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Papieski cykl katechez poświęcony Dziejom apostolskim

Jedynie moc Boga trwa

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuujemy katechezę na te-

mat Dziejów Apostolskich. Piotr 
i Apostołowie wobec zakazu Żydów, 

by nauczać w imię Chrystusa, odpowiadają 
mężnie, iż nie mogą być posłuszni tym, któ-
rzy chcą zatrzymać drogę Ewangelii w świecie.

Dwunastu ukazuje zatem, że mają „po-
słuszeństwo wiary”, które będą chcieli wzbu-
dzić następnie u wszystkich ludzi. Począwszy 
od Pięćdziesiątnicy nie są już ludźmi „samot-
nymi”. Doświadczają tej szczególnej harmo-
nii, która sprawia, że przestają stawiać siebie 
w centrum, i która każe im mówić: „my oraz 
Duch Święty”, odczuwają, iż nie mogą powie-
dzieć: „jedynie ja”, lecz „my oraz Duch Świę-
ty wraz z nami”, są ludźmi którzy nie stawiając 
siebie w centrum. Umocnieni tym przymie-

rzem apostołowie nie dają się nikomu zastra-
szyć, mieli imponującą odwagę. Ale pomyśl-
my, że byli oni tchórzami. Wszyscy uciekli, 
gdy policja uwięziła Jezusa. Wszyscy, ale z lu-
dzi tchórzliwych stali się odważnymi do tego 
stopnia. Dlaczego? Bo był z nimi Duch Święty. 

To samo dzieje się z nami. Jeśli w naszym 
wnętrzu obecny będzie Duch Święty, to bę-
dziemy mieli odwagę, by iść naprzód. Odwa-
gę, by zwyciężyć w wielu zmaganiach. Nie ze 
względu na nas, ale na Ducha Świętego, który 
jest z nami. Apostołowie nie cofają się w swo-
im marszu jako nieustraszeni świadkowie 

Zmartwychwstałego Jezusa, podobnie jak mę-
czennicy wszystkich czasów, w tym także na-
szej epoki. Męczennicy oddają swe życie, nie 
kryją, że są chrześcijanami. Przypomnijmy so-
bie tych ortodoksyjnych Koptów sprzed czte-
rech lat, prawdziwych chrześcijan, ludziach 
pracy ściętych na plaży w Libii. Wszyscy zo-
stali ścięci, ale ostatnim wypowiedzianym 
przez nich słowem było: Jezu! Nie sprzeda-
li swej wiary, bo był z nimi Duch Święty. Mę-
czennicy dnia dzisiejszego. 

Apostołowie są „tubami” Ducha Świę-
tego, posłanymi przez Zmartwychwstałego, 
aby ochotnie i bez wahania głosili Słowo da-
jące zbawienie. I ta determinacja powodu-
je wstrząs żydowskiego „systemu religijne-
go”, który czuje się zagrożony i reaguje prze-
mocą oraz wyrokami śmierci. Prześladowa-
nie chrześcijan jest zawsze tym samym: oso-
by, które nie chcą chrześcijaństwa czują się 
zagrożone, a zatem prowadzą chrześcijan na 
śmierć. Ale wśród Sanhedrynu podnosi się 
inny głos, pewnego faryzeusza, który posta-
nawia powstrzymać reakcję swoich uczniów: 
nazywał się Gamaliel, człowiek roztropny, 
„uczony w Prawie i poważany przez cały lud”. 
W jego szkole św. Paweł nauczył się zachowy-
wać „prawo ojczyste”. Gamaliel zabiera głos 
i ukazuje swoim braciom, jak wypełniać sztu-
kę rozeznania w sytuacjach wykraczających 
poza zwykłe schematy.

Powołując się na niektóre postacie, które 
zginęły za Mesjasza, ukazuje, że każdy ludz-
ki projekt może najpierw zyskać uznanie, 
a następnie zostać zniweczony, natomiast to 
wszystko co pochodzi z wysoka i nosi „podpis 
Boga”, będzie trwało. 

Ludzkie plany zawsze upadają, podob-
nie jak my mają swój czas. Pomyślcie o wie-
lu projektach politycznych, zmieniających się 
z jednej strony na drugą we wszystkich kra-
jach. Pomyślcie o wielkich imperiach, pomyśl-
cie o dyktaturach minionego wieku. Czuły się 
niezwykle mocne, pragnąc panować nad świa-
tem, ale później wszystkie upadły. Pomyślcie 

też o imperiach dnia dzisiejszego: upadną, je-
śli Bóg nie jest z nimi. Moc bowiem, jaką lu-
dzie mają w sobie samych nie jest trwała. Je-
dynie moc Boga trwa. Pomyślmy też o histo-
rii chrześcijaństwa i historii Kościoła: z tylo-
ma grzechami i skandalami, z wieloma okrop-
nymi rzeczami podczas tych dwóch tysiącle-
ci. Dlaczego nie upadł? Dlatego, że Bóg jest 
w nim obecny, ale my jesteśmy grzesznikami. 
Wiele razy powodujemy zgorszenie. Ale Bóg 
jest z nami, Najpierw zbawia nas, a następnie 
ich. Ale Bóg zbawia zawsze. Naszą mocą jest 
obecność Boga z nami. 

Gamaliel powołując się na niektóre po-
stacie, które zginęły za Mesjasza, ukazuje, 
że każdy ludzki projekt może najpierw zy-
skać uznanie, a następnie zostać zniweczony. 
Dlatego Gamaliel wysuwa wniosek, że jeśli 
uczniowie Jezusa z Nazaretu uwierzyli szar-
latanowi, to są skazani na rozpłynięcie się 
w powietrzu. Jeśli natomiast podążają za tym, 
który pochodzi od Boga, lepiej zrezygnować 
z walki z nimi; i ostrzega: „może się czasem 
okazać, że walczycie z Bogiem. Uczy nas, by 
dokonywać rozeznania. 

Są to słowa wyważone i dalekowzrocz-
ne, które pozwalają ujrzeć wydarzenie chrze-
ścijańskie w nowym świetle i oferują kryte-
ria, które „mają pojęcie o Ewangelii”, ponie-
waż zachęcają nas do rozpoznania drzewa po 
jego owocach. Dotykają serc i osiągają pożą-
dany efekt: pozostali członkowie Sanhedry-
nu idą za jego opinią i rezygnują z propozy-
cji uśmiercania, to znaczy zabicia apostołów.

Prośmy Ducha Świętego, aby w nas dzia-
łał, abyśmy zarówno osobiście, jak i wspól-
notowo mogli nabrać sprawności rozezna-
nia. Prośmy Go, abyśmy zawsze potrafili wi-
dzieć jedność historii zbawienia poprzez zna-
ki obecności Boga w naszych czasach i na ob-
liczach otaczających nas ludzi, abyśmy na-
uczyli się, że czas i ludzkie oblicza są posłań-
cami żyjącego Boga. Dziękuję.  

tłum. o. StaniSław taSiemSki oP (kai)
/watykan

– Pomyślcie o imperiach dnia dzisiejszego: upadną, jeśli Bóg nie jest z nimi. moc bowiem, jaką ludzie mają w sobie samych nie jest trwała. 
jedynie moc Boga trwa – powiedział 18 września podczas audiencji generalnej ojciec święty. jego słów na placu św. Piotra wysłuchało oko-
ło 12 tys. wiernych.  

Dlaczego Kościół nie upadł? 
Dlatego, że Bóg jest w nim 
obecny, ale my jesteśmy 
grzesznikami. Wiele razy 
powodujemy zgorszenie. 
Ale Bóg jest z nami.
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W Warszawie 17 września odby-
ły się uroczystości 80. rocznicy 
agresji sowieckiej na Polskę. Za-
inaugurowano je Mszą św., któ-

rej przewodniczył biskup polowy Józef Guz-
dek. W homilii Ordynariusz Wojskowy przy-
pomniał, że o ile o ataku Niemiec na Polskę 
przez okres PRL można było mówić otwar-
cie, o tyle fakt agresji sowieckiej przez ponad 
50 lat był okryty zmową milczenia. – Tak jak-
by nie było nigdy 17 września 1939 r. Przez 
niemal 50 lat nie wolno było pisać i mówić 
o następstwach uruchomionej machiny zła 
na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Pa-
nowała – narzucona przez ówczesną władzę 
ludową – zmowa milczenia o tym, że roda-
cy, którzy zamieszkiwali lub znaleźli się na te-
renach okupowanych przez Armię Czerwo-
ną, cierpieli, byli skazywani na przesiedlenia 
i śmierć za to, że byli Polakami – powiedział.

Zdaniem Ordynariusza Wojskowego 80. 
rocznica wybuchu II wojny światowej jest 
okazją do przypomnienia o tym, że Polaków 
mieszkających na terenie Związku Sowieckie-
go znacznie wcześniej dotknął sowiecki ter-
ror, choć fakt ten nie jest powszechnie znany. 
– O ile trudno sobie wyobrazić jakikolwiek 
podręcznik historii bez wzmianki o Holokau-
ście, o tyle „Wielki Terror” długo nie był przed-
miotem zainteresowania badaczy, mediów 
i kultury masowej. Dziś, kiedy prawie każdy 
Polak wie, czym był Katyń, trzeba przypomi-
nać, że w latach trzydziestych XX wieku Sta-
lin wymordował pięć razy więcej Polaków niż 
potem w ramach Zbrodni Katyńskiej – po-
wiedział.  Dodał też, że „nie przebiła się do 
powszechnej świadomości Polaków prawda 
o tzw. operacji polskiej NKWD, w ramach któ-
rej prawie ćwierć miliona Polaków zostało roz-
strzelanych lub deportowanych w głąb Rosji”.

Biskup polowy podkreślił, że po 17 wrześ- 
nia 1939 r., w czterech głównych akcjach de-
portacyjnych do czerwca 1941 r. wywiezio-
no ponad pół miliona osób cywilnych, a po 
zakończeniu II wojny do łagrów nadal trafia-
li polscy patrioci: żołnierze Armii Krajowej, 
uczestnicy Powstania Warszawskiego, pod-
ziemia antykomunistycznego oraz powraca-
jący do kraju żołnierze Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie.

Zwracając się do przedstawicieli środowisk 
kresowych biskup powiedział, że wraz z nimi 
chcemy się modlić w intencji świadków tam-
tych tragicznych wydarzeń. – Dziękujemy 
Wam za to, że we wspomnieniach decydujecie 
się cofać czas i zaglądać do piekła, które wam 
ludzie zgotowali. Opuszczając sowieckie ła-

gry zostaliście zobowiązani, aby „opowiedzieć 
o tym całemu światu…”. Chwała Wam za to, że 
realizujecie ich testament i zapisujecie kolejne 
karty księgi, które bardzo długo pozostawały 
niezapisane – powiedział. 

Biskup Guzdek zaapelował, aby pamięć 
o ofiarach agresji sowieckiej była przestro-
gą dla kolejnych pokoleń. – Niech krew po-
ległych, łzy osieroconych, cierpienie zgła-
dzonych w obozach i umęczonych w więzie-
niach wciąż do nas woła. Niech ich ofiara bę-
dzie dramatycznym przypomnieniem oraz 
dziejową przestrogą, że piekło wojny może 
się powtórzyć. Czuwajmy nad darem poko-
ju, by go nie zaprzepaścić. By nie przeoczyć 
godziny, kiedy pogarda przekuwa się w nie-
nawistne słowa, kiedy przemoc słowna przy-
biera kształt rzucanych kamieni i wyciągnię-
tych pięści. Obyśmy nie przeoczyli godziny, 
kiedy napięcia przeradzają się w otwarte kon-
flikty, w których nie ma miejsca na kompro-
mis i pokojowe rozwiązania – zakończył.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Or-
dynariatu Polowego ks. kpt. Marcin Janocha, 
sekretarz biskupa polowego, ks. por. Mate-
usz Korpak, wikariusz katedry polowej oraz 
ks. Stanisław Siuchniński, proboszcz para-
fii św. Mateusza w Gębicach. We Mszy św. 
uczestniczyli przedstawiciele Federacji i Sto-
warzyszeń Katyńskich i Sybirackich, środo-
wisk kresowych i organizacji kombatanckich. 
Obecni byli generałowie WP: gen. broni Mi-
chał Sikora, zastępca Szefa Sztabu General-
nego WP, gen. bryg. Wojciech Grabowski, In-
spektor Wojsk Lądowych Dowództwa Gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. bryg. 
Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.

Biskup Guzdek przed błogosławieństwem 
podziękował wiernym za udział w Euchary-
stii, m.in. tym, którzy przybyli do katedry 
polowej ze wszystkich stron Polski. Przypo-
mniał, że w świątyni znajduje się Kaplica Ka-
tyńska, na której ścianach upamiętniono na-
zwiska ofiar zamordowanych na Wschodzie. 
Po odśpiewaniu „Boże, coś Polskę” delegacja 
generałów i koncelebransi udali się z Ordy-
nariuszem Wojskowym do kaplicy, w której 
złożone zostały kwiaty.

Po południu kwiaty zostały złożone także 
w Muzeum Katyńskim pod Epitafium upa-
miętniającym ofiary sowieckich zbrodni. 

Pomnik Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie

Po południu przy Pomniku Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie odbyły się uro-
czystości 80. rocznicy agresji sowieckiej na 

Polskę. Odczytany został apel pamięci i od-
mówione zostały modlitwy międzyreligijne.

List od Prezydenta Andrzeja Dudy do 
uczestników odczytał minister jego kance-
larii Wojciech Kolarski. Prezydent zwrócił 
uwagę, że bolszewicy dobrze pamiętali klę-
skę w 1920 r., gdy zostali wyparci przez Woj-
sko Polskie. „Pokonani przez Wojsko Polskie 
w roku 1920 i odrzuceni daleko na wschód, 
nigdy nie zapomnieli o ówczesnej klęsce. Po 
19 latach przyszedł dla nich czas zemsty na Pol-
sce i Polakach. Dwa zbrodnicze totalitarne im-

peria – Rosja sowiecka i hitlerowska III Rzesza 
– sprzysięgły się, aby zniszczyć nasze suweren-
ne państwo i odebrać naszemu narodowi wol-
ność ” – napisał Prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że obydwu sąsiadów 
Polski „różniły barwy i ideologie, ale cele 
i metody miały podobne”. „Eksterminacja 
elit, zaprzęgnięcie mas do niewolniczej pra-
cy, odebranie patriotycznej dumy i godności 
ludzkiej, sprowadzenie do roli bezwolnych 
poddanych za pomocą terroru i propagan-
dy. Taki los czekał nas, Polaków, pod obiema 
okupacjami” – podkreślił.

Przypomniał, że Pomnik Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie, pod którym co 
roku odbywają się uroczystości, „symboli-
zuje cierpienia milionów rodaków «na nie-
ludzkiej ziemi». Mówi o wywózkach do ła-
grów i na przymusowe osiedlenie. Zawsze bę-
dziemy wspominać o tych, którzy na Syberii, 
w Kazachstanie i innych miejscach cierpie-
li i umierali. Zawsze będziemy czcić ich ofia-
rę, którą ponieśli tylko za to, że byli Polakami” 
– napisał prezydent.

Głos także zabrała wicemarszałek Sejmu 
Małgorzata Kidawa-Błońska. – To bardzo 
smutna data. Data, którą wszyscy pamiętamy 
– 1 września, 17 września i początek bardzo 
długiego, złego czasu, który musieli przeżyć 
Polacy. Musieli przeżyć, musieli bronić swo-
ich wartości, swoich rodzin. I ten pomnik tu-
taj w Warszawie, to symbol tej bardzo bole-
snej drogi – powiedziała.

– Spotykamy się tutaj co roku i pamięta-
my o tych, którzy zginęli, ale także o tych, 
którzy stracili rodziny, nie mieli dzieciń-
stwa, nie wiedzieli, gdzie są ich rodzice. Mu-
sieli czasami zostać na nieludzkiej ziemi i ni-

Odwaga wobec najeźdźców
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Czuwajmy nad darem pokoju,
by go nie zaprzepaścić.
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gdy tutaj nie wrócić – podkreśliła wicemar-
szałek Sejmu. 

List do uczestników uroczystości skiero-
wał też premier Mateusz Morawiecki. Odczy-
tał go Marek Suski, szef Gabinetu Polityczne-
go Prezesa Rady Ministrów. Mija 80 lat od 
dnia, gdy w cieniu agresji hitlerowskich Nie-
miec Armia Czerwona uderzyła na wschod-
nią granicę naszej Ojczyzny. Polska stała się 
ofiarą dwóch zbrodniczych totalitaryzmów. 
W konsekwencji paktu Ribbentrop-Moło-
tow połowa naszego terytorium została włą-
czona w granice Związku Sowieckiego. Roz-

począł się tragiczny rozdział w historii Polski 
i tej części Europy” – napisał premier.

„Jak co roku zbieramy się w ten dzień, by 
uczcić bohaterstwo żołnierzy polskiego wrze-
śnia i męczeństwo tych, których udziałem sta-
ła się Golgota Wschodu. Oddajemy cześć set-
kom tysięcy Polaków skazanych na śmierć 
i nieludzkie warunki życia. Zapisujemy ich 
imiona w pamięci pokoleń. Wiemy, że musi-
my dbać o tę pamięć, bo czas, który upływa, 
nakłada na nasze barki coraz większą odpo-
wiedzialność (…) sowiecka dominacja ozna-
czała tragedię Polaków długo po zakończe-
niu wojny. Dziś o zbrodniach dokonywanych 
w ukryciu przez Sowietów, które komuniści 
przez wiele lat próbowali wymazać z kart hi-
storii, wie cały świat. (…) 17 września 1939 r. 
jest i musi pozostać ostrzeżeniem i przestrogą 
dla potomnych” – podkreślił premier.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 
powiedział, że zdrada z 17 września 1939 r. 
„miała kolor sowieckich mundurów”. – Zwią-
zek Radziecki napadając na Polskę nie tylko 
złamał pakt o nieagresji, ale również inne licz-
ne zobowiązania międzynarodowe. Dziś wie-
my, jak głębokie korzenie miała ta zdrada. 
17 września polska armia nadal stawiała opór 
armii niemieckiej, dalej walczyła – powiedział. 
Zdaniem prezydenta Warszawy trzeba pa-
miętać o tych wydarzeniach, zwłaszcza teraz, 
gdy przez Rosjan przeinaczana jest historia 
17 września. – Dlatego, że nie można budować 
przyszłości na kłamstwie, a dzisiaj często pa-

dają tego typu słowa ze strony rosyjskiej, któ-
re próbują uzasadnić w sposób haniebny zdra-
dę, z którą mieliśmy do czynienia 17 września 
1939 r. – powiedział.

Prezes Fundacji Poległym i Pomordowa-
nym na Wschodzie oraz współtwórca Po-
mnika, generał dywizji w stanie spoczyn-
ku Leon Komornicki wspomniał o zamor-
dowanej przez Sowietów w Zbrodni Katyń-
skiej polskiej elicie. – Oddajemy hołd Pola-
kom, którzy w wyniku tej agresji zostali be-
stialsko zamordowani w różnych okoliczno-
ściach od 1937 r., kiedy NKWD rozpoczę-

ło tzw. operację polską skierowaną przeciw-
ko Polakom zamieszkującym terytorium Ro-
sji Sowieckiej. Wymordowano wtedy 120 tys. 
Polaków, 100 tys. wywieziono do łagrów i na 
Sybir – powiedział. 

Jak podkreślał „realizacja tej polityki ludo-
bójstwa została zakończona dopiero w 1945 r. 
tzw. obławą augustowską”. – Nie sposób nie 
wspomnieć o czterech wywózkach, w których 
wywieziono na Sybir 2 mln Polaków. Oddaje-
my także hołd tym wszystkim, którzy siłą zo-
stali wcieleni do Armii Sowieckiej, gdzie gi-
nęli posyłani na najtrudniejsze odcinki wal-
ki. Wspominamy także wszystkich, którzy 
w trudnych czasach PRL-u kultywowali pa-
mięć o Zbrodni Katyńskiej – powiedział.

W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz, kombatanci i rodziny katyńskie. 
Odmówiono międzyreligijną modlitwę za 
zmarłych z udziałem m.in. bp. Piotra Jarec-
kiego, biskupa pomocniczego archidiecezji 
warszawskiej, odczytano apel pamięci, a de-
legacje złożyły wieńce przy Pomniku Pole-
głym i Pomordowanym na Wschodzie.

Iskra Pamięci – na pl. Piłsudskiego
Na kilka dni przed rocznicą, 14 września 

ponad 20 tysięcy zniczy zapłonęło na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
W wydarzeniu „Iskra Pamięci”, upamiętniają-
cym polskich obywateli zamordowanych w Ka-
tyniu i innych miejscach kaźni w 1940 r., udział 
wzięli kombatanci, przedstawiciele polskich 

władz państwowych, m.in. Jan Józef Kasprzyk, 
szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych oraz licznie przybyli goście.

Wydarzenie „Iskra Pamięci” to inicjatywa 
Fundacji Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo im. Ignacego Łukasiewicza, która 
odbyła się jednocześnie w Warszawie i Zamo-
ściu tuż przed rocznicą agresji. Warszawia-
cy w każdym wieku – młodsi i starsi, a tak-
że goście z kraju i zagranicy, zapalili ok. 20 
tysięcy zniczy ułożonych w kształt polskie-
go orła wojskowego według wzoru z 1919 r., 
by upamiętnić polskich oficerów, podofice-

rów oraz szeregowych Wojska Polskiego, któ-
rych krew przelano na Wschodzie.

W ramach wydarzenia można było spo-
tkać się i porozmawiać z kombatantami i ro-
dzinami katyńskimi, odwiedzić stoiska tema-
tyczne, oddać krew dla potrzebujących, po-
słuchać występu Orkiestry Reprezentacyj-
nej Wojska Polskiego czy oryginalnych listów 
żołnierzy wywiezionych do Katynia, które 
odczytali rekonstruktorzy ze Stowarzysze-
nia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Rado-
sław”. Odbyły się także dwa panele dyskusyj-
ne o tematyce historycznej. W drugim z nich, 
poświęconym Katyniowi i Żołnierzom Nie-
złomnym pt. „Przezwyciężyć Katyń. Jak od-
budować dziedzictwo II RP w XXI wieku?”, 
udział wziął weteran AK i WiN, sędzia Bo-
gusław Nizieński, przewodniczący Rady ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wieczorem odbyła się część oficjalna 
przedsięwzięcia, podczas której znicze na pl. 
Piłsudskiego złożyli goście honorowi, m.in. 
minister Jan Józef Kasprzyk oraz gen. bryg. 
Robert Głąb. Modlitwę w intencji pomordo-
wanych na Wschodzie odmówił bp Michał 
Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji 
warszawskiej. Odczytane zostały listy od pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mate-
usza Morawieckiego, skierowane do uczest-
ników uroczystości. Okolicznościowe prze-
mówienie wygłosili minister Kasprzyk oraz 
prezes spółki PGNiG Piotr Woźniak.
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W homilii bp Guzdek przypomniał, 
że po zakończeniu II wojny 
światowej wiele narodów Euro-
py wiodło „życie ciche i spokoj-

ne, z całą pobożnością i godnością”. – Tym-
czasem w powojennej Polsce terror i śmierć 
nadal zbierały obfite żniwo. Tuż za frontem 
przesuwającym się na zachód polskich ziem 
postępowały oddziały NKWD. Wraz z nimi 
współpracowali zdrajcy polskiego naro-
du. W tamtym czasie zapełniały się więzie-
nia twórcami Polskiego Państwa Podziem-
nego, żołnierzami Armii Krajowej, Narodo-
wych Sił Zbrojnych i innych organizacji nie-
podległościowych oraz żołnierzami Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy odważy-
li się powrócić w swoje rodzinne strony. Wię-
zienie, tortury, zsyłka w głąb sowieckiej Ro-
sji i śmierć groziły wszystkim polskim patrio-
tom, którzy nie godzili się z narzuconym bez-
bożnym i nieludzkim, sowieckim systemem 
władzy – powiedział.

Dodał, że jednym z miejsc, w którym do-
chodziło do okrutnych tortur było więzienie 
na Rakowieckiej, miejscem potajemnych po-
chówków „Łączka” na warszawskich Powąz-
kach. – Oprawcy zadawali Niezłomnym po-
dwójną śmierć. Pozbawiając życia, grzebali 
ich ciała w dołach śmierci, pod osłoną nocy, 
aby w ten sposób skazać ich na wieczne za-
pomnienie i wymazać z narodowej pamię-
ci – powiedział.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że „pa-
mięć nie dała się zabić”. – Od kilku lat Żołnie-
rze Niezłomni odzyskują swoją tożsamość, 
dobre imię i miano bohaterów, na które za-
służyli. Determinacja ich rodzin oraz środo-
wisk niepodległościowych przyczyniła się do 
tego, że doczesne szczątki wielu pomordowa-
nych zostały wydobyte z ziemi – powiedział 
bp Guzdek.

Biskup polowy przypomniał, że ofia-
ry i ich rodziny ponad pół wieku czekały na 
chrześcijański pogrzeb i godne upamiętnie-
nie. – Wasi krewni i przyjaciele ocierają łzy. 
Cieszą się wszyscy ludzie, dla których praw-
da jest fundamentem pomyślności i rozwo-

ju naszej Ojczyzny. Wszyscy trwamy w za-
dumie na modlitwie dziękując Bogu za Wa-
sze życie, za niezłomną i wierną służbę Pol-
sce. Po wielu latach zapomnienia Wasze czy-
ny zostały wreszcie dostrzeżone, właściwie 
ocenione i docenione. Będziemy o Was pa-
miętać! Spoczywajcie w poko-
ju! – zapewnił.

Eucharystię koncelebrowali 
ks. płk Mariusz Tołwiński, pro-
boszcz katedry polowej, ks. płk 
SG Zbigniew Kępa, notariusz 
i rzecznik Ordynariatu Polo-
wego, ks. kmdr. w st. spocz. Ja-
nusz Bąk, kapelan organizacji 
kombatanckich i niepodległo-
ściowych, m.in. „WiN” oraz ks. 
Tomasz Trzaska, kapelan Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL.

We Mszy św. uczestniczy-
li przedstawiciele rodzin że-
gnanych bohaterów, władz, instytucji pań-
stwowych, m.in. Andrzej Dera, sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta, Jarosław Sza-
rek, prezes IPN, wiceprezes IPN Krzysztof 
Szwagrzyk, Jacek Pawłowicz, dyrektor Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów Poli-
tycznych PRL, członkowie organizacji patrio-
tycznych i mieszkańcy Warszawy.

List prezydenta Andrzeja Dudy odczy-
tał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
Andrzej Dera. Prezydent podkreślił, że obo-
wiązkiem naszego pokolenia jest odnalezie-
nie i godny pochówek ofiar komunistyczne-
go terroru. – Nie spoczniemy, dopóki nie bę-
dziemy mogli powiedzieć z czystym sumie-
niem, że uczyniliśmy wszystko, by ostatnie 
szczątki żołnierza niezłomnego zostały wy-
dobyte z bezimiennej, zapomnianej mogiły, 
a potem pochowane godnie, z pełnym woj-
skowym ceremoniałem” – napisał prezydent 
Duda. Dodał, że ofiary stalinowskiego terro-
ru do końca swoich dni walczyły o wolną Pol-
skę. Po Mszy św. trumny ze szczątkami Żoł-
nierzy Niezłomnych zostały przewiezione na 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach i złożo-

ne w Panteonie Żołnierzy Wyklętych–Nie-
złomnych.

– Stoimy na miejscu świętym. Powązkow-
ska kwatera „Ł” to jedna z relikwii naszych 
dążeń do wolnej, niepodległej Polski. To tu 
chciano zasypać i zadeptać niepodległą Pol-
skę, nawet nie pogrzebać, bo nie do grobów 
ich składano, nie urządzano im pogrzebów, 
tylko do jam, gdzieś pod płotem, na śmiet-
niku. Taki miał być koniec niepodległej Pol-
ski — mówił Jarosław Szarek. Prezes IPN do-
dał, że pogrzeb jest spełnieniem obowiązku 
po dziesięcioleciach zapomnienia.

Jego zastępca prof. Krzysztof Szwagrzyk 
zwrócił uwagę, że pogrzeb odbywa się do-

piero 30 lat po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości, podkreślił konieczność godniej-
szego upamiętnienia bohaterów. – Panteon 
ich widzę ogromny. Panteon ze spiżu, pante-
on Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunizmu, 
panteon z osobną bramą, tak, aby ci, którzy 
mieli być pogrzebani na końcu, którzy mieli 
być ostatni gdzieś pod cmentarnym murem, 
byli pierwsi. W tym panteonie szczątki na-
szych bohaterów spoczną pod ziemią, a my, 
aby oddać im cześć, aby się pokłonić – zej-
dziemy do nich – powiedział. Listy do uczest-
ników uroczystości skierowali premier Mate-
usz Morawiecki i minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak.

W wyniku prac Instytutu Pamięci Naro-
dowej w kwaterze „Ł” i „ŁII” Cmentarza Woj-
skowego na Powązkach w Warszawie w la-
tach 2012–2017 ujawniono szczątki ok. 300 
osób. Do tej pory udało się zidentyfikować 
71 z nich. Poprzednia uroczystość pogrzebo-
wa, podczas której pożegnano 35 zidentyfi-
kowanych ofiar, odbyła się 27 września 2015 
roku.

krZySZtoF StęPkowSki

Będziemy o Was pamiętać
Pogrzeb 22 Żołnierzy niezłomnych odnalezionych w kwaterze „ł” i „ł ii” na Powązkach

Pogrzeb 22 ofiar reżimu komunistycznego, których szczątki odnaleziono i wydobyto w ra-
mach poszukiwań iPn w kwaterze „ł” i „ł ii” na cmentarzu wojskowym na Powązkach 
odbył się 22 września w warszawie. uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w katedrze 
polowej wP, której przewodniczył biskup polowy józef guzdek. Po zakończeniu euchary-
stii trumny ze szczątkami bohaterów podziemia niepodległościowego zostały przewiezio-
ne na Powązki i złożone w Panteonie – mauzoleum Żołnierzy wyklętych.
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trumny ze szczątkami Żołnierzy niezłomnych przed ołtarzem katedry polowej



6 NASZA SŁUŻBA

 płk Bronisław Chajęcki, ps. „Boryna” 
(1902–1953). Ur. 15 grudnia 1902 r. w Warsza-
wie. Od 1917 r. aktywnie działał w harcerstwie. 
W 1920 r. zgłosił się na ochotnika do wojska. 
We wrześniu 1939 r. był zastępcą Komisarza 
Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warsza-
wy i zastępcą Prezydenta Warszawy na Pra-
dze. Od października 1939 r. rozpoczął dzia-
łalność konspiracyjną. W 1942 r. objął funk-
cję komendanta podziemnego Państwowego 
Korpusu Bezpieczeństwa w Warszawie. Włą-
czył się również w pomoc ratowania Żydów. 
Walczył w Powstaniu Warszawskim. W mar-
cu 1945 r. zgłosił się do WP. Zdemobilizowany 
9 maja 1946 r., pracował jako urzędnik, a na-
stępnie nauczyciel w Pruszkowie. Zatrzymany 
11 listopada 1948 r., został fałszywie oskarżony 
o współpracę z okupantem oraz likwidowanie 
działaczy lewicowych i skazany na karę śmier-
ci. Zamordowany z wyroku komunistycznego 
sądu 5 stycznia 1953 r.  

 Ignacy Długołęcki, ps. „Jerzy” (1928–
–1949). Ur. 30 lipca 1928 r. w Starej Wsi w pow. 
ostrołęckim. W sierpniu 1947 r. wstąpił do od-
działu NZW Witolda Boruckiego „Dęba”. Brał 
udział w akcjach zbrojnych na posterunki MO 
i przeciwko funkcjonariuszom UB na północ-
nym Mazowszu. W lipcu 1948 r. w trakcie star-
cia z oddziałem wojska w okolicy Jaciążek zo-
stał postrzelony i aresztowany. Został skazany 
na karę śmierci. Zamordowany z wyroku ko-
munistycznego sądu 5 marca 1949 r. 

 ppłk Stefan Długołęcki (1906-1948). 
Ur. 21 lipca 1906 r. w Montrealu. Po powro-
cie do Polski ukończył studia na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dzia-
łał w Związku Strzeleckim, pełnił funkcję ko-
mendanta placówki w Działdowie. W kampa-
nii wrześniowej służył w kwaterze głównej Ar-
mii „Poznań”, a następnie brał udział w obro-
nie Warszawy. 28 września dostał się do nie-
woli niemieckiej, w której przebywał do stycz-
nia 1945 r. W maju 1945 r. został powołany do 
służby w WP. Aresztowany 15 lutego 1948 r., 
fałszywie oskarżony o sabotaż oraz niegospo-
darność i skazany na karę śmierci. Zamor-
dowany z wyroku komunistycznego sądu 
14 grudnia 1948 r. 

 Czesław Duma, ps. „Nieznany” (1925–
–1949). Ur. 14 października 1925 r. w Jeziór-
ku w pow. tarnobrzeskim. W styczniu 1947 r. 
wstąpił do oddziału Bolesława Szyszki ps. 
„Klon” podlegającego Komendzie XVI Okrę-
gu NZW. W lutym 1948 r. został zastępcą ko-
mendanta Komendy Powiatowej „Płomień I” 
– Henryka Pyśka ps. „Dąb II”, obejmującej po-
wiaty przasnyski oraz ostrołęcki. 10 sierpnia 
1948 r. został zatrzymany i skazany na karę 
śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w War-

szawie. Zamordowany z wyroku komunistycz-
nego sądu 11 lutego 1949 r.

 ppor. Czesław Gałązka, ps. „ Mróz”, 
„Bystry” (1924–1949). Ur. 24 lipca 1924 r. 
w Grodzisku w pow. mińskim. W czerw-
cu 1941 r. wstąpił do Związku Walki Zbroj-
nej, aresztowany w kwietniu 1944 r., osadzony 
w obozie Gross-Rosen. Do Warszawy powró-
cił w maju 1945 r. W grudniu 1947 r. stanął na 
czele Organizacji Podziemnej Stronnictwa Na-
rodowego. W marcu 1948 r. dołączył wraz z or-
ganizacją do oddziału Narodowych Sił Zbroj-
nych działającego na terenie pow. mińskie-
go. Jako zastępca dowódcy brał udział w ak-
cjach zbrojnych przeciwko funkcjonariuszom 
aparatu bezpieczeństwa. 3 czerwca 1948 r. zo-
stał aresztowany po rozbiciu oddziału w Gro-
dzisku-Kolonii k. Mrozów. Został skazany na 
karę śmierci. Zamordowany z wyroku komu-
nistycznego sądu 14 maja 1949 r. 

 ppor. Stefan Górski, ps. „Brzeg”, 
„Zdrój” (1922–1948). Ur. 27 kwietnia 1922 r.
w Poznaniu. We wrześniu 1939 r. działał 
w harcerskich służbach pomocniczych. Po klę-
sce przedostał się do Francji i wstąpił do Pol-
skich Sił Zbrojnych. Po kapitulacji Francji tra-
fił do Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił służbę 
w 1 Dywizji Strzelców. Po przeszkoleniu z za-
kresu działań dywersyjnych został skierowa-
ny do Głównej Bazy Przerzutowej w Brindi-
si. Na teren Polski został zrzucony z 16 na 17 
kwietnia 1944 r. Przydzielono go do Kedywu 
Okręgu AK Łódź, gdzie pełnił funkcje dowód-
cze. W 1945 r. ujawnił się. Podjął studia, upra-
wiał lekkoatletykę w KS „Warta Poznań”, zo-
stając w 1946 r. mistrzem Polski w sztafecie 
3x1000 m. Aresztowany 22 listopada 1947 r., 
skazany na karę śmierci pod fałszywym zarzu-
tem szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskie-
go. Zamordowany z wyroku komunistycznego 
sądu 25 września 1948 r. 

 por. Roman Groński, ps. „Żbik”, „An-
drzej Szumski” (1926–1949). Ur. 28 lute-
go 1926 r. w Kraśniku. Od listopada 1943 r. 
ukrywał się. W marcu 1944 r. wstąpił do od-
działu AK Hieronima Dekutowskiego „Zapo-
ry”. Walczył w czasie akcji „Burza”. Po wkro-
czeniu Armii Czerwonej za zgodą dowódcy 
wrócił do rodzinnego Kraśnika, jednak od lip-
ca 1945 r. znów znalazł się w oddziale „Zapo-
ry”. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych od-
działu przeciw komunistycznemu aparato-
wi bezpieczeństwa, od czerwca 1946 r. dowo-
dził patrolem żandarmerii, zwalczając pospoli-
ty bandytyzm. Został zatrzymany 16 września 
1947 r. w Nysie, próbując przedostać się na Za-
chód z mjr. Dekutowskim „Zaporą” i skazany 
na karę śmierci. Zamordowany z wyroku ko-
munistycznego sądu 7 marca 1949 r. 

Spoczęli w Panteonie Żołnierzy Niezłomnych
 por. Zygmunt Jezierski, ps. „Jastrząb”, 

„Orzeł” (1925–1949). Ur. 27 lipca 1925 r. 
w Mrozach w pow. mińskim. W 1944 r. wstąpił 
do NSZ. W styczniu 1945 r. został powołany 
do służby w wojsku, skąd zdezerterował i wstą-
pił do oddziału AK Tadeusza Kalinowskiego, 
ps. „Bicz”. Od jesieni 1945 r. walczył w oddzia-
le NSZ Zdzisława Wiewiórskiego, ps. „Wis”. Od 
marca 1948 r. dowodził oddziałem NSZ, który 
przeprowadził wiele akcji przeciwko funkcjo-
nariuszom resortu bezpieczeństwa. 3 czerwca 
1948 r. oddział został okrążony i rozbity przez 
grupę operacyjną żołnierzy KBW oraz funk-
cjonariuszy UB i MO. Rannemu Z. Jezierskie-
mu udało się wydostać z zasadzki, ukrywał się 
na terenie powiatu mińskiego oraz w Sulejów-
ku. Zatrzymany 19 stycznia 1949 r. w Łodzi, 
został skazany na karę śmierci. Zamordowa-
ny z wyroku komunistycznego sądu 27 sierp-
nia 1949 r. 

 ppor. Jan Kaim, ps. „Filip”, „Wiktor” 
(1912–1949). Ur. 17 września 1912 r. w Staro-
siedlicach. We wrześniu 1939 r. walczył w bi-
twie pod Kockiem. 7 października dostał się 
do niewoli, z której po kilku dniach zbiegł. 
W listopadzie 1939 r. wstąpił do Organizacji 
Wojskowej Stronnictwa Narodowego. 20 maja 
1944 r. został aresztowany i osadzony na Pa-
wiaku, więziony w obozach Gross-Rosen, 
Mauthausen. Po powrocie do kraju nawią-
zał kontakty z Zarządem Głównym Stronnic-
twa Narodowego, został kurierem do władz 
RP na uchodźstwie. Zatrzymano go 24 listopa-
da 1947 r. w Szczecinie. Podczas śledztwa pod-
dany brutalnym torturom, zyskał wśród więź-
niów miano „męczennika Mokotowa”. Skazany 
na karę śmierci. Zamordowany z wyroku ko-
munistycznego sądu 18 lipca 1949 r. 

 por. Czesław Kania, ps. „Nałęcz”, „Wi-
told”, „Wyrwa” (1909–1949). Ur. 19 marca 
1909 r. w Lipnikach w pow. ostrołęckim. W la-
tach 1931–1932 odbył służbę wojskową. W lu-
tym 1944 r. wstąpił do oddziału NSZ działają-
cego w pow. ostrołęckim. Pełnił funkcję do-
wódcy kompanii. Po zakończeniu wojny pozo-
stał w konspiracji. Walczył w działającym w re-
jonie gmin Kadzidło, Łyse i Myszyniec zgru-
powaniu NZW. Od lipca 1947 r. był członkiem 
Komendy XVI Warszawskiego Okręgu NZW, 
gdzie odpowiadał za wywiad i propagandę. 
Schwytany 25 czerwca 1948 r. w obławie na 
Komendę Okręgu w lasach w rejonie wsi Gle-
ba, w gminie Kadzidło. Skazany na karę śmier-
ci. Zamordowany z wyroku komunistycznego 
sądu 12 sierpnia 1949 r. 

 Jan Kmiołek, ps. „Wir”, „Fala”, „Mazu-
rek” (1919–1952). Ur. 23 lutego 1919 r. w Rzą-
śniku w pow. wyszkowskim. Jesienią 1941 r. 
wstąpił do ZWZ w obwodzie Pułtusk. Po za-
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kończeniu wojny kontynuował działalność kon-
spiracyjną w Obwodzie Ostrów Mazowiec-
ka Zrzeszenia „WiN”, a od 1948 r. w XV Okrę-
gu NZW. Brał udział m.in. w akcji na więzienie 
w Pułtusku, w wyniku której uwolniono ponad 
70 więźniów. W lipcu 1949 r. dowodził oddzia-
łem operującym na terenie północnego Ma-
zowsza, który w latach 1947–1951 przeprowa-
dził ok. 100 akcji zbrojnych. Został aresztowa-
ny 27 sierpnia 1951 r. w Katowicach i skazany 
na 28-krotną karę śmierci. Zamordowany z wy-
roku komunistycznego sądu 7 sierpnia 1952 r. 

 Stanisław Konczyński, ps. „Kunda”, 
„Stary” (1914–1950). Ur. 6 stycznia 1914 r. 
w Księtem w pow. rypińskim. W lipcu 1944 r. 
wstąpił do oddziału AK działającego na terenie 
powiatu sierpeckiego. Po zakończeniu wojny 
pełnił służbę w WP. Zdemobilizowany w listo-
padzie 1945 r., kontynuował działalność nie-
podległościową w oddziale NZW, na terenie 
pow. rypińskiego oraz zachodniej części pow. 
mławskiego. Zatrzymany 11 lutego 1949 r. 
pod Sinogórą w okolicach Żuromina po walce 
stoczonej z żołnierzami KBW i funkcjonariu-
szami UB i MO. Skazany na karę śmierci. Za-
mordowany z wyroku komunistycznego sądu 
29 marca 1950 r. 

 Tadeusz Kowalczuk, ps. „Marek” 
(1929–1953). Ur. 20 grudnia 1929 r. w Białym-
stoku. W 1951 r. wstąpił do podziemnej orga-
nizacji antykomunistycznej Krajowy Ośrodek 
– „Kraj” założonej w 1949 r. przez żołnierza 
AK Andrzeja Sobotę ps. „Zenon Tomaszew-
ski”. Należał do komórki katowickiej o kryp-
tonimie „Kalina”. W czerwcu 1952 r. został 
aresztowany w Zabrzu i skazany na karę śmier-
ci. Zamordowany z wyroku komunistycznego 
sądu 13 maja 1953 r. 

 por. Tadeusz Leśnikowski, ps. „De-
sant” (1916–1950). Ur. 16 grudnia 1916 r. 
w Michałowie w pow. konińskim. Uczestni-
czył w wojnie obronnej 1939 r. w jednostkach 
łączności. W okresie okupacji w AK. W 1946 r. 
podjął pracę przy urzędującej w pow. przemy-
skim Komisji Delimitacyjnej zajmującej się 
ustaleniem przebiegu granicy polsko-radziec-
kiej w tym rejonie. W maju 1949 r. został aresz-
towany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa 
na rzecz wywiadu brytyjskiego i skazany na 
karę śmierci. Zamordowany z wyroku komu-
nistycznego sądu 5 maja 1950 r. 

 ppłk Stanisław Michowski, ps. „Ma-
rek” (1900–1952). Ur. 5 listopada 1900 r. nie-
daleko Irkucka. W 1924 r. wstąpił do lotnictwa 
WP, studiował w Oficerskiej Szkole Lotnictwa. 
Po wojnie obronnej 1939 r. internowany w Ru-
munii. Po ucieczce przedostał się do Francji, 
gdzie w marcu 1940 r. objął funkcję dowód-
cy eskadry w I dywizjonie bombowym w Cler-
mond-Ferrand. Po upadku Francji przedostał 
się do Wielkiej Brytanii, służył w 305 Dywi-
zjonie Bombowym Ziemi Wielkopolskiej. Wy-
konał 26 lotów bojowych nad Niemcy, Fran-
cję i Włochy. W maju 1947 r. powrócił do kra-
ju i rozpoczął służbę w Oddziale II Sztabu Ge-

neralnego WP. W  listopadzie 1951 r. areszto-
wany i fałszywie oskarżony o spisek w wojsku. 
Skazany na karę śmierci. Zamordowany z wy-
roku komunistycznego sądu 7 sierpnia 1952 r. 

 por. Stanisław Mierzwiński, ps. „Mi-
chał” (1922–1949). Ur. 5 stycznia 1922 r. 
w Warszawie. Po wojnie obronnej 1939 r. za-
angażował się w działalność konspiracyjną 
w NOW. Po podpisaniu umowy scaleniowej 
przeszedł do AK. Brał udział w wielu akcjach, 
m.in. uwalniając pod Sanokiem Żydów wiezio-
nych na egzekucję, dowodził oddziałem party-
zanckim w obwodzie Myślenice. Aresztowa-
ny przez komunistów po raz pierwszy w lipcu 
1945 r. wyszedł na mocy amnestii. W czerw-
cu 1946 r. przedostał się do Berlina i wstąpił do 
dywizji gen. Maczka. Od września 1946 r. peł-
nił funkcje w strukturach rządu RP na uchodź-
stwie. W listopadzie 1947 r. wraz z Janem Ka-
imem wrócił do kraju, by odbudować struk-
tury Stronnictwa Narodowego. Aresztowany 
10 grudnia 1947 r. w Poznaniu i skazany na 
karę śmierci.  Zamordowany z wyroku komu-
nistycznego sądu 18 lutego 1949 r. 

 por. Lucjan Minkiewicz, ps. Wiktor” 
(1918–1951). Ur. 13 grudnia 1918 r. w Szu-
ni niedaleko Moskwy. Uczestniczył w wojnie 
obronnej 1939 r. Po klęsce powrócił do Wilna 
i wstąpił do ZWZ. Był żołnierzem 6 Wileńskiej 
Brygady AK, brał udział w operacji „Ostra Bra-
ma”. W sierpniu 1944 r. przedostał się na Biało-
stocczyznę. Walczył w 5 Wileńskiej Brygadzie 
AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupasz-
ki”. Szwadron, którym dowodził otrzymał na-
zwę 6. Brygady Wileńskiej. Przeprowadzał ak-
cje przeciwko jednostkom resortu bezpieczeń-
stwa oraz oddziałom NKWD. 19 października 
1946 r. został urlopowany. Ukrywał się w Za-
kopanem, a następnie we Wrocławiu. 1 lipca 
1948 r. aresztowany przez UB. Został skazany 
na karę śmierci. Zamordowany z wyroku ko-
munistycznego sądu 8 lutego 1951 r. 

 Adam Mirecki, ps. „Adaś” (1909–
–1952). Ur. 4 stycznia 1909 r. w Ulanowie 
w pow. niskim. Brał udział w kampanii wrześ- 
niowej. W listopadzie 1939 r. został areszto-
wany, zbiegł z transportu do obozu jenieckie-
go i przedostał się do Warszawy, gdzie wstąpił 
do NOW. Był m.in. komendantem Okręgu Lu-
belskiego oraz Lwowskiego. Po scaleniu NOW 
z AK wszedł w skład Komendy Okręgu AK 
we Lwowie. W grudniu 1943 r. po zatrzyma-
niu przez gestapo był więziony w Gross-Rosen, 
Bergen-Belsen oraz innych obozach. Po po-
wrocie do Polski został aresztowany i skazany 
na karę więzienia za przynależność do Stron-
nictwa Narodowego. Po opuszczeniu więzie-
nia w lipcu 1949 r. nawiązał kontakt z emigra-
cyjnym ośrodkiem SN. Ponownie aresztowany 
w listopadzie 1950 r. został skazany na cztero-
krotną karę śmierci. Zamordowany z wyroku 
komunistycznego sądu 24 października 1952 r. 

 kpt. Lech Karol Neyman, ps. „Butrym”, 
„Domarat” (1908–1948). Ur. 7 lutego 1908 r. 
w Poznaniu. Brał udział w kampanii wrześnio-

wej, będąc kilkakrotnie ranny. W okresie oku-
pacji zaangażował się w działalność konspira-
cyjną obozu narodowego w Grupie „Szańca”. 
Po utworzeniu NSZ zajmował się m.in. two-
rzeniem struktur w Małopolsce, na Śląsku i Po-
morzu. Był autorem wielu publikacji oraz re-
daktorem pisma „Naród i Wojsko”, propago-
wał koncepcję granicy zachodniej Polski na 
Odrze i Nysie. 15 lutego 1947 r. został areszto-
wany wraz ze Stanisławem Kasznicą, ostatnim 
komendantem NSZ i skazany na karę śmier-
ci. Zamordowany z wyroku komunistycznego 
sądu 12 maja 1948 r. 

 por. Jan Przybyłowski, ps. „Onufry” 
(1917–1951). Ur. 27 listopada 1917 r. w Zby-
szewie w pow. lipnowskim. Wiosną 1938 r. 
wstąpił do wojska. Uczestnik kampanii wrze-
śniowej, znalazł się w niemieckiej niewoli. 
Z obozu jenieckiego skierowano go na roboty 
przymusowe, z których zbiegł w 1942 r. Zaan-
gażował się w działalność konspiracyjną Pol-
skiej Organizacji Zbrojnej, po akcji scaleniowej 
znalazł się w szeregach AK. Od marca 1945 r. 
zaczął organizować oddziały samoobrony. La-
tem 1946 r. został szefem wywiadu 11 Grupy 
Operacyjnej NSZ na północnym Mazowszu. 
Został aresztowany 26 września 1948 r. i ska-
zany na trzykrotną karę śmierci. Zamordowa-
ny z wyroku komunistycznego sądu 18 stycz-
nia 1951 r. 

 Lech Rajchel, ps. „Wariat” (1929-1954). 
Ur. 9 marca 1929 r. we Włocławku. W kwiet-
niu 1946 r. wstąpił do Konspiracyjnego WP. Po 
ujawnieniu się służył w Marynarce Wojennej, 
następnie zatrudnił się na statku rybackim. We 
wrześniu 1951 r. podczas postoju w Kilonii nie 
powrócił na pokład i zgłosił się do ośrodka wy-
wiadowczego polskich władz emigracyjnych 
w Barkhausen. Po przeszkoleniu w maju 1952 r. 
został po raz pierwszy przerzucony do Pol-
ski z rozkazem zorganizowania siatki wy-
wiadowczej. Został aresztowany w czerwcu 
1953 r. podczas ponownej próby przedosta-
nia się do Polski i skazany na karę śmierci. Za-
mordowany z wyroku komunistycznego sądu 
4 marca 1954 r. 

 Stefan Skrzyszowski, ps. „Janusz Pate-
ra” (1911–1953). Ur. 27 grudnia 1911 r. w Zło-
czowie. Pod koniec wojny prawdopodobnie 
był żołnierzem AK. W sierpniu 1944 r. wcie-
lony w szeregi WP, skąd w lutym 1945 r. zde-
zerterował. W maju 1951 r. nawiązał kontakt 
z funkcjonariuszem UB H. Wendrowskim, 
podającym się za członka Zrzeszenia „WiN”. 
W ten sposób został wciągnięty do przygo-
towanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego operacji „Cezary”, obliczonej na 
dotarcie do pozostających jeszcze na wolno-
ści konspiratorów. Nieświadomy, że uczest-
niczy w prowokacji bezpieki, trafił do Dele-
gatury Zagranicznej „WiN”. W listopadzie 
1952 r. został zrzucony na teren woj. koszaliń-
skiego. Aresztowany 6 grudnia 1952 r., skaza-
ny na śmierć. Zamordowany z wyroku komu-
nistycznego sądu 15 maja 1953 r.
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Dnia 21 września o godz. 0.45 zmarł 
na udar serca ks. abp Józef Gawli-
na, Protektor Emigracji Polskiej, 
Pasterz „najrozleglejszej diecezji 

na świecie – bo rozciągała się wszędzie tam, 
gdzie tylko nieszczęście Ojczyzny wygnało 
Polaków poza kraj”, generał dywizji w stanie 
spoczynku, były Biskup Polowy Wojsk Pol-
skich II Rzeczpospolitej, a następnie Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, wybitna postać 
Kościoła i Ojczyzny. Od lat zmagał się z pod-
upadającym zdrowiem. Nic jednak nie zapo-
wiadało nagłego kresu jego życia. 20 wrze-
śnia, była to niedziela, rano odprawił Mszę 
św., kilka godzin spędził nad przygotowa-
niem wystąpienia, które miał nazajutrz wy-
głosić podczas obrad Soboru Watykańskie-
go II, popołudnie spędził w dobrym nastroju 
w domu Sióstr Nazaretanek w Albano, w po-
bliżu Rzymu. Po powrocie do domu praco-
wał przy biurku, jak zwykle do północy; po 
położeniu się do łóżka poczuł się żle. Nie po-
mogły usilne zabiegi lekarza przywołane-
go przez ks. sekretarza. Pod rzymskim nie-
bem dobiegło kresu ziemskie życie tego wy-
bitnego Kapłana i Polaka, którego droga roz-
poczęła się 18 listopada 1892 r. w Strzybni-
ku na Górnym Śląsku, na terenie ówczesne-
go Cesarstwa Niemieckiego w chłopskiej, 
polskiej rodzinie. Już po śmierci Ks. Arcybi-
skupa w gronie jego domowników powróciło 
wspomnienie jednej z chwil ostatniego dnia 
jego życia, kiedy Arcybiskup usiadł w fote-
lu z brewiarzem w dłoni i począł czytać gło-
śno Psalm 60. Zatrzymał się przy zdaniu: Ab 
extremis terrae ad Te damo, cum deficit cor 
meum („Z krańców ziemi do Ciebie wołam, 
teraz, gdy słabnie moje serce”), oznajmiając 
swym domownikom, że może to być najlep-
sze motto do mowy pogrzebowej nad jego 
grobem.

Był jakoś dziwnie głodny pracy
Nagła i niespodziewana śmierć abp. Jó-

zefa Gawliny nastąpiła w szczególnym cza-
sie. 14 września Ojciec Święty Paweł VI uro-
czyście zainaugurował obrady III sesji So-
boru Watykańskiego II (14 IX–21 XI 1964). 
W Bazylice Świętego Piotra, pełniącej funk-
cję auli soborowej zasiedli biskupi przyby-
li z całego świata, aby kontynuować obrady 
Soboru Powszechnego zwołanego w 1963 r. 
przez Ojca Świętego Jana XXIII. Tydzień 

wcześniej, 7 września, abp 
Gawlina powrócił z Belgii, 
z jednej ze swych licznych 
podroży, które podejmował 
jako duchowy opiekun pol-
skiej emigracji. Rozpoczy-
nał się gorący czas. Jak wyni-
ka z „Kroniki ostatnich dni 
Arcypasterza” niemal każ-
dego dnia gościł przybywa-
jących na soborowe obrady 
polskich biskupów. Rankiem 
13 września witał na dworcu 
Termini kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i towarzyszą-
cych mu biskupów. Wieczo-
rem tego dnia złożył wizytę 
Księdzu Prymasowi w jego 
rzymskiej rezydencji. Wziął 
udział w inauguracji III sesji 
soborowej, także w zwołanej 
przez Prymasa Polski konfe-
rencji przybyłych do Rzymu 
polskich biskupów; podjął 
się przygotowania tzw. wo-
tum soborowego. Wygłosił 
je w auli soborowej 17 wrze-
śnia, przytaczając argumen-
ty uzasadniające wniosek bi-
skupów polskich, przedsta-
wiony Ojcom Soboru dzień 
wcześniej przez Kardyna-
ła Prymasa, aby Sobór ogło-
sił Maryję Matką Kościoła – Mater Ecclesiae. 

W poniedziałek 21 września w soboro-
wej auli miał podjąć temat opieki duszpa-
sterskiej nad emigrantami, zwrócić uwa-
gę na to, że Sobór za mało uwagi poświęca 
tej sprawie. Apelować o należytą opiekę nad 
emigrantami, o zapewnienie im własnych 
biskupów i kapłanów, znających ich język, 
tradycję, mentalność. To miała być wypo-
wiedź wsparta na osobistym doświadczeniu 
abp. Gawliny, opiekuna rozsianej po świecie 
polskiej wojennej emigracji, znającego jej sy-
tuację, oczekiwania, troski, także te dotyczą-
ce opieki duszpasterskiej Kościoła. 

Z chwilą wznowienia obrad Soboru 
abp Gawlina dalej pełnił funkcję sekreta-
rza soborowej Komisji ds. biskupów i rzą-
dów diecezji, którą sprawował podczas I se-
sji Vaticanum II (11 października–8 grud-
nia 1962) i II sesji (29 września–4 grudnia 

Ostatnia droga
Biskupa, Żołnierza i Pielgrzyma

1963). Pełnił ją z wielkim oddaniem. „Dziełu 
temu poświęca przeszło dwa lata intensyw-
nej pracy, która zabrała resztę sił i zdrowia. 
Przedłużał nocne czuwanie, skracał chwile 
odpoczynku, by prace Komisji wypadły jak 
najlepiej. Czytał, pisał, informował się, szu-
kał porady specjalistów. Wynikiem tej pracy 
było kilka tomów materiałów do schematu 
o biskupach i rządzie diecezji. Dzięki doko-
nanemu opracowaniu materiałów dotyczą-
cych tego zagadnienia staje się autorytetem, 
który często konsultowano” (bp Władysław 
Rubin, Niestrudzony Sługa Kościoła, 1965). 
Taki sposób jego pracy bp Rubin wywodził 
z szerszego szerszy kontekstu życiowej posta-
wy abp. Gawliny: „Był jakoś dziwnie głodny 
pracy: chciał zrobić jak najwięcej. Podejmo-
wał się – być może – zbyt wielu zadań: chciał 
nieraz wykonać i to co niekoniecznie musiał 
sam robić. Pochodził z ludu i miał cechy pol-

Fo
t. 

ze
 zb

ior
ów

 Pa
pie

sk
ieg

o i
ns

tyt
ut

u S
tu

dió
w 

ko
śc

iel
ny

ch
 w

 rz
ym

ie

55. rocznica śmierci abp. józefa gawliny

trumna abp. józefa gawliny w kościele pw. św. Stanisława Biskupa męczennika
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skiego chłopa: wytrwałość i pracowitość, aż 
do umęczenia się”. 

Miał dwa ideały życiowe:
Kościół i Ojczyznę

Ojców Soboru, którzy w dniu 21 września 
przybyli do auli soborowej, o nagłej śmierci 
abp. Gawliny, który tego dnia miał przema-
wiać, powiadomił abp Pericle Felici, sekre-
tarz generalny Soboru (to on, już jako kardy-
nał, 16 października 1978 r. wobec zebranych 
na placu św. Piotra tysięcznych tłumów wy-
powiedział słynną formułę Habemus papam, 
ogłaszając światu wybór kard. Karola Wojtyły 
na papieża). Mówiąc o abp Gawlinie nazwał 
go: verus Pastor – prawdziwy Pasterz. 

Trumna z ciałem zmarłego hierarchy, na 
której spoczywała mitra i biskupi pastorał, 
została wystawiona w kościele pw. Święte-
go Stanisława Biskupa Męczennika, którego 
abp Gawlina był rektorem. Modlili się przy 
niej m.in. osobisty wysłannik Ojca Świętego 
Pawła VI kardynał Amleto Giovani Cicogna-
ni, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, licz-
ni watykańscy duchowni wysokiej rangi, ka-
płani, polscy biskupi, wśród nich śląscy ro-
dacy zmarłego: bp Herbert Bednorz, koadiu-
tor diecezji katowickiej i bp Juliusz Bieniek, 
sufragan katowicki, dyplomaci, żołnierze 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, swoi 
i obcy, wszyscy pełni żalu. Na gmachu am-
basady RP na uchodźstwie przy Stolicy Apo-
stolskiej flaga narodowa zastała opuszczona 
do połowy masztu. 

Pogrzeb odbył się w środę 23 września 
1964 r. w obszernej, mogącej pomieścić 
dużą liczbę uczestników – przybyło ich ok. 
1500 – Bazylice Franciszkańskiej pw. Świę-
tych Dwunastu Apostołów. Abp. Gawlinę 
żegnali m.in. kardynałowie: Grzegorz Piotr 
Agagianian, duchowny ormiańskokatolicki, 
prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Na-
rodów; Julius Döpfner, arcybiskup Mona-
chium i Fryzyngi; Richard Cuishing, arcybi-
skup Bostonu. Obecny był Josif Slipyj, grec-
kokatolicki arcybiskup większy Lwowa, nie-
bawem kardynał (rok wcześniej, dzięki in-
terwencji papieża Jana XXIII i prezydenta 
Johna Kennedyego zwolniony z sowieckie-
go łagru, w którym przebywał od 1945 r.). 
Arcybiskupi Antonio Samorè i Angelo Dell 
Acqua, reprezentujący Sekretariat Stanu. 
Przybyło ok. 200 biskupów i kilkuset kapła-
nów. W gronie biskupów polskich był abp 
Karol Wojtyła. Stawiła się rzymska Polonia, 
ta duchowna i świecka.

Rząd republiki włoski reprezentował mi-
nister obrony Giulio Andreotti (późniejszy 
trzykrotny premier). Był Kazimierz Papée, 
administrator spraw Ambasady RP przy Sto-
licy Apostolskiej, także ambasadorowie: Ita-
lii, Japonii, Chin narodowych (Tajwanu), 
Kolumbii, charge d’affaires Francji oraz sze-
reg sekretarzy ambasad. Z Londynu przy-
był Aleksander Zawisza, minister spraw za-

granicznych rządu RP na uchodźstwie, gen. 
Tadeusz Bor-Komorowski, członek Rady 
Trzech, obecni byli delegaci różnych struk-
tur emigracyjnego życia narodowego i spo-
łecznego. Mszę św. odprawił ks. kard. Ste-
fan Wyszyński, Prymas Polski. Ks. abp An-
toni Baraniak, metropolita poznański, odczy-
tał telegram kondolencyjny, który kard. Ci-
cognani, Sekretarz Stanu skierował w imie-
niu Ojca Świętego na ręce Prymasa Polski, 
pisząc m.in., że „Smutna wiadomość o na-
głym zgonie Ks. Arcybiskupa Józefa Gawliny 
była przyjęta ze szczerym żalem przez Ojca 
Świętego, który wdzięcznym sercem wspo-
mina wierną służbę dla Kościoła i wzorowe 
życie gorliwego Arcypasterza i wznosi gorące 
modły, by przyśpieszyć wieczną nagrodę naj-
wyższego pokoju Jego świetlanej duszy”. 

O zmarłym Arcypasterzu, który „był nie-
przeciętną i wielką osobowością, która jest 
ozdobą i Kościoła i Polski”, o jego śląskim ro-
dowodzie, bogatej drodze życia, postawie ka-
płańskiej i polskiej mówił bp. Herbert Bed-
norz, niegdyś wikariusz Zmarłego Ks. Arcy-
biskupa w parafii pw. Świętej Barbary w Kró-
lewskiej Hucie (obecnie Chorzowie). Powie-
dział m.in.: „Im więcej będziemy się oddalać 
w czasie od Zmarłego, tym bardziej będzie-
my doceniali Jego wielką rolę, jaką odgry-
wał w czasie wojny i w okresie powojennym, 
Jego zasługi dla emigracji polskiej, dla żołnie-
rzy naszych, Jego poświęcenie się dla Kościo-
ła i dla Ojczyzny (...)

Studiujący tę postać powiedzą, że Arcybi-
skup miał dwa ideały życiowe: Kościół i Oj-
czyznę. Stały się one myślami przewodni-
mi i kierowniczymi w całości Jego poczy-
nań. Wszystkie inne sprawy, które nie mie-
ściły się w ramach Kościoła i Ojczyzny, Ar-
cybiskup Gawlina z żelazną konsekwencją 
oddalał i odsuwał od siebie. Za wszelką cenę 
chciał bowiem pozostać wiernym Kościołowi 
i Ojczyźnie, dla których to wartości żył, pra-
cował i cierpiał.

Kościół i Ojczyzna! Zanim jeszcze So-
bór Watykański II wysunął zagadnienie Ko-
ścioła, będącego głównym tematem dla swo-
ich rozważań i uchwał, Ksiądz Arcybiskup 
Gawlina uczynił Kościół głównym tematem 
swojego życia i swojej działalności. Najgłęb-
sze korzenie tej na wskroś katolickiej posta-
wy tkwią w latach dziecięcych Józefa Gaw-
liny, którym opiekowała się dobra i świąto-
bliwa matka śląska. (...) Ojczyznę swoją ko-
chał i dla niej działał, bo taka jest nasza pol-
ska tradycja. Ale poza tą ogólną przyczyną 
istnieje jeszcze specjalny powód, który po-
budzał go do szczególnej miłości Ojczyzny. 
Pochodził ze Śląska, który przez 600 lat ode-
rwany od Macierzy Polskiej, nie zapomniał 
swego języka i swojej Ojczyzny. Gdy ją na 
nowo odnalazł, gorąco Ją umiłował. Może 
największym bólem i tragedią było dla nie-
go to, że od 25. lat nie było Mu dane wrócić 
na „Ojczyzny łono”. Tęsknił za Ojczyzną jak 

jeszcze w ostatnim liście o tym napisał. Tę-
sknota ta nie przerodziła się jednak w go-
rycz, lecz w coraz gorętszą miłość Ojczyzny: 
Drugi z pogrzebowych mówców, ks. bp 
Luigi Mario Carli, ordynariusz diecezji Se-
gni, mówiąc o pracach i zasługach soboro-
wych abp. Gawliny przypomniał, że był on 
wśród pierwszych Ojców Soboru zwalczają-
cych bezbożny komunizm.

Dobiegała końca podniosła łacińska litur-
gia pogrzebowa. Zabrzmiało responsorium 
Libera me, Domine, błagalna prośba skiero-
wana do Boga, aby zlitował się nad zmarłym 
w czasie Sądu Ostatecznego. Na cmentarzu 
Campo Verano trumna z ciałem Arcybisku-
pa została pod przewodnictwem Kardynała 
Prymasa odprowadzona do grobowca Sióstr 
Felicjanek i tam złożona. 

Spoczął wśród Braci 
Pamiętano o wielokrotnie powtarzanym 

– szczególnie w ostatnich latach życia – pra-
gnieniu i życzeniu abp Gawliny, aby miej-
scem jego wiecznego spoczynku stał się Pol-
ski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino. 
Wczesnym rankiem 8 kwietnia 1965 r. w ka-
plicy cmentarnej na Campo Verano, ks. abp 
Bolesław Kominek, wtedy specjalny delegat 
Prymasa Polski we Wrocławiu, za kilka lat 
pierwszy po II wojnie światowej arcybiskup 
metropolita wrocławski (1972) i kardynał 
(1973), śląski rodak i przyjaciel abp Gawliny, 
odprawił Mszę św. w Jego intencji. W poże-
gnalnym słowie sięgnął do osobistych wspo-
mnień z lat wspólnej pracy kapłańskiej na 
Śląsku w II Rzeczypospolitej, wydobył mo-
tywy życia tego znamienitego biskupa i żoł-
nierza. We Mszy św. uczestniczył abp Karol 
Wojtyła, bp Herbert Bednorz, bp Władysław 
Rubin, nowo powołany delegat Prymasa Pol-
ski do opieki nad emigracją i uchodźstwem 
polskim, grupa polskich kapłanów i sióstr 
zakonnych. 

Drodze doczesnych szczątków abp Gaw-
liny z Rzymu na Monte Cassino towarzyszył 
ambasador Kazimierz Papée, biskupi Bed-
norz i Rubin, grono kapłanów – współpra-
cownik abp. Gawliny, polskie siostry zakon-
ne. Trumnę Arcybiskupa złożono w prostym, 
żołnierskim grobie na najwyższym cmen-
tarnym tarasie, przed ołtarzem. Temu ob-
rzędowi przewodniczył bp Herbert Bed-
norz. Na trumnę posypały się grudki ziemi, 
rozległa się modlitewna pieśń: „Dobry Jezu, 
a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”. 
Dnia 16 maja 1964 r., w dwudziestą rocz-
nicę bitwy o Monte Cassino, na grobie zo-
stała złożona marmurowa płyta z napisem: 
„Ks. Arcybiskup Józef Gawlina – Biskup Po-
lowy Wojsk Polskich – Opiekun Emigracji 
Polskiej – 1892–1964. Mówić będzie polskie-
mu pielgrzymowi o tym, że Biskup, Żołnierz 
i Pielgrzym spoczął wśród Braci, z którymi 
szedł razem w bój o wolną Polskę”.

jęDrZej łukawy
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Artysta w 1972 r. ukończył z wyróżnieniem 
studia w warszawskiej Akademii Muzycz-
nej w klasie organów Feliksa Rączkowskie-
go. W latach 1969–1974 odbył studia kom-
pozytorskie pod kierunkiem Tadeusza Pa-
ciorkiewicza. W 1972 r. uczestniczył w kur-
sie mistrzowskim prowadzonym przez Floor 
Peetersa w Belgii.

Koncertował niemal we wszystkich kra-
jach Europy, a także w Izraelu, USA, Kana-
dzie, Australii, Korei Południowej i Japonii. 
Dokonał licznych nagrań radiowych i telewi-
zyjnych w kraju i za granicą. W 1992 r. otrzy-
mał tytuł naukowy profesora sztuk muzycz-
nych. W latach 1987–1993 był prorektorem, 
a w latach 1993–1999 sprawował godność 
rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. W latach 1993–2000 
był członkiem Prezydium Stowarzyszenia 
Rektorów Europejskich Uczelni Muzycz-
nych. Sprawował również godność przewod-

niczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ar-
tystycznych w Polsce.

Posiada liczne odznaczenia i nagrody. 
W 2008 r. otrzymał tytuł doktora honoris 
causa Keymung University w Południowej 
Korei. Jest honorowym obywatelem wielu 
miast. Godności te otrzymał za zasługi w po-
pularyzowaniu kultury muzycznej.

Koncert poprzedziło odczytanie listów 
gratulacyjnych od biskupa polowego Józefa 
Guzdka oraz biskupa-seniora diecezji łowic-
kiej Józefa Zawitkowskiego.

W programie jubileuszowego koncer-
tu znalazły się dzieła J. S. Bacha, F. Chopina, 
A. Guilmanta, M. Surzyńskiego, L. Böell-
manna i Ch. M. Widora. Profesor Choro-
siński zachwycił słuchaczy wybitnymi i głę-
bokimi interpretacjami utworów. Melomani, 
dzięki zamontowanym w katedrze kamerom, 
mogli również widzieć grającego, podziwia-
jąc jego wirtuozerię.

Licznie zgromadzona w katedrze publicz-
ność nagrodziła dostojnego Jubilata gromki-
mi, długotrwałymi owacjami na stojąco.

leSZek gorecki
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MUZYKAJubileusz prof. Andrzeja Chorosińskiego
w niedzielę 15 września 2019 o godz. 19 odbył się w katedrze polowej kolejny koncert 
w ramach iX Forum organowego. Był szczególnie uroczysty, bowiem prof. andrzej cho-
rosiński obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej.

Jednym z podstawowych celów powołane-
go 16 czerwca 2018 r. Stowarzyszenia Pa-
mięć Kapelanów Katyńskich jest gromadze-

nie i upowszechnianie wiedzy o duszpaster-
zach Wojska Polskiego, którzy dostali się 
do niewoli sowieckiej i zostali zamordowa-
ni w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz w in-
nych miejscach na terytorium ZSRR. W ra-
mach swoich działań stowarzyszenie podjęło, 
m.in. inicjatywę wydawania biuletynu, w któ-
rym informuje o etapach przygotowania pro-
cesu beatyfikacyjnego Kapelanów Katyńskich 
i bieżących wydarzeniach związanych z ich 
upamiętnieniem.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia, pod 
redakcją Barbary Tarkowskiej ukaza-
ła się książka Ksiądz ppłk Andrzej Niwa
(1900-1940). Kapelan WP i KOP. Publika-
cja prezentuje sylwetkę i dokumenty zwią-
zane z ks. ppłk Andrzejem Niwą, kapłanem 
diecezji tarnowskiej, kapelanem Wojska Pol-
skiego oraz Korpusu Ochrony Pogranicza, 
który został zamordowany na wiosnę 1940 r. 
w Charkowie. Książka została wzbogaco-
na o ilustracje pochodzące z rodzinnego ar-
chiwum ks. Niwy, a także nowe, niedawno 
odnalezione dokumenty. Publikację należy 

traktować jako wstęp do opracowania bio-
gramu ks. Niwy, jak przyznają autorzy tek-
stu, nie wszystkie fakty z jego życia są znane, 
cenne jednak jest opublikowanie wielu ma-
teriałów źródłowych, które pomogą w od-
tworzeniu kolei losu tego duchownego. 

W dalszej części książki umieszczony zo-
stał wybór tekstów, wspomnień oraz nota-
tek sporządzonych przez duchownych i więź-
niów, opisujących życie religijne w obozach 
jenieckich na Wschodzie. Zaprezentowano 
także sylwetki 33 duchownych (20 kapela-
nów służby czynnej, 11 kapelanów rezerwy 
oraz 2 kleryków) zamordowanych na „nie-
ludzkiej ziemi” i inicjatywę posadzenia 
33 dębów pamięci poświęconych tym du-
chownym, która znalazła swój finał w Kalwa-
rii Pacławskiej w maju 2019 r.

Ksiądz ppłk Andrzej Niwa (1900-1940) kapelan WP i KOP, 
red. Barbara Tarkowska, Stowarzyszenia Pamięć Kape-
lanów Katyńskich, Warszawa, 2019, ss. 176.

krZySZtoF StęPkowSki

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMIPamięć o Kapelanach Katyńskich na 
przykładzie życia ks. ppłk. Andrzeja Niwy
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Urodzony 18 maja 1893 r. w Nowogród-
ku jako syn Aleksandra i Marii z d. Orlic-
kiej. Uczęszczał do gimnazjum w Nowogród-
ku. Od 14 roku życia brał czynny udział w ży-
ciu kółek młodzieży polskiej zorganizowanej 
dla samokształcenia w duchu kultury polskiej. 
W 1910 r. ukończył gimnazjum w Nowogród-
ku. W 1911 r. wstąpił do Seminarium Du-
chownego archidiecezji mohylewskiej w Sankt 
Petersburgu. 7 kwietnia 1916 r. otrzymał świę-
cenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Ciepla-
ka, administratora apostolskiego archidiecezji 
mohylewskiej. 2 września 1916 r. podjął studia 
w Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu. 

W maju 1918 r., gdy bolszewicy zamknę-
li uczelnię, został wyznaczony na prefekta 
szkół w Bobrujsku, które to stanowisko ob-
jął w sierpniu 1918 r. Opiekował się działają-
cymi w mieście organizacjami szkolnej mło-
dzieży harcerskiej. Starsi uczniowie i uczen-
nice tych organizacji za czasów okupacji nie-
mieckiej i bolszewickiej czynnie współpraco-
wali z polskim wywiadem za pośrednictwem 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Często tajne 
zbiórki urządzano w jego mieszkaniu. W lipcu 
1919 r., gdy armia polska posuwała się ku Be-
rezynie, był w stałym kontakcie z POW z Miń-
ska Litewskiego, pomagając kurierom w ukry-
ciu się na terenie Bobrujska. W jego mieszka-
niu był punkt łącznikowy dla kurierów POW.

W nocy z 16 na 17 lipca 1919 r. po siód-
mej z rzędu rewizji został aresztowany i osa-
dzony w budynku „czerezwyczajki”. Na szczę-
ście rewizję przeprowadzono pół godziny po 
wyjściu z jego mieszkania kuriera POW, któ-
ry był przysłany celem skomunikowania się 
z uwięzionym w twierdzy w Bobrujsku ko-
mendantem POW w Mińsku Litewskim Ma-
teuszem Stefanowskim „Żywym”. Był prze-
słuchiwany przez Feliksa Dzierżyńskiego. Po 
trzytygodniowym pobycie w więzieniu został 
zwolniony. Był pod obserwacją, bez prawa 
opuszczania Bobrujska.

W późniejszym wniosku odznaczenie 
Krzyżem Niepodległości z 1931 r. napisano: 
„Ksiądz Skorel pełniąc w roku 1918 obowiąz-
ki prefekta szkół w Bobrujsku, wszedł w kon-
takt z młodzieżą szkolną z POW. Był on punk-
tem łącznikowym dla kurierów POW przy-
bywających do Bobrujska. W lipcu 1919 r. 
ksiądz Skorel został uwięziony przez czeki-
stów za współudział w akcji Fedorowiczów, 
którzy przechowywali broń i amunicję, otrzy-
maną z I Korpusu Polskiego i prowadzili ak-
cję dywersyjną na tyłach bolszewickich. Szczę-
śliwie ocalony przybył do Polski, gdzie zgłosił 
się zaraz do Wojska, pełniąc obowiązki dusz-
pasterskie w szpitalu epidemicznym i 2 pp. leg. 
Bardzo wydatnie prowadzi akcję oświatową 
wśród żołnierzy, a także na obecnym stanowi-

sku jako wykładowca. Wzór rzadkiej pracowi-
tości”. Wniosek podpisali generał brygady Ju-
lian Stachiewicz, były szef Sztabu Komendy 
Głównej POW, Eugeniusz Szpręglewski, były 
szef sztabu I Korpusu Polskiego na Wschodzie 
i Józefa Lis-Błońska, wywiadowczyni POW 
w Bobrujsku, która dopisała: „Podczas poby-
tu mego w Bobrujsku wydatnie pomagał mi 
w akcji uwolnienia z więzienia śp. Mateusza 
Stefanowskiego „Żywego”.

25 września 1919 r. wstąpił do Wojska 
Polskiego. Został kapelanem 2 pułku piecho-
ty Legionów, walczącego na froncie litew-
sko-białoruskim. Następnie był kapelanem 
białostockiego pułku strzelców wchodzące-
go w skład 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 
Twierdzy Brześć n. Bugiem, Szpitala Okrę-
gowego w Grudziądzu i Obozu Szkół Podofi-
cerskich w Grudziądzu.

16 grudnia 1921 r. został zatwierdzony 
w stopniu kapelana. W 1922 r. został kape-
lanem I Szpitala Okręgowego w Warszawie. 
W latach 1922–1924 studiował na Wydziale 
Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, uzyskując dyplom magistra Świętej 
Teologii. Ukończył również Państwowy In-
stytut Nauczycielski. W 1926 r. został miano-
wany promotorem sprawiedliwości w Sądzie 
Biskupa Polowego Wojsk Polskich. W 1930 r. 
został kapelanem powołanego w tym roku 
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. W jego 
skład wchodziły I Szpital Okręgowy im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i Szkoła Podchorą-
żych Sanitarnych.

We wniosku z 3 sierpnia 1931 r. o od-
znaczenie Złotym Krzyżem Zasługi ks. pro-
boszcz Józef Tomiak dziekan Okręgu Korpu-
su nr I w Warszawie napisał: „Ks. Józef Skorel 
od szeregu lat jest wykładowcą w CW Sani-
tarnego poświęcając się całkowicie szkoleniu 
ducha młodego pokolenia. Swoją umiejętną 
i rzetelną pracą w służbie, wybitnie się wy-
różnia, zyskując pełne uznanie władz przeło-
żonych i zasługuje całkowicie na odznaczenie 
Złotym KZ”.

1 stycznia 1934 r. otrzymał awans na sto-
pień starszego kapelana. Od 1936 r. był rów-
nież kapelanem i wykładowcą etyki w Wyż-
szej Szkole Inżynierii. 3 kwietnia 1939 r. 
udzielił ostatniego namaszczenia umierają-
cemu Waleremu Sławkowi, byłemu premie-
rowi RP, który dzień wcześniej postrzelił się 
w głowę, chcąc popełnić samobójstwo.

We wrześniu 1939 r. ks. Skorel był kape-
lanem w Szpitalu Okręgowym. Podczas ewa-
kuacji na wschód, po 17 września 1939 r. do-
stał się do niewoli sowieckiej. Umieszczono 
go w obozie specjalnym NKWD w Kozielsku.

W relacji z 20 kwietnia 1943 r., profesor 
Wacław Komarnicki, minister sprawiedli-

wości w rządzie gen. Władysława Sikorskie-
go, cudem ocalony jeniec obozu w Kozielsku, 
napisał: „Było kilku księży, na czele z ks. pra-
łatem Wojtyniakiem, zastępcą biskupa polo-
wego, ks. profesor Nowak, ks. mjr Jan Ziół-
kowski, ks. prof. Kantak i ks. Skorel. Księża 
ci odprawiali msze św. w niektóre niedziele, 
spowiadali, byli b. czynni. Ulegali dużemu 
prześladowaniu ze strony władz sowieckich. 
3 siedziało w areszcie”.

23 grudnia 1939 r. ks. Skorel został odizo-
lowany od reszty jeńców i odesłany do obo-
zu w Ostaszkowie, gdzie przybył 29 grud-
nia 1939 r. Po 27 kwietnia 1940 r. odesłano 
go do dyspozycji naczelnika Zarządu NKWD 
Obwodu Kalinińskiego. Został zamordowa-
ny przez funkcjonariuszy NKWD w budynku 
więzienia w Kalininie (Twerze). Spoczywa na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Odznaczony Krzyżem Niepodległości, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Woj-
nę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Od-
zyskanej Niepodległości.

5 października 2007 r. minister obro-
ny narodowej Aleksander Szczygło awanso-
wał go pośmiertnie na stopień podpułkow-
nika. W grudniu 2009 r. został zgłoszony 
przez Rodzinę Katyńską w Warszawie razem 
z 23 kapelanami Wojska Polskiego, jako kan-
dydat do procesu beatyfikacyjnego Męczen-
ników Wschodu (1917–1989).

12 maja 2019 r. obok Kaplicy Ukrzyżo-
wania na terenie Sanktuarium Matki Bożej 
Kalwaryjskiej i Znalezienia Krzyża Świętego 
w Kalwarii Pacławskiej posadzono 33 Dęby 
Pamięci tworząc Aleję Dębów Pamięci Kape-
lanów Katyńskich. Przed jednym z nich znaj-
duje się tabliczka imienna poświęcona ks. 
Skorelowi.

BoguSław SZweDo

Ks. podpułkownik Józef Skorel (1893–1940) NIEBANALNE ŻYCIORYSY
– kapłan archidiecezji mohylewskiej, diecezji mińskiej i pińskiej, kapelan 2 pułku piechoty legionów
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Liturgię słowa przygotowali żołnierze 
Wojsk Lądowych oraz artyści Chó-
ru Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego. W na-

wach bocznych katedry stanęło ponad dwa-
dzieścia pocztów sztandarowych jednostek 
WL. Eucharystię rozpoczęło odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego.

W homilii bp Guzdek, przywołując sło-
wa św. Pawła skierowane do swego ucznia 
Tymoteusza: „Niech nikt nie lekceważy two-
jego młodego wieku” podkreślił, że zawar-
tą w nich uwagę można odnieść do czasów 
nam współczesnych. – Wielkim niebezpie-
czeństwem w procesie rozwoju i postępu jest 
lekceważenie zdania i opinii ludzi młodych. 

A przecież oni, nieobciążeni balastem prze-
szłości, mogą przekraczać kolejne granice 
poznania – powiedział. Dodał, że blokowa-
nie awansów w wojskowych szeregach może 
„doprowadzić do luki pokoleniowej, któ-
rą później trudno zapełnić”. Biskup polowy 
zwrócił uwagę na konieczność utrzymywania 
właściwego balansu między młodością a ru-
tyną i doświadczeniem. – Niewątpliwą zale-
tą ludzi w dojrzałym wieku jest to, że nagro-
madzone doświadczenie pozwala im patrzeć 
z pewnego dystansu, unikać myślenia na za-

Wiarygodni w słowach i czynach

sadzie „czarne – białe” i w rezultacie uznać 
to, co prawdziwe, obiektywne, a odsiać fałsz 
i płytkie emocjonalne reakcje – powiedział. 

Zdaniem Ordynariusza Wojskowego 
w Liście do Tymoteusza św. Paweł zawarł 
drugą, niezwykle ważną radę: „Bądź wzo-
rem w mowie i sposobie zachowania” – Wy-
chowawca w szkole, dowódca w wojsku, ka-
płan pośród wiernych, rodzice wobec dzieci 
muszą zwracać baczną uwagę na każde wy-
powiadane słowo. Ich styl postępowania i ży-
cia muszą być jednoznaczne, pozbawione fał-
szu i kłamstwa – powiedział. Biskup Guzdek 
dodał, że jeżeli „w słowie i czynach nie bę-
dziemy wiarygodni stracimy autorytet lide-
ra i będziemy mogli usłyszeć te słowa: »Leka-

rzu, ulecz najpierw same-
go siebie«” – przestrze-
gał. Dodał, że nie buduje 
się autorytetu wśród pod-
władnych, używając prze-
kleństw i wulgaryzmów.

Jak zauważył biskup 
trzecią, niezwykle waż-
ną radę św. Paweł zawarł 
w słowach: „Nie zanie-
dbuj w sobie charyzma-
tu, który został ci dany… 
W tych rzeczach się 
ćwicz, cały im się oddaj, 
aby twój postęp widoczny 
był dla wszystkich” (Tym 
4,14-15). – W szeregach 
naszej armii mamy cha-

ryzmatycznych przywódców i żołnierzy. 
Ale są i tacy, dla których wojsko jest nie tyle 
wspólnotą wyzwań i służby, ale jedynie miej-
scem pracy i źródłem utrzymania – powie-
dział. Podkreślił, że może to dotyczyć także 
kapelanów. Zaapelował, abyśmy wzorem św. 
Pawła stawiali sobie coraz większe wymaga-
nia. – Im więcej potu wylanego na poligo-
nie, tym mniej krwi przelanej na polu walki. 
Służba w wojsku musi być pasją. To jest wa-
runek jej skuteczności i postępu widocznego 
dla wszystkich – podkreślał. 

Biskup polowy józef guzdek przewodniczył 19 września w katedrze polowej mszy św. w in-
tencji żołnierzy wojsk lądowych z okazji niedawnego święta formacji. ordynariusz woj-
skowy życzył żołnierzom „odwagi w myśleniu oraz determinacji w działaniu”. – niech wa-
sze życie osobiste, rodzinne i służbowe będą wznoszone na fundamencie prawdy, odpowie-
dzialności za wypowiadane słowo oraz poszanowania każdego człowieka – zachęcał. świę-
to wojsk lądowych obchodzone jest dla upamiętnienia zwycięstwa wojsk polskich pod wo-
dzą króla jana iii Sobieskiego pod wiedniem w 1683 r.

Na koniec życzył żołnierzom Wojsk Lądo-
wych „odwagi w myśleniu oraz determina-
cji w działaniu”. – Niech w waszych szeregach 
otwartość na młodość będzie przemieszana 
z doświadczeniem. Niech Wasze życie osobi-
ste, rodzinne i służbowe będą wznoszone na 
fundamencie prawdy, odpowiedzialności za 
wypowiadane słowo oraz poszanowania każ-
dego człowieka. Postępujmy tak, abyśmy za-
służyli na uznanie i szacunek bez względu na 
zmieniające się okoliczności – podkreślił.

Eucharystię koncelebrowało grono kape-
lanów Ordynariatu Polowego: ks. kmdr w st. 
spocz. Janusz Bąk, ks. kpt. Marcin Janocha 
i ks. por. Mateusz Korpak, a także ks. mjr Mi-
chael Albano, kapelan armii Stanów Zjedno-
czonych. Uczestniczyli w niej m.in. gen. bryg. 
Wojciech Grabowski, Inspektor WL, a tak-
że dowódcy brygad i oddziałów Wojsk Lą-
dowych. Obecna była grupa żołnierzy armii 
Stanów Zjednoczonych. 

Przed błogosławieństwem Ordynariusz 
Wojskowy odznaczył gen. bryg. Wojciecha 
Grabowskiego medalem „W służbie Bogu 
i Ojczyźnie”, ustanowionym w setną roczni-
cę powołania Biskupstwa Polowego w Pol-
sce. Inspektor Wojsk Lądowych podziękował 
w imieniu żołnierzy za sprawowaną Eucha-
rystię, wygłoszoną homilię i posługę kapela-
nów. Życzenia żołnierzom złożył także bp Mi-
rosław Wola, Ewangelicki Naczelny Duszpa-
sterz Wojskowy.

***
Wojska Lądowe są jednym z pięciu, obok 

Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, 
Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Teryto-
rialnej rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

Przeznaczone są do zapewnienia obrony 
i niepodzielności terytorium państwa, niena-
ruszalności jego granic lądowych, odparcia 
agresji lądowo-powietrzno-morskiej. W ich 
składzie znajdują się związki taktyczne, od-
działy i pododdziały zmechanizowane, pan-
cerne, powietrzno-desantowe, aeromobilne, 
rozpoznawcze, artylerii, przeciwlotnicze, in-
żynieryjne, chemiczne, logistyczne i łączności.

Żołnierze WL stanowią zasadniczą część 
sił zbrojnych. Pełnią służbę w kraju i poza 
jego granicami w Polskich Kontyngentach 
Wojskowych. Święto Wojsk Lądowych ob-
chodzone jest corocznie dla upamiętnienia 
zwycięstwa wojsk polskich pod wodzą króla 
Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r.

krZySZtoF StęPkowSki

msza św. z okazji święta wojsk lądowych

Bp józef guzdek odznacza medalem „w służbie Bogu i ojczyźnie”
gen. bryg. wojciecha grabowskiego
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W katedrze polowej stanęły poczty 
sztandarowe organizacji i związ-
ków kombatanckich Żołnierzy- 
-Górników z całej Polski. Eucha-

rystia rozpoczęła się od odegrania Mazurka 
Dąbrowskiego. Liturgię słowa i oprawę mu-
zyczną Mszy św. przygotował Chór Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego oraz żołnierze Pułku Reprezenta-
cyjnego.

W homilii bp Guzdek, podkreślał, że Chry-
stusowe wezwanie „wypłyń na głębię”, w kon-
tekście obchodzonej 80. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej jest zachętą do przebaczenia 
i pojednania. Biskup polowy dziękował Żołnie-
rzom-Górnikom za ich świadectwa i pamięć, 
będące przestrogą dla kolejnych pokoleń.

Ordynariusz Wojskowy nazwał przymu-
sową służbę Żołnierzy-Górników „nieza-
służoną karą i niezasłużonym prześladowa-

Krzywda i przebaczenie

niem za patriotyzm i miłość Ojczyzny”. – Je-
śli tu jesteśmy, to po to, aby ciągle dojrzewać 
do przebaczenia. Doznana krzywda i uczu-
cia z tym związane są bardzo trudne do ule-
czenia. Stajemy przy ołtarzu, aby wypłynąć 
na głębię ewangelicznej mądrości i przerwać 
spiralę nienawiści – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali ks. kpt. Marcin 
Janocha, sekretarz biskupa polowego oraz ks. 
por. Mateusz Korpak, wikariusz katedry polo-
wej. We Mszy św. uczestniczyli licznie przyby-
li Żołnierze-Górnicy z całej Polski z Kazimie-
rzem Potockim, prezesem Krajowego Zarządu 

Związku Represjonowanych Żoł-
nierzy-Górników, który otrzymał 
od bp. Józefa Guzdka medal pa-
miątkowy setnej rocznicy powsta-
nia Biskupstwa Polowego w Pol-
sce. Obecny był też Jan Józef Ka-
sprzyk, szef Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.

Przed błogosławieństwem Or-
dynariusz Wojskowy podzięko-
wał zebranym w katedrze żołnie-
rzom-górnikom za świadectwo 
ich wiary i liczne przystąpienie 
do Komunii świętej.

Po zakończeniu Mszy św. Żoł-
nierze-Górnicy udali się na Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli kwiaty. 
Ceremonię poprzedziły przemówienia preze-
sa Kazimierza Potockiego oraz ministra Jana 
Józefa Kasprzyka.

– 70 lat temu w Polsce, okupowanej wów-
czas przez komunistów, podpisany został ha-

Pamięć Żołnierzy-górników odbywających w latach 1949–59 zastępczą służbę wojskową 
w wojskowych Batalionach Pracy uczczono mszą św. w katedrze polowej wojska Polskie-
go. eucharystii przewodniczył biskup polowy józef guzdek. Szacuje się, że do przymusowej 
pracy w kopalniach skierowano po wojnie około 200 tysięcy osób.

niebny rozkaz, na mocy którego ci, którzy 
w sercu mieli umiłowanie niepodległości, 
trafiali w ramach służby wojskowej do nie-
wolniczej pracy. Przez 10 lat, od 1949 roku 
aż po rok 1959, blisko 200 tysięcy młodych 
ludzi zostało poddanych tej okrutnej repre-
sji. Praca niewolnicza w kopalniach rud ura-
nu i kamieniołomach, która wyniszczała fi-
zycznie, przede wszystkim miała zabić ducha 
młodych ludzi, którzy Polskę kochali ponad 
wszystko. Państwo polskie chce Wam podzię-
kować za to, że wtedy, przed laty, nie stracili-
ście ducha – powiedział Szef UdSKiOR, przy-
pominając zarazem o możliwości ubiegania 
się przez Żołnierzy-Górników o wsparcie fi-
nansowe w Urzędzie:

 – Dzięki znowelizowanym przepisom 
Żołnierze-Górnicy mają takie same prawa, 
jak inni represjonowani w okresie powojen-
nym. Mają taką samą możliwość wsparcia ze 
strony państwa polskiego. Doraźna i okreso-
wa pomoc finansowa jest również dedykowa-
na Żołnierzom-Górnikom. Prosimy Państwa 
o to, aby o nią występować do Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, bo zgodnie z przepisami jest ona przy-
znawana na wniosek osoby zainteresowanej 
– zwrócił uwagę Minister Kasprzyk.

Ostatnim punktem obchodów był uro-
czysty Apel Pamięci połączony z ceremonią 
złożenia kwiatów przed Pomnikiem Żołnie-
rza-Górnika na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach.

krZySZtoF StęPkowSki

Dzień Pamięci Żołnierza-górnika
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Mianem Żołnierzy-Górników określa się poborowych skierowanych w latach 1949–1959 do tak zwanej służ-
by zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy, przemianowanych później na Wojskowe Bataliony Górnicze. 
Bataliony nie były formacjami wojskowymi, wojsko je jedynie organizowało. Czas pobytu w Wojskowych Ba-
talionach Górniczych wahał się między 24 a 36 miesiącami. W sumie pracowało w nich ponad 200 tys. osób, 
zmuszanych do pracy w kopalniach i kamieniołomach na terenie Dolnego i Górnego Śląska. W związku z wy-
konywaną pracą ponad 1000 osób zginęło na miejscu, na kilka tysięcy określa się liczbę kalek. Dziesiątki 
tysięcy przypłaciły tę służbę utratą zdrowia i przedwczesną śmiercią.
Oddziały Żołnierzy-Górników zorganizowano na wzór radzieckich gułagów. Podstawą zakwalifikowania po-
borowego do służby zastępczej było jego pochodzenie społeczne. Najczęściej byli to synowie dawnych po-
siadaczy ziemskich i przemysłowców oraz tzw. „element politycznie niepewny” czyli działacze konspiracji. 
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników zrzesza około 20 tys. osób. W 2012 r. Związek 
został odznaczony przez bp. Józefa Guzdka medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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Jesteśmy tu, aby dojrzewać 
do przebaczenia.

we mszy św. uczestniczyli Żołnierze-górnicy z całej Polski i ich rodziny
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WROCŁAW
5 września w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Ko-
ściuszki we Wrocławiu odprawiona została Msza św. w intencji ab-
solwentów uczelni ze studium oficerskiego oraz wydziału wojskowe-
go z Łodzi, którzy następnego dnia otrzymali promocję na pierwszy 
stopień oficerski. W uroczystej liturgii, której przewodniczył ks. kpt. 
Maksymilian Jezierski, kapelan AWL, uczestniczyło 272 absolwen-
tów wraz z kierowniczą kadrą Akademii na czele z jej rektorem – ko-
mendantem gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszem Skorupką. Mszę św. 
koncelebrował ks. Łukasz Szumski, który ukończył studium oficer-
skie w korpusie teologicznym i w piątek otrzymał promocję oficerską.

W okolicznościowym kazaniu ks. Maksymilian Jezierski odniósł 
się do fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza o cudownym połowie 
ryb.– Apostołowie byli zdumieni tym, co się wydarzyło. Oni, do-
świadczeni rybacy, nie widzieli sensu ponownego zarzucenia sieci, 
ale ufając Jezusowi zrobili to i ku ich zdumieniu złowili całe mnóstwo 
ryb – powiedział. – Warto dodać, że apostołowie ufali Jezusowi, bo 
widzieli w Nim swojego przywódcę. Wy również będziecie przywód-
cami dla wielu żołnierzy. Starajcie się iść za najlepszym autorytetem, 
jakim jest Jezus, który nie mówi „naprzód” tylko „za mną” – pod-
kreślił kaznodzieja. Błogosławieństwa zgromadzonym udzielił wika-
riusz generalny biskupa polowego ks. płk Bogdan Radziszewski.  Xmj

BEMOWO PISKIE
6 września przypadło święto Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Be-
mowie Piskim. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 apelem po-
ległych poświęconym pamięci żołnierzy września 1939 r. – 5 pułku 
Ułanów Zasławskich – patronujących jednostce. 

O godz. 10.00 w kościele garnizonowym została odprawiona Msza 
św. w intencji kadry, żołnierzy i pracowników resortu ON z udzia-
łem władz gminnych Orzysza, Bemowa Piskiego i innych zaprzyjaź-
nionych instytucji oraz pocztów sztandarowych jednostki. We Mszy 
św. uczestniczyli dowódcy wszystkich grup narodowych Bataliono-
wej Grupy Wsparcia NATO. Na początku Mszy św. zostało odczyta-
ne przesłanie Biskupa Polowego WP, skierowane na ręce komendan-
ta Ośrodka ppłk. Jarosława Wyszeckiego do żołnierzy i pracowników 
jednostki. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na plac Ko-
mendy Poligonu, gdzie odbyła się dalsza część święta. Zostały wrę-
czone odznaczenia i nominacje resortowe, zaproszeni goście wygło-
sili przemówienia.  kS. kk

WARSZAWA
6 września na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego miały miejsce ob-
chody Święta Kawalerii Polskiej. Aż 70 szwadronów, w tym 6 pułków 
polskich przeciwko 20 radzieckim, starło się w 1920 r. pod Komaro-
wem na Zamojszczyźnie. Była to największa bitwa konnicy w wojnie 
polsko-bolszewickiej, stanowiąca moment zwrotny na południowym 
froncie, porównywalny z wcześniejszą bitwą warszawską.

W rocznicę tego wydarzenia ustanowiono Święto Kawalerii Pol-
skiej. Obchodzone jest przez jednostki kawalerii pancernej i po-
wietrznej, wojsk zmechanizowanych i pułki rozpoznawcze. Ten dzień 
to również święto dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego – obec-
nie jedynego regularnego pododdziału kawaleryjskiego w Siłach 
Zbrojnych RP.

Do kawaleryjskiego apelu pamięci na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego stanął Szwadron Kawalerii, Kompania i Orkiestra Repre-
zentacyjna WP, a także poczty sztandarowe jednostek wojskowych 
dziedziczących tradycje kawaleryjskie i prezesi stowarzyszeń kawa-

leryjskich. W obchodach wziął udział również biskup polowy Józef 
Guzdek oraz ewangelicki biskup wojskowy Mirosław Wola.

Podczas uroczystości dowódca stołecznego garnizonu gen. bryg. 
Robert Głąb wręczył wyróżnienia oraz ryngrafy od dyrektora Depar-
tamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa w podziękowaniu za kulty-
wowanie tradycji kawaleryjskich. Otrzymali je Barbara Butler-Bła-
sińska, prezeska Stowarzyszenia Kombatantów Duszpasterstwo We-
teranów Kawalerii i Artylerii Konnej oraz ppłk Jarosław Stawski 
z Pionu Ceremoniału Wojskowego DGW. Po odczytaniu Apelu Pa-
mięci, Kompania Reprezentacyjna oddała salwę honorową, a uczest-
nicy ceremonii złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po 
niej w centralnej części placu miała miejsce defilada.  Dgw, mm

WROCŁAW
7 września żołnierze II turnusu Legii Akademickiej złożyli przysię-
gę wojskową na sztandar Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych. W uroczystości także uczestniczyli przedstawicie-
le współpracujących z Centrum jednostek wojskowych, instytucji 
i organizacji, lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych 
oraz licznie przybyli bliscy i przyjaciele składających przysięgę. Przy-
sięgający są studentami, którzy jako ochotnicy 18 sierpnia rozpoczę-
li szkolenie części praktycznej modułu podstawowego w ramach pro-
gramu Legia Akademicka.

Po powitaniu zaproszonych gości z przedstawicielem Dowódcy Ge-
neralnego RSZ płk. Robertem Woźniakiem na czele, sympatyków Cen-
trum oraz przede wszystkim rodzin żołnierzy składających przysięgę, 
komendant Centrum płk Kazimierz Łucki odczytał słowa roty przy-
sięgi wojskowej, które powtórzyło gromkim głosem prawie stu słucha-
czy szkół wyższych z całej Polski. Po złożeniu przysięgi ks. płk Janusz 
Radzik – dziekan sił powietrznych udzielił przysięgającym uroczyste-
go błogosławieństwa. Podziękowania w imieniu rodziców złożyła pani 
Mirosława Martyna, a w imieniu żołnierzy szer. Anita Kasperska.

Atrakcją przysięgi był wojskowy sprzęt inżynieryjny i chemicz-
ny, który został zaprezentowany przybyłym na uroczystość. Po defi-
ladzie, którą poprowadził dowódca uroczystości mjr Robert Wątro-
ba, żołnierze Legii Akademickiej spotkali się ze swoimi bliskimi oraz 
przyjaciółmi. Dla większości z nich w następnym tygodniu rozpocz-
nie się kolejny etap szkolenia wojskowego w ramach modułu pod-
oficerskiego Legii Akademickiej. W przeddzień złożenia przysięgi na 
terenie jednostki została odprawiona Msza św. w intencji przysięga-
jących, której przewodniczył ks. kpt. Maksymilian Jezierski, kapelan 
Centrum.  marek gwóźDź

SIEDLCE 
Dzień 7 września 2019 r. na stałe zapisze się w kartach historii 
18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka oraz ca-
łego Garnizonu Siedlce. Poranną Mszą św. koncelebrowaną w kate-
drze siedleckiej rozpoczęły się uroczystości związane z pierwszym 
świętem oraz wręczeniem i poświęceniem sztandaru 18 Dywizji 
Zmechanizowanej. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 
biskup polowy Józef Guzdek. Słowa powitania do wszystkich uczest-
ników uroczystości skierował ksiądz biskup Kazimierz Gurda, ordy-
nariusz diecezji siedleckiej, który zapewnił o swej modlitwie w inten-
cji wszystkich żołnierzy i pracowników dywizji.

– Dziś 18 Dywizja Zmechanizowana przeżywa przełomowe wy-
darzenie, a w chwilach przełomowych nie wystarczą słowa, potrzeb-
ne są znaki. Takim znakiem jest nadanie sztandaru – symbolu sławy 
wojennej i tradycji oraz wierności, honoru, odwagi i męstwa – war-
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tości, których Ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy. Sztandar woj-
skowy ma szczególne znaczenie dla żołnierzy i ich wychowania, pod 
sztandarem żołnierz prowadzony jest do walki i do zwycięstwa – po-
wiedział bp Józef Guzdek podczas homilii. Za czytania liturgicz-
ne oraz posługę przy ołtarzu byli odpowiedzialni żołnierze dywizji. 
Na zakończenie Mszy świętej ks. płk Piotr Gibasiewicz podziękował 
wszystkim uczestnikom i złożył życzenia żołnierzom 18 DZ.

We Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyło miejscowe ducho-
wieństwo na czele z ks. proboszczem katedry siedleckiej i rektorem 
Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, a także licznie 
księża kapelani z Garnizonów Wesoła, Lublin, Biała Podlaska Rze-
szów, na czele z ks. płk. Grzegorzem Krupskim, dziekanem Wojsk 
Lądowych oraz ks. kpt. Marcinem Janochą, szefem sekretariatu bi-
skupa polowego. Po zakończonej Eucharystii Ordynariusz Wojskowy 
wyróżnił bp. Kazimierza Gurdę i dowódcę 18 Dyw. Zmech. gen. dyw. 
Jarosława Gromadzińskiego medalem „W służbie Bogu i Ojczyżnie”.

Druga część uroczystości, wręczenie i poświęcenie sztandaru, od-
była się na placu przy ulicy Jana Pawła II. Poświęcenia sztandaru do-
konał biskup polowy, a także duchowni Kościoła prawosławnego 
i protestanckiego. Uroczystego wręczenia dokonał minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak. XPg

WARSZAWA-BOERNEROWO
8 września w parafii wojskowo-cywilnej Matki Bożej Ostrobramskiej 
po raz kolejny gościł ks. Jacek Krzemień, kapelan Wspólnoty Chleb 
Życia. Parafianie odpowiedzieli na jego apel i wsparli finansowo oraz 
materialnie wspólnotę. W wygłoszonych homiliach ks. Jacek wska-
zywał na potrzebę poważnego podejścia do słów Jezusa, który wzy-
wa do radykalizmu miłosierdzia. Przypomniał o wielu potrzebują-
cych, bliźnich, którzy są blisko nas. „Nie możemy być obojętni na ich 
los” – podkreślał. Parafianie wsparli finansowo i materialnie Wspól-
notę Chleb Życia ofiarowując odzież, żywność, zabawki podopiecz-
nym. Zebrano prawie dwa samochody dostawcze darów.

Katolicka Wspólnota Chleb Życia, kierowana przez s. Małgorzatę 
Chmielewską powstała w Polsce w 1990 r. Z maleńkiego domu w Bu-
lowicach koło Kęt, rozrosła się do dziewięciu domów na terenie całej 
Polski, tworzonych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej.  Xtm

KROSNO ODRZAńSKIE
10 września 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzań-
skim obchodził swoje święto. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
odprawioną 9 września przez księdza kapelana w kościele garnizono-
wym w intencji żołnierzy 44 WOG i pracowników resortu obrony na-
rodowej oraz ich rodzin.

W czasie uroczystej zbiórki z okazji święta odbyło się przekazanie 
obowiązków Komendanta 44 WOG i pożegnanie z mundurem odcho-
dzącego w stan spoczynku komendanta ppłk. Władysława Ostrowskiego.

W uroczystości wzięli udział żołnierze i pracownicy 44 WOG oraz 
licznie przybyli goście. W czasie uroczystości kapelan Garnizonu Kro-
sno Odrzańskie odczytał list nadesłany biskupa polowego Józefa Guzd-
ka, w którym wyraził on wdzięczność ppłk. Ostrowskiemu za 40-letnią 

służbę na rzecz Ojczyzny oraz życzliwość w stosunku do księży kape-
lanów i troskę o kościoły garnizonowe. Uroczystość uświetnił występ 
młodzieży ze szkoły muzycznej w Krośnie Odrzańskim.  XjZ

OLEśNICA
10 września doroczne święto obchodziła 2 Oleśnicka Kompania Re-
gulacji Ruchu. Na zaproszenie dowódcy kpt. Wojciecha Sługockiego 
przybyli przedstawiciele jednostek oraz instytucji wojskowych, władz 
samorządowych miasta, gminy i powiatu, służb mundurowych, mło-
dzież szkolna oraz dzieci.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Mi-
łosierdzia, którą sprawował ks. Jakub Mazur w koncelebrze z ks. por. 
Błażejem Woszczkiem, kapelanem garnizonu. Na terenie kompleksu 
wojskowego zorganizowano dzień otwartych koszar z wystawą sprzę-
tu wojskowego. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia i wyróż-
nienia. Kapelan garnizonu na ręce dowódcy kompanii przekazał medal 
pamiątkowy 100-lecia Biskupstwa Polowego. Po uroczystej defiladzie 
zebrani spotkali się na tradycyjnej wojskowej grochówce.  XBw

ZAKOPANE
W dniach 16–20 września w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym 
„Księżówka” w Zakopanem odbyły się rekolekcje księży kapelanów 
Ordynariatu Polowego. Uczestnikami byli kapelani wojskowi, Stra-
ży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, a także kapelani eme-
rytowani. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadził bp Andrzej Przybylski 
z Częstochowy.

Rekolekcjonista na podstawie Ewangelii ukazał Najświętszą Ma-
ryję Pannę jako wzór wiary, zawierzenia i wierności Bogu dla każde-
go wiernego, a zwłaszcza dla kapłana. Jedną z konferencję poświęcił 
Maryi, jako Matce Kościoła. Ukazał miejsce i rolę, jaką we wspólno-
cie Kościoła spełnia kapłan i jakie powinny być jego przymioty mo-
ralne. Biskup Przybylski zwrócił uwagę na specyfikę służby księży ka-
pelanów, która wymaga mocnej wiary, zaufania Bogu i świadczenia 
o Chrystusie swoim życiem. Księża kapelani wzięli udział w nabożeń-
stwie Drogi krzyżowej oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 

18 września odbyła się odprawa służbowa kapelanów, prowadzona 
przez biskupa polowego Józefa Guzdka. Oprócz Ordynariusza Wojsko-
wego aktualne sprawy przedstawili: wikariusz generalny ks. płk Bogu-
sław Radziszewski, kanclerze: ks. dr Jan Dohnalik i ks. Dariusz Koniecz-
ny, ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz kurii, ks. płk Mariusz Tołwiń-
ski, dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz ks. 
płk Piotr Majka, dotychczasowy dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej.

Biskup polowy Józef Guzdek odznaczył medalem „W Służbie 
Bogu i Ojczyźnie” rekolekcjonistę bp. Andrzeja Przybylskiego oraz 
dyrektora Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego ks. Lesława Mirka.

Rekolekcje zakończyły się 20 września poranną Mszą św. Wikariusz 
Generalny ks. płk Bogdan Radziszewski podziękował rekolekcjoniście 
bp. Andrzejowi Przybylskiemu za ukazanie Maryi, w ciekawy i inspi-
rujący sposób, jako wzoru dla księży kapelanów. Porównał rekolekcjo-
nistę do dowódcy, który prowadzi swoich żołnierzy do walki, do sape-
ra, który rozminowuje teren i do zwiadowcy, który rozpracowuje prze-
ciwnika.  Zjk
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