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Chrystus się Rodzi, wysławiajcie Go!
Święta Bożego Narodzenia zawsze inspirują 

nas do wyjątkowych przeżyć duchowych. 
Bóg w Jezusie Chrystusie rodzi się do życia 

na ziemi i przychodzi szukać zagubionej 
ludzkości jak „zaginionej owcy” 
z ewangelicznej przypowieści. 

Święty Maksym Wyznawca, kontemplując 
samouniżenie Boga objawione we Wcieleniu, 

pisze: „On z miłości do nas, tak 
niedoskonałych w pojmowaniu, zechciał 

wyrazić siebie w literach, w sylabach 
i dźwiękach pisma, aby przyciągnąć nas do 

pójścia za sobą i do jedności w duchu”. 

Dzisiaj potrzebujemy tej obecności bardziej niż 
kiedykolwiek, dlatego życzymy nam wszystkim 

Bożonarodzeniowej uczty spotkania 
z Nowonarodzonym Dzieciątkiem Jezus.

+Jerzy (Pańkowski) 
Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy 

oraz
Redakcja kwartalnika

Boże Narodzenie 2021



3

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru 
Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego Kościoła Prawosławnego 
do Wielebnego Duchowieństwa, Mnichów do Wielebnego Duchowieństwa, Mnichów 

i Mniszek, Wiernych, Dzieci i Młodzieżyi Mniszek, Wiernych, Dzieci i Młodzieży

fo
t. 

P. 
Fa

lk
ow

sk
i

I Słowo ciałem się stało, i zamieszkało
wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, 
chwałę jako od Ojca Jednorodzonego 

 – pełną łaski i prawdy (J 1,14).
Dzisiaj przeżywamy wydarzenie szczególne – Narodze-

nie Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa. Cud wcielenia, Miste-
rium Dobroci Bożej i nowego stworzenia. Słowo ciałem się 
stało i zamieszkało wśród nas, aby Boża wieczność stała się 
udziałem człowieka. Słowo uniżyło samego siebie (Flp 2,8), 
aby objawić swoją Pełnię w nas, aby człowiek mógł być iko-
ną Bożej obecności.

Wypełniło się pragnienie rodu Adama. Betlejem zaś jest 
znakiem, że Bóg ma swe upodobanie w ludziach. On tak 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt 
wierzący w Niego nie zginął, lecz miał życie wieczne. (J 3,16).

Bóg jest naszym Ojcem, dlatego nie bójcie się, oto bo-
wiem zwiastuję wam radość wielką, która będzie dana ca-
łemu ludowi, oto dzisiaj, w mieście Dawida, narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan (Łk 2,10-11). On 
grzechy nasze sam na ciele nosił… abyśmy obumarłszy dla 
grzechu dla sprawiedliwości żyli… (1P 2,24). Wielka jest to 
tajemnica pobożności… (1Tym 3,16).

Bracia i Siostry! 
Chrystus przez narodzenie przyjął naszą naturę i w ten 

sposób połączone zostało niebo i ziemia, aniołowie i ludzie: 
…z dwóch uczynił w sobie samym jednego nowego człowie-
ka, czyniąc pokój, by głosząc nam pokój, dalekim i bliskim, by 
przez Niego jedni i drudzy mieli dostęp do Ojca w jednym Du-
chu (Ef 2,15-18), aby oświecić siedzących w mroku i cieniu 
śmierci (Mt 4,16) i poprzez poznanie Boga objawić światu 
Trójosobowego Boga. Tym samym nowonarodzony Chrystus 
uczynił nas swoimi dziećmi, dziedzicami wiecznego Króle-
stwa. Cerkiew uzmysłowiając tę prawdę, śpiewa: „Z nami 
Bóg, zrozumcie to narody i ukorzcie się, albowiem z nami 
Bóg” (Iz 8,9). On jest miłością, która napełnia cały świat. To 
Boska miłość zbudowała pomost ponad przepaścią oddziela-
jącą grzesznego człowieka od Boga.

Bracia i Siostry! Dzisiaj duchowo w swoim ziemskim 
życiu przeżywamy, raz jeszcze, narodzenie Chrystusa wraz 
z poznaniem naszego obowiązku w Nim: wiary, miłości, 
pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wstrzemięźli-
wości, łagodności (Ga 5,22), nosząc ciężary jeden drugiego 

(Ga 6,2). Stójmy zawsze na straży pokoju św. Prawosła-
wia, bowiem czyniący pokój będą nazwani synami Bożymi 
(Mt 5,9), a jeśli synami, to i dziedzicami przez Boga (Ga 4,7).

Przyjście na świat Chrystusa zmieniło bieg historii ludz-
kości, jednocząc wszystkich. Wszystkich utrzymując, napeł-
nia miłością Bożą ich umysły, czyny i całe życie.

Jego miłość obejmuje cały rodzaj ludzki. Jego przyjście 
na świat jest jedyne, niepowtarzalne i zbawcze. On, nieogra-
niczony, urodził się na pustyni i zajaśniał światu jako słoń-
ce sprawiedliwości, odradzając ludzką naturę. Przebywa 
wszędzie: w Cerkwi, rodzinie, szkole, szpitalu, domu opieki, 
urzędzie państwowym. On jest wszędzie. Dlatego też iko-
na Bożego Narodzenia przedstawia Światło, Które świeci 
w ciemności, rozpraszając ją.

Bracia i Siostry! Współczesny świat doświadczany jest 
na wiele sposobów – sekularyzację, upadek duchowości 
społeczeństw, które łatwiej poddają się wszelkim pokusom 
szatana, a to powoduje utratę wiary, nadziei i sensu życia. 
Sprzyjają temu różnego rodzaju choroby, na czele z covidem. 
Cerkiew w całości i każdy z nas indywidualnie przeżywa 
w tym względzie wiele przykrych doświadczeń. Natomiast 
Chrystus jest zawsze ten sam, niezmienny na wieki. Nasza 
wiara w Boga, pokój, prawda, radość i miłość mają początek 
we wcieleniu Chrystusa. I to On nieustannie wzywa każdego 
z nas: Nie lękaj się! (Łk 12,32), bądź mężnym! „Przyjdźcie 
do mnie wszyscy trudzący się i dźwigający, a Ja dam odpo-
czynek… i znajdziecie odpoczynek dla dusz Waszych (Mt 11, 
28-29). Pamiętajmy, że my, prawosławni, mamy szczególny 
obowiązek bycia solą ziemi i światłością otaczającego nas 
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świata. Bądźmy przeto wierni i mocni w swojej wierze pra-
wosławnej, kulturze i naszych pięknych obyczajach. Wier-
ność ta niech umacnia naszą młodzież i dzieci w godnym 
świadectwie wiary ojców i matek. Naszą mocą jest dojrzała, 
rozumna wiara w zwycięstwo, „bo tym zwycięstwem, które 
zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1J 5,4). Nie dawajmy 
zwyciężyć złu, a zwyciężać dobru w myśl ap. Pawła: Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21).

Bracia i Siostry! W świętą noc Bożego Narodzenia 
przenieśmy się duchowo do Betlejem i wznieśmy swe mo-
dlitwy dziękczynienia za wszystko, co darował nam Pan 
w minionym roku, za dobro i doświadczenia, i oświadczmy 
naszemu Panu, że będziemy wiernie trwać przy Nim i swojej 
Cerkwi. To On zwraca się do nas, mówiąc: Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni do skończenia świata (Mt 28,20). On jest 
z nami jako Prawdziwy Doradca, Bóg mocny, Władny, Książę 
pokoju, Ojciec przyszłego wieku (Iz 9,6). W górę wznieśmy 
serca, z nami Bóg, wszystko, co oddycha, niech chwali Pana. 
Ta tajemnicza moc nieustannie trwa w Cerkwi. Nie bądźmy 
rozczarowani, gdy słyszymy o chorobach, różnego rodzaju 
nieszczęściach i pandemii. Z nami Bóg!

Prawda narodzenia Chrystusa daje nam moc radości 
i przekonania, ma bowiem swą podstawę w Bogoczłowieku 

Chrystusie. On wszystko jednoczy, ziemię z niebem, radość 
z doświadczeniem. On jest Alfą i Omegą (Ap 1,8). Ap. Paweł 
napomina: Utrapienie i ucisk spadną na duszę każdego czło-
wieka, kto popełni zło…, a chwała i cześć, i pokój każdemu, 
kto czyni dobro (Rz 2,9-10).

Bracia i Siostry! Bogu dziękujemy za 2021 rok, który, 
pomimo pandemii, w życiu Cerkwi minął stabilnie. Nowona-
rodzonemu Chrystusowi niech będzie chwała i cześć!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022 Roku 
pozdrawiamy czcigodne Duchowieństwo, Boga Miłujących 
Mnichów i Mniszki, Młodzież, Dzieci i wszystkich Wiernych 
naszej Cerkwi w Ojczyźnie i poza jej granicami.

Módlmy się, by Chrystus – Bogoczłowiek darował 
wszystkim zdrowie duchowe i cielesne, a w 2022 roku za-
chował od wszelkich doświadczeń naszą Cerkiew, Ojczyznę  
i każdego z nas.

Bracia, doskonalcie się, będąc jednomyślni, zachowujcie 
pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z Wami (2Kor 13,11).

Chrystus się Rodzi, wysławiajcie Go!
Z Bożego miłosierdzia:

Święty Sobór Biskupów PAKP
Boże Narodzenie 2021/2022

Światłość EpifaniiŚwiatłość Epifanii
Nienawiść, gniew i przemoc. Oszustwa, korupcja 

i chciwość. Nieczystość, pożądanie i niekontrolowany seks. 
Egocentryzm, miłość własna i interes własny. To wszystko 
wydaje się być częścią naszego społeczeństwa. Chociaż ży-
jemy w epoce niewiarygodnych postępów technologicznych, 
medycznych i naukowych oraz żyjemy w świecie, w którym 
mamy większą wolność niż kiedykolwiek wcześniej w histo-
rii, wciąż nękają nas te same, wielowiekowe wady ludzko-
ści – ciemność chciwości, nienawiści, gniewu, żądzy, obłudy 
i egocentryzmu.

Słyszymy słowa Ewangelii: „Lud przebywający w ciem-
ności, światłość ujrzał wielką, i tym, co przebywają w krainie 
i cieniu śmierci, światłość wzeszła” (Mt 4, 16-17). Pośród 
ciemności tego świata my, chrześcijanie, słyszymy, jak Jezus 
Chrystus głośno i odważnie ogłasza: „Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie w ślad za Mną, nie będzie chodził w ciem-
ności, lecz będzie miał światłość życia” (J 8, 12). Jaką wielką 
obietnicę nadziei możemy wziąć ze sobą w nowy rok i całe 
nasze życie. Jezus obiecuje: „Kto idzie w ślad za Mną, nie bę-
dzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia”.

Widzisz, w świeckim światopoglądzie, w którym huma-
nista umieszcza człowieka w centrum życia, ten człowiek 
staje przed bardzo poważnym dylematem. Jak zrozumieć zło 
na świecie? Co zrobić z ciemnością, która jest wokół nas? 
Jak znaleźć sens życia, mając taki światopogląd, w którym 
w centrum wszystkiego znajduję się ja? Jeśli nie zaakceptu-
jemy żadnej prowadzącej nas siły zewnętrznej, wiecznych 
standardów, ostatecznej rzeczywistości poza nami i naszymi 
własnymi pragnieniami, to dokąd dojdziemy?

Ludzie, którzy przyjmują taki światopogląd, mogą za-
kończyć życie z taką samą postawą, jak wielu znanych ate-
istów, np. Nietzsche czy Freud. Chociaż byli błyskotliwymi 
ludźmi, rozczarowali się bezsensem życia i ostatecznie po-
pełnili samobójstwo, ponieważ nie mogli znieść otaczającej 
ich ciemności.

Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa i członkowie Jego 
świętego Kościoła, otrzymaliśmy od Pana możliwość rady-
kalnie odmiennego spojrzenia na życie. Jezus obiecuje nam 
życie pełne światła, pełne miłości i radości, pełne obietnic 
i nadziei, pełne sensu. Jezus obiecał: „Ja przyszedłem, aby-
ście życie mieli i mieli w obfitości!” (J 10, 10)

Nie oznacza to, że życie nie będzie miało swoich zma-
gań. Żyjemy w świecie ciemności, a zło będzie się pojawiało 
w różnych formach. Więc tak, będziemy musieli podejmo-
wać zmagania, będzie nas dopadał smutek, rozczarowania 
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i trudności. A jednak, kiedy idziemy z Jezusem Chrystusem 
blisko u naszego boku, nasze życie nie zostanie zaciemnione 
przez żadne codzienne wieści o cierpieniu i śmierci!

Bogate życie, które On nam obiecuje, nie będzie życiem, 
które może zostać zepsute przez otaczające nas skandale. To 
obfite życie nie jest życiem, które można stracić przez ego-
centryzm i obojętność innych. „Światło życia”, które daje 
nam Chrystus, staje się w nas źródłem, tryskającym i odświe-
żającym nas każdego dnia.

Kiedy poświęcamy całe nasze życie Bogu, kiedy przyjmu-
jemy Jezusa Chrystusa w głębi naszych serc i kiedy jesteśmy 
z Nim codziennie, nic nie może odebrać światła, miłości, ra-
dości, nadziei, obietnicy i znaczenia, które daje nam Chrystus.

Takie jest główne znaczenie świąt Narodzenia Chrystusa 
i Epifanii. Po pierwsze, radujemy się przyjściem Boga jako 
człowieka i Jego narodzinami w Betlejem. Obchodzimy Epi-
fanię, wspominając nie tylko chrzest Jezusa w rzece Jordan, 
ale także to, jak Bóg objawił się jako Trójca Święta. Cieka-
we, że teologiczne znaczenie tego święta nie skupia się tak 
bardzo na chrzcie Chrystusa, co na objawieniu światu przez 
Jezusa prawdziwego i pełnego światła Boga.

Po cudownym urodzeniu się w Betlejem i po 30 latach 
skromnego życia jako syn stolarza w Nazarecie, nadchodzi 
chwila, w której Jezus z Nazaretu ujawnia Swoją prawdziwą 
tożsamość i tożsamość samego Boga. Teraz Chrystus zaczy-
na głosić „dobrą nowinę o wielkiej radości”, o której anioło-
wie opowiadali pasterzom w noc Bożego Narodzenia.

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wiel-
ką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.” 
(Iz 9,2)

Pośród zaciemnionego świata Chrystus przychodzi i ja-
śnieje Swoim światłem wiecznej i Boskiej miłości. Wszyscy, 
którzy zwrócą oczy ku Jezusowi Chrystusowi, zobaczą świat 
z nowej perspektywy. „Ja jestem światłością świata”, głosi 
Jezus, „kto idzie w ślad za Mną, nie będzie chodził w ciem-
ności, lecz będzie miał światłość”.

To tak, jakby Chrystus mówił: „Jestem światłem świa-
ta, które przyszło, aby pokonać ciemność. I zaczynam nie 
od wyrzucenia ciemności, która jest rozpowszechniona 
w społeczeństwie, ale zaczynam od wyrzucenia ciemności, 
która jest głęboko w duszy każdego człowieka. Zaczynam 
od rozpalenia Mojego światła w was, Moi wyznawcy, i jeśli 
Mi pozwolicie, oświecę każdą część waszych umysłów, serca 
i duszy! Napełnię was Moją obecnością, a kiedy już Moje 
światło zajaśnieje w was, wtedy nigdy już nie będziecie się 
bać ciemności, jaką może przynieść świat”.

Kiedy żyje w nas światło Chrystusa, możemy lepiej zrozu-
mieć Jego obietnicę: „W świecie macie ucisk, ale nabierzcie 
odwagi: Ja świat zwyciężyłem.” Albo jak słusznie wierzył 
Psalmista: „Pan moim oświeceniem i moim Zbawcą, kogóż 
mam się lękać? Pan obrońcą mego życia, kogóż się przestra-
szę?” (Ps 26,1).

Jezus jest światłem życia, które przybyło, aby oświecić 
nasze życie.

Przede wszystkim Jezus Chrystus przyszedł jako świa-
tłość świata, aby zerwać uścisk śmierci, która zaciemniała 

świat od czasu Upadku Adama i Ewy. Śmierć, ostateczny 
koniec wszystkich ludzi, przerażająca ciemność dla całej 
ludzkości, nie tylko otrzymuje wyzwanie, ale i zostaje znisz-
czona przez Jezusa Chrystusa. Nie musimy już mierzyć się 
z tym budzącym grozę końcem, teraz możemy śmiać się ze 
śmierci. Jak śmiało mówi św. Paweł: „Gdzież jest, o śmier-
ci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” 
Przez Chrystusa, ciemność śmierci zamienia się w pokojową 
bramę do nieba.

Po drugie, Jezus Chrystus przyszedł jako światłość świa-
ta, aby świecić w ciemności ignorancji. Jest światłem wiedzy, 
objawiającym nam prawdę o Bogu, prawdę o samym życiu 
i naszym celu tu, na ziemi. Nie jesteśmy zwierzętami, żyją-
cymi na ziemi przez 80 czy 90 lat tylko po to, by zaspoka-
jać własne potrzeby, a potem umrzeć i zostać pochowanym 
w ziemi. Chrystus objawił nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi, 
stworzonymi do wieczności. Mamy cel na ziemi – przyjąć 
Bożą miłość w naszym życiu, a następnie być Jego narzędzia-
mi, dzielącymi się Jego miłością z innymi ludźmi. W każdym 
z nas jest pragnienie boskości i tęsknota za wiecznością. To 
pragnienie i tęsknotę można w pełni zaspokoić tylko przez 
bliską relację z Jezusem Chrystusem.

Po trzecie, Jezus Chrystus przyszedł jako światłość świa-
ta, aby promieniować Swoją miłością pośród ciemnej niena-
wiści, która próbuje kontrolować nasze życie. Jezus objawił 
Swoim życiem, że miłość jest większa niż nienawiść, a dobro 
jest większe niż zło. On uczy nas, jak Jego światło miłości 
rozprasza cienie nienawiści, goryczy i krzywdy, które miesz-
kają głęboko w nas. Bez względu na to, jak mroczna jest 
ciemność, Jego światło jest zawsze jaśniejsze! Ale musimy 
pozwolić, aby Jego światło uzdrowiło nas z samoniszczącej 
ciemności nienawiści.

W końcu, Jezus Chrystus przyszedł jako światłość 
świata, aby świecić Swoim światłem jako drogowskazem 
kierującym naszym życiem. Pokazuje nam, jak mamy żyć 
w harmonii z innymi, w służbie innym, w pokoju z inny-
mi, w miłości do innych. Każdego dnia musimy zadać sobie 
pytanie: „Co powinienem zrobić i jak powinienem postępo-
wać?” Nasz Pan pokazuje nam Swój przykład i Swoje nauki. 
Poprzez tradycje i nauki, które dał nam w Kościele, Chrystus 
pokazuje nam, jak żyć i co robić. Jako światłość świata przy-
szedł, aby objawić prawdziwą drogę, która może doprowa-
dzić wszystkich ludzi do zbawienia i raju, który zaczyna się 
już tu i teraz.

Miejmy więc nadzieję, że słyszymy i rozumiemy, że Je-
zus Chrystus jest światłem świata, które przezwycięża wszel-
ką ciemność. I jako naśladowcy Chrystusa, musimy zawsze 
pamiętać, że my również jesteśmy wezwani, aby sami stać się 
światłem! Św. Paweł głosił: „Niegdyś bowiem byliście ciem-
nością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie 
jak dzieci światłości!”. (Ef 5, 8)

„Lud przebywający w ciemności, światłość ujrzał wiel-
ką.” Jezus Chrystus jest tym wielkim światłem, które daje 
nam nadzieję pośród wszelkich ciemności!

o. Luke A. Veronis
Tłum. Gabriel Szymczak 
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Święto patronalne parafii wojskowejŚwięto patronalne parafii wojskowej
w Białymstokuw Białymstoku

Dzień 8 listopada poświęcony jest modlitewnemu wspomnieniu św. wielkiego męczennika Dymitra 
z Tesaloniki, będącego niebiańskim patronem białostockiej cerkwi garnizonowej. 

Rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych 
oraz wierni tworzący tę parafialną wspólnotę zgromadzili się 
tłumnie na uroczystej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, 
której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniej-
szy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosław-
ny Ordynariusz Wojskowy.

W nabożeństwie ordynariuszowi asystowali kapelani róż-
nych formacji mundurowych. W wigilię święta sprawowano 
nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył 
kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – 
ks. płk rez. Aleksy Andrejuk w asyście miejscowego ducho-
wieństwa oraz diakonów. Podczas nabożeństw patronalnych 
śpiewał chór parafialny, prowadzony przez psalmistę-dyry-
genta lektora Tymoteusza Cyrkuna.

U progu świątyni, abp. Jerzego powitała delegacja wier-
nych, prosząca Władykę o modlitwę za wszystkich zgroma-
dzonych oraz o arcypasterskie błogosławieństwo. Następnie, 
według zwyczajowego porządku, p.o. proboszcza – ks. por 
Rafał Pagór, przywitał Ekscelencję oraz poprosił o przewod-
niczenie Boskiej Liturgii. Wśród zgromadzonych gości byli 
obecni: gen. dyw. pil. rez. Anatol Czaban, płk Marek Ada-
mowicz – zastępca Szefa Logistyki Inspektoratu Wsparcia 
RSZ Bydgoszcz, Dominik Zaremba – wiceprezes Zarządu 
EuRoPol GAZ, Maciej Więckowski – prezes Zarządu Spółki 
AMW SINEVIA wraz z wiceprezesem Markiem Jassakiem, 
Krzysztof Stankiewicz i Dariusz Bartosiński z AMW SINE-
VIA, płk Paweł Adam Lachowski – dowódca Garnizonu 
Białystok, będący jednocześnie dowódcą 18. Białostockiego 
Pułku Rozpoznawczego, płk SG Stanisław Supiński – zastęp-
ca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, płk 
Sławomir Kocanowski – dowódca 1. Podlaskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, kpt. Jakub Prokopiuk – reprezentujący 
Komendanta 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, st. 
bryg. Robert Dzierżek – zastępca Wojewódzkiego Komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej, nadkom. Jarosław An-
toniuk – zastępca Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno – 
Skrabowego, ks. mjr Tomasz Wigłasz – kapelan ewangelicki.

Tuż po odczytanej perykopie ewangelicznej, ze słowem 
pouczenia zwrócił się do wiernych Prawosławny Ordynariusz 
Wojskowy. W wygłoszonej homilii hierarcha przedstawił ży-
wot i czyny św. wielkiego męczennika Dymitra Sołuńskiego, 
podkreślając jego męstwo i prawdziwą wiarę w Chrystusa, 
niezależnie od zaistniałych okoliczności. „Życie świętego 
w pewnym momencie stało się życiem w ludzkiej niesławie, 
ale w ogromnej sławie Bożej. Wspominamy o tym, podzi-
wiając determinację św. Dymitra w dążeniu do doskonałości. 
O świętym mówi się, iż w Salonikach dokonał on tego, cze-
go nie zdążył dokonać tam święty apostoł Paweł”. Władyka 
zwrócił również uwagę na postawę świętego Nestora, „który 

będąc zwycięzcą w walce z gladiatorem Liuszem, zachował 
trzeźwość umysłu i świadomość tego, że siłą sprawczą wy-
granej potyczki nie była tężyzna fizyczna czy wyszkolenie 
bojowe, a modlitwa wstawiennicza św. Dymitra z Tesaloni-
ki. Świadczy to o niezwykłej dojrzałości duchowej Nesto-
ra, w której każdy z nas winien się nieustannie doskonalić 
i wzrastać. Choć męczennik Dymitr stracił wszystko na zie-
mi, zyskał on nieprzemijające dobro na niebiosach. Święty 
Dymitr umiał we właściwy sposób przyjmować i obchodzić 
się z ziemskimi zaszczytami. Jest to niewyobrażalnie trudne 
i wymaga niewyobrażalnego wysiłku, gdy mając poklask od 
wszystkich wokół, uwierzymy, że poklask ten nosi w sobie 
znamiona szczerości. Święty Dymitr, choć miał takowy po-
klask, to nigdy w niego nie uwierzył. Nigdy nie przekroczył 
granicy, która zaburzyłaby i naruszyłaby jego spokój we-
wnętrzny. Każdy z nas w pewnym momencie swego życia 
spotyka się z podobną sytuacją. Każdy, bez wyjątku, staje kie-
dyś w obliczu podjęcia trudnych wyborów. Czy mamy więc 
mówić to, co wszyscy wokół, czy raczej zachować prawdziwą 
wiarę i pamięć, iż Bóg nas nie pozostawi? Receptą na uda-
ne życie człowieka na ziemi jest odwaga wyrażania tego, co 
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stanowi dla niego niepodważalną prawdę. Sednem fenome-
nu męczeństwa jest to, że męczennicy nigdy nie sprzeciwili 
się prawdzie. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy, że Bóg 
wybacza człowiekowi każdy grzech, poza bluźnierstwem 
przeciwko Duchowi Świętemu. Rzesze ojców i pisarzy chrze-
ścijańskich zastanawiały się nad tym, czym jest bluźnierstwo 
przeciwko Świętemu Duchowi. Z odpowiedzią na to pytanie 
przychodzą rozważania św. Jana Chryzostoma, który mówi, 
że »bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu to grzech, 
kiedy człowiek występuje przeciwko tej prawdzie, o której 
wie, że jest ona prawdą«. Wszyscy męczennicy, na czele ze 
św. Dymitrem, przestrzegali zasady, aby prawdę pielęgnować 
i ją otwarcie głosić, a także być jej wiernym za wszelką cenę”.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii ordynariusz zwrócił się 
do wszystkich zgromadzonych z podziękowaniami. Podsu-
mowując rok działalności Prawosławnej Parafii Wojskowej 
św. wielkomęczennika Dymitra w Białymstoku, hierar-
cha stwierdził, iż rok ten zweryfikował potrzebę powołania 
i sens istnienia tejże parafii. „Cerkiew, zgodnie z założeniem, 
poza niedzielnym życiem liturgicznym spełnia swoją misję 
i funkcję. Jako Prawosławny Ordynariusz Wojskowy dzięku-
ję za to przede wszystkim Bogu. Cieszę się, że ta parafia jest 
aktywna i żywa. Za to, że słyszę po każdej niedzieli coraz 
więcej ciepłych słów na temat tego miejsca, za to, że słyszę 
wasze ciepłe wrażenia związane z uczestnictwem w nabożeń-
stwach w tym miejscu. Jest to świadectwo tego, że cerkiew 
ta tętni życiem. Dziękuję za to wszystko ks. por. Rafałowi 
Pagórowi, któremu została powierzona praca proboszcza 
w tej parafii i posługa kapelańska w okolicznych jednostkach 
wojskowych” – powiedział abp Jerzy. Hierarcha podziękował 
także ks. płk Andrzejowi Jakimiukowi, który – dzieląc pracę 
między Warszawą i Białymstokiem - okazuje pomoc podczas 
nabożeństw sprawowanych w cerkwi św. Dymitra. Ordyna-
riusz przyznał, iż Białystok stanowił zawsze centrum dobrej 
kooperacji i koegzystencji formacji mundurowych podczas 
różnych inicjatyw i uroczystości. Szczególne podziękowania 
abp Jerzy skierował również w stronę ks. płk. rez. Aleksego 
Andrejuka, który wziął na siebie trud prowadzenia inwestycji 
remontu budynku i przygotowania go pod każdym względem 
tak, aby powstała tutaj cerkiew i siedziba parafii wojskowej. 

Następnie ks. płk rez. Aleksy Andrejuk odczytał soboro-
we akty wyróżniające oraz nagradzające osoby szczególnie 
zasłużone dla powstania wojskowej świątyni św. Dymitra So-
łuńskiego w Białymstoku. W imieniu św. Soboru Biskupów 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nada-
no następujące odznaczenia: order Świętej Równej Aposto-
łom Marii Magdaleny II stopnia – płk. Markowi Adamowi-
czowi, order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III 
stopnia – Maciejowi Więckowskiemu oraz Markowi Jassako-
wi. Wymienione osoby dostosowały stan techniczny budyn-
ku do potrzeb świątyni prawosławnej. Kolejnym punktem 
było wręczenie ikon pamiątkowych Dominikowi Zarembie, 
Krzysztofowi Stankiewiczowi oraz Dariuszowi Bartosińskie-
mu. Na koniec głos zabrał płk Marek Adamowicz z Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dziękując za zaproszenie na 
uroczystość święta parafialnego i wyrażając swój podziw dla 
powstałej cerkwi wojskowej.

Tuż po zakończeniu przemówień wszyscy zgromadze-
ni udali się na wspólną agapę do sali konferencyjnej para-
fii. Podczas posiłku prezesi zarządu spółki AMW SINEVIA 
przekazali na ręce ordynariusza ołtarzowy krzyż maltański, 
stanowiący od tego momentu integralną część wyposażenia 
prezbiterium Prawosławnej Parafii Wojskowej pw. św. wiel-
kiego męczennika Dymitra Sołuńskiego w Białymstoku. 

ks. por. Rafał Pagór 

Szlakiem 2. Korpusu PolskiegoSzlakiem 2. Korpusu Polskiego

Pielgrzymi odwiedzili takie miejsca, jak Piedimonte San 
Germano, Acquafondata (gdzie powstał pierwszy cmentarz 
polowy polskich żołnierzy), Imola, Castel San Pietro, a także 
cmentarze w Bolonii i Monte Cassino. We wszystkich tych 
miejscach odbywały się uroczystości złożenia wieńców, 
a także modlitwy w intencji spoczywających tam i walczą-
cych żołnierzy Armii Andersa. 

Żołnierze 2. Korpusu Polskiego wraz z weteranami z innych formacji zbrojnych, które walczyły na 
niemal wszystkich frontach II wojny światowej i delegacją władz państwowych udali się w dniach 
18–24 września 2021 roku z patriotyczną pielgrzymką do Włoch na obchody 80. rocznicy formowania się 
Armii Polskiej na Zachodzie. 

Na czele delegacji stanął minister Jan Józef Kasprzyk 
– Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. W trakcie wszystkich uroczystości obecna była 
również córka gen. Andersa, Anna Maria Anders – amba-
sador RP w Republice Włoskiej. Duszpasterstwa Wojsko-
we reprezentowali: z ramienia prawosławnego ordynariatu 
– ks. kmdr Daniel Popowicz, rzymsko-katolickiego – 
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ks. mjr Marcin Janocha oraz ewangelickiego – ks. bp Mar-
cin Makula.  

W trakcie pielgrzymki Szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych uhonorował również 
medalami „Pro Patria” i „Pro Bono Poloniae” osoby szcze-
gólnie zasłużone w upowszechnianiu wiedzy o polskich 
tradycjach niepodległościowych i kultywowaniu pamięci 
o żołnierzach gen. Andersa. Wśród wyróżnionych zna-
leźli się m.in. konsul generalny RP w Mediolanie Adrian-
na Siennicka oraz reprezentująca Związek Polaków we 
Włoszech Teresa Kinga Musiał-Casali. 

ks. kmdr Daniel Popowicz fo
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Wrocławskie wspomnienie Bitwy pod LeninoWrocławskie wspomnienie Bitwy pod Lenino
12 października br., na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, miała miejsce uroczystość 

memorialna z okazji 78. rocznicy Bitwy pod Lenino. 

12 października 1943 r. rozpoczęła się Bitwa pod Lenino, 
określana jako chrzest bojowy I Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Kościuszki oraz pułku czołgów 1. Brygady Pancernej im. 
Bohaterów Westerplatte. Według miesięcznika „Polska Zbroj-
na”, w czasie dwudniowych walk zginęło około 1,5 tys. żołnie-
rzy niemieckich, 326 wzięto do niewoli, zdobyto m.in. 58 dział 
i moździerzy. Straty wśród Polaków wyniosły 512 zabitych lub 
zmarłych z powodu ran, 1776 rannych i 663 zaginionych.

Uroczystość patriotyczno-religijną wg ceremoniału woj-
skowego przygotował i prowadził prezes Zarządu Dolnoślą-
skiego ZWiRWP, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzelec-
kiego płk Krzysztof Majer. 

Podczas uroczystej zbiórki obecny  był mieszkający we 
Wrocławiu  ostatni żyjący uczestnik bitwy płk – Wacław Sa-
wicki. Przybyli także przedstawiciele ZKRPiBWP, Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Prezydenta 
Wrocławia, zastępca Dolnośląskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, delegacje jednostek 
wojskowych: Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,  Cen-
trum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz 
inni zacni goście.

Po raz pierwszy byli obecni uczniowie klas munduro-
wych z III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie i Europej-
skiego Liceum Służb Mundurowych z Wrocławia. 

Spotkanie było okazją do podziękowania za aktywność 
społeczną w kultywowaniu tradycji i historii Wojska Polskie-
go. Odznakę turystyczno-krajoznawczą PTTK „Szlak 2 Ar-
mii WP” otrzymał m.in. ks. Grzegorz Cebulski. 

Następnie kapelani trzech wyznań odmówili modlitwy 
w intencji 6 milionów Polaków, ofiar II wojny światowej – 
poległych, pomordowanych w obozach koncentracyjnych 
i łagrach oraz zmarłych. 

Tegoroczną uroczystość, z asystą pocztów sztandaro-
wych oraz utworem okolicznościowym – sygnałem „Cisza”, 

zakończono złożeniem wieńców oraz zapaleniem symbo-
licznych zniczy pod pomnikiem upamiętniającym polskich 
żołnierzy, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.  

ks. Grzegorz Cebulski
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W dniu uroczystości Jego Ekscelencja, Najprzewieleb-
niejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawo-
sławny Ordynariusz Wojskowy, w asyście duchowieństwa 
POWP, celebrował uroczystą Boską Liturgię. 

Uroczystości święta połączone były z obchodami Naro-
dowego Święta Niepodległości. W związku z tym w trakcie 
celebracji Św. Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy 
dziękczynne za wolność naszej Ojczyzny, pokój wewnątrz 
i wokół jej granic. 

Arcybiskup Jerzy, w pouczającej homilii, zwrócił uwagę 
na potrzebę dobrego zrozumienia tej części nauki chrześci-
jańskiej, która mówi o angelologii, o prawach funkcjonu-
jących w świecie duchowym: „Jednym z najważniejszych 
kryteriów każdej religii jest wiara w nadprzyrodzony świat, 
inaczej mówiąc w świat duchowy. (...) Aniołowie, a szczegól-
nie arcystrateg Michał, którego pamięć dziś wychwalamy, ma 
ten szczególny przywilej „oglądania Boga” (...). Poprośmy 
o pomoc zatem tego wielkiego Archanioła, który stoi na stra-
ży także i Raju, po wygnaniu stamtąd pierwszego człowieka”. 

W uroczystościach udział wzięło wielu dostojnych gości, 
m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w osobie płk rez. Eugeniusza 
Lali oraz  lokalnych władz  miejskich. Swoją obecnością ob-
chody zaszczycili dowódcy, komendanci, szefowie i przed-

20 listopada br. swoje patronalne święto obchodziła Prawosławna Parafia Wojskowa w Ciechocinku. 
W wigilię Święta sprawowano nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Dziekan 
Dekanatu Warszawskiego, proboszcz katedralnej Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie 
ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski.

stawiciele jednostek wojskowych z garnizonów: bydgoskie-
go na czele z płk Markiem Adamowiczem, toruńskiego na 
czele z płk Remigiuszem Zielińskim, inowrocławskiego na 
czele z płk dypl. pilotem Piotrem Saniukiem oraz z jedno-
stek w Brodnicy i Włocławku. Reprezentowane były lokalne 
służby mundurowe: Policja i Straż  Pożarna z Aleksandro-
wa Kujawskiego i Ciechocinka. Centrum Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia wystawiło Poczet Sztandarowy. W słowie koń-
cowym Ekscelencja dziękował wszystkim za obecność, ofiar-
ną służbę Ojczyźnie i dobrą współpracę z miejscowym du-
chowieństwem.

ks. ppłk Mirosław Kuczyński  

Świat aniołów jest prawdziwyŚwiat aniołów jest prawdziwy
Na ikonach przedstawiamy świętego Archanioła Micha-

ła jako wojownika, dzierżącego miecz i odzianego w zbroję. 
Zawsze wprowadzamy ludzkie obrazy do naszej koncep-
cji świata nadzmysłowego, świata Boskości. Natura świata 
anielskiego jest przed nami ukryta. Nie znamy jej i nie jeste-
śmy w stanie jej pojąć. Słowo Boże wyraźnie wskazuje, że 
świat anielski jest inteligentną mocą stworzoną przez Boga 
– i to jest naprawdę wszystko, co wiemy. Wiemy też ze Słowa 
Bożego, że ta moc wkracza w dzieje i życie człowieka, stając 
zawsze po stronie prawdy.

Nazywamy Archanioła Michała niewidzialną mocą Bożą 
oraz Głównym Strategiem i Dowódcą Zastępów Niebios, po-
nownie wprowadzając w ten sposób pojęcia i obrazy z naszej 
kultury – a raczej z kultur starożytnych. Czasami współcześni 
ludzie, nie rozumiejąc starożytnej kultury, poprzez którą wy-
rażają się te głębokie tajemnice i Boskie prawdy, lekceważą 
je. Słyszałem, jak ludzie mówią takie rzeczy, jak: „No cóż, 
uwierzę w Boga, ale na pewno nie w anioły”. Dzieje się tak 
dlatego, że dla nich anioły są albo uzbrojonymi wojownika-
mi, albo skrzydlatymi niemowlętami.

Współczesny człowiek nie może zrozumieć tej symboli-
ki. Dzisiejsze społeczeństwo nie ma własnych symboli, któ-
rymi można by wyrazić tajemniczą rzeczywistość życia nie-
bieskiego. Dlatego posługujemy się symbolami i obrazami, 
które przeszły do nas od starożytności i nie powinno nas to 
niepokoić. Powinniśmy po prostu jasno zrozumieć, że obrazy 
zewnętrzne, które przyszły do nas z naszej starożytnej kultu-
ry, nie odsłaniają w pełni tajemniczej rzeczywistości, którą 
wolą Bożą ukryła przed nami.

Wiemy ze Starego Testamentu, że samo słowo „Michael” 
oznacza „który jest jak Bóg”. Jest to moc o sile porówny-
walnej z mocą Boską. Bóg stworzył tę moc, która następ-
nie weszła w historię ludzkości poprzez życie ludu Starego 
Testamentu, pomagając mu walczyć z wrogami. Prawdopo-
dobnie te fakty z historii Starego Testamentu ukształtowały 
obraz Michała jako tego, który pomaga jak Bóg – w tym 
także pomagając wojownikom. Jest to całkowicie słuszne, 
ponieważ późniejsze doświadczenie Kościoła pokazało, że 
modlitwa do św. Archanioła Michała pomogła tym, którzy 
są wezwani do obrony swojego narodu w odpieraniu agresji 
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i pokonywaniu wrogów. Żadna broń wroga – bez względu na 
to, jak zaawansowana technologicznie lub okrutna by była – 
nie może pokonać mocy Boga. Jeśli wzywamy jego święte 
imię, Archanioł Michał jest w stanie zniszczyć każdą ludzką 
moc lub broń. Ale jego imienia nie może przywoływać ten, 
kto używa broni do agresji, powodującej ludzkie cierpienie. 
Wtedy Archanioł wycofa się i zamiast tego ukarze tych, któ-
rzy niesprawiedliwie podnieśli miecze.

Mocy Boga nie da się pojąć ludzkim rozumem. Ale kie-
dy przekroczymy próg naszego fizycznego życia i staniemy 
przed obliczem Boga, zobaczymy wszystko i wiele zrozu-
miemy. Apostoł Paweł mówi o tym, porównując naszą rze-
czywistość, naszą dzisiejszą zdolność postrzegania świata 
nadzmysłowego, do patrzenia na otaczającą nas rzeczywi-
stość przez szybę, w ciemności (por. 1 Kor 13, 12). Nie mo-
żemy zobaczyć światła przez zaciemnione szkło, ponieważ 
ukrywa ono to, co jest 
za nim. Można tylko 
dostrzec światło i cień 
i zgadywać, co się 
dzieje za przyciem-
nionym szkłem. Dziś 
możemy się tylko 
domyślać, co tak 
naprawdę istnieje 
w świecie nadzmy-
słowym. Ale kiedy 
umrzemy, zobaczymy 
to twarzą w twarz, 
dowiadując się, czym 
naprawdę jest aniel-
ska moc; podobnie 
poczujemy moc Bożą 
w sposób, który jest 
niemożliwy podczas 
życia na tym świecie.

Ale nawet dzisiaj, 
kiedy dostrzegamy 
Boskie prawdy wia-
ry – te prawdy dane nam w Słowie Bożym – powinniśmy 
starać się je przyswoić i prowadzić nasze życie zgodnie 
z wolą i prawem Bożym. Dzisiejsze wspomnienie uczy nas 
jeszcze jednej rzeczy: Archanioł Michał był mocą, która po-
waliła Lucyfera, jednego z aniołów, którzy nadęli się pychą 
i powstali w opozycji do Boga. Moc Michała jest większa niż 
moc diabła. Michał odrzucił Lucyfera – co oznacza, że także 
w tym życiu możemy być chronieni przed panującymi moca-
mi diabła, jeśli wzywamy imienia Michała.

Zarówno świat anielski, jak i świat demonów są realne. 
Jeśli my, patrząc na ten świat przez ciemną szybę, nie może-
my rozeznać, co się tam dzieje, nie oznacza to, że nic tam nie 
ma. Tak jak ktoś, kto patrzy na zewnątrz przez zaciemnione 
szkło, wie, co tam jest, i nawet nie myśli o zaprzeczaniu ist-
nieniu tego, co jest poza tym szkłem, tak samo jest z nami: 
postrzegając ten świat w sposób oparty na przypuszczeniu, 
nie powinniśmy zaprzeczać jego istnieniu. To tylko ludzka 

duma i głupota prowadzą nas do beztroskiego odrzucenia 
tego, czego nie możemy dotknąć rękoma lub zobaczyć na-
szymi oczami.

Istnienie tego świata jest równie realne, jak naszego. 
Znaki wielkości tego świata wdzierają się w nasze życie 
w postaci boskich cudów, z których wiele jest dokonywa-
nych przez siłę anielską – tę samą inteligentną siłę, którą Bóg 
stworzył po części po to, aby pomóc nam, ziemskim ludziom, 
stać się godnymi naszego powołania do przezwyciężenia po-
kus demonicznego świata oraz osiągnięcia zwycięstwa w tym 
życiu.

Wielu żołnierzy uważa Archanioła Michała za swe-
go niebiańskiego patrona, podobnie jak nasi dawni władcy 
i książęta. Pierwsza cerkiew w Kijowie została zbudowana 
na cześć świętego Archanioła Michała, podobnie jak inne 
dawne świątynie. To nie przypadek, że ta Katedra Archanio-

ła była miejską kate-
drą. Ludzie wiedzieli, 
że dzięki wierze mogą 
wezwać Boską i aniel-
ską moc, aby prze-
zwyciężyć trudności, 
w tym przerażające 
wyzwania militarne, 
z którymi musieli się 
mierzyć. Wiadomo do-
brze z historii, że mocą 
modlitwy i wiary nasz 
lud został uwolnio-
ny od przeciwników 
przez anielską i Boską 
moc.

Dziś, obchodząc 
dzień świętego Ar-
chanioła Bożego Mi-
chała, my, ludzie XXI 
wieku, otoczeni róż-
nymi cudami techniki 
i żyjący w społe-

czeństwie, z którego została wygnana wiara w Boga, 
powinniśmy mocno tej wiary się trzymać. pamię-
tając, że wszystko, co objawił nam Bóg, jest praw-
dą absolutną, niezmienną i niepodważalną. Wierzymy 
w istnienie Boga i w istnienie świata anielskiego, podob-
nie jak wiemy, że istnieje świat demoniczny; wiemy też, że 
w naszej walce z demoniczną pokusą świat anielski jest po 
naszej stronie. Dlatego nasza modlitwa do Archanioła Boże-
go Michała i wszystkich Bezcielesnych Mocy Niebios jest 
modlitwą o pomoc w naszej trudnej walce z wieloma po-
kusami, które ciemne moce diabła kierują przeciwko nam. 
Wierzymy, że aniołowie Boga, którzy stoją przed Bogiem 
w niebiosach i mieszkają pośród nas, podtrzymują nasze 
wątłe ramiona w naszej słabej, ale rzeczywistej walce ze 
złem i fałszem. Amen.

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl 
Tłum. Gabriel Szymczak



11

fo
t. 

ar
ch

. m
jr.

 T
. P

as
zk

i
fo

t. 
ar

ch
. p

or
. S

G
 P

. N
es

to
ru

ka

 fo
t. 

ar
ch

. p
pł

k.
 S

G
 k

s. 
A

. W
er

m
ije

w
ic

za

Duchowe wsparcie na granicyDuchowe wsparcie na granicy

Od kilku miesięcy funkcjonariusze Straży Granicznej 
i Policji oraz wspierający ich żołnierze Wojska Polskiego, 
pełniąc służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwo-
wej, wykonują swoje zadania zgodnie ze złożonym ślubowa-
niem oraz przysięgą wojskową – niejednokrotnie narażając 
swoje życie i zdrowie.

Każdego dnia mundur, jaki noszą, obliguje ich również 
do ratowania życia oraz udzielania pierwszej pomocy cudzo-
ziemcom, którzy nielegalnie przekraczając granicę naszego 
państwa, stali się jednocześnie ofiarami danej sytuacji.

Kapelani, których orężem na wszelkie zło jest Krzyż 
Chrystusowy, wspierają mundurowych oraz osoby dotknię-
te tą sytuacją przede wszystkim modlitwą. Odwiedzając 
placówki SG oraz obozowiska wojskowe wzdłuż granicy 
w rejonie terytorialnym Podlaskiego i Nadbużańskiego Od-
działu SG, mają możliwość osobistego wyrażenia wdzięcz-
ności za ofiarną służbę.  Zapoznają się także z trudnościami 
i wyzwaniami, jakie stoją przed funkcjonariuszami. Na ile 
jest to możliwe, udzielają duchowego wsparcia tym, którzy 
tego potrzebują. Bezpośredni kontakt kapelanów zarów-
no z kadrą dowódczą, jak i podoficerami Straży Granicznej 
i Wojska Polskiego, pomaga wspólnie rozwiązywać proble-
my wynikające z aktualnego zagrożenia i niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi. 

Trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej budzi niepokój wśród mieszkańców nie tylko strefy obję-
tej stanem wyjątkowym, ale również całego kraju. Ukazuje przede wszystkim krzywdę drugiego człowieka.

Wsparcie duchowe dopełniane jest również w sposób 
materialny. Dzięki współpracy Prawosławnego Ordynariatu 
Wojska Polskiego z Prawosławnym Metropolitalnym Ośrod-
kiem Miłosierdzia ELEOS, za pośrednictwem  kapelanów 
na placówki SG, systematycznie dostarczane są niezbędne 
artykuły spożywcze, medyczne, higieniczne itp. Środki te 
są wsparciem dla osób bezpośrednio związanych z sytuacją 
graniczną. W większości są darem wiernych, którzy wyrażają 
swoją chrześcijańską wdzięczność żołnierzom i funkcjona-
riuszom Straży Granicznej oraz innym formacjom munduro-
wym, broniącym i stojącym na straży granic naszej Ojczyzny.

ks. por. SG Piotr Nestoruk 



Ordynariat WP reprezentował i błogosławieństwa udzielił 
ks. Grzegorz Cebulski. Była to już dziesiąta przysięga orga-
nizowana przez dowództwo 16 DBOT. 

ks. Grzegorz Cebulski 
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W przededniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej, 26 września br., 16. Dolnośląska Brygada OT 
otrzymała sztandar wojskowy, który został wręczony dowódcy brygady płk. Arturowi Barańskiemu 
przez Ministra Obrony Narodowej. 

Pierwsza przysięga na sztandar 16. Dolnośląskiej Pierwsza przysięga na sztandar 16. Dolnośląskiej 
Brygady Obrony TerytorialnejBrygady Obrony Terytorialnej

Miało to miejsce  w Warszawie. Tam też odbyło się po-
święcenie sztandaru, m.in. przez prawosławnego Dziekana 
WOT ks. mjr. Tomasza Paszko.

Natomiast 27 września br. na Placu Wolności we Wrocła-
wiu odbyło  się przekazanie sztandaru na ręce dowódcy przez 
Matkę Chrzestną Sztandaru 16. Dolnośląskiej Brygady OT 
w osobie Ewy Mańkowskiej – byłej marszałek dolnośląskiej 
oraz ojca chrzestnego Krzysztofa Marszałka, syna ppłk. Lu-
dwika Marszałka ps. Zbroja, patrona brygady. 

Następnie żołnierze  złożyli przysięgę.  Zaprzysiężonych 
zostało prawie 100 żołnierzy, którzy jako pierwsi wypowie-
dzieli słowa roty przysięgi na sztandar 16 DBOT. „Sztandar 
to znak uosabiający Ojczyznę, symbol najwyższych wartości, 
sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa. 
To obiekt czerpania siły i morale każdego żołnierza”  –  po-
wiedział płk Artur Barański. 

Po złożeniu przysięgi zgromadzonym żołnierzom 
udzielone zostało błogosławieństwo. Prawosławny 
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Obchody jubileuszu 100 – lecia  utworzenia Związku Obchody jubileuszu 100 – lecia  utworzenia Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP „W JEDNOŚCI SIŁA”Ochotniczych Straży Pożarnych RP „W JEDNOŚCI SIŁA”
4 września br. na Placu Zamkowym w Warsza-

wie miały miejsce obchody jubileuszu 100 – lecia 
utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP „W JEDNOŚCI SIŁA”.

Związek Straży Pożarnych RP powstał w dniach 
8 – 9 września 1921 r., a jego założycielem był Bolesław 
Chomicz.

W dniu dzisiejszym Związek OSP RP tworzy ponad 16 ty-
sięcy jednostek OSP, zrzeszających ok. 700 tysięcy członków 
– druhen i druhów. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. 
Andrzej Bartkowiak, Prezes Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak, Kapelan 
Krajowy Straży Pożarnej archim. Sergiusz (Matwiejczuk). 

W obchodach wzięły udział delegacje strażaków 
ochotników z pocztami sztandarowymi ze wszystkich woje-
wództw oraz zaproszeni goście. 

W ramach obchodów 100 – lecia OSP RP, 21 sierpnia 
br. w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach 
k. Białegostoku została wzniesiona modlitwa dziękczyn-
na za druhny i druhów; modlitwie przewodniczył Kapelan 
Wojewódzki Straży Pożarnej ks. Piotr Borowik.

archim. Sergiusz (Matwiejczuk)
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Święto Wojsk Obrony TerytorialnejŚwięto Wojsk Obrony Terytorialnej
27 września to data szczególna w historii Polski, jest ona 

symbolicznym początkiem organizowania ruchu oporu prze-
ciwko okupantowi. W dniu 27 września 1939 roku, w obliczu 
kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organi-
zacja niepodległościowa - Służba Zwycięstwu Polski, która 
w listopadzie tego samego roku przekształciła się w Związek 
Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 r. w Armię Krajową. W tym 
roku obchodzimy już 82 rocznicę powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, jedynej w skali światowej organizacji, 
w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie or-
gany państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe.

27 września jest również szczególnym dniem dla żoł-
nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy od 2018 roku, 
decyzją Ministra Obrony Narodowej, tego dnia obchodzą 
swoje święto. Ustanowienie święta WOT w dniu utworzenia 
Polskiego Państwa Podziemnego podkreśla historyczną toż-
samość żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dzie-
dziczą tradycje Armii Krajowej.

W tym roku centralne obchody Święta Wojsk Obrony Te-
rytorialnej odbywały się w niedzielę 26 września. Uroczystą 
zbiórkę na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w War-
szawie poprzedziła msza święta w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego. Poprowadził ją wikariusz generalny biskupa po-
lowego Wojska Polskiego ks. płk Bogdan Radziszewski przy 
asyście Dziekana Wojsk Obrony Terytorialnej ks. ppłk. Rado-
sława Michnowskiego oraz pozostałych księży Ordynariatu 
Polowego. W Katedrze obecni byli duchowni reprezentujący 
pozostałe ordynariaty wojskowe, którzy przekazali słowa 
świątecznego pozdrowienia. Prawosławny Ordynariat Woj-
ska Polskiego reprezentował Dziekan Prawosławny Wojsk 
Obrony Terytorialnej ks. mjr Tomasz Paszko, a Ewangelic-
kie Duszpasterstwo Wojskowe Dziekan Sił Powietrznych ks. 
ppłk Wiesław Żydel.

Tego dnia, po nabożeństwie w katedrze przy ul. Długiej, 
odbyła się uroczysta zbiórka przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza, podczas której wręczone zostały sztandary wojskowe 
pięciu brygadom OT oraz Centrum Szkolenia WOT. W uro-
czystościach na placu apelowym, z błogosławieństwa Prawo-
sławnego Ordynariusza Wojskowego, wziął udział Dziekan 
Wojsk Obrony Terytorialnej ks. mjr Tomasz Paszko.

W swoim wystąpieniu Dowódca Wojsk Obrony Teryto-
rialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła przypomniał, dlaczego na 
dzień Święta WOT mogła być wybrana tylko jedna data: „82 
lat temu, w nocy z 26 na 27 września, w Warszawie powstała 
Służba Zwycięstwu Polski dając początek jedynemu w hi-
storii świata powszechnemu ruchowi oporu, który przybrał 
formę, którą od 1944 roku trafnie określa się jako Polskie 
Państwo Podziemne. Siłę tego państwa stanowili sami Po-
lacy, których niemal 400 tysięcy czynnie zaangażowało się 
w walkę z okupantem. Nasza służba jest hołdem dla naszych 
przodków” – zaznaczył dowódca WOT.

Szczególnym wydarzeniem podczas uroczystości było 
wręczenie przez Ministra Obrony Narodowej sześciu sztan-
darów wojskowych. Sztandary otrzymały: 5 Mazowiecka 

Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza, ps. „Rój”, 7 Pomorska Brygada Obrony 
Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio , 11 Małopolska 
Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Oku-
lickiego, ps. „Niedźwiadek , 13 Śląska Brygada Obrony Te-
rytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad 
Wawelberg” i 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej 
im. ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja” oraz Centrum 
Szkolenia WOT z Torunia im. kpt. Eugeniusza Konopackie-
go. Poświęcenia nowych sztandarów wojskowych dokonali 
kapelani reprezentujący trzy ordynariaty wojskowe. Tym 
samym szesnaście z siedemnastu obecnie funkcjonujących 
jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej stało się posiadaczami 
własnych sztandarów.

Rodzicami chrzestnymi sztandarów zostają osoby szcze-
gólnie ważne dla brygad, często są to krewni patronów, jak 
np. siostrzenica patrona 5. brygady podporucznika Mieczy-
sława Dziemieszkiewicza, Barbara Kownacka-Płauszewska, 
bratowa kapitana marynarki Adama Dedio, patrona 7. bryga-
dy, Irena Dedio czy pani Irena Okulicka Kaczmarek, bratani-
ca generała Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych, w swoim liście przekazał żołnierzom wyrazy 
uznania: „Jestem dumny, że ten najmłodszy rodzaj sił tak 
profesjonalnie wywiązuje się z postawionych mu zadań. 
W ciągu kilku lat swojego istnienia, WOT stały się inte-
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gralną częścią Wojska Polskiego, a sztandary, które dziś 
otrzymaliście, o tym świadczą.” Mariusz Błaszczak, Mini-
ster Obrony Narodowej, dziękował tym ochotnikom, którzy 
poświęcają swój wolny czas, łączą swoje życie zawodowe 
ze służbą wojskową. „To ludzie, którzy zawsze są goto-
wi, żeby pomagać. Doświadczyli pomocy żołnierzy WOT 
ci, którzy byli dotknięci klęskami żywiołowymi. Dziś niosą 
pomoc mieszkańcom terenów przygranicznych i budują ich 
odporność”.

W uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
uczestniczyło ponad pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. Świąteczną zbiórkę w dniu 26 września zwień-
czyła najbardziej lubiana podczas takich uroczystości defila-
da wojskowa. Na czele defilady wojsko prowadził dowódca 
uroczystości, szef sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, płk. Arkadiusz Mikołajczyk.

Uroczystościom centralnym z okazji Święta Wojsk Obro-
ny Terytorialnej towarzyszyły także rodzinne pikniki sporto-
we, odbywające się na terenie całej Polski - „WOTgames”.

Ostatnim, lecz nie najmniej ważnym punktem w progra-
mie centralnych obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorial-
nej, była modlitwa w Prawosławnym Ordynariacie Wojska 
Polskiego.

28 września, także po raz czwarty od momentu ustano-
wienia święta Wojsk Obrony Terytorialnej, w cerkwi kate-
dralnej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego odby-
ło się nabożeństwo dziękczynno-błagalne w intencji Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Nabożeństwo stało się już tradycją, na 
stałe wpisaną w obchody Święta.  

Modlitwie przewodniczył Prawosławny Ordynariusz 
Wojskowy abp Jerzy (Pańkowski). Arcybiskupowi asy-
stowali księża kapelani Prawosławnego Ordynariatu WP, 
spośród których część pełni również duszpasterską posłu-
gę w Wojskach Obrony Terytorialnej w różnych częściach 
Polski. 

Zgromadzonych w świątyni gości przywitał Dziekan 
Wojsk Obrony Terytorialnej ks. mjr Tomasz Paszko, który 
w słowie powitalnym podkreślał wartość integralności Woj-
ska Polskiego, czego szczególym wyrazem jest także wspól-
na modlitwa z okazji święta.

W nabożeństwie w Prawosławnym Ordynariacie uczest-
niczył Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wie-
sław Kukuła, poszczególni dowódcy i przedstawiciele do-
wódców brygad, Komendant Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki oraz Komendant Szkoły Podoficerskiej „SON-
DA”, kadra dowódcza, oficerowie, podoficerowie, żołnierze 
i pracownicy WOT. Najliczniejsza grupa żołnierzy terytorial-
nej służby wojskowej reprezentowana była przez 1 Podlaską 
Brygadę Obrony Terytorialnej. 

Wśród gości nie zabrakło również Aleksandry Adam-
czeskiej, wnuczki śp. ks. płk. Szymona Fedorońki, którego 
osoba wraz z najbliższą rodziną jest szczególnie zasłużona 
dla Prawosławnego Ordynariatu WP i Państwa Polskiego. 
O rodzinie Fedorońków mówił niegdyś prezydent RP śp. 
Lech Kaczyński: „Takie rodziny stanowią podstawę siły i po-
tęgi Rzeczypospolitej”. 

Rangę modlitewnych uroczystości podnosił obecny pod-
czas nabożeństwa poczet sztandarowy ze sztandarem woj-
skowym 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Głos zabrał Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, który 
na samym początku swojego słowa zaznaczył, że „w Ordyna-
riacie nabożeństwa z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorial-
nej należą do najbardziej uroczystych, najbardziej licznych 
i trwających od samego początku formacji”. 

„Wojska Obrony Terytorialnej przeszły przez wiele 
prób, wie o tym najlepiej sam Pan Generał. Nie wszyscy 
dali zaufanie Wojskom Obrony Terytorialnej, ale dzisiaj 
po tych latach zmagań, widzimy ogrom włożonej pracy, 
ogrom włożonego wysiłku, który dzisiaj pozwala nam, cza-
sem bezkrytycznie, mówić: <to zrobią Wojska Obrony Te-
rytorialnej>. Ale za tą nazwą stoją konkretni ludzie, każdy 
oddzielny, konkretny żołnierz - człowiek, który nie musiał, 
a chciał być żołnierzem, i chciał służyć Rzeczypospolitej. 
Wszyscy ochotnicy czynią, to mając swoje krzyże, mając 
swoje życiowe problemy. Dlatego dzisiaj składamy Wam 
słowa ogromnej wdzięczności i podziękowania, a jedno-
cześnie zapewniamy o naszym modlitewnym wsparciu. 
Skromnym, bo nasze modlitwy są nie zawsze godne. Mo-
dlitwy są skromne, ale na pewno szczere i pełne szacunku. 
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasze duchowe 
wsparcie było permanentnym wsparciem” – powiedział 
Władyka, który przypomniał zebranym także o innym fak-
cie: „Za Wojsko Polskie modlimy się nie tylko przy oka-
zji konkretnych nabożeństw dedykowanych wojsku. Nie 
ma ani jednego nabożeństwa w Kościele prawosławnym, 
w którym nie byłoby modlitwy za Wojsko Polskie.”

Arcybiskup Jerzy dziękując, zwrócił się bezpośrednio do 
Dowódcy WOT: „Dziękuję, Panie Generale, że w tak trudnym 
czasie, kiedy Wojska Obrony Terytorialnej są tak mocno za-
angażowane w obronę naszych granic na wschodzie, jest Pan 
z nami. Bardzo cenimy Pana obecność, a w Pana osobie obec-
ność całej rzeszy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.” (…) 
„Życzę z głębi serca wytrwałości, determinacji, zdrowia – bo 
tego zdrowia trzeba nam na pewno za dwóch albo i więcej. 
Życzę także jak najlepszych współpracowników oraz składam 
podziękowania i pozdrowienia wszystkim dowódcom brygad” 
– życzył i pozdrawiał Ekscelencja z okazji święta WOT.

Przy okazji święta Prawosławny Ordynariusz Wojskowy 
szczególnie dziękował także wszystkim kapelanom, którzy 
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pełnią swoją służbę jako kapelani w Wojskach Obrony Tery-
torialnej i są bardzo zżyci z formacją. 

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen dyw. Wiesław 
Kukuła przemawiając zaznaczył, iż są trzy ważne powody 
jego obecności podczas modlitwy w prawosławnym ordyna-
riacie: „Jestem tutaj, po pierwsze, aby podziękować Bogu za 
te pięć lat, które są za nami, które przyniosły dobre owoce, 
i modlić się o obfitość tych dobrych owoców w przyszłości, 
aby drzewo, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, które się 
rozrasta i staje się coraz silniejsze, aby takie owoce wciąż 
przynosiło. Drugi powód jest bardziej osobisty i jest zwią-
zany z faktem osobistego szacunku, jakim darzę arcybisku-
pa Jerzego, którego mądrość podziwiam, który mnie bar-
dzo inspiruje – za to serdecznie dziękuję. Jestem tutaj także 
z powodu naszego księdza dziekana, niezwykle charyzma-
tycznego kapelana, który ma wielki autorytet wśród wszyst-
kich żołnierzy mojego dowództwa, ale również Wojsk Obro-
ny Terytorialnej. Jest to świetna robota, za którą również 
dziękuję. Trzeci powód, to ten który bardzo dobrze opisał 
ksiądz dziekan. Jesteśmy tutaj, aby pokazać naszą spójność. 
Spójność nie tylko dowództwa, ale także spójność tego, że 
będąc różnych wyznań, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy 
żołnierzami, służymy Rzeczypospolitej i jesteśmy skupieni 
na wspólnej misji, która wszystkim przyświeca – obyśmy 
o tym nigdy nie zapomnieli”. 

Po nabożeństwie w Prawosławnym Ordynariacie Woj-
ska Polskiego, zamykającym szereg centralnych uroczysto-
ści w ramach obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej, 
uczestnicy stanęli do pamiątkowej fotografii przed świątynią, 
po czym odbyło się spotkanie pokoleń. 

***
Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie 

misję Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy 
troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez 
WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu 
formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na war-
tościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

Jednym z celów powołania nowej formy służby, peł-
nionej tylko w WOT – Terytorialnej Służby Wojskowej. 
było zwiększenie liczebności sił zbrojnych i rezerw osobo-
wych poprzez zaangażowanie do służby wojskowej osób, 
które nie mogą lub nie są zainteresowane zawodową służbą 
wojskową. Doświadczenia funkcjonowania WOT dowio-
dły, że ta forma służby spotkała się z bezprecedensowym 
zainteresowaniem i w ocenie żołnierzy umożliwia dobry 
balans pomiędzy życiem osobistym, zawodowym i służbą 
wojskową.  

Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu sto-
sowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim 
podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy 
Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterro-
rystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, 
które szkolą instruktorów w WOT. Zdecydowana większość 
szkoleń rotacyjnych żołnierzy WOT odbywa się w stałych 
rejonach odpowiedzialności, poza terenami wojskowymi, co 
pozwala na bardzo efektywne przygotowanie się do wypeł-

niania misji formacji, jaką jest obrona i wspieranie lokalnej 
społeczności.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, 
którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym peł-
nienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie 
nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obro-
ny Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, 
które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  
Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne 
od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia 
rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

WOT jest formacją coraz silniej rozpoznawalną w lokal-
nych społecznościach. Setki działań przeciwkryzysowych, 
w tym podczas pandemii koronawirusa w czasie operacji 
„Odporna Wiosna” i „Trwała Odporność”, jak i podczas trwa-
jącej obecnie operacji „Silne Wsparcie” w obszarze objętym 
stanem wyjątkowym, służą wzmocnieniu poczucia bezpie-
czeństwa i ochronie Polaków. Głównym celem wszystkich 
działań, jakie podejmowane są na polecenie Ministra Obrony 
Narodowej, jest wzmocnienie odporności społeczności lokal-
nych w rejonach objętych kryzysami, czy to naturalnymi, czy 
wywołanymi przez działania o charakterze hybrydowym.

Liczebność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 
w tym roku przekroczyła 30 000, co jest ważnym krokiem 
na drodze do osiągania zdolności operacyjnych formacji. 
Dzisiaj WOT to 15 brygad OT oraz dwa centra szkolenia, 
a także planowane trzy dodatkowe brygady, w tym Stołecz-
na w Warszawie.

ks. mjr Tomasz Paszko 
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Komputery do nauki zdalnej Komputery do nauki zdalnej 
dla potrzebujących rodzin od Policjidla potrzebujących rodzin od Policji

Rok 2021 jest kontynuacją niezwykle trudnego czasu dla wielu z  nas.  Nikt nie przypuszczał, że już 
prawie dwa lata będziemy zmagać się z pandemią, która dotknęła cały świat. 

Z inicjatywy kapelana KWP w Lublinie ks. Marcina Gościka, na początku lipca bieżącego roku przed 
budynkiem bialskiej komendy stanęło niebieskie serce, przeznaczone na plastikowe nakrętki. 

Zbiórka nakrętek przez policjantów Zbiórka nakrętek przez policjantów 
dla chorej na SMA 3-letniej Zosidla chorej na SMA 3-letniej Zosi

Nikt nie przypuszczał, że w tym czasie nasze życie zmie-
ni się diametralnie. Problem ten dotknął każdego z nas. Po 
wprowadzeniu ograniczeń, liczba ludzi w sklepach, budyn-
kach sakralnych oraz innych instytucjach użyteczności pu-
blicznej została mocno ograniczona. Natomiast szkoły, uczel-
nie oraz inne placówki oświatowe musiały w dużej mierze 
przenieść swoją działalność do Internetu, zaś nasza młodzież 
i dzieci musiały nauczyć się edukacji zdalnej. 

Taka sytuacja nie była być może dla młodzieży zbyt 
dużym utrudnieniem. Bardzo szybko potrafiła odnaleźć się 
w nowych realiach, gdyż większość z młodych ludzi na co 
dzień używa narzędzi i aplikacji, które stały się fundamentem 
funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości. 

Jednak nie każda rodzina była przygotowana na taki 
obrót sprawy. Nie w każdym domu komputer stanowił pod-
stawowe narzędzie do nauki i pracy lub liczba domowników 
sprawiała, że jedno urządzenie nie było wystarczające, aby 
wszyscy mogli jednocześnie kontynuować swoją edukację 
i rozwijać pasje. 

Chcąc wspomóc przede wszystkim dzieci i młodzież 
uczącą się, kapelan KWP w Lublinie ks. Marcin Gościk, przy 
współpracy z kadrą kierowniczą KMP w Białej Podlaskiej, 
przekazał (wraz z oficerami dzielnicowymi policji) komplet-
ne zestawy komputerowe  najbardziej potrzebującym rodzi-
nom w powiecie bialskim. Komputery zostały zakupione 
dzięki inicjatywie i staraniom kapelana. Były to w pełni funk-
cjonalne i gotowe do działania zestawy wraz z monitorami 
i oprogramowaniem. 

Największą nagrodą okazał się uśmiech na twarzach 
najmłodszych i radość członków rodziny, dziękujących za 
wsparcie w tym nietypowym dla każdego z nas okresie. 

Marcin Gościk

Było to możliwe dzięki przychylności i wsparciu finan-
sowemu Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Michała Litwi-
niuka oraz jednej z bialskich firm. Działania te objął swoim 
patronatem Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej, 
insp. Wojciech Czapla. 

W ten sposób została też przeprowadzona akcja zbierania 
nakrętek na rzecz chorej na SMA małej trzyletniej Zosi. Do 
akcji aktywnie włączyli się policjanci i pracownicy bialskiej 
komendy.

Serce, jako symbol otwartości na bezinteresowną pomoc 
innym, zachęcało nie tylko do proekologicznej postawy, ale 
przede wszystkim do wspomagania potrzebujących. Zebra-

ne nakrętki zostały przekazane rodzicom niespełna 3-letniej 
Zosi. Dzięki otrzymanym w ten sposób środkom finansowym  
rodzice dziewczynki będą mogli wspomóc rehabilitację i le-
czenie córeczki.

Akcja ta zakończyła się sukcesem i bardzo pozytywnym 
odzewem nie tylko pracowników policji, ale także innych 
mieszkańców Białej Podlaskiej. 

Oczywiście mundurowi nie poprzestaną na jednej akcji 
i w dalszym ciągu będą kontynuować swoje działania, suk-
cesywnie zbierając i przekazując potrzebującym zebrane na-
krętki.

ks. Marcin Gościk 
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Ślubowanie  w łódzkim garnizonie KWP Ślubowanie  w łódzkim garnizonie KWP 
oraz obchody Święta Niepodległościoraz obchody Święta Niepodległości

9 listopada br. w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 90 nowo przyjętych 
funkcjonariuszy. Nowo przyjęci policjanci, po szkoleniu podstawowym, rozpoczną służbę w jednostkach 
policji garnizonu Łódź. 

Było to piąte przyjęcie do służby w 2021 roku. Nowych 
adeptów formacji policyjnej powitał Komendant Wojewódz-
ki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który 
w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę policji 
w społeczeństwie. Pogratulował policjantom wyboru tak 
odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się na całe 
życie. Kapelani wojewódzcy łódzkiej policji, ks. ppor. Jacek 
Syjud oraz ks. ppłk SG Adam Weremijewicz, przed uroczy-
stością ślubowania w kaplicy garnizonowej Policji w Łodzi, 
udzielili duszpasterskiego błogosławieństwa nowo przyjętym 
policjantom, jak też zwrócili się ze słowem skierowanym do 
funkcjonariuszy.

Święto Niepodległości 11 listopada w łódzkim garnizonie 
rozpoczęła modlitwa w intencji Ojczyzny w Archikatedrze 
przy ul. Piotrkowskiej. Następnie uroczystości obchodów 
Święta zainaugurowało przemówienie Wojewody Łódzkiego 
Tobiasza Bocheńskiego, skierowane do zaproszonych gości 
i przybyłych mieszkańców Łodzi i jej okolic. 

Po wygłoszonym okolicznościowym przemówieniu, od-
czytany został Apel Poległych i oddana „Salwa Honorowa”, 
bezpośrednio po której  na płycie „Grobu Nieznanego Żoł-
nierza” złożone zostały wieńce i kwiaty. Ich złożenia doko-
nały delegacje reprezentujące Władze Rządowe RP, Samo-
rząd Wojewódzki, Służby Mundurowe, przedstawiciele nauki 
i szkolnictwa województwa łódzkiego oraz mieszkańcy re-
gionu. Uroczystościom obchodów Święta Niepodległości 
towarzyszyło wiele wydarzeń w całym mieście, m.in. poka-
zy historycznych grup rekonstrukcyjnych,  wystawa sprzę-
tu wojskowego (MON), jak i innych służb mundurowych 
(MSWiA), stojących na straży bezpieczeństwa RP. 

ks. ppłk SG Adam Weremijewicz

3 września br., w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się 
spotkanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka 
z Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym abp. Jerzym (Pańkowskim).

Duszpasterska wizyta Duszpasterska wizyta 
Prawosławnego Ordynariusza WojskowegoPrawosławnego Ordynariusza Wojskowego

Spotkanie miało charakter oficjalny. Podczas wizyty 
zostały poruszone tematy dotyczące m.in. posługi duszpa-
sterskiej w straży pożarnej, podwyższenia kwalifikacji i wy-
kształcenia kapelanów oraz specyfiki  służby. 

Na zakończenie spotkania Prawosławny Ordy-
nariusz Wojskowy abp Jerzy (Pańkowski) podzięko-
wał Komendantowi Głównemu za zaproszenie i kon-

struktywny przebieg spotkania. Na ręce nadbryg. 
Andrzeja Bartkowiaka przekazał ikony Jezusa Chrystusa 
i Przenajświętszej Bogurodzicy, zapewniając o swoich mo-
dlitwach. 

W spotkaniu uczestniczył Krajowy Kapelan Straży 
Pożarnej archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk).

archim. Sergiusz (Matwiejczuk) 
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W związku z pożarami lasów w Grecji, poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre) 
strona polska otrzymała zapotrzebowanie na pomoc ratowniczą w postaci modułów GFFFV (Ground Forest 
Fire Fighting using Vehicles - moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów).

Polscy strażacy w walce z ogniem w Helladzie  Polscy strażacy w walce z ogniem w Helladzie  
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22 października br. Poznańska Szkoła Pożarnicza obchodziła 70 – lecie swojego istnienia. Z tej okazji 
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbył się uroczysty apel, połączony 
z wręczeniem sztandaru oraz ślubowaniem kadetów XXXI Dziennego Studium Aspiranckiego. 

70 – lecie szkoły pożarniczej w Poznaniu70 – lecie szkoły pożarniczej w Poznaniu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nad-
bryg. Andrzej Bartkowiak dokonał aktu wręczenia sztandaru 
na ręce Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznani ust. 
bryg. Macieja Zdęgi. Następnie, 88 słuchaczy XXXI Dzien-
nego Studium Aspiranckiego złożyło uroczyste ślubowanie. 
„Strażak to duma, to honor, to Ojczyzna, to fundament. Dla-
tego, kiedykolwiek przyjdzie zwątpienie, kiedy będziecie 
przeżywali trudy służby, bo takie na pewno przyjdą, przypo-
mnijcie sobie dzisiejszą Rotę ślubowania – tam jest wszyst-
ko, co najważniejsze dla Was, tam jest zapisane nasze credo” 
– tymi słowami zostali powitani nowi kadeci przez Komen-
danta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Ze słowami błogosławieństwa zwrócił się do nowych 
kadetów obecny na uroczystości archim. Sergiusz (Matwiej-
czuk), mówiąc m. in. że „strażacy to ludzie, którzy biegną 
tam, skąd inni uciekają. (…) Służba strażaka to służba Bogu 
i ludziom, to wypełnienie słów ewangelicznych Jezusa Chry-
stusa o oddaniu swojego życia z miłości względem drugiego 
człowieka”. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Jan 
Dziedziczak – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw 
Polonii i Polaków za Granicą, Poseł na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Aneta Niestrawska – wicewojewoda wielkopol-
ski, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy PSP 
i komendanci szkół pożarniczych.

Obchody 70 – lecia Poznańskiej Szkoły Pożarniczej, 
połączone z nadaniem sztandaru Szkole Aspirantów  PSP 
w Poznaniu, były doskonałą okazją do wręczenia funkcjona-
riuszom i pracownikom cywilnym Szkoły Aspirantów PSP 
w Poznaniu medali, odznaczeń oraz dyplomów Komendanta 
Głównego PSP. Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych 
nadała uroczystości odpowiednią oprawę muzyczną.

archim. Sergiusz (Matwiejczuk)

W odpowiedzi na prośbę greckiego rządu, nasz kraj skie-
rował do walki z pożarami siły i środki Państwowej Straży 
Pożarnej tj. dwa moduły GFFFV z Wrocławia i Poznania - 
143 ratowników, 46 pojazdów (samochody gaśnicze, specjal-
ne, dowodzenia i łączności, kontenery, quady, busy, autobusy 
i przyczepy).

W skład modułu GFFFV Poznań i Wrocław weszły siły 
i środki z woj.: dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, małopolskiego oraz z Komendy Głównej 
PSP.

7 sierpnia 2021, po odprawie przeprowadzonej przez 
Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adama Ko-
niecznego, nastąpił wyjazd strażaków. Dowództwo polskiej 
Grupy Ratowniczej w Grecji powierzono bryg. Michałowi 
Lange. 

Po trzech dniach drogi przez Słowację, Węgry, Serbię 
i Bułgarię, 9 sierpnia około północy, polski moduł przekro-

czył granicę grecką. Następnego dnia strażacy na pokładach 
promów przeprawili się na wyspę Evia, gdzie w mieście 
Istieas założono bazę operacyjną. 

Do 16 sierpnia br. polskie siły zmagały się z niszczyciel-
ską siłą w okolicach miejscowości Ellinika, Gouves i Agri-
vatano. 

W związku z ugaszeniem pożarów na wyspie, a wybu-
chem większych pożarów w okolicach Aten, polska grupa 
została przetransportowana do Grecji kontynentalnej.

Tam, z marszu przystąpiła do działań w okolicy miasta 
Vilia w Attyce (na zachód od Aten) i Keratea niedaleko lotni-
ska im. Elefteriosa Wenizelosa w Atenach.

W miejscowości Vilia w budynkach szkoły pożarniczej 
utworzono bazę operacyjną. W oparciu o dostępną infrastruk-
turę nasi strażacy zorganizowali tam zaplecze socjalne, sa-
nitarne oraz miejsce stacjonowania i tankowania pojazdów. 

Strażacy zorganizowali punkty czerpania wody. Było 
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to szczególnie ważne w terenie górskim i ubogim w natu-
ralne zbiorniki wodne. Z tych to zbiorników pobierały wodę 
między innymi śmigłowce gaśnicze, dokonujące zrzutów na 
ogniska pożarów w miejscach trudno dostępnych.

Walka z żywiołem szalejącym w okolicach miejscowo-
ści Święty Jerzy (Agios Georgios) i Vilia przyniosła podziw 
i uznanie greckiej ludności. Szczególnie dramatycznie wy-
glądała sytuacja 19 czerwca, gdy jedyną barierą dla ognia, 
grożącego całkowitym zniszczeniem miastu Vilia, byli nasi 
strażacy. Polacy utworzyli ostatnią linię obrony miejsco-
wości na długości ok. 3 km. Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu i poświęceniu, po wielogodzinnej walce do późnych 
godzin nocnych, miasto oraz jego mieszkańców udało się 
uratować. Dzięki tej heroicznej postawie okrzyknięto ich 
w Grecji bohaterami. Greccy strażacy i mieszkańcy Vilii 
w swych słowach nie kryli zachwytu nad organizacją, do-
wodzeniem, sprawnością i nieustępliwością polskiego 
kontyngentu. Po udanej akcji, cała ludność Vilii i okolic 
skandowała w języku polskim „brawo Polacy”. Strażaków 
nazwano „leśnymi komandosami” ze względu na ich spraw-
ność, umiejętność poruszania się i gaszenia w trudnym gór-
sko-leśnym terenie. Wdzięczność za tak bohaterską postawę 
wyraził premier Grecji Kyriakos Mitsotakis w rozmowie 
z premierem Morawieckim; powiedział on: „Polscy straża-
cy wykonują niesamowitą robotę w terenie i cieszymy się, 
że mamy ich po swojej stronie”.

Planowany na połowę sierpnia powrót do kraju został 
odłożony na późniejszy termin z powodu trudnej sytuacji po-
żarowej w Grecji. 20 sierpnia bazę operacji grupy GFFFV Po-
land osobiście odwiedził Komendant Główny greckiej straży 
pożarnej Antistrategos (generał porucznik) Stefanos Kolo-
kouris; wyraził on uznanie dla polskich strażaków, którzy 
w jego opinii swoją determinacją i zaangażowaniem urato-
wali miejscowość Vilia przed pożarem, nacierającym z nie-
spotykaną intensywnością. 

W poniedziałek, 23 sierpnia, w JRG nr 17 w Warsza-
wie Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik oraz Komendant Główny PSP nadbryg. An-
drzej Bartkowiak wzięli udział w odprawie grupy 143 stra-
żaków, którzy mieli dokonać podmiany osobowej swych 
kolegów, biorących od dwóch tygodni udział w działaniach 
gaśniczych w Grecji. Dowództwo nad polską zmianą objął 
st. bryg. Marcin Kędra, naczelnik wydziału w Komendzie 
Głównej PSP.

Od razu po dotarciu do miejscowości Vilia, strażacy 
przystąpili do działań gaśniczych, wynikających z powsta-
nia nowego ogniska ognia ponownie zagrażającego całemu 
miastu. Do boju z niszczycielskim żywiołem zadysponowano 
wszystkie środki; strażacy z obydwu polskich kontyngentów 
sprawnie wywiązali się z postawionych im zadań. Ciekawym 
faktem, który świadczy o sprawności naszych służb jest to, że 
podmiana składu osobowego dokonywała się bezpośrednio 
w czasie akcji gaśniczej.

Strażaków z pierwszej zmiany, powracających z Grecji, 
na lotnisku w Warszawie przywitali Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wraz z wice-

ministrem Maciejem Wąsikiem oraz Komendantem Głów-
nym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem i zastępcami: 
nadbryg. Adamem Koniecznym i nadbryg. Krzysztofem Hej-
dukiem.

Minister MSWiA dziękując strażakom, powiedział: 
„Jesteście doskonałymi ambasadorami Polski. Cały kraj jest 
z Was dumny, a cała Grecja jest Wam wdzięczna. Wielkie 
słowa uznania za Waszą odwagę, ofiarność i profesjonalizm”.

Działania strażaków drugiej grupy polegały przede 
wszystkim na dogaszaniu zarzewi ognia, poszerzaniu pasa 
przeciwpożarowego oraz monitorowaniu sytuacji w regionie. 
W tym czasie w swoich działaniach współpracowali ze stra-
żakami z Rumunii. 

W czasie działań polski kontyngent był wizytowany 
m.in. przez: Artura Lomparta – Ambasadora RP w Grecji; 
płk. Jana Kurdziałękę – Attaché obrony; Stefanosa Koloko-
urisa – generała porucznika, Komendanta Głównego greckiej 
straży pożarnej; Konstantinosa Paschalisa – generała porucz-
nika Straży Pożarnej, Komendanta Rejonu Tesalia i Janeza 
Lenarcica – Komisarza ds. Zarządzania Kryzysowego Unii 
Europejskiej.  

Misja polskich strażaków w bazie Vilia zakończyła się 
29 sierpnia br. Konwój składający się z 46 pojazdów i 143 
strażaków wyruszył do Polski przez Bułgarię, Serbię, Węgry, 
Słowację i Czechy.

Pierwszego września w JRG nr 1w Katowicach strażacy 
zostali przywitani przez Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej nadbyg. Andrzeja Bartkowiaka. Komendant 
dziękując wszystkim biorącym udział w misji, zwrócił szcze-
gólną uwagę na profesjonalizm w działaniach gaśniczych 
i logistycznych polskich grup. 

Działania podjęte przez polskie władze, Komendę Głów-
ną PSP, poszczególne Komendy Wojewódzkie PSP i przede 
wszystkim polskich strażaków są dowodem na to, że potrze-
bujący zawsze mogą liczyć na pomoc z naszego kraju. Dzięki 
takim akcjom, polska Straż Pożarna jest najlepszym ambasa-
dorem naszej ojczyzny na świecie. 

ks. por rez. Marek Bonifatiuk 
Prawosławny Kapelan Straży Pożarnej

Województwa Dolnośląskiego 
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Na zdjęciach:
1-2. Wizyta duszpasterzy rumuńskich w Polsce (20-22.09. 2021 r.) 

3. Duszpasterska wizyta Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego (21.09.2021 r.) 
4. Zbiórka nakrętek przez policjantów dla chorej 3-letniej Zosi (22. 09. 2021 r.) 
5. Święto Wojsk Obrony Terytorialnej (28. 09. 2021 r.) 
6. Modlitwa podczas natychmiastowego stawiennictwa (14.11. 2021 r.)

7-8 Uroczystości patronalne w Prawosławnej  Parafii Wojskowej w Ciechocinku (20.11. 2021 r.) 
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