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PRZEMYSŁAW DĄBEK

mAJOr SteFAN WYSZYŃSKi – OpieKUN WeterANÓW

Kiedy światu się zdawało,
Że na zawsze starta z map,
Że nie złoży nikt jej w całość,
Że nie wydrze z wrażych łap,
Polski żołnierz w obcej stronie,
Na Europy krańcu gdzieś
Bijąc wroga tęsknił do niej
I układał taką pieśń.

Tak postępował żołnierz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w czasie I wojny 
światowej, w okresie walk o granicę z lat 1918-1921 oraz podczas ostatniej, 
najbardziej krwawej ze wszystkich dotychczasowych II wojny światowej. 

Po 1918 roku żołnierze przywrócili odpowiednie miejsce Polsce na mapie 
świata. Obraz taki widniał jedynie do 1939 roku, kiedy to „naszym sąsiadom” 
nie spodobał się panujący wówczas ład. Wtedy to podczas trwającej blisko 6 lat 
wojny Polacy stawiali opór wrogom w kraju i na wszystkich frontach sławiąc 
imię Rzeczypospolitej. 

Determinacja żołnierzy byłaby niemożliwa, gdyby prócz wsparcia militarne-
go, zabrakło wsparcia duchowego, które nieśli kapelani wojskowi. 

Jednym z wielu kapelanów walczących oddziałów był ks. Stefan Wyszyński 
– kapelan okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos (Zgrupowanie AK Kampi-
nos). Działał on pod pseudonimem Radwan III. W czasie Powstania Warszaw-
skiego był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach koło Warszawy. Nikt 
nie podejrzewał wówczas, że pięć lat później zostanie on Prymasem Polski. 
Z płonącej Warszawy pewnego dnia wiatr przyniósł mu nadpaloną karteczkę 
z modlitewnika ze słowami „będziesz miłował”.

W czasie okupacji zawsze posługiwał potrzebującym wsparcia żołnierzom 
Armii Krajowej. Opieka ta nie skończyła się z dniem zakończenia II wojny świa-
towej, lecz trwała do ostatnich dni życia Prymasa Tysiąclecia – opiekuna wete-
ranów walczących o wolną Polskę. 

Już po zakończeniu wojny ks. Stefan Wyszyński corocznie w sierpniu spoty-
kał się powstańcami Warszawy, nie przeszkodził mu w tym wybór na biskupa 
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diecezji lubelskiej w 1946 roku, a następnie objęcie urzędu Prymasa Polski 
w 1949 roku. Wówczas pisał on: „Krew wylana zobowiązuje (...) do wierności 
uświęconym prawom ojczyzny, do obrony jej godności narodowej, oblicza 
chrześcijańskiego, ducha sprawiedliwości, pokoju i wolności!”1.

Każdego roku, w sierpniu odwiedzał powstańcze mogiły, modląc się z żyją-
cymi powstańcami, a w katedrze Świętego Jana Chrzciciela odprawiał uroczystą 
Mszę świętą 6 sierpnia, kiedy to przypada Święto Starówki. 

Prymas Wyszyński swą pasterską opieką otaczał nie tylko powstańców i żoł-
nierzy Armii Krajowej. Spotykał się z żołnierzami Wojska Polskiego walczący-
mi na wszystkich frontach II wojny światowej, jak również z legionistami Pił-
sudskiego, żołnierzami 1920 roku czy powstańcami wielkopolskimi, lwowskimi 
i śląskimi. 

Szczególną troską otaczał tych weteranów, którym nie było dane wrócić do 
kraju po 1945 roku. W stałym kontakcie listowym pozostawał Prymas z przeby-
wającym w Londynie generałem Józefem Hallerem (listy zachowane w Archi-
wum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie). W listach tych gen. Haller pisał 
o zamiarach i przygotowaniach do pielgrzymki na Jasną Górę.

Prymas Wyszyński pisał na zakończenie listu: „Tymczasem przesyłam wyra-
zy mej głębokiej czci i błogosławieństwo prymasowskie. Królowej Polski odda-
ję pod opiekę Wielce Czcigodnego Pana Generała”. 

Prymas odwiedzając Jasną Górę spotykał się z weteranami, tam też spotykał 
ojca Adama Franciszka Studzińskiego, legendarnego kapelana 4 Pułku Pancer-
nego „Skorpiony”.

Kardynał corocznie spotykał się z legionistami i przedwojenną generalicją 
m.in. gen. Borutą-Spiechowiczem, Abrahamem i Sadowskim. W wielkiej przy-
jaźni ze Stefanem Wyszyńskim był gen. brygady Mieczysław Boruta-Spiecho-
wicz, najstarszy pozostający w kraju generał z nominacją sprzed 1939 roku. Pry-
mas Tysiąclecia wraz z gen. Borutą ściśle i bardzo aktywnie współpracował na 
rzecz ruchu kombatanckiego i utrwalenia chwalebnych kart bojowych Oręża 
Polskiego, które komuniści próbowali niejako wyrwać ze świadomości społe-
czeństwa. Dzięki działalności walecznego Prymasa i Pierwszego Harnasia RP 
udało się przeciwstawić tym zakusom. Przyjaźń generała z Prymasem zaowoco-
wała corocznymi spotkaniami opłatkowymi legionistów w pałacu prymasow-
skim, na których bywał m.in. kard. Karol Wojtyła. 

W 50. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w jasnogórskiej Sali 
Rycerskiej Kardynał spotkał się z legionistami.

1 S. Wyszyński, Kamienie wołać będą, Warszawa 1994, s. 30.
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Na Jasnej Górze zrodził się także pomysł pielgrzymek kombatantów. Jedna 
z nich została zorganizowana w 35. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wte-
dy to przy dźwiękach marsza generalskiego gen. Boruta meldował Prymasowi, 
na co prymas Wyszyński odpowiedział: „Panie Generale! Niższy stopniem ma-
jor Armii Krajowej Stefan kardynał Wyszyński posłusznie melduje się na roz-
kaz. Na co Generał odpowiedział: «Prymasie, spocznij!»”2.

Podczas odpustu na Jasnej Górze 26 sierpnia 1975 roku prymas Wyszyński 
poświęcił pierwszą w Polsce tablicę pamiątkową Orląt Lwowskich, przed którą 
wartę honorową zaciągnęli wówczas ostatni żyjący dowódcy obrony Lwowa – 
gen. Boruta-Spiechowicz i gen. Abraham. Kilka miesięcy później na prośbę Pry-
masa identyczną tablicę wmurowano w katedrze Świętego Jana Chrzciciela 
w Warszawie.

W czasie inauguracji ogólnonarodowych obchodów 600-lecia Jasnej Góry, 
3 maja 1976 roku, najstarsi w kraju rangą generałowie II Rzeczypospolitej: Jan 
Sadowski, Roman Abraham i Mieczysław Boruta-Spiechowicz złożyli jako 
votum wdzięczności dla Pani Jasnogórskiej swoje Ordery Virtuti Militari. Przy 
członkach Episkopatu i zaproszonych gościach gen. Boruta-Spiechowicz składał 
meldunek Prymasowi, prosząc o zgodę na złożenie swoich orderów. Dla upa-
miętnienia tej uroczystości prymas Wyszyński i ofiarodawcy zostali uhonorowa-
ni wybitym specjalnie na tę okazję Medalem Pro Fide et Patria.

Po inauguracji obchodów między gen. Borutą-Spiechowiczem, kard. Wy-
szyńskim i o. Eustachym Rakoczym zrodził się pomysł utworzenia płaszcza het-
mańskiego dla Matki Boskiej Częstochowskiej. Natychmiast podjęto odpowied-
nie działania. Na płaszcz składały się odznaki, orły i oznaki żołnierzy polskich 
walczących w latach 1914-21, jak również na wszystkich frontach II wojny 
światowej. 

Aktu poświęcenia kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
w płaszczu hetmańskim dokonał 18 maja 1977 roku, w 33. rocznicę zwycięskiej 
bitwy o Monte Cassino, w Warszawie prymas Wyszyński. Podczas poświęcenia 
Kardynał powiedział: „Wy, Drodzy Żołnierze Rzeczypospolitej różnych rang, 
wojowaliście wiele, czyniliście wszystko, co w Waszej mocy. Może Wam się 
wydaje, że to niewiele. Pamiętajcie, Najmilsi, że wszystko, co było w ludzkiej 
mocy, zostało dokonane. Wierności sztandarom Rzeczypospolitej dochowaliście 
do dziś. Ale gdy to wszystko z wiarą wypełniliście, pamiętajcie, że w rękach 
Boga jest reszta. To On jest Panem ludów i narodów! (...) Wy, Najmilsi, Jej za-
wierzając i Ją ozdabiając odznakami, które są Waszą dumą, wyznajecie przez to, 

2 E. Rakoczy, Jestem na służbie u Tronu Polski Królowej, „Nasz Dziennik” nr 191 (3208), 16-17 
VIII 2008.
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że co mogliście uczynić, dokonaliście, a reszta należy do Niej, do Pani Jasnogór-
skiej, o której liturgia mówi, że «dana jest ku obronie naszego Narodu». Nie 
myślcie, że to jest finał Waszego działania, gdy ordery i odznaki wojskowe no-
szone przez Was z dumą, przyznane Wam jako wyraz wdzięczności Narodu, 
składacie na Jej piersi. Nie, Najmilsi, to jest początek! Wasza ofiara jest wyzna-
niem wiary, a wiara połączona z nadzieją nie zawodzi. Bóg patrzy na te, może 
Waszym zdaniem, skromne ofiary, które składacie Maryi. Ona przyjmie Wasze 
uczucia i nadzieje w swoje macierzyńskie dłonie. A przecież Ona jest Rodziciel-
ką Boga-Człowieka, a więc Rodzicielką nowych czasów. Ufajcie, że Wasz czyn, 
poprzez który zdobicie orderami Waszymi pierś Matki, Królowej i Hetmanki 
Waszej, wyda owoc stokrotny. Kiedy? Zostawmy to Najlepszemu Ojcu, który 
nie pozwala ponad miarę doświadczać ani człowieka, ani Narodu”3. 

Hetmański płaszcz utkany z pamiątek sercu żołnierza najdroższych – pułko-
wych odznak i odznaczeń za bojowe męstwo – stanowił wymowne świadectwo 
szczególnej obecności Matki Bożej w dziejach Narodu polskiego. Płaszcz zdo-
bią dwieście siedemdziesiąt dwa symbole żołnierskiej wiernej służby: gwiazdy 
orderowe, odznaki niektórych pułków kawalerii i piechoty, miniaturki wszyst-
kich proporców kawalerii II Rzeczypospolitej, znaki ran, gwiazdki oficerskie, 
harcerskie lilijki i różnego rodzaju wojskowe odznaki pamiątkowe. Pod każdym 
znakiem kryje się tajemnica miłości do Ojczyzny i żołnierskiego poświęcenia. 
Każdy znak ofiarowany indywidualnie bądź też w imieniu pułku przypomina 
o spełnionym obowiązku wobec Ojczyzny.

Podczas spotkania noworocznego z legionistami, 5 stycznia 1979 roku, gen. 
Boruta Spiechowicz zwracał się do Prymasa takimi słowami: „Przyszliśmy bo-
wiem tu z hołdem i podziękowaniem Bogu, Waszej Eminencji i całemu Episko-
patowi za tak owocne decyzje i pasterzowanie na dzień święta 60-lecia Niepod-
ległości. Także za danie nam wspaniałego daru w postaci Papieża Jana Pawła II, 
i za Twoją, Prymasie, wspaniałą i wspaniałomyślną postawę, którą podziwiamy 
z nabożną uwagą. Byłeś i jesteś dla nas, «Starej Wiary» i całego Narodu przykła-
dem i jakże wspaniałym wzorem skromnej godności”4. 

W czasie tego spotkania weterani dziękowali Prymasowi za możliwość wmu-
rowania tablicy poświęconej marszałkowi Piłsudskiemu. Na zakończenie Boruta 
powiedział: „Prosimy też Boga o jak najwięcej łask Bożych, zdrowia i siły w pra-
cy mozolnej i trudnej dla Waszej Eminencji i niech Imię Pańskie będzie Błogosła-
wione. Jego Eminencja Ksiądz Kardynał i Prymas Polski – Niech Żyje!”5.

3 E. Rakoczy, Maryi płaszcz hetmański, „Niedziela” 23/2003.
4 Maszynopis przemówienia gen. Boruty-Spiechowicza w zbiorach autora. 
5 Tamże.
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Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku, w uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Prymas Tysiąclecia przeżył 80 lat z czego 57 
w kapłaństwie. Swą ostatnią ziemską podróż rozpoczął jak przystało na wielkie-
go żołnierza i orędownika chwały Oręża Polskiego, z polskiego Campo Santo, 
spod Grobu Nieznanego Żołnierza.

Przy trumnie Prymasa Polski kard. Wyszyńskiego w kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca stanęli weterani wszyst-
kich frontów, którzy walczyli o jedną wielką Rzeczypospolitą.

Prymasowskie spotkania z weteranami były również spotkaniami pokoleń. 
Na spotkania z weteranami przychodziły ich wnuki oraz młodzież harcerska. To 
dla młodzieży w wypowiadanej przysiędze podczas wspomnianych już obcho-
dów poświecenia płaszcza hetmańskiego weterani przyrzekali: „Przyrzekamy 
tak żyć, aby swoją codzienną postawą uczyć młode pokolenie szacunku dla 
prawdziwej historii naszego Narodu”6.

Weterani przysięgi dotrzymali, dotrzymali jej razem z Prymasem Tysiąclecia, 
sprawiając że:

Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży. 
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znów swobodnie Orzeł Biały krąży! 

6 Maszynopis przemówienia gen. Boruty-Spiechowicza w zbiorach autora. 
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