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

Na okładce:
78 rocznica agresji sowieckiej na Polskę,
Warszawa, 17 września 2017 r.,
fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 20 września 2017 r.

Z
róbmy pierwszy krok” – pod ta-
kim hasłem, nawiązującym do 
procesu pojednania po trwającej 
50 lat wojnie domowej w Ko-

lumbii, przebiegała 20. zagraniczna podróż 
Franciszka, a piąta do Ameryki Łacińskiej. 
W dniach 6-10 września papież odwiedził Bo-
gotę, Villavicencio, Medellín i Cartagenę. 

Pielgrzymka rozpoczęła się od spotkania 
z prezydentem Juanem Manuelem Santosem, 
który podkreślił, że Kolumbia jest „jedynym 
krajem na świecie, w którym dziś broń zastę-
pują słowa, gdzie broń jest niszczona i staje 
się podstawą, aby stać się pomnikiem poko-
ju”.  Franciszek zachęcił do wspierania kul-
tury spotkania, która wymaga umieszczenia 
w centrum wszelkich działań politycznych, 

społecznych i gospodarczych godności osoby 
ludzkiej i poszanowania dobra wspólnego. 

O pokój w Kolumbii papież modlił się 
w prymasowskiej katedrze w Bogocie przed 
obrazem Matki Bożej z Chiquinquirá. 

Podczas spotkania ze 130 biskupami Ko-
lumbii papież zapewnił, że przybył, „aby 
głosić Chrystusa i odbyć w Jego imieniu piel-
grzymkę pokoju i pojednania”. – Chrystus jest 
naszym pokojem! On nas pojednał z Bogiem 
i między sobą! – przypomniał Franciszek. Na-
wiązując do hasła swojej pielgrzymki: „Uczy-
nić pierwszy krok”, podkreślił, że Kolumbia 
potrzebuje takiego spojrzenia biskupów, któ-
re będzie ją wspierać w odwadze pierwszego 
kroku ku trwałemu pokojowi, pojednaniu, 
odrzucenia przemocy jako sposobu przezwy-

Wizyta pojednania i pokoju
ciężenia nierówności, nędzy i nierówności, 
które są źródłem wielu cierpień, wyrzeczenia 
się drogi korupcji.

Msza św. w parku Simóna Bolívara w Bo-
gocie z udziałem 1,3 mln wiernych była 
głównym punktem wizyty Franciszka w sto-
licy Kolumbii. W homilii zwrócił uwagę na 
„ciemności” w życiu Kolumbijczyków: nie-
sprawiedliwości i nierówności społeczne; 
konsumowanie w sposób egoistyczny i nie-
umiarkowany tego, co jest przeznaczone dla 
dobra wszystkich; brak poszanowania dla 
ludzkiego życia, który codziennie przerywa 
istnienie wieku niewinnych istot, których 
krew woła do nieba; pragnienie zemsty i nie-
nawiści, które plami krwią ludzką ręce tych, 
którzy wymierzają sobie sprawiedliwość na 

własną rękę; mroki tych, którzy sta-
ją się niewrażliwi na cierpienie wie-
lu ofi ar. – Jezus rozprasza i niszczy 
wszystkie te mroki swoim nakazem 
na łodzi Piotrowej: „Wypłyń na głę-
bię” – podkreślił Franciszek.

Piątek, 8 września, był w progra-
mie papieskiej wizyty „Dniem Pojed-
nania”. Franciszek spędził go w poło-
żonym 86 km na południe od stolicy 
mieście Villavicencio. Główną uro-
czystością tego dnia była Msza św., 
podczas której Ojciec Święty beatyfi -
kował kolumbijskich męczenników: 
bp. Jesúsa Emilio Jaramillo Monsalve 
(1916-1989) i ks. Pedro Maríę Ra-
míreza Ramosa (1899-1948), którzy 

zginęli za wiarę w okresie wielkich napięć 
społecznych po II wojnie światowej.

Podczas spotkania modlitewnego w in-
tencji pojednania narodowego, z udziałem 
przedstawicieli ofi ar przemocy, wojskowych, 
policjantów i byłych członków antyrządo-
wych ugrupowań partyzanckich, papież wy-
słuchał świadectw byłych członków dwóch 
spośród nich: FARC i ELN, ofi ary miny prze-
ciwpiechotnej i kobiety, która straciła czworo 
najbliższych.

W intencji pokoju i pojednania odmówio-
no modlitwę przed wizerunkiem Ukrzyżo-
wanego, czarnego Chrystusa z Bojará. Figura 
Zbawiciela na krucyfi ksie została pozbawio-
nego rąk i nóg w czasie walk w wojnie domo-
wej. Wraz z 400 dziećmi Franciszek modlił 

się także przy Krzyżu Pojednania. Wypisana 
jest tam liczba osób, które padły ofi arą upro-
wadzeń, morderstw a także min przeciwpie-
chotnych w latach 1964-2016 w regionie Ni-
zin Wschodnich. 

Czwarty dzień wizyty apostolskiej w Ko-
lumbii papież Franciszek spędził w Medellín. 
Podczas Mszy św. na lotnisku przypominał 
zebranym, że jako chrześcijanie są wezwani 
do naśladowania ze wszystkich sił Chrystusa. 
– Nasze bycie uczniem nie może być motywo-
wane uzasadniane jedynie przyzwyczajeniem, 
bo mamy metrykę chrztu, ale musi wychodzić 
od żywego doświadczenia Boga i Jego miłości. 
Bycie uczniem to nie coś statycznego, ale stały 
ruch ku Chrystusowi – tłumaczył. 

W Domu św. Józefa papież spotkał się 
z dziećmi porzuconymi i będących ofi ara-
mi przemocy. Ośrodek ten, funkcjonujący 
w Medellín od ponad 100 lat, jest jedną z naj-
większych instytucji pomocy działających 
w mieście. W hali widowiskowo-sportowej 
„La Macarena” Franciszek spotkał się z du-
chowieństwem, zakonnikami i zakonnicami, 
seminarzystami oraz ich rodzinami. – Powo-
łania do szczególnej konsekracji umierają, 
gdy chcą się karmić zaszczytami, gdy po-
budza je poszukiwanie spokoju osobistego 
i awansu społecznego, gdy motywuje je „ro-
bienie kariery”, przywiązanie do interesów 
materialnych, co prowadzi nawet do otępia-
jącej żądzy zysku – przestrzegał. 

W ostatnim dniu wizyty papież był 
w Cartagenie. Najpierw poświęcił kamienie 
węgielne dla domów fundacji Talitha Kum, 
niosącego pomoc ofi arom turystyki seksual-
nej i handlu ludźmi, a także odwiedził jeden 
z domów. Przed jezuickim kościołem św. Pio-
tra Klawera Franciszek odmówił modlitwę 
„Anioł Pański”. W krótkim rozważaniu przy-
pomniał postać św. Piotra Klawera, który po-
święcił się posłudze wśród niewolników. 

Ostatnim punktem programu przed poże-
gnaniem na lotnisku była Msza św. w porcie, 
w czasie której Franciszek zachęcił Kolum-
bijczyków do odrzucenia przemocy i do bu-
dowania kultury życia i spotkania. Przyznał, 
że w tych dniach usłyszał „wiele świadectw 
osób, które wyszły naprzeciw tych, którzy 
wyrządzili im zło”. 

OPRAC. KES

Ojciec Święty Franciszek w Kolumbii (6-10 września 2017 r.)
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Spotkanie Ojca Świętego z kolumbijskimi policjantami
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Prawda i przebaczenie
Msza św. w Muzeum Katyńskim

Mszą św. polową w Muzeum Katyńskim 
uczczono 17 września pamięć o ofi arach do-
konanej 78 lat temu agresji sowieckiej na Pol-
skę. Modlitwie przewodniczył biskup polowy 
Józef Guzdek. 

Bp Guzdek zwrócił uwagę, że decyzja 
o agresji sowieckiej zapadła dużo wcześniej 
niż we wrześniu 1939 r. – Stalin dotknięty klę-
ską z 1920 r. postanowił wykonać wyrok na 
Polsce. Wspomnę, że w tym roku przypada 
80 rocznica tzw. operacji polskiej, przepro-
wadzonej przez NKWD w latach 1937-1938. 
W tamtym czasie brutalnym represjom zo-
stało poddanych dziesiątki tysięcy polskich 
rodzin zamieszkałych za wschodnią granicą 
Rzeczpospolitej – powiedział. Dodał, że żądza 
zemsty była jednak większa, czego wyrazem 
było dokonanie zbrodni katyńskiej oraz liczne 
wywózki Polaków w głąb sowieckiej Rosji. 

Bp Guzdek podkreślił, że napaść sąsiada 
ze wschodu nie była jednorazowym wyda-
rzeniem, ale kontynuacją zbrodni na polskim 
narodzie, a jej zasadniczym motywem była 
nienawiść żywiona przez sprawującego to-
talitarną władzę Józefa Stalina. – Ponieważ 
Polacy byli odporni na sowietyzację, nie po-
rzucali swych tradycji i zwyczajów oraz nie 
poddawali się procesowi ateizacji – musieli 
zginąć – powiedział. 

Biskup polowy stwierdził, że nie wystar-
czy przypominać wydarzenia z naszej hi-
storii, ale trzeba pytać, co należy uczynić, 
„aby przerwać tę spiralę nienawiści, chęci 
odwetu i zemsty”. – Ewangelia podpowiada, 
że na te schorzenia duszy człowieka, ludów 
i narodów są dwa skuteczne lekarstwa: praw-
da i przebaczenie. Jezus powiedział wprost: 
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”
– od nienawiści, niechęci i pragnienia zemsty. 
Więcej – prawda jest warunkiem wolności! 
Tylko dzięki niej można zamykać nawet naj-
trudniejsze rozdziały w życiu osobistym i ro-
dzinnym, narodowym i pomiędzy zwaśnio-
nymi narodami – powiedział. 

Bp Guzdek przypomniał, że wierni uczest-
niczący we Mszy 30 października 1984 r.
w kościele św. Stanisława Kostki, podczas 
której ogłoszono wiadomość o odnalezieniu 
ciała zamordowanego ks. Jerzego Popiełusz-
ki, trzykrotnie wezwani przez kapłana po-
wtórzyli słowa: „I odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com”. – To była chrześcijańska odpowiedź 
na niechrześcijański czyn morderców – po-
wiedział bp Guzdek. Ordynariusz wojsko-

wy podkreślił, że te same słowa powtórzone 
podczas Mszy św. w Muzeum Katyńskim są 
wezwaniem „do weryfi kacji prawdy o jakości 
naszego chrześcijaństwa”. – Obyśmy brakiem 
przebaczenia, pielęgnowaniem nienawiści 
nie zamykali Bogu drogi do odpuszczenia 
naszych win – powiedział.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. marsza-
łek Senatu Stanisław Karczewski, minister 
obrony narodowej Antoni Macierewicz, ge-
nerałowie WP i poczty sztandarowe. Obecni 
byli przedstawiciele środowisk sybirackich 

i katyńskich, kombatanci, żołnierze, harcerze 
oraz mieszkańcy stolicy.

Zdaniem prezes Federacji Rodzin Katyń-
skich Izabelli Saryusz-Skąpskiej przebaczenie 
możliwe jest tylko na poziomie osobistym, 
a nie instytucjonalnym. Przestrzegła, że naj-
większym zagrożeniem dla pamięci o ofi a-
rach Golgoty Wschodu są banał i patos.

W czasie uroczystości członkowie Stowa-
rzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. odzna-
czyli Krzyżem Miednoje 1940 bp. Guzdka. 

Apel pamięci i modlitwa 

Po południu przed pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie odbył się 
apel pamięci oraz modlitwa międzyreligijna. 
W uroczystości na skwerze Matki Sybiraczki 
wzięli udział przedstawiciele rządu i Kancela-
rii Prezydenta RP, parlamentarzyści, rodziny 
zamordowanych i poległych na Wschodzie, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich, 
weterani II wojny światowej i konspiracji 
niepodległościowej oraz służby munduro-
we. Obecna była też prezydent stolicy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz.

Modlitwie międzyreligijnej w intencji po-
mordowanych na Wschodzie przewodniczył 

biskup polowy Józef Guzdek. Uczestniczyli 
w niej także bp płk Mirosław Wola – naczel-
ny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa 
Wojskowego, ks. płk rezerwy Michał Dudicz 
z Prawosławnego Ordynariatu WP, a także 
rabin Joshua Ellis oraz imam Mezar Sharif 
z Centrum Kultury Islamu w Warszawie.

– Po 17 września 1939 r. milkły organy, 
kościoły były wygaszone, mniej było pło-
miennych kazań i przemówień. Była szeptana 
cicha modlitwa, a duchowni wyznań chrze-
ścijańskich towarzyszyli swoim wiernym, 

udając się razem z nimi na poniewierkę, na 
Sybir – powiedział na wstępie bp Guzdek.

– Razem cierpieli, razem się modlili, 
przywracali nadzieję i razem umierali. Dlate-
go stoimy dziś, w tym szczególnym miejscu, 
w szczególnym dniu – tu, by razem odmówić 
modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus: 
myśląc, prosząc, wspominając wszystkich po-
mordowanych, poległych daleko na Wscho-
dzie – zaznaczył biskup polowy.

Minister obrony narodowej Antoni Ma-
cierewicz stwierdził, że gdyby nie zadany Pol-
sce 17 września cios ze strony sowieckiej, losy 
całej wojny potoczyłyby się inaczej. Uznał, 
że gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow, 
nie byłoby nie tylko straszliwych zniszczeń 
Warszawy i innych miast Polski, ruin Euro-
py, niemieckich obozów koncentracyjnych 
i sowieckich łagrów, „ale też nie byłoby tej 
zbrodni, która po dzień dzisiejszy jest sym-
bolem II wojny światowej – nie byłoby Ho-
lokaustu”. Minister przypomniał osoby Woj-
ciecha Ziembińskiego i prof. Jerzego Łojka, 
którzy walnie przyczynili się do powstania 
pomnika upamiętniającego Golgotę Wscho-
du oraz zachowania prawdy o martyrologii 
Polaków po 17 września.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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Msza św. na placu apelowym Muzeum Katyńskiego

Obchody 78 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
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O pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Wojciech Ziembiński, 20 lutego 1991 r.

W cieniu kłamstwa katyńskiego 
Kłamstwo katyńskie, przypisujące dokona-

nie tej zbrodni Niemcom, było mitem założy-
cielskim PRL-u, powtarzanym z uporem przez 
ponad czterdzieści lat, wbrew wymowie faktów 
wskazujących, że sprawcami zbrodni katyńskiej 
były władze Związku Sowieckiego. Ten upór 
można zrozumieć. Cóż bowiem by się stało, 
gdyby władze PRL-u otworzyły się na prawdę 
o katyńskiej zbrodni? Runęłaby w gruzy teza 
o sowiecko-polskiej przyjaźni, niewzruszonym 
sojuszu i braterstwie broni, wielkodusznych 
motywach „wyzwolenia” Polski. Trzeba więc 
było trwać przy kłamstwie katyńskim. Do 
końca. Jeszcze w 1985 r. na granitowym krzyżu 
wzniesionym z rozkazu władz na warszawskim 
Cmentarzu Powązkowskim umieszczono urą-
gający prawdzie napis: „Żołnierzom polskim 
ofi arom hitlerowskiego faszyzmu spoczywają-
cym w ziemi katyńskiej – 1941 rok”.

Słowo „Katyń” było długo słowem wyklę-
tym, nieobecnym w przestrzeni publicznej, 
a jeśli się w niej pojawiło – karalnym. Ale tak-
że jednym z tych słów na trwałe osadzonych 
w pamięci polskich pokoleń, które nie tylko 
określało miejsce zagłady polskich ofi cerów, 
ale także symbolizowało sekwencję tragicz-
nych zdarzeń narodowej historii, zapocząt-
kowanej zawartym na zgubę Polski paktem 
Ribbentrop-Mołotow i zbrodniczą agresją
17 września 1939 r. 

Czas „Solidarności” (jesień 1980 – gru-
dzień 1981) przełamał zmowę milczenia 
o Katyniu, syberyjskich zsyłkach, gułagach, 
zagładzie polskich Kresów. Pisano o tym na 
łamach prasy związkowej, podejmowały te 
tematy niezależne wydawnictwa, mnożyły 
się podziemne edycje słynnej książki Jerze-
go Łojka Dzieje sprawy Katynia (sygnowanej 
pseudonimem Leopold Jerzewski), ukazują-
cej okoliczności zbrodni, a także działania, 
aby ją zakłamać. Ale zło nie milkło. Głośno 
było o pierwszym pomniku katyńskim, ka-
miennym krzyżu z datą: „1940” i napisem: 
„Katyń”, postawionym 31 lipca 1981 r. na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przez 
obywatelski komitet (jego liderem był Stefan 

Melak, ofi ara tragedii smoleńskiej 10 kwiet-
nia 2010 r.). Nocą pomnik zniknął, zdemon-
towany przez Służbę Bezpieczeństwa.

„Niesłychanie pożyteczny
szaleniec”

Postacią szczególną pośród tych, którzy 
w latach PRL-u szli konsekwentnie drogą
11 listopada 1918 r. – wierności i oddanej 
służby idei Niepodległej Rzeczypospolitej, 
był Wojciech Ziembiński (1925–2001). Pił-
sudczyk z wyboru i tradycji rodzinnych (wuj, 
Andrzej Nałęcz-Korzeniowski, był adiutan-
tem brygadiera Józefa Piłsudskiego), żoł-
nierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
współzałożyciel opozycyjnych organizacji 
(Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela). W latach sie-
demdziesiątych zamawiał Msze św. w rocz-
nice nieobecne w państwowym kalendarzu:
3 maja, 12 maja, 15 sierpnia, 17 września, 
11 listopada. W kościołach fundował tablice 
upamiętniające zasłużonych dla Niepodle-
głej. 11 listopada 1979 r. zorganizował słyn-
ną manifestację niepodległościową przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza, zwieńczoną 
rozprawą sądową. „To jest niesłychanie po-
żyteczny szaleniec, który w dawnym okresie, 
kiedy nikomu się nie śniło – wywalczył różne 
tablice pamiątkowe, rocznice patriotyczne 
i tak dalej” – pisał o nim po latach Stefan Ki-
sielewski w swym Abecadle Kisiela (1997).

A kard. Stefan Wyszyński podczas I Piel-
grzymki Jana Pawła II do Ojczyzny prezen-
tował Wojciecha Ziembińskiego Papieżowi 
jako „najwierniejszego syna Polski”.

Pamięć o Golgocie Wschodu – to był 
istotny element jego służby polskiej pamięci. 
Był fundatorem okazałego krzyża z napisem: 
„Poległym na Wschodzie” na zewnętrznej 
ścianie kościoła pw. św. Karola Boromeusza. 
Inicjatywie tej patronował proboszcz miej-
scowej parafi i, ks. prał. Stefan Niedzielak.
1 listopada 1984 r., w uroczystość Wszyst-
kich Świętych, krzyż ten poświęcił kard. Jó-
zef Glemp. W następnych latach wokół niego 
i na ścianach świątyni umieszczono blisko

„Apeluję: co roku gromadźmy się tutaj, Rodacy!”

2 tys. tablic lub tabliczek z nazwiskami ofi ar 
sowieckiego systemu. Kościół pw. św. Karo-
la Boromeusza począł pełnić funkcję sank-
tuarium Poległych i Pomordowanych na 
Wschodzie. 20 stycznia 1989 r. ks. Niedzie-
lak, sojusznik i przyjaciel Wojciecha Ziem-
bińskiego, został okrutnie zamordowany 
przez nieujawnionych do dziś sprawców.

Trudna droga do celu
Wydawać się mogło, że po przełomie poli-

tycznym 1989 r. społeczne i obywatelskie inicja-
tywy związane z likwidowaniem białych plam 
polskiej historii, pośród nich tej szczególnej, 
związanej z agresją 17 września i jej skutkami, 
nie napotkają na przeszkody. Tak się jednak 
nie stało. Wciąż działały różne hamulce, jawne 
i skryte. Przykładem tego jest historia pomni-
ka, dla którego realizacji powołany został Ko-
mitet Organizacyjny Budowy Pomnika Ofi ar 
Agresji 17 września. Była to inicjatywa Wojcie-
cha Ziembińskiego wsparta przez czworo jego 
przyjaciół: Jana Olszewskiego – przyszłego 
premiera Rządu RP, Stanisława Soszyńskiego, 
Zdzisława Szpakowskiego, Jadwigi Zienkiewi-
czowej oraz członków Niezależnego Komite-
tu Historycznego Badań Zbrodni Katyńskiej:
Bożeny Łojek, ks. Zdzisława Peszkowskiego, 
płk. Marka Tarczyńskiego, Jacka Trznadla, Ję-
drzeja Tucholskiego.

Ten usytuowany na skwerze przy ul. Muranowskiej pomnik, poświęcony i odsłonięty 17 września 1995 r., wrósł na dobre w pej-
zaż stolicy. Co dzień spoglądają nań tysiące warszawiaków przemierzających trasę prowadzącą z Żoliborza ku Staremu Miastu
i Śródmieściu. To miejsce pamięci o martyrologii naszych rodaków w sowieckim „domu niewoli”, dorocznych uroczystości w dniu
17 września, w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, a także docelowy punkt Marszu Cieni w Dniu Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej, milczącego pochodu członków grup rekonstrukcyjnych w mundurach polskich oficerów i funkcjonariuszy NKWD
– upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej. Przypomnę tło, z którego pomnik ten wyrósł i trudną drogę jego powstania.
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Inicjatywa zyskała początkowo poparcie 
stołecznych władz. 17 września 1990 r. zo-
stał poświęcony kamień węgielny przyszłego 
pomnika. Miał stanąć na placu Jana Henryka 
Dąbrowskiego, w pobliżu skrzyżowania waż-
nych śródmiejskich arterii, ulic Świętokrzy-
skiej i Marszałkowskiej. Niebawem ogłoszo-
no konkurs na projekt tego upamiętnienia, 
któremu nadano nazwę: „Pomnik Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie”. Zwycięz-
cą został Maksymilian M. Biskupski, młody 
(ur. 1958) rzeźbiarz, absolwent warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Projekt, ekspo-
nowany w holu Muzeum Wojska Polskiego, 
zaskakiwał swą niekonwencjonalną formą: 
platforma kolejowa wypełniona gęstwiną 
krzyży – przejmująca metafora losów tysięcy 
Polaków wyrwanych z Ojczyzny, deportowa-
nych na „nieludzką ziemię”. 

Planowano, że pomnik zostanie odsło-
nięty 17 września 1992 r. Powołano (21 maja 
1991 r.) Fundację Poległym i Pomordowa-
nym na Wschodzie, która miała zabiegać 
o niezbędne fundusze. Wojciech Ziembiński 
został przewodniczym rady fundacji, a gen. 
dyw. Leon Komornicki, dowódca Warszaw-
skiego Okręgu Wojskowego, przewodniczą-
cym zarządu fundacji.

Zamysł wzniesienia pomnika wywołał 
szerokie, pozytywne echo. Z pozyskiwanych 
środków poczęto fi nansować odlewy po-
szczególnych elementów pomnika. Okazało 
się, że była to decyzja ze wszech miar słuszna. 
Kiedy wreszcie zapadła decyzja o rozpoczę-
ciu budowy, ledwie miesiąca trzeba było na 
jej ukończenie.

Niestety, na taką decyzję trzeba było długo 
czekać. Władze stolicy wycofały się z pierwot-
nego projektu lokalizacji. Kluczyły. Milczały. 
Przedstawiały kolejne propozycje lokali-
zacji, z różnych względów niemożliwe do 
zaakceptowania. Oferowano m.in. plac 
obok pałacu Lubomirskich, miejsce nader 
niechlubne dla patriotycznej wrażliwości. 
Jeszcze niedawno stał tam (rozebrany 
w maju 1991 r. przez żołnierzy WOW) 
pomnik Poległym w Służbie i Obronie 
Polski Ludowej, odsłonięty w 1984 r., 
nazwany szybko przez warszawiaków 
„ubeliskiem” lub pomnikiem „utrwala-
czy władzy ludowej”. Kolejny niewypał 
to osłonięta drzewami krawędź skarpy 
na tyłach Muzeum Narodowego, miejsce 
rzadko uczęszczane, a jeśli, to przez by-
walców doraźnie kreowanego baru „Pod 
chmurką”. Dopiero 3 października 1994 r.,
Urząd m.st. Warszawy wydał zgodę na 
budowę pomnika w satysfakcjonującym 
miejscu, na skwerze przy ul. Muranow-
skiej. Wydawać się mogło, że impas został 
rozwiązany. Ale gdzie tam! Pozwolenie 
na rozpoczęcie prac budowlanych nade-
szło… 18 sierpnia 1995 r.

Istotną rolę w powstaniu pomnika 
odegrało Wojsko Polskie. Ofi arnie za-

reagowało na apel o włączenie się w dzieło 
budowy i jego fi nansowe wsparcie wysto-
sowany przez Wojciecha Ziembińskiego
i gen. dyw. Leona Komornickiego. Grupa ofi -
cerów z płk. Tadeuszem Hajczukiem wspoma-
gała prace zarządu. Pomoc ofi arowała brygada 
saperów z Kazunia. Komitetowi honorowemu 
przewodniczył gen. broni Tadeusz Wilecki, 
Szef Sztabu Generalnego WP, a wiceprze-
wodniczącym był bp gen. dyw. Sławoj Leszek 
Głodź, Biskup Polowy WP.

„Wolnej Polski siew” 
W niedzielę 17 wrześnią 1995 r. pontyfi -

kalną Mszę św. w archikatedrze pw. św. Jana 
Chrzciciela celebrował Prymas Józef Glemp. 
O godz. 20.00 rozpoczęła się ceremonia od-
słonięcia pomnika. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele najwyższych władz państwowych 
z prezydentem Lechem Wałęsą i premierem 
Józefem Oleksym, kardynał Józef Glemp,
bp Sławoj Leszek Głódź, kapelani WP, ducho-
wieństwo różnych wyznań, przedstawiciele 
Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, 
kombatantów, Sybiraków, Rodzin Katyńskich, 
poczty sztandarowe, warszawiacy, także przy-
byli z różnych stron dawni mieszkańcy Kre-
sów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Refl ektory rozświetlały odlany z brązu 
i stali pomnik: platformę wagonu używa-
nego do deportacji Polaków w głąb ZSRR, 
wypełnioną dziesiątkami łacińskich i prawo-
sławnych krzyży, nagrobkami żydowskimi 
i muzułmańskimi symbolizującymi męczeń-
stwo i śmierć około dwóch milionów ofi ar
– obywateli II Rzeczypospolitej. Jeden z krzy-
ży, wykonany z jasnej stali, został poświęcony 
pamięci ks. Stefana Niedzielaka, „ostatniego 

Katyńczyka”. Ponad nimi krzyż w kształcie 
Krzyża Walecznych i Orzeł Wojska Polskie-
go. Na 40 kolejowych podkładach ułożonych 
przed wagonem wyryto nazwy pól bitewnych 
stoczonych z najezdniczą Armią Czerwoną 
w 1939 r. i miejsc kaźni. 

Przemówienie inauguracyjne wygłosił 
Wojciech Ziembiński, apelując m.in., „aby ten 
Pomnik naszego hołdu dla Tych, którzy – jak 
mówi poeta – ofi arnie i hojnie w obronie Oj-
czyzny «rzucali w Polską i obcą glebę Wolnej 
Polski siew, Boże ziarno, własną krew» – uczył 
następne pokolenia Polaków, że wolności dar-
mo się nie otrzymuje: trzeba ją ciągle na nowo 
zdobywać – jak mówi Jan Paweł II...”. 

Przemawiał Prezydent RP. Nastąpił akt 
odsłonięcia pomnika, a po modlitwie eku-
menicznej jego poświęcenia przez Kardynała 
Prymasa. Apel poległych, salwa honorowa, 
składanie wieńców i kwiatów. W kamienny na-
syp wmurowano w łusce pocisku „najświętszą 
relikwię: ziemię z Wilna i Lwowa, Miednoje, 
Katynia, Charkowa, Workuty, Norylska, Koły-
my” (Wojciech Ziembiński). A potem – byłem 
uczestnikiem tamtej uroczystości – milczący 
tłum przesuwał się wzdłuż 60-metrowego na-
sypu rozświetlonego setkami zniczy, zapalano 
kolejne, odczytywano nazwy miejsc kaźni na 
kolejowych podkładach…

Dzień 17 września 1995 r. Wojciech Ziem-
biński uznał za zwieńczenie swej drogi kusto-
sza pamięci narodowej. Okazało się jednak, że 
dane mu było przeżyć jeszcze jedno niezwykłe 
wydarzenie. 11 czerwca 1999 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II, po raz siódmy pielgrzymujący 
do Ojczyzny, zatrzymał się na modlitwę przed 
Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie. Był tam Wojciech Ziembiński, 
inicjator jego powstania, ciężko chory, podłą-

czony do aparatury tlenowej, ale tamte-
go dnia radosny. Ojcu Świętemu złożył 
żołnierski meldunek wierności, miłości 
i wdzięczności. To była kolejna wielka 
chwila wieńcząca bieg gasnącego życia 
(Wojciech Ziembiński zmarł 13 stycz-
nia 2001 r.) tego mężnego i prawego 
Polaka, kustosza pamięci narodowej, 
obrońcy narodowej godności, wierne-
go żołnierza Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej.

***
17 września 1995 r. Wojciech Ziem-

biński mówił: „Apeluję: co roku gro-
madźmy się tutaj, Rodacy, 17 września, 
w rocznicę tych niedobrych zdarzeń 
z 1939 r., w Dzień Sybiraka – gro-
madźmy się tutaj, na nasze narodowe 
Zaduszki, na lekcję historii Narodu 
Polskiego”. Ten apel został wysłuchany 
i podchwycony. Kolejny raz, 17 wrze-
śnia 2017 r., zapłonęły znicze pamięci, 
rozległy się słowa modlitwy w intencji 
tych, którzy dla imienia Ojczyzny zło-
żyli ofi arę życia na „nieludzkiej ziemi”.

JĘDRZEJ ŁUKAWY
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Ojciec Święty przed Pomnikiem, 11 czerwca 1999 r.
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Spotkania z Maryją 
27 czerwca 1877 r. 13-letnia Justyna Sza-

fryńska wracała z kościoła w Gietrzwałdzie 
do domu. Przygotowywała się do I Komunii 
Świętej i właśnie zdała egzamin u probosz-
cza, ks. Augustyna Weichsela. Gdy na głos 
dzwonu odmówiła „Anioł Pański”, na klonie 
rosnącym koło plebanii zobaczyła niezwykłą 
jasność, a w niej biało ubraną postać siedzącą 
na złocistym tronie udekorowanym perłami. 
Po chwili zauważyła jasny blask zstępujący 
z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami w bia-
łej szacie. Kiedy dziewczynka odmówiła „Po-
zdrowienie anielskie”, postać podniosła się 
z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. 
Tak rozpoczęły się objawienia Matki Bożej, 
które trwały do 16 września.

Dziewczynka opowiedziała wszystko pro-
boszczowi, który polecił jej następnego dnia 
przyjść na to samo miejsce. Gdy zadzwoniono 
na „Anioł Pański”, drzewo zostało oświetlone. 
Wokół niego utworzył się złoty krąg, a na jego 
tle ukazał się tron ze złota, do którego dwaj 
aniołowie przyprowadzili Najświętszą Dziewi-
cę. Gdy usiadła, inni dwaj aniołowie przynieśli 
Dziecię Jezus w niebiańskim blasku trzyma-
jące w lewej ręce kulę ziemską i posadzili Je 
na lewym kolanie Matki Bożej. Jeszcze inni 
dwaj aniołowie unosili błyszczącą koronę nad 
głową Madonny. Inny znów anioł przyniósł 
złote berło i trzymał je w prawej ręce nad ko-
roną. Nad wszystkimi pojawił się jeszcze jeden 
anioł, który wskazywał na wielki krzyż bez wi-
zerunku Chrystusa ukrzyżowanego.

30 czerwca Matka Boża objawiła się sama, 
bez towarzystwa aniołów. Tego dnia po raz 
pierwszy miała wizję także 12-letnia Barbara 
Samulowska, która przyszła wraz z Justyną. 
Podczas widzenia Justyna zapytała Najświęt-
szą Pannę: „Czego żądasz, Matko Boża?” 
i otrzymała odpowiedź: „Życzę sobie, abyście 
codziennie odmawiali różaniec”. Maryja mó-
wiła w zrozumiałej dla widzących miejscowej 
gwarze.

1 lipca na pytanie dziewczynek: „Kto Ty 
jesteś?” Matka Boża odpowiedziała: „Jestem 
Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie 
Poczęta”. Warto przypomnieć, że objawie-
nia w Gietrzwałdzie miały miejsce niecałe
20 lat po objawieniach w Lourdes, gdzie Mat-

ka Boża powiedziała Bernadetcie Soubirous: 
„Ja jestem Niepokalane Poczęcie”, a także 
niespełna 23 lata po ogłoszeniu przez papieża 
Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny.

Od lipca Justyna i Barbara miały codzien-
nie objawienia w czasie wieczornego nabożeń-
stwa różańcowego. Między wieloma pytaniami 
o zdrowie i zbawienie różnych osób, pojawiły 
się także te dotyczące polskiego Kościoła: „Czy 
Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobo-
dzony?” oraz „Czy osierocone parafi e na po-
łudniowej Warmii wkrótce otrzymają kapła-
nów?”. W odpowiedzi dzieci usłyszały: „Tak, 
jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas 
Kościół nie będzie prześladowany, a osieroco-
ne parafi e otrzymają kapłanów”.

Wieść o objawieniach spowodowała na-
pływ do Gietrzwałdu licznych pielgrzymów. 
Pierwszą wzmiankę o objawieniach po-
dał pelpliński „Pielgrzym” 10 lipca 1877 r.
7-9 września, podczas trzydniowych obcho-
dów święta Narodzenia Matki Bożej, zgro-
madziło się w Gietrzwałdzie aż 50 tys. ludzi.
8 września 1877 r. Matka Boża pobłogosła-
wiła źródełko, z którego pielgrzymi czerpią 
wodę niosącą ulgę, a nawet uzdrowienie, 
w cierpieniu i chorobie.

6 września 1877 r. w miejscu, gdzie dzie-
ciom ukazywała się Matka Boża, umieszczona 
została kapliczka z fi gurą Najświętszej Marii 
Panny. Została ona wykonana w Monachium.

Duże zasługi w upowszechnianiu prze-
słania Matki Bożej z Gietrzwałdu przypisać 
trzeba miejscowemu proboszczowi Augusty-
nowi Weichslowi (1830-1909), który prawie 
czterdzieści lat duszpasterzował w Gietrz-
wałdzie. Co ciekawe, ks. Weichsel wywodził 
się z rodziny niemieckiej, od lat zamieszka-
łej w Pieniężnie, ale wspierał Polaków w ich 
przywiązaniu do wiary i języka ojców. Wyda-
rzenia gietrzwałdzkie przeżył bardzo głęboko, 
starał się je pilnie obserwować i propagować. 
Władze pruskie poddały go za to różnym re-
presjom, nawet z krótkotrwałym osadzeniem 
w więzieniu, nakładaniem grzywien i zawie-
szaniem w możliwościach wypełniania po-
sługi duszpasterskiej.

Losy obu wizjonerek do pewnego czasu 
po objawieniach były takie same. Obie zosta-
ły siostrami w zakonie szarytek (św. Wincen-

tego a Paulo), najpierw w Chełmnie, a potem 
w Paryżu. Z Paryża Barbara Samulowska 
(imię zakonne Stanisława) wyjechała z misją 
do Gwatemali, gdzie zmarła 6 grudnia 1950 r. 
w opinii świętości. 2 lutego 2005 r. w bazylice 
gietrzwałdzkiej abp Edmund Piszcz, metro-
polita warmiński, otworzył proces beatyfi ka-
cyjny s. Stanisławy Barbary Samulowskiej.

Justyna Szafryńska natomiast w 1897 r. 
opuściła zakon i powróciła do życia w stanie 
świeckim. Poślubiła w 1899 r. w Paryżu Ray-
monda Etienne Bigota. Po 1904 r. ślad o niej 
zaginął, nie wiadomo gdzie spędziła resztę 
życia ani gdzie została pochowana.

Po objawieniach
Objawienia wstrząsnęły Warmią i życiem 

lokalnej społeczności. Z perspektywy coraz 
trudniejszego położenia ludności polskiej 
w państwie pruskim potraktowano je jako 
ważny znak, symbol obrony zarówno kato-
lików, jak i polskiej społeczności. Polacy ze 
wszystkich zaborów zaczęli gromadnie na-
wiedzać Gietrzwałd, aczkolwiek przybywali 
tu także pielgrzymi narodowości niemieckiej, 
Kaszubi, Mazurzy, Litwini. Chociaż objawie-
nia te spowodowały odrodzenie polskości, 
pod względem religijnym były uniwersalne, 
owocowały wzrostem świadomości religijnej 
wiernych oraz ich postaw moralnych.

Pięć lat po objawieniach w sprawozdaniu 
z 27 września 1882 r. ks. Augustyn Weichsel 
pisał: „Nie sama tylko moja parafi a, ale też 
cała okolica stała się pobożniejsza po obja-
wieniach. Dowodzi tego wspólne odmawia-
nie różańca świętego po wszystkich domach, 
wstąpienie do klasztoru bardzo wielu osób, 
regularne uczęszczanie do kościoła”.

Dobre skutki objawień szybko się roz-
przestrzeniały, przeniknęły także do Króle-
stwa Kongresowego i Rosji. Jednym z nich 
był zwyczaj codziennego wspólnego odma-
wiania różańca, nieraz także publicznie. Na 
południowej Warmii różaniec był odmawia-
ny prawie we wszystkich domach, podobnie 
też w wielu parafi ach diecezji chełmińskiej, 
poznańskiej i wrocławskiej. W samym Gie-
trzwałdzie parafi anie odmawiali różaniec 
w kościele trzy razy dziennie: rano, w połu-
dnie i wieczorem. Poza tym miały miejsce 

140 rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Z Gietrzwałdu płynie siła
140 lat temu w Gietrzwałdzie Matka Boża ukazywała się dwóm dziewczynkom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.
W tym roku wspominaliśmy także koronację gietrzwałdzkiego wizerunku Maryi z racji 50 rocznicy tego wydarzenia. Główne uroczysto-
ści rocznicowe odbyły się 10 września w Gietrzwałdzie przy udziale licznego grona biskupów, kapłanów i rzeszy wiernych. 
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liczne nawrócenia i konwersje oraz ożywie-
nie życia sakramentalnego.

Co roku do Gietrzwałdu 29 czerwca,
15 sierpnia i 8 września przybywały rzesze 
polskich i zagranicznych pielgrzymów. Na-
pływ pątników skłaniał kolejnych probosz-
czów do rozbudowy sanktuarium.

Jednym ze skutków objawień był rozwój 
ruchu trzeźwościowego, promieniujący na 
inne zabory. W Gietrzwałdzie powstało brac-
two trzeźwości. Szczególne znaczenie obja-
wień gietrzwałdzkich podkreślał o. Honorat 
Koźmiński (1829-1916), twórca wielu bezha-
bitowych zgromadzeń żeńskich. Pod wpły-
wem objawień gietrzwałdzkich założył on 
zgromadzenie Sióstr Służek NMP 
Niepokalanej. 

Ówczesny biskup warmiński 
Filip Krementz jeszcze podczas 
trwania objawień w 1877 r. zwo-
łał specjalną komisję teologów, by 
gruntownie zbadali sprawę. Ko-
misja przebywała w Gietrzwałdzie 
już od 20 sierpnia, jeszcze podczas 
trwania objawień. Zbadała przede 
wszystkim osobowość i wiarygod-
ność dziewczynek, a także treść 
i zgodność ich wypowiedzi oraz 
oddziaływanie wydarzeń na spo-
łeczeństwo. W liczącym 47 stron 
sprawozdaniu zajęła stanowisko 
pozytywne, a dziewczęta określiła 
jako „bezpretensjonalne, proste, 
naturalne, dalekie od jakiejkolwiek 
przebiegłości”.

Na początku września 1877 r. 
biskup powołał ponadto komisję 
składającą się z trzech lekarzy, 
by zbadali wizjonerki podczas 
objawień. Lekarze orzekli, że sy-
mulacja nie wchodzi w rachubę. 
W czasie objawień u dziewczynek 
zaobserwowali zwolnienie tętna, 
utratę ciepłoty w rękach i ramio-
nach, zastygnięcie twarzy.

10 września 1967 r. prymas 
Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał 
koronacji obrazu Matki Bożej. 2 czerwca 
1970 r. papież Paweł VI nadał kościołowi 
w Gietrzwałdzie tytuł bazyliki mniejszej.

11 września 1977 r. odbyły się uroczysto-
ści 100-lecia objawień Matki Bożej, którym 
przewodniczył kard. Karol Wojtyła, metro-
polita krakowski. Wtedy bp Józef Drzazga, 
biskup warmiński, uroczyście zatwierdził 
kult objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. 
Wydał dekret zatwierdzający objawienia jako 
wiarygodne, niesprzeciwiające się wierze 
i moralności chrześcijańskiej.

Obchody 140-lecia objawień
W Gietrzwałdzie 10 września 2017 r. od-

były się główne uroczystości 140 rocznicy 
objawień Matki Bożej i 50-lecia koronacji ob-

razu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W homilii 
prymas Polski abp Wojciech Polak zwrócił 
uwagę, że w Gietrzwałdzie jest siła, która 
uspokaja, jednoczy i raduje Polaków.

Metropolita gnieźnieński przypomniał, że 
Gietrzwałd, zgodnie z wolą Matki Bożej, jest 
miejscem, gdzie pielgrzymowali i pielgrzymu-
ją wierni „z bliska i z daleka”. – Pielgrzymowali 
więc Polacy ze wszystkich zaborów, ale też – jak 
opowiadają kroniki gietrzwałdzkie – Niemcy, 
Kaszubi, Mazurzy i Litwini – podkreślił pry-
mas. – Nie tylko jednak pielgrzymowali. Brali 
do swej ręki różaniec i modlili się o odnowę 
ducha, o nawrócenie serca, o pojednanie i zgo-
dę, o trzeźwość i wolność od pychy, o wzajem-

ne przebaczenie i w wielu innych intencjach 
osobistych, rodzinnych i narodowych.

Abp Polak przypomniał słowa kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, który 50 lat temu koronował 
w tym miejscu wizerunek Madonny: „Oży-
wieni tym, czego tutaj wspólnie doświadczyli-
śmy, poniesiemy na całą polską ziemię chwałę 
Maryi Gietrzwałdzkiej, ale musimy z tej uro-
czystości zabrać coś ze sobą”. Prymas wskazał, 
że tym, czego najbardziej nam dziś potrzeba, 
jest siła, która bez gwałtu i przemocy wszystko 
uspokaja, jednoczy, raduje. – Takiej właśnie 
siły tak bardzo dziś potrzeba! Potrzeba nam 
tej siły w naszym życiu rodzinnym, osobistym 
i społecznym, siły prawdziwie nas jednoczącej, 
a przy tym pełnej pokoju. (…) Ona jest tutaj, 
w Gietrzwałdzie. Jest tutaj od wieków i przez 
wieki. Jest tutaj dla wszystkich i dla każde-
go. Tutaj jest siła dla tego, co Polskę stanowi, 

i w tobie, i we mnie, i w nas wszystkich razem 
– stwierdził abp Polak.

Wyjaśnił, że jest to siła Królowej, która 
jest Matką. – Siła Niepokalanej, która nadal 
mówi, że tak się stanie, jeśli ludzie gorliwie 
będą się modlić i nawracać, i pokutować, 
i spowiadać, i dźwigać z nałogów, i podej-
mować walkę z wadami i przyzwyczajeniami. 
I będą z nadzieją wciąż wierzyć i ufać, że siła 
jest w Bogu, a nie w nas samych – podkreślił.

– W tylu miejscach i w tylu sytuacjach 
mówimy, że jesteśmy tak bardzo podziele-
ni i skłóceni. Tyle razy ostrzegamy siebie 
nawzajem, że jest to bardzo niebezpiecz-
ne i niszczące, niepotrzebne i ośmieszają-

ce nas w oczach innych. Tyle 
razy powtarzamy, że trzeba to 
zmienić, że musimy postępo-
wać inaczej, że dość już tego, 
byśmy się tak sami z premedy-
tacją i determinacją niszczyli
– mówił prymas Polski.

Hierarcha zwrócił także 
uwagę na kontekst objawień 
maryjnych w Gietrzwałdzie. 
– Jak wiemy, był to dla naszej 
Ojczyzny czas wielkiej pró-
by. Polski nie było wówczas 
na mapach Europy i świata. 
Po upadku powstania stycz-
niowego w 1863 r. naród nasz 
doświadczał szczególnie bo-
lesnego upokorzenia – mówił 
prymas.

Wskazał, że zaledwie na 
kilka lat przed maryjnymi ob-
jawieniami w Gietrzwałdzie na 
Warmii zakazano we wszyst-
kich szkołach języka polskiego 
i wyrzucano stamtąd niepokor-
nych kapłanów i zgromadzenia 
religijne. – W tych trudnych 
dniach Bóg nie opuścił swo-
jego ludu. Z ust Niepokalanej 
padły przecież i te słowa: „Nie 
smućcie się, bo Ja zawsze będę 

przy was” – przypomniał abp Polak.
Pozdrowienia do uczestników uroczystości 

skierował papież Franciszek. W specjalnym 
liście Ojciec Święty przekazał pasterskie bło-
gosławieństwo i zachęcił do odczytywania na 
nowo orędzia Matki Bożej, które jako jedyne 
Polsce ofi cjalnie i uroczyście zostało potwier-
dzone przez autorytet Stolicy Apostolskiej.

Minister Kancelarii Prezydenta RP od-
czytał list prezydenta Andrzeja Dudy. Prezy-
dent zwrócił uwagę, że objawienia maryjne 
mają szczególne znaczenie dla naszego kraju, 
nie tylko ze względów religijnych, ale tak-
że patriotycznych. – Wielka rola przesłania 
gietrzwałdzkiego została doceniona przez 
uroczystości koronacyjne w 1957 r. oraz za-
twierdzenie objawień przez Stolicę Apostol-
ską – przypomniał Andrzej Duda.

OPRAC. JOWITA RUSIECKA NA PODST. KAI

Kapliczka w miejscu objawień
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„Znoście mężnym sercem 
ten ciężki dopust”

11 września 2017 r. minęła 75 rocznica śmierci abp. Stanisława Galla (1865–1942),
pierwszego Biskupa Polowego Polski Niepodległej. We wprowadzeniu do
Mszy św. w intencji abp. Galla, odprawionej w Katedrze Polowej, ks. bp Józef Guz-
dek, kontynuator jego pasterskiej posługi pośród polskich żołnierzy, powiedział 
m.in. „To jemu papież Benedykt XV zlecił zorganizowanie duszpasterstwa wojsko-
wego w Polsce. Dziękujemy mu za tamtą niełatwą posługę, ale pamiętamy o jego 
służbie dla archidiecezji warszawskiej, szczególnie w czasie wojny, kiedy jako nie-
złomny pasterz głosił Ewangelię, podtrzymywał na duchu zniewolony naród”.

Posługa abp. Stanisława Galla w latach wojny i okupacji

W
 rocznicowym tekście wydobędę 
ten końcowy, przypadający na 
pierwsze lata II wojny światowej, 
okres życia tego warszawianina, 

wychowanka Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego, a potem jego profesora i rekto-
ra, absolwenta Uniwersytetu Gregoriańskiego 
w Rzymie, znawcę fi lozofi i św. Tomasza, au-
tora publikacji ascetycznych i fi lozofi cznych, 
twórcę dzieł miłosierdzia, dziekana Kapituły 
Archikatedralnej, biskupa tytularnego Hali-
karnasu – sufragana warszawskiego, Pasterza 
Wojska Polskiego („Miał to szczęście, że bło-
gosławił żołnierza polskiego i święte znaki 
chorągwiane, które zmagały się w ciężkich bo-
jach z wrogami ojczyzny i Kościoła Chrystu-
sowego. Bóg też pozwolił Mu witać radosnym 
Te Deum żołnierza, powracającego z pola 
bitew z wawrzynem zwycięskim na czole”
– ks. Tadeusz Jachimowski), arcybiskupa tytu-
larnego, wikariusza generalnego archidiecezji 
warszawskiej, prawej ręki jej ordynariusza, 
kard. Aleksandra Kakowskiego, wikariusza 
kapitulnego i administratora apostolskiego ar-
chidiecezji warszawskiej, Pasterza wedle Serca 
Jezusowego, wiernego syna Kościoła – obroń-
cę Bożych praw i ewangelicznych zasad, pol-
skiego patriotę.

Pasterz oblężonej Stolicy 
30 grudnia 1938 r. zmarł Aleksander Kar-

dynał Kakowski, wybitna postać Kościoła 
w Polsce. Od 1913 r. sprawował pasterskie 
rządy w rozległej archidiecezji warszawskiej. 
W końcowym okresie zaborów odegrał ważną 
rolę w życiu politycznym. Był członkiem Rady 
Regencyjnej, władzy zwierzchniej w Króle-
stwie Polskim, powołanym przez cesarzy Au-
stro-Węgier i Niemiec aktem 5 listopada 1916 r.
W 1919 r. został przez papieża Benedykta XV 
kreowany kardynałem. Abp Gall stracił w nim 
długoletniego, serdecznego przyjaciela, które-
mu wiele zawdzięczał. To kard. Kakowski wy-

sunął go jako kandydata na biskupa 
sufragana warszawskiego, a później 
uczynił swą prawą ręką w zarządza-
niu archidiecezją. 

Po pogrzebie Kardynała, który 
kazał się pochować na Cmentarzu 
Bródnowskim, uważanym wówczas 
za nekropolię ludzi ubogich, Kapitu-
ła Archikatedralna obrała abp. Galla 
(5 stycznia 1939 r.) wikariuszem ka-
pitulnym. To nieistniejący już dziś 
urząd kościelny. Wikariusz kapitulny 
obrany z grona kapituły zarządzał diecezją – 
do czasu jej objęcia przez nowo mianowanego 
biskupa – wyposażony w jurysdykcję biskupią 
w sprawach duchowych i doczesnych. Sędzi-
wemu wikariuszowi kapitulnemu (w chwili 
wyboru miał prawie 74 lata) wydawało się, że 
za kilka miesięcy przekaże władzę nowemu 
pasterzowi. Tymczasem stanął wobec nadzwy-
czajnych wyzwań: wojny, okupacji Ojczyzny. 

Rankiem 1 września – jak miliony roda-
ków – abp Gall dowiedział się o wybuchu 
wojny. Zapewne wysłuchał orędzia Prezy-
denta Ignacego Mościckiego, stwierdzającego 
„wobec Boga i historii”, że „nocy dzisiejszej 
odwieczny wróg nasz rozpoczął działania 
zaczepne wobec Państwa Polskiego”, wyra-
żającego przeświadczenie, „że cały Naród 
w obronie swojej Wolności, Niepodległości 
i Honoru, skupi się dookoła Wodza Naczelne-
go i Sił Zbrojnych”. Tego dnia w archikatedrze 
świętojańskiej Wikariusz Kapitulny celebro-
wał pontyfi kalną Mszę św. w intencji Oj-
czyzny. Uczestniczył w kolejnej, w niedzielę
3 września, odprawionej przez kard. Augusta 
Hlonda, Prymasa Polski, w obecności Prezy-
denta, rządu z premierem Felicjanem Sławo-
jem Składkowskim, reprezentantów instytucji 
życia narodu, rzeszy wiernych. Ta pierwsza 
niedziela wojenna, mimo bombardowań lot-
niczych stolicy, była niedzielą nadziei. Anglia 
i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę! 

Tłumy manifestowały przed ambasadami 
tych państw. Po wyjeździe z Warszawy kardy-
nała Augusta Hlonda (5 września) i bp. Józefa 
Gawliny (7 września), abp Gall trwał aktyw-
nie na swym pasterskim posterunku. Szukał 
u niego (8 września) wsparcia i dobrej rady 
bohaterski prezydent stolicy, Stefan Starzyń-
ski. Arcybiskup zapewnił go o solidarności 
duchowieństwa i wiernych z obrońcami 
Warszawy. W kościołach odprawiano Msze 
św. w ich intencji, w parafi ach organizowano 
pomoc dla poszkodowanych, poczęło dzia-
łać pogotowie Duszpasterstwa Cywilnego, 
księża, siostry zakonne, także alumni Semi-
narium Metropolitalnego, które mimo wojny 
rozpoczęło swoją działalność, pełnili sama-
rytańska posługę w szpitalach.

Arcybiskup mieszkał w domu kapitulnym, 
w bezpośrednim sąsiedztwie swej ukochanej 
archikatedry, którą przed laty, jeszcze pod 
rosyjskim zaborem, odnawiał jako proku-
rator Kapituły; gazowe oświetlenie świątyni 
zostało wtedy zastąpione oświetleniem elek-
trycznym. Teraz był świadkiem jej niszczenia 
podczas ostrzałów artyleryjskich i nalotów 
eskadr Luft waff e. Ich kulminacja miała miej-
sce w niedzielę 17 września. Spłonął wtedy 
niemal w 80 procentach Zamek Królewski
– symbol Rzeczypospolitej. Tego dnia abp Gall 
uczestniczył w niedzielnej sumie celebrowanej 
o godz. 11. 00 przed głównym ołtarzem archi-

Popiersie abp. Stanisława Galla w katedrze polowej
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katedry. „Po Agnus Dei rozlega się nagle ogłu-
szający huk, a ze sklepień na głowy modlących 
sypie się tynk i gruz, spadają żyrandole. Poci-
ski artyleryjskie uderzają w kopułę świątyni 
nad chórem. Drewniane, stare wiązania stają 
w ogniu. Siwy, gęsty dym zasnuwa wnętrze 
gotyckiej świątyni. (...) Z ratusza stołecznego 
nadjeżdża straż ogniowa i przystępuje do akcji 
ratowniczej. Mimo ogromnych wysiłków stra-
żaków i ludności ogień niszczy cały chór, ze 
słynnymi organami i bibliotekę chóru, pełną 
bezcennych, zabytkowych dzieł muzycznych, 
a wśród nich rękopisy Stanisława Moniuszki” 
(Stanisław Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, 
1971). Arcybiskup wraz z innymi kapłanami 
i wiernymi uczestniczył w akcji ratunkowej. 

28 września została podpisana umowa ka-
pitulacyjna. Następnego dnia, jeszcze przed 
wejściem oddziałów niemieckich do stolicy, 
abp Gall „do głębi wstrząśnięty w tym na-
szym nieszczęściu” wydał odezwę do miesz-
kańców Warszawy, pisząc: „Tedy zaklinam 
Was na Boga i miłosierdzie Jego, na miłość 
Matki naszej Jasnogórskiej, Królowej Korony 
Polskiej – znoście mężnym sercem ten ciężki 
dopust, zachowujcie spokój ducha i ufność, 
którą nam daje święta wiara nasza, ta od-
wieczna wiara Ojców naszych”. 

Wierny Chrystusowi i Polsce 
W październiku 1939 r. dekretem Adolfa 

Hitlera na terenie okupowanych centralnych 
ziem polskich została utworzona Generalna 
Gubernia. Miała być, jak to ujął Adolf Hitler, 
„polskim rezerwuarem, wielkim polskim obo-
zem pracy”. Na jej terytorium znalazło się dzie-
więć diecezji (w całości lub w części), wśród 
nich niemal cała archidiecezja warszawska. 
Zarządzało nimi pięciu biskupów ordynariu-
szy i czterech administratorów apostolskich. 

Jednym z nich był Stanisław Gall. 5 stycz-
nia 1940 r. Stolica Apostolska mianowała go 

administratorem apostolskim archidiecezji 
warszawskiej. Nuncjusz papieski w Berlinie, 
abp Cesare Orsini, który pilotował tę nomi-
nacje, zanotował: „Stanisław Gall z prawdzi-
wą satysfakcją przyjmuje swoją nominację na 
administratora apostolskiego, szczególnie zaś 
ze względu na bardzo szerokie uprawnienia, 
które pozwolą mu na sprawne zarządzanie
archidiecezją”. 

W Generalnej Guberni funkcjonowała 
administracja kościelna, kult Boży, posługa 
sakramentalna. Z biegiem czasu ogranicza-
na, m.in. zakazano procesji poza murami 
świątyń, z liturgii usuwano elementy mające 
związek z tradycjami narodowymi, biskupom 
zabroniono przeprowadzania wizytacji paster-
skich. Pomimo różnorodnych ograniczeń abp 
Gall starał się, aby życie religijne przebiegało 
sprawnie, zgodnie z dotychczasowymi zasa-
dami. Postępował roztropnie, świadom nader 
trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się Kościół. 
Nigdy przecież nie przekroczył linii lojalizmu 
i uległości. Nie poszedł po linii żądań władz 
Generalnej Guberni. Tak było, kiedy władze te 
zwróciły się doń o wydanie listu zachęcające-
go Polaków do dobrowolnego wyjazdu na ro-
boty do Niemiec. Odmówił także później, po 
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, kiedy 
namawiano go do wydania listu potępiające-
go komunizm. A gdy po rozpoczęciu wojny 
z Rosją Sowiecką władze zażądały oddania 
dzwonów kościelnych z terenu archidiecezji 
na potrzeby „rezerwy metalowej” niemiec-
kiego przemysłu zbrojeniowego, w odmownej 
odpowiedzi powołał się na kanoniczny zakaz 
zabraniający biskupom dysponowania mająt-
kiem kościelnym o wartości przekraczającej 
30 tys. funtów szterlingów. 

Jego trzyletnia posługa pasterska była oce-
niana bardzo pozytywnie, zarówno na gruncie 
religijnym, jak i narodowym. Delegatura Rzą-
du na Kraj w dokumencie analizującym m.in. 

postawę duchowieństwa zaliczyła abp Gall do 
biskupów „o wysokim poziomie etyczno-pa-
triotycznym, których stanowisko względem 
okupanta jest nieprzejednanie wrogie”. 

Solidaryzował się z metropolitą krakow-
skim abp. Adamem Sapiehą, „księciem nie-
złomnym”, który wtedy wysunął się na czoło 
pozostającego w okupowanym kraju Episko-
patu, występując odważnie w obronie Ko-
ścioła i praw ciemiężonego narodu.

Dwukrotnie abp Gall kierował do wier-
nych listy pasterskie zachęcające do ożywie-
nia chrześcijańskiego miłosierdzia, wzmoże-
nia ofi arności na rzecz osób poszkodowanych 
przez wojnę, wspomagania Rady Głównej 
Opiekuńczej i Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Wydał zarządzenie dotyczące włączania 
do wspólnoty Kościoła konwertytów. Do 
seminarium duchowego przyjął kleryków 
z diecezji włączonych do Kraju Warty, gdzie 
seminaria zamknięto. Apelował do kapłanów 
o powściągliwość w wysokości stypendiów 
mszalnych. To tylko niektóre wątki posługi 
i rozporządzeń abp. Galla, człowieka ogrom-
nej pracowitości, energii. żywotności.

Był świadom, że jest pilnie obserwowany 
przez niemieckie władze bezpieczeństwa. Do 
minimum ograniczał swoją zewnętrzną ak-
tywność; „zamknął się Arcypasterz w miesz-
kaniu, z którego wychodził tylko do katedry 
na nabożeństwo, do kurii na sesje i trzy razy 
na pogrzeby kapłanów na Powązki” („Wiado-
mości Archidiecezjalne Warszawskie”, 1947).

Utrudzony ciężarem lat, nękany chorobą, 
zmarł 11 września 1942 r. Pożegnano go na 
drogę wieczności Mszą św. w archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela. Spoczął na Cmentarzu 
Powązkowskim. Zostawił mocny ślad w dzie-
jach Kościoła w Polsce, archidiecezji war-
szawskiej, duszpasterstwa wojskowego.

JĘDRZEJ ŁUKAWY

Biskup polowy Józef Guzdek i ks. płk SG Zbigniew Kępa przy grobie abp. Stanisława Galla, 11 września 2017 r.
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N
a początku uroczystości odbyła się 
inscenizacja zaprzysiężenia żoł-
nierzy armii gen. Hallera w wyko-
naniu artystów Reprezentacyjnego 

Zespołu Artystycznego WP. Odczytany został 
także dekret o powołaniu Błękitnej Armii.

Odsłonięcia tablicy dokonał podsekretarz 
stanu w MON Wojciech Fałkowski. – To była 
ta armia, która przez dwa lata służyła najpierw 
na froncie zachodnim, a później ratowała Pol-
skę przed nawałą bolszewicką. To była ta ar-
mia, która wniosła zachodnioeuropejską myśl 
wojskową, uzbrojenie i jednocześnie wielką 
wolę walki o niepodległą Rzeczpospolitą – po-
wiedział wiceminister Fałkowski.

Tablicę poświęcił ks. płk Jan Domian.
– Boże, (…) w swoim niepojętym miłosier-
dziu wejrzyj na żołnierzy Błękitnej Armii. 
Pobłogosław tę tablicę, upamiętniającą tych, 
którzy wnieśli wielki wkład w walkę o nie-
podległość i granice Rzeczpospolitej. Obdarz 
nagrodą nieśmiertelności i chwały gen. Józefa 
Hallera, jego żołnierzy oraz prezydenta Fran-
cji Raymonda Poincaré. Pobłogosław nam, 
którzy ich wspominamy, żyjąc w wolnej Oj-
czyźnie. Spraw, Boże, abyśmy potrafi li miło-
wać naszych braci i siostry, jak Twój Syn nas 
umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak 
i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam 
zawinili – modlił się kapelan.

Tablica znajduje się po prawej stronie od 
wejścia do siedziby DGW. Umieszczono na 

niej godła Rzeczpospolitej Pol-
skiej i Republiki Francuskiej oraz 
napisy w języku polskim i francu-
skim: „W HOŁDZIE/ BŁĘKITNEJ 
ARMII/ DOWODZONEJ PRZEZ 
GEN. JÓZEFA HALLERA,/ KTÓ-
REJ ŻOŁNIERZE WNIEŚLI/ 
WIELKI WKŁAD/ W WALKĘ 
O NIEPODLEGŁOŚĆ/ I GRA-
NICE RZECZPOSPOLITEJ POL-
SKIEJ/ ORAZ KU PAMIĘCI/ 
RAYMONDA POINCARÉ/ PRE-
ZYDENTA REPUBLIKI FRAN-
CUSKIEJ/ W LATACH 1913–
1920,/ KTÓRY 4 CZERWCA 
1917 ROKU WYDAŁ DEKRET/ 
O UTWORZENIU ARMII POL-
SKIEJ WE FRANCJI/ MINISTER 
OBRONY NARODOWEJ”. Poniżej umiesz-
czone zostały daty 1917 i 2017 oraz odzna-
ka żołnierzy Błękitnej Armii z białym orłem 
w koronie na tarczy w kształcie rombu, za 
którą znajdują się dwa miecze. Nad orłem 
umieszczona została data 4 X 1918 (objęcie 
dowództwa nad Armią Polską we Francji 
przez gen. Józefa Hallera).

W uroczystości uczestniczyli m.in.
gen. bryg. Robert Głąb, dowódca stołeczne-
go garnizonu, gen. bryg. Krzysztof Żabicki,
płk Philippe Abraham, attaché obrony amba-
sady Republiki Francuskiej, przedstawiciele 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych, Instytutu Pamięci Narodowej, 
kombatanci oraz żołnierze i pracownicy Do-
wództwa Garnizonu Warszawa.

***
4 czerwca 1917 r. Raymond Poincaré, pre-

zydent Francji, podpisał dekret, który pozwo-
lił na powołanie Armii Polskiej we Francji. 
Dowództwo nad Błękitną Armią (nazwaną 
tak od koloru jasnoniebieskich mundurów) 
objął gen. Józef Haller, były dowódca II Bry-
gady Legionów.

Armia powstała dzięki zabiegom środo-
wisk imigracyjnych i Polonii napływającej do 
Francji przez cały okres XIX w., ale także ze 
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jej powsta-
nie miało przypomnieć mocarstwom i opinii 
międzynarodowej o sprawie niepodległości 
rozdartej zaborami Polski.

Powołana we Francji armia liczyła ok. 70 tys.
żołnierzy. Była jak na swoje czasy doskonale 
wyposażona. Oddziały Błękitnej Armii wzię-
ły udział w walkach na froncie zachodnim 
(Szampania, Wogezy) latem i jesienią 1918 r.

Dzięki zabiegom dyplomatycznym uda-
ło się ją przetransportować do kraju, gdzie 
wzięła udział w wojnie polsko-ukraińskiej 
i polsko-bolszewickiej. Jako jedna z najlepiej 
wyposażonych formacji stanowiła trzon reor-
ganizującego się Wojska Polskiego. W 1919 r. 
Błękitną Armię wcielono w struktury Wojska 
Polskiego.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

W hołdzie hallerczykom
Tablicę upamiętniającą żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera i francuskiego prezydenta Raymonda Poincaré (1860-1934) od-
słonięto 7 września na ścianie budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa. Tablicę poświęcił ks. płk Jan Domian, kapelan Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednym z ustanowionych przez Sejm RP patronów roku 2017 jest gen. Józef Haller, z okazji
100 rocznicy powstania jego Błękitnej Armii.
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Odsłonięcie tablicy ku czci żołnierzy Błękitnej Armii i prezydenta Raymonda Poincaré
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Złożenie kwiatów pod tablicą
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Ks. ppłk Jan Ziółkowski (1889–1940)

Urodzony 2 kwietnia 
1899 r. w Woli Wie-
ruszyckiej koło Boch-
ni jako syn rolników, 
Jana i Marii z d. Jaro-
tek. W 1901 r. podjął 
naukę w gimnazjum 
w Bochni. W 1909 r. 
zdał maturę i wstą-

pił do Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. Jako alumn studiował na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
29 czerwca 1913 r. w katedrze wawelskiej 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Ada-
ma Stefana Sapiehy. Pracę duszpasterską 
rozpoczął jako wikariusz w parafi i Wszyst-
kich Świętych w Babicach koło Jaworzna. Był 
katechetą w szkołach ludowych w Babicach 
i Regulicach. W październiku 1914 r. zgło-
sił się jako ochotnik do Legionów, z braku 
etatów duszpasterskich nie został przyjęty.
1 września 1917 r. został katechetą w Szkole 
Ludowej Żeńskiej im. Urszuli Kochanowskiej 
w Krakowie.

21 lipca 1919 r. wstąpił do Wojska Pol-
skiego. Został kapelanem 5 Pułku Piechoty 
Legionów. Uczestniczył w walkach pułku 
z bolszewikami na Wileńszczyźnie, w wypra-
wie kijowskiej, bitwie warszawskiej, bitwie 
pod Sejnami oraz bitwie niemeńskiej. We 
wniosku o odznaczenie Krzyżem Walecz-
nych napisano: „Dnia 22 IX 1920 r. batalion 
w marszu na Giby. Do batalionu przyłączył 
się na wyprawę ks. kapelan Jan Ziółkowski. 
Litwini obsadzili bardzo silnie Giby piecho-
tą, jak i artylerią. Przywitali naszych bardzo 
silnym ogniem, tak że na miejscu było bar-
dzo wielu rannych i zabitych. Ks. kapelan, nie 
słuchając rad, by został w tyle, gnał naprzód 
do atakującej kompanii 11 i tam, gdzie ludzie 
przypadali do ziemi z powodu silnego ognia. 
On, stojąc, błogosławi atakujących, spowiada 
ciężko rannych i udziela ostatniego namasz-
czenia. Żołnierze zdziwieni pojawieniem się 
kapelana w huraganowym ogniu artylerii 
i karabinów maszynowych, widząc go spo-
kojnego i niezważającego na strzały, zrywają 
się z ziemi i atakują dalej umocnione pozycje 
nieprzyjaciela”. 

Po wojnie polsko-bolszewickiej został 
zweryfi kowany w stopniu starszego kape-
lana (ze starszeństwem z dnia 1 czerwca
1919 r.). Od stycznia do 31 września 1922 r. 
był proboszczem 1 Dywizji Piechoty Legio-
nów w Wilnie. 1 października 1922 r. miano-
wano go kierownikiem rejonu duszpasterstwa 
w Wilnie (1 października 1922 r.), w Lubli-
nie (1 października 1924 r.), Stanisławowie
(1 lutego 1925 r.) i proboszczem para-

NIEBANALNE ŻYCIORYSY

fi i wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa.
20 września 1930 r. przeniesiono go na sta-
nowisko kapelana Brygady KOP „Podole” 
w Czortkowie. 12 maja 1937 r. został kierow-
nikiem rejonu duszpasterstwa w Jarosławiu 
oraz proboszczem miejscowego kościoła
garnizonowego.

W kampanii polskiej 1939 r. był pro-
boszczem 24 Dywizji Piechoty należącej do 
Armii „Karpaty”. Przeszedł jej szlak bojowy 
od Tarnowa po Sądową Wisznię. Po rozbiciu 
dywizji w walkach pod Lwowem wycofywał 
się na wschodnie tereny Polski. 17 września 
1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej w Da-
rachowie pod Tarnopolem. W pierwszą noc 
niewoli, mając możliwość ucieczki w Ko-
pyczyńcach, zrezygnował z niej, uznając, 
że będzie potrzebny żołnierzom w niewoli 
sowieckiej. Przebywał w obozie przejścio-
wym w Kozielszczyźnie. W listopadzie 1939 r.
osadzono go w obozie specjalnym NKWD 
w Kozielsku.

Gdy w Wigilię Bożego Narodzenia 1939 r.
z obozu kozielskiego wywieziono duchow-
nych różnych obrządków, o nim zapomnia-
no, ponieważ przebywał w karcerze ukarany 
za odprawianie nabożeństw . Został w ten 
sposób jedynym kapłanem w Kozielsku. 
W dalszym ciągu po kryjomu odprawiał 
Msze  św.  oraz udzielał Komunii Świętej. 
W marcu 1940 r. był spowiednikiem se-
tek jeńców w czasie Świąt Wielkanocnych. 
W kwietniu 1940 r. został zamordowany 
przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.  

Został zidentyfi kowany w czasie ekshumacji 
w 1943 r. 

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski (nadanym w 2007 r.
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Krzy-
żem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1918–1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
i łotewskim Medalem Pamięci z Mieczami. 
Minister Obrony Narodowej awansował go 
pośmiertnie 5 października 2007 r. na sto-
pień podpułkownika. Awans ogłoszono 9 lis-
topada 2007 r. w trakcie uroczystości „Katyń 
Pamiętamy  – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

29 lipca 2007 r. w kościele pw. św. Bar-
tłomieja Apostoła w Łapanowie została od-
słonięta Gablota Pamięci ks. Jana Ziółkow-
skiego, a 19 maja 2009 r. przed kościołem 
obelisk wraz z tablicą pamiątkową. Tablicz-
ka pamiątkowa z jego nazwiskiem znajduje 
się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie. W ramach programu eduka-
cyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”
ks. Ziółkowskiego uhonorowano poprzez za-

sadzenie Dębu Pamięci: w Połczynie Zdroju 
(17 września 2009 r.), Bochni (13 kwietnia 
2010 r.), przy Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Łapanowie (19 kwietnia 2010 r.). 
W grudniu 2009 r. został zgłoszony przez 
Rodzinę Katyńską w Warszawie, razem
z 23 kapelanami Wojska Polskiego, jako kan-
dydat do procesu beatyfi kacyjnego Męczen-
ników Wschodu (1917–1989).

BOGUSŁAW SZWEDO

– kapłan archidiecezji krakowskiej, proboszcz 24 Dywizji Piechoty

Ks. Jan Ziółkowski odprawia Mszę św. w czasie odwrotu spod Kijowa, 1920 r.
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6 września br. w Amsterdamie odbyły 
się uroczystości pogrzebowe dwóch 
członków załogi bombowca Vickers 
Wellington R-1322 z polskiego Dywi-

zjonu Bombowego 305, odnalezionego w je-
ziorze Ijsselmeer (Holandia).

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i ho-
milię wygłosił ks. ppłk Paweł Piontek. Wzięli 
w niej udział: rodziny poległych, I zastępca 
dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych – gen. dyw. pil. Jan Śliwka wraz z dele-
gacją polskich ofi cerów, przedstawiciele Mini-
sterstwa Obrony Narodowej Holandii, a także 
polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodo-
wej oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. Ceremonię zabezpieczyła 
wojskowa asysta honorowa, którą wystawiła 
41 Baza Lotnictwa Szkolnego z Dęblina oraz 
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych 
z Poznania.

Do uczestników żałobnej liturgii swe sło-
wo skierował biskup polowy WP Józef Guz-
dek, które odczytał celebrans. „Miłość żąda 
ofi ary” – tym hasłem kierowali się w życiu 
i w walce polscy lotnicy podczas II wojny 
światowej. Postawę ofi arnej miłości wynieśli 
oni z ojczystego domu oraz kościołów, gdzie 
słyszeli słowa Chrystusa: „Nikt nie ma więk-

szej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje od-
daje za przyjaciół swoich” – napisał w swym 
przesłaniu ordynariusz wojskowy. Wyraził 
także uznanie dla holenderskich władz woj-
skowych za wydobycie z jeziora Ijsselmeer 
szczątków zaginionych do tej pory lotników 
i przywrócenie ich pamięci.

Po Mszy św. odbył się pochówek bohater-
skich lotników na cmentarzu Nieuwe Ooster-
begraafplaats w Amsterdamie w tzw. Alei So-
juszników obok ich kolegów, którzy zostali 
tam pochowani 76 lat wcześniej. Po wzrusza-
jącej uroczystości pogrzebowej syn por. Ma-
cieja Socharskiego – Krzysztof, powiedział, 
że dla niego II wojna światowa zakończyła 
się właśnie w tym dniu, bowiem przez całe 
dotychczasowe życie nie miał grobu swoje-
go ojca, którego nigdy nie poznał, bowiem 
w chwili jego śmierci miał zaledwie półtora 
roku i znał go tylko z opowiadań rodziny.

Licząca sześć osób polska załoga bom-
bowca Vickers Wellington IC nr R1322 SM-F 
wchodzącego w skład 305 Dywizjonu Bom-
bowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
otrzymała w maju 1941 r. zadanie zbombar-
dowania niemieckiego miasta Brema. W trak-
cie wykonywania misji 9 maja 1941 r. polska 
jednostka została podczas lotu przechwyco-
na i zestrzelona przez niemiecki myśliwiec

Bf-110 nad Morzem Północnym (obecnie jest 
to obszar sztucznego jeziora Ijsselmeer).

W 2016 r. szczątki samolotu odnalazła 
grupa badaczy Leemans Speciaalwerken. 
W celu wydobycia wraku wyznaczony obszar 
jeziora został wydzielony stalową tamą i osu-
szony. W efekcie prowadzonych prac arche-
ologicznych odnaleziono elementy kadłuba, 
części silnika, łopaty śmigła, rzeczy osobiste 
lotników oraz karabiny i trzy bomby lotnicze. 
We wraku znajdowały się także cztery ciała 
oraz niezidentyfi kowane szczątki poległych 
polskich lotników, które zostały w dalszej 
kolejności poddane badaniom DNA. W tam-
tym czasie rozpoznano zwłoki trzech człon-
ków załogi. Byli to: pilot sierż. Jan P. Dorman, 
drugi pilot plut. Zdzisław Gwóźdź oraz strze-
lec pokładowy kpr. Ludwik Karcz. Zostali oni 
pochowani na cmentarzach Nieuwe Ooster-
bergraafplaats i Oud Leusden Amersfoort. 
Czwarte wyłowione ciało pozostało niezi-
dentyfi kowane i pochowane w osobnej bez-
imiennej mogile na terenie pierwszej z wy-
mienionych nekropolii.

W wyniku działań podjętych przez Re-
covery & Identyfi cation Unit (RIU) z Sił 
Zbrojnych Królestwa Niderlandów mających 
na celu wydobycie i identyfi kację szczątków 
załogi bombowca Wellington R-1322 ustalo-
no, że w grobie Nieznanego Pilota (Anknown 
Airman) spoczywa strzelec pokładowy plut. 
Stanisław Pisarski. Ostatnia identyfi kacja 
szczątków pozwoliła ustalić ponadto, że na-
leżą one do nawigatora por. Macieja W. So-
charskiego oraz radiotelegrafi sty Henryka
F. Sikorskiego.

W związku z powyższym faktem bezi-
mienna mogiła polskiego lotnika otrzymała 
nowy kamień nagrobny z danymi plutono-
wego Sitarskiego, a szczątki por. Socharskie-
go i plut. Sikorskiego również ostatecznie 
spoczęły w tzw. Alei Sojuszników na cmenta-
rzu Nieuwe Oostergraafplaats.

Uroczystości pogrzebowe uświetniły Siły 
Powietrzne Królestwa Niderlandów, które 
dokonały upamiętnienia naszych lotników 
przelotem pary samolotów Beechcraft  D18S 
z okresu II wojny światowej. Dokonało się to 
w momencie, kiedy gen. Jan Śliwka przeka-
zywał Krzysztofowi Socharskiemu fl agę RP, 
która okrywała wcześniej trumnę bohater-
skich lotników.

KS. PAWEŁ PIONTEK

Pożegnanie po latach
Uroczystości pogrzebowe por. Macieja Socharskiego i plut. Henryka Sikorskiego 

– Dla mnie II wojna światowa zakończyła się 6 września 2017 r. – te słowa wypowiedział Krzysztof Socharski, syn por. Macieja Sochar-
skiego, podczas uroczystości pogrzebowych jego ojca oraz plut. Henryka Sikorskiego, którzy zginęli śmiercią lotnika 9 maja 1941 r.
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P
o odegraniu hymnów państwowych 
Polski i Rumunii oraz wciągnięciu 
fl ag państwowych na maszt dowód-
ca PKW Rumunia mjr Paweł Cupa 

w swoim wystąpieniu ukazał historyczne tło 
tamtych wydarzeń. – Sowiecka inwazja na 
Polskę była operacją wojskową, która roz-
poczęła się bez formalnej deklaracji wojny 
17 września 1939 r. Tego ranka, 16 dni po 
tym, jak Niemcy zaatakowały Polskę z za-
chodu, Związek Radziecki zaatakował Polskę 
ze wschodu. Połączona niemiecko-sowiecka 
inwazja na Polskę była potajemnie zaakcep-
towana przez pakt Ribbentrop-Mołotow 
podpisany 23 sierpnia 1939 r. – powiedział 
mjr Cupa. 

Następnie kapelan kontyngentu ks. mjr To-
masz Krawczyk odmówił modlitwę w inten-
cji wszystkich naszych rodaków poległych na 
polach bitew i zamordowanych po agresji so-
wieckiej 17 września 1939 r. – Przychodzimy 
dziś do Ciebie, Boże, nasz najlepszy Ojcze, 
bo tylko Tobie możemy powierzyć ból serc, 
które pamiętają o wielkiej liczbie naszych ro-
daków poległych, zamordowanych i depor-
towanych w głąb Rosji Sowieckiej, do kraju 
gigantycznego oszustwa i nieprawdopodob-
nych cierpień. Dziękujemy za to, że byłeś dla 
naszych deportowanych rodaków nadzieją 
i pociechą, ratunkiem i źródłem nadziei. 
Bądź uwielbiony za tych wszystkich, którzy 
naszym braciom i siostrom podali pomocną 
dłoń, kawałek chleba i kubek wody – modlił 
się kapłan. 

Nawiązując do aktualnych wydarzeń na 
arenie międzynarodowej, kapelan kontyn-
gentu zachęcał w modlitwie, abyśmy pamię-
tali o tych, którzy w naszych czasach są wy-
pędzani z domów i skazywani na wygnanie. 
– Polecamy Tobie ludność krajów doświad-
czanych dziś przez zbrojne konfl ikty, a szcze-
gólnie Syrię pogrążoną w wojnie domowej. 
Prosimy za chrześcijan wypędzanych tylko 
dlatego, że są świadkami Chrystusowego 
krzyża – dodał ksiądz kapelan. 

Następnie w kaplicy kontyngentu została 
odprawiona Msza św. w intencji ofi ar sowiec-
kiej agresji. – W tej Mszy św. miłosiernemu 
Bogu polecamy wszystkich polskich żołnie-
rzy walczących o wolność wschodnich rubie-

ży naszego kraju. Składamy na ołtarzu wielką 
ofi arę ich życia, którą ponieśli z miłości do 
Ojczyzny, której na imię Polska niepodle-
gła, prosząc Boga, aby ofi ara ich życia nie 
była nadaremna i była jak to ziarno rzucone 
w ziemię, które wydaje w wolnej Polsce obfi -
te owoce wszelkiego dobra – powiedział we 
wstępie ksiądz kapelan.   

W wygłoszonej homilii ks. mjr Krawczyk 
zwrócił uwagę na to, że we wrześniu 1939 r.,
po agresji sowieckiej na Polskę, dziesiątki 
tysięcy polskich żołnierzy i cywilów ewa-
kuowało się do krajów sąsiednich, głównie 
Rumunii i Węgier. – Po przegranej kampanii 
wrześniowej i po agresji sowieckiej na Pol-
skę tysiące naszych rodaków szukało schro-
nienia właśnie tu, w Rumunii. Po południu
17 września 1939 r. granicę polsko-rumuń-
ską zaczęły przekraczać pierwsze grupy Po-
laków ewakuujących się w obliczu sowieckiej 
agresji. Wśród nich byli zarówno cywile, jak 
i wojskowi. Wielu pozostało w tych krajach 
do końca wojny, jednak dla znacznej części 
z nich państwa te były tylko przystankiem na 
drodze do odradzającej się na Zachodzie pol-
skiej armii – powiedział kaznodzieja. 

Rumunia w 1939 r. przyjęła 30 tys. pol-
skich żołnierzy i ponad 20 tys. polskich cywi-
lów, mimo nacisków ze strony Niemiec i Ro-
sji. – Rumunia była jedynym miejscem, gdzie 
78 lat temu polski rząd mógł się ewakuować 
z ogarniętego wojną kraju – przypomniał 
ksiądz kapelan. Jak dodał, epopeja tysięcy 
Polaków w Rumunii jest nieco zapomniana. 

– Przecież Rumuni pozwolili polskim żoł-
nierzom przedostać się do Francji, pozwolili 
na przewiezienie polskiego złota – musimy 
o tym pamiętać. W mieście Craiova, gdzie 
dziś stacjonuje Polski Kontyngent Wojsko-
wy, było tysiące internowanych osób, w tym 
prezydent Ignacy Mościcki. To w Craiovej 
swój ostatni rozkaz wydał polskim żołnie-
rzom naczelny wódz marszałek Edward 
Rydz-Śmigły. Dlatego dziękujemy dziś Panu 
Bogu za pomoc, jakiej Rumunia udzieliła Po-
lakom 78 lat temu. Państwo i społeczeństwo 
rumuńskie, przyjmując Polaków, dało wyraz 
swojej niezwykłej przyjaźni z naszym naro-
dem. Tego nie wolno nam zapomnieć – dodał
ks. mjr Krawczyk.

PC

Wdzięczni za pomoc
Obchody 78 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w PKW Rumunia

Co roku 17 września wspominamy tragiczną w konsekwencjach dla naszej Ojczyzny napaść Rosji sowieckiej na Polskę. 78 lat temu w go-
dzinach porannych ponad 6-tysięczna armia sowiecka wdarła się w granice Rzeczypospolitej, dokonując aktu agresji. Żołnierze I zmiany 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii wspólnie z żołnierzami z rumuńskiego 26. Batalionu Piechoty spotkali się na uroczystej 
zbiórce w bazie kontyngentu w Craiovej, aby uczcić pamięć ofiar sowieckiej agresji z 17 września 1939 r. 
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P
amięć żołnierzy-górników odbywa-
jących w latach 1949-59 zastępczą 
służbę wojskową w Wojskowych Ba-
talionach Pracy uczczono Mszą św.

w katedrze polowej. Eucharystii przewodni-
czył ks. ppłk Mariusz Tołwiński, proboszcz ka-
tedry. W homilii dziękował za ofi arę ich życia
i podkreślił, że w chwilach próby zdali egza-
min z wierności wartościom. Szacuje się, że 
do przymusowej pracy w kopalniach skiero-
wano po wojnie około 200 tysięcy osób.

W katedrze polowej stanęły poczty 
sztandarowe organizacji i związków kom-
batanckich żołnierzy-górników z całej Pol-
ski. Eucharystia rozpoczęła się od odegrania 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Liturgię słowa 
i oprawę muzyczną Mszy św. przygotował 
Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego.

W homilii ks. ppłk Tołwiński przypomniał, 
że żołnierzy-górników spotkała niezasłużona 
kara za wierność swoim przekonaniom. Pod-
kreślił, że nawet po odbyciu kary ich życie 
w ramach społeczeństwa naznaczone było 
trudnościami i cierpieniem. – Byliście kimś, 
kogo państwo wtedy się wstydziło. Dzisiaj 

górników podziękował ks. Tołwińskiemu za 
sprawowanie Eucharystii. Obecny był też Jan 
Józef Kasprzyk, p.o. szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.

Po zakończeniu Mszy św. żołnierze-gór-
nicy udali się na pl. Piłsudskiego, gdzie przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli kwiaty. 
Kwiaty złożone zostały również przy Pomni-
ku Żołnierza-Górnika na Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach.

KES

przywracamy pamięć o was, 
ale pragniemy okazać wam 
szacunek, że stanęliście po 
właściwej stronie i zacho-
waliście się tak, jak trzeba. 
Nie zdradziliście swoich 
ideałów, nie wyrzekliście się 
swoich korzeni i mimo cier-
pienia, trudnego losu pozo-
staliście wierni wartościom 
– powiedział.

Proboszcz katedry życzył 
żołnierzom-górnikom, aby 
uczyli się wzajemnego sza-
cunku, pokory i wzajemnej 
miłości. – Nieśmy ją niezależnie od doznanych 
krzywd. Bóg jest tym, który wyzwala, ocala 
i przywraca radość serca. Niech on również 
przywróci wam radość serca, niech przywraca 
wam godność i obdarza tymi łaskami, których 
potrzebujecie – powiedział.

W katedrze polowej modlili się licznie 
przybyli żołnierze-górnicy z całej Polski wraz 
z Henrykiem Radeckim, prezesem Krajowe-
go Zarządu Związku Represjonowanych Żoł-
nierzy-Górników, który w imieniu żołnierzy-

Msza św. w intencji żołnierzy-górników

Nie zdradziliście swoich ideałów
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stanowione na 12 września Święto 
Wojsk Lądowych zostało wpro-
wadzone w 1996 r. decyzją ówcze-
snego Ministra Obrony Narodowej 

Stanisława Dobrzańskiego. Związane jest 
ono z rocznicą wiktorii wiedeńskiej z 1683 r.,
czyli spektakularnego zwycięstwa nad stu-
tysięczną armią turecką. Obrońcy chrześci-
jańskiej Europy dokonali tego historyczne-

go dzieła pod dowództwem polskiego króla
Jana III Sobieskiego.

Aby upamiętnić te chlubne karty oręża 
polskiego, żołnierze lądowi rozpoczęli świę-
towanie. Tegoroczne trzydniowe obcho-
dy Święta Wojsk Lądowych rozpoczęły się 
14 września o g. 18.00 uroczystą Mszą św.
w kościele pw. Ducha Świętego Pocieszyciela 
w Giżycku w intencji żołnierzy, pracowników 

Resortu Obrony Naro-
dowej Wojsk Lądowych 
oraz poległych w misjach 
poza granicami kraju. 
Głównym celebransem 
był biskup polowy Józef 
Guzdek, który wygłosił 
okolicznościowe kazanie.

W homilii podzięko-
wał obecnym generałom, 
ofi cerom, podofi cerom, 
pracownikom cywilnym
wojska za solidność i dys-
cyplinę oraz życzył wszel-
kiej pomyślności na ko-
lejne lata służby. – Pisz-

cie piękną i szlachetną historię waszej służby. 
Z okazji święta Wojsk Lądowych pragnę 
podziękować tym wszystkim, którzy naśla-
dują wrażliwość i odwagę rzymskiego setnika 
w niesieniu pomocy podwładnym i kolegom 
noszącym te same zielone mundury. Dziękuję 
za wasze wrażliwe serca i pomoc okazywaną 
kombatantom walk o wolność naszej Ojczy-
zny, których szeregi nieustannie się kurczą. 
(…) Miejcie serca otwarte dla tych, którzy już 
przeszli w stan spoczynku, wszak kiedyś każdy 
z nas zakończy służbę – powiedział.

Koncelebrę stanowili kapelani wojskowi: 
ks. płk Grzegorz Krupski – dziekan Wojsk 
Lądowych z Łodzi, ks. mjr Stanisław Denys 
z Giżycka, ks. kpt. Łukasz Hubacz z Węgo-
rzewa i ks. por. Marek Rycio z Lidzbarka 
Warmińskiego. O oprawę muzyczną zadbała 
Orkiestra Wojskowa z Giżycka.

Pierwszy dzień obchodów zakończył się 
złożeniem kwiatów przez poszczególne de-
legacje przed tablicą pamiątkową śp. sierż. 
Mariusza Deptuły, który zginął na misjach 
w Afganistanie.

XSD

Święto Wojsk Lądowych 
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WROCŁAW
Początek roku szkolnego to czas powrotu do wytężonego zdobywa-
nia wiedzy, a także formowania wnętrza młodych ludzi. W związ-
ku z tym w niedzielę 10 września podczas pierwszej po wakacyjnej 
przerwie Mszy św. dla rodzin z dziećmi w bazylice garnizonowej
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu miał miejsce obrzęd poświęcenia ple-
caków i przyborów szkolnych.

Na koniec ks. por. Maksymilian Jezierski zaprosił licznie zebra-
nych uczestników do wzięcia udziału w akcji „Bądź ołówkiem w ręku 
Boga”, która polegała na rozdaniu wszystkim dzieciom ołówków z na-
pisanym na nich hasłem akcji. Są to słowa św. Matki Teresy z Kalku-
ty, które mają zachęcić dzieci do bycia pomocnikami Pana Boga i do 
dawania świadectwa innym ludziom poprzez miłe słowo, uprzejmość, 
radość oraz dobre uczynki.

W taki oto sposób rozpoczęty rok szkolny stał się wydarzeniem in-
spirującym dzieci i młodzież do pięknego, wartościowego życia.  XMJ

WARSZAWA
Ks. ppor. Tomasz Serwin, kapelan Batalionu Reprezentacyjnego WP, 
odprawił w katedrze polowej Mszę św. w intencji kawalerzystów i ich 
rodzin z okazji Święta Kawalerii Polskiej. Jest ono obchodzone na 
pamiątkę bitwy pod Komarowem stoczonej podczas wojny polsko-
bolszewickiej.

W homilii ks. Serwin, odnosząc się do czytania z Ewangelii 
o upomnieniu braterskim, przypomniał o konieczności czynienia 
tego z miłością. – Żadne słowo umieszczone w Piśmie Świętym nie 
jest przypadkowe i dzisiaj Chrystus mówi do każdego z nas: „Idź”, 
zachęcając do tego, żeby nie odkładać braterskiego upomnienia. Bo 
skoro Chrystus z troską przyszedł na świat, żeby głosić słowo Boże, 
pochylał się nad człowiekiem, a w końcu poszedł na krzyż dla zba-
wienia człowieka, to czy i my nie powinniśmy czerpać z Jego nauki 
i czy nam nie powinno zależeć na kimś, kto żyje obok nas? – pytał 
ks. Serwin.

Nawiązując do Święta Kawalerii Polskiej, kapelan Batalionu Re-
prezentacyjnego (Szwadron Kawalerii stanowi jego część), podkreślił, 
że służba żołnierzy tej formacji należy do trudnej i pełnej poświęceń. 
Zachęcił też do modlitwy w intencji poległych kawalerzystów. – Dziś 
Chrystus mówi o miłości. Iść i służyć komuś z miłością. Oni tę mi-
łość realizowali poprzez służbę Ojczyźnie, my także możemy jej słu-
żyć w codzienności, bo w codzienności wypełnia się dziś słowo Boże
– powiedział.

Życzył zebranym, aby potrafi li wypełniać słowa Chrystusa o bra-
terskim upomnieniu i zawsze czynili to z miłością. – Niech dzisiejsze 
słowo: „Idź” mobilizuje nas, aby żyć słowem Bożym i to słowo prze-
kazywać dalej – zakończył.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk Piotr Kowalczyk, kapelan Woj-
skowego Instytutu Medycznego oraz ks. por. Marcin Janocha, sekre-
tarz biskupa polowego.  KES

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:  

WWW.ORDYNARIAT.PL

AFGANISTAN
78 lat temu wybuchła II wojna światowa, która była czasem strasz-

nej próby dla Polaków. Polacy przez 5 lat składali ofi arę krwi w obro-
nie swojej Ojczyzny na wszystkich frontach toczącej się wojny. 

1 września w rocznicę tych tragicznych wydarzeń żołnierze
VI zmiany PKW RSM w Afganistanie podczas uroczystej Mszy św. 
celebrowanej w kaplicy w bazie Fenty przez kapelana ks. por. Krzysz-
tofa Ziobro i kapelana US Army modlili się za dusze poległych Pola-
ków, którzy za miłość do Ojczyzny w boju zapłacili cenę najwyższą, 
oddając swoje życie.

Na zakończenie Eucharystii polscy i amerykańscy żołnierze po-
modlili się o pokój na świecie.  XKZ

SULECHÓW
W niedzielę 10 września w południe w kościele parafi alnym w Su-

lechowie została odprawiona suma odpustowa ku czci patronki ko-
ścioła i parafi i.

W uroczystym nabożeństwie udział wzięli: poczet sztandarowy
5 Lubuskiego Pułku Artylerii, burmistrz Sulechowa – Ignacy Odważ-
ny wraz z małżonką, przewodniczący Rady Miasta – Stanisław Kacz-
mar z małżonką, starosta powiatu zielonogórskiego – Dariusz Wró-
blewski z małżonką, w imieniu dowódcy 5 Pułku Artylerii dowódca
4 Dywizjonu Artylerii Rakietowej – ppłk Zbigniew Janusz z małżon-
ką, starszy podofi cer dowództwa 5 PA – st. chor. szt. Ryszard Kaliń-
ski oraz komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Sulechowie
st. chor. szt. Jacek Światły z małżonką.

Sumę odpustową koncelebrował ks. Piotr Kozłowski – wikariusz 
parafi i Ducha Świętego z Koszalina, który podczas wygłaszania kaza-
nia odniósł się do modlitwy różańcowej, poprzez którą wierni mogą 
wejść w tajemnicę wiary. Mówił, że Pan Bóg, szukając źródła poboż-
ności, wybrał Maryję. To właśnie w Niej odkrywamy tajemnice wiary, 
wiary, która jest drogą do modlitwy i wiecznego życia.

W uroczystym nabożeństwie udział wzięli również proboszczo-
wie sulechowskich parafi i: parafi i Podwyższenia Świętego Krzyża
– ks. Andrzej Szkwarek i parafi i św. Stanisława Kostki – ks. kan. Jó-
zef Tomiak oraz księża kapelani z parafi i wojskowych: ks. płk Marek 
Kwieciński z Międzyrzecza oraz ks. ppłk Jan Zapotoczny z Krosna 
Odrzańskiego.

Ks. mjr Tomasz Szefl iński, duszpasterz sulechowskich artyle-
rzystów, podczas ogłoszeń parafi alnych serdecznie podziękował 
wszystkim za bardzo liczy udział w sumie odpustowej i prosił o mo-
dlitwę za sulechowskich artylerzystów, którzy rozpoczęli szkolenie 
poligonowe. TR




