i zdrowia. W tym dniu modlili się oni na Mszach św. za zmarłych i poległych kolegów oraz zapalali znicze w miejscach pamięci, upamięt-
niających polskich żołnierzy. Bo jak mówią i dają temu świadectwo „żołnierska pamięć nigdy nie przemija”.

Uroczystość Wszystkich Świętych na misjach 
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Modlitwa o pokój w Ojczyźnie
– Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomow-
ników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska – zwracają się biskupi w tekście modlitwy 
o pokój, która została przyjęta 30 października na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Pasterze 
Kościoła w Polsce proszą wszystkich rodaków o usilną modlitwę w tej intencji.

MODLITWA O POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan)

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie 
przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu,
a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny
na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa,
które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają,
nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których
odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej,
obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, 
tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują
swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym 
sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, 
dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, 
wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem.
I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.
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WARSZAWA
Ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego 
Wojska Polskiego modlił się 29 października przy grobach żołnierzy 
i kapelanów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Towarzyszył 
mu ks. mjr Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego.

Kapelani modlili się przy grobach ks. gen. bryg. Antoniego Niewia-
rowskiego, dziekana generalnego Wojska Polskiego (1919-1924) oraz 
ks. płk. Jana Mrugacza, zastępcy dziekana Wojska Polskiego i kapela-
na saperów. Ks. płk Bogdan Radziszewski zapalił znicz w kwaterze żoł-
nierzy 1920 r. oraz pod pomnikiem Gloria Victis. Kapelani modlili się 
też przy grobach ofi ar tragedii smoleńskiej oraz w kwaterze „Ł”, gdzie 
potajemnie grzebani byli bohaterowie podziemia niepodległościowego.

Duchowni nawiedzili kwatery powstańcze, a także miejsce spo-
czynku żołnierzy września 1939 r.  KES

WROCŁAW
W ramach kontynuowania wsparcia na rzecz Wrocławskiego Hospi-
cjum Bonifratrów podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych zrobi-
li jesienne porządki w hospicyjnym ogrodzie. Wojskowi wolontariu-
sze z DA Nieśmiertelni nie poprzestali tylko na pracach porządko-
wych, ale postanowili w nietypowy sposób okazać solidarność oraz 
podnieść na duchu pacjentów i pracowników, którzy przeżywają te-
raz trudny czas związany z pandemią Covid-19.

Po zakończeniu prac w ogrodzie podchorążowie stojąc pod okna-
mi hospicjum, wykonali krótki koncert pieśni wojskowych oraz patrio-
tycznych. Na dźwięk marszowych utworów w oknach pojawili się pod-
opieczni oraz personel medyczny, którzy machając podziękowali za 
obecność i okazaną pomoc. Nie zabrakło również modlitwy w inten-
cji hospicjum – dla zmarłych o dar nieba, dla żyjących o zdrowie, siły 
i ulgę w cierpieniu. 

Zaangażowanie duszpasterstwa akademickiego AWL zostało do-
strzeżone m.in. przez wydawców programu TVP Między Ziemią 
a Niebem, realizowanego przez Redakcję Programów Katolickich.
1 listopada w programie kpr. pchor. Patrycja Borucka z AWL opowie-
działa widzom TVP 1 o inicjatywach DA Nieśmiertelni, m.in. opiece 
nad hospicjum w czasie epidemii oraz pomocy skierowanej do kom-
batantów i seniorów.  DA NIEŚMIERTELNI

KOSOWO
W Camp Novo Selo 11 listopada ks. por. Łukasz Siedlecki, kapelan XLII 
zmiany PKW KFOR odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny z okazji 
przypadającego tego dnia Narodowego Święta Niepodległości.

W kazaniu kapelan przypomniał że hasło Wojska Polskiego „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”  w tych dniach w szczególny sposób wybrzmiewa 
w sercach wszystkich Polaków niezależnie od tego w jakim miejscu 
na świecie się znajdują. Z okazji święta odzyskania niepodległości ka-
pelan, w imieniu biskupa polowego Józefa Guzdka, wręczył medale 
„W Służbie Bogu i Ojczyźnie” żołnierzom PKW KFOR stacjonującym 
w Camp Novo Selo.  ST. SIERŻ. MATEUSZ ADAMOWICZ

KROSNO ODRZAŃSKIE
W Święto Niepodległości w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczy-
stości państwowe, zorganizowane przez władze miasta. Zainauguro-
wała je Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej, któ-
rą celebrowali ks. ppłk Jan Zapotoczny, kapelan garnizonu oraz pro-
boszcz parafi i pw. Św. Jadwigi Śląskiej ks. kan. Zbigniew Samociak.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i po-
wiatu, dowódcy, komendanci i kierownicy jednostek wojskowych 
Garnizonu, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Kapelan garnizonu w imieniu bp Józefa Guzdka, za zasługi dla 
duszpasterstwa wojskowego odznaczył medalem „W Służbie Bogu 
i Ojczyźnie” płk. SG Tomasza Michalskiego, Komendanta Nad-
odrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dzień11listopada to również uroczystość odpustowa parafi i woj-
skowej pw. św. Marcina z Tours w Krośnie Odrzańskim. Sumie odpu-
stowej przewodniczył ks. Jerzy Krauze proboszcz parafi i p.w. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Radnicy.

Na zakończenie uroczystej sumy odpustowej kapelan garnizonu od-
znaczył medalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” zastępcę komendan-
ta 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk. Mariusza Biłca.  XJZ

GRUPA
W ramach obchodów Święta Niepodległości w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego w Grupie sprawowana była uroczysta Msza św. w intencji Oj-
czyzny. – Dzisiaj, w Święto Niepodległości, spełniamy nasz podstawowy 
obowiązek patriotyczny, którym jest gorąca modlitwa za naszą Ojczy-
znę, by te trzy słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna” nie były noszone tylko na 
sztandarach, ale by stanowiły treść życia wszystkich Polaków – powie-
dział podczas Mszy św. ks. mjr Tomasz Krawczyk, proboszcz parafi i i ka-
pelan Centrum Szkolenia Logistyki.  ALINA TALAROWSKA

IRAK
W dniu 11 listopada 2020 r. w bazie Al Asad IX zmiana Polskiego 

Kontyngentu Wojskowego w Iraku podczas uroczystej zbiórki, uczci-
ła Narodowe Święto Niepodległości.

Z okazji tego święta dowódca płk Artur Standio wyraził słowa 
szczerego uznania za ofi arną służbę i pracę oraz życzył kontynuacji 
tradycji oraz wszelkiej pomyślności wszystkim żołnierzom kontyn-
gentu i zaproszonym gościom.

Uroczystą zbiórkę poprzedził w godzinach porannych bieg niepod-
ległości, w którym wzięli udział żołnierze państw koalicyjnych pełnią-
cych służbę w Iraku oraz polowa Msza św., którą odprawił kapelan kon-
tyngentu ks. mjr Grzegorz Bechta. Na koniec został zorganizowany po-
częstunek dla żołnierzy i zaproszonych gości. Podsumowaniem uro-
czystego dnia była prelekcja historyczna zorganizowana przez żołnie-
rzy – pasjonatów historii.  G.B.
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