
1

ISSN 1233-7587Rok XXV Nr 4 (102)
październik, listopad, grudzień

POLSKI  ŻOŁNIERZ
PRAWOSŁAWNY

KWARTALNIK PRAWOSŁAWNEGO ORDYNARIATU WOJSKA POLSKIEGO

Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa POWP 2019 
Dlaczego Teofania jest tak ważna?

Pielgrzymka do świętych miejsc Rumunii 

Widząc Boga twarzą w twarz



fo
t. 

M
.C

. W
ój

to
w

ic
z



2

„Polski Żołnierz Prawosławny” – kwartalnik Prawosławnego Ordynariatu WP
Redaguje Kolegium. Redaktor naczelny – mgr Marta Łuksza

Adres Redakcji: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, tel. 261 848 752, fax 261 847 745
www.prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl, e-mail: pzp.redakcja@gmail.com

Skład, łamanie, druk: DWS. Zam. 329. 2020 
Nakład: 3000 egz.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów, 
zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów.

W  numerzeW  numerze
List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru 
Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego  .............................................................  3

Dlaczego Teofania jest tak ważna?  ............................  4

Pielgrzymka do świętych miejsc Rumunii  ...............  5

Arcybiskup Jerzy z wizytą w Rumunii  .....................  6

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej  ..........................  7

Uroczystości na cmentarzu wojskowym 
w Lommel  ......................................................................  8

Święto wojskowej parafii w Ciechocinku  ................  9

Pochówek czternastu żołnierzy Armii Czerwonej  ..  9

Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa POWP 2019  ...  10

80. rocznica bitwy pod Wytycznem  ..........................  11

Uroczystości w Modlinie .............................................  12

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy 
NwOSG ...........................................................................  12

KGSG z wizytą w centralnych ośrodkach 
religijnych prawosławia południowego Podlasia .....  13

101. urodziny Marynarki Wojennej  ...........................  13

Przysięga wojskowa w Akademii Marynarki 
Wojennej .........................................................................  14

Święto Wojsk Łączności i Informatyki  .....................  14

Poświęcenie Placówki SG w Nowym Dworze  ........  14

Pełnomocnicy Graniczni Polski i Białorusi 
na św. Górze Grabarce  .................................................  15

Uroczystości upamiętniające uczestników 
Bitwy Niemeńskiej ........................................................  15

Oddanie do użytku nowego komisariatu policji 
w Wisznicach i kwartalna odprawa KWP .................  16

Policjanci garnizonu lubelskiego na grobach 
Policjantów II Rzeczpospolitej w Obwodzie 
Wołyńskim (Ukraina)  ..............................................  17

Widząc Boga twarzą w twarz – 
refleksje o Narodzeniu Pańskim  ..............................  18

Chrystus się Rodzi! Wysławiajcie Go!Chrystus się Rodzi! Wysławiajcie Go!

Święta Bożego Narodzenia dają nam piękną moż-
liwość ponownego dotknięcia tajemnicy Wcielenia 
Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 

Spotykając się przy wigilijnym stole, dziękujemy 
Bogu za to, że stał się Taki jak my, aby uwolnić nas 
od grzechu i niewoli. Narodzenie w ciele Pana to 
zwycięstwo nie tylko nad grzechem, ale także 
porządkiem dotkniętej przez grzech ludzkiej natury. 
Chrystus, rodząc się z Dziewicy, przez Swe urodzenie 
znosi podział natury ludzkiej na mężczyzn i kobiety.

Dziewica Maria była zgodą całej ludzkości na 
wcielenie Boga, bowiem „o ile sama wola Boża 
wystarczyła, by stworzyć człowieka, o tyle bez 
współudziału woli ludzkiej nie może ona go zbawić”. 

Pochylając się zawsze na nowo nad tą wielką 
tajemnicą Miłości Boga do człowieka, życzymy 
z głębi serca błogosławionych świąt Bożego 
Narodzenia i spokojnego Nowego 2020 Roku.

+ abp Jerzy 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy,
Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński 

oraz 
Redakcja Kwartalnika

Polski Żołnierz Prawosławny
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List BożonarodzeniowyList Bożonarodzeniowy
Świętego Soboru Biskupów Polskiego AutokefalicznegoŚwiętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego

Kościoła Prawosławnego do Czcigodnego Duchowieństwa, Kościoła Prawosławnego do Czcigodnego Duchowieństwa, 
Świątobliwych Mnichów i Mniszek, Wszystkich Miłujących Świątobliwych Mnichów i Mniszek, Wszystkich Miłujących 

Boga Prawosławnych ChrześcijanBoga Prawosławnych Chrześcijan
…Oto Panna pocznie i porodzi Syna, 
i nazwie Go imieniem Emmanuel...
(Iz 7,14)

Te słowa świętego proroka Izajasza głoszą nam „wielką 
tajemnicę pobożności” – Wcielenie Jezusa Chrystusa, na-
szego Zbawiciela, odsłaniając sens odwiecznej Prawdy: że 
Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany… Bóg 
Mocny… Książę Pokoju (Iz 9,5).

Chrystus narodził się z Dziewicy Marii w ubogim betle-
jemskim żłobie, w ciszy nocy, owinięty w pieluszki i złożo-
ny w żłobie wśród zwierząt, dając tym przykład niezwykłej 
pokory (Łk 2,7).

Święta Cerkiew prawosławna wzywa nas: „Przybądźcie, 
wierni, tam, gdzie rodzi się Chrystus” (siedalen święta na po-
lijeleju). Bicie dzwonów oznajmia Ziemi o ponadnaturalnym 
cudzie, o tajemnicy zadziwiającej i chwalebnej, która miała 
miejsce w Betlejem. I Słowo ciałem się stało, i zamieszkało 
wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako od Ojca 
Jednorodzonego – pełnego łaski i prawdy (J 1,14). Pojawiła 
się ogromna liczba zastępów niebiańskich, wielbiąc Boga, 
wołając: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój 
w ludziach dobre upodobanie (Łk 2,14), w imieniu stworze-
nia oddając chwałę Panu Bogu. Ziemia wypełniła się uwiel-
bieniem i radością. Od tego momentu ludzka natura mogła 
postrzegać pełnię Boskości. I tak: to, co podlega zniszczeniu, 
przybierze postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne, przybie-
rze postać nieśmiertelną, wówczas spełni się to, co napisano. 
Zwycięstwo pochłonęło śmierć (1 Kor 15,54).

Chrystus musiał pod każdym względem upodobnić się do 
braci… dla przejednania za winy ludu (Hbr 2,17). On, nasz 
Zbawiciel, nazwał nas Swoimi braćmi (Hbr 2,11). 

W ten sposób staliśmy się godnymi łaski Bożego krew-
niactwa. Swym Narodzeniem Chrystus objawił nam światło 
miłości i możliwość życia wiecznego. Dlatego wraz z pełnią 

Cerkwi śpiewamy: „Narodzenie Twoje, Chryste Boże nasz, 
zajaśniało światu światłością poznania”.

On, najdoskonalsze Dobro i jaśniejąca Prawda, zbawia-
jąc świat, rozpala ogień nowego, lepszego życia.

Bracia i Siostry! Ta prawda utwierdza ludzkość w czy-
nieniu dobra. Sam Pan żąda od nas, aby nasze dobre uczynki 
świeciły przed ludźmi, aby ci, którzy je ujrzeli, uwielbili Ojca  
w niebiosach (Mt 5,16). Apostoł Paweł dodaje: Niech i nasi 
pokażą, że umieją spełniać dobre uczynki... żeby nie byli bez 
zasług (Tyt 3,14).

Tak było zawsze, od momentu pojawienia się Boga 
w ciele (J 1,14), w całej trwającej ponad dwa tysiące lat hi-
storii Cerkwi Chrystusowej. Tak jest dzisiaj i tak będzie do 
końca świata.

Bracia i Siostry! Dzisiaj, w dniu Narodzenia Chrystusa 
2019 roku, wznieśmy dziękczynne modlitwy do Tego, któ-
ry pojawił się w ludzkim ciele, za wszelkie dobro udzielone 
naszej Świętej Cerkwi, za wszystko: radości i smutki. Za lata 
duchowej budowy, za gorliwość i męstwo naszych Ojców 
i Matek, Arcypasterzy i Pasterzy oraz ludzi świeckich. Dzię-
ki ich wyczynom i wysiłkom dzisiaj żyjemy my i żyje na-
sza Cerkiew jako niezależny organizm cerkiewny, zajmując 
odpowiednie miejsce w światowym Prawosławiu, dając 
świadectwo prawdy tym bliskim i tym odległym.

W 2019 r., świętując 100. rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez nasze państwo, dziękowaliśmy Bogu za Jego 
dary dla Ojczyzny i Cerkwi. Wznosiliśmy nasze modlitwy 
w monasterach przy licznym udziale wiernych: w Jabłecznej, 
na Grabarce, w Supraślu, Sakach, Zwierkach, Turkowicach. 
W Zaleszanach poświęciliśmy kamień węgielny pod budo-
wę cerkwi – pomnik ku pamięci wszystkich, którzy zginęli 
za Święte Prawosławie na ziemi podlaskiej. 

Dziś w modlitwach będziemy prosili Boga o pomoc 
w ukończeniu historycznej budowy naszej cerkwi – świąty-
ni Świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie, która będzie 
pomnikiem naszego pokolenia dla wszystkich prawosław-
nych chrześcijan, którzy zginęli w Katyniu, Jaworznie, 
Oświęcimiu, powstaniu warszawskim oraz innych miejscach 
i obozach śmierci.

Bracia i Siostry! Pamiętając o trudnościach z przeszłości, 
przypominamy te historyczne fakty współczesnemu młode-
mu pokoleniu naszej Cerkwi, aby umiało ono podążać wła-
ściwą drogą.
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Dziś żyjemy w złożonych czasach. Rozpowszechnia 
się sekularyzacja i liberalizacja życia cerkiewnego. Dlate-
go prawosławny wierny musi być wrażliwy we wszystkich 
aspektach dotyczących swojej wiary. Apostoł Paweł wzywa: 
Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej (Hbr 12,15). 
Szczęśliwy jest ten, kto nie daje się uwieść złu. Dzisiaj szatan 
usilnie pracuje. Będzie kusił ludzkość do końca świata, kiedy 
zostanie on, początek wszelkiego zła, na zawsze pokonany.

Bracia i Siostry! Z dziękczynieniem, z czystym sercem, 
pospieszmy myślami do Betlejem i przynieśmy Boskiemu 
Dzieciątku Chrystusowi dar wdzięczności: niezachwianą 
wiarę, pozbawioną fałszu miłość, niewzruszoną nadzieję. 
Dzisiaj jest dzień zbawienia, dziś wszechświat jest oświetlo-
ny niedostępnym światłem. Razem z królem Dawidem wy-
krzykniemy: Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa 
Tobie, niech imię Twoje opiewa! (Ps 65[66],4).

Panie, Jezusie, Synu Boży! Obiecujemy Ci, że będzie-
my stale dbali o nasze uświęcanie w Duchu, który przebywa 
w Świętej Cerkwi Prawosławnej, że będziemy pełnowarto-
ściowymi uczestnikami Jej życia.

Taki stan da nam siłę do przezwyciężenia życiowych 
trudności, wynikających z nierozwiązanych problemów 
świata, chorób i konfliktów międzyludzkich. Pomoże nam 
zachować ducha pokory, cierpliwości, mocnej wiary i stało-
ści w cnocie; nie ulegać rozproszeniu, wątpliwościom, du-
mie; nie być beztroskim, nie ulegać rozpaczy, nie narzekać na 
Boga i nie zniewalać się zepsutym duchem czasów. Wszystko 
to pomoże nam patrzeć w przyszłość z wiarą i nadzieją.

Bracia i Siostry! „Przyjdźcie, pokłońmy się i przypad-
nijmy do Chrystusa, wołając: Zbaw nas, Synu Boży, któryś 
narodził się z Dziewicy, śpiewając Ci. Alleluja”.

Pozdrawiamy Was Wszystkich: Czcigodne Duchowień-
stwo, Stan Monastyczny, Wszystkich Wiernych, Młodzież 
i Dzieci w Ojczyźnie i poza nią. Wesołych Świąt i Szczęśli-
wego Nowego Roku 2020!

Rok 2020, Nowy Czas „Łaski Pańskiej” niech będzie dla 
wszystkich radosny, zdrowy, a dla naszej Ojczyzny i całego 
świata wypełniony pokojem i błogosławieństwem.

„Chrystus się Rodzi – Wychwalajcie! Chrystus z Niebios 
– Spotykajcie!” (kanon Narodzenia Chrystusa).

Z Bożego miłosierdzia, pokorni: 

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski 
+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski 

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański 
+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, 

Prawosławny Ordynariusz Wojskowy 
+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki 

+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski 
+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański 

+ Paweł, Biskup Hajnowski 
+ Andrzej, Biskup Supraski 

+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki 

Stołeczne Miasto Warszawa
Narodzenie Chrystusa, 2019/2020   

Święto Teofanii (zwane także Objawieniem Pańskim) jest 
drugim największym świętem (po Passze) w kalendarzu chrze-
ścijańskim. Teofania jest jeszcze ważniejsza niż Narodzenie 
Chrystusa. W rzeczywistości Teofania jest spełnieniem Naro-
dzenia Pańskiego. W chwili narodzin Chrystusa rozpoczyna 
się Jego objawienie jako Boga-człowieka. Jednak to objawie-
nie zaczyna się powoli, cicho (właściwie zaczęło się - również 
po cichu - dziewięć miesięcy wcześniej, w Zwiastowaniu).

Przy narodzinach Chrystusa tylko kilku pasterzy do-
wiedziało się, co się dzieje - i to anioł musiał im to ogłosić: 
„Idźcie do miasta”. Anioł rzekł też do pasterzy, „a znajdziecie 
Dziecko owinięte w pieluszki i położone w żłobie.” 

Gdy Jezus był jeszcze niemowlęciem, ale już po tym, jak 
Józef i Maria osiedlili się, odnalazło ich trzech mędrców ze 
Wschodu; nikt więcej tego nie zrobił. A potem Maria z Dzie-
ciątkiem i Józef opuścili miasto i mieszkali przez wiele lat 
w Egipcie. Manifestacja lub przyjście (dosłownie „objawie-
nie”) Syna Bożego jako Syna Człowieczego nie zostały w peł-
ni ukazane aż do chwili następującej trzydzieści lat później, 
podczas chrztu Chrystusa dokonanego przez Jego „kuzyna” 
Jana w rzece Jordan.

Podczas chrztu Chrystus nie tylko w pełni identyfikuje 
się z naszym upadłym człowieczeństwem, ale nawet przyj-

muje naszą pokutę. Jak mówi św. Paweł: „Bóg dla nas grze-
chem uczynił Tego, który nie znał grzechu ...” (2 Kor 5, 21). 
Chociaż Chrystus nie popełnił żadnego grzechu – nie miał 
więc powodu do pokuty - przyjął chrzest w imieniu wszyst-
kich ludzi. Chrystus tak bardzo utożsamiał się z ludzkością, 
całą ludzkością, że wziął na siebie konsekwencje grzechu, sa-
memu będąc całkowicie wolnym od grzechu, ze względu na 
wszystkich mężczyzn i kobiety. W Chrystusie wszystko speł-
nia się w imieniu każdej istoty ludzkiej – spełnia się „wszyst-
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W dniach 15-24 października br. odbyła się pielgrzymka kapelanów oraz pracowników prawosławnego 
ordynariatu do świętych miejsc Rumunii.  

Pielgrzymka do świętych miejsc RumuniiPielgrzymka do świętych miejsc Rumunii

ko, co sprawiedliwe”, jak mówi On do Jana przed chrztem 
(Mt 3, 15).

Podczas chrztu Chrystus nie tylko identyfikuje się z na-
szym człowieczeństwem, ale objawia także swoją Boskość. 
Co więcej, po raz pierwszy we wszystkich Pismach, w ca-
łej historii, Trójca Święta zostaje wyraźnie objawiona: Głos 
Ojca mówi o Synu umiłowanym, w Którym ma upodobanie, 
podczas gdy Duch zstępuje na Niego w postaci gołębicy. Ni-
gdy wcześniej tajemnica Jedynego Boga w Trzech Osobach 
nie została tak jasno ukazana. Tutaj, podczas chrztu Chry-
stusa, tajemnica, która zaczęła się objawiać przy Jego naro-
dzinach, została ujawniona światu i ludziom, którzy przyszli, 
aby otrzymać chrzest od Jana: Syn Boży jest Synem Czło-
wieczym.

Podczas chrztu Chrystus nie tylko całkowicie utożsamia 
się z ludzkością, ale także rozpoczyna transformację całego 
stworzonego świata. Zamiast wody Jordanu zmywającej Jego 
grzech - bo On nie miał grzechu - blask Boskości Chrystusa 
i moc Jego bezgrzesznego człowieczeństwa rozpoczęły od-
wrócenie starożytnej klątwy. Demoniczne siły ukryte w wo-
dzie (w Starym Testamencie odnoszące się do śmierci), które 
manipulowały światem naturalnym, aby terroryzować zagu-
bioną ludzkość, te demoniczne siły zostały zmiażdżone, gdy 
Chrystus wszedł do wody chrztu. Głębia, otchłań lub Szeol 
nie miały już władzy nad ludzkością: będąc ochrzczonym 

w wodzie, Chrystus chodził po wodzie, Chrystus z wody wy-
ciągał tonącego Piotra - nawet wodne głębiny nie mogły już 
dłużej kontrolować ludzkości, to jest ludzkości w Chrystusie. 
Podczas chrztu Chrystusa przekleństwo rodowe zaczyna się 
odwracać.

A po chrzcie, będąc człowiekiem napełnionym Duchem 
Świętym, Chrystus zaczyna wskazywać drogę do triumfu nad 
pokusami, grzechem, chorobą, obłudą religijną, uciskiem po-
litycznym, uciskiem demonicznym, a nawet samą śmiercią. 
Chrystus jako człowiek - nie przestając być Bogiem, ale od-
kładając na bok swoje prerogatywy jako Bóg - Chrystus jako 
człowiek zwycięża wszystkich ludzkich wrogów. Chrystus 
jako człowiek wskazuje całej ludzkości drogę do Królestwa 
Bożego, do Raju, do Zmartwychwstania i do życia wiecznego.

Właśnie dlatego Teofania jest tak ważna. Wspominając 
chrzest Chrystusa, celebrując go, w najgłębszy sposób przy-
pominamy objawienie Boga-człowieka, zmywanie grzechu 
przez pokutę, odwrócenie starożytnej klątwy oraz zwycię-
stwo nad grzechem i wszystkimi jego konsekwencjami, na-
wet śmiercią. Świat został oświecony podczas chrztu Chry-
stusa i kiedy wspominamy go z modlitwą, doznajemy tego 
oświecenia nieco pełniej. 

o. Michael Gillis
tłum. z jęz. ang. Gabriel Szymczuk 

We wtorek rano, po wspólnej modlitwie i błogosławień-
stwie ordynariusza - arcybiskupa Jerzego, pielgrzymi wyru-
szyli w stronę Rumunii, przez Słowację i Węgry. Pierwszym 
punktem, do którego dotarli pielgrzymi po dwudniowej dro-
dze był żeński monaster pw. św. Krzyża w mieście Oradea, 
leżący tuż przy granicy z Węgrami. Kolejne dni to przejazd 
szlakiem malowniczych monasterów Rumuńskiej Mołdawii 
(i będącej jej częścią Bukowiną): Voroneți, Humor, Vatra 
Moldovița, Monastyr Agapia, Sucevița aż do Jassy. 

W Jassach odbyło się spotkanie z wojskowymi kapela-
nami Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, które miało na 
celu poszerzenie kontaktów z rumuńskim ordynariatem. Pol-
scy i rumuńscy kapelani wspólnie również sprawowali nie-
dzielną Boską Liturgię w miejscowej garnizonowej cerkwi 
pw. św. Dymitra z Salonik. Polska delegacja miała również 
możliwość odwiedzenia filii Narodowego Muzeum Armii 
Rumuńskiej, które mieści się w tej miejscowości.

  Historyczne miasto Jassy to dawna stolica Mołdawii, to 
miasto magiczne, łączące wpływy kultur staromołdawskiej, 
rosyjskiej, orientalnej i zachodniej, niegdyś wielokulturowa 
metropolia. Najbardziej znane tutejsze atrakcje to katedra pw. 
św. Paraskiewy, nieopodal której stoi najważniejsza i najbar-

dziej okazała budowla Jassy - cerkiew pw. Trzech Świętych 
Hierarchów. Wybudowano ją w pierwszej połowie XVII wie-
ku, a cała jej elewacja pokryta jest rzeźbionymi w kamieniu 
33 skomplikowanymi wzorami. Fundatorem świątyni był 
hospodar mołdawski Vasile Lupu, dobroczyńca Kościoła 
prawosławnego. Nie można również nie wspomnieć o mo-
numentalnym romantyczno-eklektycznym Pałacu Kultury, 
który mieści Muzeum Narodowe i jest największą atrakcją 
regionu Hospodarstwa Mołdawskiego. 

Pielgrzymi odwiedzili również monaster położony 
w dzielnicy Bucium, gdzie spotkano się z przełożonym mo-
nasteru - starcem archimandrytą Nikodemem Petre, odpo-
wiedzialnym w archidiecezji Jassy za sektor misji, statystyk 
i prognozy duszpasterskiej Kościoła prawosławnego oraz 
działalności młodzieży. 

Wiele malowniczych świątyń Bukowiny wpisanych 
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niewątpli-
wie należy podkreślić, że rumuńskie monastery i cerkwie są 
malownicze, wyjątkowe i piękne, ale, co jest jeszcze warte 
podkreślenia, to ogromna duchowość i dobroć tamtejszej 
społeczności. 

Marta Łuksza 
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Na zaproszenie Duszpasterstwa Wojskowego Patriarchatu Rumuńskiego, 25-28 listopada br. arcybiskup 
Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy złożył wizytę roboczą w Bukareszcie. 

Arcybiskup Jerzy z wizytą w RumuniiArcybiskup Jerzy z wizytą w Rumunii

Hierarsze towarzyszyli ks. płk rez. Michał Dudicz – 
Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego oraz 
ks. dr Tomasz Stempa – Prorektor Prawosławnego Semina-
rium Duchownego w Warszawie i absolwent Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu w Jassach (Rumunia). Polska delega-
cja przybyła do Bukaresztu w poniedziałek i została powitana 
przez kapelanów wojskowych Cerkwi Rumuńskiej – ojców 
Floriana Vladoiu, Jerzego Pretoriana i Bogdana Burgiu. Tego 
samego dnia odbyło się krótkie spotkanie zapoznawcze obu 
stron, po czym wszyscy udali się do Monasteru Antyma 
w Bukareszcie. Monaster ufundowany został przez metro-
politę Wołoszczyzny Antyma. Na miejscu, gdzie postanowił 
on wznieść monaster, znajdowała się niewielka drewniana 
cerkiew św. Mikołaja. Antym wskazał jako patronów wspól-
noty Wszystkich Świętych. Wykonał również plan głównej 
świątyni monasterskiej i osobiście pracował przy rzeźbieniu 
ikonostasu. Budowa cerkwi na potrzeby mnichów trwała od 
1715 do 1716. W godzinach wieczornych abp Jerzy oraz to-
warzyszący mu duchowni spotkali się z wikariuszem Patriar-
chy Daniela –biskupem Varlaamem (Merticariu). Wtorek był 
dniem wizyty w mieście Sinaia oraz okazją do odwiedzenia 
dwóch zabytkowych klasztorów. W programie znalazła się 
także możliwość wizyty w Pałacu Pelesz. Pałac wzniesiony 
został w latach 1873–1883 z polecenia króla Rumunii Karo-
la I. Budowany był według planów niemieckiego architekta 
Wilhelma Doderera. Od 1876 r. budową kierował architekt 
Johannes Schultz. Uroczysta inauguracja pałacu miała miej-
sce 7 października 1883 r. Nad jego wystrojem, który reali-
zowano aż do 1914 r., czuwali słynni wówczas architekci 
i dekoratorzy Karel Liman, J. D. Heymann z Hamburga, Au-
gust Bembé z Moguncji oraz Berhard Ludwig z Wiednia. 
W 1927 roku tron i rządy w Rumunii objął Michał I Rumuń-
ski. Okres jego panowania przypadł na II wojnę światową, 
a w 1947 roku został zmuszony do abdykacji. Pałac Peleș 
wraz z Pałacami Pelișor i Foișor przeszedł na własność skar-
bu państwa. Już w 1953 roku utworzono tu muzeum. Udo-
stępniony ponownie do zwiedzania w 1990 roku, w 2006 zo-
stał zwrócony prawowitemu właścicielowi Michałowi I.

W środę 27 listopada odbyły się główne, tematyczne 
spotkania Prawosławnego Ordynariusza. Po powrocie do 
Bukaresztu, polska delegacja odwiedziła największą w Ru-
munii wojskową cerkiew św. Miny – na terytorium jednostki 
wojskowej 30 Brygady Obrony Bukaresztu. Następnie od-
wiedzono znajdujące się w bliskim sąsiedztwie: nową i wciąż 
będącą jeszcze w budowie świątynię Bukaresztu – Zbawienia 
Narodu Rumuńskiego, a także cerkiew garnizonową wybu-
dowaną nieopodal Ministerstwa Obrony Rumunii. Ta ostat-
nia została poświęcona 9 grudnia br. przez patriarchę Daniela. 
Przed obiadem, abp Jerzy spotkał się z Dyrektorem Sztabu 
Generalnego Armii Rumuńskiej gen. Korneliuszem Postu. 
Podczas spotkania omówiono specyfikę posługi duszpa-

sterstwa w obu krajach, zwrócono uwagę na potrzebę opie-
ki kapelanów prawosławnych nad żołnierzami rumuńskimi 
przebywającymi w Polsce, a także poruszono wiele innych 
ważnych dla bilateralnej współpracy tematów. Spotkanie 
zakończyła wspólna fotografia na tle historycznego fresku 
w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Po południu, abp Jerzy wraz z duchownymi odwiedził 
siedzibę patriarchatu z jej katedrą oraz ponownie spotkał 
się z bp. Barlaamem. Obiad tego dnia zaoferował polskiej 
delegacji inny wikariusz patriarszy – bp Tymoteusz Aionei 
w Monasterze Radu Voda. Monaster został ufundowany 
przez hospodara wołoskiego Aleksandra II Mirczę i jego 
małżonkę Katarzynę, jako wotum dziękczynne za zwycię-
stwo nad Vintilą, w II poł. XVI w. W kompleksie klasztor-
nym powstała cerkiew Trójcy Świętej. Krótko po zakoń-
czeniu prac budowlanych monaster został, podobnie jak 
całe miasto, zajęty i zniszczony przez Turków. Po wygranej 
wojsk Michała Walecznego w bitwie w wąwozie Călugăre-
ni Sinan Pasza wycofał się do klasztoru i ufortyfikował go, 
jednak po przegranej pod Târgovişte wycofał się, niszcząc 
obiekt.   Odbudową monasteru zajął się na początku XVII 
w. wojewoda Radu Mihnea, od 1611 hospodar wołoski; nie-
które zabudowania klasztorne zostały zrekonstruowane, inne 
zaś - wzniesione od podstaw. W XIX w. cerkiew klasztorna 
była przebudowywana w stylu neogotyckim, jednak formy 
architektoniczne dodane do obiektu podczas tej przebudowy 
zostały usunięte podczas rekonstrukcji pierwotnego wyglądu 
świątyni w latach 1967–1974. Wtedy też we wnętrzu obiek-
tu wykonano nowe freski. W cerkwi znajduje się barokowy 
ikonostas. Oprócz starszej cerkwi w monasterze czynna jest 
świątynia pod wezwaniem Nektariusza z Eginy. W monaste-
rze Wojewody Radu pochowani zostali Aleksander II Mircza, 
Radu Mihnea oraz patriarcha rumuński Justynian. Ten ostatni 
sam wybrał klasztor jako swoje miejsce pochówku, by w ten 
sposób uchronić lubianą przez siebie świątynię przed ewentu-
alnym zniszczeniem przez władze komunistycznej Rumunii. 
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wał ją sztab 700 architektów i 20 tysięcy robotników. Po re-
wolucji ustrojowej w Rumunii w 1989 pałac był ukończony 
w 80%. Nazwano go „Pałacem Narodu” i zastanawiano się 
nad nowym przeznaczeniem pałacu. Pałac posiada 12 nad-
ziemnych kondygnacji, pod ziemią znajduje się osiem pozio-
mów, z których cztery wciąż nie są wdrożone do eksploatacji. 
A całą budowla wykonana jest w całości z materiałów pocho-
dzących z Rumunii.

Po południu, polska delegacja zakończyła swój pobyt 
w Rumunii. Na lotnisku arcybiskupa Jerzego i towarzyszą-
cych mu duchownych pożegnał biskup Tymoteusz wraz 
z wojskowymi kapelanami. 

ks. płk rez. Michał Dudicz 

Przy Monasterze znajduje się również Seminarium Duchow-
ne. Obaj hierarchowie, abp Jerzy i bp Tymoteusz, przebywali 
razem na studiach w Grecji w latach 90-tych. 

Ostatni dzień wizyty to czas na zwiedzanie Muzeum Pre-
zydenckiego Pałacu Cotroceni oraz Pałacu Parlamentu – naj-
większego gmachu na świecie po amerykańskim Pentagonie. 

Pałac Cotroceni bierze swoją nazwę od wzgórza w za-
chodniej części miasta, na którym został wzniesiony w 1888 
na polecenie króla Karola I. Obok przez wiele działał prawo-
sławny klasztor, ufundowany w 1679 przez hospodara wo-
łoskiego Şerbana Cantacuzino. W 1977 Nicolae Ceauşescu 
uczynił z pałacu rezydencję dla odwiedzających Rumunię 
dygnitarzy. W 1985 zburzona została stara cerkiew, będąca 
ostatnią pozostałością dawnego klasztoru. Po upadku komu-
nizmu, w 1991 pałac stał się siedzibą Prezydenta Rumunii. 
Jego część została otwarta dla zwiedzających i działa jako 
Muzeum Narodowe Cotroceni.

Budowa Pałacu Parlamentu (ro. Casa Polorului) wyma-
gała rozbiórki około 7 km² centrum starego miasta i prze-
siedlenia około 40 000 ludzi z terenu planowanej budowy. 
Wyburzenia rozpoczęto w 1980, objęły one kilka kwarta-
łów kamienic oraz kilkanaście budynków sakralnych – pre-
tekstem do wyburzeń było trzęsienie ziemi w Bukareszcie 
w 1977. Projekt obejmował wzniesienie monumentalnej 
dzielnicy rządowej, na którą oprócz pałacu miały składać się 
m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Rumuńska Akade-
mia Nauk, Hotel Marriott oraz szeroki „Bulwar Zwycięstwa 
Socjalizmu”. Budowę pałacu rozpoczęto w 1983, nadzoro-

Wierzymy, że jeśli okażemy wierność w rzeczach małych, to damy rękojmię tego, że właściwie zachowa-
my się w rzeczach wielkich – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej 
podczas uroczystego nabożeństwa w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego.

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej.Święto Wojsk Obrony Terytorialnej.

25 września br., w wojskowej cerkwi katedralnej pw. św. 
Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, arcybiskup Jerzy, Prawo-
sławny Ordynariusz Wojskowy odprawił uroczyste nabożeń-
stwo w intencji najmłodszej formacji rodzaju sił zbrojnych 
- Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Na prawosławnym nabożeństwie obecni byli: Dowódca 
Wojsk Obrony Terytorialnej - gen. dyw. Wiesław Kukuła, 
Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Sena-
tor Jarosław Rusiecki, Dowódcy Brygad oraz Kadra Dowód-

cza  WOT, Pani Aleksandra Adamczewska – wnuczka śp. ks. 
płk Szymona Fedorońko, Naczelnego Prawosławnego Kape-
lana Wojska Polskiego, żołnierze i pracownicy RON WOT. 

Jestem tu z trzech powodów – kontynuował generał Ku-
kuła - po pierwsze wyrażam głęboki szacunek wobec żołnie-
rzy wyznania prawosławnego. Jestem dumny, że mogę tu by 
być razem z Wami, pokazać gest solidarności. Jestem dumny, 
że zdecydowaliście się na służbę w Wojsku. 

Po drugie, jestem tutaj również z potrzeby serca, by po-
dziękować Panu Bogu za obfitość łask, których dostąpiłem 
osobiście i dostąpiła moja formacja, jak też prosić Pana 
Boga o mądrość w podejmowaniu decyzji, odnośnie dobra 
Ojczyzny i żołnierza któremu mam przywilej dowodzić. 

Trzeci powód to świadectwo spotkania z ordynariuszem, 
mam świadomość misji jaką na swoich barkach nosi biskup. 
To również świadectwo prawosławnego kapelana ks. kpt. To-
masza Paszko, który jest zawsze blisko swoich żołnierzy.

Święto zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia 
wszystkich zebranych na tej doniosłej uroczystości.

ks. Tomasz Rubczewski
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Uroczystości na cmentarzu wojskowym w LommelUroczystości na cmentarzu wojskowym w Lommel
29 września br., na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel w belgijskiej Limburgii, odbyły się 

uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia Flandrii przez 1. Dywizję Pancerną Generała 
Stanisława Maczka. 

Upamiętniono także 100. rocznicę nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych między Polską i Belgią, 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, 20. rocznicę wstąpienia Polski 
do NATO oraz 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. W uroczystości wzięli udział Prezydent RP Andrzej 
Duda z Małżonką oraz Król Belgów Filip I, a także wetera-
ni walk o Flandrię; obecni byli ponadto syn i wnuczka gen. 
S. Maczka. Uroczystość zgromadziła setki Polaków i Bel-
gów. Podczas uroczystości odbyła się także modlitwa o pokój 
oraz za dusze poległych. Modlitwę poprowadzili: ks. Paweł 
Cecha, proboszcz Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukse-
li, który z błogosławieństwa metropolity Sawy zastąpił abp. 
Jerzego, abp Stanisław Gądecki, bp Mirosław Wola oraz 
rabin Albert Guigui.

„Tu, wśród tych 257 grobów uświadamiamy sobie, jak 
wielka bywa cena wierności podstawowym wartościom na-
szej cywilizacji: wolności, prawdzie, sprawiedliwości i mię-
dzyludzkiej solidarności”– powiedział Prezydent RP Andrzej 
Duda. Dodał: „dzisiaj oddajemy najwyższy hołd ludziom, 
którzy uczestnicząc w owych szlachetnych zmaganiach po-
święcili własne życie. Ufamy, że ich ofiara nie będzie da-
remna. Że nie zawiedziemy ich nadziei, że wypełnimy ich 
testament wolności i pokoju”. W swoim przemówieniu Król 
Belgów Filip I podkreślił zasługi Polaków w wyzwoleniu 
Flandrii. Król wspomniał, że w ciągu sześciu lat II wojny 
światowej życie straciło ponad 6 mln Polaków, a 5 mln ob-
cokrajowców zginęło na polskiej ziemi. Jak mówił, ludność 
kraju została zdziesiątkowana, terytorium okrojone, a system 
polityczny nielegalnie zmieniony. „Jednak, gdziekolwiek 
było to możliwe, wasi rodacy kontynuowali walkę, dokonu-
jąc wszędzie aktów odwagi. W swoim własnym kraju utwo-
rzyli największy ruch oporu w całej okupowanej Europie. 
A poza krajem, Polska utworzyła różne korpusy armii, które 
z wytrwałością i determinacją brały udział w niektórych naj-
większych bitwach o wyzwolenie „– mówił Filip I. „Dzisiaj, 
wraz z wami, chciałbym oddać hołd tym, którzy przelali krew 
za nas. Wasi rodacy, którzy są pochowani tu w Lommel, na-
leżeli do 1. Dywizji Pancernej, która powstało krótko po na-
zistowskiej inwazji i była organizowana w Wielkiej Brytanii. 
Licząca 15 tys. żołnierzy dywizja przedostała się przez kanał 
La Manche w lipcu, aby we wrześniu 1944 roku wyzwalać 
belgijskie miasta” - zaznaczył. „Belgia jest wdzięczna Pol-
sce. Dziękujemy wam, Polacy” – powiedział dalej król Bel-
gów, wypowiadając ostatnie zdania po polsku.

Polski Cmentarz Wojenny w Lommel to największa pol-
ska nekropolia w Belgii. Powstał w 1946 r., gdy rozpoczęto 
ekshumację polskich żołnierzy z wybranych cmentarzy na 
terenie całego kraju. Obecnie na cmentarzu spoczywa 257 
żołnierzy, przede wszystkim z 1 Dywizji Pancernej. Wśród 
nich, spoczywa tam prawosławny pilot - por. pil. Mikołaj 

Kirkilewicz. 2 marca 1945 r. 300 Dywizjon Bombowy “Zie-
mi Mazowieckiej” stracił podczas dziennego nalotu na Ko-
lonię dwie załogi. Na pokładzie Lancastera I BH-I (PB854), 
zestrzelonego przez obronę przeciwlotniczą, zginęła cała 
załoga – dowodzący por. pil. Mikołaj Kirkilewicz oraz po-
zostałych sześciu pilotów. Lotnicy spoczęli na cmentarzu 
w Lommel. Ciało Kirkilewicza nie zostało jednak przez lata 
zidentyfikowane. Por. pil. Mikołaj Kirkilewicz za zasługi 
wojenne został odznaczony pośmiertnie Polową Odznaką 
Pilota nr 1766 oraz dwukrotnie Medalem Lotniczym.

2 grudnia 2017 roku specjaliści ze szczecińskiej uczelni, 
działający we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, ekshumowali szczątki nieznanego pol-
skiego lotnika, aby przebadać szkielet i artefakty oraz pobrać 
próbki niezbędne do przeprowadzenia badań porównawczych 
DNA. Prace były realizowane w obecności pracownika Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady 
RP w Brukseli.

Identyfikacja lotnika Polskich Sił Powietrznych w Wiel-
kiej Brytanii dzięki porównawczym badaniom DNA oraz 
badaniom historycznym to efekt współpracy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Szczecinie, wspieranych w spra-
wach formalnych w Belgii przez Ambasadę RP w Brukseli. 

ks. Paweł Cecha 
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23 listopada br. arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, przewodniczył Boskiej Liturgii 
w cerkwi garnizonowej w Ciechocinku.

Święto wojskowej parafii w CiechocinkuŚwięto wojskowej parafii w Ciechocinku

Tegoroczne uroczystości poświęcone były liturgicznemu 
uczczeniu patrona ciechocińskiej cerkwi świętego Arcystra-
tega Bożego Michała. Tego dnia wznoszono również szcze-
gólną modlitwę w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego, 
z okazji niedawno obchodzonego Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Wojskowemu ordynariuszowi podczas Boskiej Litur-
gii asystowali wojskowi kapelani oraz diakon. Na modlitwę 
przybyli przedstawiciele lokalnych struktur wojska, służb 
mundurowych oraz władz samorządowych. Podniosłego cha-
rakteru oraz odpowiedniej rangi uroczystości nadała obec-
ność wojskowego pocztu sztandarowego. 

W świątyni wszystkich zebranych powitał proboszcz cie-
chociński ks. mjr Mirosław Kuczyński i zaprosił do wspólnej 
modlitwy. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. ppor. 
SG Paweł Siebiesiewicz, który przedstawił prawosławną 
angelologię i przybliżył często niedocenianą we współcze-
snym świecie rolę aniołów w życiu każdego człowieka. Na 
przykładzie Ewangelii widzimy, że anioły to istoty duchowe, 
bezcielesne, które posiadają rozum, intelekt, wolną wolę i są 
wieczne. Anioły jako istoty pierwsze, duchowe i czyste są 
zatem świadkami i uczestnikami najwyższej chwały. Dzięki 
tej posiadanej doskonałości anioły mogą przekazywać to Bo-
skie światło i Bożą wolę dalej ludziom. W przekładzie z he-
brajskiego anioł oznacza wysłannik, a z greckiego - zwiastun. 
I tymi, w głównej mierze, słowami określa się ich służenie 
dla rodzaju ludzkiego - mówił ks. Paweł. Zaznaczył, że: 
chrześcijanie zawsze wierzyli w istnienie duchów anielskich, 
co znalazło swój wyraz w pierwszym artykule Symbolu Wia-
ry: „Wierzę w jedynego Boga Ojca, Wszechmogącego, stwo-
rzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych”.  

Święto upiększył w walory wokalne śpiew kameralnego 
prawosławnego chóru męskiego, pod dyrekcją Łukasza Haj-
duczeni. 

Pod koniec Liturgii władyka Jerzy dokonał poświęcenia 
dwóch dzwonów cerkiewnych, ufundowanych przez ciecho-
cińską społeczność. Oświęcił również ikonę Matki Boskiej 
„nie opłakuj mnie Matko”, która umieszczona została nad 
stołem ofiarnym w ciechocińskiej świątyni.  

Kończąc ceremonię, arcybiskup Jerzy podkreślił znacze-
nie cerkwi w Ciechocinku dla Prawosławnego Ordynariatu 
WP, a także skierował słowa podziękowania pod adresem 
proboszcza za włożony trud podczas organizowania święta 
oraz codzienną służbę, a także podziękował uczestnikom za 
przybycie i wspólną modlitwę.

Jako ostatni przemawiał proboszcz parafii, dziękując 
Władyce za obecność i przewodniczenie religijnym uro-
czystościom. Ksiądz Mirosław, przyłączając się do słów 
arcybiskupa, wyraził swoją wdzięczność wszystkim zgro-
madzonym na modlitwie oraz życzył wielu duchowych sił, 
a także nieustannej opieki niebieskiego orędownika  
Archanioła Michała.

ks. mjr Łukasz Godun

28 listopada br., na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury w Warsza-
wie, odbył się pochówek czternastu żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zmarli w okresie II wojny światowej, 
w niewoli niemieckiej.

Pochówek czternastu żołnierzy Armii CzerwonejPochówek czternastu żołnierzy Armii Czerwonej

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
IPN Adam Siwek skierował się do zebranych słowami: 
„To pochówek żołnierzy Armii Czerwonej, którzy stracili 
życie w niemieckiej niewoli w czasie II wojny światowej; 
szczątki żołnierzy odnaleziono w czasie prac ekshuma-
cyjnych na terenie twierdzy Modlin. Składamy je dzisiaj 
z szacunkiem na cmentarzu wojennym”. Następnie przywitał 
zebranych przedstawicieli Ambasady Rosji oraz społeczno-
ści rosyjskiej zamieszkującej w Warszawie, delegatów władz 

Województwa Mazowieckiego, Polskiego Czerwonego 
Krzyża oraz Instytutu Pamięci Narodowej, który był współ-
organizatorem ceremonii pogrzebu.

Pochówku żołnierzy dokonał proboszcz Prawosławnej 
Katedralnej Parafii Wojskowej w Warszawie - ks. mjr Łukasz 
Godun. Nabożeństwu towarzyszył śpiew kameralnego składu 
Męskiego Chóru Wojskowego STRATOS, pod dyrygenturą 
ppor. Tomasza Pieczarki. Bezpośrednio po nabożeństwie, 
złożono wieńce oraz znicze na grobach żołnierzy.
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5 grudnia w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się odprawa 
rozliczeniowo-zadaniowa kapelanów oraz cywilnych pracowników POWP

Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa POWP 2019Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa POWP 2019

Żołnierze ci zmarli podczas II wojny światowej, w la-
tach 1941–1942. Ich szczątki odnaleziono w sposób przy-
padkowy, przy dokonywaniu ekshumacji polskich żołnierzy 
z kampanii wrześniowej 1939 r. Spoczywali razem na terenie 
dawnej stoczni rzecznej przy pomniku Marynarzy 1920 r., 
w Modlinie. Spośród 14 żołnierzy zidentyfikowano 10 na-
zwisk, na podstawie odnalezionych obok ciał nieśmiertel-
ników. 

Panie rządzący duszami i ciałami, w którego rękach nasz 
dech, pociecho zasmuconych, daj odpoczynek w krainie spra-
wiedliwych zmarłym Twoim sługom.  

lektor ppor. Tomasz Pieczarka 

Odprawa została zainaugurowana krótkim nabożeń-
stwem sprawowanym przez Prawosławnego Ordynariusza 
Wojskowego abp. Jerzego. Władyka, przywołując łaskę Bożą 
na kapelanów i pracowników POWP, udzielił wszystkim ze-
branym arcypasterskiego błogosławieństwa na nadchodzący 
2020 rok pracy w strukturach ordynariatu. W swoim krótkim 
słowie zaznaczył również, abyśmy zawsze w swoim końco-
wym celu mieli przede wszystkim dobro, przyszłość i kon-
struktywność pracy wojskowej diecezji. 

Po nabożeństwie i pamiątkowym zdjęciu wszyscy udali 
się do sali konferencyjnej, gdzie ordynariusz dokonał uroczy-
stego otwarcia odprawy.

W słowie powitalnym, abp Jerzy, podał priorytety tego-
rocznego spotkania i nakreślił cele oraz plany na nadchodzą-
cy rok.

Przy tej okazji zostały wspomniane historyczne sukcesy 
kończącego się roku. Zwieńczeniem tych sukcesów, dzięki 
Bożej łasce, wieloletniemu trudowi wielu kapelanów oraz ich 
modlitwom udało się poświęcić główną cerkiew ordynariatu. 
Cerkiew, dzięki swojej roli, stała się żywą liturgiczną świą-
tynią, miejscem które służy wojsku i ludziom - podkreślił 
ordynariusz.

Hierarcha, przystępując do porządku obrad przedstawił 
główne wydarzenia związane z działalnością prawosławne-
go ordynariatu oraz funkcjonowaniem warszawskiej świą-
tyni. Nadmienił między innymi o wizycie Szefa BBN, któ-
ry podarował krzyż ołtarzowy; świętach upamiętniających 
100-tną rocznicę Sztabu Generalnego; 100-tną rocznicę 
Policji wraz z uczestniczącym w nim Komendantem Głów-
nym Policji; święcie WOT na czele z dowódcą.  Władyka 
podziękował proboszczowi warszawskiej parafii wojskowej 
za koordynację działań przy parafii oraz za to, że przy niej 
istnieją dwa chóry oraz funkcjonuje międzyszkolny punkt 
katechetyczny. 

W kolejnym punkcie swojego wystąpienia arcybiskup 
Jerzy wspomniał i podziękował za zorganizowanie święta 
Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej, święta parafialnego 

w Ciechocinku oraz zagranicznej pielgrzymki do Rumunii. 
Pozytywnie ocenił również tegoroczny poligon w Kętrzy-
nie.

Arcybiskup Jerzy w swoim wystąpieniu nawiązał także 
do organizacji pielgrzymki na św. Górę Grabarkę. Ordyna-
riusz podkreślił, że organizacja, jak i przebieg pielgrzymki, 
stoją na wysokim poziomie. Poprzedza je wielomiesięczny 
wysiłek kapelanów ordynariatu, dzięki któremu w pielgrzym-
ce uczestniczą żołnierze, funkcjonariusze różnych formacji 
oraz ich rodziny. Pielgrzymka była i  jest bardzo pozytywnie 
odbierana i wysoko oceniana przez kręgi wojskowe oraz do-
stojnych gości z zagranicy. 

Zebranym przedstawieni zostali także nowi oficerowie 
ordynariatu.

Kolejna część obrad koncentrowała się wokół spraw 
formalnych, oceny pracy kapelanów i rzetelnego wypełnia-
nia przez nich obowiązków a także zagadnień związanych 
z wyjazdami na konferencje zagraniczne oraz duszpaster-
skich spotkań kapelanów wojskowych. W nawiązaniu do te-
matu wyjazdów zagranicznych, poruszono kwestię potrzeby 
uczestnictwa kapelanów na Międzynarodowej Konferencji 
Naczelnych Kapelanów oraz Konferencji Prawosławnych 
Kapelanów. 



Po sprawozdaniach nastąpił czas na wolne wnioski, 
w trakcie których poruszono zagadnienia i problemy wy-
nikające z codziennej pracy kapelanów oraz pracowników 
POWP.  Zakończenie tegorocznej odprawy zwieńczyło 
wspólne odśpiewanie modlitwy „Dostojno jest” oraz wy-
głoszenie dziękczynnej modlitwy przez ordynariusza. 

ks. Tomasz Rubczewski 
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1 października br. odbyły się uroczyste obchody bitwy pod Wytycznem. Uroczystości rozpoczęły się 
w Komendzie NOSG w Chełmie. 

80. rocznica bitwy pod Wytycznem80. rocznica bitwy pod Wytycznem

Kolejnym punktem obrad było omówienie przyszłorocz-
nych celów i wyzwań zarysowujących się przed instytucją, 
a są nimi:

• przyszłoroczne pielgrzymki
• rekolekcje wielkopostne
• poligon
•  organizacja święta Wojska Polskiego oraz pozostałych 

świąt parafialnych
Druga część odprawy rozpoczęła się od wystąpień po-

szczególnych dziekanów RSZ, którzy zdali sprawozdania ze 
swojej działalności duszpasterskiej. Kolejno glos zabierali:

•  ks. płk Aleksy Andrejuk - Zastępca Prawosławnego 
Ordynariusza Wojskowego, dziekan Dowództwa Gene-
ralnego RSZ  

• płk rez. Jerzy Wiluk - Szef Kancelarii
• ks. Andrzej Bołbot -  Naczelny Kapelan Policji
•  o. archim. Sergiusz (Matwiejczuk) Naczelny Kapelan 

Straży Pożarnej
• ks. kpt. Tomasz Paszko – Dziekan WOT
• ks. płk Jerzy Mokrauz– Dziekan Wojsk Specjalnych
•  ks. mjr Adam Weremijewicz- Dziekan SG

W Chełmie odsłonięto pomnik oraz posadzono „Dąb 
Pamięci”, poświęcony żołnierzom służb medycznych i we-
terynaryjnych Korpusu Ochrony Pogranicza poległych na 
frontach 1939 roku i zamordowanych w obozach katyń-
skich w 1940 r. Pomysłodawcą idei upamiętnienia żołnie-
rzy służb medycznych jest ppłk prof. dr hab. med. Józef 
Knap z wydziału ds. Lecznictwa Biura Techniki i Zaopa-
trzenia KGSG.

Dalsza część obchodów 80. rocznicy Bitwy pod Wytycz-
nem miała miejsce, tradycyjnie przy Kopcu Chwały, gdzie 
po przywitaniu zaproszonych gości przez Komendanta Nad-
bużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jac-

ka Szcząchora rozpoczęła się modlitwa za tych, którzy zło-
żyli swe życie na ołtarzu Ojczyzny. W imieniu arcybiskupa 
Jerzego (Pańkowskiego), Prawosławnego Ordynariu-
sza Wojskowego w  modlitwie wziął udział Dziekan SG 
ks. mjr SG Adam Weremijewicz. 

W obchodach wzięli udział także: wicewojewoda lubel-
ski Robert Gmitruczuk, płk SG Zbigniew Bartnicki Dyrektor 
BTiZ KGSG reprezentujący Komendanta Głównego Straży 
Granicznej, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, 
samorządowych, służb mundurowych województwa lubel-
skiego, kombatanci oraz mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości.   

ks. mjr SG Adam Weremijewicz 
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12 września br., w PSG Warszawa – Modlin, odbyły się uroczystości związane z nadaniem placówce 
imienia płk. Jakuba Witolda „Witalisa” Chmury, połączone z obchodami jubileuszu 15-lecia utworzenia 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Uroczystości w ModlinieUroczystości w Modlinie

5 listopada br., w gmachu Muzeum Powstania 
Warszawskiego, piętnastu funkcjonariuszy Straży 
Granicznej złożyło uroczyste ślubowanie, które przy-
jął Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej płk SG Robert Bagan. 

Ślubowanie nowo przyjętych Ślubowanie nowo przyjętych 
funkcjonariuszy NwOSGfunkcjonariuszy NwOSG
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W południe, przed budynkiem PSG Warszawa – Modlin 
złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Stra-
ży Granicznej gen. bryg. SG Wiolecie Gorzkowskiej rozpo-
czął się uroczysty apel z okazji święta w NwOSG. Po wystą-

pieniu Komendanta Oddziału płk SG Andrzeja Rytwińskiego 
została przedstawiona postać, krótki życiorys oraz heroizm 
walki o wolność Ojczyzny Patrona placówki płk Jakuba 
„Witalisa” Chmury. 

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej no-
wego patrona placówki dokonali: Wicewojewoda Mazo-
wiecki, Zastępca Komendanta Głównego SG, Komendant 
PSG Warszawa – Modlin, Pan Krzysztof Chmura – wnuk 
J.W. Chmury. Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonali 
przedstawiciele trzech wyznań reprezentujących ordyna-
riaty wojskowe w osobach Dziekanów Straży Granicznej. 
Uroczystość była okazją do wręczenia aktów mianowań na 
wyższe stopnie służbowe, jak i wręczenia Jubileuszowych 
Medali Pamiątkowych. Obchody świętowania jubileuszu 
NwOSG oraz nadania nowego  imienia PSG uświetnione 
zostały koncertem w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
SG z Nowego Sącza. 

ks. mjr SG Adam Weremijewicz 

W najbliższym czasie funkcjonariusze wyjadą na kilku-
miesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpo-
średnio po nim szkolenie  podoficerskie do jednego z ośrod-
ków szkolenia Straży Granicznej. 

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze 
zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej oraz 
udzielone zostało im błogosławieństwo na nowo rozpo-
czętą służbę Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Uroczystość była 
również doskonałą okazją do wręczenia aktów mianowań 
na kolejne stopnie w korpusach chorążych i podoficerskim. 
Od lat każdą uroczystość w NwOSG swoją obecnością za-
szczycają uczestnicy Powstania Warszawskiego. Tak też 
było i tym razem. Tradycyjnie na koniec uroczystości dele-
gacja młodych funkcjonariuszy złożyła wiązankę kwiatów 
pod tablicą pamiątkową Muru Pamięci Muzeum Warszaw-
skiego.   

ks. mjr SG Adam Weremijewicz 
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W dniach 25 – 27 października br.  funkcjonariusze i pracownicy Komendy Głównej Straży Granicznej 
uczestniczyli w pielgrzymce do świętych miejsc Prawosławia w Polsce. 

28 listopada br. miały miejsce uroczyste obchody 101. rocznicy utworzenia  Marynarki Wojennej, które 
zgodnie z tradycją są finałem Święta Morza. Święto obchodzone jest od ponad 90 lat i nierozerwalnie łączy 
się z historią polskiej obecności na Bałtyku. 

KGSG z wizytą w centralnych ośrodkach religijnych KGSG z wizytą w centralnych ośrodkach religijnych 
prawosławia południowego Podlasiaprawosławia południowego Podlasia

101. urodziny Marynarki Wojennej101. urodziny Marynarki Wojennej
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Pierwszym punktem pielgrzymowania był malowniczo 
położony, jeden z najstarszych klasztorów prawosławnych 
w Polsce - Stauropigialny Monaster św. Onufrego w Jabłecz-

nej. Miejsce to pozwoliło wszystkim nabrać duchowych sił. 
Wywarło ono też bardzo pozytywne wrażenia na wszystkich 
uczestnikach. Pokrzepieni gościnnością braci zakonnych 
pielgrzymi udali się do Białowieży, aby tam w otoczeniu 
przyrody Puszczy Białowieskiej móc podziwiać piękno natu-
ry stworzonej przez Samego Boga. 

Kolejnym punktem pielgrzymki był Sobór  św. Trój-
cy w Hajnówce, gdzie pielgrzymi uczestniczyli w nabo-
żeństwie Całonocnego Czuwania, po którym udano się 
w kierunku żeńskiego klasztoru śww. Marty i Marii na św. 
Górze Grabarce. W niedzielę, po Boskiej Liturgii na św. Gó-
rze, dzięki uprzejmości przełożonej monasteru - ihumenii 
Hermiony, pielgrzymi mieli możliwość pokrzepienia swo-
ich ciał, uczestnicząc we wspólnym posiłku w klasztornym 
refektarzu. Zbliżając się ku końcowi pielgrzymki, pielgrzy-
mi obmyli się w cudownym źródełku, które znajduje się 
u podnóża góry.

ks. mjr SG Adam Weremijewicz 

Uroczystości, w których wziął udział Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak, jak co roku rozpoczęły się 
modlitwą i złożeniem wieńców na Cmentarzu Marynarki 
Wojennej. 

Następnie wszyscy uczestnicy obchodów udali się do 
kościoła garnizonowego MW na gdyńskim Oksywiu, gdzie 
nabożeństwo sprawował biskup polowy WP Józef Guzdek. 
Odmówiono tam także modlitwę ekumeniczną, a Prawosław-
ny Dziekan MW  - ks. kmdr Daniel Popowicz przekazał po-
zdrowienia arcybiskupa Jerzego, Prawosławnego Ordynariu-
sza Wojskowego. 

Kolejnym i zarazem historycznym momentem w trakcie 
obchodów święta MW było podniesienie, po raz pierwszy, 
biało-czerwonej bandery na najnowszym polskim okręcie pa-
trolowym ORP Ślązak. Ceremonia miała miejsce na terenie 
Portu Wojennego Gdynia.  

ORP Ślązak (numer burtowy 241), formalnie jako kor-
weta patrolowa zasilił  skład Dywizjonu Okrętów Bojo-
wych 3. Flotylli Okrętów, największego związku taktycz-

nego Marynarki Wojennej. Okrętem dowodzi kmdr ppor. 
Sebastian Kała.

Na zakończenie obchodów odbyła się uroczysta akade-
mia i koncert z okazji 101. rocznicy utworzenia Marynarki 
Wojennej w Sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli Okrętów. 

Marta Łuksza
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Święto Wojsk Łączności i InformatykiŚwięto Wojsk Łączności i Informatyki

Poświęcenie Placówki SG w Nowym DworzePoświęcenie Placówki SG w Nowym Dworze

24 października br., odbyła się uroczystość z okazji święta Wojsk Łączności i Informatyki. W warszaw-
skiej Katedrze Polowej o godzinie 20. została odprawiona Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników 
cywilnych. 

6 października  br. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego obiektu Placówki SG w Nowym 
Dworze.

20 września br., na placu apelowym Akademii 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
odbyła się uroczysta przysięga wojskowa podchorą-
żych. 

Przysięga wojskowa w Akademii Marynarki WojennejPrzysięga wojskowa w Akademii Marynarki Wojennej
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Ślubowanie na sztandar złożyło 84 studentów, w tym 
16 kobiet. Przed złożeniem przysięgi studenci przeszli pod-
stawowe szkolenie wojskowe. Teraz czeka ich 5 lat cięż-
kiej służby i nauki, aby na koniec studiów otrzymać stopień 
podporucznika Marynarki Wojennej.

Błogosławieństwa z ramienia Prawosławnego Ordy-
nariatu WP nowym studentom Akademii udzielił ks. kmdr 
Daniel Popowicz, dziekan Marynarki Wojennej.

ks. kmdr Daniel Popowicz

Jego Ekscelencję abp. Jerzego (Pańkowskiego), Prawo-
sławnego Ordynariusza Wojskowego reprezentował ks. płk 
rez. Michał Dudicz, który wygłosił krótką modlitwę w intencji 
Wojsk Łączności i Informatyki. Przekazał również gratulacje 
w imieniu ordynariusza oraz prawosławnego duszpasterstwa. 
„Z okazji święta Wojsk Łączności i Informatyki składamy na 
ręce Pana Pułkownika Zbigniewa Malca serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia wielu dalszych sukcesów w życiu za-
wodowym i osobistym. Za Pańskim pośrednictwem przeka-
zujmy najlepsze życzenia dla kadry, żołnierzy i pracowników 

cywilnych. Jesteśmy pełni uznania dla Waszego trudu, po-
święcenia i wyrzeczeń w niełatwej służbie naszemu wojsku 
i Ojczyźnie. Żywimy przekonanie, że kolejne lata przyniosą 
Wam dalsze powody do dumy, satysfakcji i staną się źródłem 
osobistego zadowolenia z dotychczasowych dokonań oraz 
staną się inspiracją do dalszej służby. Myślami i modlitwą 
jesteśmy z Wami. Pozdrawiamy Was z głębi serca. I jeszcze 
raz życzymy zdrowia, cierpliwości, wielu łask Bożych i bło-
gosławieństwa Bożego na każdy dzień”. 

ks. płk. rez. Michał Dudicz 

Zebranych na uroczystości gości przywitał Komendant 
Placówki SG w Nowym Dworze kpt. SG Wojciech Zyśkow-
ski, który jednocześnie podziękował wszystkim zaangażowa-
nym w przebieg inwestycji. Następnie głos zabrał Sekretarz 
Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Komendant Podla-
skiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz 
Biziuk. Po poświęceniu budynku przez kapelanów Podla-
skiego Oddziału SG ks. mjr. SG Marcina Czuchraniuka oraz 
ks. ppor. SG Piotra Nestoruka, uroczystego symbolicznego 
otwarcia obiektu poprzez przecięcie wstęgi dokonał Wicemi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komen-
dantem Podlaskiego Oddziału SG. Na zakończenie wszyscy 
zgromadzeni goście mogli obejrzeć obiekt i pomieszczania 
w całej placówce.
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Pełnomocnicy Graniczni Polski i Białorusi na św. Górze Grabarce Pełnomocnicy Graniczni Polski i Białorusi na św. Górze Grabarce 

Uroczystości upamiętniające uczestników Bitwy NiemeńskiejUroczystości upamiętniające uczestników Bitwy Niemeńskiej

6 listopada br. w rejonie terytorialnym Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się spotkanie 
Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Białostockiego oraz Republiki Białoruś 
Odcinka Brzeskiego.

29 września br., w Kuźnicy Białostockiej odbyły się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę Bitwy 
Niemeńskiej. Bitwa, zwana też operacją niemeńską, rozgrywała się między 20-26 września 1920 roku 
między innymi na Sokólszczyźnie.
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Gospodarzem spotkania był Komendant Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk 
- Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Białostockiego. Stro-
nę białoruską reprezentował Komendant Brzeskiej Grupy 
Służby Granicznej płk Igor Gutnik - Pełnomocnik Graniczny 
RB Odcinka Brzeskiego. W spotkaniu udział wzięli również 
zastępcy i pomocnicy pełnomocników obu państw. Celem 
spotkań Pełnomocników Granicznych państw sąsiadujących 
jest omówienie bieżącej sytuacji oraz uzgodnienie głównych 

kierunków współdziałania w zakresie ochrony wspólnego 
odcinka granicy państwowej.

Po części oficjalnej, dzięki uprzejmości przełożonej 
klasztoru śww. Marii i Marty – ihumenii Hermiony, delega-
cje przybyły na św. Górę Grabarkę, aby w dniu święta ikony 
Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” – drugiego 
święta patronalnego monasteru, wznieść modlitwy oraz za-
poznać się z historią i duchowym znaczeniem jednego z naj-
ważniejszych sanktuariów w naszym kraju.

ks. ppor. SG Piotr Nestoruk

Poprzednia Placówka SG w Nowym Dworze zlokali-
zowana była w zaadaptowanym budynku po byłej lecznicy 
weterynarii. Obiekt ten był budowany z przeznaczeniem na 
mieszkania służbowe dla weterynarzy i gabinety zabiegowe 
dla zwierząt. Odbiegał on od obowiązujących norm i standar-
dów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz 
prowadzenia działań granicznych.

Nowy obiekt Placówki SG w Nowym Dworze w znacz-
nym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych 

z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego za-
dania powstał m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce 
z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, 
wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także 
ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. 
Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. 
Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi 
o długości 13,6 km.
mjr SG Katarzyna Zdanowicz – rzecznik prasowy POSG

Uroczystości rozpoczęły się Boską Liturgią w cerkwi pw. 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Nabożeństwu 
w intencji obrońców Ojczyzny, które było sprawowane 25 
września br., przewodniczył proboszcz parafii ks. prot. Jaro-
sław Grygiewicz oraz kapelan Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej ks. prot. ppor. SG Piotr Nestoruk.

Po nabożeństwie w miejscowym kościele rzymsko-kato-
lickim pw. Opatrzności Bożej, uczestnicy uroczystości wraz 
z pocztami sztandarowymi służb mundurowych, kompanią 
reprezentacyjną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 
przeszli na cmentarz parafialny, gdzie znajdują się groby żoł-
nierzy, którzy zginęli w walce z bolszewikami we wrześniu 
1920 roku. Tam po okolicznościowych wystąpieniach oraz 
modlitwie za zmarłych, odbył się apel poległych, oddano sal-
wę honorową, a pod pomnikiem żołnierzy 21 Dywizji Gór-
skiej złożone zostały wieńce.

W uroczystości udział wziął Komendant Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk, 
który w swoim wystąpieniu przypomniał, że przez wiele lat 

o Bitwie Niemeńskiej nie wspominano, wręcz zapomniano, 
ale na szczęście pamięć o bohaterach wraca.

Po oficjalnych uroczystościach wszyscy udali się na fe-
styn na którym można było podziwiać pokazy sprzętu i wy-
posażenia służb mundurowych, wziąć udział w zabawach 
i konkursach z nagrodami, a także w zorganizowanych 
grupach można było zwiedzać drogowe przejście graniczne 
w Kuźnicy.
mjr SG Katarzyna Zdanowicz – rzecznik prasowy POSG



Makarukowi. Następnie kapelani KWP Lublin, ks. Marcin 
Gościk oraz ks. Bogdan Zagórski dokonali poświęcenia ko-
misariatu.

Jako pierwszy, zabrał głos Sekretarz Stanu w MSWiA 
Sylwester Tułajew, który pogratulował tej pięknej siedziby 
nowego komisariatu oraz podziękował wszystkim policjan-
tom za pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
pow. bialskiego. Następnie odczytał list Mariusza Kamiń-
skiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, skie-
rowany na tę okoliczność.

Policjantom pełniącym służbę w nowym budynku komi-
sariatu, a także mieszkańcom gminy Wisznice i powiatu bial-
skiego pogratulował także I Zastępca Komendanta Głównego 
Policji  nadinsp. Dariusz Augustyniak. Jak powiedział komen-
dant, rok 2019 jest szczególny nie tylko z powodu jubileuszu 
100-rocznicy powołania Policji. Jest to dobry rok dla naszej 
formacji pod względem inwestycyjnym, bo prawie 100 cał-
kiem nowych policyjnych obiektów powstało w tym roku.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie 
insp. Robert Szewc skierował słowa podziękowania do mini-
stra Sylwestra Tułajewa za to, że jest wielkim orędownikiem 
bezpieczeństwa na terenie województwa lubelskiego. Za 
wkład w budowę komisariatu komendant podziękował także 
przedstawicielom samorządów oraz służb współpracujących 
z Policją.

Następnego dnia po uroczystościach odbyła się kwar-
talna odprawa kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej 
garnizonu lubelskiego. 

Po odprawie wszyscy uczestnicy udali się na zwiedza-
nie prawosławnego Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. 
Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią i tra-
dycją Prawosławia na tamtych terenach. Pojawiło się wie-
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22 października br., odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Wisznicach. 
W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Sylwester Tułajew, I Zastępca Komendan-
ta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, kapelani policji ks. Marcin Gościk oraz ks. Bogdan 
Zagórski, a także kadra kierownicza lubelskiego garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim 
Policji w Lublinie insp. Robertem Szewcem. 

Oddanie do użytku nowego komisariatu policji Oddanie do użytku nowego komisariatu policji 
w Wisznicach i kwartalna odprawa KWPw Wisznicach i kwartalna odprawa KWP

Wśród gości biorących udział w otwarciu nowej siedzi-
by Komisariatu Policji w Wisznicach byli: przedstawiciele 
samorządów, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Andrzej Odyniec, przedstawiciele współpracujących z Poli-
cją służb mundurowych i instytucji, Wójt Gminy Wisznice 
Pan Piotr Dragan.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Se-
kretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przez dowódcę uroczystości. Przybyłych go-
ści powitał Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej  
mł. insp. Grzegorz Pietrusik.

Za olbrzymie zaangażowanie, życzliwość oraz wielo-
płaszczyznowe wsparcie komendant podziękował m.in. rad-
nym gm. Wisznice a także wójtowi gm. Wisznice Piotrowi 
Draganowi.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Sylwester Tułajew przekazał symboliczny 
klucz do nowego budynku Komisariatu Policji w Wisz-
nicach komendantowi tej jednostki - podinsp. Hubertowi 
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W dniach 29 - 30 października br. miał miejsce wyjazd policjantów KWP Lublin na Ukrainę, zorga-
nizowany przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 
woj. lubelskiego. 

Policjanci garnizonu lubelskiegoPolicjanci garnizonu lubelskiego
na grobach Policjantów na grobach Policjantów 

II Rzeczpospolitej w Obwodzie Wołyńskim (Ukraina)II Rzeczpospolitej w Obwodzie Wołyńskim (Ukraina)
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Jak co roku policjanci garnizonu lubelskiego organizu-
ją wyjazd na Ukrainę, do Obwodu Wołyńskiego, aby uczcić 
pamięć poległych policjantów w okresie międzywojennym. 
W tym roku w wyjeździe uczestniczyli członkowie zarządu 
wojewódzkiego oraz zaproszeni goście: Krzysztof Palczew-
ski – przewodniczący ZW ZZ Celnicy PL, Józef Partyka 
i Mariusz Lewandowski – ZW NSZZ Policjantów woj. po-
morskiego, Grzegorz Gubała i Konrad Nowaczek – ZW 
NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, a także kapelani 
KWP Lublin: ks. Marcin Gościk – prawosławny kapelan oraz 
ks. Bogdan Zagórski – rzymsko-katolicki kapelan Policji. 

Po przekroczeniu granicy skierowaliśmy się do miasta 
Luboml, gdzie odprawione zostało nabożeństwo w intencji 
policjantów II RP, a także odwiedziliśmy groby policjantów 
w Lubomlu.  Następnie skierowaliśmy się do Kowla, gdzie 
na cmentarzu znajduje się kilkadziesiąt mogił zamordowa-
nych policjantów, którzy dbali o bezpieczeństwo obywateli 
w latach 1919 – 1939. Podczas wizyty na cmentarzach doko-
naliśmy uporządkowania nagrobków i ich okolic oraz zapali-
liśmy symboliczne znicze.

Na miejscu nawiązaliśmy kontakt z miejscowym prawo-
sławnym ks. Romanem Marczukiem z cerkwi pw. Poczajew-
skiej Ikony Matki Bożej w Kowlu – administratorem cmen-
tarza, który regularnie odwiedzamy.

W rozmowie z księdzem, który gratulował nam inicjaty-
wy uzyskaliśmy zgodę na postawienie na terenie cmentarza, 
przy mogiłach policjantów tabliczki, informującej o tym, że 
opiekę nad mogiłami sprawuje ZW NSZZ Policjantów woj. 
Lubelskiego. Postanowiono, że napisy na tabliczce będą 
w języku polskim i ukraińskim zaś treść zostanie wspólnie 
uzgodniona. 

le pytań dotyczących historii, tradycji, nabożeństw czy też 
śpiewu liturgicznego. Po wspólnym zwiedzaniu wszyscy 
uczestnicy udali się na obiad przygotowany przez brać za-
konną klasztoru. 

Nowy budynek komisariatu Policji  w Wisznicach to 
jednopiętrowy obiekt administracyjno-biurowy o łącznej 
powierzchni ponad 670 m2. Jego budowa rozpoczęła się 
w 2017 roku. Środki na sfinansowanie  budowy pochodziły 
ze środków budżetowych Policji, przyznanych w ramach 
Programu Modernizacji Policji. Budowę nowego obiek-
tu wspomógł również Urząd Gminy Wisznice w ramach 
Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. Nierucho-
mość pod budowę nowego obiektu Policji oraz pieniądze 
na opracowanie dokumentacji projektowej przekazał Wójt 
gm. Wisznice.

W nowym budynku jednostki znajdują się pomieszczenia 
biurowe wraz z pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi, 
siłownią, poczekalnią z węzłem sanitarnym, dostosowanym 

dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia socjalne dla 
pracowników, kancelaria i składnica akt. Na działce znajduje 
się także budynek magazynowy oraz miejsca garażowe dla 
samochodów służbowych i miejsca postojowe dla interesan-
tów oraz pracowników komisariatu.  Stan etatowy komisaria-
tu to 28 funkcjonariuszy.

ks. Marcin Gościk 



W drodze powrotnej odwiedziliśmy cmentarz rzymsko-
-katolicki w miejscowości Ostrówki, gdzie 30 sierpnia 1943 
wsie Ostrówki i pobliska Wola Ostrowiecka były zaatakowa-
ne przez kureń Ukraińskiej Powstańczej Armii i miejscowych 
ukraińskich cywili. 

ks. Marcin Gościk 
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 Kilka lat temu siedziałem z moim synem Mateuszem, 
przytulając się przed snem. Jak wszyscy rodzice wiedzą, 
w takiej chwili dzieci zadają swoje najbardziej filozoficzne 
pytania. Gdy tak przytulaliśmy się do siebie w jego zaciem-
nionym pokoju, Mateusz zapytał mnie: „Jak to możliwe, że 
kiedy modlimy się i prosimy Boga, aby coś dla nas zrobił, 
Bóg nie mówi ‘tak uczynię’? Dlaczego nie słyszymy, jak 
Bóg do nas mówi?”

To bardzo dobre pytanie - takie, które pewnie kiedyś 
i nam przyszło do głowy. I jest odpowiedź. W te jakże dzie-
cięce święta chciałbym na nie odpowiedzieć, nawet jeśli 
dziecko tej odpowiedzi nie zrozumie.

Widzisz, Mateuszku, Bóg zwykł mówić ludziom „tak 
uczynię”. Dawno, dawno temu ludzie słyszeli Go na własne 
uszy. Jeśli czytasz Biblię od początku do końca, dowiadu-
jesz się, że Bóg zwykł rozmawiać z ludźmi i chodzić z nimi 
w taki sam sposób, jak ty i ja chodzimy i rozmawiamy ze sobą.

Z Księgi Rodzaju jasno wynika, że kiedy Bóg po raz 
pierwszy ukazał się ludziom, był widziany przez nich jakby 
był jednym z nich, oglądających cały świat. Biblia mówi, 
że Adam chodził z Bogiem w ogrodzie Eden. Adam i Ewa 
rozmawiali z Bogiem, widzieli Go, słyszeli Jego głos. Był 
z nimi w możliwie najbardziej bliski sposób.

Jednak oni nie docenili tego prezentu. Nie wzięli po-
ważnie towarzystwa Boga. I byli nieposłuszni Bogu, dlatego 
stracili przywilej przebywania z Nim tak blisko, oglądania 

Widząc Boga twarzą w twarz –Widząc Boga twarzą w twarz –
refleksje o Narodzeniu Pańskimrefleksje o Narodzeniu Pańskim

Dzięki uprzejmości miejscowego ks. Romana Marczuka 
policjanci oraz zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić dwie 
cerkwie w Kowlu. Usłyszeli historię ich powstania oraz na-
miastkę tradycji Cerkwi prawosławnej na Ukrainie. Naszej 
wizycie w cerkwiach towarzyszyło duże zainteresowanie 
oraz konieczność odpowiadania na wiele zadawanych pytań 
przez zwiedzających.

Po dotarciu do miejsca zakwaterowania, Przewodniczący 
zwołał posiedzenie zarządu, podczas którego rozpatrywali-
śmy sprawy dot. garnizonu lubelskiego. Podczas posiedzenia 
wyrażono podziękowanie dla dwóch członków Zarządu ko-
legów Wojciecha Bobko oraz Piotra Ptasińskiego. Następnie 
przewodniczący ZW Artur Garbacz uhonorował trzy osoby 
medalami „Za zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj. lubel-
skiego” tj. ks. Marcina Gościka, Grzegorza Gubałę i Konrada 
Nowaczka z ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. 

Go twarzą w twarz. To właśnie oznaczało dla nich - i ozna-
cza dla nas, ich wspaniałych pra-prawnuków - wygnanie  
z raju.

Ale Bóg nadal od czasu do czasu rozmawiał z ludźmi. 
Słyszeli Jego głos. Czasami Go widzieli. Jak ukazuje ikona 
Trójcy Świętej w naszym ikonostasie -  Abraham i Sara wi-
dzieli Boga i rozmawiali z Nim, a nawet Go karmili. Widzie-
li Go w postaci trzech aniołów – to jest istot wyglądających 
jak trzej normalni ludzie, jednak w ich obecności i osobo-
wości było coś takiego, co skłoniło Abrahama do uznania, 
że ma do czynienia nie ze zwykłymi ludźmi, ale z istotami 
nadprzyrodzonymi.

Wnuk Abrahama, Jakub, nawet zmagał się z Bogiem, 
pojawiającym się ponownie w postaci anioła, wyglądającym 
jak mężczyzna, ale będącym kimś więcej niż mężczyzną. 
I Jakub powiedział: „Widziałem Boga twarzą w twarz, jed-
nak ocaliłem me życie”. Innymi słowy, wiedział, że widze-
nie Boga było teraz czymś szczególnym dla niedoskonałych 
ludzi, dla grzeszników. A po nim Mojżesz i siedemdziesięciu 
starszych Izraela ujrzało Boga na górze Synaj (Wj 24, 11), 
jedli i pili przed Nim posiłek przymierza. I Bóg rozmawiał 
z Mojżeszem, i z Jakubem przed nim, i z Abrahamem przed 
nim, i uczynił im wiele wspaniałych obietnic, i dał im przy-
kazania i instrukcje dla ich własnego dobra.

Ale po raz kolejny lud Boży nie potraktował Go poważ-
nie, chociaż pozwolił im się ujrzeć na własne oczy w for-
mie, która była zadziwiająca, ale wciąż ludzka. Zapomnieli 
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Nazywamy Jezusa Chrystusa „Słowem Bożym”. 
Pomijając jakiekolwiek rozprawy filozoficzne i traktaty 
teologiczne na temat znaczenia tego imienia, oznacza ono 
przede wszystkim, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią Boga… 
Jego sposobem głośnego odpowiedzenia „tak uczynię” 

na modlitwy każdego małego 
chłopca i każdej małej dziew-
czynki oraz każdego dużego 
chłopca i dziewczynki na świe-
cie. Albo jak św. Paweł pisze 
w drugim Liście do Koryntian 
1, 20: w Chrystusie Jezusie, 
Synu Bożym, „ile tylko obiet-
nic Bożych, w Nim wszystkie 
są tak”.

Tym, czego najbardziej 
potrzebujemy, czego nam bra-
kowało od dnia, w którym 
Adam i Ewa zostali wydaleni 
z Ogrodu, jest ujrzenie naszego 
Boga twarzą w twarz, ponie-
waż zostaliśmy stworzeni, by 
się Nim cieszyć. I ten dar raju 
został przywrócony podczas 
pierwszych świąt Bożego 
Narodzenia w żłobie stajni 
betlejemskiej. 

Podejdźcie do ikony Na-
rodzenia w cerkwi, spójrzcie 
na żłóbek i zobaczcie wasze-
go Boga, próbującego jeszcze 
raz powiedzieć wam osobi-
ście, twarzą w twarz, że On 
was kocha, że chce dla was 
jak najlepiej, że jest gotowy 
dać wam wszystko, czego po-

trzebujecie, aby przygotować was do życia wiecznego 
z Nim. „To bowiem jest wolą Ojca mego” - powiedział Je-
zus Chrystus (J 6, 40) - „aby każdy, kto widzi Syna i wierzy 
w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu osta-
tecznym”.

Bóg słyszy wasze modlitwy. I powiedział: „Tak uczy-
nię” w obliczu tego nowonarodzonego Dziecka, tego 
Syna Maryi. Tym razem traktuj Go poważnie, ludzie Boży. 
O to właśnie chodzi w waszym życiu - nie o dom, nie 
o samochód, nie o łódź, nie o pracę, nie o hobby, nie 
o znajomych, nie o rodzinę. W waszym życiu chodzi 
właśnie o to, byście ujrzeli waszego Boga twarzą 
w twarz, a widząc Go - mieli życie w Królestwie, które ma 
nadejść. 

o. Mark Sietsema
tłum. z jęz. ang. Gabriel Szymczuk 

o Jego obietnicach, zaniedbali Jego przykazania. I tak Bóg 
powiedział swojemu ludowi, że już więcej nie ukaże się mu 
twarzą w twarz, jak ukazał się Mojżeszowi (Lb 12, 6-8); 
w przyszłości jednak objawi się Swoim prorokom w snach 
i wizjach,  w zdumiewających znakach i cudach - w spo-
sób, który naprawdę zostanie tak 
wybrany, aby przyciągnąć naszą 
uwagę.

I Bóg był wierny swojemu 
słowu. Nadal ukazywał się Swe-
mu ludowi, ale teraz w przera-
żający, nieznany dotąd sposób 
– jako ogień z nieba, trzęsienia 
ziemi, potężne wiatry, chmury 
burzowe, błyskawice i grzmo-
ty. Nadal odpowiadał na mo-
dlitwy Swego ludu, nie bezpo-
średnio, ale jakby poprzez grę 
w ‘głuchy telefon’, jak za pośred-
nictwem przesyłanych e-maili 
i tylko przez namaszczonych 
proroków, zwracając się do nich 
jedynie poprzez wizje i sny, 
nigdy twarzą w twarz. Mówił 
coraz rzadziej i za każdym ra-
zem z większą siłą i pompą. Aż 
w końcu ukazał się prorokom 
w formach, które sprawiły, że 
zemdleli z przerażenia, tak jak 
stało się to z prawymi ludźmi, 
jak Daniel i Ezechiel. Bóg mani-
festował się w formach, których 
ludzki język nie mógł opisać. 
Ale wciąż Jego lud nie zwracał 
uwagi, wciąż nie traktował Go 
poważnie.

Na setki lat Bóg więc zamilkł. Nie namaszczał proro-
ków. Nie przekazywał żadnych objawień. Nie pojawiał się 
w żadnej formie, w żadnej manifestacji. Wydawało się, że 
nic nie działa. Tak często, jak mówił: „Tak uczynię” do swe-
go ludu, oni zapominali o Jego obietnicach i odpowiedziach 
na ich modlitwy. I nawet Jego milczenie nie wywierało na 
nich większego wrażenia.

Aż w końcu pewnej ciemnej nocy, w samotnej małej 
wiosce o nazwie Betlejem, w części świata, o której zapo-
mniał czas i postęp, Bóg jeszcze raz spróbował. Tej nocy 
postanowił dać kolejną szansę podejściu twarzą w twarz. 
Nie przez olśniewającą gamę niebiańskiej pirotechniki. 
Nie w postaci przerażającego anioła. Nie w postaci po-
tężnego człowieka - ale w postaci dziecka, niemowlęcia, 
noworodka. Cichy i łagodny, słaby i skromny, przyszedł 
i pojawił się ponownie, aby tym razem potraktowano Go 
poważnie.
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Na zdjęciach:
1-2. Święto Wojsk Obrony Terytorialnej (25.09.2019 r.) 
3-4. Pielgrzymka do świętych miejsc Rumunii (15-24.10.2019 r.)
5-6. Święto wojskowej parafii w Ciechocinku (23.11.2019 r.)

7. Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa POWP 2019 (5.12.2019 r.) 
8.  Poświęcenie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Placówki Straży Granicznej 

w Krynkach (3.10.2019 r.)
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