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PaPieSka intenCja moDlitewna na wrZeSieŃ:
aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz 
i oceanów na świecie.
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Papieski cykl katechez poświęcony Dziejom apostolskim

Kościół to „szpital polowy”, 
który szczególnie troszczy się o chorych

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Wspólnota kościelna opisana 

w Księdze Dziejów Apostolskich 
żyje wielkim bogactwem, jakie Pan 

daje jej do dyspozycji. Święty Łukasz w Księ-
dze Dziejów Apostolskich, by ukazać nam tę 
żywotność, wskazuje także miejsca znaczące, 
na przykład portyk Salomona, będący miej-
scem spotkań wierzących. Portyk to otwar-
ta galeria służąca za schronienie, ale także 
miejsce spotkań i świadectwa. Święty Łukasz 
istotnie zwraca uwagę na znaki i cuda towa-
rzyszące słowu apostołów oraz na szczegól-
ną opiekę nad chorymi, której się poświęcają. 

W piątym rozdziale Dziejów rodzący się 
Kościół ukazuje się jako „szpital polowy”, 
przyjmujący ludzi najsłabszych, czyli cho-
rych. Ich cierpienie przyciąga apostołów, któ-
rzy nie mają „ani srebra, ani złota”, ale są moc-
ni imieniem Jezusa. W ich oczach, podobnie 
jak w oczach chrześcijan wszystkich czasów, 
chorzy są uprzywilejowanymi adresatami za-
powiedzi królestwa Bożego, są braćmi, w któ-
rych Chrystus jest obecny w sposób szcze-

gólny, aby każdy mógł Go szukać i odnaleźć. 
Osoby chore mają dla Kościoła pierwszeń-
stwo, dla kapłańskiego serca, dla wszystkich 
wiernych. Nie wolno ich odrzucać – wręcz 
przeciwnie, należy ich leczyć, opiekować się 
nimi: są przedmiotem troski chrześcijańskiej.

Wśród apostołów wybija się Piotr, któ-
ry ma pierwszeństwo w grupie apostolskiej 
ze względu na prymat i misję otrzymaną od 
Zmartwychwstałego. To on rozpoczyna gło-
szenie kerygmy w dniu Pięćdziesiątnicy i bę-
dzie pełnił rolę kierowniczą na Soborze Jero-
zolimskim.

Piotr, rybak z Galilei przechodzi, ale po-
zwala, aby ktoś inny się ukazywał: żyjący 
i działający Chrystus! Świadek jest bowiem 
tym, który objawia Chrystusa, czy to słowem, 
czy też swoją obecnością cielesną, co pozwala 
mu nawiązywać relacje i być przedłużeniem 
Słowa, które stało się ciałem w dziejach. 

Piotr jest tym, który wypełnia dzieła Na-
uczyciela: patrząc na Niego, widzimy same-
go Chrystusa. Napełniony Duchem swego 
Pana, Piotr przechodzi, nic nie czyni, a jego 
cień staje się uzdrawiającą „pieszczotą”, prze-
kazem zdrowia, tchnieniem czułości Zmar-
twychwstałego, pochylającego się nad chory-
mi i przywracającego życie, zbawienie, god-
ność. W ten sposób Bóg manifestuje swoją bli-
skość i czyni z ran swoich dzieci „miejsce teo-
logiczne swojej czułości. W ranach osób cho-
rych, w chorobach, które są przeszkodami by 
iść naprzód w życiu, zawsze jest obecny Jezus, 
rany Jezusa. To Jezus wzywa każdego z nas, 
abyśmy się opiekowali chorymi, wspierali ich, 
uzdrawiali.

Uzdrawiające działanie Piotra rozbu-
dza nienawiść i wrogość saduceuszy, którzy 
uwięzili apostołów i zaniepokojeni ich tajem-
niczym uwolnieniem zabronili im nauczania. 
Ludzie ci widzieli cuda, których dokonywa-
li apostołowie nie magicznie, lecz w imię Je-

zusa. Nie chcieli jednak tego zaakceptować 
i wsadzili ich do więzienia i pobili. Następnie 
apostołowie zostali cudownie uwolnieni, ale 
serca saduceuszy były tak zatwardziałe, że nie 
chcieli uwierzyć w to, co zobaczyli.

Wówczas Piotr odpowiedział, dając klucz 
życia chrześcijańskiego: „Trzeba bardziej słu-
chać Boga niż ludzi”. Ponieważ saduceusze 
mówili: „Nie wolno wam kontynuować tych 
rzeczy, nie możecie uzdrawiać”. „Bardziej 
słucham Boga niż ludzi” – to jest wspaniała 
odpowiedź chrześcijańska. Oznacza to słu-
chanie Boga bez zastrzeżeń, bez zwlekania, 
bez wyrachowania. Oznacza przyłączenie się 
do Niego, aby stać się zdolnymi do przymie-
rza z Nim i z osobami, które spotykamy na 
naszej drodze.

Prośmy również i my Ducha Świętego o siłę, 
aby nie przestraszyć się tych, którzy każą nam 
milczeć, którzy nas zniesławiają, a wręcz nasta-
ją na nasze życie. Prośmy Go, aby nas umoc-
nił wewnętrznie, byśmy byli pewnymi życzli-
wej i pocieszającej obecności Pana obok nas. 

Zwracając się do Polaków papież powie-
dział: „Serdecznie pozdrawiam polskich piel-
grzymów. Drodzy bracia i siostry, pierwszego 
września przypada 80. rocznica wybuchu dru-
giej wojny światowej, która rozpoczęła się na-
zistowską, niemiecką agresją na Polskę. Pod-
czas, gdy w Warszawie, w Wieluniu i w innych 
miastach będą się odbywały wspomnienio-
we obchody, z udziałem licznych głów państw 
z całego świata, wszyscy będziemy modlić się 
o pokój, aby nigdy nie powtórzyły się tragicz-
ne wydarzenia, sprowokowane przez niena-
wiść, które przyniosły jedynie zniszczenie, 
cierpienie i śmierć. Prośmy Boga, aby pokój 
panował w ludzkich sercach, w rodzinach, 
społeczeństwach i między narodami. Zawie-
rzam was wszystkich matczynej opiece Maryi 
Królowej Pokoju i z serca wam błogosławię”.  

tŁum. o. S. taSiemSki oP (kai)/watykan

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 28 sierpnia przypomniał, że kościół jest jak szpital polowy, który musi troszczyć się o naj-
słabszych, czyli chorych. nie mogą oni być wykluczani. ojciec święty zwrócił się także do Polaków ze słowami: „w 80. rocznicę wybuchu 
ii wojny światowej wszyscy będziemy modlić się o pokój, aby nigdy nie powtórzyły się tragiczne wydarzenia, sprowokowane przez nienawiść, 
które przyniosły jedynie zniszczenie, cierpienie i śmierć”. 
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Wieluń 
Biskup Polowy Wojska Polskiego prze-

wodniczył modlitwie w intencji ofiar II woj-
ny światowej podczas uroczystości, która 
o godz. 4.30 rozpoczęła się w Wieluniu. Od-
czytany został apel pamięci i złożone zostały 
kwiaty w miejscach związanych z pierwszymi 
ofiarami niemieckich nalotów.

O godz. 4.40, tak jak przed 80 laty miesz-
kańców Wielunia zbudziły syreny alarmowe, 
które dały znak do rozpoczęcia uroczystości 
i uczciły pamięć ofiar bombardowania. Na 
placu Legionów zabrzmiały hymny Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Republiki Niemieckiej. 

Przemówienie wygłosił prezydent An-
drzej Duda. Podkreślił w nim, że II wojna 
światowa rozpoczęła się od zbrodni wojen-
nej. – Historycy mówią, że Wieluń miał po-
kazać, jak ta wojna będzie wyglądać, że nie 
będzie żadnych zasad – powiedział. 

Podziękował prezydentowi Niemiec Fran-
kowi-Walterowi Steinmeierowi za obecność. 
Podkreślił, że to właśnie na jego prośbę głów-
ne uroczystości odbywają się w Wieluniu. 
– Panie prezydencie – dziękuję! To jest forma 
moralnego zadośćuczynienia – powiedział 
Andrzej Duda.

Prezydent Niemiec przypomniał, że Wie-
luń miał stanowić nie tylko przykład i pole 

doświadczeń dla niemieckiej armii, ale jego 
zasadniczym celem było „starcie go z mapy 
Polski i jej kultury. – Stoję przed wami, przed 
tymi, którzy przeżyli i przed potomkami ofiar 
i jestem wdzięczny, i jest mi wstyd – powie-
dział. Zdaniem prezydenta Steinmeiera nie-
mieckie zbrodnie powinny zostać upamięt-
nione w jego kraju. – Ich ślady dotykają każ-
dego niemieckiego obywatela – powiedział. Po 
polsku powiedział: „Chylę czoła przed ofiara-
mi niemieckiej tyranii i proszę o wybaczenie”.

Modlitwie upamiętniającej ofiary nalotów 
Luftwaffe przewodniczył bp Józef Guzdek. 
Przypomniał, że 1 września 1939 r. rozpoczę-

ła się najstraszniejsza spośród dotychczaso-
wych wojen. – Pomimo upływu czasu nadal 
dochodzi do nas krzyk wołających o pamięć 
i prawdę. Dlatego stajemy w tym miejscu zro-
szonym krwią niewinnych, aby zaświadczyć 
wobec całego świata o zbrodni popełnionej 
na ludności cywilnej. W pokorze pochylamy 
się przed Tobą, Panem życia, prosząc o ży-
cie wieczne dla poległych i zmarłych podczas 
II wojny światowej – mówił bp Guzdek.

Biskup polowy przywołał słowa suplikacji 
oraz zachęcił zebranych do modlitwy i służby 
na rzecz pokoju. – Prosimy Cię, obdarz nasze 
czasy pokojem. Spraw, aby Polska, Europa i cały 
świat były bezpiecznym domem dla wszystkich 

mieszkańców. Błagamy, aby granice nie dzieli-
ły, lecz stawały się miejscem dialogu oraz źró-
dłem inspirujących spotkań w trosce o budo-
wanie cywilizacji miłości. Maryjo, uproś nam 
przemianę serc, abyśmy pamiętali, że jesteśmy 
dziećmi jednego Boga, który nas wzywa do ży-
cia w braterstwie i pokoju – powiedział.

Modlitwy odmówili także biskupi Kościo-
łów prawosławnego i ewangelicko-augsbur-
skiego, a także przedstawiciele religii moj-
żeszowej i muzułmanin. Odczytany został 
apel pamięci i oddano salwę honorową. Pre-
zydenci złożyli kwiaty w przy kamieniu upa-
miętniającym zbombardowanie kościoła far-
nego, w miejscu, w którym znajdowały się 
Szpital Wszystkich Świętych i synagoga.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
Prezydent Andrzej Duda wraz z gośćmi 

z całego świata uczcili pamięć ofiar II woj-
ny światowej wraz z przedstawicielami 40 de-
legacji zagranicznych, w tym Prezydentem 
Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem 
i wiceprezydentem USA Mikem Pencem na 
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Pochylam głowę przed bohaterami 
II wojny światowej, zwłaszcza przed moimi 
rodakami – tymi, którzy polegli i tymi któ-
rzy przeżyli, którzy walczyli o wolną i suwe-
renną Polskę i wolną Europę, za wolność na-
szą i waszą – dziękujemy Wam – powiedział 
prezydent Andrzej Duda.

Zdaniem prezydenta ludzkość „za mało 
wyciągnęła jeszcze wniosków z tej straszli-
wej lekcji”. – Wciąż zdarzają się czystki et-
niczne, ludobójstwa. Po to pamiętamy, żeby 
nigdy na świecie nie dochodziło do takiego 
bestialstwa. Po to musimy działać, wyciąga-
jąc wnioski  – powiedział.

Prezydent podkreślił, że bierność wobec 
agresywnej polityki jest lekcją, jaką powinni-
śmy wyciągnąć z przeszłości. – Tamta lekcja 
powinna nauczyć nas jednego: może nie było-
by II wojny, gdyby państwa Zachodu sprzeci-
wiły się anschlussowi Austrii, gdyby ostro za-
protestowały przeciwko temu, jak w Niem-
czech traktowano Żydów, gdyby broniono 
Czechosłowacji? Gdyby ówcześni przywódcy 
nie bali się, że dojdzie do następnej wojny? To 
wielka lekcja dla nas jako przywódców Euro-
py i świata, którzy są członkami UE i NATO. 

– Jako Prezydent Republiki Federalnej 
wspólnie z Kanclerzem Federalnym Niemiec 
zwracamy się do Polaków – nie zapomni-
my o tym i będziemy pamiętać o ranach, ja-
kie odniosło polskie społeczeństwo, cierpie-
nie polskich rodzin, jak również podziwia-

Cud pojednania
obchody 80. rocznicy wybuchu ii wojny światowej

na początku września obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu ii wojny światowej. Część obcho-
dów odbyła się w wieluniu, mieście, które jako pierwsze doznało z rąk niemieckich najeźdź-
ców wojny totalnej. tam rozpoczęły się centralne obchody, które przeniosły się następnie do 
warszawy, na pl. marszałka józefa Piłsudskiego. jak zwykle pamięć o obrońcach wester-
platte uczczono pod pomnikiem obrońców wybrzeża.

wieluń – modlitwa w intencji ofiar ii wojny światowej
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my odwagę do powstania, do oporu – mówił 
Frank-Walter Steinmeier, dodając po polsku: 
Nigdy nie zapomnimy.

Nazwał dzisiejsze uroczystości jednym 
z „dowodów cudu pojednania”. – Nie mie-
liśmy prawa domagać się tej łaski, ale stara-
my się jej sprostać. Nasza odpowiedzialność 
należy się Europie. Zjednoczona Europa to 
zbawcza idea, to efekt wyciągniętych wnio-
sków. Ta Europa doznała tego, co w człowie-
ku najgorsze, ale postawiła na to, co w nim 
najlepsze. Ta Europa jest i pozostanie projek-
tem nadziei. Dobrze wiem, że mój kraj pono-
si szczególną odpowiedzialność. My, Niem-
cy musimy dla Europy robić więcej, wnosić 
większy wkład na rzecz bezpieczeństwa i do-
brobytu. Musimy lepiej słuchać. Chcemy tę 
odpowiedzialność wziąć na siebie. Nie mamy 
żadnego powodu, by uważać się za lepszych 
Europejczyków – przekonywał.

Wiceprezydent USA Michael Pence pod-
kreślił, że jest dla niego zaszczytem udział 
w obchodach 80. rocznicy napaści Niemiec 
na Polskę. Zdaniem Pence’a historia Polski 
„jest historią narodu, który nigdy nie tra-
ci nadziei”. W ocenie wiceprezydenta USA 

przyczynami wojny były „odwieczna wal-
ka między złem i dobrem”. – Kierowała na-
jeźdźcami siła, aby narzucić swoją wolę in-
nym narodom. Wszystko, co służyło sile pań-
stwa, było usprawiedliwione. Nawet morder-
stwo, na bezprecedensowa skalę (…) „Czło-
wiek zapomniał Boga”. Ale ci, którzy chcieli 
przeobrazić świat, nie mieli ostatniego słowa. 
Polska i inne narody ujarzmione, przetrwa-
ły i nigdy nie straciły ducha. Polska nie może 
być złamana – przekonywał.

Wiceprezydent Pence nawiązał do piel-
grzymki  Ojca Świętego Jana Pawła II z czerw-
ca 1979 r. i historycznej homilii wygłoszo-
nej na ówczesnym placu Zwycięstwa, któ-
ra, jak powiedział, „przyczyniła się do rewo-
lucji w świadomości Polaków”. – „Solidar-
ność” uznano za pierwszy wolny związek za-
wodowy, upadł mur berliński. Ale tego dnia, 
w tym miejscu, papież Jan Paweł II powiedział: 

„Człowiek nie zrozumie swojej prawdziwej 
natury, ani czym jest godność i dokąd zmie-
rza, bez Chrystusa”. Kiedy Ojciec Święty wy-
powiedział te słowa, miliony Polaków chciało 
być słyszanych. Śpiewali: „Chcemy Boga”. Tu 
stoi przed nami krzyż, dokładnie naprzeciwko 
Grobu Nieznanego Żołnierza. To symbol pol-
skiej wiary i wytrwałości. To trwałe świadec-
two wiary Polaków. Solidarność narodów jest 
możliwa wtedy, kiedy uwzględnia się działania 
boskie – mówił wiceprezydent USA.

Zdaniem Pence’a należy teraz spojrzeć 
w przyszłość. – Od tego dnia mogę państwa 
wszystkich zapewnić: Polska, USA i wszyst-
kie kraje miłujące wolność, będą razem 
w przyszłości. Niech Bóg was błogosławi, 
niech Bóg błogosławi Polskę. Niech Bóg bło-
gosławi Stany Zjednoczone – zakończył.

Po salucie narodowym – 21 wystrza-
łach armatnich – na placu Piłsudskiego za-
brzmiał dzwon „Pamięć i Przestroga”, które-
go imię jest motywem obchodów rocznico-
wych. W dzwon uderzali kolejno obecni na 
uroczystościach przywódcy państw. Następ-
nie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza 
został złożony wspólny wieniec z biało-czer-

wonych kwiatów i szarfą, na której również 
znalazły się słowa „Pamięć i przestroga”.

Katedra Polowa Wojska Polskiego
Po południu Ordynariusz Wojskowy prze-

wodniczył Mszy św. w intencji ofiar II woj-
ny światowej oraz weteranów walk o niepod-
ległość. W homilii bp Guzdek podkreślił, że 
w kolejną rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, warto zastanowić się nad przyczyna-
mi moralnymi i duchowymi, które do niej 
doprowadziły. Jego zdaniem „korzeniem zła 
i źródłem wielu nieszczęść na ogromną skalę 
na początku XX wieku było odrzucenie Boga 
i Jego przykazań”. – To ludzka pycha sprawi-
ła, że człowiek żądny władzy zdetronizował 
Boga, aby zająć Jego miejsce. A gdy nie ma 
Boga, wszystko mi wolno – mówili przywód-
cy Trzeciej Rzeczy, a także władcy sowieckiej 
Rosji – powiedział. 

Biskup podkreślił, że odrzucone zostały 
wtedy: idea godności i praw człowieka oraz 
zasada równości wobec prawa i odpowie-
dzialności za popełnione czyny, które „stano-
wiły fundament europejskiej kultury i świa-
ta wartości”. – Dzięki podjętej walce zarówno 
w kraju, jak i na wielu frontach II wojny świa-
towej w imię hasła „za wolność naszą i waszą” 
zostało pokonane imperium zła. Wprawdzie 
w Polsce jeszcze przez wiele lat doświadcza-
liśmy sowieckiej dominacji, ale dziś możemy 
się cieszyć pełną wolnością – powiedział. 

Dodał, że nadal trwa „walka o kształt Eu-
ropy i świata”. – Dziś pycha ponownie zapusz-
cza korzenie w sercach wielu ludzi. Podejmo-
wane są kolejne wysiłki w celu zdetronizowa-
nia Boga i odrzucenia ewangelicznych, uni-
wersalnych wartości. Kwestionuje się podsta-
wowe pojęcia: mężczyzny i kobiety, praw czło-
wieka i rodziny – powiedział. Zdaniem Ordy-
nariusza Wojskowego „trzeba usłyszeć woła-
nie poległych i zamordowanych, które dobie-
ga z pól bitewnych, łagrów i obozów koncen-
tracyjnych oraz wojennych cmentarzy, aby za-
chować wartości, na których został zbudowa-
ny gmach chrześcijańskiej Europy”. 

Eucharystię koncelebrowali kapelani Or-
dynariatu Polowego. Uczestniczyli w niej 
kombatanci i weterani walk o niepodle-
głość, Wojciech Kolarski, podsekretarz sta-
nu w kancelarii prezydenta RP, Jan Józef Ka-
sprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, parlamentarzyści, gene-
rałowie WP, m.in.: gen. broni Jarosław Mika, 
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbroj-
nych, gen. broni pil. Michał Sikora, gen. dyw. 
Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny 
Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. Ro-
bert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.

Dzwon „Pamięć i Przestroga”
W przeddzień rocznicy bp Józef Guzdek 

pobłogosławił dzwon „Pamięć i Przestroga”, 
który został specjalnie na tę okazję odlany 
(zdjęcie na okładce). W uroczystości wziął 
udział Wojciech Kolarski, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP, ks. kpt. Marcin 
Janocha oraz pracownicy kancelarii.

Dzwon został wykonany w pracowni lu-
dwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu 
o ponad 200-letniej tradycji. Dzwon zamówi-
ła Kancelaria Prezydenta RP. Wykonany jest 
z brązu, waży 800 kg (jego waga ma nawią-
zywać do 80 rocznicy). Powierzchnia dzwo-
nu jest ciemnoszara i matowa. Wybrzmie-
wa w tonacji fis/ges1. Umieszczono na nim 
inskrypcje „Dar Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, 1 IX 2019”, „Wieluń 1 IX 1939” 
oraz jego imię „Pamięć i Przestroga”. Ser-
ce dzwonu powstało na Śląsku w firmie 
Rduch Bells & Clocks z Czernicy koło Ryb-
nika. Dzwon został przekazany do Wielunia, 
pierwszego miasta zbombardowanych przez 
Niemców 1 września 1939 r. 

krZySZtoF StęPkowSki
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w uroczystościach rocznicowych wzięły udział delegacje oficjalne z 40 państw
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PKW BośNIA I HerCegoWINA
W niedzielę 1 września pamięć o ofiarach II wojny światowej uczci-

li żołnierze PKW EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie. W ka-
plicy nuncjatury apostolskiej w Sarajewie odprawiona została uroczy-
sta Msza św. w intencji wszystkich żołnierzy i ofiar poległych w cza-
sie wojny. Celebrujący Mszę św. ks. prałat Henryk Mieczysław Jago-
dziński przypomniał w homilii „Aby zapanował pokój”, słowa święte-
go Jana Pawła II, które wygłosił do młodzieży 12 czerwca 1987 r. na 
Westerplatte: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu 
jakieś swoje «Westerplatte». Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć 
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można 
«zdezerterować». Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które 

trzeba «utrzymać» i «obronić», tak jak to Westerplatte, w sobie i wo-
kół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych”. 

Podkreślił także, że „Misja PKW EUFOR jest też służbą dla poko-
ju, dla ludzi, których w większości nie znacie, a dla których tu jeste-
ście, aby nigdy więcej nie było wojny na tej ziemi”. 

Przed Mszą św. grupę żołnierzy, pracowników resortu ON oraz go-
ści uczestniczących we wspólnej modlitwie bardzo serdecznie przy-
witał nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie, arcybiskup Luigi 
Pezzuto. Po Mszy św. miał miejsce poczęstunek, podczas którego do-
wódca PKW EUFOR ppłk Paweł Jędryczka podziękował ks. Henry-
kowi Jagodzińskiemu za możliwość wspólnej modlitwy w tak ważną 

dla Polaków rocznicę w ojczystym języku, wrażając jednocześnie na-
dzieję na kolejne spotkania.

mjr jaCek CHorZęPa 

80. rocznica wybuchu II wojny światowej na misjach
tę ważną dla wszystkich Polaków rocznicę obchodzili żołnierze nie tylko w kraju, ale i na misjach wojskowych poza ojczystymi granicami. 
uczestniczyli w uroczystych zbiórkach i mszach św. modlili się za poległych w tym największym zbrojnym konflikcie w dziejach ludzkości.

PKW IrAK
1 września w bazie At Taji ks. ppłk Robert Krzysztofiak, kapelan 

VII Zmiany PKW IRAK odprawił uroczystą Mszę św. w intencji po-
ległych polskich żołnierzy we wrześniu 1939 r. W trakcie wygłoszo-

nej homilii zostało odczytane przesłanie biskupa polowego gen. bryg. 
Józefa Guzdka, nawiązujące do wydarzeń sprzed 80 lat. We Mszy św. 
uczestniczyli żołnierze kontyngentu.

kPt. P. SPólny

PKW KoSoWo
30 sierpnia w Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Novo Selo 

odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy XL zmiany Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego KFOR. Dowódca uroczystości kpt. Grzegorz 
Klimkiewicz złożył meldunek o gotowości do uroczystości dowódcy 

ppłk Piotrowi Idusowi. Następnie została podniesiona na maszt flaga 
Rzeczpospolitej Polskiej i został odśpiewany hymn państwowy.

Podczas wystąpienia ppłk Piotr Idus nawiązał do historycznych 
wydarzeń z dnia 1 września 1939 r., bohaterskiej walki polskich żoł-
nierzy z przeważającymi siłami armii niemieckiej w kampanii wrze-
śniowej. Kpt. Michał Makuch odczytał apel poległych zakończony sal-
wą honorową. 

Tego dnia żołnierze  licznie zgromadzili się w kaplicy na modlitwie 
za poległych żołnierzy. Kapelan XL zmiany, ks. ppor. Łukasz Siedlecki 
w homilii podkreślił, jak ważna jest pamięć o tych, którzy przez świa-
dectwo życia, uczą nas, jak wiernie służyć Bogu i Ojczyźnie.

PPor. PaweŁ raCZkowSki
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6 NASZA SŁUŻBA

Wieluń jest miastem-symbolem. 
Dokonany na niego nalot nie-
mieckich samolotów rozpo-
czął się pięć minut wcześniej 

niż strzały z pancernika Schlezwik-Holstein 
skierowane na Polską Składnicę Tranzyto-
wą na Westerplatte. Niemieckie bomby spa-
dły na stare miasto wpisane w historię Pol-
ski. W średniowieczu władali nim książęta 
śląscy z dzielnicy opolskiej. W 1396 r. Wie-
luń i ziemię wieluńską przyłączył do Króle-
stwa Polski król Władysław Jagiełło (na na-
grobku tego wielkiego władcy w katedrze wa-
welskiej znajduje się herb ziemi wieluńskiej 
upamiętniający to wydarzenie). Świadkami 
długiej historii miasta są zabytkowe świąty-
nie, bramy miejskie, relikty murów obron-
nych. W II Rzeczypospolitej Wieluń był mia-
stem powiatowym położonym na terytorium 
województwa łódzkiego, liczył ok. 15 tysięcy 
mieszkańców utrzymujących się z rzemiosła, 
handlu, rolnictwa. Nie było tu żadnych zakła-
dów przemysłowych, nie stacjonowały jakie-
kolwiek formacje wojskowe. Zaledwie 21 ki-
lometrów dzieliło Wieluń od ówczesnej gra-
nicy polsko-niemieckiej.

Latem 1939 r., zarówno tu, na ziemi pogra-
nicza, jak też w innych rejonach Polski potę-
gował się niepokój, wzrastało napięcie, wojna 
„wisiała na włosku”. W Wieluniu, w ostatniej 
dekadzie sierpnia, miały m.in. miejsce próbne 
alarmy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwga-
zowej, wyły syreny, mieszkańcy byli zobowią-
zani opuszczać swoje domy. Niezależnie od 
niepokojów i napięć miasto żyło swoim usta-
lonym, odwiecznym rytmem. Dzień 1 wrze-
śnia wypadł w 1939 r. w piątek. Jak zawsze 
tego dnia na wieluńskim rynku odbywał się 
tradycyjny, cotygodniowy targ, od przedświtu 
ciągnęły ku miastu chłopskie furki z wiejskimi 
produktami, owocami, nabiałem. 

Przygotowania do wojny 
W polskich planach wojennych przygo-

towywanych przez sztabowców powiat wie-
luński znalazł się w pasie obrony Armii 
„Łódź”, dowodzonej przez gen. dyw. Juliusza 
Rómmla. Jego główna linia przebiegała 
wzdłuż rzek Warty i Widawki, oddalona była 
ok. 30 km na wschód od Wielunia. 

Powiat wieluński miał stanowić przedpo-
le rozpoznawcze. W chwili wybuchu wojny 
przewidywano na nim jedynie ewentualne 
starcia, które miały opóźniać natarcie prze-
ciwnika w kierunku zasadniczej linii obro-
ny. Na terenie powiatu zostały luźno rozrzu-
cone oddziały kawalerii i bataliony Obrony 
Narodowej. 

Natomiast po stronie niemieckiej w rejo-
nie graniczącym z powiatem wieluńskim roz-
mieszczone były w pełnej gotowości bojowej, 
oczekują na rozkaz do ataku na Polskę, jed-
nostki 10 Armii gen. Walthera von Reiche-
nau, wchodzące w skład Grupy Armii „Po-
łudnie”, której siłami miało zostać wykonane 
główne uderzenie z rejonu Wrocław-Opole 
w kierunku na Łódź-Piotrków-Warszawę. 

Zbrodniczy nalot
1 września dwie minuty po godzinie pią-

tej (czyli dwie minuty po godzinie czwartej 
wedle czasu polskiego), niemieckie eskadry 
(łącznie 29 samolotów) z czarnymi krzyżami 
na skrzydłach wystartowały do ataku lotni-
czego, którego celem był Wieluń. Dwie z lot-
niska wojskowego w Nieder-Ellguth (obecnie 
Ligota Dolna), położonego niedaleko Góry 
Świętej Anny na Opolszczyźnie; jedna z lot-
niska Neudorf koło Opola. 

Służby dozoru lotniczego Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej zaalarmowały 
posterunek w Wieluniu,  że od strony miej-
scowości Praszka zbliżają się niezidentyfiko-
wane samoloty. Chwilę przed nalotem włą-
czono w mieście syreny alarmowe. Wielu 
z mieszkańców budzonych przez nie ze snu, 
było przekonanych, że jest to zapowiedziany 
na ten dzień kolejny alarm ćwiczebny Jeden 
ze świadków wspominał: „Za chwilę zawyła 
syrena miejska (…) zobaczyłem jak samo-
loty zatoczyły rundę nad miastem po czym 
obniżyły lot. Usłyszałem okropny świst i za 
chwilę szyby w naszym lokalu wyleciały na 
podłogę”. 

W nalocie uczestniczyły samoloty Jun-
kers 87B, zwane sztukasami. Spadały na cel 
pod kątem 60 czasem 75 stopni z przeraża-
jącym wyciem uruchamianych samoczynnie, 
zainstalowanych na podwoziu syren, tzw. sy-
ren Udeta, zwanych też trąbami jerychoński-

Krzyk wołających o pamięć i prawdę

mi. Ich dźwięk potęgował grozę i przeraże-
nie, zwiększał niepomiernie efekt psycholo-
giczny nalotu.

Za sterami sztukasów siedzieli piloci dy-
wizjonów trzech pułków bombowców nur-
kujących. Bezpośredni rozkaz do ataku do-
wódcy dywizjonów otrzymali o godz. 20.00 
poprzedniego dnia od gen. Wolframa von 
Richthofena, dowódcy niemieckiego lotnic-
twa do zadań specjalnych. Rozkazano im, 
aby zbombardowali zachodnią część miasta.

Podczas pierwszego nalotu na miasto spa-
dło ponad 20 ton materiałów burzących i za-
palających, w tym 112 bomb o wadze 50 kg 
i 29 bomb o wadze 500 kg. Niemiecki sposób 
bombardowania zakładał użycie różnych ro-
dzajów ładunków, tak, aby zwiększać straty, 
powiększać obszar ogarnięty pożarem.  

Dlaczego Wieluń?
Takie pytanie pojawiło się natychmiast po 

niemieckim ataku. W mieście nie było żad-
nych umocnień i instalacji o charakterze mi-
litarnym, nie było też jakiejkolwiek obro-
ny przeciwlotniczej. Miasto nie było węzłem 
drogowym, którego zniszczenie zastopowa-
łoby marsz wojsk niemieckich. Nie było tu, 
o czym wspominałem, jakichkolwiek zakła-
dów przemysłowych. W decyzji o ataku do-
patrywano się inspiracji wieluńskiej niemiec-
kiej agentury, która doniosła o pojawieniu się 
w mieście dwa dni wcześniej polskich kawa-
lerzystów. Rzeczywiście oddziały kawaleryj-
skie Korpusu Ochrony Pogranicza przejecha-
ły przez miasto. I tylko tyle. 1 września były 
daleko od Wielunia, stawiając opór wojskom 
niemieckim w bitwie pod Mokrą. Najbliższe 
polskie oddziały, jak wykazała analiza doku-
mentów, znajdowały się kilkanaście kilome-
trów od Wielunia. Niemniej w relacjach nie-
mieckich utrwaliło się przekonanie, że nie-
mieckie bombowce zaatakowały polską bry-
gadę kawalerii, niszcząc ją całkowicie. Jeśliby 
rzeczywiście atak wymierzony był w żołnie-
rzy, dlaczego bombardowano domy miesz-
kalne, świątynie, budynki użyteczności pu-
blicznej? W mieście po wkroczeniu oddzia-
łów niemieckich nie natrafiono na ciała pole-
głych polskich żołnierzy. To był przemawia-
jący argument, poświadczający, że atak bom-

w niniejszym numerze „naszej Służby”, w tekście Cud pojednania, znalazła się relacja o uroczystościach w wieluniu, mieście, na któ-
re 1 września padły pierwsze niemieckie bomby, inicjujące straszliwą ii wojnę światową. to stamtąd, jak to ujął w słowach modlitwy 
bp józef guzdek, „dochodzi do nas krzyk wołających o pamięć i prawdę”. Przypomnijmy przebieg tamtego tragicznego dnia zagłady pol-
skiego miasta, gdzie rozległ się ten krzyk, który nie milknie. 

wieluń płonie! – wielun brennt! 
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bowców wymierzony był w bezbronnych 
mieszkańców Wielunia.  

Barbarzyński atak na Wieluń był pierwszy 
akordem bezlitosnej „wojny totalnej”. Dowo-
dem na to, że III Rzesza Niemiecka rozpo-
czynając 1 września 1939 r. straszliwą woj-
nę, nie zamierzała respektować dotychczaso-
wych zasad. Przestały się liczyć zasady kon-
wencji haskiej (1907), która przewidywały 
m.in. powstrzymywanie się od bombardowa-
nia z powietrza miast otwartych, oszczędza-
nia zabytków kultury, szpitali, obiektów kul-
tu religijnego.

Wieluń stał się symbolem wcielania w rze-
czywistość wojny brutalnej, zbrodniczej prze-
mocy. Wcielania w czyn dyrektywy Adolfa Hi-
tlera przedstawionej na naradzie z generałami 
odbytej w Obersaltzbergu 22 sierpnia 1939 r.: 
„Całkowite zniszczenie Polski jest celem woj-
skowym (…) Środki są całkowicie obojęt-
ne. Zwycięzca nigdy nie będzie interpelowa-
ny, czy powody jego były uzasadnione. Dlate-
go nie idzie o to, by po swej stronie mieć pra-
wo, lecz wyłącznie o osiągnięcie zwycięstwa 
(…) W tym celu przygotowałem, na razie tyl-
ko na Wschodzie, moje oddziały Totenkopf, 
rozkazując im zabijać bez miłosierdzia i bez li-
tości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego po-

chodzenia i polskiej mowy (...) Bądźcie twar-
dzi i bezwzględni, działajcie szybciej i brutal-
niej niż inni”. 

To było też wskazanie do prowadzeni tzw. 
Blitzkriegu, wojny błyskawicznej, bombardo-
wania bezbronnych, otwartych miast, bezli-
tosnego stosunku do cywilów, niespotyka-
nych dotąd aktów terroru. Takie postępo-
wanie miało doprowadzić się do złamania 
woli walki polskiego społeczeństwa, wzbu-
dzić chaos i panikę wśród ludności cywilnej, 
wytworzyć atmosferę strachu i dezorganiza-
cji na zapleczu polskiej obrony, osłabić mora-
le walczących żołnierzy. 

Wieluń płonie! – Wielun brennt! 
Pierwsze bomby spadły na szpital Wszyst-

kich Świętych, którego dach był oznaczo-
ny znakiem Czerwonego Krzyża i zgodnie 
z konwencjami międzynarodowymi podlegał 

ochronie. Zginęły 32 osoby w tym 26 chorych, 
także dwie pracujące w szpitalu siostry zakon-
ne i osoby z obsługi szpitalnej. Straty byłyby 
większe, gdyby nie to, że dyrektor szpitala, dr 
Zygmunt Patryn, kilka dni wcześniej, spodzie-
wając się złego, nakazał wypisać ze szpitala 
osoby w lżejszym stanie. Zbombardowany zo-
stał również budynek oddziału położniczego 
oraz szpitala zakaźnego. 

„Wbiegłem do gmachu, którego część po-
łudniowo-wschodnia leżała w gruzach. Tam 
przybiega do mnie z budynku zakaźnie cho-
rych siostra pielęgniarka z urwaną częścią 
dłoni. Pobiegłem do budynku położniczego, 
który był również zawalony (...). Sale – ope-
racyjna i opatrunkowa były w gruzach (...) 
Położna odebrała dwa porody w parku szpi-
talnym (…) Samoloty wróciły potem po raz 
drugi i jeszcze raz. Za trzecim razem znów 
zbombardowały szpital. Jedna z bomb wy-
rwała w ogrodzie tak wielki krater, że zmie-
ściłoby się w nim pół domu” – relacjonował 
dr Patryn. 

Niebawem nastąpiły dwa kolejne naloty, 
o godzinie szóstej i dziewiątej, ich celem była 
wschodnia część miasta. Zrzucono 380 bomb 
o sile wybuchu 46 000 kg. Kolejny nalot miał 
miejsce o godzinie czternastej. 

Zniszczone lub w poważnie uszkodzone 
zostały historyczne budynki, m.in. kościół 
farny pw. Świętego Michała Archanioła z po-
czątku XIV w. (jego ruiny zostały później wy-
sadzone przez Niemców w powietrze), syna-
goga, klasztor augustiański, budynek ratusza 
z Bramą Krakowską, kilkanaście kamienic 
z XVII-XIX wieku wokół rynku, elektrownia, 
hotel, ucierpiały mury obronne.

Piloci niemieccy bombardowali Wieluń 
metodycznie, z małej wysokości, natomiast 
(…) „samoloty myśliwskie nie mając po-
trzeby osłaniana ataków bombowców przed 
polskim samolotami, gdyż takich nie było 
w okolicach Wielunia, latały nad miastem lo-
tem koszącym i z broni pokładowej ostrzeli-
wały uciekających mężczyzn, kobiety i dzieci. 
Wszyscy świadkowie tego wydarzenia zgod-
nie potwierdzają, iż wówczas rozpętało się 
piekło” (Tadeusz Olejnik).

„Popłoch w mieście był nie do opisania. 
Ludzie uciekali z miasta, wielu biegło tylko 
w bieliźnie, zaskoczenie było tak wielkie, że 
niektórzy odchodzili od zmysłów” – zanoto-
wał jeden ze świadków. 

„Najwyżej dwieście osób przebywa-
ło w tym około 70% zniszczonym, niegdyś 
15 000 mieszkańców liczącym mieście (…) Tu 
i owdzie przebłyskuje jeszcze ogień (…) Na 
ulicach leżą gruzy, kamienie, poprzewraca-
ne słupy elektryczne i telefoniczne. W jasnym 
świetle dziennym można zobaczyć wszystkie 
skutki bombardowania. Śródmieście jest cał-
kiem zdruzgotane. Domy zostały tu wypalo-
ne, zapadły się zmiażdżone przez bomby albo 
zostały przez nie zmiecione. Druty telefonicz-
ne i elektryczne zwisają poplątane. Bomby po-
dziurawiły ulice i place, zaorały połacie ziemi 
duże i mniejsze niewypały leżą na ulicach (..) 
Ze stert kamieni zapadłych domów wygląda-
ją zmięte bety, zdruzgotane szafy (…) Stud-
nie zostały uszkodzone i zanieczyszczone. 
Pod domami leżą zwłoki” – to fragmenty re-
lacji członków niemieckiej grupy operacyjnej, 
skierowanej 2 wrzesnia po bombardowaniu 
do objęcia zarządu w zniszczonym Wieluniu. 

Jaki był wymiar zbrodni? Przez lata określ-
no ją na ok. 1200 osób. Zdaniem prowadzą-
cego śledztwo prok. Arkadiusza Gałaja jest 
to liczba zawyżona, może dotyczyć wszyst-
kich ofiar pierwszych dni wojny w Wieluniu 
i okolicy. Na pewno było to kilkaset osób. Cia-
ła wielu ofiar były rozczłonkowane, zabitych 
chowano w zbiorowych mogiłach, bez sto-
sownej dokumentacji. Wśród zabitych było 
dużo Żydów, którzy w przedwojennym Wie-
luniu stanowili jedną trzecia ludności. Setki 
innych osób zostało ranionych, kontuzjowa-
nych. Zniszczeniu uległo ok. 70% zabudowy.

***
Polskie śledztwo w sprawie zbrodnicze-

go bombardowania Wielunia rozpoczęło się 
w 1970 r., zebrane dowody zostały przekaza-
ne w 1978 r. do Centrali ds. Zbrodni Naro-
dowosocjalistycznych w Ludwisburgu; zaini-
cjowane w RFN śledztwa dwukrotnie zosta-
ły umorzone. „To, co według ocen polskich 
prawników jest zbrodnią wojenną, według 
ocen prawników niemieckich mieści się w ra-
mach działań wojennych, a jeżeli nawet w ich 
ramach miały miejsce zabójstwa wykracza-
jące poza wojenną konieczność, to czyny te 
uległy przedawnieniu, Nie mogą być zatem 
ścigane w RFN” – napisano w orzeczeniu 
o przedawnieniu. 

Trzeba było lat, żeby z ust Prezyden-
ta Niemiec usłyszeć słowa, że „zbyt niewie-
lu Niemców wie dzisiaj o tym miejscu  i nad-
szedł czas, aby się to zmieniło” bowiem. Wie-
luń musi być obecny w naszych umysłach 
i w naszych sercach. Tu w Wieluniu sąsiedz-
two polsko-niemieckie zostało unicestwione 
z tak radykalną wolą niszczenia, z taką siłą, że 
pamięć o tym boli jeszcze dzisiaj”. 

jęDrZej Łukawy
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giewont – góra symbol
Giewont leży na północnej grani Kopy 

Kondrackiej, pomiędzy dolinami: Bystrej, 
Kondracką, Strążyską i Małej Łąki. Jest naj-
wyższym szczytem w Tatrach Zachodnich 
(1894 m. n.p.m.) w całości leżącym na tere-
nie Polski. Najstarsze dokumenty wspomi-
nają o istnieniu w XVI wieku kopalni mie-
dzi Gyewant w Giewoncie. Nie zostało jed-
nak wyjaśnione ostatecznie pochodzenie na-
zwy góry. Wywodzi się prawdopodobnie z ję-
zyka niemieckiego, od słowa Wand („ścia-
na”, „skała”). Pierwotna forma brzmiała za-
pewne Gewand („grupa skał”) bądź Gäh-
wand („stroma skała”). Jednak według gen. 
Mariusza Zaruskiego (1867-1941), pionie-
ra polskiego taternictwa, podobnie jak wie-
le innych nazw tatrzańskich, nazwa góry po-
chodzi od nazwiska góralskiego – żyje do tej 
pory ród Giewontów

Wyjątkowość Giewontu dostrzegano 
w kotlinie zakopiańskiej już od dawna. Przy-
pominający śpiącego rycerza masyw budził 
wyobraźnię, zwłaszcza w okresie zaborów tę-
sknie spoglądano na jego sylwetkę, oczekując 
wraz z podniesieniem się „śpiącego rycerza”, 
zmartwychwstania Polski. 

 
Skąd pomysł ustawienia krzyża
na giewoncie?

Inicjatywa umieszczenia krzyża na Gie-
woncie wyszła od ks. Kazimierza Kaszelew-
skiego (1866-1935), a ściślej od górali, którzy 
usłyszeli z ust proboszcza parafii zakopiań-
skiej o zwyczaju stawiania krzyży na wielu 
wzgórzach na południu Europy, dla uczcze-
nia wielkich rocznic czy też przełomu wie-
ków. „Mówiąc o Jubileuszu »miłościwego 
lata«, wspomniałem moim parafianom, że 
we Włoszech, na pamiątkę kończącego się 
starego, a rozpoczynającego się nowego stu-
lecia, postawiono kilkanaście żelaznych krzy-
żów na szczytach gór, pomiędzy tymi nawet 
na Wezuwiuszu. Biorąc z tego asumpt, pro-
siło mnie kilkunastu najpoważniejszych gó-
rali, abym się zajął postawieniem podobnego 
krzyża na Giewoncie. Uczyniłem chętnie tej 
prośbie zadość i ogłosiłem z ambony zamiar, 
wzywając do składek, które też zaraz spływać 

poczęły”, pisał w czasopiśmie „Głos Narodu” 
z 21 września 1901 r.

Nie wszystkim pomysł postawienia krzy-
ża przypadł do gustu. Lokalny tygodnik 
„Przegląd Zakopiański” krytykował pomysł 
ks. Kaszelewskiego zarzucając mu pychę: 
„Grono parafian zakopiańskich tym krzyżem 
na Giewoncie postawi pomnik nie tryumfu 
nad światem, bo go tam prawie widać nie bę-
dzie, ale chyba tylko własnej swojej pysze”. 

Budowa krzyża
Projekt i wykonanie krzyża powierzono 

krakowskiej firmie Józefa Góreckiego. Pier-
wotnie krzyż liczyć miał 12 metrów, jednak 
aby przekonać się czy będzie on widoczny 
z Zakopanego ks. Kaszelewski zorganizował 
wyprawę, w celu ustawienia próbnego krzyża. 
„Z ostatniego pod Giewontem szałasu zabrali-
śmy dwie długie żerdzie, które górale z podzi-
wienia godną zręcznością na szczyt wynieśli. 
Na szczycie zbiliśmy z tych żerdzi krzyż, a dla 
nadania mu większej szerokości, poprzybija-
li do żerdzi w poprzek w odstępach deski na 
1 m długie. Tak zaimprowizowany krzyż usta-
wiliśmy w jamie, w skale naprędce wybranej, 
60 cm głębokiej i obłożyliśmy kamieniami dla 
lepszego umocnienia. Krzyż ten próbny miał 
10,5 m wysokości. Wróciwszy do Zakopane-

Historia krzyża na giewoncie

go, spostrzegliśmy z radością, że krzyż gołym 
okiem daje się widzieć, choć bardzo mały”. Po 
tych przymiarkach proboszcz zadecydował 
o powiększeniu rozmiarów krzyża. Polecił fa-
bryce Góreckiego wykonać krzyż wysoki na 
17,5 m, z których 2,5 m miało zostać wpusz-
czone w skałę Giewontu. Tymczasem próbny 
krzyż złamał się po kilku dniach od podmu-
chów halnego, którego w Zakopanym „czuć 
nawet nie było”.

Produkcja elementów krzyża trwała kil-
ka miesięcy. Pomiędzy ks. Kaszelewskim, po-
mnym szybkiego złamania się drewnianego 
krzyża, a właścicielem fabryki wywiązała się 
korespondencja, w której wykonawca zapew-
niał o trwałości wykonanej konstrukcji i od-
porności na panujące w górach warunki.

W połowie czerwca „fabryka krzyż wyko-
nała i koleją do Zakopanego przysłała mniej 
więcej w 400-tu kawałkach. Mając krzyż na 
miejscu, zapowiedziałem moim parafianom 
wyprawę na Giewont i zachęciłem do pomo-
cy w wyniesieniu krzyża. Dnia 3 lipca zebrali 
się też tutejsi Górale w liczbie około 500 osób 
i 18 wozów przy kościele. Po Mszy św. wyru-
szyliśmy do Kuźnic, rozdzieliwszy żelazo na 
pojedyncze wozy, które też wywiozły je do-
kąd się dało, tj. do tzw. Piekiełka. Tu nastąpił 
podział. Wszyscy mieli co dźwigać, tym wię-
cej, że prócz żelaza trzeba było wynieść 400 
kg cementu i 200 konewek płóciennych wody. 
Około godz. 11.00 wszyscy szczęśliwie znaleź-
li się na szczycie i ciężar rozłożyli. 10 m ku-
bicznych zawierająca jama w skale została po-
przednio wykuta, co dwóch górali kosztowało 
7 dni pracy. Po wytchnieniu na szczycie wszy-
scy się rozeszli. Został tylko właściciel fabry-
ki ze swym monterem, ja i 6 górali, aby spód 
krzyża w skale umocować. Gdy się nam to 
szczęśliwie udało i gdyśmy jamę kamieniami 
zasypali, a narożniki krzyża cementem zala-
li, pozostawiliśmy na górze montera, który z 2 
Góralami resztę krzyża zmontował, co 6 dni 
pracy kosztowało”, zanotował ks. Kaszelewski. 

Ks. Kaszelewski co prawda o tym nie 
wspomina, ale zachowała się relacja, że jako 
żyjący blisko ludu i znający jego potrzeby 
wiedział, jak należy „wzmóc moc” u górali 
wytrwale pracujących przy budowie krzyża. 

– Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na giewoncie wznieśli krzyż. ten krzyż patrzy na całą Polskę od tatr aż do Bałtyku 
i ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda! — «w górę serca!» trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku aż po tatry, patrząc w stronę krzyża 
na giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda! — «w górę serca!» – mówił na zakończenie mszy św. w Zakopanem, 6 czerwca 1997 r., 
ojciec święty jan Paweł ii. Dziś kiedy obecność tego znaku jest kwestionowana, warto przypomnieć sobie historię powstania i umieszcze-
nia krzyża, na tej najbardziej rozpoznawalnej górze wznoszącej się nad stolicą polskich tatr.
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Flagi papieskie na ramionach krzyża
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Kronikarz jego budowy zanotował, że w nie-
sionym na wierzchołek Giewontu pakunku 
poza cementem i wodą znalazły się także trzy 
antałki piwa i dwa litry wina dla spragnio-
nych budowniczych.

Krzyż wznosił się ponad szczyt na 15 m, 
w przecięciu ramion umieszczony został 
uproszczony symbol tarczy słonecznej z blachy, 
a w niej wycięty napis, jaki Ojciec Święty Leon 
XIII ułożył dla krzyży jubileuszowych: Jesu 
Christo Deo – restitute per Ipsum salutis MCM 
(Jezusowi Chrystusowi, Bogu, w 1900 rocz- 
nicę przywrócenia przez Niego zbawienia). 

Poświęcenie krzyża
Poświęcenie krzyża odbyło się 19 sierpnia 

1901 r. Po odprawieniu Mszy św. o godz. 7.00 
parafianie i liczni goście wyruszyli do Kuźnic, 
dokąd napływać poczęli z różnych stron nowi 
uczestnicy wycieczki, których liczba przekro-
czyła 300 osób. Krzyż poświęcił ks. Władysław 
Bandurski późniejszy biskup sufragan lwow-
ski i biskup Legionów Polskich, jeden z kan-
dydatów do objęcia posługi pierwszego bisku-
pa Wojsk Polskich, a wtedy kanonik i kanclerz 
kurii krakowskiej. Po poświęceniu krzyża i od-
śpiewaniu przez wiernych rzewnej pieśni, na 
dany znak wielką chustą powiewaną ze szczy-
tu, na który można było wejść, a obserwo-
wanym z Zakopanego przez lunetę, uderzyły 
wszystkie dzwony w kościele parafialnym, aby 
tym, którzy w uroczystości udziału nie wzięli, 
chwilę dokonania poświęcenia obwieścić”, re-
lacjonował ks. Kaszelewski.

Dalej proboszcz opisuje, że po zejściu nie-
co z wierzchołka Giewontu, na tzw. Siodełku 
„podniosłe kazanie wygłosił ks. profesor [Jan] 
Łabuda z Przemyśla. Odśpiewaniem pobożnej 
pieśni zakończyła się ta podniosła uroczystość, 
która tak wielkie zrobiła wrażenie, że z wielu 
oczu łzy rozrzewnienia popłynęły. Bogu wi-
docznie miłym było to dzieło, gdy tak przy 
wzniesieniu krzyża, jak i jego poświęceniu, 
ochronił wszystkich uczestników od najmniej-
szego choćby nieszczęśliwego przypadku”.

Zamknięciem uroczystości było umiesz-
czenie kilka tygodni później tablicy z napi-
sem: „Zbawicielowi świata na przełomie wie-
ków 1900/1901 parafia Zakopane ze swoim 
proboszczem postawiła ten krzyż wykona-
ny w fabryce Józefa Goreckiego w Krakowie”.

Krzyż obecnie
Krzyż jest nie tylko charakterystycznym 

punktem Tatr, ale nadal otaczany jest czcią 
mieszkańców Podhala. Co roku 19 sierp-

nia (w rocznicę poświęcenia krzyża) oraz 
14 września w Święto Podwyższenia Krzy-
ża zakopiańscy parafianie i turyści wyrusza-
ją na szczyt Giewontu. Pielgrzymka idzie co 
roku podobną trasą, jak w czasach gdy wzno-
szony był krzyż. Wyrusza z Kuźnic, po  dro-
dze mija pustelnię świętego Brata Alberta na 
Kalatówkach i przez Halę Kondratową wspi-
na się w kierunku Piekiełka na przełęcz pod 
Giewontem. Na Giewont wdrapują się nie tyl-
ko pielgrzymki z Zakopanego. Docierają tam 
pielgrzymi także z odleglejszych stron, np. 
w sierpniu 2010 r. spod repliki krzyża w Pust-
kowiu koło Trzęsacza nad Bałtykiem wyruszy-
ło 60 osób (księży i policjantów) zrzeszonych 
w klubie motocyklowym Blue Knights VI. 

W 2007 r., ponad stuletni krzyż został 
wpisany do rejestru zabytków i doczekał się 
w 2009 r. generalnego remontu, który zo-
stał przeprowadzony pod okiem specjalistów 
z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 

Naukowcy przeprowadzili 
w ramach badań remont fun-
damentu, który trzeba było 
skuć do głębokości 30 cm oraz 
wykonać jego mocowanie za 
pomocą sześciu kotew wy-
konanych z nierdzewnej sta-
li. Puste przestrzenie w fun-
damentach zostały wypełnio-
ne materiałem skalnym. Re-
montowi towarzyszyły bada-
nia wytrzymałościowe, geo-
dezyjne, a nawet pioruno-
we – stalowa konstrukcja sto-
jąca na odizolowanym szczy-
cie sprzyja bowiem wyłado-
waniom elektrycznym pod-
czas burzy. Fundament oraz 
konstrukcja krzyża zosta-
ły wyczyszczone oraz zabez-
pieczone przed korozją. Na-
tomiast konstrukcja w okoli-
cy fundamentu została dodat-
kowo wzmocniona za pomocą mat z włókna 
węglowego. Na szczyt trzeba było przetrans-
portować 9 ton ładunku. Pomógł śmigłowiec 
TOPR, który przewiózł m.in. sprężarkę oraz 
piaskarkę. Wyremontowany krzyż i wzmoc-
nienie jego fundamentu sprawiło, że kon-
strukcja będzie bardziej stabilna i krzyż po-
stoi z pewnością kolejne sto lat. Przy tej oka-
zji naukowcy ustalili, że krzyż jest odchylony 
o 10 cm w stronę północno-zachodnią (w kie-
runku Kościeliska). Jego podstawa też nie jest 
idealnie pionowa. Według szacunków specja-

listów od elektroenergetyki, w krzyż przez po-
nad sto lat mogło uderzyć nawet kilkadziesiąt 
tysięcy piorunów. Elementy krzyża mają gru-
bość wystarczającą, by przewodzić prąd do 
ziemi, stąd nie uległy one uszkodzeniu. Dru-
gim obok piorunów czynnikiem negatywnie 
wpływającym na fundament jest ogromny 
ruch turystyczny na Giewoncie.

Kopie tatrzańskiego krzyża znajdują się 
jeszcze m. in. w Kłodawie, na Polach Lednic-
kich i Wojcieszowie na Dolnym Śląsku. Co 
roku w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II krzyż 
jest oświetlany, a na jego ramionach podczas 
pielgrzymek apostolskich umieszczane są flagi 
papieskie. Ostatni raz było tak w 2016 r., kie-
dy górale z polarnikiem, Markiem Kamińskim 
umieścili na krzyżu, obok barw watykańskich, 
flagę Światowych Dni Młodzieży.

9 marca 1980 r. św. Jan Paweł II przema-
wiając w Rzymie do pielgrzymów z Zako-
panego powiedział: „Ten krzyż na Giewon-

cie jest jakby zwieńczeniem wielkiej Świątyni 
Tatr, Świątyni Podhala, a poniekąd to i Świą-
tyni całej naszej Ojczyzny. Ten krzyż i tę świą-
tynię ja noszę w pamięci i w sercu. Nigdy ich 
już z pamięci i z serca nie stracę, bom tak bar-
dzo wrósł w tę ziemię, w te góry i w tych ludzi”. 
Krzyż jest symbolem Zakopanego. W 1997 r., 
w przeddzień wizyty Jana Pawła II, Rada Mia-
sta zmieniła herb miasta – na wizerunek krzy-
ża na Giewoncie, a niżej skrzyżowane klucze 
św. Piotra – symbol władzy papieskiej.

krZySZtoF StęPkowSki
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uczestnicy uroczystości poświęcenia krzyża.
w środku z laseczką ks. władysław Bandurski, 19 sierpnia 1901 r.
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Krucyfiks był świadkiem wielu wy-
darzeń historycznych, przy nim od-
prawiano nabożeństwa  rozpoczy-
nające kolejne sejmy, dziękowa-

no za Konstytucję 3 maja. Modlili się przed 
nim królowie: Stefan Batory, Zygmunt III 
Waza, Stanisław August Poniatowski, a tak-
że Stefan Czarniecki, Tadeusz Kościuszko 
i Romuald Traugutt.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodleg- 
łości pod tym krzyżem święcenia biskupie 
z rąk ówczesnego abp. Aleksandra Kakowskie-
go otrzymał 28 października 1919 r. ks. prałat 
Achille Ratti, nuncjusz apostolski, który trzy 
lata później został wybrany papieżem i przy-
jął imię Pius XI. Modlili się przed nim także 
papieże św. Jan Paweł II i Benedykt XVI.

otoczony kultem i aurą niezwykłości
Krucyfiks jest zabytkiem wysokiej klasy. 

Figura przedstawia Ukrzyżowanego natural-
nej wielkości – ma wysokość 200 cm, a rozpię-
tość ramion wynosi 175 cm, waży ok. 150 kg. 

Przedstawienie jest bardzo realistyczne 
i ekspresyjne zarazem. To ujęcie cierpiące-
go Boga, wobec którego ciężko człowiekowi 
przejść obojętnie. Chrystus jest na nim mar-
twy, już po agonii –  ręce ma szeroko rozchy-

Krucyfiks, wobec którego 

nie można przejść obojętnie

lone, głowa pochyla się w stronę ramienia, na 
umęczonej twarzy gości spokój.  

Od 500 lat krucyfiks cieszy się niesłabną-
cym kultem wiernych, a także otacza go aura 
niezwykłości, których przejawy można od-
naleźć w staropolskich i współczesnych ka-
zaniach, utworach poetyckich, dziełach pla-
stycznych i filmowych, a także legendach. 

Według jednej z nich rajca miejski i ku-
piec, Jerzy Baryczka miał przywieźć krzyż 
z ogarniętej reformacją Norymbergii. Pod-
czas pobytu w tym mieście obserwował ze 
zgrozą stosy przed kościołami, na których 
palono księgi mszalne, szaty kapłańskie, ob-
razy, rzeźby. Pomiędzy nimi widział figurę 
Jezusa ukrzyżowanego. W nocy miał sen, 
w którym jego przodek nakazał mu ją ura-
tować. 

Według innej legendy czarne, naturalne 
włosy na głowie Chrystusa podczas reformacji 
zaczęły usychać i wypadać.  Po przywiezieniu 
krzyża do Warszawy na figurze znów pojawiły 
się włosy, które co roku w Wielki Piątek przy-

cinano. Zaszczytu tego mogły dostąpić naj-
cnotliwsze z panien z co zacniejszych miesz-
czańskich rodów. Moment krytyczny nastąpił, 
gdy postrzyżyn dokonała prawnuczka Jerze-
go Baryczki, Kasia Baryczkówna, która mia-

Cudowny krucyfiks z kaplicy Baryczków w archikatedrze św. jana Chrzciciela to najcenniejsza poźnogotycka rzeźba w warszawie. Pocho-
dzi z początków XVi w. jest jednym z najbardziej znanych i cenionych obiektów kultu w stolicy. w sierpniu rozpoczął się proces konser-
wacji krucyfiksu. Prace są zaplanowane do końca października. można je obserwować przez szybę w muzeum archidiecezji warszawskiej.  

ła nieczyste sumienie. Jak podaje przewodnik 
literacki po stolicy „Jesteśmy w Warszawie” 
z 1938 r.: „Pokalała była ona swoje panień-
stwo, zadając się potajemnie ze śpiewakiem 
królewskim Rochem Pronobisem. Pan Jezus 
Stary pokarał miasto. Nie zmaza Kasi ściągnę-
ła klęski, ale dotknięcie świętości ręką niegod-
ną. Przy biciu piorunów i zawiei śnieżnej, ja-
kiej najstarsi ludzie nie pamiętali, wicher oba-
lił wieżę farną, która spadając strzaskała skle-
pienie. Cudowna figura ocalała wprawdzie, ale 
włosy nie odrosły.”

Cudownie ocalony
Krucyfiks słynie z łask, otoczony jest licz-

nymi wotami. Nazywany jest cudownym dla-
tego, że przetrwał pożogi i kataklizmy, w któ-
rych ginęli ludzie i on w zasadzie też powi-
nien ucierpieć, ale jednak tak się nie sta-
ło. Przetrwał dwa pożary świątyni w 1598 r. 
i 1607 r. W 1602 r., gdy podczas huraganu ru-
nęła wieża kolegiaty, figura Chrystusa szczę-
śliwe ocalała. Po odbudowie zniszczeń prze-
niesiono ją do nowego ołtarza ufundowane-
go przez Baryczków. Kilkadziesiąt lat później 
Stanisław Kleinpoldt Małopolski sfinansował 
budowę kaplicy z ołtarzem z czarnego mar-
muru, w której umieszczono figurę i która do 
tej pory nazywana jest kaplicą Baryczków. 

Najbardziej dramatyczny czas dla krucy-
fiksu to II wojna światowa, a szczególnie Pow- 
stanie Warszawskie. Przez archikatedrę war-
szawską św. Jana Chrzciciela przebiegała li-
nia walk pomiędzy powstańcami a Niemca-
mi. W trakcie walk katedra została zniszczo-
na, w gruz i popiół obróciło się niemal całe 
wyposażenie świątyni. Krucyfiks ocalał dzię-
ki ks. Wacławowi Karłowiczowi, kapelano-
wi batalionu „Gustaw-Antoni”, który wy-
niósł go z katedry. Pomagała mu m.in. Barba-
ra Gancarczyk-Piotrowska, sanitariuszka z ba-
talionu „Wigry”, która tak wspominała tamte 
dni: „Z bramy na Jezuickiej wynosimy figurę 
na podwórko. Ja idę pierwsza niosąc ręce, za 
mną idzie ksiądz, któremu pomaga jakiś chło-
pak, nie z „Wigier”. To powstaniec, z opaskę na 
ręku. Nigdy nie dowiedziałam się kto to był, 
z jakiego oddziału. Nie wiem nawet czy prze-
żył powstanie. (…) Droga od katedry do Ryn-

święto Podwyższenia krzyża

uroczyste przeniesienie krucyfiksu, niedziela Palmowa, 21 marca 1948 r.
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ku Starego Miasta prowadzi poprzez piwnice 
sąsiadujących ze sobą kamieniczek. Zarów-
no Jezuicka jak i Świętojańska jest pod silnym 
obstrzałem. Podziemne przejścia zatłoczone 
ludźmi. (…) Proszę o zrobienie przejścia dla 
posuwającego się wolno za mną księdza i ko-
legi powstańca. Ludzie na wieść, że niosą Cu-
downego Pana Jezusa z katedry rozstępują się, 
klękają, głośno modlą, niektórzy płaczą. Jest to 
bardzo wzruszające”.

Ksiądz wraz z powstańcami przeniósł fi-
gurę do kaplicy sióstr szarytek na ul. Starą. 
Dwa dni później kaplica została zbombar-
dowana. Figura nie doznała żadnych uszko-
dzeń, następnie przeniesiono ją do podzie-
mi kościoła św. Jacka oo. Dominikanów na 
Nowym Mieście, gdzie znajdował się szpital 
polowy. Położono ją wśród znajdujących się 
tam rannych i przykryto żołnierskim płasz-
czem. Gdy Niemcy zbombardowali kościół 
św. Jacka, krzyż został znalazł się pod gru-
zami podobnie jak ponad tysiąc powstań-
ców i ofiar cywilnych. Kiedy wydobyto go 
z ruin, nie miał śladów zniszczeń. Kolejnym 
miejscem jego wojennej tułaczki był kościół 
św. Józefa Oblubieńca (czyli kościół semi-
naryjny, ówczesna prokatedra warszawska) 
skąd został uroczyście przeniesiony 21 mar-
ca 1948 r. do kaplicy w nieodbudowanej ar-
chikatedrze.

Konserwacja skarbu narodowego
Na początku sierpnia 2019 r. rozpoczę-

ła się konserwacja krucyfiksu. Jej inicjatora-
mi są ks. Grzegorz Idzik, który przygotowu-
je pracę doktorską na temat krucyfiksu oraz 
bp Michał Janocha, historyk sztuki. To oni 
przekonali proboszcza warszawskiej archi-
katedry ks. Bogdana Bartołda do przeprowa-
dzenia prac konserwatorskich, na które uzy-
skał dotację ministerialną.

Konserwacją zajmują się profesor dr hab. 
Maria Lubryczyńska, najwybitniejsza w Pol-
sce i Europie ekspertka  z zakresu polichro-
mii drewna z Wydziału Konserwacji Dzieł 
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, która odpowiada za konserwację rzeźby 
oraz mgr Jan Andrzejewski z Pracowni Kon-
serwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego 
i Rzeźby Drewnianej i Polichromowanej ASP 
w Warszawie, który zajmuje się konserwacją 
krzyża i elementów metalowych.

Jak podkreśla prof. Maria Lubryczyńska, 
rzeźba jest skarbem narodowym, należy do 
społeczeństwa i Kościoła, dlatego wszelkie 
prace są wykonywane z poczuciem odpowie-
dzialności za zachowanie go w jak najlepszym 
stanie. Celem konserwacji jest powstrzymanie 
procesu niszczenia oraz wzmocnienie struk-
tury krucyfiksu. 

Konserwacja krzyża i figury odbywa się 
osobno. Jak mówi Pani Profesor, udało się 
już „rozpoznać” krucyfiks, choć jeszcze nie 
wszystkie badania laboratoryjne są wykonane.  
– Początek zawsze jest trudny, bo na począt-

ku jest niepewność. Wszystko wykonuje się 
bardzo ostrożnie i dokładnie się wszystkiemu 
przygląda, aby mieć absolutną pewność, że 
nic nie się niszczy, tylko zdejmuje zewnętrzną 
warstwę, która jest bardzo brudna. Sprawdza 
się, na ile skuteczne są metody, jakimi się po-
sługujemy, która jest najlepsza. To rozpozna-
nie już za nami, już wiadomo, co można ro-
bić – wyjaśnia profesor Lubryczyńska.

Do tej pory zrobiono zdjęcia w ultrafiole-
cie i podczerwieni oraz badania rentgenow-
skie, żeby ocenić stan obiektu oraz wiek i bu-
dowę poszczególnych elementów. Wykonano 
bardzo dokładną dokumentację fotograficz-
ną. Zostały wykonane odkrywki, które będę 
zwiększane. 

Rzeźba jest w nienajlepszym stanie. Naj-
gorzej została zachowana głowa Chrystusa 
i jego plecy, w kiepskim stanie są też stopy. 
Demontaż rzeźby pozwolił na ocenę stanu za-
chowania polichromii 
na szyi i ramionach 
Chrystusa. Zniszcze-
nia, a zwłaszcza nad-
palenia powierzch-
ni okazały się bardzo 
rozległe. Figura Chry-
stusa jest bardzo za-
brudzona. Zabezpie-
czająca warstwa wo-
skowo-żywiczna, któ-
rą jest pokryta, łatwo 
pochłania kurz i za-
brudzenia. Pracy jest 
bardzo dużo: podkle-
jenie odspojeń poli-
chromii odpowiednio 
dobranymi środkami, 
usunięcie powierzch-
niowych zabrudzeń. Usunięte będą również 
wszystkie zmienione kolorystyczne i faktu-
ralnie uzupełnienia ubytków polichromii, 
nałożone podczas konserwacji wykonanej 
w 1958 r. Na koniec całość zostanie zabezpie-
czona woskiem mikrokrystalicznym, który 
jest odporniejszy na zabrudzenia.  

Chrystus będzie miał nowe włosy
Na pewno Chrystus będzie miał nowe 

ludzkie włosy. Obecna peruka, najprawdo-
podobniej z włosa końskiego, jest w fatal-
nym stanie. Chrystus nie ma włosów z tyłu, 
a to, co jest na głowie, kruszy się pod lada do-
tknięciem. Już w zeszłym roku miały miej-
sce przymiarki do peruki. Wykonuje ją firma 
Danuty Gonery, która profesjonalnie zajmu-
je się perukami i przedłużaniem włosów do 
filmu, teatru, opery, etc. Bezpośrednio wy-
konuje ją Jerzy Czarnecki, fachowiec i pasjo-
nat co jest bardzo ważne, jak podkreśla prof. 
Lubryczyńska. Pan Jezus będzie miał peru-
kę z naturalnych grubych czarnych włosów 
pochodzenia azjatyckiego, które są znacznie 
mocniejsze niż europejskie. Włosy będą dłu-
gie i lekko pofalowane. 

Dużym zaskoczeniem jest odkrycie, że pe-
ruka z końskiego włosia nie została umiesz-
czona na krucyfiksie po II wojnie światowej, 
jak sądzono, ale już w okresie międzywojen-
nym. Zachowane zdjęcia i ryciny, do których 
udało się dotrzeć Pani Profesor, pokazują, że 
na początku XX w. Chrystus miał włosy po-
falowane i bujne, a w 1925 r. takie jak przed 
konserwacją. 

Zapytałam Panią Profesor, jak pracuje się 
z figurą, która jest nie tylko zabytkiem wy-
sokiej klasy, ale ma tak dużą wartość reli-
gijną, wielu warszawiaków traktuje ją wręcz 
jak relikwię. Odpowiedziała mi, że na sa-
mym początku była stremowana. – Nie wie-
działam, co zrobić. Pamiętam, że pierwsze-
go dnia nie zabrałam ze sobą rękawiczek, bo 
na ogół w rękawiczkach nie pracuję. Miałam 
opór, żeby dotknąć krucyfiksu gołą ręką. Pa-
nie przyniosły mi takie muzealne bawełnia-

ne rękawiczki. Wie pani, ja wychowałam się 
w Warszawie, moja babcia i moja mama to 
były rodowite warszawianki. Mama uczyła 
mnie i moje rodzeństwo historii, dużo nam 
opowiadała, także o krucyfiksie, więc wie-
działam z czym się mierzę. Teraz oczywiście 
po pracuję nad obiektem zgodnie ze wymo-
gami mojej profesji, ale bywają takie gorsze 
dni, wtedy łapię Pana Jezusa za nogę i czu-
ję, że jest mi lżej – powiedziała pani profesor.

Odwiedziłam Panią Profesor w słonecz-
ne wrześniowe popołudnie. Mogłam z bli-
ska przyjrzeć się krucyfiksowi. Naprawdę robi 
duże wrażenie, nawet jako obiekt muzealny, 
wyjęty ze sfery sacrum. Ciężko pozostać wo-
bec niego obojętnym. Zachęcam, aby odwie-
dzić Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy 
ul. Dziekania 1. Taka okazja nie zdarza się czę-
sto. Poprzednia konserwacja miała miejsce 
61 lat temu. Obecne prace konserwatorskie 
potrwają do końca października. Potem przez 
tydzień będzie można podziwiać odnowiona 
rzeźbę w muzeum, a następnie powróci ona do 
archikatedry.   

maŁgorZata muSZaŃSka

Prof. maria lubryczyńska podczas pracy
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Urodzony 2 kwietnia 1889 r. w Krasnem koło 
Borysowa, jako syn Tomasza i Anieli z d. Tysz-
ko. Po ukończeniu gimnazjum w Borysowie 
wstąpił do Seminarium Duchownego Archi-
diecezji Mohylewskiej w Sankt Petersburgu. 
13 kwietnia 1914 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie. 25 kwietnia 1914 r. został mianowa-
ny wikariuszem w parafii pw. Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w mie-
ście Orzeł nad Oką. Był również prefektem 
w I Gimnazjum Męskim w Licharowej. Po wy-
buchu Wielkiej Wojny objął prefekturę w pol-
skich gimnazjach męskim i żeńskim, ewaku-
owanych do Orła z Łowicza. Był skarbnikiem 
Towarzystwa Świętego Wincentego á Paulo, 
skarbnikiem Komitetu Pomocy Ofiarom Woj-
ny oraz członkiem Komitetu Opieki nad Mło-
dzieżą. Przyczynił się do założenia w Orle pol-
skiego gimnazjum i czterech polskich szkół 
powszechnych. Uruchomił w mieście trzy 
bezpłatne kuchnie dla dożywiania ludności 
polskiej wygnanej z kraju na daleką obczyznę.

W maju 1918 r., po likwidacji przez bol-
szewików katechetur gimnazjalnych, został 
przez biskupa Jana Cieplaka, administrato-
ra apostolskiego archidiecezji mohylewskiej, 
mianowany proboszczem w Lipiecku nad 
rzeką Woroneż w zachodniej Rosji. Od listo-
pada 1918 r. był proboszczem w Jelcu, gdzie 
rozwinął na szeroką skalę akcję umożliwia-
jącą licznym rzeszom miejscowych Polaków 
powrót do kraju.

1 kwietnia 1919 r. został aresztowa-
ny przez funkcjonariuszy „czerezwyczajki”. 

Przebywał w więzieniu w Ihumeniu. 1 maja 
1919 r. został zwolniony. Przybył do Mińska 
Litewskiego, gdzie objął obowiązki drugiego 
kuratora przy kościele dominikańskim. 5 lip-
ca 1919 r. został ponownie aresztowany przez 
bolszewików i osadzony w więzieniu w Smo-
leńsku. 4 stycznia 1920 r. został zwolniony 
w wyniku interwencji rządu polskiego.

5 stycznia 1920 r. biskup miński Zygmunt 
Łoziński mianował go wikariuszem w para-
fii katedralnej pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny w Mińsku Litewskim. Po ponownym za-
jęciu Mińska przez bolszewików wyjechał do 
Polski. Wstąpił do Wojska Polskiego. 16 lip-
ca 1920 r. został mianowany kapelanem szpi-
tala polowego nr 402 przy 10 Dywizji Pie-
choty. Jako kapelan tego szpitala uczestniczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w kry-

tycznym momencie Bitwy Warszawskiej, gdy 
10 Dywizja Piechoty została użyta do kontr-
natarcia w bitwie pod Radzyminem.

Od 15 marca 1921 r. był kapelanem 
49 pułku piechoty stacjonującego w Łuniń-
cu. 14 czerwca 1921 r. został mianowany ka-
pelanem 78 pułku piechoty dyslokowane-
go do Baranowicz. Od 15 grudnia 1921 r. był 
kapelanem 81 pułku piechoty i 86 pułku pie-
choty, które stacjonowały w Wilnie. Był kie-
rownikiem kursu dla analfabetów w tych jed-
nostkach. 16 grudnia 1921 r. został zatwier-
dzony w stopniu kapelana. 13 listopada 1922 
r. mianowano go kapelanem Obozu Szkolne-
go Kawalerii w Grudziądzu, przekształcone-
go w 1928 r. w Centrum Wyszkolenia Kawa-
lerii. Pełnił posługę duszpasterską w szkołach 
wchodzących w skład Centrum: Szkoły Pod-
chorążych Kawalerii: Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii, Szkoły Doskonalenia Ofi-
cerów i Podoficerów oraz Szkoły Jazdy Kon-
nej. Był również kapelanem znajdującego się 
w Grudziądzu Centrum Wyszkolenia Żandar-
merii i wojskowego więzienia śledczego. Dzia-
łał społecznie jako członek Polskiego Czerwo-
nego Krzyża i Polskiego Białego Krzyża.

1 stycznia 1936 r. otrzymał awans na sto-
pień starszego kapelana. 2 maja 1936 r. został 
administratorem parafii wojskowej pw. Świę-
tego Stanisława Biskupa w Stanisławowie. 
We wniosku z 1939 r. o odznaczenie Złotym 
Krzyżem Zasługi, ks. pułkownik Czesław 
Wojtyniak, kanclerz Polowej Kurii Biskupiej 
z upoważnienia Biskupa Polowego Wojsk 
Polskich Józefa Gawliny napisał: „Podczas 
służby na froncie wielce dbały o żołnierza, 
podczas służby pokojowej staranny, solidny 
i gorliwy duszpasterz, zyskujący sobie swym 
taktem, pracą i troską o żołnierza pełne uzna-
nie przełożonych”.

28 sierpnia 1939 r. został mianowany pro-
boszczem Podolskiej Brygady Kawalerii. 
W kampanii polskiej 1939 r. jego brygada wal-
czyła w składzie Armii „Poznań”. Przeszedł 
jej cały szlak bojowy. W dniach 9–18 wrześ- 
nia 1939 r. uczestniczył w bitwie nad Bzurą. 
Po jej zakończeniu wraz z pułkiem przedarł 
się poprzez Puszczę Kampinoską do oblężo-
nej przez Niemców Warszawy. W czasie obro-
ny stolicy był kapelanem w Dowództwie Po-
dodcinka „Południe” na Mokotowie.

Po kapitulacji Warszawy dostał się do 
niewoli niemieckiej. Osadzono go w oflagu 
XI B Braunschweig, a następnie w oflagu 
XII A Hadamar. W grudniu 1939 r. przewie-
ziono go do oflagu IX C w Rottenburgu, gdzie 
Niemcy zgromadzili większość polskich ka-
pelanów. Zostali umieszczeni w osobnym 
bloku, izolowani od reszty jeńców. 18 kwiet-
nia 1940 r. wraz z innymi kapelanami zo-

stał pozbawiony statusu jeńca wojennego, 
co stanowiło pogwałcenie przez Niemców 
konwencji haskiej. Formalnie zwolniono go 
z oflagu i przekazano do dyspozycji gestapo 
w Kassel. Wywieziono go do obozu koncen-
tracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie odebra-
no mu mundur i przebrano w pasiak obozo-
wy. 7 lipca 1942 r. w grupie 51 kapelanów zo-
stał przewieziony do obozu w Dachau, gdzie 
otrzymał nr obozowy 31202. Udało mu się 
przeżyć ciężkie warunki w obozie, który był 
centralnym miejscem eksterminacji ducho-
wieństwa, w szczególności polskich kapła-
nów. W kwietniu 1945 r. odzyskał wolność 
po wyzwoleniu obozu przez wojska amery-
kańskie. Wstąpił do Wojska Polskiego.

8 grudnia 1950 r., na prośbę Kazimierza 
Kozakiewicza prezesa Zjednoczenia Rzym-
sko-Katolickiego działającego w Stanach Zjed-
noczonych, biskup diecezji Saint Augustine, 
Joseph Hurley wystawił zaproszenie dla pol-
skich księży, którzy byli w obozach niemiec-
kich w czasie wojny. Jednym z trzech kapła-
nów, którzy przybyli na Florydę w celu prowa-
dzenia pracy duszpasterskiej był ks. Fedoro-
wicz. Został wikariuszem w parafii pw. Świętej 
Teresy w Coral Gables. Od 1958 r. był wikariu-
szem w parafii pw. Świętego Michała w Mia-
mi. W tych wieloetnicznych parafiach odpra-
wiał w każdą niedzielę Mszę św. dla Polaków 
i służył pomocą duszpasterską miejscowej Po-
lonii. W połowie lat sześćdziesiątych zamiesz-
kał w Domu Inwalidów w West Palm Beach.

Zmarł 30 lipca 1971 r. Spoczywa na Our 
Lady of Mercy Catholic Cemetery w Miami.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1918–1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

BoguSŁaw SZweDo 

Ks. major Adolf Fedorowicz (1889–1971) NIeBANALNe ŻYCIorYSY
– kapłan archidiecezji mohylewskiej, proboszcz Podolskiej Brygady kawalerii

Taktem, pracą i troską 
o żołnierza zyskał sobie 
uznanie przełożonych.
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Największe wrażenie robi przestrzelona 
puszka na oleje święte, która uratowała od 
śmierci kapelana, ks. Antoniego Kwiecińskie-
go. To właśnie ten eksponat, dar od rodziny 
ks. Kwiecińskiego stał się zaczynem, pretek-
stem do zorganizowania wystawy. 

Przed wojną ks. Antoni Kwieciński był 
profesorem archeologii chrześcijańskiej i sztu-
ki kościelnej na Uniwersytecie Warszawskim 
na Wydziale Teologicznym. Jako kapelan 
w Powstaniu Warszawskim namaszczał umie-
rających. We wrześniu 1944 r. niemiecki sa-
molot Junckers 87, lecąc nad centrum Warsza-

wy, ostrzelał domy leżące na linii jego lotu. Je-
den z pocisków przebił szybę w oknie zakry-
stii kaplicy zakonnej przy ul. Wilczej 7 i tra-
fił prosto w pierś kapłana. Nosił on na szyi cy-
borium z olejem świętym i pocisk utkwił do-
kładnie w naczyniu, co uratowało mu życie, 
o czym możemy przeczytać na planszy towa-
rzyszącej eksponatowi. – Jest on zupełnie wy-
jątkowy. Mówi o działaniu Bożej opatrzno-
ści – powiedział ks. Mirosław Nowak, dyrek-
tor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, opo-
wiadając o wystawie w mediach.

W gablocie z Przedmiotami świętymi i co-
dziennego użytku można także zobaczyć kon-
spiracyjne radio, przekazane przez córkę Po-
wstańca; fragmenty miski i nożyczek chirur-
gicznych, odnalezione przy renowacji fun-
damentów kościoła św. Jacka, gdzie w pod-
ziemiach mieścił się szpital powstańczy; zde-
formowaną pod wpływem wybuchu figurkę 
Chrystusa z krucyfiksu i opaskę powstańczą.

W gablocie z Uzbrojeniem znajduje się 
Mauser K98 – karabin, który był na wyposa-

Będąc w muzeum archidiecezji warszawskiej warto zobaczyć niewielką, ale znaczącą 
wystawę „ślady Powstania 1944”. trzy gabloty zawierają przedmioty z Powstania war-
szawskiego pogrupowane w trzech kategoriach: uzbrojenie, Przedmioty święte i codzien-
nego użytku oraz Pamiątki.  

żeniu zarówno Powstańców, jak i Niemców; 
polski hełm „Salamandra”, który wtapiał się 
w kolory otoczenia; radziecki granat moź-
dzierzowy; niemiecką lornetkę „Imperial” 
z futerałem i bagnet paradny.

Wśród Pamiątek organizatorom udało 
zgromadzić cynowego orła odlanego w Ra-
domiu, prawdopodobnie w czasie okupacji 
oraz wyjątkowy medal wybity na 40. roczni-
cę Powstania z wizerunkiem powalonej figury 
Chrystusa z kościoła św. Krzyża, wznoszącej 
rękę w kierunku nieba z niemym wołaniem: 
„W górę serca – sursum corda!”. Eksponatom 
towarzyszy dokumentacja fotograficzna.

– Wystawa jest niewielka, ale znacząca. 
Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, że 
pamiętamy o Powstaniu Warszawskim – po-
wiedziała „Naszej Służbie” Krystyna Plewa, 
obsługująca zwiedzających. 

Kuratorami wystawy są Daniel Górnicki 
z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz 
Andrzej Górski z Stowarzyszenia Grupa Hi-
storyczna Niepodległość, które wraz z MAW 
jest współorganizatorem wystawy. 

Wystawę można oglądać bezpłatnie 
w holu muzeum do 3 października 2019 r. 
Opisy są w języku polskim i angielskim. 

maŁgorZata muSZaŃSka

– Nie zapominając o wielkiej krzyw-
dzie, chcemy uczynić kolejny krok w stro-
nę przebaczenia i pojednania – powiedział 
3 września na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w Miednoje biskup polowy Józef Guz-
dek. Ordynariusz Wojskowy przewodniczył 
Mszy św. w 19 rocznicę otwarcia i poświę-
cenia nekropolii. Uroczystości zorganizowa-
ła Komenda Główna Policji. Na cmentarzu 
w Miednoje spoczywa 6,3 tys. Polaków, głów-
nie żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i pra-
cowników wymiaru sprawiedliwości – więź-
niów obozu w Ostaszkowie, zamordowanych 
wiosną 1940 r. przez NKWD.

W homilii bp Guzdek powiedział, że Jezus 
nauczał o odrzuceniu starotestamentalnej za-
sady „Oko za oko i ząb za ząb”. – Wprawdzie 
sprawiedliwość jest podstawową zasadą ży-
cia społecznego, to jednak nie wystarczy być 
tylko sprawiedliwym. Chrześcijanie powinni 
pójść w stronę miłości, która „nie szuka swe-
go, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współ-
weseli się z prawdą” (1 Kor, 13,4-6). Tylko mi-
łość, wyciągnięcie ręki na znak zgody i prze-

Modlitwa w Miednoje
baczenia mogą pomóc w pokonaniu słuszne-
go żalu, niechęci, a nawet nienawiści – powie-
dział. Dodał, że nauka Jezusa nie jest łatwą, 
ale domaga się On, abyśmy wyznaczali nowe 
standardy dla świata.

Ordynariusz Wojskowy przypomniał, że 
pielgrzymka środowisk policyjnych i formacji 
służb mundurowych po raz kolejny nawiedza 
Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje. – Ko-
lejny raz pochylamy się nad mogiłami naszych 
rodaków a waszych najbliższych krewnych 
i przyjaciół. Przybyliśmy na to miejsce, aby 
ich otulić miłością i modlitwą. Ale to nie wy-
starczy! Nie zapominając o wielkiej krzywdzie, 
chcemy uczynić kolejny krok w stronę przeba-
czenia i pojednania – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, notariusz i rzecznik Kurii 
OrdynariatuPolowego, ks. Bogdan Zagór-
ski, kapelan komendy miejskiej w Lublinie 
oraz ks. Marek Tacikowski, proboszcz para-
fii rzymskokatolickiej w Twerze.

W uroczystościach wzięli udział  rodziny 
ofiar Zbrodni Katyńskiej, skupione w Stowa-
rzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939” oraz Fe-

deracji Rodzin Katyńskich. Obecny był gen. 
insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Głów-
ny Policji, Andrzej Sprycha, Inspektor Nadzo-
ru Wewnętrznego Biura Nadzoru Wewnętrz-
nego MSWiA, gen. Jacek Kitliński, dyrektor 
generalny Służby Więziennej, prof. Krzysztof 
Szwagrzyk, wiceprezes IPN oraz członkowie 
delegacji ze straży granicznej i innych forma-
cji, przedstawiciele ambasady RP w Moskwie 
i urzędów państwowych z Polski.

Po Mszy św. pod tablicą upamiętniającą 
spoczywających na cmentarzu złożone zosta-
ły kwiaty. Upamiętniono także ofiary represji 
na rosyjskiej części Memoriału. Rodziny ka-
tyńskie przybyłe do Miednoje miały okazje 
nawiedzić groby swoich bliskich i pomodlić 
się przy tabliczkach z ich nazwiskami oraz 
złożyć kwiaty i zapalić znicze.

krZySZtoF StęPkowSki
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Na początku Mszy św. do katedry 
polowej wprowadzony został po-
czet sztandarowy Sił Powietrznych 
RP. Odegrany został Mazurek Dą-

browskiego. O modlitwę w intencji braci lot-
niczej poprosił biskupa polowego ks. płk Ja-
nusz Radzik, dziekan Sił Powietrznych. 

W homilii bp Guzdek podkreślał, że Msza 
św. jest czasem modlitwy i refleksji. Wyraził 
wdzięczność, że lotnicy swoje święto rozpo-
czynają od Eucharystii, dając w ten sposób 
świadectwo swojej wiary. – Jestem przekona-
ny, że Bóg działa w was, bo jesteście zdolni 
do tego, by myśleć i nie brak wam odwagi, by 
stawiać sobie pytania oraz szukać na nie od-
powiedzi – powiedział.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że 
przyszłość lotnictwa wojskowego zależy 
w dużej mierze od posiadanych środków na 
zakup nowych statków powietrznych, uzbro-
jenia oraz troski o zaplecze techniczne. – Ale 

najważniejszy jest człowiek! Człowiek, który 
ma jedno oblicze i prawe sumienie, nie kła-
nia się okolicznościom, ale staje na gruncie 
prawdy – powiedział. 

Życzył żołnierzom, aby prawda i uczciwość 
stanowiły fundament ich życia osobistego, ro-
dzinnego i zawodowego. Podkreślił, że wśród 
pilotów znajdują się bohaterowie, którzy do-
wiedli swego profesjonalizmu, odwagi i po-
święcenia w przeszłości i w naszych czasach. 
– Wystarczy wspomnieć o akcji ratunkowej, 
jaka miała niedawno miejsce na Giewoncie. 

W służbie polskich skrzydeł

Piloci Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego i Tatrzańskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego zdali eg-
zamin w ekstremalnych warunkach, 
niosąc pomoc poszkodowanym na 
skutek wyładowań atmosferycznych 
podczas burzy – powiedział.

Eucharystię z Ordynariuszem 
Wojskowym koncelebrowali kapela-
ni służący wśród żołnierzy w stalo-
wych mundurach. Liturgię uświetni-
ła muzyką Orkiestra Reprezentacyj-
na Sił Powietrznych z Poznania oraz 
artyści Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego WP.

We Mszy św. uczestniczyli żołnierze i pra-
cownicy Sił Powietrznych. Obecny był gen. 
dyw. Jan Śliwka, zastępca dowódcy Dowódz-
twa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, szef Inspektora-
tu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego, 

dowódcy, kadra, kierownictwo urzędów 
centralnych MON i kombatanci zrzesze-
ni w stowarzyszeniach lotniczych. 

Przedstawiciele Kościołów ewange-
licko-augsburskiego i prawosławnego 
ks. płk Tadeusz Jelinek i ks. płk Aleksy 
Andrejuk złożyli polskim lotnikom ży-
czenia z okazji ich święta.

Biskup Polowy odznaczył gen. bryg. 
pil. Jacka Pszczołę medalem „W Służbie 
Bogu i Ojczyźnie”. Tym samym odznacze-
niem uhonorowany został gen. broni pil. 
w st. spocz. Lech Majewski, który przed 
laty dowodził Siłami Powietrznymi. Or-
dynariusz Wojskowy ofiarował medale 
pamiątkowe stulecia Biskupstwa Polowe-

go w Polsce na ręce gen. Pszczoły dla całej for-
macji oraz dla mjr. Pawła Joksa, dowódcy Or-
kiestry Sił Powietrznych z Poznania.

Apel lotniczy
W południe na Polu Mokotowskim, daw-

nym lotnisku wojskowym, pod pomnikiem 
poświęconym polskim lotnikom poległym 
podczas II wojny światowej odbył się uroczy-
sty apel z udziałem przedstawicieli kierowni-
czej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej 
oraz Sił Zbrojnych RP. Ministra Obrony Naro-

dowej Mariusza Błaszczaka reprezentował se-
kretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz. 

W przesłanym liście szef MON przypo-
mniał, że święto upamiętnia zwycięstwo por. 
Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury 
w międzynarodowych zawodach lotniczych 
w Berlinie w 1932 roku. „To wielkie osiągnię-
cie polskiej myśli technicznej połączonej z wy-
sokimi umiejętnościami pilotów. Dziś jest ono 
znaczącym, ale nie jedynym symbolem chwa-
ły polskiego lotnictwa. Z dumą przywołuje-
my także podniebnych bohaterów wojny pol-
sko-bolszewickiej oraz pilotów walczących 
podczas wojny obronnej 1939 roku, a potem 
we Francji i w Anglii. Polscy lotnicy zasłużyli 
się także w zmaganiach nad Afryką Północną, 
w bitwie o Atlantyk, podczas lotów nad oku-
powaną przez Niemców Europą i na froncie 
wschodnim” – napisał Mariusz Błaszczak.

Minister Mariusz Błaszczak życzył wszyst-
kim żołnierzom oraz pracownikom cywil-
nym Sił Powietrznych satysfakcji ze służby 
i pracy. „Dziękuję za Wasz codzienny wysi-
łek, który wkładacie w zapewnienie bezpie-
czeństwa naszemu krajowi i jego obywate-
lom”, podkreślił minister.

Podczas uroczystego apelu polską flagę 
z kolorowego dymu utworzył na niebie zespół 
akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry. Na za-
kończenie uczestniczące w obchodach świę-
ta Lotnictwa Polskiego delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów przy Pomniku ku Czci Lotni-
ków Polskich Poległych w latach 1939–1945.

krZySZtoF StęPkowSki

mszą św. sprawowaną w katedrze polowej wojska Polskiego 28 sierpnia przez biskupa polowego józefa guzdka rozpoczęły się w warsza-
wie centralne obchody święta lotnictwa. Przed rozpoczęciem eucharystii delegacja dowództwa Sił Powietrznych złożyła wieńce w kaplicy 
katyńskiej oraz pod tablicą upamiętniającą płk. pil. Stanisława jakuba Skarżyńskiego, pierwszego Polaka, który samolotem pokonał atlan-
tyk. w południe na Polu mokotowskim, pod pomnikiem lotników Polskich Poległych w latach 1939-1945, odbył się uroczysty apel z udzia-
łem przedstawicieli władz państwowych i wojskowych.

w katedrze polowej zabrzmiał mazurek Dąbrowskiego

Biskup józef guzdek odznacza gen. bryg. pil. jacka Pszczołę 
medalem „w Służbie Bogu i ojczyźnie”
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rUMUNIA
W przededniu Święta Wojska Polskiego oraz Uroczystości Wniebo-
wzięcia NMP na terenie 26 batalionu piechoty w Krajowej rozpo-
częły się uroczyste obchody od Mszy świętej polowej, którą odpra-
wił ksiądz kapelan mjr Maciej Śliwa. W kazaniu zaznaczył że „wielki 
Cud nad Wisłą pamiętna Bitwa Warszawska 1920 roku, poprzedzona 
była gorącą modlitwą o opiekę i pomoc Matki Najświętszej zanoszo-
ną przez żołnierzy i wszystkich Polaków”. 

Po Mszy św. żołnierze przemieścili się na plac apelowy, gdzie od-
była się uroczysta zbiórka, z udziałem licznie zaproszonych gości. 
Przybyli przedstawiciele samorządu miasta Krajowa, służb mundu-
rowych oraz żołnierze Wielonarodowej Brygady z dowódcą gen. Cri-
stianem Danem na czele. W trakcie uroczystości dowódca PKW mjr 
Jacek Ćwięka, wręczył akty mianowania żołnierzom awansowanym 
na kolejny stopień wojskowy. Obchody zakończyły się defiladą, po 
której zaproszono wszystkich na świąteczny żołnierski poczęstunek.  

kPt. raDoSŁaw muSin

oLeśNICA
Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęły się 
1 września miejskie obchody rocznicowe w Oleśnicy. Eucharystii 
przewodniczył kapelan Garnizonu Oleśnica ks. por. Błażej Woszczek 
w koncelebrze z księdzem dziekanem Zdzisławem Paduchem oraz 
księdzem wikariuszem Radosławem Bariaszem, który wygłosił oko-
licznościowe kazanie.

Na Eucharystii obecne były władze miasta, żołnierze garnizonu 
z pocztem sztandarowym, weterani i kombatanci, rezerwiści WP, 
przedstawiciele policji, straży pożarnej, służby więziennej, młodzież 
szkolna, parafianie oleśnickiej wspólnoty, poczty sztandarowe szkół 
oraz organizacji patriotycznych i proobronnych.

Po zakończonej modlitwie zebrani udali się pod pomnik wetera-
nów walk o wolność i niepodległość. Przemowę wygłosił burmistrz 
miasta Jan Bronś. Odczytano apel pamięci, kompania WP oddała 
salwę honorową, złożono wieńce pod pomnikiem”.  XBw

SIeDLCe
Uroczysta Eucharystia z udziałem wojska, władz miasta, kapła-
nów mieszkańców, parafian i zaproszonych gości została odprawio-
na w kościele garnizonowym w dniu 1 września. Mszy św. prze-
wodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. płk. Piotr Giba-
siewicz, proboszcz parafii. W homilii podkreślił rolę polskiego żoł-
nierza – jego odwagę, męstwo i determinację w walce z niemieckim 
i sowieckim okupantem w myśl słów Marszałka Józefa Piłsudskiego: 
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”.

Eucharystię koncelebrowali ks. prał. Henryk Wierzejski i ks. Hen-
ryk Żuk. Uczestniczyli w niej żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowa-

nej im. gen. broni Tadeusza Buka na czele z zastępcą Dowódcy 18DZ 
gen. bryg. Arturem Jakubczykiem, rodziny wojskowe, pracownicy 
wojska, emeryci, kombatanci, weterani, poczty sztandarowe, para-
fianie, sympatycy kościoła garnizonowego, zaproszeni goście władze 
miejskie i samorządowe na czele z prezydentem miasta Siedlce An-
drzejem Sitnikiem, parlamentarzyści, przedstawiciele policji, straży 
pożarnej i służby więziennej. Oprawę muzyczną Eucharystii zapew-
niła Orkiestra Wojskowa Garnizonu Siedlce pod batutą kapelmistrza 
kpt. Dariusza Kaczmarskiego. Obecna była także kompania honoro-
wej 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Po zakończeniu Mszy św. dalsze uroczystości odbyły się na cmen-
tarzu pod pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy, którzy 
zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. i w II wojnie świato-
wej w walce z niemieckim i sowieckim okupantem.  kS. Pg

BoerNeroWo
We wtorek 2 września 2019 r. w parafii wojskowo-cywilnej M. B. 
Ostrobramskiej w Warszawie–Bemowie odprawione zostały Msze św. 
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Porannej 
Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. płk. Jan Domian,.

Homilię wygłosił koncelebrujący Mszę św. ks. ppor. rez. Tomasz 
Miencicki, katecheta w Szkole Podstawowej nr 150 i Szkole Pro Fu-
turo. Nawiązując do Ewangelii, życzył dzieciom i młodzieży, by po 
latach o każdym z nich można było powiedzieć z dumą i radością 
jak o Panu Jezusie: „Czy nie jest to syn Józefa?”. By wyrośli na doj-
rzałych, dobrych ludzi, pomnażając otrzymane od Pana Boga talen-
ty. Na porannej Mszy była obecna Grażyna Żółtowska, która przez 
20 lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 150 oraz 
obejmująca urząd Danuta Zawadzka. Ksiądz Proboszcz życzył no-
wej dyrektor Bożego błogosławieństwa i dobrej współpracy z na-
uczycielami oraz rodzicami. Wychowawcom natomiast wiele cier-
pliwości i wyrozumiałości w trosce o rozwój młodego pokolenia 
Polaków.

Proboszcz parafii przewodniczył także Mszy św. inaugurującej 
rok szkolny 2019/2020 w nowoutworzonym Wojskowym Ogólno-
kształcącym Liceum Informatycznym. W szkole tej kształcić będą się 
uczniowie pragnący w przyszłości podjąć studia na Wojskowej Aka-
demii Technicznej na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cy-
berbezpieczeństwo. Słowo Boże odczytał i homilię wygłosił kapelan 
WAT oraz katecheta w nowoutworzonym liceum ks. ppor. Krzysztof 
Włosowicz. Z wrodzoną sobie elokwencją i poczuciem humoru ka-
znodzieja pokrzepił ducha uczniów szkoły mundurowej.  Xtm

WIęCeJ INForMACJI NA STroNIe INTerNeToWeJ:

WWW.orDYNArIAT.PL
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