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Pomnażajmy to, co łączy
– budujmy wspólnotę
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„Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, 
święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień”

 Józef Piłsudski
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PaPieSka intencja moDlitewna na liStoPaD: aby chrześcijanie w azji, dając świa-
dectwo ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wza-
jemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Na okładce: 
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed 
budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa, 
11 listopada 2017 r., fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 22 listopada 2017 r.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuujemy cykl katechez 

o Mszy św. Aby zrozumieć piękno 
Eucharystii pragnę zacząć od bar-

dzo prostej sprawy: Msza św. jest modlitwą, 
co więcej jest modlitwą par excellence, naj-
wspanialszą, najbardziej wzniosłą, a zarazem 
najbardziej „konkretną”. Jest to bowiem spo-
tkanie miłości z Bogiem poprzez Jego Słowo 
oraz Ciało i Krew Jezusa.

Ale najpierw musimy odpowiedzieć na 
pewne pytanie. Czym jest naprawdę modli-
twa? Jest to przede wszystkim dialog, osobi-
sta relacja z Bogiem, a człowiek został stwo-
rzony jako byt relacyjny, który znajduje swoje 
całkowite spełnienie wyłącznie w spotkaniu 
ze swoim Stwórcą. Droga życia prowadzi do 
spotkania z Panem.

Księga Rodzaju stwierdza, że człowiek zo-
stał stworzony na obraz i podobieństwo Boga, 
który jest Ojcem i Synem oraz Duchem Świę-
tym, doskonałą relacją miłości, która jest jed-
nością. Z tego możemy zrozumieć, że wszyscy 
zostaliśmy stworzeni, aby wejść w doskonały 
związek miłości, w nieustannym dawaniu sie-
bie i przyjmowaniu siebie, aby w ten sposób 
znaleźć pełnię naszego istnienia.

Kiedy Mojżesz, podchodząc do płonącego 
krzewu usłyszał, że wzywa go Bóg, zapytał Go 
o Jego imię, On odpowiedział: „Jestem, który 
jestem” (Wj 3,14). To wyrażenie w swym pier-
wotnym znaczeniu wyraża obecność i łaskę, 
i rzeczywiście zaraz potem Bóg dodaje: „Bóg 
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka 
i Bóg Jakuba” (w. 15). Zatem także Chrystus 
kiedy powołuje swoich uczniów, wzywa ich, 
aby byli z Nim. To jest zatem największa łaska: 
móc doświadczyć, że Msza św., Eucharystia to 
czas uprzywilejowany, by przebywać z Jezu-
sem, a przez Niego z Bogiem i z braćmi.

Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, jest 
także umiejętnością przebywania w milcze-
niu. W dialogu są obecne chwile milczenia. 
Milczenia razem z Jezusem. Kiedy idziemy 
na Mszę św., może przychodzimy pięć minut 
wcześniej, zaczynamy plotkować z osobą, 
która jest obok mnie. Ale to nie jest chwila 

Idziemy na Mszę św. 
a nie do muzeum

na plotki. To czas na milczenie, aby przygoto-
wać się na dialog. Chwila skupienia się w na-
szym sercu, żeby przygotować się na spotka-
nie z Jezusem. Milczenie jest bardzo ważne. 
Pewnie pamiętacie, co powiedziałem przed 
tygodniem: nie idziemy na spektakl! Idzie-
my na spotkanie z Panem, a milczenie nas 
przygotowuje i nam towarzyszy. Przebywania 
w milczeniu razem z Jezusem. Z tajemnicze-
go milczenia Boga wypływa Jego Słowo, które 
rozbrzmiewa w naszym sercu. Sam Jezus uczy 
nas, jak naprawdę można „przebywać” z Oj-
cem i ukazuje to swoją modlitwą. Ewangelie 
pokazują nam Jezusa, który chroni się w miej-
scach ustronnych, aby się modlić. Uczniowie, 
widząc tę intymną więź z Ojcem odczuwają 
pragnienie, aby mogli w niej uczestniczyć, 
i proszą Go: „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 
11,1). Słyszeliśmy to w czytaniu poprzedzają-
cym katechezę, na początku audiencji. Jezus 
odpowiada, że pierwszą rzeczą niezbędną do 
modlitwy jest umiejętność powiedzenia „Oj-
cze”. Zwróćmy uwagę: jeśli nie potrafię powie-
dzieć Bogu „Ojcze”, to nie jestem zdolny do 
modlitwy. Tak prosto. Musimy zatem nauczyć 
się mówić do Boga „Ojcze”, to znaczy stawa-
nia w Jego obecności z synowską ufnością. Ale 
aby się nauczyć, musimy pokornie uznać, że 
potrzebujemy, aby nas nauczono i powiedzieć 
z prostotą: „Panie, naucz mnie się modlić”.

To jest pierwsza kwestia: bycie pokornymi, 
uznanie siebie za dzieci, spoczywać w Ojcu, 
ufać Mu. Aby wejść do królestwa niebieskiego, 
trzeba stać się maluczkim, jak dzieci. W tym 
sensie, że dzieci potrafią ufać, wiedzą, że ktoś 
się o nie zatroszczy, o to co będą jedli, w co 
będą przyodziani i tak dalej (por. Mt 6, 25-32). 
Jest to pierwsza postawa: ufność i zażyłość, 
jak dziecko wobec rodziców; wiedzieć, że Bóg 
o tobie pamięta i troszczy się o ciebie.

Drugą predyspozycją, również właści-
wą dzieciom jest zdolność do zadziwienia. 
Dziecko zawsze zadaje tysiące pytań, ponie-
waż chce odkryć świat; i zadziwia się nawet 
małymi rzeczami, ponieważ dla niego wszyst-
ko jest nowe. Aby wejść do królestwa niebie-
skiego, trzeba być zdolnym do zadziwienia. 

Czy w naszej relacji z Panem na modlitwie 
potrafimy być zadziwieni? Czy też mówimy 
do Boga jak papugi? Trzeba ufać i otworzyć 
serce, żeby być zadziwionymi. Czy dajemy się 
zaskoczyć? Bo Bóg jest zawsze Bogiem nie-
spodzianek. Spotkanie z Panem jest bowiem 
zawsze spotkaniem żywym, nie jest spotka-
niem muzealnym. Jest spotkaniem żywym. 
A my idziemy na Mszę św., a nie do muzeum. 
Idziemy na żywe spotkanie z Panem.

W Ewangelii mowa jest o pewnym Niko-
demie (J 3, 1-2), starszym człowieku, autory-
tecie w Izraelu, który idzie do Jezusa, aby Go 
poznać. A Pan mówi jemu o potrzebie „naro-
dzenia się na nowo” (por. w. 3). Ale co to zna-
czy? Czy można „narodzić się na nowo”? Czy 
możliwy jest powrót do posiadania smaku, 
radości, zadziwienia życiem? Także w obliczu 
wielu tragedii. Jest to fundamentalne pytanie 
naszej wiary i pragnienie każdego prawdzi-
wie wierzącego: pragnienie odrodzenia się, 
radość rozpoczynania na nowo. Czy mamy to 
pragnienie? Czy chęć zrodzenia się zawsze na 
nowo, aby spotkać się z Panem? Czy macie to 
pragnienie? Można je bowiem łatwo stracić, 
ponieważ z powodu wielu działań, wielu pro-
jektów do zrealizowania, w końcu zostaje nam 
niewiele czasu i tracimy z pola widzenia to, co 
jest fundamentalne: nasze życie duchowe, na-
sze życie serca, nasze życie, które jest spotka-
niem z Panem na modlitwie.

W istocie Pan nas zaskakuje, ukazując nam, 
że kocha nas również w naszych słabościach. 
„Jezus Chrystus [...] jest ofiarą przebłagalną 
za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz rów-
nież za grzechy całego świata” (1J 2, 2). Ten 
dar, który jest źródłem prawdziwej pociechy, 
bo Pan nam zawsze przebacza, a to jest praw-
dziwym pocieszeniem. Jest to dar, który jest 
nam dany przez Eucharystię, tę ucztę weselną, 
na której Oblubieniec spotyka naszą słabość. 
Czy mogę powiedzieć, że kiedy przyjmuję Ko-
munię św. podczas Mszy św., to Pan spotyka 
moją słabość? Tak, możemy tak powiedzieć, 
bo to jest prawdą, Pan spotyka naszą słabość, 
aby nas doprowadzić z powrotem do naszego 
pierwszego powołania: aby być na obraz i po-
dobieństwo Boga. Tym jest środowisko Eu-
charystii, tym jest modlitwa. Dziękuję.

tłum. o. StaniSław taSiemSki oP (kai)

o eucharystii jako najwspanialszej modlitwie mówił papież Franciszek podczas audiencji ogól-
nej w środę 15 listopada. jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 12 tys. wiernych.
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Pomnażajmy to, co łączy 
– budujmy wspólnotę

Centralne uroczystości zainaugurowa-
no Mszą w św. Świątyni Opatrzności 
Bożej na warszawskim Wilanowie. 
Eucharystii przewodniczył kard. Kazi-

mierz Nycz, metropolita warszawski, a homilię 
wygłosił biskup polowy Józef Guzdek.

Eucharystię poprzedziło złożenie przez 
prezydenta Andrzeja Dudę kwiatów przy 
grobie Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego 
prezydenta RP na uchodźstwie, który spo-
czywa w Panteonie Wielkich Polaków w pod-
ziemiach świątyni. 

W homilii bp Guzdek przypomniał, że jesie-
nią 1918 r. spełniło się marzenie wielu pokoleń 
naszych rodaków o wolnej Polsce. – Zapewne 
radości towarzyszyły zaduma i refleksja nad 
przeszłością. Wprawdzie bezpośrednią przy-
czyną utraty wolności była ingerencja państw 
zaborczych, jednak już dużo wcześniej wielu 
naszych rodaków zdradziło Boga, porzuciło 
Jego przykazania oraz zostało zniewolonych 
grzechem prywaty i ułudą „złotej wolności”. 
Niewolę zewnętrzną, poprzedziła niewola we-
wnętrzna: upadek ducha, wewnętrzne spory 
i podziały oraz brak poczucia odpowiedzial-
ności za własne państwo – powiedział.

Biskup polowy podkreślił, że odzyskanie 
wolności przez Polskę było możliwe dzię-
ki poświęceniu ogromnej rzeszy żołnierzy 

obchody narodowego Święta niepodległości

w tym roku narodowe Święto niepodległości miało wyjątkowy charakter. weszliśmy w jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę wolności w 1918 r. wierni diecezji wojskowej w kraju i za granicą uczestniczyli we mszach św. w intencji ojczyzny sprawowanych 
w wojskowych kościołach i wielu innych uroczystościach patriotycznych.

C

centralna uroczystość na pl. marszałka józefa Piłsudskiego
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i ludności cywilnej, geniuszowi Józefa Piłsud-
skiego oraz zaangażowaniu wielu wybitnych 
dyplomatów i wojskowych, a także rodzin, 
w których pielęgnowano wartości patriotycz-
ne i język. – Niezwykle ważnym ośrodkiem 
kształtowania wiary i postaw patriotycznych 
były kościoły i parafialne wspólnoty. Mimo 
zakazu wydanego przez władze zaborczych 
państw, kaznodzieje mówiąc o miłości Boga 
i bliźniego, przypominali także o miłości 
Ojczyzny – stwierdził. Przypomniał, że „za 
zaangażowanie się w ruch niepodległościowy 
i powstania narodowe wielu rodaków, w tym 
także księży i zakonników, zapłaciło więzie-
niem, zesłaniem na Sybir, a nawet śmiercią”.

Biskup Guzdek zwrócił uwagę, że na fila-
rach Grobu Nieznanego Żołnierza znajdują 
się nazwy miejsc i daty związane z historią 
chwały oręża polskiego, a wśród nich te bez-
pośrednio odnoszące się do obchodzonego 
święta. Wymienił m.in. te związane z czynem 
legionowym, powstaniami wielkopolskimi 
i śląskimi oraz walkami o wschodnie granice 
Rzeczypospolitej. – Wszyscy ci żołnierze, choć 
wyszkoleni w trzech zaborczych armiach, sta-
nęli w jednym szeregu, aby walczyć o Polskę 
wolną i niepodległą. To oni przelewali krew, 
a nawet złożyli swoje życie na ołtarzu wolności 
umiłowanej Ojczyzny – powiedział.

Zdaniem ordynariusza wojskowego 
„w służbie odrodzonemu państwu polskiemu 
swoje siły i doświadczenie ofiarowali także 
urzędnicy, policjanci, celnicy, prawnicy i dy-
plomaci”. – Nie zważając na wcześniejsze za-
borcze podziały, dzięki harmonijnej współ-
pracy, potrafili zagospodarować przestrzeń 
odzyskanej wolności – powiedział.

Jak podkreślił bp Guzdek, słowem-klu-
czem do zrozumienia fenomenu odrodzenia 
niepodległej Polski jest „wspólnota”. – Jak pry-
wata i podziały spowodowały upadek państwa 
polskiego, tak zjednoczenie sił całego narodu 
wokół idei niepodległości doprowadziło do 
jego zmartwychwstania – powiedział duchow-
ny. Przypomniał słowa Józefa Piłsudskiego, 
który w styczniu 1920 r. apelował o zjedno-
czenie, „aby wielka Rzeczpospolita Polska 
była największą potęgą nie tylko wojenną, 
lecz także kulturalną i gospodarczą”. – Ten 
apel jest nadal aktualny. Budowa wspólnoty 
to podstawowe zadanie także na czas obecny 
i na przyszłość. Trzeba konsekwentnie usuwać 
to, co dzieli, a pomnażać to, co łączy i buduje 
wspólnotę. Potrzebne są: solidarność, pokora, 
wzajemne zaufanie, odpowiedzialność za każ-
de wypowiedziane słowo, wzajemny szacunek 
i służba prawdzie – podkreślił. Dodał, że „do 
budowania jedności w sposób szczególny zo-
bowiązani są ludzie wierzący w Chrystusa, 
których On gromadzi przy stole Eucharystii”.

Na koniec przypomniał słowa św. Pawła: 
„Jeden drugiego brzemiona noście” i św. Jana 
Pawła II: „A więc nigdy: jeden przeciw dru-
giemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brze-
mię» dźwigane przez człowieka samotnie. 
Bez pomocy drugich. Nie może być walka 
silniejsza od solidarności”. – „Wspólnota” 
– to jedno słowo najpełniej wyraża nasz na-
rodowy program przygotowań na uroczyste 
obchody 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości. Podejmijmy go z nadzieją i pełnym 
zaangażowaniem – zaapelował.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawi-
ciele najwyższych urzędów, m.in. marszał-
kowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński 
i Stanisław Karczewski, premier Beata Szy-
dło, członkowie rządu, parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz samorządowych oraz 
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wojska. Eucharystię koncelebrowało liczne 
grono biskupów, wśród nich nuncjusz apo-
stolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, 
a także wielu kapłanów i kapelanów wojsko-
wych, w tym 23 kapelanów biorących udział 
w szkoleniu specjalistycznym w Akademii 
Sztuki Wojennej.

Po Mszy św. w Pałacu Prezydenckim wrę-
czone zostały odznaczenia państwowe. Pre-
zydent Andrzej Duda wręczył m.in. Ordery 
Orła Białego. Najwyższe Polskie odznaczenie 
otrzymali ks. Bernard Czernecki – kapelan 
górniczej „Solidarności”, współorganizator 
Komitetu Pomocy Internowanym i Poszko-
dowanym, aktor Franciszek Pieczka i artysta 
rzeźbiarz Andrzej Pityński.

Grób Nieznanego Żołnierza
W południe przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana wart. 
Oddany został salut niepodległości składają-
cy się z 21 salw armatnich. 

W przemówieniu prezydent Andrzej Duda 
przypomniał, że w ubiegłym roku zapowie-
dział uroczyste obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wyraził wdzięcz-
ność parlamentarzystom za uchwalenie usta-
wy w związku z narodowymi obchodami 
100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
– Preambuła do tej ustawy, jej pierwsze zdanie, 
wspominają właśnie o tych najważniejszych 
osobach, którym tę niepodległość zawdzięcza-
my. Tę niepodległość, która wróciła po wielu 
trudach w 1918 r. Tę niepodległość, o którą 
tylu walczyło – mówił prezydent.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że 
nazwiska ojców naszej wolności zostaną wy-
pisane w historii złotymi zgłoskami, wymienił 
wśród nich: Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskie-
go, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskie-
go, Wojciecha Korfantego – to ci, dzięki którym 
niepodległość wróciła. Czy byli zjednoczeni? 
W myśli o wolnej Polsce tak. Myśl o wolnej 
Polsce niepodległej, naszej, była ponad wszyst-
ko – dodał. Prezydent zwrócił uwagę, że bo-
haterów narodowych dzieliły różne idee, ale 
łączyło dobro Polski i szacunek wobec siebie.

Po przemówieniu delegacje złożyły kwia-
ty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Wieńce złożyli m.in.: parlamentarzyści, 
członkowie korpusu dyplomatycznego, woj-
sko, przedstawiciele instytucji państwowych, 
organizacji społecznych i kombatanckich. 
Uroczystość zakończyła się defiladą wojsko-
wą. Po zakończeniu uroczystości przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza prezydent An-
drzej Duda złożył wiązankę kwiatów przed 
pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

O godzinie 15 z Ronda Romana Dmow-
skiego wyruszył Marsz Niepodległości zorga-
nizowany przez środowiska narodowe, odby-
wający się pod hasłem „My chcemy Boga!”. 
Wzięło w nim udział ok. 60 tys. osób.

W przeddzień Święta Niepodległości odbył 
się Capstrzyk, w czasie którego minister Antoni 
Macierewicz odsłonił dwie nowe tablice w ar-
kadach Grobu Nieznanego Żołnierza. Upa-
miętniają one miejsca walk żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego i oddziałów samoobro-
ny chroniących ludność polską przed siłami 
Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów.W czasie uroczy-
stości odbyła się także ceremonia wręczenia 
medali, wyróżnień i aktów mianowania.

PKW Afganistan
Podobnie w bazie w afgańskim Bagram 

uroczystą zbiórkę poprzedziła Msza św. w in-
tencji Ojczyzny, celebrowana w kaplicy woj-
skowej przez kapelana kontyngentu ks. por. 
Krzysztofa Ziobrę i ks. kpt. Arkadiusza Szydę 
– kapelana amerykańskich sił powietrznych.

– Miłość Ojczyzny to nie tylko wdzięcz-
na pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. 
Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność 
za jej obecny i przyszły kształt. Każdy na 
swoim miejscu, zgodnie ze swoim powoła-
niem powinien troszczyć się o dobro, o siłę, 
szczególnie moralną, o sprawiedliwość w na-
szym ojczystym domu – powiedział ks. por. 
Ziobro.

Płk Piotr Fajkowski, dowódca kontyngen-
tu przywitał gości, którym przewodził gen. 
mjr Leopoldo A. Quintas – zastępca dowód-
cy wojsk USA w Afganistanie, a jednocze-
śnie dowódca bazy lotniczej 
w Bagram. Zaproszenie 
przyjął również senator pro-
wincji Parwan – Salih Mo-
hammad Lalagul.

– Po 123 latach niewoli, 
wolna i niepodległa Rzecz-
pospolita znowu pojawiła się 
na mapie Europy – tymi sło-
wami w swoim przemówie-
niu dowódca Kontyngentu 
płk Piotr Fajkowski odniósł 
się do historycznych faktów, 
przybliżając zgromadzonym 
gościom wydarzenia, któ-
re doprowadziły do utraty 
niepodległości przez naszą 
Ojczyznę, a następnie przed-
stawił historię heroicznej 
walki pokoleń Polaków o odzyskanie wolności. 
Przypomniał, że Polacy nigdy nie wyrzekli się 
własnej tożsamości i dodał, że jesteśmy spad-
kobiercami tych, którzy dla Polski, na prze-
strzeni dziejów i czasów nam współczesnych, 
ponieśli najcenniejszą ofiarę. Płk Fajkowski 
zaznaczył również, że pomimo naszego człon-
kostwa w NATO, najsilniejszej organizacji po-
lityczno-militarnej na świecie, nasz kraj cały 
czas modernizuje Siły Zbrojne oraz dąży do 
ich powiększenia i unowocześnienia.

Podczas uroczystości kpt. mar. Daniel Ma-
zur odczytał apel pamięci, a kapelan kontyn-

gentu ks. por. Krzysztof Ziobro, udzielił bło-
gosławieństwa wszystkim zgromadzonym. 
Następnie dowódca PKW wraz z delegacją 
żołnierzy zapalił znicz na symbolicznym gro-
bie żołnierzy polskich poległych w walce za 
wolność „naszą i waszą”.

Uroczysta zbiórka była okazją do wrę-
czenia odznaczenia „Non-Article V Medal 
NATO”. Medale wszystkim wyróżnionym 
wręczył gen. Quintas, natomiast dowódca 
kontyngentu wręczył żołnierzom akty mia-
nowania na wyższy stopień wojskowy i listy 
gratulacyjne. W imieniu biskupa polowego 
WP gen. bryg. Józefa Guzdka ks. por. Krzysz-
tof Ziobro wręczył dowódcy kontyngentu 
Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popie-
łuszki. Odznaczenie to, przyznawane jest 
osobom duchownym i świeckim, które „na 
wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości 
i przebaczeniu”. 

PKW Rumunia
10 listopada żołnierze I zmiany Polskiego 

Kontyngentu Wojskowego w Rumunii zain-
augurowali obchody 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia 
wieńca z białoczerwonymi kwiatami przy 
tablicy upamiętniającej pobyt prezydenta 
Ignacego Mościckiego w Craiovej. – Cieszę, 
że Narodowe Święto Niepodległości możemy 
obchodzić tu, gdzie wypełniamy naszą misję 

NATO, w Rumunii, na tej przyjaznej ziemi, 
wśród ludzi, którzy zawsze nam okazywali 
gościnne serce. Rozpoczynając ten szczególny 
dzień, udaliśmy się pod tablicę upamiętniającą 
pobyt polskiego prezydenta Ignacego Mościc-
kiego w Craiovej podczas II wojny światowej. 
Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że wiemy 
i pamiętamy, jaką pomoc polscy żołnierze 
i ludność cywilna otrzymali podczas wędrów-
ki ku niepodległej Polsce – powiedział dowód-
ca kontyngentu mjr Paweł Cupa.

Następnie, w rzymskokatolickiej parafii 
pw. Wszystkich Świętych odprawiona została 

Płk Piotr Fajkowski z medalem bł. ks. jerzego Popiełuszki 
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wspólne zdjęcie uczestników biegu niepodległości w kosowie
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Msza św. w intencji Ojczyzny, której prze-
wodniczył kapelan kontyngentu ks. mjr To-
masz Krawczyk. Liturgię rozpoczęło wspólne 
odśpiewanie „Bogurodzicy”. We Mszy św. 
uczestniczyła kadra dowódcza, żołnierze 
i pracownicy tworzący I zmianę PKW w Ru-
muni, jak również przedstawiciele rumuń-
skiego 26. batalionu piechoty.

W wygłoszonej homilii ks. Krawczyk na-
wiązał do chwały oręża polskiego oraz siły du-
cha narodu, która towarzyszy współczesnym 
żołnierzom, a także zachęcał do utrwalania 
zasady jedności i wzajemnej współpracy. 
– Obchodzona dziś 99. rocznica odzyskania 
niepodległości przypomina nam, że tylko 
wspólne, zgodne działania mogą przynieść 
wspaniałe owoce. Żołnierz ofiarował krew, 
artysta, dyplomata i uczony położyli na ołta-
rzu Ojczyzny swoje talenty, pozostali ofiaro-
wali pracę i poświęcenie – powiedział.

Bezpośrednio po Mszy św. wszyscy spo-
tkali się w centralnej części miasta na uroczy-
stym apelu, w którym razem z polskimi żoł-
nierzami uczestniczyli rumuńscy żołnierze 
z 26. Batalionu Piechoty oraz zaproszeni go-
ście. Wagę obchodów podkreśliła obecność 
przybyłych gości, wśród nich byli m.in.: am-
basador RP Marcin Wilczek, attaché obrony 
płk Tomasz Domański, dowódca 2. Dywizji 
Piechoty gen. bryg. Gheorghita Vlad, zastęp-
ca Dowódcy Międzynarodowej Dywizji Po-
łudnie-Wschód gen. bryg. Thomas Carden, 
władze administracyjne Okręgu Dolj i mia-
sta Craiova, przedstawiciele żandarmerii, po-
licji, straży pożarnej oraz dowódcy jednostek 
i szkolnictwa wojskowego garnizonu. Oprawę 
muzyczną uroczystości zapewniła rumuńska 
Orkiestra Wojskowa z garnizonu Craiova.

Po wręczeniu odznaczeń, wyróżnień i li-
stów gratulacyjnych głos zabrał ambasador 
Marcin Wilczek. –Dzisiejsze Święto Niepod-
ległości przypomina wszystkim Polakom, 
że państwo polskie po 700 latach trwania, 
przestało istnieć, że przez 123 lata Polski nie 
było na mapach Europy. Dopiero wysiłek po-
koleń Polaków, przelana krew w powstaniach 
pozwoliły odzyskać utraconą suwerenność. 
Jako żołnierze kontyngentu sprawujecie służ-
bę dla Polski, dla naszych sojuszników i dla 
pokoju na świecie. Polscy żołnierze, na tej 
gościnnej ziemi rumuńskiej zawsze znajdo-
wali przyjaźń i serdeczne przyjęcie – powie-
dział ambasador.

Po nim zabrał głos gen. bryg. Gheorghi-
ta Vlad, dowódca 2. Dywizji Piechoty. – To 
dla mnie zaszczyt i duma, że rumuńskie siły 
lądowe uczestniczą dzisiaj z Wami w obcho-
dach Narodowego Święta Niepodległości, 
tutaj w Craiovej, w nowym domu polskich 
żołnierzy, w pełni oddanych obronie naszych 
wspólnych wartości oraz sposobu życia – po-
wiedział generał.

Przypomniał, że niespełna dwa tygodnie 
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 
na wolność wybiła się także Rumunia. – Po 

długiej walce, dwa wspaniałe narody spełniły 
swoje odwieczne marzenie o niepodległości. 
I tak jak zawsze, zwycięstwo okupione jest 
ceną; to rzecz, o upamiętnianiu której nigdy 
nie powinniśmy zapominać – o odwadze na-
szych poległych żołnierzy, na poświęceniu 
których została zbudowana nasza historia. 
Dzień 11 listopada jest także dniem dają-
cym nam możliwość złożenia hołdu twórcy 
Drugiej Rzeczypospolitej, ówczesnej głowie 
państwa, Józefowi Piłsudskiemu. Nasze dwa 
narody dzieliły tę samą historię; tak samo 
walczyliśmy i uzyskaliśmy niepodległość po 
I wojnie światowej – powiedział gen. Vlad.

Po wspólnym, pamiątkowym zdjęciu, nasi 
goście mieli okazję do zapoznania się ze sprzę-
tem wojskowym będącym na wyposażeniu 
PKW, na specjalnie przygotowanej wystawie 
statycznej, gdzie żołnierze udzielali wszelkich 
informacji dotyczących wyposażenia osobi-
stego, a specjaliści z naszej Kompanii Zmo-
toryzowanej dzielili się z sojusznikami uwa-
gami o zaletach używanych pojazdów. Pokaz 
sprzętu i wyposażenia wojskowego połączony 
był z programem artystycznym pt. „Droga ku 
Niepodległej Polsce opowiedziana pieśnią żoł-
nierską”. Program przygotowany był w języku 
rumuńskim. Na stoisku promocyjnym każdy 
z mieszkańców Craiovej mógł się zapoznać 
z przygotowanymi folderami oraz otrzymać 
publikacje o Siłach Zbrojnych RP.

Po oficjalnej części uroczystości mjr Paweł 
Cupa zaprosił wszystkich gości i żołnierzy na 
tradycyjny polski, żołnierski posiłek. Na sto-
łach w polskiej bazie znalazły się polskie da-
nia i przysmaki przygotowane przez żołnierzy 
z Narodowego Elementu Wsparcia Logistycz-
nego. Tradycyjnie zaserwowano żołnierską 
grochówkę, która cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród zaproszonych gości.

PKW Kosowo
11 listopada w bazie CMLT w Kosowie 

odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Był on poprzedzony 
Mszą św. odprawioną przez kapelana kon-
tyngentu. W przedsięwzięciu wzięli udział 
m.in. Jacek Multanowski – ambasador RP 
w Skopje i gen. Janos Csombok– zastępca do-
wódcy KFOR.

Części oficjalnej wydarzenia towarzyszyły 
zawody sportowe, w tym m.in. bieg niepod-
ległości po pętli biegowej dookoła bazy woj-
skowej CMLT, turniej piłki nożnej, a także 
zawody cross fit. Po apelu Dowódca XXXVI 
zmiany PKW KFOR w Kosowie zaprosił przy-
byłych gości na skromny poczęstunek, który 
zainaugurował nieoficjalną część uroczystych 
obchodów Narodowego Święta Niepodległo-
ści w Kosowie, uświetniony oprawą zespołu 
muzycznego EULEX BAND, w którego skład 
wchodzą funkcjonariusze pełniący służbę na 
misji Unii Europejskiej w Kosowie (EULEX).

Rembertów
W dniach 10-11 listopada br. w kościele 

garnizonowym pw. św. Rafała Kalinowskie-
go w Rembertowie odbyły się uroczystości 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
10 listopada świętowali żołnierze 2. Bazy Lo-
gistycznej w Rembertowie, z komendantem 
płk. Dariuszem Stróżewskim, sztabem i cy-
wilnymi pracownikami bazy.

11 listopada odprawiona została uroczysta 
Msza św. w intencji Ojczyzny. Uczestniczy-
li w niej rektor-komendant Akademii Sztuki 
Wojennej gen. bryg. Ryszard Parafianowicz, 
burmistrz dzielnicy Warszawa-Rembertów 
Mieczysław Golunka, przewodniczący rady 
Stanisław Kowalczuk, radny Tomasz Lis. 
Obecny był również komendant 2 RBLog. 
w Rembertowie płk Dariusz Stróżewski, Prezes 
Związku Piłsudczyków gen. Wiesław Ząbek. 
Byli również przedstawiciele mieszkańców 
z przewodniczą Rady Osiedla Stary Rember-
tów Mieczysławą Kraszewską, przedstawiciele 
rembertowskich szkół, harcerze, przedstawi-
ciele organizacji „Strzelec” oraz licznie zgro-
madzeni parafianie.

Proboszcz parafii ks. ppłk Krzysztof Ka-
corzyk, który przewodniczył Mszy św., pod-
kreślił w kazaniu wartość daru wolności oraz 
konieczność dbania i rozwijania go przez rze-
telne wypełnianie codziennych obowiązków. 

Po Mszy św. na terenie garnizonowej 
świątyni odbył się piknik niepodległościowy. 
Wzięła w nim udział orkiestra koncertowa 
„Victoria” z parafii Matki Bożej Zwycięskiej 
w Rembertowie. 

oPrac. krzySztoF StęPkowSki
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Duży, barczysty, z pochylonym 
karkiem, długonogi. Opadające 
wąsy, wielkie brwi. Mocno pa-
trzące oczy. «Mundur na nim 

szary». Takim był, gdy od powrotu z Magde-
burga do zgonu, przez blisko dwa dziesiątki 
lat, był w Polsce pierwszym człowiekiem” 
– tak lapidarnie sportretował Józefa Piłsud-
skiego ks. Walerian Meysztowicz (1894–
1982), w swej wspomnieniowej książce Poszło 
z dymem. Gawędy o czasach i ludziach (War-
szawa 1982), której zbiorowym bohaterem 
jest Wielkie Księstwo Litewskie. Mieszkańcy 
tej krainy, współtworzącej przez kilka stuleci 
wespół z Królestwem Korony Polskiej Rzecz-
pospolitą Obojga Narodów, zwykli mówić 
o sobie, że są gente Lithuanus, natione Polonus. 
Jednym z nich był Józef Piłsudski. Człowiek, 
który „dał Polsce wolność, granice, moc i sza-
cunek” (z przemówienia prezydenta Ignacego 
Mościckiego na pogrzebie Józefa Piłsudskiego, 
18 maja 1935 r.). Dziś na nowo stanowi sym-
bol naszej Niepodległości i bezinteresownej 
służby narodowi i Rzeczpospolitej. 5 grudnia 
mija 150. rocznica jego urodzin. Zajrzyjmy 
z tej okazji do Zułowa, tam gdzie się narodził 
i gdzie „wszystko się zaczęło”. 

Szlachecki dwór wśród jezior, 
lasów i pól

Gdzie szukać Zułowa? Na skraju litew-
skich puszcz, w powiecie święciańskim, ok. 
60 km na północny wschód od Wilna. Ma-
larz Zenon Kononowicz (1903–1971), który 
w latach 30. ubiegłego wieku jeździł tam na 
plenery, pisał: „Zułów, położony wśród jezior, 
lasów i pól, jest jakby ześrodkowaniem pięk-
na, jakim tak obficie obdarzona jest ziemia 
wileńska. Cudny ten zakątek jest przedzielo-
ny na dwie części rzeką Merą, która wypływa 
z północnego-wschodu, otacza majątek du-
żym półkolem, kilkakrotnie skręca w stronę 
Zułowa i płynie hen na północny zachód”. 
Niedaleko stąd do wielkich jezior: Świrskie-
go, Miadzioła i największego z nich, jeziora 
Narocz, zwanego «morzem litewskim». 

To tam, w centrum rozległego folwar-
ku stał XVIII-wieczny modrzewiowy dwór 
o wysokim dachu, krytym gontem. Rodzin-
ne gniazdo przyszłego Pierwszego Marszałka 
Polski. Przed dworem bzy, na klombie róże. 
Aleja starożytnych, potężnych lip, ciągnąca się 
między dworem a rzeczką Merą, olchy, topole, 
na jednej z nich – gniazdo bocianie. Wokół 
dworu budynki gospodarcze. Do posiadłości 
prowadziła murowana brama. Dwór składał 

się z dwunastu pokoi: stare meble, 
portrety przodków, ale także powiew 
nowości – w jednym z nich bilard. 
W tym dworze 5 grudnia 1867 r. w sy-
pialni rodziców przyszedł na świat Jó-
zef Piłsudski. Jego siostra, Zofia Kade-
nacowa (1865–1935), opisała wygląd 
tego pokoju: dwa staroświeckie łóżka 
zasłonięte parawanikami, orzechowy 
sekretarzyk z odkładanym blatem, 
biurko, „szafa z konfiturami (ze wzglę-
du na łakomą zawartość znajdowała 
się pod okiem matki)”.

15 grudnia 1867 r. chłopiec został 
ochrzczony w kościele parafialnym w Powie-
wiórce, położonej na terenie dóbr Sorokpol, 
które sąsiadowały z dobrami zułowskimi. Sza-
farzem sakramentu był proboszcz, ks. Tomasz 
Woliński, który (jak zapisano w Liber copula-
torum – Księdze urodzonych), „ochrzcił z za-
chowaniem wszelkich obrzędów sakramentu 
imieniem Józef Klemens niemowlę płci mę-
skiej (…) syna małżonków ślubnych Józe-
fa i Marii z Billewiczów Piłsudskich, stanu 
szlacheckiego”. Rodzicami chrzestnymi byli: 
Józef Marcinkowski (uczestnik zdławionego 
niedawno powstania, zesłany do Tobolska 
i Tomska, skąd, zrządzeniem losu, powrócił 
niemal w przededniu chrzcin) i Konstan-
cja Rogalska, „oboje stanu szlacheckiego”. 
Od swego ojca chrzestnego Józef Klemens 
(wtedy nieświadom tego) otrzymał niewiel-
ki wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej, 
wykonany na starej tkaninie. Nie rozstawał 
się z nim przez całe życie. Wsparty o splecio-
ne ręce zmarłego Marszałka, wyruszył wraz 
z nim 17 maja 1935 r. w ostatnią drogę z Pola 
Mokotowskiego w Warszawie do królewskie-
go Krakowa, na spoczynek w wawelskiej ne-
kropoli królów, wodzów, wielkich Polaków. 

Skąd jego ród? 
Ojciec, Józef Wincenty Piotr Piłsudski 

(1833–1902) herbu Kościesza był potomkiem 
starożytnej rodziny, wywodzącej się z dynastii 
Ginetów, wielkich książąt litewskich. Jeden 
z nich sygnował akt unii polsko-litewskiej za-
wartej w Horodle w 1413 r. Na przełomie XVI 
i XVII Ginetowie przyjęli nazwisko Piłsudski, 
utworzone od ich rodowego majątku Piłsudy 
na Żmudzi. Choć z czasem stracili na znacze-
niu i majątku, skoligaceni byli z dużą częścią 
litewskiej szlachty, m.in. z Radziwiłłami. 

Matka, Maria z Billewiczów Piłsudska 
(1842–1884) herbu Mogiła, pochodziła 
z jednego z najstarszych żmudzkich rodów, 

ciszącego się od wieków na Litwie wielkim 
poważaniem. „Był na Żmudzi ród możny Bil-
lewiczów, od Mendoga się wywodzący, wiel-
ce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad 
wszystkie inne szanowany” – takim zdaniem 
rozpoczął Potop Henryk Sienkiewicz.

Dziedzicem takiej wielowiekowej tradycji 
i bogatej historii rodzimej stał się Józef Pił-
sudski. „Słowem – potomek tych, którzy przez 
kilka wieków nieśli źle czy dobrze, ku sławie 
czy klęsce, odpowiedzialność za losy kraju. 
I to poczucie odpowiedzialności było w nim 
nie wymyślone, nie nabyte – a odziedziczone: 
chciałbym prawie powiedzieć – przyrodzone” 
(ks. Walerian Meysztowicz). 

Maria Billewiczówna i Józef Wincenty Pił-
sudski związali się sakramentem małżeństwa 
4 maja 1863 r. w kościele parafialnym pw. 
Świętej Barbary w Teneniach na Żmudzi, sta-
nowiących część rozległych dóbr Billewiczów. 
Maria miała wtedy 21 lat, Józef Wincenty był 
od niej o dziewięć lat starszy. Narzeczeni, aby 
zawrzeć małżeństwo musieli uzyskać stosow-
ny indult biskupa żmudzkiego Macieja Kazi-
mierza Wołonczewskiego (1799–1875). Józef 
Wincenty był bowiem ciotecznym bratem 
Heleny z Michałowskich Billewiczowej, mat-
ki swej narzeczonej. Początkowo zamiesz-
kali w Adamowie, w powiecie taurogskim, 
w dworze w którym zbiegły młodzieńcze lata 
Marii Billewiczówny. 

Małżeństwo zawarli w czasie trwania Po-
wstania Styczniowego. Zaręczyli się w okresie 
intensywnych do niego przygotowań. Maria 
„była duszą wszystkich poczynań” w rodzin-
nym dworze, który „był przygotowywany nie 
na ich wesele, a na zbliżające się Powstanie” 
(E. Kern, Maria Piłsudska. Matka Marszałka. 
Wizerunek, Warszawa 1935): gromadzono za-
pasy żywności, kobiety szykowały szarpie na 
opatrunki. Kiedy powstanie wybuchło, przy-
stąpił do niego Józef Wincenty, jako komisarz 
Rządu Narodowego w powiecie rosieńskim. 
Oboje byli świadkami jego wzlotu, gaśnięcia, 

Panicz z Zułowa
„Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”
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represji, które tu, na Żmudzi, były szczególnie 
bezwzględne. To był zapewne powód, aby prze-
nieść się do odległego Zułowa, gdzie, jak są-
dzili, będzie bezpieczniej. Przenosiny nastąpiły 
jesienią 1863 r. lub na przełomie 1863 i 1864.

Testament żmudzkiego powstańca
W Zułowie oczekiwał na młodą parę ol-

brzymi majątek, ok. 8000 –11 000 hektarów 
ornej ziemi, lasów i łąk. Była to część bogatego 
posagu Marii. Oprócz Zułowa otrzymała jesz-
cze wspomniane Tenenie i Adamów, schedę 
Billewiczów i Suginty, w okolicach Wilkomie-
rza, które, tak ja Zułów, stanowiły wiano po jej 
matce Helenie de domo Michałowskiej. Józef 
Piłsudski posiadał tylko majątek Poszuwa. 

Małżonkowie Piłsudcy doczekali się dwa-
naściorga dzieci. Najstarszym była córka He-
lena (1864–1917), potem Zofia (1865–1935), 
żona Bolesława Kadenacego, Bronisław (1866–
1918), oskarżony o udział w zamachu na cara 
Aleksandra III, skazany na 15 lat katorgi na 
Sachalinie, wybitny etnograf, Józef Klemens 
(1867–1935), Adam (1869–1935), Kazimierz 
(1871–1941), Maria (1873–1921), żona Ceza-
rego Juchniewicza, Jan (1876–1950), minister 
skarbu i prezes Banku Polskiego, Ludwika 
(1879–1924), żona Leona Majewskiego, Kac-
per (1881–1915) oraz zmarłe w niemowlęc-
twie bliźnięta, Piotr i Teodor „Przychodziły te 
dzieci na świat z regularnością kwiatów wio-
sennych lub zimowych szronów” (Aleksandra 
Piłsudska, Wspomnienia, Londyn 1960).

Opiekę nad nimi sprawowała ich mat-
ka. Osoba nieprzeciętna, uwielbiana przez 
najbliższych, troskliwa, oddana bez reszty 
dzieciom, „delikatna, wrażliwa, dowcipna, 
kulała na jedną nogę z powodu długotrwałej 
i bolesnej gruźlicy. O małej twarzyczce, po-
krytej piegami, co w owych czasach uważa-
no za straszliwy defekt, była istotą o urodzie 
eterycznej, niepozbawianej jednak dużej siły 
osobowości. Panowała całkowicie nad swoim 
wątłym ciałem” (Aleksandra Piłsudska). 

Wywarła olbrzymi wpływ na syna Józefa. 
„Po ojcu odziedziczyłem zdolności, po matce 
charakter” – wyznał w 1931 r. w rozmowie 
z Arturem Śliwińskim. 

To ona, „nieprzejednana patriotka”, jak ją 
określał jej wielki syn, wpajała w swe dzieci 
poczucie polskości, patriotyzmu, tradycji szla-
checkich. Czyniła to w tragicznej epoce; „nie 
starała się nawet ukrywać przed nami bólu 
i zawodów z powodu upadku powstania, ow-
szem wychowywała nas, robiąc właśnie nacisk 
na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczy-
zny. Od najwcześniejszego dzieciństwa zazna-
jamiano nas z utworami naszych wieszczów, 
ze specjalnym uwzględnieniem utworów za-
kazanych, uczono historii Polski, kupowano 
książki wyłącznie polskie” (Józef Piłsudski, Jak 
stałem się socjalistą, 1903). W domu Piłsud-
skich – wspominają o tym pamiętnikarze – nie 
przyjmowało się Rosjan. 

1 września 1884 r. Maria Piłsudska zmarła 
w 42. roku życia. Została pochowana na cmen-
tarzu parafialnym w Sugintach, w rodzinnym 
majątku swej matki. Józef Piłsudski przez życie 
całe niósł w sercu jej obraz. Odczuwał nieza-
tarte piętno jej osobowości i skierowanej ku 
niemu matczynej miłość. Więcej, ilekroć miał 
podjąć ważną decyzję, ilekroć się szamotał, nie 
mogąc znaleźć rozwiązania, myślami zwracał 
się w stronę dawno zmarłej matki, jej pytał 
o radę. A sobie zadawał pytanie: co by powie-
działa matka, gdyby tak a tak postąpił? 

Ojciec ukończył Instytut Agronomiczny 
w Horyhorkach w mohylowskiej guberni. 
Miał duszę artysty, grał z upodobaniem na 
fortepianie, komponował. Umysłowość żywa, 
nieszablonowa, skrząca się od projektów, pla-
nów. Począł z rozmachem uprzemysławiać 
zułowski majątek, budował młyny, założył fa-
brykę drożdży, gorzelnię, wędzarnię, cegielnię, 
rozwijał hodowlę bydła i koni. Za dużo było 
tego wszystkiego. Rozmach inwestycyjny po-
chłaniał wielkie sumy, a nie przynosił spodzie-
wanych dochodów. Zawodziły niedostatecz-
nie przemyślane przedsięwzięcia. Niezrażony, 
wciąż otwiera nowe „fronty”. Majątek topniał. 
Przeszkody gęstniały. Także te od strony ad-
ministracji rosyjskiej. Długi rosły. Także inne 
rodzinne majątki, niewłaściwi prowadzone, 
poczynały toną.

W lipcu 1875 r. zdarzyło się wielkie nie-
szczęście. Pożar zniszczył doszczętnie dwór 
w Zułowie, stajnie, obory, przemysłowe inwe-

stycje. Zapadła decyzja o przenosinach na sta-
łe do Wilna. Dalej trwała zła passa dla nowych 
inwestycji podejmowanych przez Józefa Win-
centego. Do Zułowa rodzina jeździła na święta 
i letnie wakacje. Po śmierci Marii Piłsudskiej 
interesy majątkowe szły jeszcze gorzej. Osta-
tecznie Zułów wyszedł z rąk Piłsudskich. 15 
stycznia 1892 r. został sprzedany na licytacji.

W Zułowie rozpoczęła się fascynacja Józefa 
Piłsudskiego Powstaniem Styczniowym. Wy-
darzeniem, któremu przypisywał epokowe zna-
czenie dla przyszłości: „Pod wpływem wypad-
ków roku 1863 rodzi się inna Polska z innym 
ujęciem życia i jego zadań. Skutki sięgają tak 
daleko, że śmiało rzec można, że dziś jeszcze, 
gdy dziecko na świat przychodzi, jest obciążo-
ne rokiem” (Józef Piłsudski, Rok 1863, Warsza-
wa 1937). W jego dzieciństwie wydarzeniem 
jakże bliskim, niemal dotykalnym, obecnym 
we  wspomnieniach najbliższych: ojca, jego 
sióstr Juli i Walerii, więzionych za wspomaga-
nie „leśnych”, babci Teodory Piłsudskiej, a tak-
że w często powtarzanej zułowskiej dziatwie 
opowieści Stefanii Lipmanówny, przyszywanej 
„cioci”, o tym jak u schyłku powstania zetknęła 
się z Adamem Bitisem, dowódcą powstańczej 
partii, legendą Żmudzi, który przekazał jej 
swój testament: „My zginiem i długa noc na 
grobach naszych zalegnie – ale wy panno, dzie-
ciom małym opowiadajcie o nas, aby tę broń 
podjęły, którą zakopią po borach niedobitki 
ostatnie”. Podjął ją po latach Józef Piłsudski, 
ruszając w 1914 r. „starym ojców szlakiem” na 
czele I Brygady Legionów ku Niepodległej. 

***
„Niech tylko moje serce wtedy zamknięte 

schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze 
co w kwietniu 1919 r. mnie jako wodzowi 
Wilno jako prezent pod nogi rzucili... Niech 
dumne serce me u stóp dumnej matki spo-
czywa”. To słowa z ostatniej woli Marszałka. 

1 czerwca 1935 r. na cmentarzu w Sugin-
tach, na terytorium Republiki Litewskiej, 
zostały ekshumowane doczesne szczątki śp. 
Marii z Billewiczów Piłsudskiej.

W pierwszą rocznicę śmierci Marszałka, 
12 maja 1936 r. po mszy świętej celebrowanej 
w Ostrej Bramie przez metropolitę wileńskiego 
abp. Romualda Jałbrzykowskiego i egzekwiach 
żałobnych sprawowanych przez biskupa polo-
wego Józefa Gawlinę, urna z sercem Józefa Pił-
sudskiego i trumna jego Matki w wielkim kon-
dukcie pogrzebowym, z udziałem prezydenta 
Ignacego Mościckiego, została przeniesiona 
i złożona na wileńskiej Rossie. Na marmurowej 
płycie umieszczono słowa: „Matka i serce syna”. 
A także, zgodnie z wolą Józefa Piłsudskiego, 
dwa urywki poematów Juliusza Słowackiego: 
„Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą/ 
Za innych śladem iść tą samą drogą” oraz „Kto 
mogąc wybrać, wybrał zamiast domu/ Gniaz-
do na skałach orła: niechaj umie/ Spać, gdy 
źrenice czerwone od gromu/ I słychać jęk sza-
tanów w sosen szumie/ Tak żyłem”.

jęDrzej łukawy
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Liliana Leda (KAI): Dlaczego powstała Wspólno-
ta Betlejem?

– Mam nadzieję, że to Duch Święty był in-
spiratorem i św. Teresa. A wszystko zaczęło 
się od tego, że przypadkiem znalazłem się na 
rekolekcjach prowadzonych przez wspólnotę 
„Wiara i Światło”, która zajmuje się osobami 
niepełnosprawnymi umysłowo. Wtedy miało 
miejsce moje osobiste nawrócenie w wieku 
19 lat. Tak zaczęła się moja droga z osobami, 
które są ubogie. 

Później poszedłem do seminarium i cały 
czas w sercu miałem pragnienie, aby kiedyś 
zbudować taką wspólnotę, gdzie będziemy 
mogli żyć Ewangelią z ubogimi. To pragnienie 
wciąż rosło. Od proboszcza mojej rodzinnej 
parafii w Jaworznie dowiedziałem się, że mia-
sto chce przekazać pustostan po starej szkole 
podstawowej na działalność charytatywną. 
I tak to się zaczęło. Dokładnie w 1996 r., 
14 lutego, w walentynki.

KAI: Kim są mieszkańcy Wspólnoty Betlejem?
– To głównie osoby bezdomne, w więk-

szości uzależnieni od alkoholu, osoby, które 
wyszły z więzienia. Takie, które straciły swój 
dom i nie mają za bardzo gdzie wracać, albo 

mają dom, ale z jakiegoś powodu bycie 
w tym domu nie jest dobre, albo jest 
niemożliwe, często z uwagi na pokom-
plikowane sytuacje rodzinne lub mate-
rialne. 

Jest też grupa, którą my nazywamy 
rezydentami. To osoby, które są już jakiś 
czas we wspólnocie i podjęły decyzję, że 
będą tam mieszkać na stałe. Inni spędza-
ją u nas czas potrzebny do tego żeby się 
pozbierać, odnaleźć w życiu, rozejrzeć. 
Część osób, która u nas mieszka pracuje 
zawodowo, reszta na terenie wspólnoty. 

Jest czas na odwiedziny przyjaciół 
i rodziny. W niedzielę mamy o 11 Mszę 
św., na którą przychodzi dużo naszych 
przyjaciół, zwykle jest około 100 osób. 
W sezonie pasterskim przez pięć mie-
sięcy na Bacówce wypasamy nasze al-
paki, owce i osły.

KAI: Św. Brat Albert uznał, że najlepiej będzie 
mógł pomagać potrzebującym, kiedy stanie się 
jednym z nich, podobnie św. Franciszek, który 
udał się do Gubbio, aby zamieszkać z trędowa-
tym. Ksiądz również stworzył Wspólnotę, w któ-
rej zamieszkał z ubogimi...

– O tym mówi też papież 
Franciszek w liście na Świa-
towy Dzień Ubogich, że św. 
Franciszek nie tylko przytu-
lił trędowatego, ale pojechał, 
aby z nim zamieszkać. To 
doświadczenie powtarza się 
w różnych odmianach hi-
storii Kościoła. Św. Brat Al-
bert odkrył, że nie wystarczy 
przychodzić, dawać rzeczy, 
spędzić jakiś czas. To jest pe-
wien pomysł, ale to nie my 
go wymyśliliśmy tylko Bóg, 
który posłał Chrystusa po 
to, aby był ubogim z nami, 
nie po to aby nam pomagał 
„na dystans”, tylko żeby się 
stać jednym z nas. Taki styl 
życia to nie jest wielka forma 
bohaterstwa, bo to jest styl 
życia, który przyjął Bóg. On 
uznał to za stosowne, że naj-
lepszym pomysłem będzie 
stanie się jednym z nas. To 
logika wcielenia. 

Ubóstwo dotyczy każdego
w niedzielę 19 listopada z inicjatywy papieża Franciszka po raz pierwszy odbył się Światowy Dzień ubogich. obchodom zorganizowanym 
w całej Polsce towarzyszyło hasło „nie miłujmy słowem, ale czynem”. Publikujemy rozmowę z ks. mirosławem toszą, założycielem wspól-
noty Betlejem w jaworznie, w której mieszka on wraz z osobami potrzebującymi pomocy: bezdomnymi, byłymi więźniami, ludźmi, którzy 
znaleźli się na życiowym zakręcie. 

KAI: W każdym człowieku jest takie miejsce, 
które świadczy o jego ubóstwie, więc może nie 
powinniśmy dzielić ludzi na tych, którzy są ubo-
dzy i tych, którzy pomagają. Czy można powie-
dzieć, że ubóstwo jest czymś uniwersalnym?

– Zdecydowanie tak. Ubóstwo nie dotyczy 
jednej grupy społecznej, nie jest tylko mate-
rialne, ale dotyczy każdego człowieka bez wy-
jątku. Ma ono tylko różne formy. Jest ubóstwo 
fizyczne, duchowe, materialne. 

Zdefiniowanie tego, kto jest najbardziej 
potrzebujący jest trudne. Czy bardziej po-
trzebujący jest człowiek, który żyje w dostat-
ku, a tak naprawdę ma puste życie i nie wie, 
po co żyje, czy taki, który przeżywa rady-
kalną formę ubóstwa materialnego, jest mu 
z tym ciężko, ale ma poczucie sensu w życiu, 
jest solidarny z innymi? Ciężko powiedzieć, 
czyj stan jest bardziej opłakany.

Nam się tylko wydaje, że największa bie-
da to jest ta materialna. Ubóstwo duchowe 
jest trudne i mniej zauważalne, jest ukryte, 
trudno je dostrzec. Ludzie się go wstydzą, 
nie uznają go, bo uważają że z tego powodu 
stracą autorytet. Najłatwiej dostrzec to ubó-
stwo zewnętrzne, że ktoś jest biedny i chodzi 
potargany. 

KAI: Jak dziś czasach pomagać mądrze?
– Papież Franciszek w tej materii burzy 

spokój zarówno tym, którzy dają, jak i tym, 
którzy wyciągają ręce. Papież mówi, że nie 

Czy bardziej potrzebujący jest 
człowiek, który żyje w dostatku, 
a tak naprawdę ma puste życie 
i nie wie, po co żyje, czy taki, 
który przeżywa radykalną formę 
ubóstwa materialnego, jest mu 
z tym ciężko, ale ma poczucie 
sensu w życiu, jest solidarny 
z innymi? Ciężko powiedzieć, 
czyj stan jest bardziej opłakany.
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bujących, ale też dla tych zamożnych, aby zoba-
czyli ubogiego obok siebie?

– To jest dobre pytanie. My możemy po-
dejrzewać bogatych o to, że się lansują. To 
bardzo ciekawy temat mediatyzacji miłosier-
dzia. Dzisiaj znalezienie równowagi w tej ma-
terii jest strasznie trudne i strasznie ważne. Ta 
granica między chwaleniem się a dzieleniem 
się dobrymi praktykami jest bardzo delikat-
na. Światowy Dzień Ubogich jest bardzo po-
trzebny, ponieważ spotkanie zmienia. Mamy 
też takie hasło we wspólnocie, że „Betlejem 
to miejsce, które zmienia”. 

Nieraz zupełnie do końca nie wiemy dla-
czego się angażujemy, a to, co się wydarza 
w spotkaniu nagle jest dla nas jakimś obja-
wieniem, odkryciem czegoś na nowo. To 
kapitalna inicjatywa. Namiot Spotkań, który 
stoi na Małym Rynku jest szansą. [Namiot 

Spotkań to miejsce, gdzie osoby ubogie zjeść 
ciepły posiłek i usłyszeć dobre słowo. Jest to 
jedna z inicjatyw w ramach obchodów Świa-
towego Dnia Ubogich – przyp. red.] Oczywi-
ście nie rozwiąże problemów i nie ma też cha-
rakteru tylko happeningowego. To co dzieje 
się w spotkaniu ma ogromną wartość, tu nie 
ma wyreżyserowanych spotkań, jest bliskość 
z ubogim.

rozmawiała liliana leDa / kraków

tu, gdzie jestem. To jest uznanie też swojej 
odpowiedzialności za życie i za swoją prze-
szłość. Ważne jest odkrycie, że nawet będąc 
biednym i mając niewiele, nie tracę tej umie-
jętności dzielenia się. 

Mamy we wspólnocie takie hasło, że nikt 
nie jest na tyle biedny, żeby nie miał czego 
ofiarować i na tyle bogaty, żeby niczego nie 
potrzebował. To wymaganie od ubogich też 
jest szalenie ważne.

Gdy przychodzi ktoś do wspólnoty i pyta 
czy jest miejsce to mówię, że tak, ale nie wiem 
czy dla ciebie. Od razu chcemy zlikwidować 
taki argument, że jestem biedny, więc musicie 
mi pomóc. Zanim z nami zamieszkasz, to coś 
daj z siebie. Zanim przyjmiemy cię do domu 
to udowodnij, że to, co jesteś w stanie z sie-
bie dać, to dasz. Bywa tak, że kogoś już na 
drugi dzień nie ma. Ale to pokazuje, że nie 

jest na tyle zdesperowany by pracować i żyć 
w naszym domu. 

Papież jest kojarzony z gestami wobec 
biednych, mobilizuje do tego Kościół, ale 
mówi: uwaga, biednym trzeba stawiać wy-
magania i mieć odwagę im przypominać, że 
ubóstwo może być ewangeliczne. 

KAI: Czy można powiedzieć, że Światowy Dzień 
Ubogich jest organizowany nie tylko dla potrze-

wystarczy dawać pieniądze, nawet z perspek-
tywy tak zwanej sprawiedliwości czy roztrop-
ności. To nie jest jedna perspektywa. 

Często zastanawiamy się, czy dać pienią-
dze czy nie dać, czy w ten sposób pomagamy 
czy kogoś psujemy i pomagamy w tym psuciu. 
A papież Franciszek mówi: to nie jest podsta-
wowa płaszczyzna. Podstawowa płaszczyzna 
to jest płaszczyzna bliskości. Nie wystarczy, 
że będziemy podejmować takie spontaniczne 
gesty, ponieważ to jest tylko preludium, przy-
gotowanie do prawdziwej więzi. Chodzi o to, 
aby wejść w kontakt z ubogim, wyciągnąć 
do niego rękę i spojrzeć mu w twarz. To jest 
bezlitosne dla tych, którzy próbują swoją po-
moc ograniczać tylko do dawania pieniędzy 
i robić to na dystans. Wtedy próbujemy uspo-
koić swoje sumienie. Franciszek mówi: to nie 
wystarczy. I tu jest bezlitosny, ale bezlitosny 
jest też dla biednych, którzy też są powołani 
do dawania. W naszej wspólnocie mocno to 
akcentujemy.

KAI: Papież Franciszek niejako apeluje do ubo-
gich o to, aby ich ubóstwo było ewangeliczne.

– To jest znakomite. Papież mówiąc o tym 
ewangelicznym charakterze ubóstwa, podkre-
śla, że ono pozwala bardziej angażować się 
w pomoc innym i być bardziej odpowiedzial-
nym. Jest takie ubóstwo, na które człowiek się 
decyduje mając jakby inne możliwości. Naj-
częściej ludzie biedni, którzy od wielu lat żyją 
w takim stanie, nie widzą już perspektyw dla 
siebie, ich bieda już jest na tyle radykalna i we-
szła w ich krew, że nie widzą już wyjścia. To nie 
znaczy, że go nie ma, ale oni już go nie widzą. 
To tak jak Chrystus, o którym napisali, że nie 
skorzystał ze sposobności, aby być na równi 
z Bogiem, ale sam ogołocił samego siebie. 

Taki jest sens ewangelicznego ubóstwa, on 
nie polega na tym, że ja się pozbywam rzeczy, 
dystansuję do posiadania, tylko po to, aby się 
skupiać na swojej świętości, ale po to, aby być 
bardziej „dla”. Franciszek mówi, że ubodzy 
muszą pamiętać, że ich ubóstwo, oprócz tego, 
że bywa ubóstwem dotkliwym, materialnym, 
jest też ubóstwem, które może być ewangelicz-
ne, a jest ewangeliczne wtedy, kiedy jest „dla”.

Często jesteśmy podejrzliwi w stosunku 
do bogatych, że bogaci mają dużo i nie chcą 
się dzielić, ale bywa też tak, że to biedni nie 
chcą się dzielić. My jesteśmy też przeciwko 
takiemu idealizowaniu człowieka biednego, 
że jak ktoś jest biedny, to już jest pokrzyw-
dzony, nikt go nie kocha i jest wykluczony 
społecznie. Z jednej strony może człowiek 
sam siebie wykluczyć, ale jest takim moment, 
kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za swo-
je życie i to uznać, czyli jestem biedny, nie 
mam domu, ale jestem uczciwy wobec siebie, 
bo dostrzegam, że w jakiejś mierze jest to też 
moja zasługa. Nie jestem tylko ofiarą, ale też 
sprawcą. Nie tylko doznałem krzywdy, ale też 
krzywdziłem. Tu nie chodzi o oskarżanie, ale 
uczciwe ocenianie, dlaczego dzisiaj jestem 

KS. MIROSŁAW TOSZA, ur. 1967 r., wyświęcony w 1994 r. W 1996 r. założył Wspólnotę Betle-
jem. Dzięki jego staraniom udało się pozyskać dla wspólnoty i wyremontować budynek starej 
szkoły w Jaworznie, która od 2000 r. jest domem księdza i bezdomnych. W ubiegłym roku 
zorganizował dla swoich domowników oryginalną „Pielgrzymkę Pojednania” z Jaworzna do 
Lisieux. Pielgrzymi, wzorem bohaterów filmu Davida Lyncha pt. „Prosta historia”, przemierzyli 
1600 kilometrów na mini-traktorkach.
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ubóstwo duchowe jest ukryte i trudno je dostrzec
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„Polskie Symbole Narodowe”

„Pieśni Polskie.
Szkolny Śpiewnik Patriotyczny”

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie staje 
się coraz bardziej znaczącym elementem edu-
kacji – ponad 500 placówek publicznych i nie-
publicznych realizuje innowacje pedagogiczne 
w zakresie edukacji obronnej. Wśród młodych 

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych jest 
trendy. Od kilkunastu lat cieszy coraz większą 
popularnością. Nauczyliśmy się, że nie musi-
my świętować rocznic narodowych i państwo-
wych wyłącznie na smutno, ale możemy zrobić 
to w bardziej pogodny, rozśpiewany sposób. 
11 listopada w całej Polsce tysiące ludzi gro-

PÓŁKA Z KSIąŻKAMI

PÓŁKA Z KSIąŻKAMI

ludzi dominuje pozytywny stosunek do woj-
ska jako instytucji, interesują się oni armią i 
militariami. Wychodząc naprzeciw tym zain-
teresowaniom i potrzebom wydawnictwo Ca-
ritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 
przygotowało publikację „Polskie Symbole 
Narodowe”, która ukazała się w ramach cyklu 
„Szkoła Polskiego Patriotyzmu”.

Jest to kompendium wiedzy zawierające 
wiele ciekawych i istotnych informacji na temat: 
historii godła, barw narodowych i hymnu oraz 
pieśni hymnicznych, takich jak: „Boże coś Pol-
skę”, „Warszawianka”, „Rota”, „Marsz Pierwszej 
Brygady”, które z biegiem lat uzyskały status 
pieśni narodowych. Z książki „Polskie Symbo-
le Narodowe” dowiemy się, że już Egipcjanie 
zaczęli używać symbolu orła jako godła woj-
skowego, zaś w mitologii greckiej był symbo-
lem geniuszu i wielkości, przeczytamy o tym, 
że pierwotną polską barwą narodową był kar-
mazyn (odcień ciemnej czerwieni z niewielką 
domieszką błękitu) uważany za najszlachet-
niejszy z kolorów, symbolizujący dostojeństwo 
i bogactwo, a także o tym, że hymn narodowy 
korzysta ze szczególnej ochrony prawnej i co 
to oznacza.

madzą się, niezależnie od pogody, nierzadko 
na deszczu czy mrozie, by wspólnie śpiewać 
piosenki patriotyczne, które śpiewali ich 
dziadkowie czy pradziadkowie. 

Zainteresowanie piosenką patriotyczną 
widać także w szkole. Dużym powodze-
niem cieszą koncerty, przeglądy, konkursy 
pieśni i piosenek patriotycznych organizo-
wane przez placówki oświatowe. Wydaw-
nictwo „Pieśni Polskie” powstało z właśnie 
z myślą o młodych ludziach, którzy chcą 
poznawać pieśni patriotyczne. Jest to pu-
blikacja w ramach cyklu Szkoła Polskiego 
Patriotyzmu.

Autorzy „Śpiewnika” wybrali 22 utwory. 
„Śpiewnik” zaczyna się „Hymnem do miło-
ści Ojczyzny” autorstwa biskupa Ignacego 
Krasickiego, a kończy „Murami”, do których 
napisał słowa Jacek Kaczmarski. O wyborze 
utworów zadecydowała ich popularność, zna-
czenie oraz ciekawa historia. Są wśród nich: 
pieśni upamiętniające ważne wydarzenia na-
rodowe, pieśni związane z XIX-wiecznymi 
powstaniami popularne pieśni i piosenki 
legionowe oraz piosenki z Powstania War-
szawskiego. Oprócz tekstu i zapisu nutowego 
zamieszczony jest komentarz historyczny, 
pokazujący kontekst powstania utworu, rolę, 

Do wydawnictwa dołączono płytę CD, na 
której znalazły się nagrania hymnu (w wersji 
instrumentalnej i wokalnej) i czterech pieśni 
hymnicznych oraz nagrania werbli, które 
mogą być bardzo przydatne do wykorzystania 
na uroczystościach szkolnych, akademiach 
przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu sztan-
daru. Na płycie znajdują się także prezentacja 
multimedialna „Polskie Symbole Narodowe” 
oraz książka w formacie cyfrowym.

Książka jest pięknie wydana i ilustrowa-
na. Znajduje się w niej w bogaty materiał 
ikonograficzny w postaci zdjęć, rysunków, 
rycin, reprodukcji obrazów oraz zapisów nu-
towych. Niewątpliwie jest to bardzo warto-
ściowa pozycja dla nauczycieli, którzy szuka-
ją inspiracji do prowadzenia lekcji na temat 
patriotyzmu, symboli narodowych i tradycji. 
Publikacja specjalistyczna, godna polecenia 
wszelkim hobbystom i amatorom tej tematy-
ki. W sprzedaży od grudnia. 
Polskie Symbole Narodowe pod redakcją Adama Buszko 
i Anny Martin, wydawnictwo Caritas Ordynariatu Polo-
wego Wojska Polskiego, Warszawa 2017, Cena: 25 zł, 
95 stron

małgorzata muSzańSka

jaką odegrał na przestrzeni lat, i ciekawostki 
na jego temat.

Integralną częścią „Śpiewnika” jest płyta 
CD, na której znajdują się wzorcowe inter-
pretacje utworów. W większości są to archi-
walne nagrania Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. Może on 
się poszczycić orkiestrą symfoniczną oraz 
koncertową, a także współpracą z wybitnymi 
solistami młodego pokolenia.

Dużym atutem książki jest szata graficzna. 
Znajduje się w niej wiele zdjęć, reprodukcji, 
kopii dokumentów. Przejrzysty i estetyczny 
układ sprawia, że książkę z przyjemnością 
bierze się do ręki. Publikację warto polecić 
wszystkim, którzy chcą bliżej zaznajomić się 
z polskimi pieśniami i piosenkami patrio-
tycznymi. Na pewno będzie niezastąpioną 
pomocą dydaktyczną dla nauczycieli języka 
polskiego, historii i oczywiście muzyki. Tym 
ostatnim ułatwi przygotowanie uczniów do 
przeglądów i konkursów piosenki patriotycz-
nej. W sprzedaży od grudnia.
Pieśni Polskie. Szkolny Śpiewnik Patriotyczny, red. Adama 
Buszko i Anny Martin, wydawnictwo Caritas Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2017, Cena: 25 
zł, 95 stron

małgorzata muSzańSka
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Urodzony 19 marca 
1890 r. w Wolsztynie, 
jako syn Walentego 
i Weroniki z d. Masz-
ner. W 1910 r. ukoń-
czył 9 klas Państwo-
wego Gimnazjum 
w Międzyrzeczu, 

uzyskując maturę. Studiował w Arcybisku-
pim Seminarium Duchownym w Poznaniu 
i Arcybiskupim Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie. 19 grudnia 1914 r. w katedrze 
gnieźnieńskiej otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk arcybiskupa metropolity poznańskie-
go i gnieźnieńskiego Edwarda Likowskiego. 
1 stycznia 1915 r. został mianowany wikariu-
szem w parafii Wszystkich Świętych w Słupi 
koło Stęszewa. Od 1 lipca 1915 r. był wikariu-
szem w parafii Świętego Michała Archanioła 
w Winnej Górze.

W 1915 r. został powołany do służby w ar-
mii niemieckiej. Pełnił ją jako sanitariusz 
w oddziałach na froncie wschodnim. W 1916 r. 
mianowano go kapelanem wojskowym i przy-
dzielono do 89 Dywizji Piechoty Pruskiej, któ-
ra walczyła na froncie rumuńskim. 8 grudnia 
1918 r. dostał się do niewoli rumuńskiej. Na 
wiosnę 1919 r. wrócił do Polski. 5 maja 1919 r. 
wstąpił do Wojska Polskiego. Został kapela-
nem 14 pułku artylerii polowej, a następnie 
55 pułku piechoty. W składzie tego pułku 
wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej na 
froncie litewsko-białoruskim.

We wniosku o odznaczenie Krzyżem Nie-
podległości napisano m.in.: „Za strajk szkolny 
wrzesiński wydalony z gimnazjum. Był czyn-
nym członkiem Towarzystwa Zana przy gim-
nazjum w Międzyrzeczu. Jako młody ksiądz 
pracował nad podniesieniem ducha młodzie-
ży polskiej w polskich organizacjach. (...)”.

Jako jedyny kapelan z okresu wojny pol-
sko-bolszewickiej i jeden z niewielu żołnierzy 
tej wojny został czterokrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych. W pierwszym wnio-
sku o odznaczenie Krzyżem Walecznych, do-
wódca 55 pułku piechoty, ppłk Gustaw Pasz-
kiewicz, napisał: „Na wypad, jaki urządził 
pułk w dn. 17-18.4.20 r. z pozycji pod Szacił-
kami, wybrał się z własnej inicjatywy ks. ka-
pelan Tomiak i w najcięższych walkach, jakie 
wywiązały się przy zdobywaniu baterii pod 
Barwikami, znajdował się w linii przedniej, 
spowiadając rannych i błogosławiąc idących 
w bój. Wykazawszy w największym natężeniu 
ognia, zachowaniem się swym i dodawaniem 
otuchy uspokajająco wpływał na otoczenie, 
co przy ogólnym naprężeniu nerwów było 
nadzwyczaj dodatnim objawem. Ks. kapelan 
Tomiak poświęceniem się swym dla żołnie-
rza naszego, związanym niejednokrotnie 

z narażeniem się na utratę życia, zasługuje 
w zupełności na Krzyż Walecznych o udzie-
lenie którego usilnie proszę”.

W drugim wniosku o odznaczenie Krzy-
żem Walecznych ppłk Paszkiewicz napisał: 
„Dnia 17.8.20 r. 55 Poznański pułk piechoty 
prowadził ofensywę z Garwolina przez Kołbiel 
na Mińska Mazowiecki. I baon posuwający 
się jako czołowy, po zdobyciu Kołbieli pędził 
forsownie nieprzyjaciela dalej, a maszerujący 
za nim II baon pędził forsownie nieprzyjaciela 
dalej, a maszerujący za nim II baon był jesz-
cze o kilka kilometrów przed miastem. Jadący 
wraz z I baonem ks. kapelan Tomiak został 
na skraju Kołbieli przy rannych, jakich baon 
miał w walkach o miasto. Z zachodu tymcza-
sem nadciągnęła brygada bolszewicka, stara-
jąca się wykorzystać lukę pozostałą między 
baonami i przedrzeć się nią zanim podejdzie 
II baon. Choć doskonale zdawał sobie ks. 
kap. Tomiak sprawę z grożącego mu niebez-
pieczeństwa z chwilą wtargnięcia do Kołbieli 
bolszewików, zachował żelazny spokój wraz 
z równowagą i nie opuścił rannych, starając 
się przyjść im z jak największą pomocą. Mimo 
iż nieprzyjaciel był już o 300 metrów od mia-
sta, a plac opatrunkowy, na którym znajdował 
się ks. Tomiak był pod silnym obstrzałem, wy-
trwał on spokojnie na stanowisku aż do chwili, 
kiedy nadciągnąć zdążyła jeszcze 7 kompania 
i stawiła kres posuwania się nieprzyjaciela. Za 
niezwykłe męstwo i spokój okazany w naj-
groźniejszym momencie, zaparcie się siebie 
z jakim pracuje ks. kapelan Tomiak dla żołnie-
rza naszego, proszę o nagrodzenie go Krzyżem 
Walecznych”.

W trzecim wniosku ppłk Paszkiewicz na-
pisał: „Podczas walk 55 Poznańskiego puł-
ku piechoty na przyczółku kojdanowskim 
(10.10.20-19.10.20) odznaczył się wybitnie 
ks. kapelan Tomiak. Spieszył on niejedno-
krotnie do linii przednich wśród mordercze-
go ognia, jakim ostrzeliwał stale nieprzyjaciel 
zapole nasze, by nieść tam rannym pomoc 
moralną. Nie zaprzestawał ani na chwilę swej 
zbożnej pracy, dopóki nie ucichła zupełnie 
krwawa walka. Spokojem swym i zaparciem 
się siebie bardzo dodatnio oddziaływał na 
zachowanie się żołnierzy”.

W czwartym wniosku ppłk Paszkiewicz 
napisał: „Dnia 15.10.20 w akcji grupy ppłk 
Paszkiewicza na Koińsk poniosły oddziały 
nasze przy sforsowaniu rzeki Ptycz bardzo 
dotkliwe straty. Ks. kapelan Tomiak spiesząc 
z ostatnią przysługa rannym dotarł wśród 
morderczego ognia nieprzyjacielskiego do 
przednich linii. Nie zaprzestając ani na chwi-
lę swej zbożnej pracy, pozostał na placu wal-
ki aż do zakończenia akcji, starając się o jak 
najspieszniejsze odtransportowanie rannych 

poza strefę ognia. Za spokój i męstwo, któ-
re okazał ks. kapelan Tomiak usilnie proszę 
o nagrodzenie go Krzyżem Walecznych

Wnioski popierali kolejni dowódcy 14 Dy-
wizji Piechoty, gen. Władysław Pobojewski, 
gen. Daniel Konarzewski, gen. Michał Milew-
ski i dowódca 4 Armii gen. Leonard Skierski.

W 1921 r. prowadził w pułku kursy dla 
analfabetów oraz wykłady z historii i literatu-
ry ojczystej. Po wojnie polsko-bolszewickiej 
zweryfikowany w stopniu starszego kapelana 
został kierownikiem Rejonu Duszpasterskie-
go Gniezno i kapelanem Garnizonu Gniezno. 
W 1928 r. mianowano go kierownikiem Re-
jonu Duszpasterskiego Poznań i kapelanem 
Garnizonu Poznań, a w następnym roku pro-
boszczem parafii wojskowej pw. Świętego Jó-
zefa w Poznaniu. 1 stycznia 1936 r. otrzymał 
awans na stopień proboszcza. 2 maja 1936 r. 
został dziekanem Dowództwa Okręgu Kor-
pusu nr I w Warszawie.

W kampanii polskiej 1939 r. był dziekanem 
Armii „Poznań”. Uczestniczył w bitwie nad 
Bzurą i nieustannych walkach w czasie prze-
dzierania się przez Puszczę Kampinoską do 
Warszawy. W obronie Warszawy był kapela-
nem w Dowództwie Pododcinka Południowo-
Wschodniego. Po kapitulacji stolicy dostał się 
do niewoli niemieckiej. Osadzono go w oflagu 
X B w Nienburgu, a następnie w oflagu XVIII 
C w Spittal. W grudnia 1939 r. przewieziono 
go do Oflagu IX C w Rottenburgu koło Fuldy, 
gdzie Niemcy zgromadzili większość polskich 
kapelanów. Było ich około 70, zostali umiesz-
czeni w osobnym bloku. Jako przedstawiciel 
więzionych kapelanów został wybrany do 
rozmów z niemiecką komendą obozu. Przed-
stawił petycję, by kapelanów rozdzielono po 
wszystkich obozach jenieckich, aby tam mogli 
prowadzić pracę duszpasterską. Nie otrzymał 
na nią odpowiedzi. 18 kwietnia 1940 r. wraz 
z innymi kapelanami został pozbawiony sta-
tusu jeńca wojennego i przekazany do dyspo-
zycji gestapo w Kassel, co było pogwałceniem 
przez Niemców konwencji haskiej. Wywiezio-
no go do obozu koncentracyjnego Buchen-
wald, gdzie odebrano mu mundur i przebrano 
w pasiak obozowy. 7 lipca 1942 r. w grupie 
51 kapelanów został przewieziony do obozu 
w Dachau, gdzie otrzymał nr obozowy 31235. 
W obozie przeżył zaledwie miesiąc. Chory na 
ropowicę i krwawą biegunkę został umiesz-
czony w obozowym „szpitalu”. 9 sierpnia 
1942 r. został prawdopodobnie zamordowany 
zastrzykiem z fenolu. Zwłoki oprawcy spalili 
w obozowym krematorium.

Był odznaczony czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Me-
dalem za Wojnę 1918-1921, Medalem Dzie-
sięciolecia Odzyskanej Niepodległości i Brą-
zowym Medalem za Długoletnią Służbę.

BoguSław SzweDo 

Ks. podpułkownik Józef Tomiak  (1890–1942) NIEBANALNE ŻYCIORYSY
– kapłan archidiecezji poznańskiej, dziekan armii „Poznań”
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Boeing kołował na wojskową część lot-
niska po godz. 10.00. Samolot zgod-
nie ze zwyczajem lotniczym przeje-
chał przez kurtynę wodną, utworzoną 

przez samochody straży pożarnej lotniska i za-
trzymał się kilkanaście metrów od hangaru, 
w którym czekali zaproszeni goście. Nowego 
Boeinga witali przedstawiciele kierownictwa 
Ministerstwa Obrony Narodowej z ministrem 
Antonim Macierewiczem na czele, generałowie 
WP, żołnierze i pracownicy wojska z jednostek 
stołecznego garnizonu oraz Sił Powietrznych, 
a także 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, 
gdzie będzie stacjonował samolot.

Minister Antoni Macierewicz odebrał 
meldunek i klucze do Boeinga. Matką 
chrzestną samolotu została st. szer. Oktawia 
Nowacka, pięcioboistka i brązowa medalistka 
igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro 2016. 
Wraz z ministrem obrony odsłoniła wizeru-
nek Marszałka umieszczony przy drzwiach 
w przedniej części kadłuba.

Samolot pobłogosławił 
biskup polowy Józef Guz-
dek. – Panie, nasz Boże, 
Twojej mocy poddane są 
przestworza i Twoja chwa-
ła sięga ponad niebiosa.
Spraw, niech ten samolot, 
pomyślnie przebywa wyznaczone mu szla-
ki, a ci, którzy z niego będą korzystać, niech 
dzięki Twojej opiece szczęśliwie docierają 
do zamierzonego celu podróży – modlił się 
bp Guzdek. 

Ordynariusz wojskowy zawierzył Bogu 
służbę pilotów, obsługi technicznej samolotu 
i bazy lotniczej. – Spraw, aby dobrze wypeł-
niając powierzone im zadania w ten sposób 
zapewniali bezpieczeństwo podróżującym 
– powiedział bp Guzdek.

Modlitwę odmówili także ks. płk Aleksy 
Adriejuk z prawosławnego ordynariatu polo-
wego oraz ks. płk Wiesław Żydel z ewangelic-
kiego duszpasterstwa wojskowego.

Boeing, który wszedł do służby jest trze-
cim samolotem kupionym przez MON z my-
ślą o transporcie VIP-ów. Jest to też pierw-
szy nowy samolot średniodystansowy, który 
wchodzi do służby w ostatnim czasie. Dwa 
poprzednie, kupione przez MON w 2016 r. 
Gulfstreamy G550: „Książę Józef Poniatow-
ski” i „Generał Kazimierz Pułaski”, które 
przyleciały do Polski latem tego roku, są dużo 
mniejsze. Jak podkreślali organizatorzy uro-
czystości, samolot „Marszałek Józef Piłsud-
ski”, będzie mógł także wypełniać misje hu-
manitarne i ewakuacyjne. Zaprezentowany 
Boeing zostanie wprowadzony do eksploata-
cji w połowie przyszłego roku po wypełnie-
niu procedur, m.in. po pełnym przeszkoleniu 
załóg i obsługi technicznej.

Podczas uroczystości w hangarze odby-
ła się konferencja prasowa, podczas której 
zaprezentowany został stan realizacji zadań 
w resorcie obrony narodowej. Wśród najwięk-
szych sukcesów ministerstwa Antoni Maciere-
wicz wymienił m.in. wzrost nakładów na ar-
mię, wzmocnienie wschodniej flanki NATO, 
powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
modernizację wojska. – Cały nasz wysiłek 
nakierowany jest na to, by Polska była bez-
pieczna. Żeby polska armia była zdolna wy-
pełnić swoje konstytucyjne obowiązki, by być 
zdolną do obrony naszej ojczyzny. Dlatego tak 
wyglądała organizacja szczytu NATO. Dlate-
go doprowadziliśmy do stacjonowania wojsk 
amerykańskich oraz wojsk NATO na terenie 
Rzeczpospolitej – powiedział minister.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja 
sprzętu wojskowego m.in.: wozów opance-
rzonych, dronów, śmigłowców i samolotów.

krzySztoF StęPkowSki

nowy samolot do przewozu najważniejszych osób w państwie został 
przyjęty do służby. najprawdopodobniej pełną gotowość uzyska w poło-
wie przyszłego roku. 15 listopada na wojskowej części lotniska okęcie, 
na terenie 1. Bazy lotnictwa transportowego, odbyła się uroczystość 
nadania Boeingowi 737-800 imienia „marszałka józefa Piłsudskiego”. 
nowy statek powietrzny pobłogosławił biskup polowy józef guzdek.
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„Marszałek Józef Piłsudski”
w służbie Polsce

Bp józef guzdek poświęcił nowy samolot do przewozu najważniejszych osób w państwie

Błogosławieństwo samolotu

matka chrzestna samolotu st. szer. oktawia nowacka
i minister antoni macierewicz
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Wuroczystości wzięli udział kom-
batanci i byli uchodźcy z In-
dii, przedstawiciele parlamentu 
i władz samorządowych oraz woj-

sko. W ceremonii wziął udział  Ajay Bisaria, 
ambasador Republiki Indii w Polsce. – Pomnik 
jest świadectwem jednego z najjaśniejszych 
rozdziałów wspólnych relacji polsko-indyj-
skich – powiedział Ajay Bisaria, ambasador 
Republiki Indii w Polsce. Wyraził nadzieję, 
że pamięć o obecności polskich uchodźców 
w Indiach pozostanie nadal żywa. 

– Ta tablica jest wyrazem wdzięczności i so-
lidarności. My w Polsce od ponad 40 lat znamy 
znaczenie słowa „solidarność”. Wy tej solidar-
ności, w drodze do Polski doznaliście od na-
rodu indyjskiego dużo wcześniej. Ten obelisk 
jest zatem wyrazem solidarności i pamięci – 
powiedział prof. Jarosław Szarek prezes IPN, 
zwracając się do kilkunastu osób obecnych 
na uroczystości i zrzeszonych w Kole Polaków 
z Indii. Prezes IPN podziękował „dzieciom 
z Indii” za pielęgnowanie pamięci, a amba-

sadorowi Republiki Indii za gest solidarności 
z czasów II wojny światowej.

W imieniu kombatantów głos zabrał An-
drzej Chendyński, prezes Koła Polaków z Indii 
1942–1948. przypomniał okoliczności i opo-
wiedział o warunkach, w jakich mieszkali, uczy-
li się i pracowali polscy uchodźcy. – Jeszcze raz 
dziękujemy Indiom za udzieloną nam w latach 

1942 – 1948 gościnę. Zapewniamy jego 
ekscelencję ambasadora, że Indie mają 
w nas przyjaciół nie tylko w Polsce, ale 
wszędzie tam, gdzie rozwiał nas po 
świecie wiatr historii – powiedział. Za-
prosił do udziału w 19 zjeździe „dzie-
ci z Indii”, który odbędzie się w maju 
przyszłego roku we Wrocławiu.

Listy do uczestników uroczystości 
skierowali marszałkowie Sejmu i Se-
natu. 

Biskup polowy poświęcił tablicę. 
W krótkiej refleksji przed modlitwą 
powiedział, że miał okazję w 2014 r. 
towarzyszyć pielgrzymce „dzieci z In-
dii” do kraju, który w 1942 r. udzielił 
schronienia 5 tys. kobiet i dzieci. – Mogłem 
wraz z wami dotykać tych miejsc, które są bli-
skie waszym sercom – powiedział. Dodał, że 
było to niezwykle poruszające doświadczenie. 
– Dobrze, że ten znak wdzięczności tutaj po-
wstał, bo miarą szlachetności i wielkości ludzi 
jest wdzięczność – powiedział biskup Guzdek. 

Zachęcał, aby w modlitwie prosić o serca peł-
ne dobra, wdzięczności i życzliwości.

Uroczystość zakończyła ceremonia zło-
żenia kwiatów. Organizatorami uroczystości 
były Instytut Pamięci Narodowej oraz Koło 
Polaków z Indii z lat 1942–1948.

Dzięki układowi Sikorski-Majski z 30 lipca 
1941 r. polscy zesłańcy w Związku Radziec-

kim zostali objęci amnestią, dzięki której mo-
gli opuścić ZSRR. Z armią gen. Władysława 
Andersa do Iranu ewakuowało się w 1942 r. 
ok. 40 tys. kobiet i dzieci. Ludność cywilna 
początkowo została umieszczona w obozach 
w Teheranie i innych miastach, skąd była wy-
syłana do państw, które wyrażały zgodę na ich 
przyjęcie. Indie jako pierwsze wyraziły taką 
zgodę jeszcze w 1942 r. W Valivade-Kolhapur 
powstało największe osiedle-miasteczko, nazy-
wane „Mała Polska w Indiach”, w którym prze-
bywało 5 tys. dzieci, młodzieży i kobiet (męż-
czyźni walczyli w ramach II Korpusu Polskiego 
na froncie włoskim). Istnienie osiedla zakłada-
no początkowo na 3 lata, później okazało się, że 
konieczne jest jego funkcjonowanie do 1948 r. 
Komendantem osiedla był kpt. Władysław Ja-
giełłowicz.

W Valivade funkcjonowały cztery szkoły 
powszechne, gimnazjum, liceum oraz szkoła 
kupiecka. Organizowano kursy zawodowe, 
m.in.: krawieckie, gastronomiczne. Funkcjo-
nowały organizacje harcerskie, wybudowany 
został kościół, poczta, straż bezpieczeństwa, 
szpital, straż pożarna, wodociągi, łaźnie, 
sklepy, cukiernie, a nawet kino.

Osiedle funkcjonowało do 1948 r. Oko-
ło 10% uchodźców wróciło do Polski, wielu 
zamieszkało w Anglii, Włoszech USA, Kana-
dzie, RPA i Australii. Na ziemi indyjskiej na 
cmentarzu w Kolhapur w drodze do Ojczy-
zny pozostało 78 Polaków.

krzySztoF StęPkowSki

Wdzięczni mieszkańcom 
Księstwa Kolhapur

odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców indii, którzy pomagali Polakom podczas ii wojny światowej

W
tablicę wdzięczności dla władz i mieszkańców księstwa kolhapur w indiach, którzy udzielili schronienia Polakom ewakuowanym 
wraz z armią gen. władysława andersa ze związku Sowieckiego w 1942 r. odsłonięto 10 listopada w warszawie.  

„Dzieci z indii” przy pamiątkowj tablicy

odsłonięcie tablicy
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Pamięć o zmarłych żołnierzach i pra-
cownikach wojska uczczono 13 listo-
pada Mszą św. sprawowaną w Kom-
pleksie Wojskowym 44 w Warszawie. 

Eucharystii w kaplicy, znajdującej się na tere-
nie kompleksu, przewodniczył biskup polowy 
Józef Guzdek. W homilii zachęcał zebranych, 
aby modlitwa za zmarłych stała się okazją do 
refleksji nad własnym życiem, nad wykorzy-
staniem czasu danego nam przez Boga.

Mszę św. poprzedziło odczytanie przez 
ks. ppor. Tomasza Serwina, kapelana jedno-
stek mieszczących się na terenie Kompleksu 
Wojskowego 44, nazwisk zmarłych żołnierzy 
i pracowników wojska, związanych z jed-
nostkami, mającymi siedzibę w tym miejscu. 
Eucharystię rozpoczęło wprowadzenie sztan-
daru Batalionu Reprezentacyjnego WP.

W homilii bp Guzdek powiedział, że w ży-
ciu człowiek można wyróżnić dwa zasadnicze 
etapy: czas beztroskiego dzieciństwa i okres 
dojrzałego życia, kiedy to człowiek bierze 
odpowiedzialność za powierzonych mu ludzi 
i wyznaczone zadania. „Nikt z nas nie żyje 

W niedzielę 3 grudnia wejdzie w ży-
cie nowe sformułowanie jednej 
z próśb modlitwy „Ojcze nasz” 
w języku francuskim. Przewodni-

czący komisji ds. liturgii w Konferencji Bisku-
pów Francji bp Guy de Kerimel tłumaczy, że 
chodzi o uniknięcie dwuznaczności dotych-
czasowego tekstu, mogącego sugerować, że 
„Bóg kusi ludzi”.

W szóstej prośbie modlitwy zamiast: „Ne 
nous soumets pas à la tentation” („Nie pod-
dawaj nas pokusie”) wierni będą od tej pory 
mówili podczas liturgii: „Ne nous laisse pas 
entrer en tentation” („Nie pozwól, abyśmy 
popadli w pokusę”).

Ordynariusz Grenoble wyjaśnił, że te sło-
wa pochodzące Ewangelii wg św. Mateusza 
(6,13) są bardzo trudne do przetłumacze-
nia. Egzegeci uważają, że grecki czasownik 
„εἰσφέρω” (eisfero) oznaczający dosłownie 

dla siebie i nie umiera dla sie-
bie” – pouczał św. Paweł Apo-
stoł. A kiedy dobiegnie kresu 
nasze ziemskie życie wówczas 
staniemy przed trybunałem 
Boga, aby zdać sprawę z tego, 
co było dobre i co było złe. 
Zwrócił uwagę, że często ci, 
którzy od nas odeszli, ocze-
kują naszego wsparcia. – Je-
steśmy tutaj, aby modlić się 
za naszych bliskich zmarłych 
i prosić Boga o miłosierdzie. 
Jest to także okazja do reflek-
sji nad jakością naszego życia, nad tym, czy 
żyjemy uczciwie, rzetelnie i z pełnym po-
święceniem – powiedział bp Guzdek.

Ordynariusz wojskowy życzył żołnierzom 
i pracownikom kompleksu, aby wspominając 
bliskich zmarłych patrzyli na swoje życie jak 
na szansę, którą trzeba dobrze wykorzystać.

Eucharystię koncelebrowali ks. ppłk Ma-
riusz Tołwiński, proboszcz katedry polowej 
i ks. ppor. Tomasz Serwin, kapelan Kom-

„wnosić”, powinien być tłumaczony jako „Nie 
wprowadzaj nas w pokusę” lub „Nie pozwól, 
abyśmy popadli w pokusę”.

Natomiast przyjęty w 1966 r. przekład: 
Ne nous soumets pas à la tentation („Nie 
poddawaj nas pokusie”) zdaje się sugerować 
„pewną odpowiedzialność Boga za pokusę, 
która wiedzie do grzechu, tak jakby był On 
autorem zła”.

– Formuła z 1966 r. nie była błędna z punk-
tu widzenia egzegetycznego, ale często była 
źle rozumiana przez wiernych – zaznaczył 
bp de Kerimel. Niektórzy wyciągali z niej 
wniosek, że Bóg może kusić ludzi, doświadczać 
ich, popychając ich do złego. – Aby odejść od 
tej dwuznaczności, tłumacze zaproponowali: 
Ne nous laisse pas entrer en tentation („Nie po-
zwól, abyśmy popadli w pokusę”), zachowują-
ce pojęcie ruchu z greckiego tekstu – podkre-
ślił przewodniczący komisji ds. liturgii.

pleksu Wojskowego. We Mszy św. uczestni-
czyli żołnierze z jednostek znajdujących się 
na terenie kompleksu, m.in. Batalionu Re-
prezentacyjnego, Pułku Ochrony, Oddziału 
Zabezpieczenia, Centrum Wsparcia Tele-
informatycznego i Resortowego Centrum 
Zarządzania Sieciami Teleinformatycznymi. 
Obecni byli także przedstawiciele 10 Pułku 
Samochodowego.

krzySztoF StęPkowSki

Sprawa nie dotyczy jedynie Kościoła kato-
lickiego we Francji. W Belgii i Beninie nowe 
tłumaczenie szóstej prośby „Ojcze nasz” jest 
używane już od tegorocznej uroczystości Ze-
słania Ducha Świętego. Również Zjednoczo-
ny Kościół Protestancki we Francji, grupu-
jący luteran i ewangelików reformowanych, 
przyjął tę zmianę na swym synodzie krajo-
wym wiosną 2016 r.

Aby pomóc w upowszechnieniu nowej 
wersji Modlitwy Pańskiej, Konferencja Bi-
skupów Francji wydała tysiące kartek z jej 
nowym brzmieniem, które będą do dyspozy-
cji w kościołach. Opublikowała także książkę 
La prière du Notre Père, un regard renouvelé 
(Modlitwa „Ojcze nasz”, odnowione spojrze-
nie), w której ośmiu biskupów komentuje 
poszczególne wersety modlitwy. 

kai

Dobrze wykorzystać szansę

„Nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę”

msza św. w intencji zmarłych żołnierzy i pracowników jednostek stołecznego garnizonu

P

W

Francja: modyfikacja tekstu modlitwy Pańskiej
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CRéTEIL
W środę 8 listopada w Créteil pod Paryżem odbył się pogrzeb Fra-
nçoisa Audelana – Francuza, uzdrowionego pięć lat temu za wsta-
wiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Żałobna Msza św. w jego 
intencji została odprawiona w tym samym dniu również w war-
szawskim kościele św. Stanisława Kostki – sanktuarium ks. Jerzego. 
F. Audelan zmarł 1 listopada w wieku 61 lat. Jego rodzina i uczest-
nicy uroczystości pogrzebowych oraz przedstawiciele Kościoła za-
chowują daleko idącą dyskrecję co do ostatnich dni uzdrowionego 
w 2012 r. Francuza, zastrzegając się, że publicznych informacji na 
ten temat będą mogli udzielić dopiero po oficjalnym orzeczeniu le-
karskim.

Cała dokumentacja jest także przedmiotem badań w Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Z przecieków wiadomo jed-
nak, że najnowsze badania, przeprowadzone na krótko przed śmier-
cią, nie wykazały u Audelana obecności komórek rakowych, a został 
on uzdrowiony przed pięciu laty właśnie z ciężkiej choroby nowo-
tworowej i to w końcowej jej części.

Nie chcąc wywoływać niepotrzebnej sensacji i czekając na dalszy 
rozwój wydarzeń, rodzina Audelanów dopiero po kilku miesiącach 
powiadomiła o całym zdarzeniu bp. Michael’a Santiera. Ordynariusz 
Créteil, zbadawszy we własnym zakresie całą sprawę, przekazał ją 
w 2013 r. postulacji procesu kanonizacyjnego kapelana „Solidarno-
ści” i 20 września 2014 w Thiais otworzył diecezjalny etap tego pro-
cesu. Zakończył się on w rok później, po czym dokumentacja trafiła 
do Watykanu.   kai

PRISZTINA
10 listopada żołnierze XXXVI zmiany PKW KFOR zorganizowa-
li w Kwaterze Głównej KFOR w Prisztinie uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej w hołdzie polskim żołnierzom, którzy stracili 
życie podczas pełnienia służby w międzynarodowych siłach pokojo-
wych NATO w Kosowie. Na uroczystą zbiórkę zaproszono przedsta-
wicieli wszystkich państw pełniących służbę w Kosowie.

– Polska obecność w rejonie Bałkanów świadczy o naszej gotowo-
ści do poświęceń w ramach przynależności do NATO – tymi słowami 
rozpoczął swoje przemówienie ppłk Robert Kruz, dowódca kontyn-
gentu. Do tej pory w Kosowie nie było jeszcze tego rodzaju obiektu 
upamiętniającego polskich żołnierzy, którzy stracili życie podczas 
pełnienia służby. – Tragiczna śmierć każdego uczestnika misji poza 
granicami państwa pozostawiła ich rodziny w smutku i rozpaczy po 
zmarłych – powiedział ppłk Kruz.  Sn

NOWE MIASTO NAD PILICą
W dniu 16 listopada w Nowym Mieście nad Pilicą odbyły się uro-
czystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Poległych Żołnierzy 
w Kampanii Wrześniowej 1939 r. Uroczystą oprawę zgodnie z ce-
remoniałem wojskowym zapewnił 1 Ośrodek Radioelektroniczny 

w Grójcu poprzez wystawienie posterunku honorowego przy pomni-
ku, pocztu sztandarowego oraz kompanii honorowej.

W uroczystości wzięli udział m.in.: ppłk Mariusz Muskus – repre-
zentujący Ministra Obrony Narodowej komendant WKU Warszawa-
Mokotów, ks. mjr Kryspin Rak – proboszcz parafii wojskowej pw. św. 
Stanisława Biskupa w Radomiu, płk Andrzej Kozera – dowódca i żoł-
nierze 1. ORel w Grójcu, ppłk Janusz Ostrowski – dowódca 61 Bata-
lionu OT w Grójcu, przedstawiciele kół i organizacji, samorządowcy, 
harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta i okolic.

W południe w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej rozpoczęła się 
Msza św. w intencji poległych w kampanii wrześniowej 1939 r. żoł-
nierzy, którą celebrował biskup polowy Józef Guzdek.

Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, 
gdzie bp Guzdek dokonał odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Po 
okolicznościowych przemówieniach na zakończenie uroczystości 
nastąpiło złożenie pod pomnikiem kwiatów i zapalenie zniczy. Opra-
wę ceremonii zapewniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.

SzeF Sekcji wychowawczej

WROCŁAW 
Przedstawiciele duchowieństwa z metropolitą wrocławskim ks. abp. 
Józefem Kupnym, władz państwowych z szefową Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów Beatą Kempą, wojewodą dolnośląskim Pawłem 
Hreniakiem, wojskowych z wiceministrem obrony narodowej prof. 
Wojciechem Fałkowskim uczestniczyli 17 listopada w uroczystości 
otwarcia nowego Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w IV Woj-
skowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W gronie duchownych 
obecni byli również: proboszcz wrocławskiej bazyliki garnizonowej 
ks. płk. Janusz Radzik i kapelan szpitala ks. ppłk. Bogdan Słotwiński. 

W swoim wystąpieniu komendant IV Wojskowego Szpitala Kli-
nicznego płk. dr Wojciech Tański wskazał, że oddanie do użytku 
Zintegrowanego Bloku Operacyjnego jest w ponad 70-letniej historii 
szpitala wydarzeniem istotnym.

Czterokondygnacyjny obiekt ma ponad 6.5 tys. m. kw. Powierzch-
ni, na której znajduje się m.in. 11 sal operacyjnych (w tym jedna uni-
katowa hybrydowa), 2 sale pooperacyjne, Kliniczny Oddział Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii, nowoczesna sterylizatornia oraz 
pomieszczenia przeznaczone do celów dydaktycznych i dla potrzeb 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Po przecięciu symbolicznej wstęgi odznaczającej otwarcie Bloku 
Operacyjnego, aktu jego poświęcenia dokonał metropolita wrocław-
ski ks. abp. Józef Kupny. mz

WIęCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:  
WWW.ORDYNARIAT.PL



Fot. ks. ppłk władysław kozicki, Pustynia judzka

wystąpił jan chrzciciel i głosił na Pustyni 
judzkiej te słowa: „nawróćcie się, bo bliskie 
jest królestwo niebieskie” (mt 3, 1-2)


