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2 NASZA SŁUŻBA

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były 
miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Na okładce:
78 rocznica wybuchu II wojny światowej,
Katedra Polowa, 1 września 2017 r.,
fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 6 września 2017 r.

– Jeśli Częstochowa jest w centrum Polski, 
oznacza to, że Polska posiada matczyne ser-
ce; oznacza to, że każdy puls życia złączony 
jest z Matką Bożą – powiedział Ojciec Święty
w specjalnym wideoorędziu skierowanym do 
uczestników 300-lecia koronacji obrazu Mat-
ki Bożej Częstochowskiej, które odbyło się
26 sierpnia na Jasnej Górze. Centralnym 
punktem obchodów była Eucharystia, której 
przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce 
abp Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosił 
prymas Polski abp Wojciech Polak. Na wa-
łach jasnogórskich zgromadzili się polscy 
biskupi, najważniejsi politycy z prezydentem 
RP na czele oraz olbrzymie rzesze wiernych.

Orędzie papieża Franciszka
W odtworzonym orędziu papież przypo-

mniał: „Macie zwyczaj Jej powierzać wszyst-
ko: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 
radości i troski waszego osobistego życia i ży-
cia waszego umiłowanego kraju. Jest to bar-
dzo piękne”. Franciszek podkreślił, że bardzo 
mile wspomina fakt, iż dokonał tego razem 
z nami w zeszłym roku, gdy przeniknął go 
wzrok Matki. Powiedział, że „zachowuje żywą 
i wdzięczną pamięć tych radosnych chwil, kie-
dy także i on przybył jako pielgrzym, by pod 
wzrokiem Matki celebrować 1050 rocznicę 
chrztu Polski”.

– Dzisiaj gromadzi was tłumnie inna 
okazja pełna łaski: trzysta lat temu papież 
pozwolił, aby nałożyć korony papieskie na 
wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, waszej 
Królowej – powiedział Franciszek. Podkre-
ślił, że „to wielki zaszczyt mieć za matkę Kró-
lową, samą Królową aniołów i świętych, któ-
ra chwalebnie króluje w niebie”. – Niemniej 
jednak jest jeszcze większą radością fakt, że 
Królowa jest matką i że ma się Królową za 
matkę, że kocha się jak matkę Tę, którą nazy-
wacie Panią! – zauważył papież.

Dodał, że „święty wizerunek ukazuje, że 
Maryja nie jest jakąś odległą królową, któ-
ra siedzi na tronie, lecz że jest matką, która 
obejmuje Syna, a wraz z Nim nas wszystkich, 
swojej dzieci”. – Jest to prawdziwa Matka ze 
zranionym obliczem, Matka, która cierpi, 
gdyż naprawdę bierze sobie do serca problemy 
naszego życia. Jest to Matka bliska, która nigdy 
nie spuszcza nas z oczu. Jest to Matka czuła, 

To zaszczyt mieć taką Królową

która trzyma nas za rękę podczas codziennej 
wędrówki – podkreślił Ojciec Święty.

Życzył, by podczas uroczystego jubileuszu 
„odczuć, iż nikt z nas nie jest sierotą na tym 
świecie pełnym sierot! Nikt z nas nie jest sie-
rotą, gdyż każdy ma w pobliżu siebie Matkę 
– nieprześcignioną w czułości Królową! Ona 
nas zna i towarzyszy nam, na swój typowo 
matczyny sposób – pokorny i odważny zara-
zem, nigdy nie nachalny, a zawsze trwający 
w dobrym, cierpliwy względem zła i aktywny 
w promowaniu zgody”.

Papież życzył, by Matka Boża uprosiła nam 
łaskę, byśmy wspólnie się radowali jako rodzi-
na zgromadzona wokół Matki. – W tym duchu 

wspólnoty kościelnej, która dodatkowo jest 
wzmocniona dzięki więzi, jaka łączy Polskę 
z następcą Piotra, z serca udzielam wam błogo-
sławieństwa apostolskiego i proszę was wszyst-
kich, abyście zechcieli modlić się za mnie – za-
kończył papież Franciszek.

Uroczysta Eucharystia
W homilii prymas abp Wojciech Polak 

podkreślił, że jasnogórski jubileusz ma być 
„szansą i okazją do prawdziwej duchowej od-
nowy, wewnętrznej przemiany, odpowiedzią 
na wezwanie do odważnego kształtowania 
i przeżywania naszego codziennego życia 
według zasad Ewangelii”.

– I dlatego stajemy dziś tutaj, przed Mary-
ją, prosząc naszą Matkę i Królową, aby nam 
w tej naszej przemianie towarzyszyła tak, jak 
kiedyś towarzyszyła Jezusowi i Jego uczniom 
w Kanie Galilejskiej – dodał prymas Polski. 
Powiedział, że i my współcześnie potrafi my 
być ludźmi Kany Galilejskiej, jak bezimienne 
postaci z Ewangelii, które z ufnością wykony-
wały nakazy Matki Bożej.

– Daliśmy temu dowód podczas ostatniej 
nawałnicy, która przeszła nad częścią naszej 
Ojczyzny. Tak wielu ruszyło na pomoc po-
szkodowanym siostrom i braciom, nie pytając 
o ich poglądy, wyznanie czy swój zysk. Polacy 
zdali egzamin z miłości, z wrażliwości, a tak-
że z jedności – podkreślił abp Polak.

Stwierdził, że życiu Polaków potrzeba Bo-
żej przemiany, „aby serca zwaśnione, pokłó-
cone i rozgoryczone Bóg uzdrawiał i czynił 
otwartymi i gotowymi do pomocy innym 
i do współdziałania z innymi”. 

Zdaniem prymasa potrzeba przemiany 
przede wszystkim w życiu osobistym, ro-
dzinnym i społecznym. Dokonując jednak 
tej przemiany, powinniśmy zacząć od siebie, 
a nie od innych. – Mamy przy tym szanować 
porządek i ład społeczny, a nie bezmyślnie 
go burzyć dla takich czy innych racji. Mamy 
szanować ład konstytucyjny, który jest gwa-
rantem naszego bycia razem i współistnienia, 
a nie nadwyrężać go czy omijać – podkreślił.

– Mamy w prawdziwym i szczerym dia-
logu szukać rozwiązań, które nie byłyby kie-
rowane przeciw komukolwiek, ale w trwały 
i zrozumiały sposób reformowały instytucje 
służące ludzkiemu dobru i sprawiedliwości
– zaznaczył abp Polak.

Zabiegając o własne dobro, nie możemy 
jednak zapominać o innych, ale być gotowy-
mi do pomocy „tym najbardziej potrzebują-
cym, słabym i prześladowanym, migrantom 
i uchodźcom”. – Nie możemy też pomijać 
wezwania św. Jana Pawła II do budowania 
„wspólnego domu dla całej Europy, opartego 
na solidarnej miłości społecznej”, na pragnie-
niu zrozumienia siebie nawzajem – dodał.

Po homilii odnowione zostały Jasnogór-
skie Śluby Narodu, których tekst odczytał 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski abp Stanisław Gądecki.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
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Budujmy przyszłość
na fundamencie wiary i Ewangelii

-W
arunkiem pokoju w Europie 
i na świecie jest pokój w ser-
cu każdego człowieka. Bu-
dujmy więc przyszłość na 

fundamencie wiary w Boga i ewangelicznych 
wartości – zachęcał podczas Mszy św. w kate-
drze polowej bp polowy Józef Guzdek. Ordy-
nariusz wojskowy przewodniczył Eucharystii 
w intencji obrońców Ojczyzny w 78. rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej. W połu-
dnie przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
odbyła się uroczysta zmiana posterunku
honorowego.

Eucharystia rozpoczęła się od wprowa-
dzenia sztandaru Wojska Polskiego i od-
śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Biskup 
powitał zebranych w katedrze kombatantów 
i weteranów II wojny światowej oraz zaprosił 
przybyłych gości do wspólnej modlitwy w in-
tencji Ojczyzny.

W homilii przypomniał, że fundament 
cywilizacji europejskiej stanowiły grecka mą-
drość, starotestamentalny dekalog, chrześci-
jańska zasada miłości Boga i bliźniego oraz 
prawo rzymskie „porządkujące życie osobiste, 
rodzinne i społeczne”. – Początek XX wieku był 
szczególnie tragiczny dla naszego kontynentu. 
Dziś, kiedy wspominamy 78. rocznicę napaści 
hitlerowskich Niemiec na Polskę, przypomina-
my sobie to, co stało się u naszych zachodnich 
sąsiadów. Kiedy do władzy doszli narodowi so-
cjaliści na czele z Hitlerem, rozpoczęli demon-
taż fundamentu zbudowanego z tradycyjnych, 
chrześcijańskich wartości – powiedział.

Ordynariusz wojskowy przypomniał, że 
„klasykiem przewrotnej, pełnej pychy myśli 
był niemiecki fi lozof Fryderyk Nietzsche, któ-
ry ogłosił śmierć Boga”. – Odrzucona została 
prawda o tym, że życie każdego człowieka 
i jego godność są święte, nienaruszalne. Pra-
wo miłości zostało zastąpione pragnieniem 
zwyciężania i chęcią posiadania siły zdolnej 
łamać wszelkie przeszkody – powiedział.

Biskup polowy podkreślił, że miłość do Oj-
czyzny nie pozwoliła Polakom pójść na kom-
promis i zaakceptować warunków niegodnych 
wolnego narodu. – Dziś w wielu miejscach 
uświęconych krwią ofi ar tamtej zbrodniczej 

napaści złożymy kwiaty i zapalimy znicze, zaś 
w wielu świątyniach będziemy się modlić za 
poległych i zmarłych – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka te gesty nie wystar-
czą jednak, aby ustrzec się przed niebezpie-
czeństwem ponownego konfl iktu. – Dziś 
trzeba zrobić krok w kierunku zrozumienia, 
dlaczego „to” się wydarzyło, dlaczego do 
„tego” doszło? Należy także dziś zapytać o ja-
kość naszego chrześcijaństwa, o naszą wier-
ność ewangelicznym zasadom – powiedział.

Wskazał na konieczność pojednania się 
z bliźnim przed złożeniem ofi ary Bogu. – Czy 
możemy spodziewać się pokoju na świecie 
skoro we wspólnocie wyznawców Chrystusa, 
ludzi mówiących tym samym językiem, zro-
dzonych i wychowanych w tej samej kulturze 
i mających podobne korzenie jest tak wiele 
podziałów? Czy możemy domagać się posza-
nowania przez inne narody, skoro sami nie 
potrafi my się nawzajem uszanować? – pytał.

Zwracając się do kombatantów, podkre-
ślił, że w chwili próby zdali egzamin z wier-
ności i ocalili honor Ojczyzny. – Historia 
Polski pisana w tamtym czasie krwią nie 
domaga się żadnej korekty. Ma jedną wersję
– prawdziwą! Dlatego z niepokojem patrzy-
my na poczynania niektórych narodów Euro-
py, których historycy i politycy chcą rozmyć, 
a nawet zrzucić odpowiedzialność za skutki 
rozpętanej wojny. Szczególnie bolesne jest 
świadome zamazywanie różnicy pomiędzy 
agresorem i ofi arą – powiedział.

Fo
t. 

Kr
zys

zto
f S

tęp
ko

ws
ki

Przekazanie znaku pokoju
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Bp Józef Guzdek i ks. ppłk Mariusz Tołwiński przy grobie płk. Zygmunta Łabędzkiego

78 rocznica wybuchu II wojny światowej
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Ks. ppłk Mariusz Tołwiński

Biskup podkreślił, że warunkiem po-
koju jest pokój w sercu każdego człowieka. 
– Istnieje wielka potrzeba przylgnięcia do 
Boga i praktykowania ewangelicznej zasady: 
„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam 
ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12).
– Budujmy więc przyszłość na fundamencie 
wiary w Boga i ewangelicznych wartości. Słu-
żąc Bogu, będziemy zdolni służyć człowiekowi 
i szanować jego podstawowe prawa: prawo do 
wolności i osobistej godności – zachęcił.

We Mszy św. uczestniczyli Wojciech Kolar-
ski – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP, Anna Maria Anders – sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jan Ka-
sprzyk – p.o. kierownika Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Michał 
Dworczyk – sekretarz stanu w MON, parlamen-
tarzyści, harcerze oraz mieszkańcy Warszawy.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Or-
dynariatu Polowego, ks. płk SG Zbigniew 

Kępa – notariusz kurii Ordynariatu Polowe-
go, ks. kmdr rez. Janusz Bąk – delegat biskupa
polowego ds. duszpasterstwa kombatantów, 
ks. ppłk Mariusz Tołwiński – proboszcz ka-
tedry polowej.

W południe z udziałem m.in. Antoniego 
Macierewicza, ministra obrony narodowej, 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza miał 
miejsce apel pamięci z okazji Dnia Weterana. 
Podczas uroczystości odbyła się zmiana po-
sterunku honorowego, a na płycie pomnika 
złożone zostały kwiaty.

W przeddzień 78. rocznicy wybuchu
II wojny światowej bp Guzdek modlił się przy 
grobach żołnierzy poległych w wojnie obron-
nej Polski 1939 r. na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach. Ordynariuszowi wojskowe-
mu towarzyszyli ks. ppłk Mariusz Tołwiń-
ski – proboszcz katedry polowej, sekretarz
ks. por. Marcin Janocha oraz pracownicy ku-
rii Ordynariatu Polowego.

Ordynariusz wojskowy zapalił znicze i po-
prowadził modlitwę przy pomniku upamięt-
niającym żołnierzy oraz mieszkańców stolicy 
poległych w obronie Warszawy w czasie woj-
ny obronnej 1939 r. Zapalił znicz w kwaterze 
„Ł” oraz przy pomniku upamiętniającym 
ofi ary katastrofy smoleńskiej.

Podczas wizyty na cmentarzu bp Guz-
dek poświęcił chwilę modlitwy przy grobie
płk. Zygmunta Łabędzkiego ps. „Łoś”, zmar-
łego przed niespełna rokiem prezesa Stowa-
rzyszenia Klubu Kawalerów Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari i pierwszego dowódcy 
Kompanii Reprezentacyjnej WP. Co roku 
tego dnia, w przeddzień rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, płk Łabędzki odwiedzał 
groby swoich bliskich i tam spotykał się
z bp. Guzdkiem, który również modlił się 
w intencji spoczywających na Powązkach 
żołnierzy wojny obronnej 1939 r.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

A
kt uroczystego wprowadzenia nowe-
go proboszcza został poprzedzony 
odczytaniem dekretu nominacyjne-
go biskupa polowego przez ks. Jana 

Dohnalika, kanclerza kurii.
Bp Józef Guzdek, życzył nowemu probosz-

czowi, by Duch Święty uzdolnił go do owocnej 
posługi wiernym. Te życzenia zostały potwier-
dzone słowami Hymnu do Ducha Świętego, 
który odśpiewali zebrani na Eucharystii. Or-
dynariusz wojskowy zachęcił wiernych do 
modlitwy w intencji ks. Mariusza i ks. Piotra. 

W homilii bp Guzdek podkreślał, że 
w ludzkim czynie można wyróżnić trzy eta-
py. – Pierwszy to wybór celu, drugi – jego 
realizacja oraz trzeci podsumowanie swoje-
go dzieła. Wyborowi celu – rzeczy istotnych 
powinien towarzyszyć namysł – podkreślił 
biskup. W Ewangelii znajdziemy wskazania 
Jezusa, jak dokonać mądrego i odpowie-
dzialnego wyboru. To np. sytuacja refl eksji 
poprzedzającej decyzję, czy stoczyć bitwę 
z przeważającymi siłami czy w trosce o żoł-
nierzy zacząć negocjować warunki pokoju, 
aby nie prowadzić ich na pewną śmierć.

Aby zrealizować wybrany cel, niezbęd-
na jest wytrwałość – podkreślał bp Guzdek.

Wytrwałość w modlitwie proś-
by Jaira, setnika i innych ewan-
gelicznych bohaterów zosta-
ła nagrodzona. Bp. Guzdek 
wskazał także na wielką wiarę 
niewiasty kananejskiej. To mat-
ka, która błaga Jezusa o uzdro-
wienie chorej (opętanej) córki. 
Pierwszą próbą, na jaką została 
wystawiona jej wiara w boską 
moc Jezusa, było Jego milcze-
nie. Kolejna, jeszcze dotkliwsza 
próba, to słowa, które dotknęły 
jej godności. Ona jednak się nie 
obraża, nie cofa... – Wielka jest 
Twoja wiara – słyszy od Jezu-
sa – Dawcy daru uzdrowienia 
jej dziecka. Osiągnęła cel, bo się nie cofnęła, 
zaufała mimo wszystko. – To wezwanie do 
zaufania Bogu, bo to On wyznacza zadania 
i daje łaskę do ich wykonania – zaznaczył
biskup. – Uczyń wszystko, co do ciebie nale-
ży, resztę uczyni Bóg.

Zwracając się do ks. Piotra Majki, biskup 
polowy podziękował za dobro, które przy-
niosła jego dotychczasowa posługa w para-
fi ach w Wesołej, Tomaszowie Mazowieckim 

Nowy proboszcz katedry polowej

i katedrze polowej. Bp Guzdek podkreślił 
troskę ks. Piotra o struktury duszpasterskie 
w Wojskach Obrony Terytorialnej, gdzie 
powstał właśnie dekanat. Ordynariusz woj-
skowy powitał następnie ks. Mariusza, który 
doprowadził m.in. do poświęcenia nowe-
go kościoła wojskowego w Bielsku-Białej
(2014 r.). Życzył nowemu proboszczowi cier-
pliwości, wytrwałości i zaufania Bogu.

JES, KES

Dekretem biskupa polowego Józefa Guzdka nowym proboszczem katedry polowej został mianowany ks. ppłk Mariusz Tołwiń-
ski. Kapelan Tołwiński – po trzech latach duszpasterskiego posługiwania w ekspozyturach NATO – w Mons i Brunssum w Belgii
– 20 sierpnia 2017 r. został uroczyście zaprzysiężony i odebrał od biskupa klucze do katedry polowej Wojska Polskiego. Zastąpił 
tym samym dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej, ks. płk. Piotra Majkę, którego gospodarz diecezji polowej posłał do 
parafii wojskowej w Skierniewicach. Ks. Majka przyjął także nową misję – dziekana Wojsk Obrony Terytorialnej.
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W
e Mszy św. uczestniczyli m.in. 
Bartłomiej Grabski – podsekre-
tarz stanu MON, gen. dyw. Jaro-
sław Mika – dowódca generalny 

Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. pil. Jan 
Śliwka – I zastępca dowódcy generalnego, 
gen. bryg. Mirosław Jemielniak – inspektor 
Sił Powietrznych, generałowie, 
byli dowódcy Sił Powietrznych, 
małżonki zmarłych lotników, 
weterani i kombatanci polskiego 
lotnictwa oraz poczty sztandaro-
we jednostek wojskowych Sił Po-
wietrznych. Uroczystość uświet-
niła Orkiestra Reprezentacyjna 
Sił Powietrznych z Poznania. 

Kazanie do zebranych lotni-
ków wygłosił bp Guzdek. Jego 
rozważanie dotyczyło zaufania. 
– Zaufanie. To słowo najpełniej 
wyraża i opisuje postawę rzym-
skiego żołnierza. Jako dowódca 
miał pełne zaufanie do swoich 
podwładnych. Wystarczyło jed-
no słowo, krótki rozkaz, a on był 
pewien, że zadanie zostanie wy-
konane – rozpoczął ordynariusz 
wojskowy. Przykładem zaufa-
nia jest setnik z Ewangelii, któ-
ry prosił Jezusa o uzdrowienie 
swojego sługi. Jego prośba zo-
stała wysłuchana właśnie dzięki 
okazanemu zaufaniu i wierze. 

Zaufanie Bogu jest przede 
wszystkim cechą chrześcijan
– jest fundamentem wiary. 
Leży ono u podstaw budowania 
małżeństwa i rodziny oraz wy-
chowania dzieci. Ale jest także 
warunkiem wypełnienia misji, również misji 
lotnika. – Jakże wielkie zaufanie musi mieć 
pilot, który siada za stery samolotu przygo-
towanego i sprawdzonego przez swoich kole-
gów techników i mechaników. Tego zaufania 
nie może zabraknąć także pilotowi, który 
daje się prowadzić służbom nawigacyjnym. 
Współpraca i wzajemne zaufanie nie tylko 
przynoszą sukces, ale są jego warunkiem. 
Siła i skuteczność armii, która stoi na straży 
pokoju i bezpieczeństwa granic naszego pań-
stwa rosną wówczas, gdy rośnie wzajemne 
zaufanie – powiedział bp Guzdek. 

snym oku nie dostrzegasz? (…) Obłudniku, 
wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego 
brata” (Łk 6,41-42).

W tym kontekście przywołał słowa papie-
ża Franciszka, który powiedział, że „grzechy 
języka wyrządzają wielką krzywdę, dotkli-

wie ranią, a nawet zabijają 
bliźniego”. – Tych, którzy 
beztrosko i niesprawiedliwe 
dokonują oceny bliźnich na-
zwał terrorystami – podkre-
ślił biskup. 

– Jeśli prawda wymaga za-
brania głosu, nie wolno nam 
milczeć! Zło należy piętno-
wać, a złych ludzi nakłaniać 
do nawrócenia i przemiany 
życia. Dobro trzeba zauważać 
i doceniać, aby rosło w siłę
– apelował ordynariusz woj-
skowy. Na zakończenie ka-
zania wezwał do współpracy 
i budowania wzajemnego
zaufania. 

Po komunii modlitwy 
w intencji lotników odmówili 
przedstawiciele Prawosław-
nego Ordynariatu WP oraz 
Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Wojskowego. Następ-
nie głos zabrał gen. dyw. Ja-
rosław Mika – dowódca ge-
neralny Rodzajów Sił Zbroj-
nych. W krótkim przemó-
wieniu na ręce bp. Józefa 
Guzdka złożył podziękowa-
nie za pomoc w budowaniu 
zaufania, której żołnierze 

doświadczają zarówno w katedrze polowej, 
jak i w innych kościołach. 

W słowach zakończenia ordynariusz woj-
skowy jeszcze raz przywołał postać ewange-
licznego setnika i zwrócił uwagę, że Jezus go 
pochwalił i wyróżnił za wiarę i zaufanie. Pod-
kreślił, że o wartości zaufania doskonale wie-
dzą lotnicy, którzy wsiadając do maszyny, mu-
szą ufać i mieć świadomość, Kto ją prowadzi. 

Msza św. zakończyła się uroczystym bło-
gosławieństwem i odśpiewaniem hymnu 
„Boże, coś Polskę”. 

JOWITA RUSIECKA

Wojsko jest środowiskiem, w którym nie 
może zabraknąć zaufania. Biskup polowy 
podkreślił, że „wojsko oczekuje także zaufania 
i uznania w oczach przełożonych. Wykształ-
cenie, profesjonalizm oraz doświadczenie na-
bywa się latami. Brak zaufania, niepewność 
jutra bardzo obniżają morale wojska. Dlate-

go tak ważne jest, aby ofi cerowie i żołnierze 
byli przekonani – więcej – mieli pewność, że 
mogą ufać swoim dowódcom, że mogą liczyć 
na wsparcie swoich przełożonych”.

Zwrócił także uwagę na odpowiedzial-
ność za słowo, na to, że można nim wyrzą-
dzić wiele szkód. – Trzeba indywidualnie 
rozważyć każdy przypadek, dobrze się zasta-
nowić, wyważyć racje, zanim ktoś oświadczy: 
„Nie mam do ciebie zaufania”. Biczowanie 
słowem niesprawiedliwej oceny bardzo boli! 
Jezus pytał faryzeuszów: „Czemu to widzisz 
drzazgę w oku swego brata, a belki we wła-

Msza św. z okazji Święta Lotnictwa Polskiego

Zaufanie fundamentem służby
W katedrze polowej 23 sierpnia uroczystą Mszą św. zainaugurowano obchody Święta Lotnictwa Polskiego. Eucharystii w intencji pol-
skich lotników przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Do koncelebry włączyli się ks. płk Janusz Radzik – dziekan Sił Powietrznych,
ks. płk January Wątroba – wikariusz generalny biskupa polowego oraz liczne grono kapelanów służących w Siłach Powietrznych. 
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Pracownia pełna „opuchlaków” 
Po Krakowie szybko rozbiegła się wieść 

o pojawieniu się Adama Chmielowskiego. 
Miał tam wielu przyjaciół-artystów, ludzi mu 
życzliwych, przejętych wiadomościami o jego 
nagłym wystąpieniu z jezuickiego nowicjatu, 
pobycie w Zakładzie dla Umysłowo Chorych 
w Kulparkowie, zaszyciu się gdzieś tam, na 
Podolu, za granicznym kordonem. Znowu 
na krakowskich ulicach pojawił się ten, zna-
ny wielu, artysta malarz; „wysoki, silnie zbu-
dowany, rysy twarzy miał jakby ze starego 
wycięte obrazu. Krótko przystrzyżona broda 
i wąsy zdawały się dodawać mu nieco suro-
wości, lecz wrażenie to znikało natychmiast, 
gdyś spojrzał w jego oczy spokojne, łagodne, 
jak niebo błękitne” (o. Czesław Bogdalski, 
Brat Albert, 1917).

Mogło niektórych z przyjaciół Chmielow-
skiego zdziwić, że po przyjeździe z Podola 
zatrzymał się na jakiś czas w klasztorze kapu-
cynów i u kamedułów na Bielanach. Trwało 
to niezbyt długo. Powrócił do wynajmowa-
nej przed opuszczeniem Krakowa pracowni 
malarskiej przy ul. Basztowej 4. Dnie spędzał 
przy sztalugach. Pokazywał swoje obrazy na 
wystawach. Wieczory spędzał często z przy-
jaciółmi-artystami, biesiadując, dyskutując 
o sztuce. Bywał zapraszany do wytwornych, 
snobistycznych salonów herbowej arystokra-
cji; do Tarnowskich, Dębickich, do Potockich, 
przyjmujących w swym sławnym pałacu „Pod 
Baranami” przy krakowskim Rynku. Wyda-
wać się mogło, że był to zasadniczy bieg jego 
życia. Choć niektórzy uczestnicy tych spotkań 
zauważyli, że ten znakomity gawędziarz bywa 
czasami milczący, „tajemniczy”, nieskory do 
wyznań. Dziwiło także i to, że chętnie goszczo-
ny w artystycznym kręgu, nie rewanżuje się, 
nie zaprasza przyjaciół do swej pracowni, co 
więcej, nie kwapi się do udzielania znajomym 
i przyjaciołom swego krakowskiego adresu. 
Bomba wybuchła, kiedy któregoś wieczoru 
Stanisław Witkiewicz, serdeczny przyjaciel 
Chmielowskiego z czasów studiów w Mona-

chium, współlokator warszawskiej pracowni 
w Hotelu Europejskim, po zakończeniu jed-
nego z przyjacielskich spotkań na mieście, 
ruszył w ślad za Chmielowskim. Zapukał do 
drzwi, w których on zniknął. Oniemiał na 
widok tego, co ujrzał. Malarskie sztalugi przy-
jaciela zepchnięte pod okno. Przestrzeń pra-
cowni zastawiona pryczami, zasłana kocami, 
wypełniona gromadą jakichś zabiedzonych, 
obdartych typów spod ciemnej gwiazdy, hała-
śliwych, zajętych swoimi sprawami, niezwra-
cających uwagi na przybysza.

Nazajutrz w krakowskim, artystycznym 
światku zrobiło się głośno: „Adam Chmie-
lowski pielęgnuje opuchlaków, nawet odstą-
pił im swoją pracownię!”

Wigilijna wieczerza
na obrusie z gazet 

To, co ze swej pracowni uczynił „zwario-
wany Adam” (tak od monachijskich czasów 
zwykł Stanisław Witkiewicz określać swego 
przyjaciela, zaskakującego co i raz niekon-
wencjonalnymi posunięciami), ofi arując ją 
po części „opuchlakom”, rozpoczęło się nieba-
wem po jego powrocie z Podola. Było rezul-
tatem intensywnego, modlitewnego szukania 
woli Bożej. Kontynuacją tamtego, wyrosłego 
z inspiracji ks. Pogorzelskiego, tercjarskiego 
charyzmatu: nachylania się nad ludzką biedą, 
aby ją umniejszyć, a dotkniętym nią dać od-
czuć obecność braterskiej dłoni. Także efek-
tem intensywnej pracy duchowej: rozmyślań 
nad Chrystusowym Kazaniem na Górze, 
lektury Pisma Świętego, rozważań słów św. 
Jana Apostoła: „Dzieci, nie miłujmy słowem 
i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3,18) 
i św. Jakuba Apostoła: „Tak też i wiara, jeśli 
nie byłaby połączona z uczynkami, martwa 
jest sama w sobie” (Jk 2,17). Któregoś dnia 
„w ziemistej twarzy żebraka, który wyciągnął 
do niego rękę, rozpoznał znieważone obli-
cze Chrystusa – święte Oblicze (Maria Wi-
nowska, Opowieść o człowieku, który wybrał 
większą wolność, Kraków 1992). Z taką samą 

wrażliwością i skupieniem, z jakim malował 
swe obrazy, począł szukać refl eksu oblicza 
Bożego w obliczu ludzi, szczególnie tych, 
których człowieczeństwo – wydawać się mo-
gło – uległo zatraceniu: nędzarzy, alkoholi-
ków, bezdomnych, mieszkańców moralnego 
i egzystencjalnego marginesu.

Pierwszym ewangelicznym czynem pod-
jętym przez Chmielowskiego stała się posłu-
ga wobec bezdomnych – podzielił się z nimi 
własnym mieszkaniem. Pierwszym lokatorem 
był kapucyn, brat Grzegorz, który znalazł się 
w Krakowie po czterdziestoletnim pobycie 
na Syberii. Po nim przyszli inni. Rozkręcona 
machina miłosierdzia poczęła działać. Tych, 
którym otwierał drzwi swego domu, nie pytał, 
skąd przychodzą, jaki garb przeszłości niosą, 
jakiej są religii czy wyznania, nie szperał w ich 
grzechach. Na wstępie ofi arował im swoje za-
ufanie. Pokazywał, gdzie jest przechowywany 
zapas żywności, gdzie leżą pieniądze na co-
dzienne wydatki, zostawiał mieszkanie pod 
ich kuratelą. W szczególny sposób troszczył się 
o bezdomnych chłopców. Wyszukiwał ich na 
krakowskich ulicach, przygotowywał kąpiel, 
oczyszczał z wszy, rozmawiał; poprzez łach-
many, w które byli odziani, potrafi ł dojrzeć ich 
szlachetne serca. To byli jego pupile. Niestety, 
jeden z nich okazał się niewdzięcznym złodzie-
jem. Nie tyko, że ukradł sporą sumę pieniędzy 
(należną część spadku po wspomnianej w trze-
cim odcinku naszego cyklu ciotce Petroneli), 
ale jeszcze zniszczył swemu dobroczyńcy cen-
ną protezę, aby ten nie mógł go ścigać. Chmie-
lowski nie zgodził się, aby o tym występku 
zawiadomić policję. Na utrzymanie pozbie-
ranych na ulicach lokatorów trzeba było pie-
niędzy. Począł upłynniać swoje dawne obrazy, 
malować nowe z przeznaczeniem na doraźny 
handel – szybko, bez autorskiej sygnatury. Ale 
powstawały też dzieła malowane z wielką sta-
rannością, zajmujące ważne miejsce w jego ar-
tystycznym dorobku, np. Roraty czy Msza ad-
wentowa. Od czasu do czasu opuszczał swych 
gości, uchodząc do kamedułów na Bielanach. 
„W czasie jego nieobecności nie zginęła nawet 

Rok Świętego Brata Alberta (6)

Serce „szalone z miłości”
W poprzednim odcinku naszego cyklu rozstaliśmy się z Adamem Chmielowskim w chwili, kiedy w październiku 1884 r. – zagrożony 
carskimi represjami – opuszczał, po niemal trzech latach pobytu, Kudryńce nad Zbruczem i piękne, nasycone znakami polskiej historii 
Podole. Przeżył tam „swą najpiękniejszą wiosnę duchową”. Przełamał straszne wewnętrzne przeżycia, doszedł do równowagi du-
chowej. Odczuł działanie łaski Bożej. Jej narzędziem stał się ks. Leopold Pogorzelski, świątobliwy proboszcz w Szarogrodzie, dawnej 
kresowej twierdzy założonej przez sławnego kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego. Ukazał mu piękno i wartość drogi św. Franciszka, 
biedaczyny z Asyżu. Wprowadził do III Zakonu św. Franciszka. Zainspirował do franciszkańskiego apostolstwa wśród podolskiego ludu. 
Wyprowadził z „nocy ciemnej” na jasny gościniec duchowego ładu. 
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igła. Okazuje się, że nikt nie ma większych 
kwalifi kacji do pilnowania złodziei, aniżeli 
ktoś z ich zawodu” (Maria Winowska).

W wielu tekstach o Adamie Chmielow-
skim przywoływana jest – spisana wiele lat 
później – relacja Łukasza Kruczkowskiego, 
wtedy młodego introligatora, widującego czę-
sto z okna swej pracowni przemierzającego 
ulicę „wysokiego pana w czarnej pelerynie”. 
W wigilijny wieczór 1885 r. zaintrygowało go 
światło połyskujące w pobliskiej, niezamiesz-
kałej ruderze na rogu placu Matejki. Zdjęty 
ciekawością podszedł do niej ze swymi kole-
gami. „Patrzyliśmy przez okno i oto widok, 
który się przedstawiał naszym oczom. Była 
to sala bez podłogi i mebli. Na ziemi siedzia-
ło ośmiu do dwunastu staruszków (dokład-
nie nie pamiętamy ilu) robiących wrażenie 
żebraków, a pośród nich ów pan w pelerynie. 
W pośrodku były rozpostarte stare gazety, 
a na nich kilka zapalonych świeczek. Na tych 
gazetach, jakby na obrusie, pan w pelerynie 
rozkładał pożywienie, które właśnie przyniósł. 
Następnie w atmosferze uroczystego skupie-
nia rozpoczęto wieczerzę wigilijną. Później się 
dowiedziałem, że tym panem w pelerynie był 
Adam Chmielowski”.

Nieznanym bliźnim przywracał ich god-
ność dzieci Bożych. W tamten odległy wigi-
lijny wieczór ofi arował im swe serce „szalone 
z miłości” (Stefan Żeromski). 

 
Podpieranie kulawego stołu

Adam Chmielowski krakowską nędzę 
wybrał za swoją rodzinę. Skąd się ta nędza 
i bieda brały? Ku miastom zaboru austriac-
kiego, zwanego Galicją, ciągnęły za chlebem 
i pracą rzesze mieszkańców, szczególnie 
młodych, przeludnionych, biednych ga-
licyjskich wsi (dwie trzecie gospodarstw 
chłopskich należało do grup karłowatych 
i małorolnych) – mieszkańcy wsi i miaste-
czek stanowili w tamtym czasie ledwie 21% 
ogółu ludności. Mizerne uprzemysłowienie 
tej części Monarchii Habsburgów hamowało 
szanse na zatrudnienie. Miasta zatrzaskiwały 
się przed rzeszami przybyszów. Tylko część 
z nich znajdowała stałą pracę i to zwykle po-
ślednią. Większość skazana była na doraź-
ność zarobkowych zajęć, nade wszystko na 
bezrobocie, degradujące charaktery i zasady 
moralne. Przybysze zaludniali obrzeża mia-
sta, zasiedlali – szukając schronienia przed 
zimnem, deszczem, śniegiem – miejskie 
zrujnowane rudery, nędzne komórki, zatę-
chłe suteryny. 

To oczywiste, Adam Chmielowski nie był 
sam, ze swą wrażliwością na ludzką nędzę. 
W tym czasie w Krakowie rodziły się róż-
ne inicjatywy opiekuńcze i charytatywne. 
Ks. Kazimierz Siemaszko zorganizował izby 
noclegowe, dające schronienie bezdomnym 
chłopcom. Ciepłe posiłki dla potrzebujących 
wydawało Stowarzyszenie św. Wincentego 

á Paulo (jego członkiem był Chmielowski). 
Z fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego 
(zbił olbrzymi majątek na spekulacji akcjami 
Kanału Sueskiego) urządzono schronisko dla 
160 chłopców „złego prowadzenia”, a w Ła-
giewnikach podobne, dla zaniedbanych mo-
ralnie dziewcząt, począł funkcjonować dom 
starców z fundacji małżonków Anny i Ludwi-
ka Helców. Te dzieła, wywiedzione ze szla-
chetnych pobudek, oddziaływały jako środki 
jedynie uśmierzające. Współczesna Chmie-
lowskiemu epoka wchodziła – jak to okre-
ślał – w „fazę społeczną”. „On sam uważał, że 
choroby społeczne powinny 
być leczone na płaszczyźnie 
społecznej, a nie środkami 
przygodnymi. Jako środek 
i narzędzie walki wybie-
ra Trzeci Zakon” (Elżbieta 
Dębicka, Brat Albert, 1939). 
Czynił to wzorem papieża 
Leona XIII, tercjarza fran-
ciszkańskiego i jego en-
cykliki Auspicato (1882), 
w której Papież „z wielkim 
naciskiem wskazał na wa-
lory społeczne, które się 
mieszczą w samej duszy
św. Franciszka i w potężnej 
jego organizacji trzeciego 
zakonu tercjarzy” (ks. Kon-
stanty Michalski, Brat Al-
bert. W setną rocznicę uro-
dzin, Kraków 1946). Jedną 
z takich leczniczych metod 
– zastosowanych przez Ada-
ma Chmielowskiego – stano-
wiła autentyczna wspólnota 
życia z tymi, którym pragnie 
się dopomóc. Przedstawił to 
we właściwy sobie, obrazo-
wy sposób. „Żeby podeprzeć 
kulawy stół, nie można go 
z góry obciążać; pochylić 
się trzeba i z dołu podeprzeć. To samo z nę-
dzą ludzką. Chcąc ratować nędzarzy, nie na-
leży obarczać ich napomnieniami ani prawić 
morałów, będąc sam sytym i dobrze ubranym; 
trzeba się stać nędzniejszym od najnędzniej-
szych, aby go dźwignąć” (Elżbieta Dębicka, 
Brat Albert, 1939).

Brat Albert idzie!
Latem 1887 r. Adam Chmielowski zło-

żył wizytę bp. Albinowi Dunajewskiemu
(1817–1894), pasterzowi diecezji krakow-
skiej, w 1890 r. kreowanemu przez papieża 
Leona XIII kardynałem, wielkiemu polskie-
mu patriocie. Łączyła ich przyjaźń, także 
swoista wspólnota losów. Chmielowski w po-
wstaniu styczniowym stracił nogę, Dunajew-
ski, uczestnik antyaustriackiej konspiracji 
galicyjskiej, został w 1842 r. skazany na karę 
śmierci zamienioną na osiem lat więzienia 

w twierdzy w Spielbergu (od tego czasu cho-
dził zgarbiony i tłumaczył się: „To pamiątka 
więzienna. Łańcuchy które nosiłem, były tak 
ciężkie, że musiałem je podtrzymywać za po-
mocą sznura”). Adam Chmielowski popro-
sił swego biskupa i przyjaciela o zezwolenie 
na noszenie habitu zakonnego jako tercjarz
III Zakonu św. Franciszka.

25 sierpnia 1887 r. w kaplicy loretańskiej 
u krakowskich kapucynów, przed łaskami 
słynącą fi gurą Matki Bożej Loretańskiej, 
uroczystego aktu obłóczyn Chmielowskiego 
dokonał o. Wacław Nowakowski, kapucyn, 

powstaniec 1863 r. i sybirak. Adam Chmie-
lowski, tercjarz franciszkański, artysta ma-
larz, subtelny intelektualista, stał się Bratem 
Albertem.

Obit Adamus Chmielowski, frater natus est 
Albertus – napisał w liście do rodziny.

„(...) z czasem Kraków zaczął się przyzwy-
czajać do owego mnicha, ubranego w habit 
workowaty, z grubego, szarego płótna uszyty, 
przepasanego białym, prostym powrozem, 
z różańcem przy boku i chociaż kroczył cięż-
ko o sztucznej nodze i podpierał się prostą 
laską, to jakaś cicha wielkość biła od tej po-
staci, a niezrównana dobroć i pokora pod-
bijały wszystkich; znali go wszyscy; i wielcy 
tego świata, i maluczcy, a szczególnie ubodzy 
i nędzarze, nawet dzieci wołały: «Brat Albert 
idzie!»” (ks. Czesław Lewandowski, Brat
Albert, Kraków 1927).

JĘDRZEJ ŁUKAWY

Albert Chmielowski, „Opuszczona plebania” (1888 r.)
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O
koło 700 pielgrzymów i osób zabez-
pieczających pielgrzymkę wojskową 
wyruszyło 5 września z Warszawy. 
Pątnicy w mundurach rozpoczęli 

dzień od Eucharystii celebrowanej o godz. 5.30
w katedrze polowej przez biskupa polowego 
Józefa Guzdka. Pielgrzymów żegnał m.in. Bar-
tosz Kownacki, sekretarz stanu w MON, który 
towarzyszył pielgrzymom w drodze w pierw-
szym dniu. Przewodnikiem pielgrzymki był 
ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu 
Wsparcia Rodzajów Sił Zbrojnych. W drodze 
pątnikom towarzyszyło i pełniło posługę sa-
kramentalną 10 kapelanów.

Wraz z mundurowymi pielgrzymami 
z Polski na Jasną Górę szli także żołnierze 
z Chorwacji, Litwy, Niemiec, Słowacji oraz 
Stanów Zjednoczonych. Na trasie do pątni-
ków dołączyli bp Franciszek Rabek, biskup 
polowy armii słowackiej oraz bp Richard 
Spencer, pomocniczy biskup polowy armii 
amerykańskiej, który uczestniczył także 
w Święcie Wojska Polskiego. 

W ostatnim dniu XXVI Międzynarodo-
wej Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną 
Górę uczestniczący w niej pątnicy spotkali 
się na Przeprośnej Górce k. Częstochowy, 
gdzie biskup polowy Józef Guzdek przewod-
niczył Mszy św. wieńczącej 10-dniowy marsz 
do narodowego sanktuarium. 

W homilii podkreślił, że po zakończonej 
pielgrzymce jej uczestnicy są zobowiązani do 
odważnego głoszenia nauki Chrystusa. – Jezus 

nam polecił: Nauczajcie wszystkich, przekazuj-
cie całą naukę Chrystusa, a żyjąc ewangelicz-
nymi wartościami, bądźcie świadkami Boga 
i Kościoła, nawet gdyby za wierność trzeba 
było płacić wysoką cenę – zaapelował. Dodał, 
że w wielu rejonach świata „chrześcijanie za 
wierność Chrystusowi płacą deportacjami, 
przelewem krwi, a nawet męczeńską śmiercią”.

Biskup polowy podkreślił, że wielu ludzi 
dąży do tego, aby „chrześcijaństwo zredu-
kować do świata uczuć i dzieł miłosierdzia, 
odrzucić dekalog, prawdę o grzechu i prze-
słanie o miłosierdziu”. Zwrócił uwagę, że 
w niektórych krajach ci, którzy przypomina-
ją katolicką naukę o małżeństwie jako związ-
ku mężczyzny i kobiety, spotykają się z furią 
nienawiści, a nawet szykanami. Hierarcha 
wspomniał też o eliminowaniu z przestrzeni 
publicznej znaków przypominających o war-
tościach chrześcijańskich.

Bp Guzdek zaapelował, aby nie pozostawać 
obojętnym i reagować na zło. – Jezus prze-
strzegał swoich uczniów przed obojętnością 
i tolerancją rozumianą jako akceptacja grzesz-
nych postaw. Upomnienie, reakcja na zło jest 
naszym obowiązkiem! Nie możemy także ulec 
presji, by towarzyszyć ludziom i nie reagować 
na ich grzeszne słowa i czyny. Chrystus nikogo 
nie potępiał, ale piętnował wszelki grzech oraz 
postawy negujące Dekalog i świat ewangelicz-
nych wartości – powiedział.

Na początku Eucharystii ks. płk Zenon 
Surma, przewodnik pielgrzymki, przywitał 

Przyszli do Matki

przybyłych gości i podziękował wszystkim za 
udział w pielgrzymce, m.in. wiceministrowi 
obrony narodowej Tomaszowi Szadkowskie-
mu i gen. bryg. Adamowi Joksowi, szefowi 
sztabu Wielonarodowej Dywizji Północny-
Wschód w Elblągu za świadectwo wiary.
Gen. Joksowi i jego małżonce Agacie pogra-
tulował też 25 rocznicy ślubu. Ks. płk Surma 
wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania pielgrzym-
ki, wymienił m.in. ppłk. Jana Lipińskiego
z 12 WOG z Torunia. 

We Mszy św. uczestniczyli m.in. gen. bryg. 
Wojciech Grabowski, inspektor Wojsk Lądo-
wych w Dowództwie Generalnym Rodzajów 
Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. pil. Piotr Kraw-
czyk, komendant Wyższej Szkoły Ofi cerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie. 

W dzień poprzedzający wejście na Jasną 
Górę do żołnierzy dołączyli przedstawicie-
le służb mundurowych. Dwudniowa piel-
grzymka SG na Jasną Górę rozpoczęła się 
13 sierpnia. W sanktuarium św. o. Pio na 
Przeprośnej Górce każdego trzynastego dnia 
miesiąca odbywa się nabożeństwo z proce-
sją fatimską, a w roku stulecia objawień było 
to przeżycie szczególne dla blisko 500 osób
(250 funkcjonariuszy Straży Granicznej,
75 Służby Ochrony Kolei i 200 Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej).

– Żołnierze to są ludzie czynu, to lu-
dzie, którzy stoją na straży bezpieczeństwa 
naszej Ojczyzny, na straży pokoju, ale po-

Co roku podsumowujemy pielgrzymkę wojskową na Jasną Górę. Trudno w krótkim tekście zawrzeć moc przeżyć duchowych, ogar-
nąć zmęczenie głów i sumień pątników i wyjaśnić fenomen pielgrzymowania, jednak trzeba podkreślić, że pielgrzymka wojskowa 
jest jednym z głównych punktów roku duszpasterskiego w diecezji polowej. W roku 300 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej i na niecałe dwa tygodnie przed organizowanymi przez Episkopat uroczystościami mundurowi stawili się przed 
oblicze Maryi i złożyli meldunek miłości i wierności, zgodnie z hasłem tegorocznej pielgrzymki „Oto Matka twoja”.

Podsumowanie XXVI Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej na Jasną Górę
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Z wiarą i różańcem w ręku
W jakiej intencji idziesz? Co daje ci udział w pielgrzymce? Co wyróżnia wojskowe pielgrzymowanie od innych pielgrzymek? Jakie 
są Twoje wrażenia? – to pytania, jakie Zespół Prasowy tegorocznej pielgrzymki zadał jej uczestnikom. Wiele z odpowiedzi znalazło 
się na naszym facebookowym profilu. Oto fragmenty kilku z nich:

trzebują takiej chwili zadumy, oderwania, 
refleksji, i temu służy pielgrzymka. Kiedy 
świat dzisiaj mówi i pyta – co czujesz, my 
na pielgrzymce pytamy o prawdę, jak ty to 
rozumiesz, co myślisz? Chodzi o to, żeby 
nawrócić głowy, przemyśleć wiele tematów, 
bo serce Pan Bóg nawraca, my tam nie się-
gamy, ale jeżeli nawrócimy głowy, dzieją się 
rzeczy cudowne – podkreślał w rozmowie 
z dziennikarzem biura prasowego Jasnej 
Góry bp Guzdek. 

– My służymy i bronimy kraju, jesteśmy 
częścią społeczeństwa. Nie można powie-

dzieć, że pracujemy 8 godzin, my służymy
24 godziny na dobę Rzeczpospolitej, tak jak 
słowa naszej przysięgi mówią – podkreślił 
gen. dyw. pil. Jan Śliwka, zastępca dowódcy 
generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, któ-
ry przybył wraz z pielgrzymami. – Myślę, 
że musimy szanować naszą wolność, uczyć 
się z niej korzystać, umacniać ją, bo nie jest 
dana nam raz na zawsze. Jest piękną sprawą, 
że możemy w wolnym kraju funkcjonować, 
brać udział w takiej pielgrzymce, umacniać 
się duchowo, aby w każdej chwili być goto-
wym do obrony naszych granic i innych za-

grożeń, które mogą nas spotkać w różnych 
trudnych sytuacjach.

Na Jasnej Górze obecny był również To-
masz Szatkowski, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej. W Często-
chowie wojskowi przemaszerowali Alejami 
Najświętszej Maryi Panny, złożyli też kwia-
ty przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki 
i na Grobie Nieznanego Żołnierza. Przed
godz. 15.00 pielgrzymi wmaszerowali na ja-
snogórskie błonia i przed oblicze Tej, do któ-
rej wędrowali przez 10 dni.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Kpt. Jan Jastrzębski DGRSZ – dziekan Korpusu
Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych 

Intencji jest wie-
le i wszystkie je nio-
sę ze sobą do naszej 
Matuchny i Gaździny 
w Narodowym Sanktu-
arium na Jasnej Górze. 
Pielgrzymuję w inten-
cji moich najbliższych, 
żony, córek, moich 

rodziców, moich teściów, naszych krewnych, 
przyjaciół, sąsiadów, moich towarzyszy broni, 
dowódców, przełożonych i całych jednostek 
wojskowych. Maszeruję także w intencji na-
szej Ojczyzny, prezydenta, rządu, Sił Zbroj-
nych i tych, którzy ich wspierają. Pielgrzymuję 
w intencji mordowanych chrześcijan i pokoju 
na świecie. Sprawy, które mi powierzono, ich 
ciężar gatunkowy, są różne. Przede wszystkim 
błagalne, ale też dziękczynne.

Udział w pielgrzymce daje mi możli-
wość utrudzenia się i ofi arowania tego trudu 
Panu, aby Jego łaskawość wejrzała na inten-
cje, które niosę. Pielgrzymka daje możli-
wość przedstawienia tych spraw i wspólnej 
modlitwy w szerszym gronie. Pozwala też, 
mówiąc językiem wojskowym, wykonać za-
danie bojowe choć w czasie pokoju. W moim 
oporządzeniu przenoszę zamiast amunicji 
i magazynków wyposażenie pielgrzyma (np. 
karimatę, vademecum żołnierza-pielgrzyma, 
GPS itp.). Wagowo podobnie jak w konfi gu-
racji bojowej.

Zasadniczym wyróżnikiem pielgrzymki 
wojskowej jest powszechna obecność mun-
durów i obowiązek noszenia go oraz fl agi 

narodowe. Kolejnym jest wielkość grupy 
i różnorodność (żołnierze i kapelani kilku na-
rodowości). Organizacyjną i duchową stronę 
zabezpieczają kapelani wojskowi (umundu-
rowani tak jak my, a i bąble z krwistymi otar-
ciami nie są im obce), a nie zwykli księża.

Odnoszę wrażenie, że w całym tym glo-
balnym rozgardiaszu robimy coś sensownego 
dla naszych bliźnich, dla Ojczyzny, dla świata 
i wreszcie dla siebie samych, błagając Boga 
w Trójcy Jedynego, za wstawiennictwem 
Matki Boga, o łaski. Błagając, ale i dziękując, 
czasami ledwo powłócząc nogami i w „asfal-
towej gorączce”.

St. bosman Marcin Spryszyński (41 lat)
– 13 Dywizjon Trałowców Gdynia

Na pielgrzymkę 
wyruszyłem w intencji 
moich dorastających 
dzieci, aby nie ulegały 
pokusom współczesne-
go świata i wyrosły na 
dobrych ludzi. Idę tak-
że w podziękowaniu za 
21 lat służby pod biało-

-czerwoną banderą, za wszystkie przeżyte na 
morzu i w życiu codziennym sztormy, które 
uczą pokory i szacunku do Boga oraz innych 
ludzi.

Wojskowa pielgrzymka różni się od cywil-
nej lepszą organizacją i komfortem po dotar-
ciu do obozowiska. Choć kilometrów do prze-
bycia mamy nieraz więcej, to nie narzekamy, 
ponieważ noszenie munduru zobowiązuje.

Dzięki pielgrzymce ładuję swoje duchowe 
baterie na kolejny rok. Żona stwierdziła, że 

jestem lepszym człowiekiem. Idę drugi raz 
i będę namawiał kolegów z dywizjonu do 
podjęcia wyzwania w przyszłym roku. 

Małgorzata i Bartosz Bartosewiczowie
(oboje po 27 lat) – absolwenci WAT, kierunek 
chemia. Gosia pracuje w Polfa Warszawa S.A. 
w dziale kontroli jakości leków, a Bartek jest 
pracownikiem naukowo-technicznym Instytutu 
Optoelektroniki WAT. Od ponad roku są szczęśli-
wym małżeństwem.

Dziękujemy Bogu 
za dar małżeństwa, 
prosząc Go o pomoc 
i błogosławieństwo na 
kolejne etapy naszego 
życia. Oby nasza mi-
łość była wieczna.

Pielgrzymka uczy 
nas cierpliwości, poko-

ry i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych 
celów. Na pielgrzymce odczuwamy, że nasza 
więź małżeńska staje się mocniejsza. Wojsko-
wa grupa od samego początku stanowi jed-
ną, spójną całość. Nie musimy się w trakcie 
pielgrzymki jakoś specjalnie integrować czy 
spajać. Wszystkich nas złączyła przysięga 
wojskowa i teraz realizujemy wspólnie wy-
znaczony cel – zdobycie Jasnej Góry. Oczy-
wiście wrażenia są niesamowite. Wspólna 
modlitwa i śpiew dodają nam otuchy oraz 
stwarzają wrażenie, jakby pułk piechoty szedł 
walczyć za Ojczyznę, tyle tylko, że nie z kara-
binami, a z wiarą i różańcem w ręku.

OPRAC. ZESPÓŁ PRASOWY PIELGRZYMKI, KES
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Poświęcenie nowej kaplicy
w Bagram

Otwarcie i poświęcenie nowej kaplicy dla 
żołnierzy PKW Afganistan RSM zbiegło się ze 
Świętem Wojska Polskiego. 

W przypadającą tego dnia uroczystość 
Wniebowzięcia NMP odbyło się poświęcenie 
nowej kaplicy i odprawiona została uroczysta 
Msza św. celebrowana przez ks. por. Krzyszto-
fa Ziobro, kapelana VI zmiany oraz cpt. Johna 
Appiah, kapelana US Army, w intencji wszyst-
kich polskich żołnierzy oraz ich rodzin.

Na początku Eucharystii kapelan powitał 
polskich i amerykańskich żołnierzy, a następ-
nie poprosił kapelana US Army o poświęce-
nie nowej kaplicy. 

W kazaniu kapelan przypomniał, że na 
wielu sztandarach wojskowych wypisane są 
słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, będące przy-
pomnieniem i wskazaniem najważniejszych 
wartości w życiu i służbie każdego żołnierza. 
– Za te wartości nasi rodacy oddawali życie 
na ołtarzu Ojczyzny. I te wartości są ciągle 
aktualne i żywe, czego dowodem jest ta po-
wstała kaplica w Bagram. 

Kapelan wyraził wdzięczność wszystkim, 
którzy włączyli się w budowę kaplicy. – Po-
zwólcie, że zacytuję jednego z budowniczych, 
który od 26 czerwca każdego dnia tutaj poświę-
cał swój wolny czas. Pytany przez kolegów: co 
z tego będziesz miał, powiedział piękne i mą-
dre słowo: satysfakcję. I takich żołnierzy życzę 
i gratuluję dowódcy plutonu, a tym bardziej 
dowódcy VI zmiany PKW Afganistan, panu 
pułkownikowi, który także od samego po-
czątku wspiera to dzieło pomocą, radą i swoją
osobistą pracą – powiedział.

Na zakończenie Mszy św. 
ks. Ziobro przekazał albumy 
o katedrze polowej żołnierzom 
zaangażowanym w budowę 
nowej kaplicy.

W apelu, który odbył się 
po zakończeniu Eucharystii, 
wzięli udział najwyżsi ran-
gą przedstawiciele sił NATO 
w Afganistanie, m.in. maj. 
gen. James Linder, szef sztabu 
misji RSM NATO w Afgani-
stanie. Dowódca PKW w swo-
im przemówieniu odniósł się 
do rocznicy zwycięstwa oręża 
polskiego nad bolszewikami, 
o męstwie i honorze polskich 
żołnierzy, a także o silnej po-
zycji Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Na zakończenie ofi cjalnej uroczystości
ks. por. Krzysztof Ziobro przekazał życzenia 
od bp. Józefa Guzdka i udzielił wszystkim ze-
branym błogosławieństwa. 

Nowa kaplica dla żołnierzy
PKW Rumunia

Nowo wybudowaną kaplicę poświęcono 
także dla polskich żołnierzy służących w Ru-
munii. Co ciekawe, również otwarcie tej ka-
plicy zbiegło się z ważną dla Polaków datą
– rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia ka-
plicy poprzedziła uroczystą zbiórkę z okazji 
rocznicy bohaterskiego zrywu.

Podczas pierwszej Mszy św., którą spra-
wował w nowej kaplicy ks. mjr Tomasz Kraw-
czyk, polscy żołnierze modlili się w intencji 

wszystkich, którzy oddali swoje 
życie za wolność i niepodległość 
Ojczyzny.

W homilii kapelan kontyn-
gentu powiedział, że żołnierze 
powstania odnieśli zwycięstwo 
po latach i w innym wymiarze, 
niż spodziewali się jego uczest-
nicy. – To był posiew dzisiejszej 
wolności, ale także posiew siły, 
z której czerpaliśmy przez lata 
komunistycznego zniewolenia. 

Ks. Krawczyk zwrócił uwagę 
na wystrój kaplicy i znak Polski 
walczącej umieszczony obok 

tabernakulum oraz obraz zawieszony za oł-
tarzem. – Pamięć o ludziach bohatersko sta-
wiających czoła okupantom naszej Ojczyzny 
żyje w naszych żołnierskich sercach. I wła-
śnie ta pamięć była dla nas inspiracją w wy-
konaniu ołtarza naszej kaplicy, w którym 
został umieszczony wizerunek Matki Bożej 
Żołnierskiej. Tak powstało dzieło łączące he-
roizm walki naszych bohaterów z duchowym 
zawierzeniem Maryi – wyjaśnił. 

Dodał, że poniżej umieszczona została 
wstęga z napisem: „Bądź naszą Hetmanką”, 
a wokół obrazu oznaki rozpoznawcze jedno-
stek wojskowych tworzących I zmianę PKW 
w Rumunii. Podkreślił, że w ten sposób wy-
raża się zawierzenie Tej, „która na przestrzeni 
wieków nieodłącznie towarzyszyła polskie-
mu żołnierzowi, była i jest do dziś dla niego 
wsparciem, jest Hetmanką oręża polskiego”. 
– Symbolem tego w obrazie jest okrycie Ma-
ryi w szynel wojskowy i oddanie w opiekę 
Dzieciątku Jezus czapki generalskiej. Opaska 
biało-czerwona znajdująca się na rękawie 
szynela symbolizuje działania żołnierzy pod-
ziemia, natomiast dłoń Maryi podtrzymująca 
okrycie jest wyrazem przyjęcia ich w opiekę 
– powiedział.

Obraz Matki Bożej Żołnierskiej został 
przywieziony z Polski i dedykowany żołnie-
rzom służącym w Rumunii. Wizerunek Ma-
ryi został ufundowany przez anonimowego 
ofi arodawcę. Kaplica powstała dzięki zaan-
gażowaniu polskich żołnierzy z Narodowego 
Elementu Wsparcia (NSE). 

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Nowe kaplice w polskich kontyngentach

Świadectwem potrzeb duchowych żołnierzy służących na misjach pokojowych są kaplice budowane w bazach, dzięki którym można 
odciąć się od przyziemnej rzeczywistości i poświęcić chwilę na modlitwę. Miejsca skupienia pomagają żołnierzom w pełnieniu misji, 
odzyskaniu równowagi duchowej, przypominają dom, a dla kapelanów stanowią naturalne miejsce ich posługi i sprawowania sakra-
mentów. W ostatnim czasie w dwóch kontyngentach – w Afganistanie i Rumunii powstały kaplice. 
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Kaplica w PKW Rumunia

Kaplica w bazie w Bagram
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Ks. kpt. Karol Milik (1892–1976)

Urodzony 24 czerwca 
1892 r. w Renardowi-
cach koło Czechowic 
jako syn Jana, koleja-
rza, i Marii z d. Bor-

gieł. W 1903 r. podjął naukę w Gimnazjum 
Polskim w Cieszynie. W 1911 r. zdał matu-
rę i wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Widnawie w Czechach (kształcącego księży 
dla tej części diecezji wrocławskiej, która po 
1742 r. pozostała w Austrii). 26 lipca 1915 r.
w katedrze we Wrocławiu otrzymał święce-
nia kapłańskie z rąk biskupa wrocławskiego 
Adolfa Bertrama. 1 sierpnia 1915 r. został 
wikariuszem w parafi i Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Skoczowie. W następnym 
roku mianowano go wikariuszem w parafi i 
Świetego Stanisława Biskupa w Bielsku.

W 1917 r. został powołany do armii au-
stro-węgierskiej. Służył w Feldsuperioracie 
w Lublinie. 1 listopada 1918 r. przekazał całe 
biuro Feldsuperioratu tworzącemu się Woj-
sku Polskiemu. 3 listopada 1918 r. pułkownik 
Edward Rydz-Śmigły mianował go kierowni-
kiem Referatu Duchowieństwa w Dowódz-
twie Wojsk Polskich w Lublinie. W połowie 
listopada 1918 r. został mianowany kapela-
nem formującego się w Radomiu 24 pułku 
piechoty. Pod koniec grudnia 1918 r. wraz 
z pułkiem wyruszył na front ukraiński do 
Małopolski Wschodniej. W kwietniu 1920 r.
mianowano go kapelanem 4 pułku piecho-
ty Legionów. W jego składzie uczestniczył 
w walkach z bolszewikami na froncie litew-
sko-białoruskim, m.in. nad Dźwiną i Bere-
zyną. We wniosku o odznaczenie Krzyżem 
Walecznych napisano: „Dnia 21 i 22 sierpnia 
szedł razem z czołowymi szeregami do walki 
i swą równowagą i spokojem wśród świstu 
kul dodawał żołnierzowi otuchy i pewności 
zwycięstwa. Dnia 1 września 1920 r., kiedy
4 p.p. Leg. został otoczony przez przeważa-
jące siły armii konnej Budionnego, tenże 
w ogniu nieprzyjacielskim spowiadał i przy-
gotowywał na śmierć rannych, ładował ich 
na wozy, paraliżując przy tym szerzącą się 
w szeregach panikę. Żołnierzy uciekających 
przed kawalerią nieprzyjacielską zawracał, 
tłumacząc im, że tylko wspólnym wysiłkiem 
mogą ostrzeliwując się ciągle ocalić siebie 
i innych”.

Po wojnie polsko-bolszewickiej, zweryfi -
kowany w stopniu kapelana służył w Dziale 
Duszpasterskim Dowództwa Okręgu Ge-
neralnego Kielce, a od 29 kwietnia 1921 r. 
w Duszpasterstwie DOG Kraków. W 1923 r. 
został proboszczem parafi i wojskowej w Kró-
lewskiej Hucie (obecnie Chorzów). W latach 

NIEBANALNE ŻYCIORYSY

1926–1928 studiował na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytecie Jagiellońskiego, gdzie 
uzyskał stopień doktora prawa kanonicz-
nego. W 1929 r. został kapelanem oddziału 
ZHP w Katowicach, a w 1930 r. członkiem 
komendy ścisłej Śląskiej Komendy Chorągwi 
Męskiej ZHP. Był prezesem chorzowskiego 
komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych, 
sekretarzem Polskiego Białego Krzyża. Dzia-
łał w PCK. 30 grudnia 1930 r. przeszedł 
w stan spoczynku.

W 1933 r. został dyrektorem Towarzystwa 
Czytelni Ludowych w Poznaniu. Tuż przed 
wybuchem II wojny światowej wziął udział 
w kolportowaniu na międzynarodowych 
Targach Poznańskich milionowego nakładu 
pocztówki z nadrukiem Drang nach Osten, 
przedstawiającej dawne ziemie piastowskie 
zajęte przez Niemcy, a oznaczone na niej 
polską granicą. Po wybuchu wojny był po-
szukiwany przez gestapo, a władze niemiec-

kie wyznaczyły nagrodę za jego schwytanie. 
Okupację niemiecką spędził w Warszawie, 
ukrywając się pod nazwiskiem Karol Bor-
gieł. Kierował pracą konspiracyjnego Towa-
rzystwa Czytelni Ludowych. Współpracował 
z organizacją konspiracyjną „Ojczyzna” oraz 
Radą Społeczną przy Biurze Zachodnim. 
Wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Po 
upadku powstania ukrywał się w parafi i na 
Okęciu. Wiosną 1945 r. wrócił do Poznania. 
Arcybiskup Walenty Dymek mianował go 
rektorem kościoła Świętego Jana Kantego.

15 sierpnia 1945 r. Prymas Polski kardynał 
August Hlond mianował go administratorem 

apostolskim dla dolnośląskiej części dawnej 
archidiecezji wrocławskiej. 1 września 1945 r. 
rozpoczął urzędowanie mając do dyspozycji 
tylko 45 polskich kapłanów. 14 październi-
ka 1945 r. odbył ingres do bazyliki Świętej 
Jadwigi w Trzebnicy. Mając uprawnienia bi-
skupa rezydencjalnego rozpoczął tworzenie 
polskiej administracji diecezji. Zorganizował 
urzędy i instytucje archidiecezjalne. Utwo-
rzył Seminarium Duchowne i Sąd Biskupi. 
Dźwignął z ruin katedrę.

21 stycznia 1951 r. komunistyczne wła-
dze podjęły decyzję o usunięciu z Ziem Za-
chodnich i Północnych administratorów 
apostolskich. 26 stycznia 1951 r. ks. Milik 
został aresztowany i wywieziony do Rywał-
du Królewskiego. Po zwolnieniu zamieszkał 
w klasztorze Sióstr Sacre Coeur w Pobiedzi-
skach. W 1956 r., jako jedyny z usuniętych 
administratorów apostolskich, nie mógł wró-
cić do swojej diecezji. W 1957 r. przeniósł się 
do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie pełnił 
funkcję konsultora Ordynariatu Gorzow-
skiego. Zasiadał w Trybunale Prymasow-

skim w Warszawie oraz pracował w Komisji 
Episkopatu Polski.Był autorem podręcznika 
„Życie żołnierza”.

Zmarł 10 maja 1976 r. w Gorzowie Wielko-
polskim. Został pochowany w podziemiach 
archikatedry wrocławskiej, jako pierwszy po 
wojnie rządca archidiecezji.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, 
Medalem za Wojnę 1918-1921 i Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. 
W 1963 r. Ojciec Święty Jan XXIII odznaczył 
go godnością  protonotariusza apostolskiego.

BOGUSŁAW SZWEDO

– kapelan 4 i 24 pułku piechoty, administrator apostolski archidiece-
zji wrocławskiej
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A
ni najgrubsza kreska, anihilująca 
doświadczenie prześladowania Ko-
ścioła katolickiego w czasach Bie-
ruta, Gomułki, Gierka oraz Jaruzel-

skiego do spółki z Kiszczakiem, ani amnezja 
czy zapieranie się zdrady przez sprawców tych 
prześladowań i ich tajnych współpracowni-
ków nie przybliży nas do zakończenia wojny 
„polsko”-polskiej. Lęk sprawców prześlado-
wań i ich tajnych współpracowników o utra-
tę wpływów, apanaży i gotowość ich obrony 
za wszelką cenę po 1989 r. – to wciąż tykająca 
bomba z opóźnionym zapłonem, podłożona 
pod fundamenty wspólnoty, którą jest naród 
polski, ochrzczony 1050 lat temu. Zamilcza-
nie prawdy o ofi arach, żeby chronić sprawców
– nie mieści się ani w porządku chrześcijań-
skiej sprawiedliwości, ani miłosierdzia wobec 
winnych zbrodni. I sprawiedliwość, i miło-
sierdzie bez prawdy – to duchowe wydmuszki, 
które nikogo nie uszczęśliwią ani nie przybliżą 
do przyjęcia największego skarbu – zbawienia, 
które przychodzi przez Krzyż Chrystusa.

Każdy, kto próbuje dotrzeć do prawdy 
o męczennikach komunizmu w najnowszej 
historii Polski, nieuchronnie natrafi  na wątki 
związane z grupami trzymającymi nadal nit-
ki władzy. I może się poczuć przez chwilę jak 
pacynka czy marionetka na dziejowej scenie 
theatrum mundi. Takie chwile zniechęcenia 
i zwątpienia w sens jakiegokolwiek działania 
to oczywiście pokusa dla człowieka wolnego, 
który powinien „bardziej słuchać Boga niż 
ludzi”, Króla królów i Pana panów. A ludźmi 
wolnymi byli bez wątpienia: ks. Roman Ko-
tlarz, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Michał Rapacz, 
a także ofi ary trzech mordów, nieprzypadko-
wo dokonanych w czasie obrad „okrągłego 
stołu” – ks. Sylwester Zych, ks. Stanisław Su-
chowolec czy ks. Stefan Niedzielak.

Przestrzegał młodych przed 
antyreligijną propagandą

– Roman księdzem chciał być od dziecka 
– wspominała jego siostra Michalina Kawa-

lec. Zabawa w księdza i naśladowanie gestów 
kapłańskich w gronie rówieśników należały 
do najczęstszych i ulubionych. Chłopięce 
marzenia się spełniły, a biskup sandomierski 
Jan Kanty Lorek wyświęcił go na prezbitera 
30 maja 1954 r. Jako wikariusz w kolejnych 
parafi ach ks. Roman natychmiast zjednywał 
parafi an, przyciągał młodzież. Można nawet 
zauważyć pewną prawidłowość; im więcej 
ludzi przyciągał, tym większa była wobec 
kapłana wrogość komunistycznej władzy, 
tym bardziej, że był człowiekiem bezpośred-
nim i prostolinijnym, który zło nazywał po 
imieniu. Bez kluczenia i pseudodyplomacji, 
która nie ma nic wspólnego z roztropnością, 
a tylko z tchórzostwem. Wypełniał więc z od-
wagą misję prorocką, gdy ostrzegał młodych 
ludzi: „Młodzieży! Nie wierzcie w to, co wam 
mówią w szkołach, że Boga nie ma i nie było 
na ziemi. Bóg był, jest i będzie, a historia jest 
zmienna. Jaki by nie był rząd, który prze-
śladuje Kościół katolicki, długo nie powoju-
je… Państwo, które wojuje z Bogiem, upaść 
musi tak jak Hitler”. Nie wahał się, w trosce 
o zbawienie wiernych, piętnować negatyw-
nych działań władzy, kolidujących z duchem 
Ewangelii. Gdy był wikarym w Koprzywnicy
(1958–1959) wystąpił w obronie krzyża 
w szkole i religii. Komunistyczne władze dą-
żyły do usunięcia ks. Kotlarza z parafi i. Wier-
ni stanęli murem za swoim kapłanem; inter-
weniowali w urzędach. Bp Jan Kanty Lorek 
bronił ks. Kotlarza w Urzędzie ds. Wyznań. 
Konsekwencją było ograniczenie posługi ka-
płana „wyłącznie do stanowiska wikariusza 
parafi i wiejskiej”. Wciągu pierwszych siedmiu 
lat posługi duszpasterskiej ks. Kotlarz praco-
wał w sześciu parafi ach: Szydłowcu, Żarnowie, 
Koprzywnicy, Mircu, Kunowie i Nowej Słupi.

Plecy czarne jak sutanna
Ostatnia stacja drogi krzyżowej ks. Roma-

na rozpoczęła się w parafi i Pelagów, położo-
nej w bezpośrednim sąsiedztwie Potkanowa, 
przemysłowej dzielnicy Radomia. Jako wi-

kariusz wypełniał de facto obowiązki pro-
boszczowskie od 1961 r., zastępując chorego 
ks. Michała Skowrona. Posługiwał też psy-
chicznie chorym jako kapelan w Wojewódz-
kim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w pobliskich Krych-
nowicach. I to właśnie w tym szpitalu po 
dwóch godzinach agonii oddał ducha Panu, 
18 sierpnia 1976 r. o godz. 8.00.

Wydarzenia poprzedzające tę śmierć 
wskazują na udział specjalnej esbeckiej grupy 
„D”, która działała bezśladowo w strukturach 
komunistycznej bezpieki, mordując niewy-
godnych dla władzy księży. Stąd funkcjonu-
jące do dziś gorzko-ironiczne określenie, że 
za niewyjaśnionymi mordami stali „nieznani 
sprawcy”.

Apogeum męczeństwa ks. Romana Kotla-
rza to czas między 25 czerwca a 15 sierpnia 
1976 r., kiedy to zasłabł w czasie odprawia-
nia swojej ostatniej Mszy św. w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Przed południem 25 czerwca ks. Roman 
pojechał do Radomia, m.in. na obiad w sto-
łówce dla księży prowadzonej przez siostry 
zakonne przy parafi i św. Jana Chrzciciela. 
To był dzień największych protestów robot-
ników Radomia, którzy wyszli na ulice, aby 
upomnieć się o godność ludzi ciężkiej pracy 
dla kraju (bezpośrednim impulsem były dra-
styczne podwyżki cen podstawowych pro-
duktów żywnościowych).

Robotnicy kierowali się w stronę ulicy
1 Maja, gdzie mieściła się siedziba komuni-
stycznej władzy – Komitet Wojewódzki PZPR.

Ksiądz znalazł się w środku pochodu. 
„Ksiądz z nami, to i parafi a z nami” – pojawi-
ły się entuzjastyczne okrzyki protestujących. 
Przy kościele Świętej Trójcy, ze schodów 
świątyni, ks. Kotlarz pobłogosławił robotni-
ków znakiem krzyża. Gdy wracał, również 
spotkał robotników na placu Konstytucji. 
Tak pisał o tych wydarzeniach w brulionie 
listu do Prymasa Polski Stefana kardynała 
Wyszyńskiego: „Świadomie i dobrowolnie 
w ogromnej rzeszy strajkujących z Zakładów 

Nie potrafił milczeć,
gdy działa się krzywda

Wspomnienie o ks. Romanie Kotlarzu (1928–1976)

„Ze wszech miar słuszne jest przekonanie, że budowanie sprawiedliwego ładu w wolnej Pol-
sce powinno się zaczynać od wielkiej refleksji nad latami zmagań o jej kształt. Ta refleksja 
ma prawo ujawniać cierpienia i ofiary ponoszone w imię troski o sprawiedliwość” – pisał 
w kontekście męczeńskiej śmierci ks. Romana Kotlarza biskup sandomiersko-radomski
Edward Materski…
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Metalowych Waltera. […] Przez kilka chwil, 
w sutannie, maszerowałem środkiem ulicy, 
raz po raz pozdrawiano mnie: «Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus! Dziękujemy 
księdzu! Bóg zapłać!» Odpowiadałem: «Na 
wieki wieków! Szczęść Boże!»”

Władza, która jedynie fasadowo i propa-
gandowo reprezentowała robotników, odpo-
wiedziała represjami wobec nich na wielką 
skalę. „Ścieżki zdrowia”, bicie przesłuchiwa-
nych, zwolnienia z pracy, pozostawianie bez 
środków do życia, tzw. wilczy bilet, areszto-
wania, odbieranie publicznie dobrego imie-
nia w szeptanej i głośnej propagandzie, która 
nazywała robotników „warchołami” – to tyl-
ko niektóre formy tych represji. Ks. Kotlarz, 
który w swoim dotychczasowym kapłańskim 
życiu nigdy nie milczał, gdy działa się krzyw-
da, bez względu na koszty własne, i tym ra-
zem stanął po stronie krzywdzonych, a nie 
oprawców. Na niedzielnych Mszach św. wziął 
w obronę tych, „którzy cierpią prześladowa-
nia dla sprawiedliwości”. Zachęcał do modli-
twy w intencji represjonowanych. „Człowiek 
chce, Kochani, by miał czym oddychać, chce 
mieć coś do jedzenia, nawet waży się krew 
przelewać o chleb, jak to było na ulicach miast 
Wybrzeża! […] Człowiek dzisiaj pragnie nie 
tylko pieniędzy, chleba, mieszkania, lodów-
ki, telewizora, samochodu. Człowiek pragnie 
prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. 
Ludzie chcą dzisiaj szacunku, wołają o szacu-
nek! I mają niektórzy odwagę upomnieć się tu 
i tam w obronie swej ludzkiej godności”.

Na Mszach św. sprawowanych przez od-
ważnego „żołnierza Chrystusa, który wziął 
udział w trudach i przeciwnościach”, pojawili 
się przeciwnicy armii Pana. Szpicle współ-
pracujący z SB (z IV Wydzoałem ds. Walki 
z Kościołem) ze swoimi magnetofonami, by 
inwigilować księdza. Tak było na Mszy św. po-
rannej 11 lipca 1976 r. w Pelagowie, przy czym 
ks. Roman miał świadomość ich obecności: 
„A jeżeli w tej chwili jest tu ktoś, aby podsłu-
chiwać księdza, to pomódlmy się o rozum, 
o tchnienie w jego serce... Lud pracy, lud ro-
botniczy miał słuszne prawa i słusznie postą-
pił, choć niektórzy ludzie włączyli się w sposób 
niekulturalny do pewnych spraw, ale Bóg jest 
z nami. Najmilsi, razem z wami byłem obec-
ny na ulicach miasta Radomia, błogosławiłem 
wasze szeregi, wasze trudy, wasze słuszne pra-
wa. […] Ukochani, jesteśmy zobowiązani wo-
bec tych naszych braci Polaków, którzy w tej 
chwili ogromne cierpią katorgi. Nie wolno 
nam milczeć, nie wolno nam nie modlić się za 
nich. […] Chleba naszego powszedniego daj 
nam, tak wołał Radom, tak żeśmy wspólnie 
wołali razem. Ja z wami...”

Do Warszawy przesłany został tajny 
szyfrogram, który informował o postawie 
księdza od 1958 r., m.in. że „nakłaniał żony 
członków partii, by zmuszały swych mężów 
do wystąpienia z PZPR” oraz że „z negatyw-
nej pozycji oceniał wydarzenia w Czecho-

słowacji w 1968 r. oraz wypadki grudniowe 
w 1970 r. na Wybrzeżu”.

Kapłan, który opowiadał się tak zdecy-
dowanie po stronie krzywdzonych przez 
niesprawiedliwą władzę – dążącą do zajęcia 
miejsca Pana Boga i programowego zniszcze-
nia fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej 
– podzielił los swego Mistrza, Pana Jezusa. 
Pan Jezus przecież także demaskował i sta-
nowczo reagował na nadużycia władzy arcy-
kapłanów. Rozpoczęła się akcja zastraszania 
ks. Kotlarza; inwigilacja, donosy do kurii, 
wzywanie na przesłuchanie prokuratorskie. 
Dyrektor Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wo-
jewódzkiego w Radomiu, Stefan Borkiewicz, 
zwrócił się do administratora apostolskiego 
diecezji sandomierskiej bp. Piotra Gołę-
biowskiego z żądaniem: „z uwagi na cha-
rakter wydarzeń z dnia 25 czerwca 1976 r.
publiczna wypowiedź ks. Kotlarza wymaga 
szczególnie ostrego napiętnowania”. Uzasad-
nienie brzmiało: ks. Kotlarz w kazaniu „do-
puścił się zarówno przestępstwa publicznego 
pochwalania zbrodni, jak i nadużywania am-
bony do celów niemających nic wspólnego 
z religią oraz szkodliwych dla Państwa”. 

Totalitarna władza komunistów stoso-
wała przemoc wobec kapłanów dwutorowo. 
Przez ofi cjalne działania oraz działania ukryte 
o charakterze przestępczym (funkcjonariu-
sze SB, WSW). Takich represji doświadczył
ks. Kotlarz. Przed plebanię po północy pod-
jeżdżał samochód z esbekami. Świadkiem 
jednego z napadów w sierpniu 1976 r. była 
mieszkanka Pelagowa, która przygotowywała 
księdzu posiłki. Krystyna Stancel otworzyła 
drzwi trzem mężczyznom, którzy powiedzieli, 
że są „kolegami księdza”. – Otworzyłam sama 
drzwi i do księdza weszło dwóch panów – ze-
znawała Krystyna Stancel. – Trzeci został ze 
mną. […] Przymknęli drzwi. Usłyszałam, jak 
ksiądz upadł na podłogę i zaczął jęczeć. Mó-
wił: „O Jezu, o Jezu!”. I zaczęłam krzyczeć. 
A ten: „Cicho być!” […] Co miał w ręce, to nie 
wiem. Przylał mi na prawym boku, że miałam 
znak do trzech miesięcy. I zaczęłam płakać 
i krzyczeć. Ksiądz mówi: „Dziecko, uciekaj do 
dzieci!” […] Ja uciekłam.

Ksiądz nie domagał coraz bardziej. Coraz 
częściej polegiwał w łóżku. Pewnego razu 
odwiedził go bratanek Eugeniusz Kotlarz.
– Jego plecy były czarne jak sutanna – opo-
wiadał, całe w sinych pręgach. – Siedziałem 
do późnych godzin nocnych ze stryjem, 
który zasypiał i budząc się krzyczał: „Mamo 
biją!” – zeznawał bratanek. – Stryj powiedział 
mi – relacjonował dalej Eugeniusz Kotlarz – 
że ubiegłej nocy około 1.00 lub 2.00 w cza-
sie snu podjechał pod jego dom samochód. 
Prawdopodobnie obudziła go hałaśliwa praca 
silnika samochodowego. Kiedy wyjrzał przez 
okno, zauważył trzech mężczyzn w maskach, 
którzy domagali się otwarcia drzwi. […] Po-
nieważ stryj obawiał się tych ludzi, nie chciał 
otworzyć drzwi. Mężczyźni ci wówczas ło-

mem wyważyli drzwi i wtargnęli do miesz-
kania, gdzie dotkliwie pobili stryja i porzucili 
go w takim stanie – to fragment relacji Euge-
niusza Kotlarza, bratanka ks. Romana.

Matko ratuj!
Jak dotkliwe, sadystyczne metody stoso-

wali esbeccy oprawcy wobec ks. Kotlarza, 
świadczy stan fi zyczny i psychiczny, do ja-
kiego go doprowadzili. Osoby świeckie i du-
chowne, towarzyszące kapłanowi na co dzień, 
były zaniepokojone i próbowały jakoś ulżyć 
jego cierpieniu. Był jednak tak zastraszony, że 
obawiał się nawet osób mu życzliwych.

 Swoją ostatnią Mszę św. odprawił 15 sierp-
nia 1976 r. Przy ołtarzu zasłabł. Zdążył krzyk-
nąć: „Matko ratuj!” Stracił przytomność.

Zmarł po dwóch dniach, w szpitalu 
w Krychnowicach, opatrzony świętymi sa-
kramentami 17 sierpnia 1976 r. Pogrzeb w ro-
dzinnych Koniemłotach pod Staszowem od-
bywał się oczywiście pod czujnym okiem SB.

Zgon nastąpił z „przyczyn naturalnych”
– jak brzmiała ofi cjalna wersja komunistów.

Po zmianach ustrojowych śledztwo podjęto 
na nowo... Z takim samym skutkiem jak w wy-
padku mordu na ks. Popiełuszce, ks. Zychu, 
ks. Rapaczu, ks. Suchowolcu, ks. Niedzielaku 
i tylu innych ofi arach „nieznanych sprawców”. 
Kapłani męczennicy już przebaczyli swoim 
oprawcom i wstawiają się za nich u sprawie-
dliwego Sędziego. Obowiązkiem żyjących jest 
wierna pamięć o świadkach Chrystusa, aby 
kapłańska ofi ara na wzór Chrystusa owocowa-
ła... I aby następne pokolenia nie zagubiły się 
w narracji fake newsów, autoryzowanych przez 
kolejne wcielenia „nieznanych sprawców”.

Ks. Roman Kotlarz pisał w swoim testa-
mencie w 1967 r: „Gdy Bóg odwoła mnie 
z tego świata – ciało moje pogrzebać w zwy-
kłym grobie w rodzinnej parafi i Koniemłoty. 
[…] Niech Dobry Bóg będzie mi Miłosierny. 
Godzinę swej śmierci polecam Najświętszej 
Maryi Matce Miłosierdzia. Zostańcie z Bo-
giem. Z serca Wam błogosławię. Amen”.

Gdy przeczuwał, że ta godzina już się 
zbliża, powiedział do swojej siostry: – Prze-
chodziłem „ścieżkę zdrowia” (bicie pałkami 
milicyjnymi) i tą „ścieżką” pójdę do Boga.

***
Wydarzenia protestów robotniczych 

z czerwca 1976 r. i świadectwo męczeństwa  
ks. Romana Kotlarza biorą właśnie na warsz-
tat młodzi fi lmowcy. Powstaje fi lm „Klecha” 
– to kryptonim nadany ks. Romanowi Kotla-
rzowi przez esbeków z IV Wydziału ds. Walki 
z Kościołem. 

Premiera fi lmu „Klecha” przewidziana jest 
na przyszły rok, na 17 października 2018 r.
Tego dnia, gdyby żył, ks. Roman Kotlarz 
skończyłby 90 lat. Jego postać odtworzy Ire-
neusz Czop, a głównego esbeka prześladowcę 
zagra Piotr Fronczewski.

ELŻBIETA SZMIGIELSKA-JEZIERSKA
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W
e Mszy św. uczestniczyli mini-
ster Wojciech Kolarski repre-
zentujący protektora ruchu har-
cerskiego w Polsce – prezydenta 

Andrzeja Dudę, władze największych organi-
zacji harcerskich: ZHR z przewodniczącym 
harcmistrzem Grzegorzem Nowikiem, ZHP 
– z druhną naczelnik harcmistrz Małgorzatą 
Sinicą, Skautów Europy – z przewodniczą-
cym Piotrem Sitko. Obecni byli także kape-
lani naczelni związków harcerstwa ks. Robert 
Mogiełka (ZHR) i ks. Wojciech Jurkowski 
SAC (ZHP), a także duszpasterz krajowy 
Skautów Europy – ks. Piotr Zamaria.

Harcerze z różnych organizacji wypełni-
li katedralny kościół i włączyli się czynnie 
w przygotowanie liturgii.

Kazanie wygłosił ks. Jan Dohnalik – przed-
stawiciel biskupa polowego ds. koordynacji 
duszpasterstwa harcerzy, kanclerz kurii Ordy-
nariatu Polowego. Przywołał obraz namiotu 
jako miejsca bezpiecznego, choć pozbawio-
nego wygód, które chroni przed deszczem, 
zimnem i wiatrem. – My jednak gromadzimy 
się dzisiaj, aby modlić się za tych, których pod-
czas ostatniej straszliwej nawałnicy namioty 
nie osłoniły wystarczająco, którzy – mimo 
czujności instruktorów i niezwykle sprawnej 
ewakuacji – w zniszczonym przez żywioł obo-
zie zostawili swoje zdrowie, a nawet życie…
– powiedział.

Namiot jest także często wspominany 
w Piśmie Świętym, jest miejscem związanym 
ze zbawczym działaniem Bożym. Jak przypo-
mniał ks. Dohnalik, to właśnie w namiocie 

harcerskiej. Życzę nam wszystkim tutaj zgro-
madzonym harcerzom i skautom różnych 
formacji, żeby to dzisiejsze braterstwo trwało 
i rodziło piękne owoce.

Ks. kanclerz wezwał także do ufności 
Bogu, do wiary, że po śmierci czeka na nas 
wieczne szczęście: – Wierzymy, że On nadal 
chce nas ratować, nieustannie nam towarzy-
szy i pośród harcerskiego życia stale na nowo 
rozbija namiot swojej obecności. Mamy 
mocną nadzieję, że po drugiej stronie życia 
jest przygotowane wieczne mieszkanie, które 
nie zawali się pod żadną wichurą i nawałnicą. 
I modlimy się, za Olgę i Joasię, żeby dotarły 
tam, gdzie „Pan otrze z naszych oczu wszelką 
łzę”, na zawsze szczęśliwe.

Po komunii głos zabrali minister Wojciech 
Kolarski reprezentujący prezydenta Andrzeja 
Dudę, protektora ruchu harcerskiego w Pol-
sce, oraz harcmistrz Grzegorz Nowik, prze-
wodniczący ZHR, którzy podziękowali za 
wszelką pomoc niesioną podczas nawałnic.

Na zakończenie bp Guzdek zwrócił uwa-
gę, że obecnie w walce o wychowanie młode-
go człowieka harcerstwo dysponuje najlepszą 
metodą – „młodzi wychowują młodych a to-
warzyszą im doświadczeni, starsi harcmi-
strzowie”. Zachęcił do dostrzeżenia, że cho-
ciaż w bitwie z żywiołem byli polegli, ranni, 
to „wygrał harcerski duch braterstwa i soli-
darności, który rozlał się szerzej, dalej, zapalił 
innych”. Ordynariusz wojskowy wezwał także 
do oddania tych doświadczeń Bogu i czerpa-
nia z nich nauki. – To jest niezwykle ważna 
lekcja. Zawierzmy ją i swoje życie. Obyśmy 
nigdy nie zdezerterowali z harcerskiej me-
tody wychowania, bo ona jest najlepsza, bo 
młody człowiek mierzy się z przeciwnościa-
mi i żywiołami po to, by się przygotować do 
dorosłego życia, by zdać egzamin z miłości 
Boga i Ojczyzny, tak jak to robili harcerze 
Szarych Szeregów tu, wychodząc z tej kate-
dry, by wspierać powstańców. Bardzo dzię-
kuję wszystkim za chwilę refl eksji, modlitwy 
i braterstwa.

W czasie Mszy św. harcerze zebrali ofi ary, 
które zostaną przeznaczone na pomoc po-
szkodowanym przez nawałnice.

JOWITA RUSIECKA

Bóg rozmawiał z Mojżeszem, to w nim była 
przechowywana Arka Przymierza i ostatecz-
nie Bóg, jak czytamy w Ewangelii wg św. Jana, 
rozbił namiot pośród swojego ludu, przyj-
mując człowieczeństwo (por. J 1,14). – Dzieli 
z nami wszystkie bóle, trudności i cierpienia 
naszej ziemskiej wędrówki. Także dziś sta-
wia między nami wyjątkowy namiot swojej 
obecności i swojej opieki. Jeżeli nasze ręce 
po tragicznych przeżyciach poprzedniego 
weekendu są jeszcze za słabe, żebyśmy sami 
umieli rozbić nasze namioty – wejdźmy do 
Jego świątyni, do Jego namiotu i poczujmy 
się w nim rzeczywiście bezpieczni. W swoim 
namiocie Pan uczy nas dziś dwóch funda-
mentalnych postaw: modlitwy i braterstwa 
– zachęcał kapłan.

Osobom, które cierpią z powodu tak trud-
nych doświadczeń, powinniśmy ofi arować 
naszą modlitwę, bo „w obliczu śmierci i wiel-
kiego cierpienia modlitwa jest właśnie naj-
bardziej konkretną i praktyczną odpowiedzią 
chrześcijan”, jak podkreślił kaznodzieja.

Tragedia, która zaistniała, stała się szan-
są do okazania braterstwa – jednej z pod-
stawowych wartości harcerskich. – Harcerz 
w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa 
każdego innego harcerza – przypomniał
ks. Dohnalik. – Nasza obecność tutaj jest zna-
kiem, że postrzegamy zmarłe harcerki – Joasię 
i Olgę – jako osoby bardzo nam bliskie, nie-
zależnie od organizacji, z jakiej pochodzimy. 
(…) Dostrzeżmy, że ten Boży namiot, jaki dziś 
Pan dla nas zbudował, jest otwarty dla wszyst-
kich naszych braci i sióstr z każdej organizacji 
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Msza św. w intencji tragicznie zmarłych harcerek

Bóg nadal chce nas ratować
W katedrze polowej 20 sierpnia biskup polowy Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa harcerzy, 
odprawił Mszę św. w intencji tragicznie zmarłych harcerek, osób pogrążonych z żałobie oraz o łaskę szybkiego powrotu do pełni sił 
i zdrowia dla wszystkich rannych i poszkodowanych. Harcerki śp. Olga i śp. Joanna ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zginęły 
podczas nawałnicy, która przeszła przez ich obóz w miejscowości Suszek (woj. pomorskie) w nocy z 11 na 12 sierpnia.
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WARSZAWA-REMBERTÓW 
1 września, w 78 rocznicę niemieckiej agresji na Polskę, w kościele 
garnizonowym pw. św. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie odpra-
wiona została Msza św. z udziałem władz Akademii Sztuki Wojennej 
oraz przedstawicieli urzędu dzielnicy z burmistrzem Mieczysławem 
Golónką oraz Jadwigą Chruściel – gościem szczególnym uroczystości, 
córką gen. Antoniego Chruściela ps. „Montera”.

Mszę św. sprawował proboszcz parafi i ks. ppłk Krzysztof Kaco-
rzyk. W kazaniu wskazał na bohaterstwo obrońców Polski z 1939 r., 
ich wiarę, determinację w obronie Ojczyzny. Podczas modlitwy po-
wszechnej wspomniano wszystkich zmarłych Polaków poległych na 
frontach II wojny światowej oraz żyjących weteranów walk.

Po zakończeniu Eucharystii odbyła się ceremonia złożenia wieńców 
przy pomniku ofi ar egzekucji niemieckich przy ul. Powroźniczej.  PH

WĘGORZEWO
Obchody święta 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie roz-
poczęły się 31 sierpnia uroczystą Mszą św. w kościele garnizonowym 
w Węgorzewie, którą celebrował ks. prał. Kazimierz Gryboś, pro-
boszcz konkatedry w Suwałkach, w intencji żołnierzy i pracowników 
11 Mazurskiego Pułku Artylerii. Kazanie wygłosił kapelan 11 MPA
ks. mjr Sebastian Piekarski.

W jednostce zorganizowano wtedy Dzień Otwartych Koszar z po-
kazem uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu
11 MPA. Uroczysty apel swoją obecnością zaszczycili m.in. Bartosz 
Kownacki – sekretarz stanu w MON, Jarosław Zieliński – wicemi-
nister spraw wewnętrznych i administracji, gen. dyw. Jarosław Mika
– dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz gen. dyw. Marek 
Sokołowski – dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. 

Głównym elementem uroczystości było przekazanie przez wice-
ministra Kownackiego insygniów z fl agą państwową RP i proporczy-
kiem 11 Pułku Artylerii, które zostały umieszczenie na haubicy samo-
bieżnej kalibru 155 mm KRAB. Symbolicznym przypieczętowaniem 
przekazania modułu ogniowego „REGINA” w struktury Pułku było 
oddanie salutu armatniego na cześć 11 MPA.  RŁ

CARITAS 
27 sierpnia w kościołach garnizonowych odczytany został komu-
nikat biskupa polowego Józefa Guzdka dotyczący pomocy poszko-
dowanym w wyniku nawałnic, które w ostatnim czasie nawiedziły 
północne regiony Polski.

Ordynariusz polowy zwrócił się z prośbą do wiernych o mo-
dlitwę w intencji ofi ar oraz o wsparcie materialne dla poszkodo-
wanych. Po każdej Mszy św. przeprowadzona została zbiórka ofi ar 
do puszek na rzecz najbardziej potrzebujących.  Zebrane środki 
zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Ordynariatu Polo-
wego WP do Caritas Polska. Jak dotąd przekazano kwotę 23000 zł 
na rzecz ofi ar wichur i nawałnic na Pomorzu.  GP

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:  
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KOSOWO
15 sierpnia w Prizren w Kosowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 
Święta Wojska, podczas której odczytana została decyzja o mianowa-
niu żołnierzy na kolejne stopnie wojskowe. Dowódca Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego ppłk Robert Kruz osobiście wręczył 15 aktów 
mianowań oraz oznaczeń kolejnych stopni wojskowych żołnierzom. 

Wśród awansowanych byli zarówno ofi cerowie, podofi cerowie, jak 
i szeregowi. Nie zabrakło również szczerych życzeń od zebranych na 
zbiórce kolegów z PKW KFOR. 

Druga część uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego 
w Kosowie odbyła się w godzinach popołudniowych w bazie No-
thing Hill. Uroczysty apel, poprzedzony Mszą św. sprawowaną przez
ks. por. Sławomira Bylinę, stanowił zwieńczenie tych obchodów.

Wśród zaproszonych gości obecny był m.in. ambasador RP w byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii Jacek Multanowski. – Obecnie 
Wojsko Polskie również ofi arnie służy Ojczyźnie, strzegąc polskich 
granic i biorąc udział w misjach poza granicami kraju. (…) Święto 
Wojska Polskiego to znakomita okazja, aby podziękować za służbę 
Polsce i wyzwania, jakie musicie udźwignąć – powiedział w czasie 
uroczystości. 

Uroczysty apel zakończyła defi lada pododdziałów, po której do-
wódca kontyngentu zaprosił przybyłych gości na okolicznościowe 
spotkanie połączone z poczęstunkiem.   SN

ŁOTWA
Święto Wojska Polskiego w PKW Łotwa upamiętniające zwycię-
ską bitwę na przedpolach Warszawy zainaugurowano 14 sierpnia 
Mszą św. w intencji żołnierzy PKW, którą odprawił ks. mjr Grzegorz
Przewrocki. 

15 sierpnia odbyły się międzynarodowe zawody sportowe w biegu 
na 10 km i crossfi cie o puchar Dowódcy PKW. 

O godz. 13.00 rozpoczęła się część ofi cjalna, na którą przybyli za-
proszeni przez dowódcę goście honorowi z ambasador Ewą Dębską 
na czele, której towarzyszyli konsul ambasady polskiej Wojciech Kraj 
oraz attaché wojskowy na Łotwie płk Roman Opalach. 

W czasie swojego przemówienia płk Ilmars Lejins w imieniu do-
wódcy Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy złożył życzenia wszystkim 
żołnierzom PKW oraz nawiązał do wspólnej historii łączącej obydwa 
nasze kraje. Ponadto odczytane zostały listy dowódcy 16 Pomorskiej 
Dywizji Zmechanizowanej i dowódcy 1 Brygady Logistycznej oraz 
rozkazy dotyczące mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Akty mianowania wręczył dowódca PKW mjr Marek Potorski 
wraz z panią ambasador i attaché wojskowym. PB
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