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PaPieska intenCJa MoDlitewna na listoPaD:
aby na Bliskim wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, 
zapanował duch dialogu i pojednania.

Na okładce: 
Capstrzyk Niepodległości przed pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Warszawa, 10 listopada 2019 r.

Numer zamknięto 13 listopada 2019 r.

Papieski cykl katechez poświęcony Dziejom apostolskim

św. Paweł uczy nas
dialogu ze światem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuujemy naszą „podróż” 

z Księgą Dziejów Apostolskich. Po 
trudnych doświadczeniach przeży-

tych w Filippi, Tesalonice i Berei Paweł do-
tarł do samego serca Grecji – Aten. To mia-
sto, żyjące w cieniu dawnej chwały, pomimo 
upadku politycznego, nadal dzierżyło pry-
mat kulturowy. Tutaj Apostoł „burzył się we-
wnętrznie na widok miasta pełnego bożków” 
(Dz 17,16).  Jednakże to zderzenie z pogań-
stwem zamiast skłonić do ucieczki, pobudzi-
ło go do zbudowania pomostu, by nawiązać 
dialog z tą kulturą.

Paweł postanawiał zapoznać się z mia-
stem i zaczął odwiedzać najważniejsze miej-
sca i osoby. Poszedł do synagogi, symbolu ży-

cia wiary; poszedł na plac, będący symbolem 
życia obywatelskiego; i poszedł na Areopag, 
będący symbolem życia politycznego i kultu-
ralnego. Spotykał Żydów, filozofów epikurej-
skich i stoickich oraz wielu innych, spotyka 
wszystkich ludzi, nie zamyka się, wychodzi, 
by rozmawiać ze wszystkimi. W ten sposób 
Paweł obserwował kulturę i środowisko Aten 
„biorąc za punkt wyjścia kontemplatywne 
spojrzenie”, odkrywające „Boga, który miesz-
ka w swoich domach, na swoich ulicach, na 
swoich placach” (Evangelii gaudium, 71). Pa-
weł nie spoglądał na Ateny i świat pogański 

z wrogością, ale oczyma wiary. To skłania nas 
do zastanowienia się nad naszym sposobem 
postrzegania naszych miast: czy obserwuje-
my je obojętnie? Z pogardą? Czy też z wiarą, 
która rozpoznaje dzieci Boże pośród anoni-
mowych tłumów?

Paweł wybiera spojrzenie, który pobu-
dza go do otwarcia drogi między Ewangelią 
a światem pogańskim. W sercu jednej z naj-
bardziej znanych instytucji świata starożyt-
nego, Areopagu, realizuje niezwykły wzorzec 
inkulturacji orędzia wiary: przepowiada Je-
zusa Chrystusa czcicielom bożków i nie czy-
ni tego, atakując ich, lecz stając się „pontife-
xem czyli budowniczym mostów” (Homilia 
w Domu Świętej Marty, 8 maja 2013 r.).

Paweł wykorzystał znajdujący się tym 
mieście ołtarz poświęcony „nieznanemu 
bogu” (Dz 17,23), był tam ołtarz, na którym 
widniał napis „nieznanemu bogu”, bez jakie-
kolwiek obrazu, bez niczego, tylko ten napis, 
i wychodząc od tej „pobożności” dla niezna-
nego boga, chcąc nawiązać współodczuwanie 
ze swoimi słuchaczami głosił, że Bóg „żyje 
pośród obywateli” (Evangelii gaudium, 71) 
i „nie ukrywa się przed tymi, którzy Go szu-
kają szczerym sercem, chociaż czynią to po 
omacku” (tamże). Właśnie tę obecność Paweł 
stara się ujawnić: „Ja wam głoszę to, co czci-
cie, nie znając” (Dz 17,23).

Aby objawić tożsamość boga, któremu 
cześć oddają Ateńczycy, Apostoł wychodzi 
od stworzenia, to znaczy od biblijnej wiary 
w Boga objawienia, by dotrzeć do odkupie-
nia i sądu, czyli właściwego orędzia chrze-
ścijańskiego. Ukazuje dysproporcję między 
wielkością Stwórcy a świątyniami zbudowa-
nymi przez człowieka i wyjaśnia, że Stwór-
ca zawsze chce, aby Go szukano, by każdy 
mógł go odnaleźć. W ten sposób Paweł prze-
powiada Chrystusa, „głosi Tego, którego lu-
dzie nie znają, a jednak znają”. Jest takie pięk-

ne wyrażenie papieża Benedykta XVI, który 
powiada, że Paweł głosił „Nieznanego-Zna-
nego” (Benedykt XVI, Spotkanie ze światem 
kultury w Collège des Bernardins, 12 wrześ- 
nia 2008 r.), którego nie znają, a jednak zna-
ją, Nieznanego-Znanego. Następnie zachęca 
wszystkich do wyjścia poza „czasy nieświa-
domości” i do podjęcia decyzji o nawróce-
niu ze względu na zbliżający się sąd. W ten 
sposób Paweł dochodzi do kerygmy i na-
wiązuje do Chrystusa, nie cytując Go, okre-
ślając Go jako „Człowieka, którego [Bóg] na 
to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wo-
bec wszystkich przez wskrzeszenie Go z mar-
twych” (Dz 17, 31).

U tutaj pojawia się problem. Słowo Paw-
ła, które do tej pory utrzymywało rozmów-
ców z zapartym tchem, bo było interesu-
jącym odkryciem, napotyka przeszkodę: 
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jawi 
się im jako „głupstwo” (1 Kor 1, 23) i budzi 
pogardę i drwiny. Wówczas Paweł odchodzi: 
wydaje się, że jego próba zawiodła, ale jed-
nak niektórzy przystają na jego słowo i otwie-
rają się na wiarę. Jest wśród nich mężczyzna 
Dionizy, członek Areopagu i kobieta, Dama-
ris. Również w Atenach zakorzenia się Ewan-
gelia i może zabrzmieć na dwa głosy: męski 
i kobiecy!

Prośmy również dzisiaj Ducha Świętego, 
aby nauczył nas budować pomosty z kulturą, 
z niewierzącymi lub ludźmi, których wiara 
różni się od naszej, by zawsze budować mo-
sty, zawsze wyciągać rękę, bez jakiejkolwiek 
agresji. Prośmy Go o umiejętność delikatne-
go inkulturowania orędzia wiary, kierując na 
tych, którzy nie znają Chrystusa spojrzenie 
kontemplatywne, pobudzone miłością, któ-
ra rozpalałaby nawet najbardziej zatwardzia-
łe serca. Dziękuję. 

tłuM. o. stanisław tasieMski oP (kai)/
watykan

Paweł przepowiada Chrystusa 
czcicielom bożków, nie czyni 
tego, atakując ich, lecz 
stając się „pontifexem czyli 
budowniczym mostów”.

Do budowania mostów z kulturą, ludźmi niewierzącymi oraz wyznawcami innych religii zachęcał papież w katechezie, którą wygłosił na pla-
cu św. Piotra. „Prośmy Ducha Świętego o umiejętność delikatnego inkulturowania orędzia wiary. na tych, którzy nie znają Chrystusa, kieruj-
my spojrzenie pobudzone miłością, ona rozpala nawet najbardziej zatwardziałe serca” – mówił Franciszek 6 listopada podczas audiencji ogól-
nej. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 12 tys. wiernych.  
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Capstrzyk Niepodległości
przed budynkiem DGW

W przeddzień Narodowego Święta Nie-
podległości przez siedzibą Dowództwa Gar-
nizonu Warszawa, w którym mieści się także 
siedziba Ordynariatu Polowego, przy pomni-
ku Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się 
okolicznościowy Capstrzyk Niepodległości. 
Podczas uroczystości odczytany został apel 
pamięci, a pod pomnikiem złożone zostały 
kwiaty oraz znicz ze Światełkiem Niepodle-
głości przekazanym przez harcerzy.

W uroczystości wzięli udział m.in. mini-
ster obrony narodowej Mariusz Błaszczak, 
gen. broni Rajmund Andrzejczak, szef Szta-
bu Generalnego, najwyżsi dowódcy wojsko-
wi, kapelani, kombatanci, weterani oraz har-
cerze i uczniowie. Obecny był biskup polowy 
Józef Guzdek.

Na początku uroczystości gości powitał 
gen. bryg. Robert Głąb, dowódca stołeczne-
go garnizonu. Generał podkreślił, że pamięć 
o wydarzeniach roku 1918 jest kultywowana 
na co dzień, m. in. poprzez wartę przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza oraz służbę żołnierzy 
stołecznego garnizonu przy placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że 
Święto Niepodległości jest dla Polaków spra-
wą wyjątkową. – Nie szczędzimy krwi i od-
wagi, aby niepodległość odzyskać i utrzymać 
– podkreślał. Minister Błaszczak powiedział, 
że „Wojsko Polskiego jest ogromną warto-

ścią, wokół którego Pola-
cy gromadzą się, żeby pa-
miętać o naszej przeszłości 
i żeby pielęgnować wszyst-
ko to, co jest dla nas najważ-
niejsze: niepodległość i bez-
pieczeństwo”.

Asystę uroczystości sta-
nowili żołnierze Pułku Re-
prezentacyjnego WP oraz pododdziały szkół 
z klasami o profilach wojskowych. Opra-
wę muzyczną zapewniła Orkiestra Repre-
zentacyjna Wojska Polskiego. Szef MON zło-
żył wieniec przed pomnikiem śp. Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomni-
kiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. Uro-
czystość zakończyła odegranie Pieśni Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego i odprowadze-
nia Kompanii Reprezentacyjnej.

Msza św. w świątyni Opatrzności Bożej
Prezydent, przedstawiciele rządu i parla-

mentarzyści, nuncjusz apostolski i przedsta-
wiciele Episkopatu uczestniczyli we Mszy św. 
sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej  
w 101. rocznicę odzyskania niepodległości. 
Homilię wygłosił biskup polowy Józef Guz-
dek, który apelował, aby przyszłość narodu 
budować na prawdzie i zaufaniu. 

– Wolność została wywalczona, ale też 
przez Pana Boga została Polakom dana i za-
dana – powiedział kard. Kazimierz Nycz roz-
poczynając liturgię. Metropolita warszaw-

ski podkreślił, że uczestni-
cząc w Eucharystii chce-
my „dziękować za sukcesy 
i modlić się o jej szczęśliwą 
przyszłość”. Przypomniał, 
że podczas Mszy św. zapło-
nęła Świeca Niepodległości 
ofiarowana Warszawie przez 
Piusa IX w 1867 r. z życze-
niem, by zapalono ją dopie-
ro wówczas, gdy Polska bę-
dzie już wolna. 

Homilię wygłosił biskup 
polowy Józef Guzdek, któ-
ry podkreślił, że wśród licz-
nych przyczyn umożliwiają-

cych odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści było wzajemne zaufanie. – Polacy z trzech 
zaborów, o różnych przekonaniach politycz-
nych, wierzący i niewierzący, katolicy, pra-
wosławni i ewangelicy oraz wyznawcy in-
nych religii wznieśli się ponad wszelkie po-
działy. Stanęli w jednym szeregu. Odzyskanie 
niepodległości oraz służbę odradzającej się 
Rzeczpospolitej uznali za cel, który wszyst-
kich zjednoczył – powiedział. Przypomniał, 
że w „polskiej armii walczyli żołnierze z róż-
nych zaborów, a dowodzili nimi oficerowie, 
którzy kończyli wojskowe szkoły w Peters-
burgu, Wiedniu i w Berlinie”. – Zaufali sobie 
wzajemnie. Razem odnosili sukcesy posze-
rzając granice Rzeczpospolitej, a zwłaszcza 
odnosząc spektakularne zwycięstwo w woj-
nie polsko-bolszewickiej – powiedział.

Biskup Guzdek podkreślił, że gdy w hi-
storii narodu panowały „zgoda, współpraca 
i wzajemne zaufanie oraz poszanowanie god-
ności i podstawowych praw mieszkańców 
naszego kraju, Polska rozwijała się i umac-
niała swoją pozycję międzynarodową a Po-
lakom żyło się dostatniej”. Ordynariusz Woj-
skowy stwierdził, że „zaufanie Bogu jest fun-
damentem”, „na którym wznosi się gmach 
naszej wiary”. – Zaufanie drugiemu człowie-
kowi jest warunkiem niezbędnym udanego 
życia w małżeństwie i rodzinie oraz wycho-
wania młodego pokolenia – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka w Narodowe Świę-
to Niepodległości „trzeba z całą mocą po-
wiedzieć, że również w życiu naszego naro-
du bardzo potrzeba zgody i wzajemnego za-
ufania”. – Jedności nie zbudujemy krótko-
wzrocznym i lekkomyślnym „zapomnie-
niem” lub „grą w przebaczenie”. Nie wol-
no bagatelizować win, ale też należy odrzu-
cić ducha zemsty. Pamięć – tak, ale nigdy 

Budować mosty zaufania
obchody narodowego Święta niepodległości
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l11 listopada obchodziliśmy narodowe Święto niepodległości. Jego central-
ne obchody odbyły się w warszawie. Zainaugurowała je Msza św. w Świąty-
ni opatrzności Bożej – wotum wdzięczności narodu za konstytucję 3 maja. 
odbyła się także uroczysta zmiana wart przy grobie nieznanego Żołnierza na 
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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pamiętliwość. Trzeba mozolnie dążyć do 
prawdy, wszak rozmycie granicy pomiędzy 
dobrem i złem prowadzi do pozornej jedno-
ści – powiedział.

Biskup Guzdek zwrócił uwagę, że „na 
drodze budowania wzajemnego zaufania 
w naszej Ojczyźnie mamy wielu wspaniałych 
przewodników”. Przypomniał osoby kard. 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia 
oraz św. Jana Pawła II. – Przed czterema laty 
ważne słowa o współpracy, zaufaniu i służbie 
narodowi padły z sejmowej mównicy. Ów-
czesny Marszałek Senior apelował: „Mamy 

obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy 
obowiązek, spierając się, dochodzić do poro-
zumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim 
obywatelom. To nasza wielka odpowiedzial-
ność i nasze wyzwanie” – przywołał słowa 
Kornela Morawieckiego bp Guzdek.

Na koniec podkreślił, że od zaufania zbu-
dowanego na prawdzie zależy przyszłość na-
szej Ojczyzny. – Pamiętajmy, że ponad sto lat 
temu wzajemne zaufanie stało się dźwignią od-
rodzenia Niepodległej. Nie wolno nam o tym 
zapomnieć! Dlatego „Jeśli brat twój zawini, 
upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu”. Za-
ufaj mu! Od zaufania zbudowanego na praw-
dzie zależy bowiem przyszłość naszej Ojczy-
zny. Niech nam Bóg błogosławi! – zakończył.

Po homilii odbył się akt zapalenia przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę świecy Piu- 
sa IX. Eucharystię koncelebrowali abp Salva-
tore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Pol-
sce, biskupi obydwu warszawskich diece-
zji, kapelani Ordynariatu Polowego oraz du-
chowni archidiecezji warszawskiej.

W Eucharystii uczestniczyli prezydent 
Andrzej Duda z małżonką, marszałkowie 
Sejmu i Senatu Elżbieta Witek oraz Stanisław 
Karczewski, członkowie rządu, a także licz-
nie zgromadzeni parlamentarzyści, duchow-
ni i wierni.

Odprawa wart przed
Grobem Nieznanego Żołnierza

W południe w całej Polsce, w ramach ak-
cji „Niepodległa do hymnu” Polacy odśpie-
wali Mazurka Dąbrowskiego. Hymnem pań-
stwowym rozpoczęła się także w Warszawie 

uroczysta odprawa wart przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza z udziałem najwyższych 
władz państwowych.

Prezydent Andrzej Duda przybył na tę 
uroczystość z Pałacu Prezydenckiego pod 
eskortą ułanów ze Szwadronu Reprezenta-
cyjnego. Zwierzchnik Sił Zbrojnych ode-
brał meldunek i dokonał przeglądu podod-
działów, złożył także hołd spoczywającemu 
w ocalałych arkadach Pałacu Saskiego do-
czesnym szczątkom Nieznanego Żołnierza. 
Podczas uroczystości odczytany został apel 
pamięci. Oddano też Salut Narodowy, skła-

dający się z 21 salw armat-
nich i dokonano też zmia-
ny posterunku honorowego 
przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza.

– Jesteśmy Polakami bo-
śmy wyrośli z tej ziemi, nie-
zależnie od tego jakiej na-
rodowości jesteśmy; jeste-
śmy Polakami, gdy miesz-
ka w nas Polska i gdy miesz-
ka w nas polskość tradycji 
– podkreślał Prezydent An-
drzej Duda. – Jesteśmy Po-
lakami i obowiązki mamy 
polskie – od prawa do lewa 

– dodał. Jego zdaniem powinno to być dla 
nas najważniejsze przesłanie, fakt „że jeste-
śmy Polakami, bo żeśmy wyrośli z tych po-
nad 1050-letnich korzeni”. – Z tej naszej wiel-
kiej tradycji – powiedział.

– Kiedy stoimy tutaj 11 listopada na pla-
cu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie, placu świadków tylu niezwy-
kłych historycznych wydarzeń, czasem trud-
nej, ale i niesamowitej, radosnej historii na-
szego kraju, kiedy patrzymy na stojących tu-
taj pięknych polskich żołnierzy, kiedy pa-
trzymy na to, jak lśni polska broń, jak zło-
tych kłosów łan w listopadowym słońcu, kie-
dy nad nimi łopoczą biało-czerwone sztan-
dary przyniesione tutaj przez szczęśliwych 
i uśmiechniętych rodaków (...) to chce się po-
wiedzieć – bo na usta cisną się słowa piosen-
ki – „ja to mam szczęście, że w tym momen-
cie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to 
mam szczęście” – mówił prezydent.

Prezydent podkreślał, że zdaniem wielu 
historyków współczesna Polska jest najbar-
dziej wolną, najzamożniejszą i najbezpiecz-
niejszą od XVII w., a „całe pokolenia nie mia-
ły takiego szczęścia jak my”, a zwłaszcza ci 
młodzi, którzy urodzili się po 1989 r., którzy 
„nie pamiętają czasów, kiedy Polska nie była 
w pełni niepodległa, nie była w pełni wolna, 
nie była w pełni suwerenna, kiedy nie można 
było w Polsce mówić tego, co się chce, spo-
tykać z tym, z kim się chce i gdzie się chce”.

Prezydent Andrzej Duda wspomniał tak-
że o potrzebie jedności, nawiązując do Ojców 
Niepodległości i ich pomników ustawionych 
w Al. Ujazdowskich, którym „po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości nawet w najważ-
niejszych sprawach ciężko było znów uzy-
skać porozumienie”. – Niech to będzie lek-
cja dla nas i dla wszystkich następnych po-
koleń, że Polska najlepiej się rozwija i Polska 
jest najsilniejsza wtedy, gdy rozumiemy, że te 
sprawy polskie, najważniejsze, musimy pro-
wadzić razem, wspólnie i bez oglądania się 
na podziały i na różne wizje w szczegółach 
– akcentował Prezydent.

Po przemówieniu odbyła się ceremonia 
złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznane-
go Żołnierza. Uroczystość zakończyło ode-
granie Pierwszej Brygady – Pieśni Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego, defilada oraz zło-
żenie wieńca pod pomnikiem Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego.

W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele najwyższych władz państwowych, par-
lamentarzyści, członkowie rządu, generało-
wie WP, kombatanci, harcerze, mieszkańcy 
Warszawy. Obecni byli przedstawiciele du-
chowieństwa, kard. Kazimierz Nycz i biskup 
polowy Józef Guzdek.

Wręczenie odznaczeń państwowych
Przed południem z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył od-
znaczenia państwowe osobom zasłużonym 
w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczy-
stość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda podkreślał, że wszyst-
kie odznaczone osoby są wielkimi postacia-
mi polskiego życia w bardzo różnych dzie-
dzinach: poczynając od nauki poprzez sztu-
kę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla 
Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolno-
ści, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, 
wynalazczość, sztukę teatralną, filmową ak-
torską, a także służbę drugiemu człowieko-
wi, budowanie postaw patriotycznych, po-
kazywanie, jak należy służyć Rzeczypospoli-
tej i ludziom.

Orderem Orła Białego odznaczeni zosta-
li prof. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monu-
mentalnych „Dziejów Polski” oraz prof. Gra-
żyna Świątecka, profesor medycyny, kardio-
log, twórczyni Telefonu Zaufania „Anonimo-
wy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa 
Pomocy Telefonicznej.

Po południu ulicami Warszawy przeszedł 
Marsz Niepodległości. Z białoczerwonymi 
flagami przeszło z nim od Ronda Daszyń-
skiego, przez most Księcia Józefa Poniatow-
skiego i rondo Waszyngtona na błonia Sta-
dionu Narodowego ok. 100 tys. uczestników. 
Marsz zakończył się pokazem sztucznych 
ogni. O godz. 17 pod Pałacem Prezydenckim 
z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz 
jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy od-
był się koncert „Gramy dla Niepodległej”.

oPraC. krZysZtoF stęPkowski
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W poniedziałek 28 październi-
ka przypadła dokładnie setna 
rocznica święceń biskupich abp. 
Achillesa Rattiego, papieskiego 

dyplomaty, późniejszego papieża Piusa XI, 
a uroczystość wpisała się w obchody 100-le-
cia przywrócenia relacji dyplomatycznych 
między Stolicą Apostolską i Polską. W uro-
czystej Eucharystii wzięli udział przedsta-
wiciele korpusu dyplomatycznego w Polsce. 
Władze państwowe reprezentował minister 
spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Uroczystą Eucharystię sprawowali ra-
zem z włoskim: hierarchą nuncjusz apostol-
ski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, me-
tropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, 
Prymas Polski abp Wojciech Polak, Prymas 
senior abp Józef Kowalczyk, przewodniczą-
cy Episkopatu Polski abp Stanisław Gądec-
ki, metropolita warmiński abp Józef Górzyń-
ski, biskup polowy Józef Guzdek, sekretarz 
generalny KEP bp Artur Miziński, bp Wie-
sław Lechowicz – delegat KEP ds. Duszpa-
sterstwa Emigracji Polskiej oraz biskupi po-
mocniczy obu warszawskich diecezji. Jubile-
uszowa Msza św. sprawowana była w języku 
łacińskim według formularza ze święta apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza.

Na wstępie odczytano list sekretarza sta-
nu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina 
skierowany do abp. Delpiniego. Kard. Paro-
lin w imieniu papieża Franciszka pozdrowił 
wszystkich uczestników uroczystej Euchary-
stii. „Ojciec Święty wyraża swoje uznanie dla 
inicjatywy mającej na celu przypomnienie 
osoby tak znamienitego kapłana diecezji am-
brozjańskiej i wielkiego papieża, promotora 
wielu inicjatyw kulturalnych, dyplomatycz-
nych i duszpasterskich, które wywarły trwały 
i głęboki ślad w życiu Kościoła i całej społecz-
ności. Jego Świątobliwość życzy, aby wspo-
minanie tak wielkiego pasterza wzbudza-
ło coraz bardziej wspaniałomyślne oddanie 
w służbie na rzecz wartości ludzkich i chrze-
ścijańskich, i zawsze poszanowanie dla god-
ności osoby” – napisał kard. Parolin.

Na początku Mszy św. kard. Kazimierz 
Nycz przypomniał, że święcenia biskupie ks. 
Rattiego miały miejsce dokładnie sto lat temu 
właśnie w archikatedrze warszawskiej. – Dziś 
dziękujemy Bogu za to wydarzenie – powie-

dział metropolita warszawski. Dodał, że jest 
to także Msza św. dziękczynna za zakończe-
nie procesu beatyfikacyjnego Sługi Boże-
go kard. Stefana Wyszyńskiego, gdyż modli-
twa o jego rychłą beatyfikację (odbędzie się 
7 czerwca przyszłego roku) odbywa się każ-
dego 28. dnia miesiąca.

Bezpośrednio po rozpoczęciu Mszy św. 
została odczytana modlitwa dziękczynna za 
dar życia i pontyfikatu abp. Achillesa Rat-
tiego – Piusa XI. Modlitwę odczytał w języ-
ku włoskim abp Mario Delpini. W tym cza-
sie zostało odsłonięte, przepasane szarfą, po-
piersie Achillesa Rattiego, znajdujące się na 
postumencie przy ołtarzu.

Homilię wygłosił metropolita mediolań-
ski. Abp Delpini podkreślił, że celebrowa-
nie przez niego Eucharystii 
w miejscu, gdzie sto lat temu 
ks. prałat Achilles Ratti zo-
stał wyświęcony na biskupa, 
to opatrznościowa okazja, aby 
ożywić więzy wiary, pokoju 
i przyjaźni, jakie jednoczą Pol-
skę i Włochy, a w sposób szcze-
gólny archidiecezje mediolań-
ską i warszawską.

Podziękował też kard. Ny-
czowi za jego słowa ze wstę-
pu do liturgii oraz abp. Pennac-
chio za umożliwienie przybycia 
do Warszawy, aby „upamiętnić 
owocną służbę dyplomatyczną 
i ofiarną posługę na rzecz Ko-
ścioła ks. Achillesa Rattiego”. Metropolita me-
diolański zaznaczył, że sednem misji nuncju-
sza Rattiego w odrodzonej po latach niewoli 
Polsce była odbudowa religijna.

– Upamiętniamy dziś stulecie konsekra-
cji biskupiej ks. Achillesa Rattiego, nuncjusza 
apostolskiego w Warszawie. Ta okoliczność 
staje się dla nas błogosławioną okazją, aby 
ponownie przyjąć Jego przesłanie: nie mamy 
nic prócz Chrystusa, co pozwalałoby odna-
leźć pokój serca, nie ma nic prócz Chrystu-
sa, co dawałoby nadzieję na pokój na świe-
cie – powiedział abp Delpini.

Następnie przypomniał: – W roku 1918 
ks. Ratti przybył do Polski poranionej prze-
śladowaniami religijnymi, Polski, która wiele 
wycierpiała, ale pozostała zawsze wierna Pa-

Te Deum w Archikatedrze Warszawskiej

pieżowi, wartościom wypływającym z wiary 
i swoim wielowiekowym tradycjom: Polonia 
semper fidelis. Zacytował też słowa kard. Ga-
sparri’ego do ks. Rattiego: „Kościół katolicki 
w szlachetnej Polsce dał wzruszające dowo-
dy przywiązania do Ojca Świętego w najtrud-
niejszych chwilach gwałtownych i perfidnych 
prześladowań religijnych”.

Na zakończenie homilii metropolita me-
diolański wyjaśnił, że „Świętujemy wyda-
rzenia minione, które zapoczątkowały nowy 
rozdział w historii Polski i jej relacji ze Stoli-
cą Apostolską, ale patrzymy także z nadzieją 
w przyszłość, modląc się i podejmując odpo-
wiedzialność za to co nam powierzono”.

Homilię zakończył modlitwą do Ma-
ryi, aby zachowała w pokoju Polskę i Wło-

chy oraz w jedności rodziny w obydwu Oj-
czyznach i aby pomagała „budować solidarne 
społeczeństwo zakorzenione w Chrystusie”.

Na zakończenie Mszy św., tuż po Komu-
nii, zgromadzeni w archikatedrze zaśpiewa-
li uroczyste Te Deum w związku z 100. rocz-
nicą sakry biskupiej abp. Rattiego. Celebran-
si przeszli do kaplicy, gdzie spoczywa Prymas 
Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i zatrzy-
mali się przy sarkofagu na modlitwie.

Główny celebrans poniedziałkowych uro-
czystości, abp Mario Delpini, jest 152. pa-
sterzem archidiecezji mediolańskiej, którą 
w latach 1921-22 kierował abp Achilles Ratti. 
Metropolitą Mediolanu jest od 2017 r.

kai

setna rocznica sakry biskupiej ks. prał. achillesa rattiego

odsłonięcie popiersia abp. achillesa rattiego
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– w 1918 r. ks. achilles ratti przybył do Polski poranionej prześladowaniami religijnymi, która wiele wycierpiała, ale pozostała zawsze wier-
na Papieżowi, wartościom wypływającym z wiary i swoim wielowiekowym tradycjom: „Polonia semper fidelis” – powiedział metropolita me-
diolańskim abp Mario Delpini podczas Mszy św. sprawowanej 28 października w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela z okazji set-
nej rocznicy święceń biskupich abp. achille rattiego, pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce, późniejszego papieża Piusa Xi. 
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W pamięci Polaków zapisał się tak-
że tym, że pozostał w zagrożonej 
najazdem bolszewickim War-
szawie, choć niektórzy złośli-

wie mówili, że spóźnił się na pociąg z ewa-
kuowanym do Poznania korpusem dyplo-
matycznym. Przeczą temu fakty i działalność 
duchownego w czasie gorących dni sierp-
nia 1920 r. Czas spędzony w Polsce zacho-
wał w sercu do końca życia już jako Następ-
ca św. Piotra. Świadectwem tego jest wystrój 
papieskiej kaplicy w letniej rezydencji w Ca-
stel Gandolfo, gdzie umieścił obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej, a wnętrze wzboga-
ciły dwa freski autorstwa polskiego artysty, 
Jana Henryka Rosena, przedstawiające o. Au-
gustyna Kordeckiego broniącego Jasnej Góry 
w 1656 r. i ks. Ignacego Skorupkę prowadzą-
cego polskich żołnierzy do ataku pod Osso-
wem w sierpniu 1920 r.

Przybycie do Polski
Do Polski ks. Achilles Ratti przyjechał 

29 maja 1918 r. Przybycie papieskiego wy-
słannika wiązało się z dalekosiężnym zamy-
słem politycznym papieża Benedykta XV, 
który swego przedstawiciela wysłał w związ-
ku z coraz wyraźniej pojawiającą się na are-
nie międzynarodowej sprawą niepodległości 
Polski. Na terenie tzw. Królestwa Kongreso-
wego od 1915 r. nie było już rosyjskich za-
borców, zajęły je wojska niemieckie i austro-
węgierskie. 5 listopada 1916 r, cesarze Nie-
miec i Austrii proklamowali akt zapowiada-
jący utworzenia na ziemiach odebranych Ro-
sji Królestwa Polskiego. Władze zwierzchnią 
nad tymi obszarami przekazano utworzonej 
w 1917 r. Radzie Regencyjnej, która poczę-
ła pełnić funkcję tymczasowej polskiej wła-
dzy państwowej.

Do tego 8 stycznia 1918 r. prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Woodrow Wilson ogło-
sił deklarację słynnych 14 punktów, z któ-
rych jeden mówił o utworzeniu niepodległe-
go państwa polskiego z dostępem do morza. 
Ks. Ratti zyskał status wizytatora apostolskie-
go, który swoim zakresem kompetencji obej-
mował metropolię warszawską, ale z czasem 
zakres jego działania objął także obszary kra-
jów nadbałtyckich.

Już nazajutrz po przybyciu do Warszawy 
ks. Achilles Ratti poprowadził procesję Boże-
go Ciała. Wkrótce spotkał się też z polskimi 
biskupami podczas konferencji, która odby-
ła się 20-21 lipca w Warszawie. Odwiedził Ja-
sną Górę, a w ciągu lata wizytował także sto-
lice biskupie: Kielce, Sandomierz, Kraków, 
Lublin, Janów Podlaski, Włocławek. Wszę-
dzie witany był przez tysięczne tłumy, bramy 
triumfalne i banderie konne, które były ozna-
ką nie tyle oddania czci jego osobie, ale wyra-
żenia hołdu temu, kogo reprezentował: Ojcu 
Świętemu Benedyktowi XV.

Ks. Rattiemu udało się uzyskać szereg de-
cyzji papieskich na nowo porządkujących 
strukturę diecezjalną pozostającej pod zabo-
rem Polski. Decyzjami Benedykta XV reak-
tywowane zostały skasowane przez rosyjskie 
władze zaborcze diecezje podlaska oraz ka-
mieniecka; mianowanych zostało aż czterna-
stu nowych biskupów do posługi w polskich 
diecezjach. Po 11 listopada 1918 r. i odzyska-
niu przez Polskę niepodległości ks. Achilles 
Ratti odegrał istotną rolę w powstaniu Bi-
skupstwa Polowego w Polsce oraz nominacji 
pierwszego w dziejach Polski biskupa polo-
wego, którym został bp Stanisław Gall, sufra-
gan archidiecezji warszawskiej.

Nominacje i sakra biskupia
Po formalnym uznaniu przez Stolicę Apo-

stolska odrodzonego Państwa Polskiego (30 
marca 1919 r), ks. Achilles Ratti 6 czerwca 
1919 r. został ustanowiony nuncjuszem Stoli-
cy Apostolskiej w Polsce (6 czerwca 1919 r.). 
W tym samym dniu został wyniesiony do 
godności arcybiskupa tytularnego Naupactus 
(Lepanto). Kościołem tytularnym przyszłego 
papieża została Bazylika św. Sylwestra i św. 
Marcina w Monti – obecnie jest to kościół ty-
tularny kard. Kazimierza Nycza, metropolity 
warszawskiego.

Konsekracja nuncjusza odbyła się 28 paź-
dziernika 1919 r. w Archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie. Konsekratorami 
byli abp Aleksander Kakowski, metropolita 
warszawski, Współkonsekratorami zaś dwaj 
najstarsi stażem biskupim pasterze: biskup 
kalisko-kujawski Stanisław Zdzitowiecki i bi-
skup przemyski Józef Sebastian Pelczar – dziś 

święty Kościoła. Uroczystości poprzedzi-
ło odczytanie w archidiecezji warszawskiej 
listu, który skierował do wiernych pasterz 
diecezji abp Kakowski.

Arcybiskup warszawski napisał w nim 
m.in.: „Nie było ważniejszych chwil w dzie-
jach naszej kochanej Ojczyzny, gdzieby z wy-
żyn Stolicy Piotrowej nie ozwały się słowa ra-
dości lub współczucia, otuchy lub ukojenia, 
a z jej skarbnicy nie udzielone nam były licz-
ne i różnorodne łaski. I oto obecnie na pierw-
szą wieść o zmartwychwstającej Polsce Oj-
ciec św. przesyła nam swego przedstawicie-
la w osobie Mgra Ratti, by był bezpośrednim 
rzecznikiem naszych próśb i potrzeb, a zara-
zem obrońcą praw Kościoła. Niebawem to 
w uznaniu przynależnego stanowiska Polski 
wśród innych narodów podniesione zostaje 
do godności nuncyatury, a przez to wskrze-
szona tradycya wspaniałej dziejowej prze-
szłości”.

Obszerny opis uroczystości konsekra-
cyjnych opublikował w wydaniu porannym 
„Kurier Warszawski” z 29 października 1919 
r.: (…) O 10-ej rano przed katedrę podjechał 
pojazd wiozący naczelnika państwa [Józefa 
Piłsudskiego – przyp. KS], którego powitał 
oddział warty honorowej z muzyką, u wrót 
zaś świątyni przyjęło duchowieństwo z ks. 
infułatem Brzeziewiczem, ks. prałatem Cheł-
mickim i ks. biskupem polowym Gallem, 
który podał wodę święconą, poczym uroczy-
ście wprowadzony naczelnik państwa zajął 
miejsce na wzniesieniu pod balkonom kró-
lewskim w otoczeniu adiutantów: rotmistrza 
hr. Potockiego, porucznika Świrskiego, rot-
mistrza Wieniawy-Długoszewskiego i kape-
lana ks. Plewko-Plawczyńskiego. Po uroczy-
stym przyjęciu u wrót katedry J. E. ks. arcy-
biskupa Kakowskiego i ks. nuncjusza Rattie-
go rozpoczął główny konsekrator, ks. arcy-
pasterz wielką mszę rzymską, podczas której 
dokonywał wszystkich ceremonij konsekra-
cyjnych, objętych rytuałem, pełnych wznio-
słych symbolów. Sedia arcybiskupie obok na-
czelnika państwa zajął J. E. ks. arcybiskup po-
znański Dalbor w purpurze, fotele na prze-
dzie w prezbiterium prezes ministrów Pa-
derewski i marszałek sejmu Trąpczyński”. 
W uroczystości wzięli także udział przedsta-

Cieszył się, że „ta łaska spotkała go w Polsce”
28 października przed stu laty w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w warszawie odbyła się konsekracja biskupia nuncjusza apostolskie-
go w Polsce ks. prał. achillesa rattiego, późniejszego papieża Pius Xi. Jego misja dyplomatyczna w warszawie w latach 1918-1921 zbiegła 
się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli oraz trudnymi początkami odradzającego się państwa. Jest też waż-
ną cząstką historii ordynariatu Polowego.

opis uroczystości konsekracyjnych
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wiciele korpusu dyplomatycznego akredyto-
wanego w Polsce „w wielkich mundurach ga-
lowych”.

Dalej opisana jest obecność siedemnastu 
arcybiskupów i biskupów. Uwagę reportera 
gazety zwraca też „oblicze ks. biskupa miń-
skiego Łozińskiego, który sobie zapuścił bro-
dę na pamiątkę prześladowania i ukrywania 
się przed bolszewikami, rzecz dla kleru niż-
szego łacińskiego zupełnie nieprzewidziana 
w kanonach”. Z kleru wymienieni są jeszcze 
przedstawiciele zakonów i uczelni „między 
którymi był o. Lacrampe, profe-
sor teologii dogmatycznej uni-
wersytetu lubelskiego, który wal-
cząc z poboru duchowieństwa 
w wojsku francuskiem z żołnierza 
dosłużył się w walkach rangi ka-
pitana, był ranny i posiada ordery 
wojskowe za waleczność”.

Zapełniona po brzegi świąty-
nia na ten dzień została specjal-
nie przystrojona. Doświetlono ją 
i udekorowano wewnątrz i na ze-
wnątrz palmami – symbolami 
zwycięstwa. Bullę papieską w cza-
sie uroczystości odczytał ks. infu-
łat Brzeziewicz. Pieśni liturgicz-
ne wykonał chór alumnów semi-
narium z towarzyszeniem harfy 
i skrzypiec. Autor uściśla, że „dary 
według rytuału od ks. arcybiskupa 
Rattiego dla konsekratora nieśli: 
ks. Ferdynand Radziwiłł, gospo-
darze z łowickiego, włościanie An-
drzej Bryk z Bochenia i Stanisław 
Kubiak z Chruślina, Michał hr. So-
bański, jen. Jacyna i obywatel z ło-
wickiego, p. Grabiński”.

Po skończonym ceremoniale 
konsekracyjnym Nuncjusz udzie-
lił zebranym błogosławieństwa, 
a następnie asysta odprowadzi-
ła abp. Aleksandra Kakowskiego, 
nuncjusza abp. Achillesa Rattiego oraz na-
czelnika Józefa Piłsudskiego do wrót świąty-
ni. Po drodze kłaniali się im „przedstawiciele 
towarzystw ze sztandarami, świata literackie-
go, artystycznego i prasy”.

Konsekracja była także wydarzeniem to-
warzyskim warszawskiej elity. Gazety donosi-
ły, że „o g. 3, w pałacu arcybiskupim składało 
hommagium duchowieństwo, w imieniu któ-
rego przemówił dziekan warszawski, ks. kan. 
Puchalski, zaznaczając radość i życzenie ad 
multos annos, poczem wzniósł okrzyk »niech 
żyje«, który obecni powtórzyli trzykrotnie”. 
O godzinie piątej w salach hotelu Europejskie-
go na pierwszym piętrze odbyło się okoliczno-
ściowe przyjęcie, w którym wzięli udział „Epi-
skopat polski, arystokracja rodowa, dygnitar-
stwo cywilne polskie i cudzoziemskie oraz sfe-
ra katolickiej inteligencji”.

Dziennikarz wieczornego wydania „Ku-
riera Warszawskiego” podkreślał, że „osobą 

ogniskującą na sobie uwagę gości był wzru-
szony do głębi ujmującem i szczerem przy-
jęciem ks. nuncjusz”. Jeszcze później, nowy 
nuncjusz przyjmował gratulacje w salonach 
Michała Karskiego, tajnego szambelana pa-
pieskiego. Goście rozeszli się po godzinie je-
denastej wieczorem, co skrupulatnie odno-
towały „Wiadomości Archydyecezjalne War-
szawskie”.

Jak reagował na te wyrazy sympatii Achil-
less Ratti? Świadkowie tych wydarzeń twier-
dzą, że „był głęboko poruszony”. Wyra-

ził wdzięczność duchowieństwu i przyby-
łym gościom. Podkreślił, że cieszy go fakt, 
że „ta łaska spotkała go w Polsce, której za-
wdzięcza poniekąd tę radość duchową”. Roz-
mawiał ze wszystkimi przybyłymi (podob-
no przez okres pobytu w Polsce uczył się na-
szego języka), nie porzucając charaktery-
zującej go skromności. Dziennikarz „Ilu-
strowanego Kuryera Codziennego” napi-
sał: „wszyscy byli oczarowani prostotą i do-
brocią tej sympatycznej postaci”. I dodał, że 
ks. Ratti to „kapłan spokojny, rozważny, pe-
łen dystynkcji i taktu, zapala się ponad zwy-
kłą mowę dyplomatyczną, gdy pocznie mó-
wić o Polsce i nie tai, że się do nas przywią-
zał i czuje się tu szczęśliwy, gdy zaś mówi 
o zmartwychwstałej naszej ojczyźnie ma łzy 
w oczach i jest szczerze wzruszony”. Warto 
odnotować, że abp Achilles Ratti przekazał 
w dniu swej konsekracji dar 5 tys. marek na 
rzecz Warszawy. 

Arcybiskup Nuncjusz-Papież
Abp Achilles Ratti podbił serca Polaków, 

także tym, że jako jeden z nielicznych przed-
stawicieli zagranicznej dyplomacji pozostał 
w Stolicy w czasie Bitwy Warszawskiej. Ini-
cjował spotkania dotyczące sytuacji, prze-
wodniczył modlitwom, gromadził informa-
cje z diecezji, które wysyłał do Rzymu, od-
wiedzał potrzebujących wsparcia. Jego posta-
wa wzbudzała powszechny szacunek, który 
w imieniu narodu wyraził premier Wincen-
ty Witos na pierwszym posiedzeniu Sejmu 

po odparciu nawały bolszewic-
kiej dziękując „za moralne wspar-
cie w dniach największego zagro-
żenia”.

Kiedy został podpisany trak-
tat ryski, wieńczący wojnę pol-
sko-rosyjską abp Achilles Rat-
ti kończył swoją misję dyploma-
tyczną w Polsce. Z dużym praw-
dopodobieństwem można po-
wiedzieć, że jako niemal naoczny 
świadek tych wydarzeń na zwy-
cięstwo nad bolszewikami pa-
trzył jak na opatrznościowe oca-
lenie Polski i Europy. Znalazło to 
swój wyraz we wspomnianej de-
koracji kaplicy papieskiej w Ca-
stel Gandolfo. Opuszczał Polskę 
nie tylko z bagażem doświad-
czeń i wspomnień, ale również 
jako kawaler Orderu Orła Bia-
łego, którym odznaczył go Józef 
Piłsudski.

W dniu 13 czerwca 1921 r. 
został mianowany arcybisku-
pem Mediolanu, 19 lipca włączo-
no go do kolegium kardynalskie-
go, a 6 lutego 1922 r. na konkla-
we po śmierci Benedykta XV zo-
stał obrany papieżem – Piusem 
XI. Chwilę po wyborze powie-
dział do obecnych na konklawe 

polskich kardynałów: „Podziwiam Polaków 
i kocham i nadal miłować będę drogą Pol-
skę i modlić się za nią nie przestanę” – za-
pewniał. Już jako papież dawał wielokrot-
nie wyraz swojej sympatii dla naszego kra-
ju. Zatwierdził i rozszerzył na całą Polskę 
święto Matki Boskiej Królowej Polski, za 
jego pontyfikatu podpisany został konkor-
dat między Rzecząpospolitą a Stolicą Apo-
stolską (1925), bullą Vixdum Poloniae po-
wołał w Polsce nowe metropolie (1925), 
kanonizował bł. Andrzeja Bobolę (1938), 
obecnie jednego z Patronów Polski. Wiele 
osób twierdzi, że encyklika Divini Redemp-
toris – o bezbożnym komunizmie, wyrosła 
na gruncie doświadczeń zebranych w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej.

krZysZtoF stęPkowski

Korzystałem z książki Krzysztofa Burka, Bracia! Polska 
zmartwychwstanie, Warszawa 2019 oraz z prasy z epoki.
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abp. achilles ratti, metropolita mediolański, 1921 r.
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PKW EU Sophia
30 października na Cmentarzu Żołnie-

rzy Brytyjskich w Katanii dowódca IV Zmia-
ny PKW EU SOPHIA kmdr ppor. Sebastian 
Stypułkowski złożył kwiaty na grobie kpt. pil. 
Władysław Dreckiego. Modlitwę w intencji 
poległych oraz zmarłych żołnierzy odmówił 
kapelan zmiany ks. ppor. Mariusz Gawłowski.

1 listopada 2019 dowódca IV Zmiany 
PKW EU SOPHIA wraz z żołnierzami wzię-
li udział we Mszy świętej na cmentarzu na 
Monte Cassino, a następnie złożyli kwiaty na 
grobie gen. Władysława Andersa. 2 listopa-
da żołnierze uczestniczyli we Mszy świętej na 
cmentarzu żołnierzy polskich w Casamassi-
ma. Po jej zakończeniu odbyło się spotkanie 
z miejscową Polonią.

Od 1 do 8 listopada w PKW EU SOPHIA 
sprawowane były Msze św. w intencji pole-
głych i zmarłych żołnierzy.

kMDr PPor. krZysZtoF Casta

PKW Afganistan
W dniu 1 listopada w bazie BAF Bagram 

żołnierze i pracownicy X zmiany PKW Afga-
nistan RSM uczcili pamięć rodaków, którzy 
oddali swoje życie na afgańskiej ziemi, od-
chodząc na wieczną wartę. W tym szcze-
gólnym dniu zadumy i refleksji żołnierze 
i pracownicy RON wzięli udział w uroczystej 
Mszy św. sprawowanej w intencji zmarłych 
z rodzin wojskowych oraz żołnierzy i pra-
cowników, którzy polegli w Afganistanie.

Następnie na placu PMC (Polish Milita-
ry Coumpound) odbył się uroczysty apel pa-
mięci podczas którego odczytane zostały na-
zwiska czterdziestu czterech żołnierzy i pra-
cowników Resortu Obrony Narodowej po-

ległych w Afganistanie. 
W trakcie uroczystości do-
wódca PKW płk dypl. Ro-
bert Matysek powiedział: 
„Dla nas żołnierzy jest to 
czas szczególnej zadumy 
oraz modlitwy poświęconej, 
tym którzy odeszli od nas 
na wieczną wartę, pełniąc 
ofiarną służbę w kraju i poza 
jego granicami, oddając ży-
cie w imię najwyższych 
wartości, jak pokój, spra-
wiedliwość, wolność i god- 
ność człowieka. Pamięta-
my o naszych najbliższych 
i o tych, którzy tu, na afgańskiej ziemi pole-
gli, wypełniając żołnierski obowiązek.”

Na zakończenie uroczystości delegacja, 
której przewodniczył dowódca kontyngentu, 
składająca się z mężów zaufania korpusu ofi-
cerów, podoficerów i szeregowych oraz star-
szego podoficera dowództwa zapaliła znicze 

Pamięć o zmarłych i poległych

przed pomnikiem poświęconym rodakom 
poległym podczas misji w Afganistanie.

kPt. raDosław osiński

PKW Rumunia
1 listopada w uroczystość Wszyst-

kich Świętych na polskich cmentarzach 
w Rumunii zapłonęły znicze, symbol pamię-
ci o pochowanych tutaj polskich żołnierzach 
i uchodźcach z czasów II wojny światowej. 
Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego już kilka dni przed uroczystością od-
wiedzili cmentarze w miejscowościach: Kra-
jowa, Drobeta – Turnu Severin, Pitesti, Tar-
gu Jiu i Bukareszt. Porządkowali mogiły, za-
palali znicze i składali wiązanki wspominając 
tych, którzy na zawsze pozostali w Rumunii.

PKW Irak 
30 października żołnierze ZZB ze składu 

PKW Irak zapalili znicze na grobach żołnierzy 
generała Andersa w miejscowości Habbaniya. 
Jest to jedna z wielu nekropolii, które powstały 
na szlaku przemarszu polskiego korpusu.

Ci, których doczesne szczątki zostały zło-
żone w żołnierskich grobach daleko poza oj-Monte Cassino

Cmentarz Żołnierzy Brytyjskich w katanii

Cmentarz w miejscowości Habbaniya, gdzie znajdują się groby żołnierzy gen. andersa
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czyzną są świadectwem naszej chlubnej hi-
storii. Wyszli z dalekiego, wrogiego nam kra-
ju na zawołanie swego dowódcy. Poprzez Iran 
do Afryki. Wycieńczeni skrajnie niesprzyjają-
cymi rosyjskimi warunkami, morderczą po-
nad ludzką pracą ruszyli by walczyć o wolność 
Polski. Wielu z nich niestety zostało po dro-
dze. Ich mogiły na szlaku przemarszu Polskie-
go Korpusu generała Andersa świadczą o ich 
wielkim umiłowaniu Ojczyzny.

Żołnierze PKW Irak pełniący służbę 
w tym kraju w uroczystość Wszystkich Świę-
tych mieli możliwość oddania hołdu zmar-
łym, tym którzy zostawili swoich bliskich 
w kraju. 

W KRAJU

Warszawa
Biskup polowy Wojska Polskiego Józef 

Guzdek modlił się 31 października przy gro-
bach żołnierzy i kapelanów na Cmentarzu 

Wojskowym na warszawskich Powązkach. 
Duchownemu towarzyszył ks. kpt. Marcin 
Janocha, sekretarz biskupa polowego oraz 
pracownicy Kurii Ordynariatu Polowego.

Ordynariusz Wojska Polskiego modlił się 
przy grobie ks. płk. Jana Mrugacza, kapelana 
saperów. Zapalił znicze przy pomniku upa-
miętniającym ofiarę polskich lotników, któ-
ry został odsłonięty w ubiegłym roku, przy 
pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej oraz 
w kwaterze „Ł”, gdzie potajemnie grzebani 

byli bohaterowie podziemia niepodległościo-
wego. Duchowni nawiedzili także kwatery 
powstańcze, a także odnowioną w tym roku 
kwaterę żołnierzy biorących udział w woj-
nie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Bi-
skup Guzdek rano odprawił Mszę św. w in-
tencji wszystkich poległych w obronie Ojczy-
zny żołnierzy, zmarłych biskupów polowych 
oraz kapelanów.   kes

Gdynia
W dniach 25-27 października 

podchorążowie I roku Akademii 
Marynarki Wojennej udali się na 
groby byłych komendantów uczel-
ni, pracowników i wykładowców. 
Wykonali prace porządkowe przy 
grobach, a także przygotowali je na 
„Dzień Wszystkich Świętych”.

31 października oraz 1 listopada 
podchorążowie wystawili warty ho-
norowe przy grobach dowódców, 
a delegacje złożyły na nich kwiaty 
i zapaliły znicze. Oddali hołd tym, 
co odeszli na wieczną wachtę. Dele-
gacja AMW udała się także na gro-
by Żołnierzy Wyklętych. Co roku 
odchodzą na wieczną wachtę aka-
demiccy pracownicy, wykładowcy, 
oficerowie. Społeczność akademii 
pamięta o nich – zapalane są zni-
cze na ich grobach,  a w miejscach, 
gdzie spoczywają byli komendanci 
oksywskiej uczelni są wystawiane 
warty honorowe. 

Na terenie samej Akademii Ma-
rynarki Wojennej również znajdują 
się miejsca pamięci. W dniu 1 lis- 
topada 2019 r. delegacje składają-
ce się z podchorążych I roku złoży-

ły wiązanki oraz zapaliły znicze:
  pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte,
  przy reprodukcji płaskorzeźby godła pań-

stwowego pochodzącego z budynku ko-
szarowego wojskowej składnicy tranzyto-
wej na Westerplatte,

  pod tablicą pamiątkową przy wejściu 
głównym do AMW,

  pod tablicą upamiętniająca podchorążych 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojen-
nej poległych w latach 1939–1945,

  pod tablicą upamiętniającą absolwentów 
oficerskich szkół Marynarki Wojennej – 
Kawalerów Orderu Virtuti Militari,

  pod tablicą upamiętniającą poległych i po-
mordowanych absolwentów Szkoły Pod-
chorążych Marynarki Wojennej,

  pod tablicą prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go w Bibliotece Głównej,

  pod tablicą kontradm. Adama Mohuczego
5 listopada  społeczność AMW zgromadzi-

ła się w kaplicy akademickiej na Mszy świętej 
w intencji zmarłych pracowników akademii, 
sprawowanej przez kapelana AMW.

alBert PoPławski

Wrocław
Jak ważna jest pamięć o bliskich zmarłych 

oraz poległych w obronie Ojczyzny przypo-
minają przedstawiciele Akademii Wojsk Lą-
dowych we Wrocławiu z Duszpasterstwa 
Akademickiego „Nieśmiertelni”, którzy po 
raz kolejny wzięli udział w sprzątaniu gro-
bów kombatantów, rektorów i pracowników 
wrocławskiej uczelni. Uczestnicy akcji wy-
razili swoją pamięć wobec zmarłych „minu-
tą ciszy”, zapaleniem symbolicznego znicza, 
złożeniem wiązanki oraz chwilą modlitwy. 

XMJ

Cmentarz wojskowy na Powązkach

gdynia, podchorążowie aMw porządkują groby...

...tak samo jak podchorążowie awl we wrocławiu
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Książka stanowi pokłosie 
wystawy, która w 2018 r. była 
prezentowana w Muzeum 
Kultury Ludowej w Węgorze-
wie. Na osiemdziesięciu stro-
nach czytelnik znajdzie cie-
kawe informacje na temat 
tych niewielkich, szczelnych 
pojemników, niezbędnych 
każdemu żołnierzowi w każ-
dej armii świata przez wieki 
aż po dziś.

Jak pisze ks. Hubacz, 
wzmianki o manierkach 
znajdujemy już w Starym Te-
stamencie, w Pierwszej Księ-
dze Samuela: Zabrał więc 
Dawid dzidę i manierkę na 
wodę od wezgłowia i po-
szli sobie (1 Sm 26,12). Po-

czątkowo manierki były uży-
wane przez przedstawicie-
li warstw uprzywilejowanych 
i żołnierzy wyższych ran-
gą, ponieważ były dość dro-
gim elementem ekwipunku. 
W wojsku upowszechniły się 
w XVII w., stając się popular-
nym elementem wyposaże-
nia. Używali ich także żołnie-
rze narodowości polskiej wal-
cząc podczas Wielkiej Woj-
ny pod różnymi sztandarami.  
Dlatego w książce zostały za-
prezentowane przede wszyst-
kim manierki rosyjskie, au-
stro-węgierskie i niemieckie 
będące w użyciu podczas I wojny światowej 
oraz starsze, pozwalające ukazać ich genezę. 

Manierka to prosty żołnierski ekwipu-
nek, a jednak zdumiewa 
różnorodność i bogactwo 
eksponatów zgromadzo-
nych przez ks. Hubacza. Są 
wśród nich manierki drew-
niane, szklane, aluminio-
we, stalowe, emaliowane, 
o różnych formach, z do-
datkowym wyposażeniem 
jak: etui, kubek, czarki na 
alkohol, gwizdek. 

Wyjątkowego zna-
czenia manierki nabiera-
ły w niewoli. Był to jeden 
z nielicznych przedmio-
tów, które pozwalano za-
trzymać żołnierzom zgod-
nie z zasadami wynikający-
mi z IV konwencji haskiej 
1907 r.: „Wszystko co sta-

nowi ich własność osobistą z wyjątkiem bro-
ni, koni i papierów wojskowych pozostaje ich 
własnością.” Osadzeni w obozach jenieckich 
żołnierze ozdabiali manierki grawerunkami, 
które wyrażały ich uczucia i myśli. Zdarzało 
się, że manierki mogły pomóc ustaleniu szcze-
gółów życiorysu konkretnego żołnierza czy 
też warunków bytowania w obozie. 

Po zakończeniu I wojny światowej w od-
rodzonym Wojsku Polskim na stan przeję-
to 25 tys. manierek, przede wszystkim po za-
borcach. Towarzyszyły żołnierzom polskim 
w kolejnych latach w zmaganiach o ukształ-
towanie i umocnienie granic odrodzonej 
Rzeczpospolitej. 

Manierki stały się elementami kultury. 
Można je odnaleźć na obrazach, plakatach, 
w literaturze czy muzyce. Ks. Hubacz wśród 
licznych ilustracji przedstawia m.in. pla-
kat Braterstwo broni, na którym żołnierz ar-

mii niemieckiej poi z manierki rannego to-
warzysza oraz pocztówkę reklamującą wino, 
na której żołnierz francuski wypija z ma-
nierki trunek z fragmentem tekstu popular-
nej wówczas francuskiej piosenki. W polskiej 
piosence O mój rozmarynie padają słowa: 
„Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, ażebym 
nie tęsknił za dziewczyną”.

Książka ma charakter katalogu powy-
stawowego – czytelnik znajdzie wiele cieka-
wych informacji oraz ponad sto czterdzie-
ści ilustracji. Na pewno stanowi ona grat-
kę dla kolekcjonerów i historyków. Ale tak-
że dla wszystkich, którzy potrafią docenić 
to, co łączy w sobie manierka: „surowość ar-
mii z pięknem przedmiotów niezbędnych do 
przeżycia na polu walki”. 

MałgorZata MusZańska
Łukasz Józef Hubacz, Wierni towarzysze. Manierki wojsko-
we z czasów poprzedzających odzyskanie przez Polskę nie-
podległości, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
ss. 80. Istnieje możliwość sprzedaży wysyłkowej przez 
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Manierka rosyjska, model 1909, inskrypcje w języku polskim,
obóz sagan (Żagań)

Manierki drewniane klepkowe. Z lewej: manierka z pierwszej połowy XiX w., 
używana przez powstańca styczniowego. kraj wykonania: najprawdopodobniej 
włochy. Z prawej: angielski model 1845, pochodząca z wojny krymskiej 
(1853–1856). Znaleziona pod sewastopolem.

Autorem książki „Wierni towarzysze. Ma-
nierki wojskowe z czasów poprzedzających 
odzyskanie przez Polskę niepodległości” 
jest kapelan Ordynariatu Polowego ks. Łu-
kasz Józef Hubacz, który interesuje się ma-
nierkami wojskowymi od ponad dwudzie-
stu lat i z zapałem je kolekcjonuje.  Zgroma-
dził w swoich zbiorach prawie trzy tysiące 
manierek z różnych zakątków świata, szcze-
gólnie z Europy oraz setki przedstawiają-
cych je fotografii i pocztówek. Publikację 
zadedykował  swojemu nieżyjącemu dziad-
kowi Andrzejowi Hubaczowi. „Jego szlak ku 
Niepodległej wiódł poprzez I wojnę świato-
wą w mundurze austro-węgierskim, jeniec-
ki los we Włoszech, Błękitną Armię i wal-
kę o utrwalenie granic nowo odrodzone-
go państwa polskiego w latach 1919–1922, 
a także przez obronę Ojczyzny we wrześniu 
1939 r.” napisał we wstępie. 

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMIManierka – wierna towarzyszka 
żołnierskiego losu
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Urodził się 4 marca 1880 r. w Drozdowie 
w powiecie łomżyńskim w rodzinie zie-
miańskiej Franciszka Lutosławskiego i Pau-
liny ze Szczygielskich. Wstępną naukę z za-
kresu szkoły średniej pobierał od starannie 
dobieranych nauczycieli domowych. Osta-
tecznie ukończył szkołę średnią w Rydze 
(1896–1898). Rozpoczął studia na wydziale 
medycznym Uniwersytetu w Zurychu. Pro-
wadził aktywną działalność wśród polskiej 
młodzieży uniwersyteckiej, był członkiem 
Związku Młodzieży Polskiej „Zet” oraz Orga-
nizacji Młodzieży Narodowej. Był także ko-
mendantem gniazda Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” przy Uniwersytecie 
w Zurychu. 21 grudnia 1903 r. uzyskał tytuł 
doktora medycyny. Przez krótki czas prak-
tykował w szpitalach dziecięcych na terenie 
Warszawy. Po ukończeniu studiów wstąpił 
do Ligi Narodowej, a następnie związał się na 
stałe z Narodową Demokracją. Współpraco-
wał blisko z Romanem Dmowskim. Następ-
nie wyjechał do Londynu, gdzie praktykował 
w szpitalach dziecięcych. Jednocześnie pod-
jął naukę w Szkole Nauk Politycznych oraz 
studiował fizykę. Napisał wówczas podręcz-
nik do nauki języka angielskiego.

Od jesieni 1906 r. we współpracy 
z ks. Janem Gralewskim zaangażował się 
w tworzenie szkół na wzór angielski dla dzie-
ci z zamożnych rodzin. Zorganizował szko-
łę powszechną w Szymanowie k. Warszawy. 
11 maja 1907 w Starej Wsi pod Nowomiń-
skiem (obecnie Mińsk Mazowiecki) założył 
Czteroletnie Ognisko Wychowawcze Wiej-
skie. W pracy tych szkół starał się wykorzysty-
wać obserwacje zebrane w Anglii, gdzie kła-
dziono duży nacisk na ćwiczenia fizyczne i gry 
ruchowe. W tym też czasie rozpoczął swoją 
działalność publicystyczną na łamach czaso-
pism endeckich. W 1909 r. wyjechał ponow-
nie do Szwajcarii, gdzie we Fryburgu wstą-
pił do Seminarium Duchownego. 23 czerw-
ca 1912 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
kardynała Desiré Merciera, arcybiskupa Me-
chelen. W 1914 r. uzyskał doktorat z teologii 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we 
Fryburgu. Wrócił do Polski, gdzie był prefek-
tem w szkołach warszawskich. 

W okresie studiów w Anglii zapoznał się 
z ideą ruchu skautowego, zapoczątkowane-
go przez generała Roberta Baden-Powella. Po 
powrocie do kraju dążył do upowszechnienia 
jego zasad wśród młodzieży polskiej. Był pre-
kursorem polskiego skautingu. Jesienią 1912 
r. został członkiem tajnej Naczelnej Komen-
dy Skautowej w Warszawie. 19 czerwca 1913 
r. pobłogosławił w Zakopanem małżeństwo 
Olgi i Andrzeja Małkowskich. W 1913 r. za-

projektował odznakę skautową, któ-
ra od 1918 r. do dziś, jako krzyż har-
cerski jest odznaką tej organizacji. 
W 1913 r. był członkiem kierownic-
twa skautowego kursu instruktor-
skiego w Skolem, a jesienią kierował 
instruktorskim kursem skautowym 
w Warszawie na Dynasach. Uczestni-
cy tego kursu jako pierwsi otrzymali 
krzyże harcerskie. 

W sierpniu 1915 r. ewakuował się 
do Moskwy. Wspólnie z braćmi Ma-
rianem, Janem i Józefem niósł po-
moc uchodźcom, zorganizował rów-
nież polską szkołę średnią liczącą 
640 uczniów, w której był inspekto-
rem i prefektem. Działał w Towarzy-
stwie Pomocy Ofiarom Wojny. Był 
drużynowym 3 Drużyny im. Hen-
ryka Dąbrowskiego, komendantem 
dwóch kursów skautowych zorgani-
zowanych pod Kijowem, a w latach 
1916–1918 komendantem Chorągwi Mo-
skiewskiej. 

W 1916 r. został kapelanem Brygady 
Strzelców Polskich. Brał udział w walkach 
z Niemcami na Nowogródczyźnie. Walczył na 
linii frontu, który przebiegał na rzece Szcza-
ra, a także w rejonie Zaosia i Snowia. Gdy 
w styczniu 1917 r. Brygada została wycofana 
z frontu został zdemobilizowany. W później-
szym wniosku o odznaczenie Krzyżem Wa-
lecznych z 5 stycznia 1922 r. generał porucz-
nik Jan Rządkowski, który w 1916 r. dowodził 
I batalionem Brygady Strzelców Polskich na-
pisał: W bitwach nad Szczarą i Serweczą dnia 
11.VI.1916 r. pod Lubaniczami pod ogniem 
karabinowym obchodził pierwszą linię oko-
pów błogosławił i zachęcał żołnierzy do wy-
trwania dając im przykład odwagi.

Po rewolucji marcowej ks. Lutosławski or-
ganizował życie polityczne polskiej emigra-
cji w Moskwie. W sierpniu 1917 r. z ramie-
nia Ligi Narodowej wszedł w skład Rady Pol-
skiej Zjednoczenia Międzypartyjnego. Wcze-
sną wiosną 1918 r., po przybyciu gen. Józe-
fa Hallera do Moskwy, był członkiem komi-
sji wojskowej organizującej przerzucanie pol-
skich żołnierzy do Murmania i na Wschód. 
We wrześniu 1918 r. przeniósł się na Ukra-
inę. Pośredniczył w przekazywaniu przez an-
gielską i francuską misję wojskowo-dyplo-
matyczną subwencji dla polskich oddziałów 
wojskowych na Ukrainie.

Po rozstrzelaniu pod zarzutem działal-
ności kontrrewolucyjnej braci Mariana i Jó-
zefa, poszukiwany przez bolszewików listem 
gończym, ukrywał się, a następnie wrócił do 
kraju. Pracował jako prefekt szkolny w War-

szawie. Włączył się aktywnie w działalność 
Związku Ludowo-Narodowego. Był człon-
kiem jego Zarządu Głównego. 26 stycz-
nia 1919 r. został wybrany posłem do Sej-
mu Ustawodawczego z listy nr 1 – Blok Na-
rodowy w okręgu wyborczym nr 3 (Łomża). 
Wszedł w skład Zarządu Klubu Poselskiego 
ZLN. Był przewodniczącym Komisji Konsty-
tucyjnej i zastępcą przewodniczącego Komi-
sji Regulaminowej i Nietykalności Poselskiej. 
Był autorem roty ślubowania poselskiego, 
roty przysięgi prezydenta RP oraz preambuły 
do Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. oraz or-
dynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.

Jako poseł do Sejmu Ustawodawczego 
wstąpił w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
do Wojska Polskiego w charakterze kapelana 
lotnego. Nie otrzymał przydziału do jakiej-
kolwiek jednostki wojskowej. Jego zadaniem 
było objeżdżanie oddziałów, dodawanie otu-
chy i umacnianie ducha walczących o wol-
ność ojczyzny. W razie potrzeby miał po-
magać kapelanom czynnym w pojedynczych 
oddziałach wojskowych. W 1922 r. ponownie 
zdobył mandat poselski z listy Chrześcijań-
skiego Związku Jedności Narodowej w okrę-
gu wyborczym nr 4 (Ostrów Mazowiecka).

Zmarł 5 stycznia 1924 na skutek szkarlaty-
ny, którą zaraził się podczas pełnienia posługi 
duszpasterskiej. Pochowany został w grobow-
cu rodzinnym na cmentarzu w Drozdowie.

Był odznaczony Krzyżem Walecznych. 
Posiadał stopień Honorowego Harcerza RP 
nadany przez Naczelnictwo ZHP.

Bogusław sZweDo

Ks. kapitan Kazimierz Lutosławski (1880–1924) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

 – kapelan Brygady strzelców Polskich
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Zebranych w katedrze powitał organi-
zator spotkania ks. ppor. SOP Piotr 
Zamaria, mianowany przez Bisku-
pa Polowego koordynatorem dusz-

pasterstwa harcerzy. Podkreślił, że licz-
ny udział kapelanów harcerskich świadczy 
o poważnym traktowaniu przez duszpaste-
rzy wyzwań, jakie przed nimi stoją w pra-
cy z  młodzieżą. – Ciągle musimy doskona-
lić się i szkolić, aby lepiej służyć naszym wy-
chowankom i prowadzić ich ku Chrystuso-
wi – powiedział.

W homilii bp Guzdek powiedział, że wła-
ściwe formowanie ludzi młodych i ocalenie 

ich przed złem jest zadaniem bardzo trud-
nym. Przypomniał, że w dzisiejszych czasach 
nie jest skuteczne „duszpasterstwo oburze-
nia”, ale idąc za Jezusem należy podobnie jak 
On budzić sumienia i zachęcać do myślenia. 

Biskup Guzdek zachęcał kapelanów, aby 
potraktowali to szkolenie jako szansę do po-
szerzenia wiedzy o tym, jak bezpiecznie po-
ruszać się w sieci i jak pomóc osobom mło-
dym uzależnionym od Internetu.  

Szkolenie składało się z trzech części. 
W pierwszej z nich informatyk z ABW omó-
wił niektóre z zagrożeń związanych z co-
dziennym korzystaniem z Internetu. Podkre-
ślił, że większość kradzieży dokonywanych 
w sieci związanych jest z niską świadomością 
oraz lekkomyślnością użytkowników. Za-
chęcił do tego, aby dane umieszczane w sieci 
traktować jako wrażliwe i nie udostępniać ich 
wszystkim. Zaapelował o roztropność w in-
stalowaniu aplikacji w urządzeniach mobil-

Szkolenia kapelanów harcerstwa

nych, a także kontrolowanie zakresu udo-
stępniania tym aplikacjom poszczególnych 
funkcji. Jako przykład podał m.in. fakt, że 
aplikacja „latarka” w niektórych modelach 
telefonów w czasie instalacji prosiła o dostęp 
do mikrofonu, stając się w ten sposób znako-
mitym narzędziem do podsłuchiwania użyt-
kownika i towarzyszących mu osób.

– Zachęcam do tego, aby stosowane przez 
nas hasła do kont na portalach interneto-
wych były unikalne, długie i skomplikowane 
– mówił pracownik ABW. Podkreślił też, że 
warto weryfikować informacje zawarte w sie-
ci na nasz temat i sprawdzać np. za pomocą 

strony internetowej https://haveibeenpwned.
com/, czy hasła do naszych kont pocztowych 
nie wyciekły do sieci.

Ks. Wojciech Szychowski, psycholog, 
omówił zagrożenia związane z uzależnie-
niem od Internetu, a także kwestie związane 
z pojęciem e-tożsamości. Podkreślił, że nie-
właściwe korzystanie z Internetu może sta-
nowić poważne zagrożenia dla zdrowia psy-
chicznego i więzi rodzinnych. Przekazał ka-
pelanom testy pomagające zdiagnozować 
problem uzależnienia od Internetu. Zachę-
cał, aby pytania w nich zawarte stanowiły np. 
kanwę rozmowy z młodymi, których podej-
rzewają o uzależnienie.

Mówiąc o e-tożsamości ks. Szychowski po-
wiedział, że z uwagi na złudne poczucie anoni-
mowości większość osób zachowuje się śmie-
lej, podejmuje w sieci więcej pochopnych de-
cyzji, których nie podjęliby w realnym świecie, 
stąd np. zjawisko hejtu. – Jak pokazuje wiele 

Ponad 50 kapelanów trzech największych organizacji harcerskich i skautowskich wzięło udział w zorganizowanym 7 listopada przez ordy-
nariat Polowy szkoleniu zatytułowanym „internet – nasz sprzymierzeniec czy wróg?”. warsztaty poprzedziła Msza św. sprawowana przez 
biskupa polowego Józefa guzdka, delegata konferencji episkopatu Polski ds. duszpasterstwa harcerzy. w ramach szkolenia duszpasterze 
wysłuchali wykładów na temat zagrożeń płynących z nieostrożnego korzystania z internetu, uzależnień związanych ze światem wirtualnym 
oraz o szansach, jakie otwiera sieć dla ewangelizacji młodzieży.

badań osoby „hejtujące” w Internecie bardzo 
często doświadczają przemocy w codziennym 
życiu i nie mają przestrzeni, aby na tę przemoc 
właściwie odpowiedzieć i zareagować. Tu jest 
dla nas ważny sygnał, że jeśli ktoś przejawia ta-
kie agresywne zachowania, być może sam do-
świadcza czegoś bardzo złego w swoim domu 
– mówił ks. Szychowski.

Dominikanin o. Jacek Szymczak opo-
wiedział, na podstawie doświadczeń porta-
lu dominikanie.pl, o tym, jak Internet może 
stać się przestrzenią ewangelizacji. Podkre-
ślił, że podstawową zasadą, która obowiązu-
je także w dziennikarstwie, jest konieczność 
określenia tzw. targetu, czyli grupy, dla której 
przeznaczone jest określone medium. Przy-
pomniał, że w Kościele od wielu lat zwraca 
się uwagę np. na statystykę, a nie np. na za-
chowania ludzi wierzących, ich preferencje 
i zwyczaje. – W duszpasterstwie ważne jest, 
aby mieć ucho przyłożone i słuchać tego, cze-
go ludzie poszukują – przekonywał.

Zdaniem dominikanina świat mediów na-
leży dziś do infulencerów, czyli osób, które 
rozpoznajemy, identyfikujemy się z treścia-
mi przez nich prezentowanymi i którzy są dla 
odbiorców wiarygodnymi. Zachęcił, aby dzia-
łać przez młodych, którzy najlepiej znają język 
i sposób dotarcia do swoich rówieśników.

O. Szymczak mówił też o modelu finanso-
wania portalu dominikanie.pl. Podkreślił, że 
w dzisiejszym świecie „nie można liczyć na 
darmowe sposoby produkcji wartościowych 
treści”, a „za jakość trzeba płacić i warto to 
robić, aby uzyskać właściwy efekt”. – Internet 
może być sposobem na dotarcie do tych, któ-
rych już w Kościele nie mamy, których stra-
ciliśmy, ale musimy im dać wartość, za któ-
rą wszyscy tęsknią, bo wszyscy mają ukrytą 
(lub nie) potrzebę przynależności do wspól-
noty i potrzebę tożsamości. Wydaje mi się, że 
harcerstwo jest ogromną szansą na przypro-
wadzenie wielu osób ze świata wirtualnego 
do realu – powiedział. Dodał, że „trzymanie 
głowy w Internecie i komórce jest próbą od-
powiedzi na głód relacji”.

Szkolenia zakończyły się dyskusją i pod-
sumowaniem oraz podziękowaniami Bisku-
pa Polowego dla kapelanów harcerstwa oraz 
prelegentów.

krZysZtoF stęPkowski
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Uroczystość rozpoczęła się od wpro-
wadzenia pocztu sztandarowego 
Wojska Polskiego oraz odegrania 
Mazurka Dąbrowskiego.

Na stopień generała mianowani zostali: 
gen. broni Rajmund Andrzejczak, Szef Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego oraz gen. 
broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych. Na stopień genera-
ła dywizji mianowani zostali gen. bryg. Ro-
bert Głąb, Dowódca Garnizonu Warszawa, 
gen. bryg. Jacek Pszczoła, Inspektor Sił Po-
wietrznych Dowództwa Generalnego RSZ, 
gen. bryg. Dariusz Ryczkowski, Szef Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Na stopień 
generała brygady mianowani zostali płk Sła-
womir Dudczak, dowódca 12.Brygady Zme-
chanizowanej, płk Dariusz Krzywdziński, 
dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej, płk 
Wojciech Ozga, szef Pionu Operacyjnego 
ds. NATO, zastępca Polskiego Przedstawi-
ciela Wojskowego przy Komitetach Wojsko-
wych NATO i UE z siedzibą w Brukseli oraz 
płk Artur Pikoń, dowódca 10. Brygady Ka-
walerii Pancernej.

– Szeregi armii są zasilane przez lu-
dzi, którzy z odwagą biorą odpowiedzial-
ność za Wojsko Polskie – powiedział prezy-
dent Andrzej Duda, wręczając akty miano-
wań. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, 

Odwaga odpowiedzialności

że wejście do korpusu gene-
rałów Wojska Polskiego jest 
wielką chwilą dla każdego 
żołnierza, ale też dla „Rze-
czypospolitej, kiedy szere-
gi jej armii są zasilane przez 
kolejnych ludzi biorących 
z odwagą odpowiedzialności 
za Wojsko Polskie”.

Prezydent Andrzej Duda 
zwrócił uwagę na dzień, 
w którym wręczane są awan-
se, czyli dzień po 101. rocz-
nicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. – Chciał-
bym, żebyście panowie jako 
generałowie byli wpatrzeni 
w tamtych polskich dowód-
ców, którzy w tamtym czasie 
na swoich barkach nieśli od-
powiedzialności za Rzeczy-
pospolitą – powiedział. Do-
dał, że byli to ludzie, którzy 
w bardzo trudnych czasach 
potrafili się wznieść na wyżyny umiejętności 
dowodzenia i zarządzania żołnierzami, pla-
nowania taktycznego, i mieli na tyle odwagi, 
że zdołaliśmy pokonać wydawało się niezwy-
ciężonego przeciwnika – mówił prezydent 
wręczając nominacje generalskie.

Prezydent rP, Zwierzchnik sił Zbrojnych rP andrzej Duda mianował dzie-
więciu oficerów wojska Polskiego na stopnie generalskie. akty mianowania 
zostały wręczone przez Prezydenta 12 listopada br. w Pałacu Prezydenckim. 
Było to niejako dopełnienie narodowego Święta niepodległości. 

– Przed nami są wielkie zadania. Od kil-
ku lat realizujemy modernizację polskich sił 
zbrojnych. Chcemy, aby żołnierz polski był 
wyposażony w najlepszy sprzęt, który po-
woli mu w sposób odpowiedni bronić granic 
Rzeczypospolitej, w przypadku gdyby kto-
kolwiek chciał podnieść rękę na bezpieczeń-
stwo Polaków i naszego kraju, ale także, by 
mógł służyć bezpiecznie – powiedział prezy-
dent Andrzej Duda. Prezydent podziękował 
też rodzinom i bliskim, którzy często mu-
szą znosić niedogodności związane ze służ-
bą ojca i męża w Wojsku Polskim. 

Wraz z nowomianowanymi generałami 
prezydent Andrzej Duda ustawił się do pa-
miątkowej fotografii. W uroczystej ceremonii 
udział wzięli minister obrony narodowej Ma-
riusz Błaszczak i marszałek senior Sejmu An-
toni Macierewicz. Obecni byli ordynariusze 
Wojska Polskiego: biskup polowy Józef Guz-
dek, abp Jerzy Pańkowski, prawosławny or-
dynariusz wojskowy oraz bp Mirosław Wola, 
ewangelicki naczelny duszpasterz wojskowy, 
generałowie Wojska Polskiego, rodziny oraz 
bliscy nominowanych generałów.

krZysZtoF stęPkowski

Prezydent wręczył nominacje generalskie
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Pamiątkowa fotografia ze Zwierzchnikiem sił Zbrojnych

gen. Jarosław Mika odbiera buzdygan generalski z rąk ministra Mariusza Błaszczaka
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Życie św. Marcina zamknęło się 
w ramach IV wieku – przełomowego 
w dziejach wczesnego chrześcijaństwa. 
Edykt mediolański wydany w 313 r. 

przez cesarza Konstantyna I Wielkiego zakoń-
czył epokę krwawych prześladowań chrześci-
jan w Cesarstwie Rzymskim, zadekretował 
wolność wyznawania wiary. Przejściowy po-
wrót do rzymskiej pogańskiej religii nastąpił 
za rządów cesarza Juliana Apostaty (361–363). 
Tamten wiek to także czas gwałtownych spo-
rów teologicznych z arianami (podważający-
mi katolickie nauczanie o Trójcy Świętej), na 
soborze nicejskim (325 r.) uznanymi za he-
retyków. Przyszły święty urodził się ok. 316 r. 
w Panonii, w pogańskiej rodzinie. Ojciec Mar-
cina był trybunem wojskowym – wyższym 
oficerem kadry dowódczej rzymskiego legio-
nu. Stąd zapewne wypłynął impuls, aby syno-
wi nadać imię Martinus, pochodzące od Mar-
sa, boga wojny. Był dzieckiem, kiedy znalazł 
się w Italii,  w Pavii. Tam ponoć zetknął się ze 

wspólnotami chrześcijańskimi i został wpisa-
ny na listę katechumenów. Do chrztu jednak 
nie doszło, rodzina była temu przeciwna. 

Miał 15 lat, kiedy wzorem ojca wstąpił do 
służby wojskowej w rzymskim legionie. Od 
338 r. jego legion stacjonował w Galii w okoli-

Żołnierz, mnich, biskup

cy miasta Amiens. To tutaj miało miejsce słyn-
ne wydarzenie, które nierozerwalnie wiąże się 
z jego imieniem. Pełniąc służbę, napotkał pół-
nagiego, kulącego się z zimna żebraka. W ge-
ście współczucia odciął mieczem połowę swe-
go płaszcza i okrył nim biedaka. We śnie uka-
zał mu się nakryty jego płaszczem Chrystus. 
Usłyszał Jego słowa wypowiedziane do anio-
łów: „To Marcin okrył mnie swoim płasz-
czem”. Rok później przyjął chrzest. Nadal był 
legionistą, pomimo niechęci chrześcijan do 
zawodu wojskowego, który wiązał się z prze-
lewem krwi. W 356 r. podczas kampanii reń-
skiej przeciwko germańskim plemionom po-
prosił, aby mógł wziąć udział w bitwie, ale bez 
broni. Z krzyżem w ręku. Do starcia jednak 
nie doszło. Wkrótce opuścił rzymski legion po 
25 latach służby. 

Rozpoczynał się nowy czas w życiu tego 
weterana-legionisty. Zaciągnął się do służby 
Chrystusowi. Rozpoczął ją w Poitiers (w dzi-
siejszej Nowej Akwitanii). To tam odnalazł 
duchowego przewodnika, Hilarego z Poitiers, 
świątobliwego biskupa tego miasta. Z jego rąk 
otrzymał niższe święcenia. Wyruszył na Bał-
kany, do arian, na swą pierwszą ewangeliza-
cyjną misję. Po drodze odwiedził w Pano-
nii rodziców. Nawrócił ich na wiarę chrześci-
jańską. Po powrocie w okolicach Mediolanu, 
a później na wyspie w pobliżu Genui, rozpo-
czął życie pustelnika. W 360 r. udał się do Ga-
lii. Wraz z kilkoma uczniami, w miejscowości 
Ligugé założył wspólnotę monastyczną. Był to 
najstarszy klasztor w Europie. Prawdopodob-
nie wtedy przyjął święcenia kapłańskie. Kiedy 
w 371 r. zmarł biskup Tours, katolicka wspól-
nota tego miasta postanowiła biskupią godno-
ścią obdarzyć Marcina. Wzbraniał się przed 
tym. Ukrył się nawet przed posłańcami w ja-
kiejś komórce; kryjówkę zdemaskowało gęga-
nie gęsi. Został wręcz uprowadzony do To-
urs, mimo stawianego oporu przyjął święce-
nia biskupie. Będąc biskupem, zachował za-
konny styl życia, umartwiał się postami i po-
kutą. Odezwał się w nim duch dawnego żoł-
nierza; człowieka czynu i walki. Prowadził in-
tensywną chrystianizację Galii. Akcent kładł 
na ewangelizację wsi. Podjął akcję burzenia 

Święty Marcin z tours to niezwykle popularny święty. ten wieloletni żołnierz armii rzymskiej w dziejach kościoła zapisał się jako żarliwy pro-
pagator życia monastycznego, a potem, na terenie galii, pełen ewangelicznego ducha biskup. Już za życia cieszył się dużą sławą, a po śmierci 
wielkim kultem. w kościele Zachodnim był pierwszym wyznawcą, a nie męczennikiem, włączonym do grona świętych Pańskich. Jest patro-
nem żołnierzy. w ikonografii ukazywany jest zwykle na koniu w stroju i z wyposażeniem rzymskiego legionisty. Został obrany także – co było 
świadectwem jego popularności – patronem m.in. jeźdźców, kawalerii, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków, hotelarzy, kape-
luszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy. Jest patronem Francji, a w Polsce – Poznania.

pogańskich świątyń, wycinania świętych ga-
jów. W pobliżu Tours, w Marmoutier, założył 
pierwszą w Galli dużą wspólnotę monastycz-
ną. Od władz domagał się sprawiedliwego po-
stępowania. Sprzeciwiał się surowości prawa 
cywilnego, występował w obronie heretyków 
zagrożonych śmiercią, naraził się tym na kry-
tykę innych biskupów. Zmarł 6 listopada 397 
r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. 
W jego pogrzebie w Tours oprócz wielkiej rze-
szy wiernych, wzięło udział wielu biskupów, 
kapłanów i około dwa tysiące mnichów przy-
byłych z różnych miast Galii. Jego kaplica gro-
bowa szybko została zastąpiona okazałą bazy-
liką, a miasto Tours stało się wielkim ośrod-
kiem pielgrzymkowym.

***
Święty Marcin zakorzenił się mocno 

w chrześcijańskiej tradycji i obyczajach, tak-
że polskich. W dzień jego imienia odbywało 
się – mające związek ze wspomnianym epi-
zodem z jego życia – pieczenie gęsi, ucztowa-
nie. W nawiązaniu do podarowania połowy 
płaszcza ubogiemu, tego dnia dzielono się ja-
dłem z biednymi. Z tej tradycji wyrósł też po-
znański specjał, słynne rogale świętomarciń-
skie. Także obieranie św. Marcina za patro-
na hospicjów i stowarzyszeń dobroczynności. 
Od dnia św. Marcina nie można było wykony-
wać żadnych robót w polu, rybacy zwijali sie-
ci, ludność wiejska po raz ostatni przed zimą 
wypuszczała bydło na pastwiska. Dzień św. 
Marcina odcisnął się także w różnych przepo-
wiedniach odnoszących się do zbliżającej się 
zimy: „Od świętego Marcina zima się zaczyna”, 
„Gdy mróz na Marcina, będzie tęga zima”… 
Jednak najmocniej w pamięci pokoleń zako-
rzenił się Marcinowy gest: oddanie płaszcza 
biedakowi. Ten „miłosierny gest św. Marcina 
wynika z tej samej logiki, która skłoniła Jezu-
sa do rozmnożenia chlebów dla zgłodniałych 
rzesz, a przede wszystkim do dania samego 
siebie jako pokarmu dla ludzkości w Eucha-
rystii, będącej najwyższym znakiem miłości 
Boga, Sacramentum caritatis. (Benedykt XVI, 
Rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 
11 listopada 2007). 
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WROCŁAW 
25 października uroczystą polową Mszą św. w 10 Wrocławskim Puł-
ku Dowodzenia rozpoczęła się ceremonia złożenia przysięgi wojsko-
wej przez żołnierzy służby przygotowawczej. Eucharystii przewodni-
czył kapelan pułku – ks. por. Błażej Woszczek w koncelebrze wikariu-
sza leśnickiej parafii ks. Łukasza Saczyńskiego. 

Następnie rozpoczął się uroczysty apel. Zastępcy dowódcy Garni-
zonu Warszawa – płk. Romanowi Januszewskiemu został złożony mel-
dunek o gotowości żołnierzy do uroczystości. Przy akompaniamen-
cie Wojskowej Orkiestry z Bytomia wciągnięto flagę państwową na 
maszt i odśpiewano hymn Polski. Dowódca pułku – płk Dariusz Dej-
neka w asyście zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa wyróżnił naj-
bardziej odznaczających się w szkoleniu i dyscyplinie żołnierzy służby 
przygotowawczej. Na koniec ceremonii odbyła się uroczysta defilada, 
a po niej mini koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia, która uświet-
niała muzycznie całą uroczystość.  M. Jaworska

śREM 
Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po 42 latach na nowo na-
wiedziła Śrem. 28 października obraz przybył do parafii bł. Michała 
Kozala. W nawiedzenie włączyła się także parafia garnizonowa pw. św. 
Jana z Dukli w Śremie. Ks. mjr Grzegorz Bechta – proboszcz i kapelan 
Garnizonu oraz ks. Andrzej Zieliński – proboszcz parafii bł. Kozala po-
witali Matkę Bożą. Następnie została odprawiona Msza św. pod prze-
wodnictwem bp. pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona 
Stułkowskiego. Wartę przy obrazie podjęli żołnierze z kompani służ-
by przygotowawczej z 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych. gB

BEMOWO PISKIE 
30 października miała miejsce na terenie Komendy Poligonu OSP 
Wląd uroczystość pożegnania i przywitania kolejnej zmiany kon-
tyngentu żołnierzy Chorwacji pełniących służbę w IFP. 250 żołnie-
rzy chorwackich po 6 miesiącach służby w garnizonie Orzysz żegna-
ło swoich kolegów z IFP innych narodowości i przekazało flagę Chor-
wacji jako znak przejęcia zmiany nowemu dowódcy ppłk. Mirosławo-
wi Zdanowiciowi. 

Na uroczystości obecny był ambasador Chorwacji Timosław Vido-
sewić oraz attache wojskowy Chorwacji w Polsce płk Jugoslaw Joźić.  
Dowódca IFP col. Mark Oneil podziękował żołnierzom chorwackim 
za współpracę i dobre wykonywanie wspólnych zadań. Ambasador 
Chorwacji w przemówieniu podkreślił znaczenie Batalionowej Grupy 
Nato jako jednostki strzegącej bezpieczeństwa ale i dobrego poligonu 
doświadczeń żołnierzy chorwackich. 

Przekazanie zmian odebrał gen. Norbert Iwanowski – dowódca 
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Nastąpiła też zmiana kape-
lana żołnierzy chorwackich. Podczas uroczystości powitano ks. Sław-
ko Zdanicia, który będzie pełnił posługę duszpasterską dla żołnierzy 
chorwackich.  Xkk

WARSZAWA 
30 października w Katedrze Polowej WP odbyły się uroczystości po-
grzebowe śp. Benedykta Trojanowskiego – generała Bractwa Kurkowe-
go, pułkownika rezerwy WP. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bi-
skup polowy Józef Guzdek. W pożegnalnej liturgii uczestniczyli przed-
stawiciele Bractw Kurkowych z całej Polski, przedstawiciele WP, rodzi-
na i przyjaciele Zmarłego. Obecne były trzy poczty sztandarowe oraz 
asysta honorowa pełniona przez żołnierzy Garnizonu Warszawa.

W homilii biskup Guzdek przypomniał dzieje życia śp. generała 
Bractwa Kurkowego. Na zakończenie Eucharystii śp. płk. Benedykta 
Trojanowskiego pożegnała córka – Izabela. Następnie przedstawicie-
le Bractw Kurkowych oraz wojskowi pochodzili do trumny i oddawa-
li ostatni hołd Zmarłemu, po czym miało miejsce symboliczne złama-
nie jego szabli.  MM

DęBLIN 
6 listopada odbył się pogrzeb gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora, komen-
danta „Szkoły Orląt” zamordowanego przez komunistów. Uroczystości 
pogrzebowe rozpoczęły się 5 listopada wieczorem od wystawienia trum-
ny w pałacu Jabłonowskich, znajdującym się na terenie Lotniczej Akade-
mii Wojskowej. Tego dnia odbyła się też konferencja naukowa poświę-
cona komendantowi „Szkoły Orląt” oraz innym represjonowanym ofi-
cerom Wojska Polskiego, zatytułowana „Płk pil. Szczepan Ścibior i inni 
oficerowie Wojska Polskiego represjonowani w okresie stalinowskim”. 
Mszę św. pogrzebową w hangarze Akademickiego Centrum Szkolenia 
Lotniczego koncelebrowali z bp. Guzdkiem ks. mjr Marcin Czeropski, 
proboszcz parafii w Legionowie oraz ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz 
biskupa polowego. W uroczystościach uczestniczył także ks. płk Zenon 
Pawelak, proboszcz parafii garnizonowej w Dęblinie. Następnie trum-
na ze szczątkami generała została złożona w grobie na placu przy ko-
ściele garnizonowym pw. Matki Boskiej Loretańskiej. kes

WARSZAWA 
8 listopada z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości przed bu-
dynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się uroczysta 
zbiórka, podczas której wręczone zostały odznaczenia, listy gratula-
cyjne,  nominacje na wyższe stopnie oraz honorowa broń biała wy-
różniającym się żołnierzom i pracownikom stołecznego garnizonu. 
W uroczystości uczestniczył m. in. biskup polowy Józef Guzdek, któ-
ry odznaczył żołnierzy DGW medalami „W Służbie Bogu i Ojczyź-
nie”, ustanowionymi z okazji setnej rocznicy powstania Biskupstwa 
Polowego w Polsce.

W uroczystości uczestniczył gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Gar-
nizonu Warszawa, dowódcy poszczególnych jednostek podległych 
DGW, żołnierz i pracownicy resortu obrony narodowej. Obecni byli 
kapelani   ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa 
polowego, ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry polowej oraz 
ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego. kes




