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PaPieSka intenCJa MoDlitewna na gruDZień:
aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu po-
lepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

Na okładce: portret ks. Władysława Gurgacza TJ. 
Uroczystość wręczenie not identyfikacyjnych 
członkom rodzin zamordowanych bohaterów 
podziemia niedpoległościowego,
Warszawa, Pałac Prezydencki, 3 grudnia 2019 r.
Numer zamknięto 11 grudnia 2019 r.

Papieski cykl katechez poświęcony Dziejom apostolskim

Módl się i zaufaj Panu

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Podróż Ewangelii w świecie 

trwa bez końca w Księdze Dziejów 
Apostolskich, i wiedzie przez mia-

sto Efez, ukazując całe swoje zbawcze zna-
czenie. Dzięki Pawłowi około dwunastu męż-
czyzn przyjmuje chrzest w imię Jezusa i do-
świadcza zstąpienia Ducha Świętego, który 
ich odradza. Za sprawą apostołów zachodzą 
różne cudowne wydarzenia: chorzy odzysku-
ją zdrowie, a opętani zostają uwolnieni. Dzie-
je się tak, ponieważ uczeń jest podobny do 
swojego nauczyciela i go uobecnia, przeka-
zując braciom to samo nowe życie, które od 
Niego otrzymał. 

Wkraczająca w Efezie moc Boża, dema-
skuje tych, którzy chcą używać imienia Je-
zusa, by dokonywać egzorcyzmów, nie mając 
jednak władzy duchowej, by to czynić i uka-
zuje słabość sztuk magicznych, porzucanych 
przez sporą liczbę osób, wybierających Chry-
stusa. To prawdziwy wstrząs dla miasta takie-
go jak Efez, które było ośrodkiem słynącym 
z uprawiania magii! W ten sposób Łukasz 
podkreśla niemożliwość pogodzenia wiary 
w Chrystusa z magią. Jeśli wybierasz Chry-
stusa, nie możesz uciekać się do czarodzie-
ja: wiara jest ufnym powierzeniem się w ręce 
niezawodnego Boga, który objawia się nie 
przez praktyki okultystyczne, ale poprzez ob-
jawienie i bezinteresowną miłość. Może ktoś 
z was mi powie, że magia to sprawa dawna, 
dziś gdy mamy kulturę chrześcijańską takie 
rzeczy nie mają miejsca. Bądźcie uważni! Py-
tam was: ilu z was idzie stawiać sobie tarota, 
kto z was daje sobie czytać z ręki przez wróż-
ki, albo sięga do kart, aby poznać przyszłość? 
Także dzisiaj w wielkich miastach prakty-
kujący chrześcijanie chodzą robić te rzeczy 
– podkreślił Papież. – A na pytanie: dlaczego, 
jako wierzący w Jezusa Chrystusa, idziesz do 
czarownika, do wróżki, odpowiadają: „Wie-
rzę w Jezusa Chrystusa, ale z powodu zdję-
cia uroku idę także do nich”. Bardzo proszę: 
magia nie jest chrześcijańska! Te rzeczy, które 

podejmuje się, aby odgadnąć przyszłość lub 
przeniknąć różne sprawy oraz zmienić roz-
maite sytuacje życiowe nie są chrześcijańskie. 
Łaska Pana przynosi ci wszystko: módl się 
i zaufaj Panu.

Szerzenie się Ewangelii w Efezie szkodzi 
branży złotników. To kolejny problem – wy-
twarzający posągi bogini Artemidy czynią 
z praktyki religijnej prawdziwy interes. Pro-
szę żebyście się nad tym zastanowili. Widząc, 
że osłabła ta działalność, która przynosiła 
dużo pieniędzy, złotnicy wzniecili zamiesz-
ki przeciwko Pawłowi, a chrześcijan oskarżo-
no o doprowadzenie do upadku tej kategorii 
rzemieślników, sanktuarium Artemidy i kul-
tu owej bogini. 

Następnie Paweł opuścił Efez zmierzając 
do Jerozolimy i dotarł do Miletu. Tutaj we-
zwał starszych Kościoła w Efezie, prezbite-
rów, aby przekazać im polecenia „duszpa-
sterskie”. Jesteśmy u kresu posługi apostol-
skiej Pawła, a Łukasz przedstawia nam jego 
mowę pożegnalną, będącą swego rodzaju te-
stamentem duchowym, który Apostoł kieru-
je do tych, którzy po jego odejściu powinni 
przewodzić wspólnocie w Efezie. Jest to jed-
na z najpiękniejszych kart Księgi Dziejów 
Apostolskich. Radzę wam wziąć dziś do ręki 
Nowy Testament, Biblię, aby przeczytać roz-
dział 20, to pożegnanie Pawła z prezbitera-
mi Efezu, a czyni to w Milecie. Jest to spo-
sób, by zrozumieć w jaki sposób apostoł że-
gna się, a także w jaki sposób prezbiterzy dzi-
siaj powinni żegnać się, a także w jaki spo-
sób wszyscy chrześcijanie powinni się że-
gnać. To przepiękna karta. Nie zapomnijcie: 
Dzieje Apostolskie, rozdział 20, werset 17 
i następne. 

W części napominającej Paweł zachę-
ca przywódców wspólnoty, wiedząc, że wi-
dzi ich po raz ostatni i co im mówi: „Uwa-
żajcie na samych siebie i na całe stado” – na 
tym polega praca pasterza – czuwanie nad 
sobą i nad owczarnią. Pasterz powinien czu-
wać, proboszcz powinien czuwać, prezbite-

rzy, biskupi, papież – powinni czuwać, aby 
strzec stada, ale także czuwać nad sobą sa-
mym. Trzeba czynić rachunek sumienia i zo-
baczyć, jak wypełniam to zadanie czuwania. 
„Uważajcie na samych siebie i na całe stado, 
nad którym Duch Święty ustanowił was bi-
skupami, abyście kierowali Kościołem Boga, 
który On nabył własną krwią”– tak mówi Pa-
weł. Od biskupów wymagana jest jak naj-
większa bliskość owczarni, wykupionej cen-
ną krwią Chrystusa i gotowość bronienia jej 
przed „wilkami”. Biskupi powinni być nie-
zwykle blisko ludu, aby go bronić, strzec a nie 
oddzieleni od ludu. Powierzywszy to zadanie 
zwierzchnikom Kościoła w Efezie, Paweł po-
leca ich w ręce Boga i „słowu Jego łaski”, bę-
dącemu zaczynem wszelkiego wzrostu i dro-
gi świętości w Kościele, zachęcając ich do 
pracy własnymi rękoma, podobnie jak on, 
aby nie być ciężarem dla innych, pomagać 
słabym i doświadczać, że „więcej szczęścia 
jest w dawaniu aniżeli w braniu”. [...]

Słowa Ojca Świętego do Polaków: 
Serdecznie witam polskich pielgrzy-

mów. Pozdrawiam szczególnie organizatorów 
i uczestników konferencji poświęconej księ-
dzu Jerzemu Popiełuszce, jaka miała miejsce 
na Uniwersytecie Urbanianum, na rozpoczę-
cie wystawy jemu poświęconej. Dziękuję wam 
za podtrzymywanie pamięci tego gorliwego 
kapłana i męczennika, który, barbarzyńsko za-
mordowany przez służby komunistyczne, od-
dał życie z miłości do Chrystusa, do Kościo-
ła i do ludzi, zwłaszcza pozbawionych wolno-
ści i godności.

W niedzielę, w Polsce przypada XX Dzień 
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi 
na Wschodzie. Polecam wam to ważne dzie-
ło i dziękuję wszystkim Polakom, którzy an-
gażują się na rzecz sąsiadujących Kościołów 
w duchu braterskiej miłości. Niech Bóg wam 
błogosławi!

tłuM. o. StaniSław taSieMSki oP

„Magia nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. te rzeczy, które się czyni, by odgadnąć przyszłość lub zmienić sytuację życiową nie są 
chrześcijańskie. łaska Chrystusa przynosi Ci wszystko, módl się i powierz siebie Panu” – powiedział ojciec Święty 4 grudnia podczas audiencji 
ogólnej, kontynuując cykl katechez na temat Dziejów apostolskich. Jego na placu św. Piotra wysłuchało około 10 tys. wiernych.
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Podczas uroczystości Paweł Mucha, 
zastępca szefa Kancelarii Prezyden-
ta RP, odczytał list od prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. „Składam dzi-

siaj hołd wyklętym-niezłomnym żołnierzom 
podziemia antykomunistycznego i działa-
czom drugiej konspiracji niepodległościo-
wej, prześladowanym, potępionym i skaza-
nym na zapomnienie – a jednak zwycięskim. 
Bo ani represje aparatu bezpieczeństwa, ani 
sądowe bezprawie, ani szkalowanie przez 
propagandę, ani nauczanie fałszywej historii 
w szkołach nie wymazały pamięci i prawdy 
o tych, którzy do końca walczyli o wolność 
narodu polskiego” napisał.

Prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że 
odnalezieni i zidentyfikowani bohaterowie 
podziemia są ofiarami rzekomego wyzwole-
nia, jakie nastąpiło w Polsce po II wojnie świa-
towej. Przypomniał w tym kontekście także 
innych „wyzwolonych z życia” przez komuni-
styczny aparat bezpieczeństwa, m.in. robotni-
ków Poznania 1956 r., ofiary stanu wojennego 
oraz duchownych, którzy zginęli w niejasnych 
okolicznościach w 1989 r. – Dziś we współ-
czesnym świecie wielu chce nas wyzwalać od 
Boga, od pamięci, a niektórzy chcą nas wyzwa-
lać od Bożego Narodzenia i rodziny, a więc, od 
tego wszystkiego, co dawało siłę tym ludziom, 
bo w rodzinach uczyli się miłości i przywiąza-
nia do Ojczyzny – powiedział. Dodał, że wiara 
w Boga dodawała im sił, o czym świadczą me-
daliki i różańce odnajdywane w jamach gro-
bowych bohaterów podziemia.

Prezes Jarosław Szarek przywołał m.in. 
postać ks. Władysława Gurgacza, jako przy-
kład ofiary i patriotyzmu. Podkreślił, że 
mimo okazji nie opuścił żołnierzy swojego 
oddziału, a w czasie śledztwa zachował peł-
ną godności postawę.

Prezes IPN wyraził też wdzięczność prof. 
Krzysztofowi Szwagrzykowi, który ze wzglę-
dów osobistych nie mógł wziąć udziału 
w uroczystości i jego podwładnym za konty-
nuowanie prac poszukiwawczych i identyfi-
kacyjnych oraz pracownikom słowackiego 
odpowiednika IPN za współpracę i pomoc 
przy pracach ekshumacyjnych oraz upamięt-
nienie członków oddziału ks. Gurgacza.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN od-
nalazło szczątki ks. Gurgacza, w paździer-
niku 2018 r. podczas prac ekshumacyjnych 
prowadzonych na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie. Kapelana oddziału „Żandar-
meria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodle-
głościowców skazano na śmierć 14 sierpnia 
1949 r. Wyrok wykonano miesiąc później, 
14 września 1949 r., na dziedzińcu więzienia 
przy ul. Montelupich w Krakowie.

Wśród zidentyfikowanych znalazło się też 
m.in. siedmiu żołnierzy Zgrupowania Naro-
dowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego, 
ps. „Bartek”, którzy w 1946 roku zostali pod-
stępnie zamordowani w ramach operacji UB/
NKWD o kryptonimie „Lawina”.

W 2016 r. zespół specjalistów i archeolo-
gów Instytutu Pamięci Narodowej pod kie-
rownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka 

ekshumował szczątki ludzkie w miejscu by-
łego poniemieckiego lotniska polowego pod 
Starym Grodkowem. Szczątki należały do 
trzydziestu żołnierzy NSZ wywiezionych 
w to miejsce we wrześniu 1946 r.

Noty poświadczające identyfikacje oraz 
portrety ofiar odbierali z rąk prezesa Jarosła-
wa Szarka oraz Anny Szeląg, zastępcy Biu-
ra Poszukiwań i Identyfikacji IPN, człon-
kowie rodzin ofiar. Odczytywany był krótki 
biogram każdej z ofiar. Ich pamięć uczczono 
wojskowym sygnałem „Cisza”. Wyemitowano 
też krótki film na temat badań prowadzonych 
przez IPN.

Urszula Mrozek, córka siostrzeńca ks. 
Władysława Gurgacza, podkreśla, że w ro-
dzinie pamięć o ks. Gurgaczu była żywa, jed-
nak dzieciom przez wiele lat zabraniano mó-
wić o pokrewieństwie z kapelanem. – Bardzo 
się cieszymy, że dziś jego postać została za-
uważona a jego nazwisko jest powszechnie 
znane – powiedziała.

Jak podkreśla, wiele o ks. Gurgaczu opo-
wiadała im babcia, czyli siostra ks. Gurga-
cza. – Zawsze przedstawiała go w pozytyw-
nym świetle, jako bardzo wierzącego i odda-
nego Ojczyźnie. Pokazywała nam jego rysun-
ki i obrazy, a także listy, teksty kazań i zapisa-
ne myśli, które są przechowywane i traktowa-
ne jak relikwie – podkreśliła. Dodała, że ma 
nadzieję, że w niedługim czasie w Krakowie 
odbędzie się pogrzeb kapelana Polskiej Pod-
ziemnej Armii Niepodległościowców.

W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele rodzin ofiar zamordowanych przez ko-
munistyczny aparat bezpieczeństwa, wice-
marszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wi-
cemarszałek Senatu Michał Kamiński, gene-
rałowie WP, m.in. gen. dyw. Robert Głąb, do-
wódca Garnizonu Warszawa, biskup polowy 
Józef Guzdek, szef Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk 
oraz pracownicy i wolontariusze Instytutu 
Pamięci Narodowej.

krZySZtoF StęPkowSki

Odnaleziono szczątki
ks. Władysława Gurgacza

wręczenie not identyfikacyjnym rodzinom ofiar komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

w Pałacu Prezydenckim w warszawie odbyła się 3 grudnia uroczystość wręczenia not identyfi-
kacyjnych rodzinom ofiar komunistycznego aparatu terroru. Zostały ujawnione nazwiska i syl-
wetki 16 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach prac prowa-
dzonych przez Biuro Poszukiwań i identyfikacji iPn. Jednym ze zidentyfikowanych bohaterów 
podziemia niepodległościowego jest ks. władysław gurgacz, ps. „Sem”, kapelan tajnej organi-
zacji Polska Podziemna armia niepodległościowców, stracony 14 września 1949 r. w krakowie. Przedstawiciele iPn wręczają noty identyfikacyjne
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Odnalezieni w wyniku prac poszukiwawczych pro-
wadzonych przez IPN wiosną 2016 r. w Starym 
Grodkowie, powiat nyski:

 Roman Bączek – żołnierz NSZ – ur.
13 czerwca 1921 r. w m. Górki Wielkie. Żoł-
nierz Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII 
Okręgu Wojskowego NSZ pod dowództwem 
kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Zamordo-
wany we wrześniu 1946 r. w Starym Grod-
kowie przez funkcjonariuszy aparatu bezpie-
czeństwa w wyniku operacji o kryptonimie 
„Lawina”. 

 Antoni Byrdy ps. „Antek” – żołnierz NSZ – 
ur. 28 lutego 1926 r. w Szczyrku. Żołnierz 
Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Okrę-
gu Wojskowego NSZ pod dowództwem kpt. 
Henryka Flamego „Bartka”. We wrześniu 1946 
r. zamordowany w Starym Grodkowie przez 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
w wyniku operacji o kryptonimie „Lawina”. 

 Jan Ficek ps. „Jamnik” – żołnierz NSZ – ur. 
9 maja 1923 r. w Ciścu w pow. żywieckim. 
Żołnierz Zgrupowania Oddziałów Leśnych 
VII Okręgu Wojskowego NSZ kpt. Henry-
ka Flamego „Bartka”. Pełnił służbę w Samo-
dzielnym Oddziale Leśnym im. „Szarego” 
dowodzonym przez por. Antoniego Bieguna 
„Sztubaka”. Został zamordowany we wrze-
śniu 1946 r. w Starym Grodkowie przez funk-
cjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w wyni-
ku operacji o kryptonimie „Lawina”. 

 Stanisław Łajczak ps. „Wtorek” – żołnierz 
NSZ – ur. w 1925 r. w Ciścu w pow. żywiec-
kim. Żołnierz Samodzielnego Oddziału Le-
śnego im. „Szarego” por. Antoniego Bieguna 
„Sztubaka”, wchodzącego w skład Zgrupowa-
nia Oddziałów Leśnych VII. Okręgu Wojsko-
wego NSZ dowodzonego przez kpt. Henryka 
Flamego „Bartka”. Został zamordowany we 
wrześniu 1946 r. w Starym Grodkowie przez 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
w wyniku operacji o kryptonimie „Lawina”. 

 Franciszek Pajestka ps. „Orzech” – żołnierz 
NSZ – ur. 31 marca 1921 r w Ciścu w pow. 
żywieckim. Żołnierz wchodzącego w skład 
Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Okrę-
gu Wojskowego NSZ kpt. Henryka Flamego 
„Bartka”, Samodzielnego Oddziału Leśnego 
im. „Szarego”, dowodzonego przez por. An-
toniego Bieguna „Sztubaka”. We wrześniu 
1946 r. został zamordowany w Starym Grod-

kowie przez funkcjonariuszy aparatu bezpie-
czeństwa w wyniku operacji o kryptonimie 
„Lawina”.

 Franciszek Talik ps. „Tygrys”, „Miś” – żoł-
nierz NSZ – ur. 5 lipca 1923 r. Ciścu w pow. 
żywieckim. Żołnierz Samodzielnego Oddzia-
łu Leśnego im. „Szarego”, dowodzonego przez 
Antoniego Bieguna „Sztubaka”, wchodzącego 
w skład Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII 
Okręgu Wojskowego NSZ kpt. Henryka Fla-
mego „Bartka”. We wrześniu 1946 r. został za-
mordowany w Starym Grodkowie przez funk-
cjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w wyniku 
operacji o kryptonimie „Lawina”. 

 Jan Wojtas ps. „Pilot” – żołnierz NSZ – ur. 
w 1922 r. W 1945 r. został wcielony do Woj-
ska Polskiego, skąd we wrześniu tego same-
go roku zdezerterował. Ukrywał się u rodzi-
ny swojej matki w Milówce. Zwerbowany 
do NSZ przez Karola Maślankę ps. „Tygrys”, 
wstąpił do Samodzielnego Oddziału Leśne-
go im. „Szarego”, dowodzonego przez por. 
Antoniego Bieguna „Sztubaka”, wchodzące-
go w skład Zgrupowania Oddziałów Leśnych 
VII Okręgu Wojskowego NSZ kpt. Henry-
ka Flamego „Bartka”, pełniąc w nim funkcję 
dowódcy sekcji. We wrześniu 1946 r. został 
zamordowany w Starym Grodkowie przez 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
w wyniku operacji o kryptonimie „Lawina”. 

Biogramy zidentyfikowanych przez IPN w ramach poszukiwań ofiar komunistycznego aparatu terroru
Odnalezieni w październiku 2018 r. podczas prac 
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie:

 Wojciech Frodyma ps. „Mucha” – party-
zant Zgrupowania Partyzanckiego „Błyska-
wica” – ur. 24 kwietnia 1916 r. w Mytarzu 
w pow. jasielskim. Uczestniczył jako kawa-
lerzysta w walkach pod Warszawą we wrze-
śniu 1939 r., następnie przebywał w niewo-
li niemieckiej i pracował jako robotnik przy-
musowy. W maju 1945 r. powrócił do Polski 
i zamieszkał w Chabówce, gdzie wstąpił do 
MO. Jesienią 1946 r. zdezerterował z szere-
gów milicji i przyłączył się do Zgrupowania 
Partyzanckiego „Błyskawica” dowodzone-
go przez Józefa Kurasia „Ognia”. Początkowo 
służył w 4., a następnie 3. kompanii. 8 listo-
pada 1946 r. został zatrzymany podczas obła-
wy KBW w Bielance. Sądzony przez Wojsko-
wy Sąd Rejonowy w Krakowie na sesji wy-
jazdowej w Nowym Targu, został 4 stycznia 
1947 r. skazany na śmierć. Wyrok wykonano 
17 stycznia 1947 r. w więzieniu przy ul. Mon-
telupich w Krakowie. 

 Ks. Władysław Gurgacz ps. „Sem” – kape-
lan oddziału „Żandarmeria” Polskiej Pod-
ziemnej Armii Niepodległościowców – ur. 2 
kwietnia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej w pow. 
brzozowskim. Aresztowany w lipcu 1949 r. 
w Krakowie, stanął przed Wojskowym Są-
dem Rejonowym w Krakowie, który w pro-
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tynuował działalność niepodległościową na 
Podkarpaciu, m.in. w szeregach Straży Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość oraz Samo-
dzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ An-
toniego Żubryda „Zucha”. W 1947 r. ujaw-
nił się. Rok później wstąpił do działającego 
w powiecie nowosądeckim oddziału „Żan-
darmeria” Polskiej Podziemnej Armii Nie-
podległościowców, gdzie odpowiadał m.in. 
za ochronę kapelana oddziału ks. Włady-
sława Gurgacza. Został aresztowany 2 lip-
ca 1949 r. i po pokazowym procesie przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie 
14 sierpnia 1949 r. skazany na karę śmierci. 
Wyrok wykonano miesiąc później, 14 wrze-
śnia 1949 r., na dziedzińcu więzienia przy ul. 
Montelupich w Krakowie. 

Odnalezieni w wyniku prac poszukiwawczych pro-
wadzonych przez IPN w październiku 2012 r. w po-
bliżu Malerzowic Wielkich, powiat nyski:

Władysław Nowotarski ps. „Lotny” – żołnierz 
NSZ – ur. w styczniu 1925 r. w Milówce 
w pow. żywieckim. Żołnierz Zgrupowania 
Oddziałów Leśnych VII Okręgu Wojskowego 
NSZ kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Począt-
kowo służył w Samodzielnym Oddziale Le-
śnym im. „Szarego”, dowodzonym przez An-
toniego Bieguna „Sztubaka”, a następnie zo-
stał przesunięty do Plutonu Ochrony Sztabu 
na Baraniej Górze. Został zamordowany we 
września 1946 r. pod Malerzowicami Wiel-
kimi w dawnym majątku Scharfenberg przez 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
w wyniku operacji o kryptonimie „Lawina”. 

Karol Talik ps. „Ryś” – żołnierz NSZ – ur.
11 marca 1923 r. w Ciścu w pow. żywieckim. 
Żołnierz Zgrupowania Oddziałów Leśnych 
VII Okręgu Wojskowego NSZ kpt. Henryka 
Flamego „Bartka”. Początkowo pełnił służbę 
w Samodzielnym Oddziale Leśnym im. „Sza-
rego”, dowodzonym przez Antoniego Biegu-
na „Sztubaka”, następnie przesunięty do Plu-
tonu Ochrony Sztabu na Baraniej Górze. Zo-
stał zamordowany we wrześniu 1946 r. pod 
Malerzowicami Wielkimi w majątku Schar-
fenberg przez funkcjonariuszy aparatu bez-
pieczeństwa w wyniku operacji o kryptoni-
mie „Lawina”. 

Odnalezieni w innych miejscach:

Marian Sobolczyk – członek oddziału party-
zanckiego – ur. 15 sierpnia 1916 r. w Mały-
niu w pow. sieradzkim. We wrześniu 1939 

r. brał udział w obronie Warszawy. Po prze-
dostaniu się na wschód został aresztowa-
ny przez sowietów i 24 września osadzony 
w obozie NKWD w Równem, skąd zwolnio-
no go po trzech miesiącach i w 1940 r. po-
wrócił w rodzinne strony. W marcu 1945 r. 
został powołany do wojska, z którego w lip-
cu tego roku zdezerterował. W październi-
ku 1945 r. nawiązał wraz z Edmundem Na-
starowiczem kontakt z żołnierzami oddzia-
łu partyzanckiego Eugeniusza Kokolskie-
go „Groźnego”, którzy przed i po akcji zbroj-
nej na posterunek MO w Puczniewie zatrzy-
mali się w jego domu. 25 października 1945 
r. został aresztowany przez funkcjonariuszy 
MO i osadzony w więzieniu przy ul. Sterlinga 
w Łodzi. Akt oskarżenia został sporządzony 
17 kwietnia 1946 r., jednakże Sobolczyk nie 
doczekał rozprawy sądowej. Zmarł w więzie-
niu 20 kwietnia 1946 r. Jego szczątki odnale-
ziono w listopadzie 2018 r. podczas prac po-
szukiwawczych prowadzonych przez IPN na 
Cmentarzu Rzymskokatolickim „Doły” przy 
ul. Smutnej w Łodzi.

Józef Wawrzyńczyk ps. „Pepik” – żołnierz Ar-
mii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na 
Kraj – ur. 2 sierpnia 1922 r. w Zebrzydowi-
cach (obecnie dzielnica Rybnika). Był sy-
nem Wilhelma – powstańca śląskiego i Ja-
dwigi z d. Smyczek. W latach 1938–44 pra-
cował w kopalniach na Zaolziu. W okresie 
1944–45 ukrywał się w Świerklanach, gdzie 
prawdopodobnie działał w tamtejszych 
strukturach AK. Od marca do maja 1945 r. 
służył w MO w Świerklanach. Od września 
1945 r. rozpoczął działalność w grupie dy-
wersyjnej Rocha Koziołka ps. „Odra”, pod-
porządkowanej inspektoratowi rybnickie-
mu Delegatury Sił Zbrojnych, a następnie 
Komendzie Powiatowej Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego o krypt. „Leśniczówka”, 
biorąc udział w akcjach zaopatrzeniowych 
i zbrojnych. Aresztowany 20 lutego 1946 r. 
przez PUBP w Gliwicach, został poddany 
brutalnemu śledztwu. 31 sierpnia 1946 r. 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na 
rozprawie na sesji wyjazdowej w Rybniku 
skazał go na karę śmierci, którą wykonano 
11 grudnia 1946 r. w więzieniu przy ul. Mi-
kołowskiej w Katowicach. Jego szczątki od-
naleziono we wrześniu 2018 r. podczas prac 
poszukiwawczych prowadzonych przez IPN 
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Pa-
newnickiej w Katowicach.

Za inStytuteM PaMięCi naroDoweJ

Biogramy zidentyfikowanych przez IPN w ramach poszukiwań ofiar komunistycznego aparatu terroru
pagandowym procesie skazał go 14 sierp-
nia 1949 r. na karę śmierci. Wyrok wykona-
no miesiąc później, 14 września 1949 r., na 
dziedzińcu więzienia przy ul. Montelupich 
w Krakowie. (więcej o ks. Gurgaczu na kolej-
nych stronach tego wydania „Naszej Służby”)

 Ryszard Kłaput ps. „Pomsta” – partyzant 
Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” – 
ur. 4 kwietnia 1924 r. w Mysłowicach. W cza-
sie wojny został zatrzymany przez Niem-
ców i wywieziony na roboty, z których po-
wrócił w maju 1945 r. We wrześniu 1946 r., 
wraz z dwoma młodszymi braćmi, wstąpił do 
dowodzonego przez Józefa Kurasia „Ognia” 
Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”. 
Służył w 3. kompanii działającej w rejonie 
Rabki oraz na pograniczu polsko-czechosło-
wackim. Został zatrzymany podczas obławy 
KBW w Bielance 8 listopada 1946 r. Sądzo-
ny przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krako-
wie na sesji wyjazdowej w Nowym Targu, zo-
stał 4 stycznia 1947 r. skazany na śmierć. Wy-
rok wykonano 17 stycznia 1947 r. w więzie-
niu przy ul. Montelupich w Krakowie. 

 Mieczysław Kozłowski ps. „Bunt” – dowódca 
oddziału niepodległościowego Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego / Armii Polskiej 
w Kraju o krypt. „Błysk” – ur. 4 październi-
ka 1923 r. w Rzykach w pow. wadowickim. 
Zaangażowany w działalność konspiracyjną 
od 1941 r., początkowo w Tajnej Organizacji 
Niepodległościowej, a później w szeregach 
partyzanckich AK w Małopolsce. Prześlado-
wany przez Sowietów i komunistów, w 1945 r. 
ponownie rozpoczął działalność zbrojną, 
stając na czele poakowskiego oddziału, któ-
ry funkcjonował do października 1945 r. Po 
ujawnieniu się, wobec grożącego mu aresz-
towania, odtworzył w lutym 1946 r. oddział 
i podporządkował go początkowo struktu-
rom NZW, a później regionalnej organizacji 
Armia Polska w Kraju. Mieczysław Kozłow-
ski został aresztowany po rozbiciu oddziału 
latem 1946 r. i stanął przed Wojskowym Są-
dem Rejonowym w Krakowie, który skazał 
go 4 grudnia 1946 r. na karę śmierci. Wyrok 
wykonano 17 stycznia 1947 r. w więzieniu 
przy ul. Montelupich w Krakowie. 

 Stanisław Szajna ps. „Orzeł” – party-
zant oddziału „Żandarmeria” Polskiej Pod-
ziemnej Armii Niepodległościowców – ur. 
11 czerwca 1924 r. w Szuminie w pow. sam-
borskim. W czasie wojny należał do AK, 
wziął udział w akcji „Burza”. Od 1945 r. kon-
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Z Pogórza Dynowskiego – w świat
Władysław Gurgacz urodził się w 2 kwiet-

nia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej na Podkarpa-
ciu, u stóp Pogórza Dynowskiego. Miał sie-
demnaście lat, kiedy wstąpił do nowicjatu za-
konu jezuitów w pobliskiej Starej Wsi. Pra-
gnął zostać misjonarzem. Uczył się i studio-
wał w kolegiach jezuickich w Pińsku i Kra-
kowie. Należał do pokolenia, które wzrasta-
jąc w Niepodległej Polsce, darzyło ją osten-
tacyjną miłością. W Wielki Piątek 7 kwiet-
nia 1939 r. na Jasnej Górze złożył „Akt cał-
kowitej ofiary za Ojczyznę w niebezpieczeń-
stwie”. Spełnił ją dziesięć lat później, skazany 
na śmierć za działalność niepodległościową.  
We wrześniu 1939 r., po napaści niemieckiej, 
wyruszył, jak wielu, na wschód Rzeczypospo-
litej, zetknął się tam z sowieckimi agresora-
mi. Po wielu perypetiach powrócił przez zie-
loną granicę na teren okupacji niemieckiej. 
Kontynuował studia filozoficzne a potem 
teologiczne w kolegiach w Nowym Sączu, 
Starej Wsi, Warszawie. W sierpniu 1942 r. 
na Jasnej Górze przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk bp. Teodora Kubiny, ordynariusza 
częstochowskiego. Wio-
sną 1944 r. stan zdrowia 
zmusił go do opuszcze-
nia Warszawy. Uratowa-
ło go to zapewne przed 
śmiercią, jaką z niemiec-
kich rąk drugiego dnia 
Powstania Warszawskie-
go ponieśli jego jezuiccy 
współbracia z kolegium 
na Mokotowie. Schyłek 
wojny zastał go w Gorli-
cach. Posługiwał jako ka-
pelan w szpitalu powiatowym, intensywnie 
się leczył, był operowany. Z upodobaniem 
i talentem malował obrazy. Najprawdopo-
dobniej wtedy zetknął się z podziemiem nie-
podległościowym, z ludźmi, którzy nie chcie-
li się pogodzić z narzuconym Polsce komu-
nistycznym systemem politycznym i ideolo-
gicznym, odebraniem ich Ojczyźnie wolno-
ści. Podjęli walkę o restytucję Niepodległej. 

Od wiosny 1947 r. był kapelanem Sióstr Słu-
żebniczek Starowiejskich w Krynicy. To tam 
w początkach 1948 r. odwiedził go Stanisław 
Pióro „Emir”, twórca (jesienią 1947 r.) i do-
wódca zakonspirowanej Polskiej Podziem-
nej Armii Niepodległościowców, organizacji 
o charakterze cywilnym, skupiającej patrio-
tyczną, antykomunistyczną młodzież z Są-
decczyzny. „Emir” prosił młodego, dosko-
nale wykształconego kapłana, o rozświetle-
nie niektórych kwestii moralnych związa-
nych z działalnością podziemną. Jakiś czas 
później zaproponował ks. Gurgaczowi po-
wierzenie duchowej opieki nad oddziałem 
leśnym, który zamierzał utworzyć z zagrożo-
nych aresztowaniem członków swojej organi-
zacji. Otrzymał nazwę Żandarmeria Polskiej 
Podziemnej Armii Niepodległościowców.

Wśród „leśnych ludzi” 
Był to czas, kiedy o młodym jezuickim 

kapłanie poczynało być głośno. Dał się po-
znać jako doskonały spowiednik i prze-
wodnik duchowy. W kazaniach nawiązywał 
do aktualnych problemów, krytykował na-

rzucany Polsce system marksi-
stowski niszczący istotę człowie-
czeństwa i zdrowe relacje mię-
dzy ludźmi. Podczas wielkopost-
nych rekolekcji w marcu 1948 r. 
ukazywał przepaść między nauką 
Chrystusową a rzeczywistością ko-
munistyczną. Na reakcje nie trze-
ba było długo czekać. Dwukrot-
nie strzelano do niego, chciano go 
zabić.

W sytuacji zagrożenia życia 
ks. Gurgacz potajemnie opuścił 

Krynicę. Począł się ukrywać. Początkowo we 
Wróbliku Królewskim u por. AK Jana Mate-
jaka „Brzeskiego”. W maju 1948 r. zdecydo-
wał o przyłączeniu się do „chłopców z lasu” 
– do „Żandarmerii” PPAN. To samo uczy-
nił „Brzeski”, który jako oficer AK, objął do-
wództwo nad tym oddziałem.

Obejmując funkcję kapelana ks. Gurgacz 
otrzymał stopień kapitana. Założył oficer-

ski mundur. Przyjął pseudonim „Sem”, bę-
dący skrótem słów: Servus Mariae – Sługa 
Maryi. Ale partyzanci zwracali się do niego 
– Ojcze. Swą kapłańską posługę pełnił z od-
daniem, świadomy swej odpowiedzialności 
za uksztaltowanie postaw religijnych, naro-
dowych, moralnych oddanych jego ducho-
wej pieczy żołnierzy. Każdy dzień w leśnym 
oddziale rozpoczynał się od uczestnictwa we 
Mszy św., gdy brakowało Ojca, odmawiano 
rankiem różaniec. Kapelan spowiadał, na-
uczał, wygłaszał pogadanki o tematyce reli-
gijnej, moralnej i społecznej, także wykłady 
z historii i filozofii. Rozstrzygał pojawiające 
się dylematy moralne. Wyjaśniał sens podję-
tego oporu wobec komunistów, konieczność 
odzyskania utraconej niepodległości. Znaj-
dował ku temu stosowny grunt. Polska Pod-
ziemna Armia Niepodległościowców – we-
dle założeń jej organizatora „Emira” – w swej 
działalności miała kierować się zasadami Ko-
ścioła katolickiego, nasycona była duchem 
religijnym i narodowym. „Przysięgam na 
zbawienie mej duszy, że będę wiernym Po-
lakiem i katolikiem, będę walczyć z komuni-
zmem i sumiennie wykonywać będę rozkazy 
przełożonych. Przysięgam zachować tajem-
nice organizacji” – tak brzmiała rota przysię-
gi. Żołnierze PPAN unikali zbrojnych starć, 
w ograniczonym zakresie przeprowadzali ak-
cje represyjne. W wyniku ich działań zginęły 
jedynie dwie osoby związane z nową władzą, 
jedną był donosiciel, drugą ofiara obustron-
nej strzelaniny. Aktywistów komunistycz-
nych „leśni” karali w inny sposób: musie-
li zjeść czerwoną legitymację PPR-u., w „na-
grodę” za to otrzymywali 15-30 kijów. Rekwi-
zycji pieniędzy i towarów na rzecz oddziału 
dokonywano tylko w instytucjach państwo-
wych. Mówił o tym w śledztwie ks. Gurgacz: 
„Ponieważ nasza organizacja PPAN, do któ-
rej ja należałem, działała nie z pobudek oso-
bistych i nie z chęci zysku, lecz na skutek im-
pulsu natury i przekonania, że obecny rząd 
polski nie jest wyrazem opinii większości 
społeczeństwa polskiego i nie stara się o in-
teresy wszystkich obywateli, dlatego też uwa-

„Starty dla Boga i Ojczyzny”
„ojciec gurgacz wiedział, że przystępując do Polskiej Podziemnej armii niepodległościowej, zamyka przed sobą wszelkie możliwości 
powrotu do normalnego życia. w imię miłości Boga i ojczyzny wybrał los ludzi wyklętych przez komunistyczną propagandę i wyjętych 
spod prawa, nieustannie tropionych przez aparat bezpieczeństwa, zaciekle zwalczanych, a w razie aresztowania okrutnie torturowa-
nych i skazywanych na śmierć. i nie zawahał się pójść tą drogą aż do samego końca” (słowa z listu śp. Prezydenta rP lecha kaczyń-
skiego odczytane 14 czerwca 2008 w kościele pw. Ducha Świętego w nowym Sączu, podczas uroczystości przekazania ojcom Jezuitom  
krzyża  komandorskiego orderu odrodzenia Polski nadanego pośmiertnie ks. władysławowi gurgaczowi tJ).

Życie i śmierć ks. władysława gurgacza tJ 
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żałem, że zabierając mienie państwowe czy 
spółdzielcze nie popełniamy przestępstwa”.

Wiosną 1949 r. oddziałowi Żandarmerii 
poczęło dotkliwie brakować środków do pro-
wadzenia dalszej działalności. Intensyfikowały 
się obławy UB i wojsk KBW, przeczesujących 
przestrzeń wokół Hali Łabowskiej w Beskidzie 
Sądeckim, gdzie w leśnych ostępach kwatero-
wał oddział. Oddalała się perspektywa zbroj-
nego konfliktu między państwami Zachodu 
a Związkiem Sowieckim, która w dużej mierze 
motywowała funkcjonowanie zbrojnego pod-
ziemia antykomunistycznego. Zapadła decy-
zja o podzieleniu Żandarmeria na trzy podod-
działy. W trzecim, dowodzonym przez ppor. 
Stefana Balickiego „Bylinę”, znalazł się ks. 
Gurgacz oraz blisko z nim związany st. sierż. 
Stanisław Szajna „Orzeł”.

Dojrzewała myśl, aby wymknąć się z za-
grożenia, przerzucić członków oddziału na 
Ziemie Zachodnie, tam ich „zalegalizować”, 
„uśpić” w oczekiwaniu na rozwój sytuacji. 
Potrzebne były na to pieniądze. Postano-
wiono 2 lipca 1949 r. zorganizować akcję ich 
zdobycia z państwowego banku w Krakowie. 
Uczestniczyło w niej trzech żołnierzy trzecie-
go pododdziału, dowodzonych przez „Byli-
nę”. Akcja się nie powiodła. Doszło do strze-
laniny, pościgu, zatrzymania uczestników. 
Ks. Gurgacz nie brał w niej udziału, obser-
wował z oddalenia jej przebieg, mógł natych-
miast opuścić Kraków. Nie uczynił tego, za 
jakiś czas i on został ujęty. „Nie uciekłem po 
napadzie, (…), ponieważ nie chciałem pozo-
stawić członków organizacji i tak samo jak 
i oni chciałem ponieść odpowiedzialność” 
– zeznał w toku śledztwa.

„Proces bandy ks. Gurgacza” 
Pierwsze przesłuchanie księdza przepro-

wadzono nocą z 2 na 3 lipca. Został dotkliwie 
pobity. Oskarżony m.in. o przynależność do 
organizacji antypaństwowej, udział w napa-
dach rabunkowych, zagrabianie mienia pań-
stwowego i posiadanie broni. Przyznał się do 
zarzucanych mu czynów. Mimo brutalnych 
przesłuchań nie powiedział niczego, czego 
nie chciał powiedzieć. Aresztowanie ks. Gur-
gacza spowodowało, że postanowiono prze-
prowadzić rozprawę „ze szczególnym roz-
głosem”. Ksiądz na czele „bandy”, zachęca-
jący do „rabunków” państwowego mienia! 
To była nie lada polityczna gratka. W prze-
kazach prasowych dowódca nieudanej ak-
cji, Stefan Balicki „Bylina”, zszedł na drugi 
plan. Szeroko informowano o rozpoczętym 
8 sierpnia 1949 r. przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Krakowie „procesie ks. Gur-
gacza” lub „procesie bandy ks. Gurgacza”. Za-
rzucano kapłanowi, że „werbował młodzież 
do bandy podziemnej pod oszukańczym po-
zorem „świętej wiary katolickiej”, a jego „po-
czynaniom zmierzającym do zmiany ustro-
ju w Polsce towarzyszyła aprobata władz za-
konnych i polskiego duchowieństwa, utożsa-

miającego się z «polityką» prowadzoną przez 
Stolicę Apostolską”. W akcie oskarżenia pod-
kreślono, że „celem większego sfanatyzowa-
nia członków Żandarmerii osk. ks. Gurgacz 
odprawiał Msze św. (...) wpajał w członków 
Żandarmerii nienawiść do obecnego ustro-
ju i wolę do obalenia go”. Proces stał się se-
ansem nienawiści wobec niepodległościowe-
go podziemia i Kościoła, uosabianego przez 
ks. Gurgacza, „zdemoralizowanego i wykole-
jonego księdza-bandytę”.

Z perspektywy lat można przypuszczać,  
że proces ten stanowił reakcję władz na ogło-

szony 1 lipca 1949 r. dekret watykańskiego  
Świętego Oficjum przypominający, że zwo-
lennicy komunizmu oraz ich współpracow-
nicy podlegają ekskomunice.

Ks. Gurgacz starał się bronić współoskar-
żonych, także idei PPAN, określanej na sali 
sądowej mianem „bandy”. „Ci młodzi lu-
dzie, których tu sądzicie, to nie bandyci, jak 
ich oszczerczo nazywacie, ale obrońcy Ojczy-
zny!” – mówił.

„Na śmierć pójdę chętnie” 
 13 sierpnia 1949 r. procesu dobiegł końca. 

W ostatnim słowie, którego zabrakło w pro-
tokole rozprawy, odtworzonego na podstawie 
relacji osób obecnych na sali ks. Gurgacz po-
wiedział: „Jako kapłan i jako Polak jestem nie-
winny. Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czy-
ny były zgodne z tym, o czym myślą miliony 
Polaków, tych Polaków, o których obecnym lo-
sie zadecydowały bagnety NKWD. Na śmierć 
pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć?... 
Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie prze-
lanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się 
wam na zgubę. Iudica me, Deus, et discerne 
causam meam (Bądź mi sędzią, Boże, i roz-
sądź sprawę moją). Przytoczeniem słów Psal-
mu 43 ks. Gurgacz akcentował, że nie uzna-
je osądu ludzi tylko sąd Boga. Dodał: „Proszę 
Wysoki Sąd, by nas, skazanych na śmierć, wy-
prowadzono na egzekucję razem”.

Dnia 14 sierpnia 1949 ks. Gurgacz, 
„Sem” Stefan Balicki „Bylina” i Stani-
sław Szajna „Orzeł” skazani na karę śmier-
ci zostali osadzeni w bloku śmierci Cen-
tralnego Więzienia przy ul. Montelu-
pich w Krakowie. Ksiądz Gurgacz odmó-
wił napisania prośby o ułaskawienie do 
prezydenta Bolesław Bieruta, uczynił to 
– zgodnie z sądową procedurą – adwokat 
z urzędu. Bierut nie skorzystał z przysługują-
cego mu prawa łaski. Wyrok został wykona-
ny 14 września 1949 r., w święto Podwyższe-
nia Krzyża, na podwórku więziennym. Ska-

zańców wyprowadzono na śmierć po wie-
czornym apelu. Więźniowie, obserwujący 
przez szparę w drzwiach przygotowania do 
egzekucji, poczęli śpiewać Pod Twoją obro-
nę… Jej przebieg znany jest z relacji naoczne-
go świadka, dr. Ernesta von Beplego, Niemca 
skazanego na śmierć za zbrodnie popełnio-
ne w Auschwitz (wyrok wykonano w grud-
niu 1949 r.), który miał nakazane, aby po eg-
zekucji włożyć ciała straconych do worków 
i znieś je do piwnicy. Po powrocie do celi 
opowiadał, że ks. Gurgacz odmówił zawiąza-
nia oczu, patrzył przenikliwie w oczy swemu 
oprawcy. Być może dlatego pierwszy strzał 
był niecelny, kula tylko zraniła księdza. Ko-
lejny, oddany już po zastrzeleniu Balickie-
go i Szajny, okazał się śmiertelny. Ciała stra-
conych złożono w dwóch nieoznakowanych 
mogiłach na cmentarzu Rakowickim. Póź-
niej, na grobie uznawanym przez lata za grób 
ks. Gurgacza (w wyniku ekshumacji stwier-
dzono, że ks. kapelan pochowany był w są-
siednim grobie oznakowanym jako grób Sta-
nisława Szajny, ps. „Orzeł”) stanął brzozowy 
krzyż z napisem: Attritus pro Deo et Patria 
(Starty dla Boga i Ojczyzny).

JęDrZeJ łukawy 
Korzystalem m.in. z D. Golik, R. Szczypta-Szczech. 
Ks. Władysław Gurgacz SJ, Instytut Pamięci Narodowej
– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, Kraków 2017.

ks. władysław gurgacz (stoi w furażerce) wśród partyzantów PPan, wiosna 1949 r.
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Prezentacja pracy nad digitaliza-
cją fotografii o. Adama Studziń-
skiego składała się z dwóch czę-
ści. W pierwszej, która odbyła się 

9 grudnia, zaprezentowane zostały technicz-
ne aspekty związane z konserwacją negaty-
wów, ich skanowaniem, opracowaniem, na-
tomiast następnego dnia odbyła się dyskusja 
panelowa o ojcu Adamie Studzińskim, jako 
pasjonacie fotografii. Podczas spotkania za-
prezentowane zostały wybrane fotografie ze 
zbioru zeskanowanych zdjęć.

Zdigitalizowane fotografie stanowią pokło-
sie 70 lat życia i posługi o. Adama Studzińskie-
go, który od lat czterdziestych zajmował się fo-
tografią i dokumentował m. in. życie żołnierzy 
2 Korpusu Polskiego, prowadzone przez nie-
go prace badawcze i konserwatorskie, papie-
skie pielgrzymki oraz uroczystości z udziałem 
kombatantów i harcerzy. 

Panelistów przedstawił i moderowaniem 
konferencji zajął się mgr Marcin Sanak, pra-
cownik Archiwum Polskiej Prowincji Domi-
nikanów w Krakowie.

Jak podkreślił w czasie konferencji o. dr Ire- 
neusz Wysokiński, dyrektor Archiwum Pol-
skiej Prowincji Dominikanów w Krako-
wie i koordynator prac, jednym z podstawo-

wych problemów przed jakimi stanęli uczest-
nicy projektu było właściwe posegregowa-
nie materiałów, rozproszonych w wielu miej-
scach (m.in. w 80 kartonach). Oprócz foto-
grafii w ramach pozostawionych przez domi-
nikanina zabytków znalazły się m. in. meda-
le, odznaki, elementy umundurowania i inne 
militaria, które zostały przekazane w depo-
zyt krakowskiemu Muzeum Armii Krajowej 
(1000 obiektów!). – Docelowo dążymy do 
tego, aby kolekcja zdjęć o. Adama była do-
stępna w Internecie. Nie chcemy jednak za-
mieszczać zdjęć, które nie są właściwie opisa-
ne i opracowane – podkreślił dyrektor domi-
nikańskiego archiwum.

Ojciec Ireneusz Wysokiński zwrócił uwa-
gę na różnorodność tematyczną zdjęć. O Stu-
dziński odwiedził z aparatem m.in. Palesty-
nę, Włochy, Francję i Egipt. Towarzyszył żoł-
nierzom 2 Korpusu Polskiego w czasie ich 
urlopów, dokumentował ich życie codzien-
ne, pojedyncze wojskowe groby i cmenta-
rze – część tych fotografii wykorzystał później 
w wydanym przez siebie przewodniku po pol-
skich cmentarzach wojennych we Włoszech. 
Oprócz tego zachował się obszerny zbiór fo-
tografii powstały w trakcie prac konserwator-
skich, prowadzonych przez o. Studzińskiego, 

m.in. klasztorze Trójcy 
Świętej oraz kościele pw. 
św. Idziego w Krakowie. 

Oprócz tego kapelan 
okazał się dobrym ob-
serwatorem i reporta-
żystą z dużą wrażliwo-
ścią i znakomitym wy-
czuciem mocnych punk-
tów kadru. Na walory 
plastyczne zdjęć zwró-
cił uwagę dr Daniel Po-
dosek, historyk i teore-
tyk fotografii, zawodowy 
fotograf dzieł sztuki, któ-
ry podczas realizacji pro-
jektu był odpowiedzialny 
za skanowanie i obrób-
kę cyfrową negatywów. 
Dr Podosek wskazał na 

Fotograficzna pasja
o. gen. Adama Studzińskiego OP

konkretne modele skanerów użytych do di-
gitalizowania negatywów oraz wiele innych 
technicznych aspektów projektu. Przyznał, 
że kontakt z negatywami o. Studzińskiego 
sprawił, że po latach sam wrócił do fotogra-
fowania na kliszach. – Zdjęcia o. Studzińskie-
go posiadają nie tylko walor dokumentacyjny 
– przekonywał. Opisując wykonane przez do-
minikanina portrety powiedział, że charakte-
ryzuje je niezwykłe ciepło a jego pejzaże uka-
zują doskonały zmysł fotograficzny i dobre 
wyczucie przestrzeni. Dr Podosek dodał, że 
rzadko nadarza się okazja, żeby móc dokład-
nie prześledzić życie fotografa na podstawie 
zdjęć z 70 lat jego twórczości, a możliwość 
dotykania tych samych negatywów, które 
o. Studziński zakładał do swego aparatu pod 
Monte Cassino, czy w Egipcie 80 lat stano-
wił dla niego dodatkowy, emocjonalny walor.

Mgr Anna Seweryn, konserwator dzieł 
sztuki i materiałów archiwalnych, pracownik 
Oddziału VIII ds. Konserwacji i Zabezpiecza-
nia Zasobu Archiwum Narodowego w Krako-
wie opowiedziała o procesie konserwacji ne-
gatywów, natomiast mgr inż. Daniel Florek, 
koordynator ds. digitalizacji zasobu Archi-
wum Narodowego w Krakowie mówił o kon-
troli jakości digitalizowanych materiałów. 

W 2018 r. dzięki dotacji Naczelnej Dyrek-
cji Archiwów Państwowych do konserwa-
cji trafiła ponad połowa ze wspomnianej ko-
lekcji 900 negatywów. Od czerwca do grud-
nia 2019 r. w ramach programu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kul-
tura cyfrowa” konserwacji zabezpieczającej 
poddano pozostałe negatywy, natomiast po-
nad 500 negatywów zostało zeskanowanych 
i poddanych obróbce cyfrowej. W najbliż-
szej przyszłości planowana jest kontynuacja 
digitalizacji oraz profesjonalny opis fotogra-
fii z myślą o udostępnieniu ich w Internecie, 
które według o. dr. Ireneusza Wysokińskiego 
powinno nastąpić w ciągu dwóch, trzech lat.

krZySZtoF StęPkowSki

w krakowskim klasztorze oo. dominikanów odbyła się 9 grudnia konferencja podsumowu-
jąca ii etap projektu konserwacji i digitalizacji zbiorów fotograficznych o. gen. bryg. adama 
Studzińskiego oP (1911-2008), kapelana 2 korpusu Polskiego, uczestnika bitwy o Monte 
Cassino, konserwatora zabytków oraz duszpasterza harcerzy i kombatantów. Jak zapo-
wiedzieli organizatorzy w przyszłym roku zakończy się proces konserwacji i skanowania 
ponad 900 negatywów, na których znajduje się ponad 20 tys. zdjęć.
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o. adam Studziński w mundurze,
jedna ze zdigitalizowanych fotografii ze zbiorów dominikanina

Panel ekspercki na temat konserwacji i digitalizacji negatywów
o. adama Studzińskiego oP, klasztor dominikanów w krakowie, 9 grudnia 2019 r.
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W przeddzień rocznicowych ob-
chodów pod przewodem zastęp-
cy Inspektora MW kontradmira-
ła Krzysztofa Zdonka i dowód-

cy 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Miro-
sława Jurkowlańca złożono wiązanki kwia-
tów przy tablicach pamiątkowych poświęco-
nym: oficerom Marynarki Wojennej Mary-
narzy Polskich zamordowanych na Wscho-
dzie oraz pod pomnikiem Ofiar Terroru Ko-
munistycznego. Okolicznościową modlitwę 
w tych miejscach poprowadził dziekan De-
kanatu MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko. Na-
stępnie w godzinach wieczornych przy po-
mniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki 
miał miejsce uroczysty marynarski capstrzyk 
z apelem pamięci.

28 listopada o godz. 8.00 podniesiono 
wielką galę banderową na okrętach Mary-
narki Wojennej, a godzinę później w pan-
teonie bohaterów na oksywskim cmentarzu 
MW odbyła się ceremonia złożenia wiąza-
nek kwiatów, a modlitwę poprowadzili księża 
dziekani MW wyznania katolickiego, prawo-
sławnego i ewangelickiego.

Kolejnym punktem obchodów była uro-
czysta Msza św. w intencji wszystkich współ-
tworzących morskie siły zbrojne. Odprawio-
no ją w kościele garnizonowym na Oksywiu. 
Przed jej rozpoczęciem odsłonięto pamiąt-
kowa tablicę poświęconą osobie ks. płk. Jana 
Pajkerta, Naczelnego Kapelana Wojsk Pol-
skich  od listopada 1918 do  lutego 1919 oraz 
pierwszego dziekana i szefa służby duszpa-
sterstwa w Kierownictwie Marynarki Wojen-
nej w latach 1922–1924. Aktu odsłonięcia ju-
bileuszowej tablicy dokonali generał Jarosław 
Mika, dowódca generalny RSZ i wiceadmirał 
Jarosław Ziemiański, Inspektor MW. Poświę-
cił ją Józef Guzdek, Biskup Polowy WP w asy-
ście dziekana MW, ks. kmdr Zbigniew Reć-
ko. Ordynariusz polowy przewodniczył rów-
nież rocznicowej Mszy św. i wygłosił okolicz-
nościowe kazanie, w którym nawiązał do słów 
Maryi z Kany Galilejskiej, aby czynić „wszyst-
ko” i „cokolwiek” zarówno w odniesieniu do 

naszego codziennego życia, jak również w ma-
rynarskiej służbie pod biało-czerwoną bande-
rą. Wraz z nim w koncelebrze uczestniczyli 
księża kapelani Dekanatu MW.

W rocznicowej Mszy św. uczestniczyła ka-
dra i pracownicy MW na czele z Dowódcą Ge-
neralnym RZS, generałem Jarosławem Miką 
oraz Inspektorem MW, wiceadmirałem Jaro-
sławem Ziemiańskim i jego zastępcą kontr-
admirałem Krzysztofem Zdonkiem, a tak-
że dowódcą Centrum Operacji Morskich wi-
ceadmirałem Krzysztofem Jaworskim. W ko-
ścielnych ławkach zasiedli również dowód-
ca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża z Świnouj-
ścia, kontradmirał Piotr Nieć oraz dowodzący 
Brygadą Lotnictwa MW kmdr pilot Jarosław 
Czerwonko, a także dowódca 16. Pomorskiej 
Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Krzysz-
tof Radomski. Wśród uczestników rocznico-
wej celebracji nie mogło również zabraknąć 
przedstawicieli kuźni przyszłych elit dowód-
czych MW na czele z rektorem-komendantem 
AMW, kontradmirałem prof. dr hab. Toma-
szem Szubrychtem.

W trakcie liturgii miał miejsce obrzęd po-
świecenia mosiężnej srebrzonej sukienki Do-
mina Maris, która ozdobiła obraz MB Czę-
stochowskiej z głównego ołtarza dla upa-
miętnienia zakończonego jubileuszowego 
roku 100-lecia utworzenia Biskupstwa Polo-
wego w Polsce oraz trwającego roku 100-le-
cia zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim.

Sukienka jest pokryta wotami w postaci 
odznak okrętów oraz jednostek wojskowych 
Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Pol-
skiej, które zostały przekazywane jako wy-
raz wdzięczności za otrzymane od Boga ła-
ski przez wstawiennictwo Matki Bożej Het-
manki Żołnierza Polskiego. Wśród darczyń-
ców znaleźli się admirałowie, oficerowie, 
podoficerowie i marynarze Marynarki Wo-
jennej, jak i podchorążowie oraz rezerwiści 
lub żołnierze będący już w stanie spoczynku, 
jak również wiele życzliwych cywilnych osób, 
którym Marynarka Wojenna jest zawsze ser-
cu bliska. Pomysłodawcą tego dzieła i osobą, 

Wotum dla Pani Morza

która od dwóch lat gromadziła odznaki-wota 
jest starszy wykładowca Akademii Marynar-
ki Wojennej w Gdyni, kmdr por. dr Mirosław 
Chmieliński. Wykonawcą srebrzonej sukien-
ki według koncepcji dr Dąbrówki Tyślewicz, 
również z tej uczelni, jest białostocki metalo-
plastyk pan Janusz Tałuć. Obrzędu poświęce-
nia wotywnej sukienki Domina Maris doko-
nał biskup Józef Guzdek.

Ostatnim punktem rocznicowego zgro-
madzenia liturgicznego było wręczenie pa-
miątkowych grawertonów jako forma po-
dziękowania dla osób i instytucji w szczegól-
ny sposób zaangażowanych w powstanie su-
kienki Domina Maris, a następnie uhonoro-
wanie przez biskupa polowego osób wspie-
rających duszpasterstwo wojskowe w Mary-
narce Wojennej nadanym przez niego meda-
lem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. Ordyna-
riusz Polowy odznaczył nim 13 osób, a wśród 
nich m.in. wiceadmirałów Jarosława Zie-
miańskiego i Krzysztofa Jaworskiego, kontr-
admirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta, 
kmdr. pil. Jarosława Czerwonko, pana Woj-
ciecha Szczurka – prezydenta Gdyni i Toma-
sza Miegonia – dyrektora Muzeum MW.

Zwieńczeniem tegorocznych rocznico-
wych obchodów, a zarazem ich kulmina-
cyjnym punktem, było wcielenie do służ-
by nowego okrętu patrolowego typu korwe-
ta – ORP „Ślązak”. Uroczystość odbyła się 
w samo południe w Porcie Marynarki Wo-
jennej. Podczas ceremonii poświęcono i po 
raz pierwszy uroczyście podniesiono na jed-
nostce biało-czerwoną banderę wojenną. 
Marynarzom przekazał ją obecny na uroczy-
stości minister obrony narodowej – Mariusz 
Błaszczak. Aktu poświecenia bandery oraz 
proporca MW dokonał Biskup Polowy WP 
w asyście dziekana Dekanatu MW. 

kS. kMDr ZBigniew rećko

28 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, na mocy którego po-
wstała w Polsce Marynarka wojenna. w 101. rocznicę jej utworzenia w gdyni odbyły się 
oficjalne uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych, a także dowód-
ców i żołnierzy. Podczas uroczystej Mszy św. w kościele garnizonowym na oksywiu. mia-
ło miejsce poświęcenie sukienki Domina Maris na obrazie MB Częstochowskiej. Zwień-
czeniem obchodów było wcielenie do służby okrętu orP „Ślązak” oraz ceremonia uro-
czystego podniesienia bandery na jednostce.
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skiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wol-
ności narodów uzupełnia tę lukę.  

28 marca 2019 r. w roku jubileuszu stule-
cia powołania Biskupstwa Polowego odby-
ła się konferencja naukowa poświęcona roli 
i posłudze duszpasterskiej kapelanów, towa-
rzyszących żołnierzom w misjach poza gra-
nicami państwa oraz refleksji nad przyszło-
ścią i wyzwaniami, jakie stoją przed Ordy-
nariatem Polowym w tym obszarze. Refe-
raty wygłoszone podczas konferencji zosta-
ły zebrane i wydane w publikacji książkowej. 
Rozszerzono je o dodatkowe elementy: ar-
tykuły, Aneks zawierający różne dokumen-
ty jak notatki, relacje czy meldunki kapela-
nów przebywających na misjach oraz wybór 
zdjęć dokumentujących służbę poza granica-
mi kraju. Słowo wstępne do książki napisali 
biskup polowy Józef Guzdek, weteran działań 
poza granicami państwa, dyrektor Centrum 
Weterana Działań poza Granicami  Państwa 
płk Leszek Stępień oraz zastępca szefa Sztabu 
Generalnego  gen. bryg. dr Adam Joks.   

Autorami artykułów są w dużej mierze 
praktycy, czyli kapelani służący na misjach, 

wiedział już m.in. historię egzorcysty o. Mat-
teo da Agnone („Matteo”) i biografię o. Mak-
symiliana Marii Kolbego („Dwie korony”).

Główną osią filmu jest historia siostry 
Faustyny i obrazu Jezusa Miłosiernego, au-
torstwa Eugeniusza Kazimirowskiego, któ-
ry powstał w Wilnie w 1934 roku. W wątku 
obrazu szczególnie ciekawie wypada analiza 
porównawcza twarzy z wizerunku namalo-
wanego według wizji przyszłej świętej z od-
biciem twarzy odnalezionym na całunie tu-
ryńskim.

W części dokumentalnej w filmie pojawia 
się szereg znanych postaci, w tym kilku hie-
rarchów m.in. metropolita wileński abp Gin-
taras Grušas, abp Henryk Hoser, emeryto-

są także teksty teoretyków, specjalistów zaj-
mujących tymi zagadnieniami z innej per-
spektywy. Redakcji i opracowania naukowe-
go całości podjęli się Jan Figurski, ks. Zbi-
gniew Kępa, Jerzy Niepsuj. Referaty konfe-
rencyjne zostały podzielone na trzy grupy te-
matyczne. Pierwsza poświęcona jest kapela-
nom wojskowym jako integralnej części Woj-
ska Polskiego, kolejna porusza różne aspek-
ty posługi kapelanów na misjach, ostatnia, 
trzecia, została  skupia się na  nowych wy-
zwaniach, jakie stoją przed duszpasterstwem 
wojskowym.  

Książka dostarcza wielu cennych infor-
macji na temat realiów życia na misjach, 
legitymizacji duszpasterstwa wojskowe-
go  w ramach działań poza granicami pań-
stwa oraz refleksji na temat istoty posłu-
gi kapelanów i wartości budujących morale 
żołnierzy. 

MałgorZata MuSZańSka 
Siła Ducha. Kapelani Wojska Polskiego w służbie poko-
ju, bezpieczeństwa i wolności narodów pod redakcją Jana
Figurskiego, ks. Zbigniewa Kępy, Jerzego Niepsuja, Woj-
skowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019, ss. 349. 

wany biskup warszawsko-praski i kard. Au-
drys Juozas Bačkis, emerytowany arcybiskup 
wileński.

W roli siostry Faustyny występuje Kami-
la Kamińska, nagrodzona za najlepszy de-
biut aktorski na festiwalu filmowym w Gdyni 
gwiazda filmów „Najlepszy” i „Listy do M. 3”. 
Partnerują jej jako bł. ks. Michał Sopoćko 
– Maciej Małys, a jako malarz Eugeniusz Ka-
zimirowski – Janusz Chabior znany szero-
kiej widowni chociażby z produkcji „Wołyń” 
Wojciecha Smarzowskiego czy kilku filmów 
Patryka Vegi. Producentem obrazu jest Fun-
dacja Filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe, 
oraz Telewizja Polska.

krZySZtoF StęPkowSki

Od 1953 roku 
w około 100 mi- 
sjach i opera-

cjach poza granicami kraju wzięło udział 
ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy. Od 
1991 r. gdy został odnowiony Ordynariat Po-
lowy, około 130 katolickich księży kapelanów 
towarzyszyło żołnierzom na misjach poza 
granicami państwa w Europie, Afryce, Azji, 
Ameryce. Były wśród nich misje w Kambo-
dży, Haiti, Pakistanie, Kongu, Czadzie, Iraku, 
Kosowie, Afganistanie.  

Kapelani jeżdżą z żołnierzami na patro-
le, pomagają im rozładowywać zaopatrze-
nie, przeczekują z nimi w schronie ostrzał, 
modlą się z żołnierzami, sprawują dla nich 
Mszę św., spowiadają, służą radą, pociechą, 
są z nimi w Święta – odprawiają Pasterkę 
 i  Mszę św. rezurekcyjną. W sytuacji zagro-
żenia życia sama ich obecność dodaje żołnie-
rzom otuchy, wzmacnia poczucie siły i bez-
pieczeństwa. Nie ma jednak zbyt wiele infor-
macji na ich temat w artykułach lub opraco-
waniach na temat misji poza granicami kra-
ju. Książka Siła Ducha. Kapelani Wojska Pol-

Amerykańskie pokazy filmu zorganizowa-
no w niemal 800 kinach. Jak poinformowała 
KAI, sukces frekwencyjny okazał się tak wiel-
ki, że film trafił do czołówki dziennego, ame-
rykańskiego box office’u, zajmując drugą po-
zycję, tuż za kinematograficznym hitem je-
sieni, „Jokerem”. Jak poinformowali dystry-
butorzy, żaden inny polski film nie znalazł 
się wcześniej na tak wysokiej pozycji amery-
kańskiego box office’u. Pokazy „Miłości i mi-
łosierdzia” zaplanowane są już w kolejnych 
30 krajach. Tymczasem będzie go już można 
obejrzeć na DVD.

Film wpisuje się w konwencje poprzed-
nich filmów Michała Kondrata, który za po-
mocą fabularyzowanego dokumentu opo-

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

PÓŁKA Z FILMAMI

Posługa kapelanów
doczekała się fachowej literatury

Film „Miłość i Miłosierdzie” 
już na DVD

książka Siła Ducha. Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów to cenne 
źródło wiedzy na temat posługi kapelanów na misjach poza granicami kraju oraz impuls do coraz lepszego 
przygotowania się do podejmowania przez nich nowych wyzwań.  

na DVD ukazał się film „Miłość i Miłosierdzie”, fabularyzowany dokument o historii objawień Bożego 
Miłosierdzia i misji Siostry Faustyny kowalskiej. w filmie  ujawniono nieznane dotąd fakty i dokumen-
ty, które rzucają nowe światło na prawdę o Bożym Miłosierdziu. obraz w reżyserii Michała kondrata spo-
tkał się z bardzo dobrym przyjęciem w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, gdzie kino religijne przeżywa 
swój renesans.
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PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

PÓŁKA Z FILMAMI

Urodził się 4 czerwca 1889 r. w Miranach w po-
wiecie sztumskim, jako syn Izydora i Francisz-
ki z d. Frankiewicz. Uczęszczał do gimnazjum 
w Rogoźnie. W 1910 r. zdał maturę i wstą-
pił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
29 marca 1914 r. przyjął święcenia z rąk bi-
skupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera. 
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
parafii pw. Świętego Fabiana i Świętego Seba-
stiana w Szczuce pod Brodnicą.

13 stycznia 1915 r. został powołany do służ-
by w armii niemieckiej. Odbył przeszkolenie 
sanitarne w 128 pułku piechoty w Gdańsku. 
1 kwietnia 1915 r. wyjechał na front wschod-
ni. Otrzymał przydział do samochodowej ka-
pliczki wojennej „Emanuel-Culm” ufundowa-
nej przez diecezję chełmińską. Był sanitariu-
szem i pomocniczym kapelanem na odcin-
kach frontu: Suwałki, Kowno, Wilno, Smor-
gonie. 1 stycznia 1916 r.został mianowany ka-
pelanem  przy Inspekcji Etapowej X Armii. 
Pełnił służbę w szpitalach w Wilnie, Kownie 
i Szumsku. 1 kwietnia 1916 r. został zdemo-
bilizowany. Wrócił do pracy duszpasterskiej 
w diecezji chełmińskiej, jako wikariusz w pa-
rafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Grucz-
nie koło Świecia.

10 marca 1917 r. został ponownie powo-
łany do służby w armii niemieckiej. Był sa-
nitariuszem w garnizonie w Grudziądzu. 
1 stycznia 1918 r., jako sanitariusz 402 pułku 
piechoty, wyjechał na front zachodni. Od 31 
maja 1918 r. uczestniczył w bitwie pod Chate-
au-Thiery z amerykańskimi siłami ekspedy-
cyjnymi dowodzonymi przez gen. Johna Per-
shinga w ramach drugiej bitwy nad Marną. 1 
lipca 1918 r. dostał się do niewoli amerykań-
skiej. W obozie jenieckim w Tours nad Loarą 
prowadził działalność narodowo-kulturalną 
wśród więzionych w nim Polaków. Zmobili-
zował z jeńców kilka kompanii ochotniczych, 
które wstąpiły do Armii gen. Józefa Hallera.

11 stycznia 1919 r. został zwolniony z nie-
woli. Z powodu trudności czynionych przez 
Amerykanów dopiero 13 maja 1919 r. wstąpił 
do Armii Polskiej we Francji. Służył w 7 pułku 

strzelców polskich. W czerwcu 1919 r. przybył 
do Polski. Został kapelanem 49 pułku strzel-
ców kresowych. W jego składzie brał udział 
w walkach na froncie polsko-ukraińskim. Za-
łożył w pułku bibliotekę i ruchomą herbaciar-
nię. Od Amerykańskiego Czerwonego Krzyża 
otrzymał przydział wagonu bielizny dla swo-
ich podopiecznych. „Sympatyczny, pracowity 
i oddany pracy kulturalno-oświatowej w puł-
ku. Dobry Polak patriota” napisał w opinii 
służbowej ppłk Franciszek Korewo, dowódca 
49 pułku strzelców kresowych.

W początkach 1920 r. został odkomen-
derowany na teren plebiscytowy w Prusach 
Wschodnich. Wygłaszał przemówienia na 
wiecach w wielu miejscowościach w okoli-
cach Sztumu na Powiślu. Ledwo uszedł z ży-
ciem przed tropiącymi go niemieckimi bo-
jówkami. Jako pochodzący z powiatu sztum-
skiego, przyczynił się do tego, że około 20 wsi 
oddało większość głosów za Polską.

W lipcu 1920 r., został kapelanem w Szpi-
talu Okręgowym w Grudziądzu. Od września 
1920 r. był kapelanem Szpitala Wojskowego nr 
3 w Krakowie, a następnie Szpitala Polowego 
nr 705 w Mirze pod Nowogródkiem. W lutym 
1921 r. otrzymał przydział do 73 pułku piecho-
ty w Kępnie. Wiele czasu spędzał na koniu, od-
wiedzając kompanie pułkowe rozlokowane na 
znacznej przestrzeni wzdłuż śląskiej granicy. 

1 lipca 1921 r. został mianowany probosz-
czem parafii wojskowej pw. Świętego Stanisła-
wa w Grudziądzu. Funkcję tę sprawował do 
sierpnia 1939 r. 16 grudnia 1921 r. został za-
twierdzony w stopniu starszego kapelana. Słu-
żąc w Grudziądzu, podjął studia na Wydzia-
le Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego. 
Studiował archeologię pod kierunkiem wybit-
nego archeologa prof. Józefa Kostrzewskiego 
i etnografię z etnologią u prof. Jana Bystronia. 
W 1928 r. uzyskał doktorat z filozofii nadany 
przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu 
Poznańskiego na podstawie dysertacji „Kul-
tura Pomorza we wczesnym średniowieczu 
na podstawie wykopalisk”, napisanej pod kie-
runkiem prof. Józefa Kostrzewskiego. To pio-
nierskie dzieło bardzo wysoko ocenili profe-
sorowie Kazimierz Nitsch, Mikołaj Rudnicki 
i Kazimierz Tymieniecki. Po uzyskaniu dok-
toratu, mimo służby wojskowej, oddał się pra-
cy naukowej w dziedzinie historii i archeolo-
gii, którą prowadził do końca życia. W latach 
1934–1937 przeprowadził badania terenowe 
blisko 80 wsi na terenie Pomorza Gdańskiego, 
Powiśla i Kociewia. Był współpracownikiem 
Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii 
Umiejętności i Instytutu Bałtyckiego w Gdy-
ni. 19 marca 1937 r. otrzymał awans na stopień 
proboszcza (podpułkownika).

We wniosku o odznaczenie Medalem Nie-
podległości z 1934 r. ks. płk Jerzy Sienkiewicz, 
dziekan Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu, 
napisał: „Jako młody wikary w Szczuce pod 
Brodnicą, gdzie proboszczem był hakatysta, 
po kryjomu uczył polskiego i uświadamiał 
narodowo. Zawsze się przyznawał do swej 
polskości. Powołany do wojska jako kape-
lan armii niemieckiej szerzył ducha polskie-
go wśród szeregowych i w ziemiach okupo-
wanych przychodził zawsze z pomocą. Znana 
była jego działalność w Wilnie w r. 1915–16, 
za którą był zdegradowany do stopnia zwy-
kłego sanitariusza i wysłany na front zachod-
ni. Stąd trafił do niewoli, gdzie zajmował się 
formowaniem oddziałów polskich. Był kape-
lanem na froncie. W czasie plebiscytu w War-
mii położył ogromne zasługi. Na polu nauko-
wym (historia i archeologia) stwierdza cha-
rakter polski Pomorza. Jeden z nielicznych 
Pomorzan prawdziwy niepodległościowiec”.

W sierpniu 1939 r. został mianowany pro-
boszczem 4 Dywizji Piechoty. W kampanii 
polskiej 1939 r. jego dywizja walczyła w skła-
dzie Armii „Pomorze”. Przeszedł jej szlak bo-
jowy od obrony Pomorza po bitwę nad Bzu-
rą. Po kapitulacji polskich oddziałów uniknął 
niewoli. Uciekając przed Niemcami, dotarł 
do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Do 
1942 pracował jako robotnik, a później był 
kapelanem kaplicy w Kulparkowie. Następ-
nie przebywał w Borzęcinie pod Tarnowem, 
gdzie wykorzystując kontakty z prof.  Fran-
ciszkiem Bujakiem pracował naukowo nad 
historią gospodarczą Pomorza Gdańskiego.

Po zakończeniu wojny wrócił na Pomo-
rze. 14 listopada 1945 r. z woli administratora 
apostolskiego diecezji gdańskiej ks. Andrze-
ja Wronki objął probostwo parafii pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w So-
pocie. Po wojnie kontynuował prace nauko-
wo-badawcze z dziedziny archeologii, etno-
grafii, historii gospodarczej. Ich rezultaty 
ogłaszał na łamach periodyków naukowych, 
Był m.in. długoletnim prezesem Oddziału 
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Arche-
ologicznego i wiceprezesem Odziału Gdań-
skiego Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go.  Zmarł 2 sierpnia 1960 r. w Sopocie. Spo-
czywa na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1918–1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. 
Posiadał godność tajnego szambelana Jego 
Świątobliwości.

Jego imię nosi Muzeum, gdzie umieszczo-
no tablicę pamiątkową poświęcona jego osobie 
i oddział PTTK w Grudziądzu.

BoguSław SZweDo

Ks. podpułkownik Władysław Łęga (1889–1960) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan diecezji chełmińskiej, proboszcz 4 Dywizji Piechoty
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Jan Macha urodził się w 1914 r. w Cho-
rzowie jako syn ślusarza z kopalni 
„Królewska” w Królewskiej Hucie, 
którą po I wojnie światowej nazwano 

Chorzowem. Była to typowo śląska rodzina: 
dwie siostry, dwóch braci. W 1924 r. ukoń-
czył gimnazjum klasyczne w Chorzowie. 
Podczas nauki działał w harcerstwie, także 
w klubie sportowym przy fabryce związków 
azotowych; reprezentant Górnego Śląska 
w piłce ręcznej 11-osobowej. Działał rów-
nież w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzie-
ży, m.in. występując w amatorskich przedsta-
wieniach teatralnych.

W 1933 r. podjął studia na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Po roku, w wieku 20 lat 
został alumnem Śląskie-
go Seminarium Duchow-
nego w Krakowie. Obro-
nił pracę magisterską pt. 
„Monografia parafii św. 
Marii Magdaleny w Cho-
rzowie”. 25 czerwca 1939 
r. roku otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa 
Stanisława Adamskiego. 
Podjął pracę w macierzy-
stej parafii, od lipca 1939 
pełnił obowiązki wikarego 
w parafii św. Marii Magda-
leny w Chorzowie Starym (obecnie dzielnica 
Chorzowa), następnie w kościele pw. św. Józe-
fa w Rudzie Śląskiej.

W październiku 1939 r. współzałożyciel 
tajnej, antyhitlerowskiej organizacji Polska 
Organizacja Zbrojna, działającej wśród mło-
dzieży, studentów i harcerzy z Rudy Śląskiej. 
Jej działacze pomagali represjonowanym, 
drukowali i kolportowali niezależne wydaw-
nictwa, prowadzili działania wywiadowcze.

Podczas II wojny światowej, na począt-
ku września 1941 r. został aresztowany przez 
gestapo, torturowany, osadzony w Policyj-
nym Więzieniu Zastępczym w Mysłowi-
cach. W dniu 17 lipca 1942 roku skazano go 
na karę śmierci przez zgilotynowanie, m.in. 
wraz z klerykiem Joachimem Guertlerem. 

W ostatnim liście do rodziny, kilka godzin 
przed śmiercią napisał: „Umieram z czystym 
sumieniem. Żyłem krótko, ale uważam, że cel 
swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko 
będzie dobrze! Bez jednego drzewa las lasem 

Beatyfikacja ks. Jana Machy coraz bliżej

zostanie (…) Zatem do widzenia! Zostańcie 
z Bogiem! Módlcie się za Waszego Hanika”.

Ścięty na gilotynie piętnaście minut po 
północy, 3 grudnia 1942, w katowickim wię-
zieniu przy ul. Mikołowskiej.

Symboliczny grób ks. Jana Machy znajdu-
je się na starym cmentarzu parafii św. Marii 
Magdaleny w Chorzowie Starym. Po zakoń-
czeniu wojny, na cmentarzu w Rudzie Ślą-
skiej postawiono pomnik z pamiątkową ta-
blicą ku czci zamordowanych przez hitle-
rowców, w tym ks. Machy. 27 października 
2011 miała miejsce premiera filmu doku-
mentalnego o osobie ks. Jana Machy, w reż. 
Dagmary Drzazgi – „Bez jednego drzewa las 
lasem zostanie”.

Ze względu na poja-
wiające się przejawy kultu 
i przekonanie, że kapłan 
poniósł śmierć „in odium 
fidei”, podjęto w archi-
diecezji katowickiej sta-
rania o jego beatyfikację. 
2 października 2013 Kon-
gregacja Spraw Kanoniza-
cyjnych wydała „nihil ob-
stat”, stwierdzając, że nie 
znajduje żadnych prze-
ciwwskazań do rozpoczę-
cia gromadzenia materia-
łu dowodowego, mające-

go wykazać jego męczeństwo. Otwarcie pro-
cesu nastąpiło 24 listopada 2013, a postulato-
rem ustanowiono ks. Damiana Bednarskie-
go. Diecezjalny etap tego postępowania za-
mknięto 4 września 2014, a akta przekazano 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, celem 
dalszego postępowania. Opublikowany 29 lis- 
topada dekret o męczeństwie ks. Jana Machy 
oznacza otwarcie drogi do jego beatyfikacji.

W pierwszą niedzielę Adwentu w miejscu 
męczeńskiej śmierci ks. Jana Machy, w aresz-
cie śledczym w Katowicach, sprawowana była 
Msza św., pod przewodnictwem abp Wikto-
ra Skworca, metropolity katowickiego. W li-
turgii uczestniczyła rodzina śląskiego kapła-
na i zarząd aresztu.

– 77 lat po wykonaniu wyroku, do którego 
doszło właśnie w tym miejscu, wiemy już na 
pewno, że ks. Jan Macha zginął za wiarę, i że 
wkrótce wspominać będziemy go w kalenda-
rzu liturgicznym jako błogosławionego Ko-
ścioła. Są więc powody do radości i wdzięcz-

ojciec Święty polecił kongregacji Spraw kanonizacyjnych wydanie 11 dekretów, w tym 
o męczeństwie ks. Jana Machy (1914-1942), co oznacza zgodę na jego beatyfikację. infor-
macja ta została opublikowana 28 listopada przez Biuro Prasowe Stolicy apostolskiej. tym 
samym zakończył się trwający 6 lat proces beatyfikacyjny.

ności – mówił we wprowadzeniu do liturgii 
abp Wiktor Skworc.

W wygłoszonej homilii ks. Damian Bed-
narski, postulator procesu beatyfikacyjnego 
śląskiego kapłana, nawiązując do przeżywa-
nego okresu liturgicznego, podkreślił, że ks. 
Jan Macha przez całe swoje krótkie życie „był 
człowiekiem Adwentu!” – Jan Macha czuwał. 
Ta czujność wyrażała się już od młodości 
w nadzwyczajnej wrażliwości na biedę i po-
trzeby innych – zauważył.

Doświadczyli tego zarówno koledzy rocz-
nikowi w seminarium, jak i wierni w parafii 
św. Józefa w Rudzie Śląskiej, gdzie duszpaste-
rzował po święceniach i gdzie rozwinął oży-
wioną działalność charytatywną wśród pol-
skich rodzin, dotkniętych skutkami hitlerow-
skiej okupacji.

Adwentowa czujność w sposób szczegól-
ny objawiła się podczas uwięzienia i ocze-
kiwania na wykonanie wyroku – podkre-
ślił ks. Bednarski. W zacytowanym liście ślą-
skiego kapłana, napisanym na krótko przed 
śmiercią, wybrzmiało świadectwo wiary 
i zawierzenia młodego kapłana. – Idę przed 
Wszechmogącego Sędziego, który mnie te-
raz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. 
Moim życzeniem było pracować dla Niego, 
ale nie było mi to dane – pisał.

W imieniu rodziny i wszystkich uczest-
ników Eucharystii przemówił siostrzeniec 
ks. Machy, Kazimierz Trojan. – My wszy-
scy cieszymy się z wiadomości przekazanej 
nam przez arcybiskupa, że nasz Hanik do-
stąpi chwały ołtarzy. Słów brakuje, by wyra-
zić naszą wdzięczność, za wysiłek, by postać 
ks. Jana ukazać w prawdzie – zaznaczył.

Siostrzeniec śląskiego męczennika przy-
pomniał, że nie było łatwym zadaniem pod-
danie osoby ks. Machy przemyśleniom i po-
nownej weryfikacji historycznej ze wzglę-
du na stereotypowe opinie, które jeszcze 7 lat 
temu funkcjonowały w społeczeństwie. Pod-
kreślano wówczas przede wszystkim aspekt 
polityczny i konspiracyjny jego działalno-
ści. Dziś dzięki przeprowadzonemu proceso-
wi i ostatecznej decyzji potwierdzającej mę-
czeński charakter jego śmierci nikt nie może 
mieć wątpliwości, że „czujność” ks. Jana Ma-
chy, o której była mowa w homilii, rzeczywi-
ście doprowadziła go do świętości. 

– Przed nami kwestie czysto formal-
ne czyli ustalenie miejsca i daty beatyfika-
cji. W przeciągu najbliższych kilku tygo-
dni wszystko będzie jasne – zapewniał abp 
Skworc. Archidiecezja katowicka będzie sta-
rała się, aby beatyfikacja odbyła się w Kato-
wicach. 

oPraC. keS
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WARSZAWA
Wieczorem 29 listopada w Belwederze 

z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
odbyły się centralne uroczystości związa-
ne z Dniem Podchorążego oraz 189. roczni-
cą wybuchu powstania listopadowego. Pre-
zydent wręczył nagrody wyróżniającym się 
podchorążym wojskowych uczelni, odczyta-
ny został apel poległych i odbyła się defila-
da, w której uczestniczyli m.in. podchorążo-
wie ubrani w repliki mundurów z okresu po-
wstania listopadowego. W uroczystości wzię-
li udział ordynariusze Wojska Polskiego.

W swoim przemówieniu prezydent An-
drzej Duda podkreślił, że podchorążowie 
wszystkich epok przyglądają się swoim następ-
com żołnierzom i funkcjonariuszom, przy-
szłym oficerom. – Patrzą na Was, a Wy patrzy-
cie na tę historię, na pamięć o nich, ich wiel-
kie postaci. Myślę, że oni Wam zazdroszczą 
i są z Was dumni. Zazdroszczą Wam dzisiej-
szej Rzeczypospolitej – od 30 lat wolnej, suwe-
rennej i niepodległej, już tak długo wolnej, su-
werennej i niepodległej, jak nie doświadczy-
ły całe długie pokolenia od początku tamtego 
XIX wieku – powiedział. Prezydent podkreślił, 
że będziemy nadal przekazywać z pokolenia na 
pokolenie tradycję „wielkiej pamięci o polskim 
orężu, o polskim bohaterstwie, o polskiej krwi 
przelanej za wolność naszą i waszą”. 

Podczas uroczystości na dziedzińcu Bel-
wederu prezydent Andrzej Duda i minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczy-
li nagrody najlepszym podchorążym uczelni 
wojskowych oraz Państwowej Wyższej Szko-
ły Pożarniczej w Warszawie. Wartę honoro-
wą przed wejściem do pałacu zaciągnęli pod-

chorążowie Wojskowej Akademii Technicznej 
w mundurach wyjściowych i replikach mun-
durów z okresu powstania listopadowego oraz 
podchorążowie szkoły pożarniczej.

W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele kierownictwa MON oraz kancelarii pre-
zydenta, generalicja, rektorzy i komendan-

Obchody Dnia Podchorążego
ci wyższych uczelni wojskowych, m.in. WAT 
i Lotniczej Akademii Wojskowej. Obecni byli 
także ordynariusze Wojska Polskiego.

keS

ŁÓDź
Podchorążowie Wojskowego Centrum 

Kształcenia Medycznego w Łodzi rozpoczę-
li świętowanie Dnia Podchorążego uczestnic-
twem w porannej Mszy św. porannej sprawo-
wanej w kościele garnizonowym pw. św. Je-
rzego. Eucharystii w intencji podchorążych, 
przewodniczył i wygłosił okolicznościową 
homilię ks. por. Stanisław Pawłowski, kape-
lan WCKMedu.

Po południu pod pomnikiem patro-
na uczelni gen. bryg. dr. med. Stefana 
Hubickiego przez delegacje Centrum, 
AWL, Urzędu Miasta Łodzi oraz Wy-
działu Wojskowo-Lekarskiego UMed 
złożyły kwiaty. Odczytano także rozka-
zy okolicznościowe, w których wyróż-
niono podchorążych listami gratula-
cyjnymi i nagrodami rzeczowymi. Od-
znaką i tytułem „Wzorowy Podchorą-
ży” uhonorowano podchorążych, któ-
rzy osiągnęli średnią ocen za ostatni rok 
studiów powyżej 4,51. 

Medalem „w służbie Bogu i Ojczyź-
nie” Biskup Polowy Wojska Polskie-
go, na wniosek kapelana Centrum odzna-
czył sierż. pchor. Miłosza Hazukę za zaanga-
żowanie w przygotowanie i przeprowadzenie 
VII Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akade-
mickich w Łodzi. Zakończeniem obchodów 
Dnia Podchorążego była uroczysta kolacja 
w stołówce podchorążych. S.P.

WROCŁAW
Minutą ciszy rozpoczęły się 

tegoroczne obchody Dnia Pod-
chorążego w Akademii Wojsk 
Lądowych. W ten sposób 
uczczono pamięć zmarłego kil-
ka dni temu szer. pchor. Micha-
ła Bubicza.

– Obchodzimy jutro kolejną, 
189 rocznicę wybuchu Powsta-
nia Listopadowego. Powstania 
w którym główną rolę odegra-
li młodzi ludzie, podchorążowie 
Szkoły Podchorążych w Warsza-

wie dowodzeni przez ppor. Piotra Wysockie-
go – powiedział rektor-komendant AWL gen. 
bryg. dr. hab. inż. Dariusz Skorupka. Z okazji 
święta uczelni specjalne listy skierowali do na 
ręce Rektora-Komendanta: premier Mateusz 
Morawiecki oraz minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak.

Uroczystość zorganizowana na placu ape-
lowym zgromadziła wielu znamienitych gości, 
generałów oraz wysokich rangą oficerów, po-
słów na Sejm RP, urzędników, przedstawicie-
li administracji państwowej i instytucji samo-
rządowych, dowódców, komendantów jed-
nostek i instytucji wojskowych, policji, stra-
ży granicznej i pożarnej oraz duchowieństwa.

Za uzyskanie średniej ocen nie niższej 
niż 4,51 i bardzo dobre wykonywanie zadań 
służbowych, czterdziestu ośmiu najlepszym 
słuchaczom nadano honorowy tytuł „Wzo-
rowy Podchorąży”. Uroczystszość była oka-
zją do wręczenia odznak okolicznościowych 
i pamiątkowych.

Sierż. pchor. Kamil Cichy został wyróżnio-
ny listem gratulacyjnym przez ministra obro-
ny narodowej za sukces odniesiony podczas 
XXX Mistrzostw NATO w Szachach. Gen. 
Dariusz Skorupka wyróżnił listem gratulacyj-
nym członków Sekcji Działań Bojowych za 
uzyskanie bardzo dobrych wyników w wyko-
nywaniu zadań służbowych, w tym zdobycie 
srebrnego medalu w międzynarodowym ćwi-
czeniu patrolowym Cambrian Patrol.

W trakcie uroczystości odbyło się zaprzy-
siężenie honorowej służby dyżurnej AWL 
oraz przekazanie władzy jej słuchaczom. Z tej 
okazji rektor AWL wręczył szablę podchorą-
żemu – honorowemu rektorowi-komendan-
towi, jako symbol zwierzchnictwa nad uczel-
nią. Następnie dowodzenie nad poszczegól-
nymi kompaniami szkolnymi objęli studen-
ci wojskowi.

Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada 
pododdziałów. Uroczystość uświetniła Or-
kiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. 
W przeddzień uroczystości została odpra-
wiona Msza św. w intencji środowiska akade-
mickiego Uczelni z okazji Dnia Podchorąże-
go. Podczas Mszy św. celebrowanej przez ka-
pelana Akademii ks. kpt. Maksymiliana Je-
zierskiego modlono się również za zmarłego 
szer. pchor. Michała Bubicza.  awl
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rekonstrukcja walk z początków powstania listopadowego,
wrocław, 29 listopada 2019 r.

Prezydent andrzej Duda wręczył upominki
wyróżniającym się podchorążym



14 NASZA SŁUŻBA

Wieści z misji zagranicznych
Żołnierze PKW SOPHIA
na audiencji papieskiej

27 listopada żołnierze IV zmiany PKW 
EU SOPHIA wraz z dowódcą, kmdr ppor. pil. 
Sebastianem Stypułkowskim wzięli udział 
w audiencji papieskiej na Placu św. Piotra.

Dzień wcześniej żołnierze udali się do 
Rzymu. Spotkanie z Ojcem Świętym poprze-
dził dzień poświęcony zwiedzaniu Bazyliki 
św. Piotra, Bazyliki na Lateranie oraz modli-
twa przy grobie św. Jana Pawła II w intencji 
żołnierzy IV zmiany i ich Rodzin.

Spotkanie Ojca Świętego z wiernymi po-
święcone było rozważaniu Ewangelii, papie-
skiej katechezie oraz wspólnej modlitwie. 
Na jej zakończenie papież Franciszek osobi-
ście spotkał z delegacją IV zmiany. Dowódca 
PKW SOPHIA, kmdr ppor. pil. Sebastian Sty-
pułkowski wręczył Ojcu Świętemu pamiątko-
wy ryngraf oraz przedstawił charakter misji. 

Ojciec Święty podziękował za zaangażowanie, 
udzielił pasterskiego błogosławieństwa oraz 
życzył polskim żołnierzom powodzenia i suk-
cesów podczas dalszej służby na misji.

Spotkanie zakończyło się wspólnym pa-
miątkowym zdjęciem.

kS. PPor. MariuSZ gawłowSki
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Rozpoczęcie Adwentu
w bazie At Taji w PKW IRAK

W niedzielę 1 grudnia Mszą św. celebro-
waną przez ks. ppłk. Roberta Krzysztofiaka, 
kapelana VII zmiany PKW Irak, żołnierze 
rozpoczęli okres przygotowania do nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia.

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego 
adventus, czyli przyjście. Oznacza specjal-
ny okres liturgiczny, podczas którego Ko-
ściół dostosowuje nauczanie i Słowo Boże 
do tematyki oczekiwania na przyjście Jezusa. 
W kościele katolickim jest również począt-
kiem nowego roku liturgicznego. W czyta-

niach adwentowych pojawiają się między in-
nymi fragmenty z Księgi Izajasza, traktujące 

o proroctwach związanych z nadejściem Me-
sjasza.                                    kPt. Piotr SPólny
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„Żołnierska Paczka Świąteczna”
w PKW Łotwa

4 grudnia żołnierze V zmiany PKW we 
współpracy z Caritas Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego rozpoczęli akcję „Żołnier-
ska Paczka Świąteczna” dla najbardziej po-
trzebujących Polaków na Łotwie. 

Żołnierze wręczali podarunki w Krasła-
wiu i Dyneburgu. Przedsięwzięciem kiero-
wał dowódca V Zmiany, mjr Daniel Stanicki. 
W akcję włączyli się również kierownik Wy-
działu Konsularnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej na Łotwie Małgorzata Hajduk-Gromek, 
przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie 
oraz żołnierze PKW. 

Dużym wsparciem oraz zaangażowa-
niem przy organizacji akcji wykazał się Ca-
ritas OPWP. W paczkach znalazły się pro-
dukty żywnościowe oraz chemia gospodar-

cza dla najuboższych. Spotkania z Polaka-
mi mieszkającymi na Łotwie były okazją do 
wspomnień, które często kończyły się łza-
mi wzruszenia.  To dopiero początek wrę-

czania paczek – do świąt Bożego Narodze-
nia żołnierze z PKW Łotwa będą kontynu-
ować akcję.

PPor. agnieSZka kolowCa
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POZNAń
W dniach 28–29 listopada parafia wojskowo-cywilna pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego przeżywała nawiedzenie obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej. Fanfary w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych z Poznania pod batutą kapelmistrz, zastępcy do-
wódcy, ppor. Joanny Krause, asysta honorowa złożona z 30 żołnie-
rzy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz wierni 
ze świecami w rękach powitali Matkę Bożą w częstochowskiej ikonie.

Mszę św. sprawował biskup Szymon Stułkowski, sufragan poznań-
ski, którego powitał ks. kan. płk Mariusz Stolarczyk. Pomimo mżaw-
ki i przeszywającego wiatru kościół zapełnił się licznie zgromadzony-
mi wiernymi. 

O północy rozpoczęła się „pasterka maryjna” sprawowana przez 
kapłanów, którzy pochodzą z naszej parafii oraz tych, którzy w niej 
posługiwali. Eucharystii przewodniczył ks. mjr Grzegorz Bechta, pro-
boszcz parafii garnizonowej św. Jana z Dukli w Śremie. Homilię wy-
głosił ks. Dariusz Mazur, ojciec duchowny Arcybiskupiego Semina-
rium Duchownego w Poznaniu. Przez całą noc kościół nawiedzali pa-
rafianie, polecając swoje intencje przez wstawiennictwo Matki Bo-
żej. Przy obrazie wartę honorową pełnili żołnierze z 31 Bazy Lotnic-
twa Taktycznego Poznań-Krzesiny, 310 Kompanii Radiotechnicznej 
w Babkach i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Popo-
łudniu ks. proboszcz Mariusz Stolarczyk wraz z wikariuszami ks. Pio-
trem Antonikiem, ks. Pawłem Jaworskim i ks. Rafałem Cywińskim 
celebrowali Mszę św. na zakończenie Nawiedzenia.

kS. Paweł JaworSki

TORUń
29 listopada miała miejsce uroczystość z okazji Święta Wojsk Rakieto-
wych i Artylerii. Rozpoczęła się Apelem Pamięci pod Pomnikiem Arty-
lerzysty. Następnie w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny zosta-
ła odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa polo-
wego gen. bryg. Józefa Guzdka. Proboszcz parafii ks. prał. płk Ryszard 
Stępień przywitał księży na czele z księdzem biskupem oraz przybyłych 
gości, a wśród nich: gen. Jarosława Mikę Dowódcę Generalnego wraz 
z przybyłymi generałami, gen bryg. Sławomira Owczarka Inspektora 
Rodzajów Wojsk, płk. Zenona Wiśniewskiego Szefa Zarządu Wojsk Ra-
kietowych i Artylerii, Józefa Ramlau wicewojewodę Kujawsko-Pomor-
skiego, Zbigniewa Fiderewicza zastępcę prezydenta miasta, dowódców 
i komendantów służb mundurowych Torunia na czele z dowódcą gar-
nizonu i komendantem CSAiU płk. Remigiuszem Zielińskim, dowód-
ców jednostek artylerii przybyłych na święto: 14 Pułk Ppanc Suwałki, 
5 Lubuski Pułk Artylerii Sulechów, 11 Mazurski Pułk Artylerii Wę-
gorzewo, 23 Pułk Artylerii Bolesławiec, 14 Dywizjon Artylerii Samo-
bieżnej Jarosław, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich Rzeszów oraz 
Choszczyński Dywizjon Artylerii samobieżnej, dawnych szefów i do-
wódców jednostek wojskowych, kombatantów, weteranów, wszystkich 
żołnierzy, poczty sztandarowe, orkiestrę wojskową oraz wszystkich pa-
rafian i sympatyków kościoła garnizonowego.

W homilii biskup polowy zwrócił uwagę, jak ważne jest życie ducho-
we i poświęcenie każdego żołnierza w służbie Ojczyzny i społeczeń-
stwu. Po błogosławieństwie miała miejsce ceremonia wręczenia meda-
lu „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. Po Mszy św. na toruńskim poligonie 
miał miejsce uroczysty Apel, podczas którego żołnierze otrzymali od-
znaczenia i wyróżnienia. Po nim odbył się pokaz pododdziałów WRiA. 
Uroczystość zakończyła się tradycyjną wojskową grochówką.  kS.rS

ŁÓDź
1 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, w kościele garnizonowym 
pw. św. Jerzego Mszą św. „barbórkową” upamiętniono powstanie Za-
stępczej Służby Wojskowej Żołnierzy Górników.  Przewodniczył jej 
ks. por. Stanisław Pawłowski, administrator parafii wojskowej w Ło-
dzi, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. ppor. Karol Biegluk.

W uroczystości wzięli udział: Zarząd Okręgowego Związku Repre-
sjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w Łodzi, przedstawi-
ciele władz Miasta Łodzi i Województwa i  Instytutu Pamięci Narodo-
wej, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi; do-
wódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz zastępcą, ko-
mendant WKU w Tomaszowie Mazowieckim, komendant 31 WOG 
w Zgierzu; przedstawiciele Krajowego Zarządu Związku Represjono-
wanych Politycznie Żołnierzy Górników z Warszawy, burmistrz Kon-
stantynowa Łódzkiego, przedstawiciele Związku Sybiraków.

Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci 
przy pamiątkowej tablicy poświęconej Żołnierzom Górnikom, znaj-
dującej się w kościele garnizonowym w Łodzi.  S.P.

SIEDLCE
1 grudnia, na rozpoczęcie Adwentu, w kościele garnizonowym w Sie-
dlcach odprawiono uroczystą Eucharystię, podczas której nawiąza-
no do kończących się obchodów jubileuszu setnej rocznicy utworze-
nia Biskupstwa Polowego w Polsce oraz wręczone medale „W Służbie 
Bogu i Ojczyźnie”.

Na podstawie Dekretu Biskupa Polowego WP medalem zostali od-
znaczeni: ppłk. Sebastian Kembrowski – dowódca Dywizjonu Prze-
ciwlotniczego, ppłk. Dariusz Kozłowski – dowódca 53 Batalionu Lek-
kiej Piechoty, ppłk. Michał Oździński – komendant WKU, kpt. Da-
riusz Kaczmarski – kapelmistrz orkiestry wojskowej, st. chor. sztab. 
Krzysztof Marczak z Infrastruktury WOG. Odznaczenia zostały przy-
znane żołnierzom w dowód uznania i wdzięczności za pomoc oraz 
zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego.

Eucharystii przewodniczył ks. płk Piotr Gibasiewicz, proboszcz 
parafii wojskowej w koncelebrze z ks. Markiem Antonowiczem. We 
Mszy św. uczestniczyli żołnierze, rodziny wojskowe, emeryci, oraz 
zaproszeni goście. Uroczysta Eucharystia została uświetniona przez 
obecności ku radości wszystkich wiernych Orkiestry wojskowej Gar-
nizonu Siedlce pod batutą kapelmistrza kpt. Dariusza Kaczmarskiego.

 kS. Płk. Piotr giBaSiewiCZ
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8 GRUDNIA 2019
Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
       Kościołowi na Wschodzie

II NIEDZIELA ADWENTU

Zbiórka organizowana
przez Zespół Pomocy
Kościołowi na Wschodzie
przy Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski

Czekamy na Twoją pomoc!

Wakacje z Bogiem dla dzieci z Mariupola – Ukraina

Zbiórka organizowana
przez Zespół Pomocy
Kościołowi na Wschodzie
przy Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski

Czekamy na Twoją pomoc!

Dni Młodzieży – Kijów

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Szemiatowo – Białoruś
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