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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

14 lutego – św. Cyryla i Metodego
„Przybliżyło się do Was Królestwo Boże.”
Te słowa z łukaszowej Ewangelii przemawia-
ją do nas bardzo mocno i wyraźnie. Uświa-
damiają nam bliskość powtórnego przyjścia 
Jezusa, który ma dokonać sądu nad całym 
światem. Tak naprawdę bardzo rzadko o tym 
myślimy i nie zastanawiamy się nawet nad na-
szym przygotowaniem do tego wydarzenia. 
Może warto spróbować coś zmienić i każdy 
dzień przeżywać tak, jakby był ostatnim...
Z ufnością w Boże miłosierdzie, szczerą miło-
ścią do ludzi oraz z poszanowaniem wartości 
własnego życia.

15 lutego – VI niedziela zwykła
„Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić.”
Z taką właśnie wielką ufnością i nadzieją bła-
gał Jezusa trędowaty. Wydawałoby się, że 
swoim wołaniem nic nie osiągnie. Że to nie 
jest modlitwa. A jednak Pan widząc jego silną, 
wręcz szalona wiarę oraz prawdziwą pokorę, 
ulitował się i uzdrowił go.
Tak często i my nie wiemy jak się modlić, aby 
Bóg wysłuchał nasze prośby. Wystarczy tak 
jak trędowaty z dzisiejszej Ewangelii upaść na 
kolana i wołać z głębi serca: Panie, jeśli chcesz 
pomóż mi!

22 lutego – VII niedziela zwykła
„Syn człowieczy ma na ziemi władze odpusz-
czania grzechów (...)”
Dzisiejsze Słowo daje nam niezwykły obraz 
kolejnego uzdrowienia, jakiego dokonał Jezus 
w czasie swojej działalności. Tym razem jest to 
uzdrowienie paralityka. Pan sprawia ten cud, 
aby ukazać uczonym w Piśmie, którzy szemrali 
przeciwko Niemu, oskarżając Go o bluźnier-
stwo, iż nazywa się Synem Boga.
W naszym życiu również zdarzają się chwile, 
kiedy szemramy przeciwko Bogu. Najczęściej 
mają miejsce wówczas, gdy coś nie idzie po 
naszej myśli. Obwiniamy Go o brak interwen-
cji w tych sprawach. A On subtelnie pokazuje 
nam, że jeśli powierzymy mu całkowicie swoje 
życie, to On odpuści nam nasze grzechy i bę-
dzie wspierał w trudnościach.

25 lutego – Popielec
„Strzeżcie się, ażebyście uczynków pobożnych nie 
wykonywali przed ludźmi, aby was widzieli (...)”
Rozpoczynając czterdziestodniowy Post otrzy-
mujemy stanowcze i mocne Słowo od samego 
Jezusa, który zarazem nas przestrzega jak i po-
ucza. Przestrzega, abyśmy pamiętali o poważ-
nym  traktowaniu czasu nawrócenia. Abyśmy 
bez obłudy oraz fałszywej pokory traktowali 
nasze życie i uczynki które mają nam pomóc 
w jego przemianie. Jezus także poucza nas, co 
mamy czynić, aby to nawrócenie podejmowa-
ne przez nas nie tylko w czasie Wielkiego Po-
stu, ale także przez całe życie przynosiło owo-
ce. Tymi uczynkami bez wątpienia są jałmużna, 
post oraz modlitwa.

Drodzy bracia i siostry,

W bieżącym roku uwagę naszą kierujemy 
szczególnie ku dzieciom, stworzeniom naj-
słabszym i bezbronnym, a pośród nich ku 
dzieciom chorym i cierpiącym. Są wśród 
nich małe istoty ludzkie, noszące w swym 
ciele skutki chorób wywołujących kalectwo, 
a także te, walczące z chorobami ciągle jesz-
cze nieuleczalnymi, pomimo postępu medy-
cyny oraz pomocy wybitnych naukowców 
i pracowników służby zdrowia. Są dzieci 
zranione na ciele i duszy wskutek konflik-
tów i wojen oraz niewinne ofiary nienawi-
ści bezmyślnych osób dorosłych. Są „dzieci 
ulicy” pozbawione rodzinnego ciepła i po-
zostawione samym sobie, a także nieletni 
zbezczeszczeni przez ludzi niegodziwych, 
gwałcących ich niewinność, powodujących 
w nich uraz psychiczny, która naznaczy je 
na całe życie. Nie możemy też zapomnieć
o niezliczonej rzeszy nieletnich umierających 
z pragnienia, głodu, braku opieki lekarskiej, 
jak też o małych wygnańcach i uchodźcach 
ze swej ziemi, którzy wraz z rodzicami szu-
kają lepszych warunków życia. Wszystkie te 
dzieci podnoszą niemy krzyk bólu, odwołu-
jący się do naszych sumień jako ludzi i jako 
wierzących.
Wspólnota chrześcijańska, nie mogąc po-
zostać obojętna wobec tak dramatycznych 
sytuacji, poczuwa się do przemożnego obo-
wiązku interwencji. Kościół bowiem, jak 
napisałem w encyklice „Deus Caritas est” 
– „jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzi-
nie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby
z powodu braku tego, co konieczne”. Pragnę 
więc, aby także Światowy Dzień Chorego 
stwarzał wspólnotom parafialnym i diecezjal-
nym okazję do pełniejszego uświadomienia 
sobie, że są „rodziną Bożą” i „aby w Kościele 
jako rodzinie żaden z jej członków nie cier-
piał, gdy jest w potrzebie”. Świadectwo mi-
łości stanowi część życia każdej wspólnoty 
chrześcijańskiej.

Orêdzie na Œwiatowy Dzieñ Chorych
(fragmenty)

Na okładce:
Biskupi Polowi: Bp Stanisław Gall (1919-1933), Bp Józef Gawlina (1933-1947),
Bp Sławoj Leszek Głódź (1991-2004), Bp Tadeusz Płoski (2004-)

Ponieważ chore dziecko należy do rodziny, 
która dzieli jego cierpienia, często znosząc 
wielkie niedogodności i trudy, wspólnoty 
chrześcijańskie muszą także poczuwać się 
do pomagania rodzinom dotkniętym choro-
bą syna lub córki. Za przykładem Miłosier-
nego Samarytanina potrzebni są ci, którzy 
pochylają się nad osobami tak ciężko do-
świadczanymi i potrzebne jest wspieranie 
ich konkretną solidarnością.
Codzienne poświęcenie i nieustanne za-
angażowanie w służbie chorych dzieci sta-
nowią wymowne świadectwo umiłowania 
ludzkiego życia, zwłaszcza życia osób sła-
bych i całkowicie uzależnionych od innych. 
Z całą mocą trzeba mianowicie potwierdzić 
bezwzględną i najwyższą godność każdego 
ludzkiego życia. Z upływem czasu nie zmie-
nia się nauczanie nieustannie głoszone przez 
Kościół, że ludzkie życie jest piękne i należy 
je przeżywać w pełni także wtedy, gdy jest 
słabe i otoczone tajemnicą cierpienia.
Na koniec chciałbym wyrazić duchową bli-
skość z wami wszystkimi, drodzy bracia
i siostry cierpiący z powodu wszelkich cho-
rób. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy 
wam pomagają: biskupów, kapłanów, osoby 
konsekrowane, pracowników służby zdrowia, 
wolontariuszy i tych wszystkich, którzy z mi-
łością poświęcają się leczeniu i łagodzeniu 
cierpień osób dotkniętych chorobą. Szczegól-
ne pozdrowienie kieruję do was, drogie dzieci 
chore i cierpiące: papież obejmuje was ojcow-
ską miłością, wraz z waszymi rodzicami i ro-
dzinami i zapewnia was o szczególnej pamięci
w modlitwie, zachęcając was do ufania w ma-
cierzyńską pomoc Niepokalanej Maryi Panny.
Przyzywając nad wami i każdym chorym 
macierzyńskiej opieki Najświętszej Dziewi-
cy, Uzdrowienia Chorych, wszystkim z serca 
udzielam specjalnego Apostolskiego Błogo-
sławieństwa.

Watykan, 2 lutego 2009
Papież Benedykt XVI

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LUTY
Aby Kościół w Afryce znalazł odpowiednie sposoby, by skutecznie szerzyć pojed-
nanie, sprawiedliwość i pokój zgodnie ze wskazaniami II Specjalnego Zgroma-
dzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce.
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Dzielić los żołnierza

W tym roku Ordynariat Polowy obchodzi 
90. lecie swojego istnienia. Jak w dzień 
powołania do życia Biskupstwa Polowe-
go opisałby Ksiądz Biskup historię insty-
tucji, którą kieruje?
– Jak dotąd jest spięta klamrą dwóch papieży 
Benedyktów: Benedykta XV i Benedykta XVI. 
W tym czasie także długi i piękny pontyfikat 
Jana Pawła II, który jako Syn Oficera Wojska 
Polskiego doskonale czuł i rozumiał sprawy 
wojska. Cieszymy się, że wojsko 90 lat temu 
otrzymało strukturę duszpasterską w randze 
Biskupstwa Polowego, które powstało dzięki 
zabiegom Marszałka Józefa Piłsudskiego, pry-
masa i naszych biskupów, a przede wszystkim 
przychylności Stolicy Apostolskiej. Pierwszym 
Biskupem Polowym zostaje mianowany Bi-
skup Stanisław Gall, sufragan warszawski. 
Dzięki przychylności Benedykta XV, wojsko 
mogło cieszyć się z powstania zorganizowanej 
struktury kapelańskiej tak szybko, bo już dwa 
miesiące po odzyskaniu niepodległości. 
W dość krótkim czasie okazało się, jak po-
trzebni są w wojsku kapelani, niosący pomoc 
duchową. Niedługo przecież rozpoczęła się 
wojna polsko-bolszewicka, której symbolem 
stała się postać ks. Ignacego Skorupki. Dru-
gim Biskupem polowym zostaje ks. Józef 
Gawlina, który sprawował pieczę nad woj-
skiem w latach 1933-1947, a więc również 
podczas II wojny światowej. We wrześniu 
1939 r. wraz z prezydentem i rządem opusz-
cza Polskę, jednak bardzo szybko organizuje 
opiekę duszpasterską dla żołnierzy polskich 
walczących poza granicami kraju, wizytuje 
obozy, pisze odezwy, podtrzymuje na duchu 
z Rzymu, Paryża, a w końcu z Londynu.
Piękną kartę zapisali także księża kapelani, 
choćby wspomniany ks. Ignacy Skorupka. Chcę 
także przypomnieć postać, błogosławionego 
ks. kmdr. Władysława Miegonia, który mógł 
skorzystać z międzynarodowego prawa hu-
manitarnego, chroniącego go jako kapelana, 
a jednak zginął śmiercią męczeńską w Dachau. 
Kiedy mówimy o Powstaniu Warszawskim, 
musimy pamiętać o męczeństwie bł. ks. Józefa 
Stanka, pallotyna, którego Niemcy powiesili na 
jego własnej stule. Kapelanem był także bea-
tyfikowany we wrześniu 2008 roku, apostoł 
Miłosierdzia Bożego, ks. Michał Sopoćko, któ-
ry przez 13 lat pełnił posługę wśród żołnierzy. 
Jego dziełem jest kościół garnizonowy w Wil-
nie, który był miejscem modlitwy najpierw dla 
polskich żołnierzy II Rzeczpospolitej, a obecnie 

wiele przyjaźni między żołnierzami i kapłanami 
zawiązuje się na misjach pokojowych, w których 
wzięło udział ponad 80. księży kapelanów.
Czasem pytają mnie czy kapelani powinni 
jeździć na misje. Odpowiadam zawsze: tak, 
powinni, bo ktoś musi rozładować emocje, 
być powiernikiem, a w okresach świąt pomo-
stem między wojną a domem. Czasem kape-
lan powinien być wyrzutem sumienia, kiedy 
broni godności człowieka, nawet wroga, ale 
częściej powinien być świadkiem. Żołnierze 
nie zawsze potrzebują wielkiej mądrości, cza-
sem trzeba po prostu znaleźć dla nich czas
i porozmawiać. Chodzi o zrozumienie sytuacji 
człowieka, który przez dłuższy czas jest z dala 
od domu, pod wpływem ciągłego stresu, któ-
ry decyzje musi podejmować w warunkach 
ekstremalnych, a w dodatku – narzędziem 
jego pracy jest broń.
Zdarza się, że podczas rozmów wyzwala 
się solidaryzm i silne międzyludzkie więzi,
o które trudno w normalnym życiu. Nieste-
ty, do obowiązków kapelana należą i trudne 
rozmowy, kiedy trzeba powiadomić bliskich
o śmierci żołnierza, oddać mu ostatnią posłu-
gę i pocieszyć rodzinę. O tych rozmowach nikt 
w mediach nie napisze, a są to świadectwa 
najgłębiej zapadające w serce.

Jakie wyzwania, stające przed duszpa-
sterstwem wojskowym, dostrzega ksiądz 
Biskup w kontekście profesjonalizacji 
polskiej armii?
– Myślę, że profesjonalizacja jest wielką szan-
są dla polskiej armii i dla duszpasterstwa 
wojskowego. Bo nasza praca nie będzie 
ograniczała się do kilku miesięcy spędzonych
z poborowymi, ale pójdzie w głąb rodzin żoł-
nierzy zawodowych. Więzi, jakie narodzą się 
ze spotkań kapelanów z rodzinami żołnierzy 
zawodowych, będą silniejsze. Być może uda 
się wypracować nowy, doskonalszy model 
duszpasterstwa wojskowego. Dostrzegam też 
niedoceniony potencjał w pielęgnowaniu pa-
triotyzmu w czasie uroczystości religijnych. 
Proces profesjonalizacji nie zatrzyma też na-
pływu nowych żołnierzy, których trzeba będzie 
formować od strony moralnej. Przeciwnie,
w najbliższym czasie spodziewany jest raczej 
napływ młodych, zdolnych ludzi, którym trze-
ba będzie pomóc w odnalezieniu się w nowym, 
umundurowanym środowisku. Profesjonaliza-
cja nie kończy się jednak na formowaniu żoł-
nierza, ona obejmuje także kapelanów, którzy 
stale będą musieli podnosić swoje kwalifikacje 
i dbać o równomierny rozwój.
Czasem chcielibyśmy wszystko od razu, po 
ludzku, poukładać, natomiast za mało miejsca 
oddajemy Bogu. To przecież On wszystko pro-
wadzi. Pamiętajmy, że Bóg o nas myśli i pa-
mięta. Jeśli mamy świadomość, że wszystko co 
czynimy, jest zgodne z Jego wolą, jeśli On bę-
dzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie 
na właściwym miejscu, czyli w porządku.

dla żołnierzy litewskich. Także w kościołach na 
Marymoncie i Służewcu pozostawił swój ślad.
Rzeczywistość pojałtańska, zerwanie konkor-
datu praktycznie uniemożliwiały księżom pra-
cę, powstał Generalny Dziekanat, w którym 
kapelani właściwie nie mogli pełnić swojej 
duszpasterskiej roli. Warto przypomnieć, że 
udział żołnierzy w praktykach religijnych był 
surowo karany, a łamiącym zakazy wstrzymy-
wano awanse i karnie przenoszono do trud-
niejszych garnizonów. 
W końcu wielka radość i zmartwychwstanie 
– przywrócenie Ordynariatu Polowego, któ-
rego 18. rocznicę obchodziliśmy 21 stycznia. 
Warto przypomnieć, że nie jest to utworze-
nie, ale przywrócenie do stanu, jakim cieszyło 
się duszpasterstwo wojskowe przed wojną. 
Mój poprzednik abp Sławoj Leszek Głódź 
podjął się zadania odtworzenia Ordynariatu 
na bazie tego, co zastał, czyli czterdziestu sze-
ściu kościołów garnizonowych i tyluż kapela-
nów. Trzeba było podjąć nowe zadania i pracę 
duszpasterską, trzeba było otwierać bramy za-
mkniętych dotąd koszar. Cieszymy się, że – jak 
nazwał to Jan Paweł II – nastąpiło „rezurek-
cyjne odkrycie”, wojska dla Kościoła, że znów 
kapelani mogą wchodzić za bramy koszar,
a żołnierze mogą korzystać z ich posługi.

Jak było przyjmowane to „rezurekcyjne 
odkrycie” w środowisku wojskowym?
– Początkowo istniały obawy czy wojsko nie 
zmilitaryzuje Kościoła, lub czy księża nie skle-
rykalizują wojska. Jednak z perspektywy czasu 
widzimy, że nic takiego nie miało miejsca. Żoł-
nierze jeśli przychodzą do księdza na rozkaz, 
to jest to jedynie rozkaz serca. Obecność ka-
pelana w koszarach nikogo już nie dziwi, kto 
chce korzystać z jego pomocy, ten ma taką 
możliwość. 
Bogu dziękować, że pozwolono wejść Chry-
stusowi do koszar! Świadectwem stawania na 
rozkaz serca niech będą pielgrzymki wojsko-
we, odbywające się co roku i w kraju na Jasną 
Górę, i do Lourdes. Uczestniczą w nich kilku-
tysięczne rzesze mundurowych. Pielgrzymki to 
także test na sprawność armii, bo pątnikom 
trzeba zapewnić i odpowiednie wyposażenie, 
i bazę logistyczną. Po co sobie wymyślać do-
datkowe zadania, skoro sprawność żołnierzy 
i zdolności logistyczne armii można testować 
podczas pielgrzymek? Dzięki nim mają też 
możliwość głębszego przeżycia religijnego 
i okazję do pogłębionej refleksji etycznej.
Z tych powodów w naszych pielgrzymkach 
od kilkunastu lat uczestniczą żołnierze armii 
zawodowych ze Słowacji, Niemiec i Stanów 
Zjednoczonych.

Na czym polega specyfika duszpaster-
stwa wśród żołnierzy?
– Przed wszystkim kapelan musi być wiary-
godnym świadkiem. A świadczyć wiarygodnie 
może tylko dzieląc z żołnierzami ich los. Stąd 

Z Biskupem Polowym WP gen. dyw. prof. dr hab. Tadeuszem Płoskim 
rozmawia Krzysztof Stępkowski
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Jeśli znakiem wolności i niepodległości każdego państwa jest posiadanie wojska, 
to nie może nikogo dziwić fakt, że tworzenie struktur i jakości Sił Zbrojnych oparto 
na opoce Kościoła zbudowanego na fundamencie Apostołów – mówił w homilii 
podczas Mszy św. jubileuszowej w 90. rocznicę powołania biskupstwa polowego
ks. płk Sławomir Żarski, wikariusz generalny biskupa polowego. Eucharystia,
z udziałem ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, 
była dziękczynieniem za powołanie do życia biskupstwa polowego i przywrócenia go
w 1991 roku. Podczas Mszy św. Ambasador Zakonu Kawalerów Maltańskich,
Vincenzo Mano złożył jako wotum, dla figury Matki Bożej znajdującej się w ołtarzu 
Katedry Polowej, pamiątkowy medal.

Troska o zbawienie dusz

Katedra Polowa: uroczystości 90. lecia powołania biskupstwa polowego

W homilii ks. Żarski podkreślił wagę 90. lat 
istnienia Kościoła na terenie koszar. Przypo-
mniał początki i ustanowienie biskupstwa po-
lowego przez papieża Benedykta XV. – Zabiegi 
Marszałka Józefa Piłsudskiego o ustanowienie 
biskupstwa polowego, było nie tylko prze-
jawem politycznej roztropności, ale jasnym 
i głębokim aktem wiary w Opatrzność Bożą
 – powiedział.

Wikariusz generalny biskupa polowego przy-
pomniał także okres związany z posługą 
dwóch pierwszych biskupów polowych – Sta-
nisława Galla i Józefa Gawliny, a także czas,
w którym władze zabraniały żołnierzom wia-
ry i uczestnictwa w praktykach religijnych. 
– Tego czasu trudnego oczyszczenia nie mo-
żemy traktować jak białej plamy, był to czas 
chwalebny dla wielu męczenników za wiarę, 
na miarę pierwszych chrześcijan, był to czas 
Kościoła katakumbowego – powiedział.
Ks. Żarski podkreślił, że przywrócenie Kościoła 
dla środowiska żołnierskiego było tak samo 
wielkim wydarzeniem w dziejach Niepodległej 
Polski, co wolne wybory do sejmu i senatu
w roku 1989. Podkreślił też znaczenie posta-
wy pierwszego po przywróceniu Ordynaria-
tu, biskupa polowego Sławoja Leszka Głó-
dzia. – Bogu dziękujmy, że jego wezwania 
do otwarcia przed Chrystusem bram koszar
i instytucji wojskowych było w rzeczywistości 
wysadzaniem przez Chrystusa ideologicznych 
żelbetonowych schronów materializmu i bez-
bożnictwa – zaznaczył.
Kaznodzieja wezwał kierujących wojskiem 
polskim, aby w dobie profesjonalizacji nie dys-
kutowali o armii tylko w aspekcie ekonomii
i matematyki, ale dbali o zachowanie etyki
w służbie żołnierzy. Ks. Żarski odniósł się także 

do ataków kierowanych pod adresem dusz-
pasterstwa wojskowego. Był taki czas, kiedy 
próbowano spłaszczyć posługę duszpasterską
w szeregach wojska do sloganu: „odeszło czer-
wone, przyszło czarne”. Duszpasterstwo woj-
skowe nie jest zamiennikiem, ani konkuren-
tem, tak dla polityków, jak i wychowawców, 
czy kreatorów mody. Tak długo nie będzie dla 
nikogo konkurentem, jak długo polityk i wy-

chowawca nie będzie 
prowadził antyduszpa-
sterstwa. Duszpasterstwo 
wojskowe to nic innego 
jak troska o zbawienie 
dusz – zakończył.
Mszę świętą koncelebro-
wali kapelani przybyli 
do katedry polowej ze 
wszystkich stron kraju, 
posługujący w wojsku, 
Straży Granicznej, Policji, 
Służbach Celnych, Straży 

Ochrony Kolei. Wspólnie z kapelanami modlił 
się także ks. inf. Józef Wójcik, wsławiony wy-
kradzeniem funkcjonariuszom SB, obrazu Ja-
snogórskiej Madonny.
Uroczysta Eucharystia zgromadziła w Kate-
drze Polowej liczne grono żołnierzy, funk-
cjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży 
Ochrony Kolei, Służby Celnej, harcerzy i kom-
batantów oraz sympatyków duszpasterstwa 
wojskowego. Obecny był Minister Obrony 
Narodowej Bogdan Klich, który po Mszy św. 
wręczył medale i odznaczenia państwowe 
kapelanom i pracownikom Ordynariatu Po-
lowego. Medale Pro Memoria wręczył także 
kapelanom minister Janusz Krupski, kierujący 
Urzędem ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. Dwóch przyjaciół Ordynariatu 
Polowego – Krzysztof Wiatrzyk i Zbigniew 
Winkiel, zostali uhonorowani papieskimi or-
derami św. Sylwestra.
W imieniu kapelanów Biskup Polowy Tade-
usz Płoski podziękował prezydentowi Kaczo-
rowskiemu i Ministrowi Obrony Narodowej 
Bogdanowi Klichowi za obecność podczas 
uroczystości. Wyraził też wdzięczność swoim 
współpracownikom i współbraciom w kapłań-
stwie za modlitwę i pracę jaką prowadzą dla 
duszpasterstwa wojskowego. Podziękowania 
złożył również przedstawicielom Centralnej Bi-
blioteki Wojskowej za zorganizowanie okolicz-
nościowej wystawy historycznej w Katedrze 
Polowej oraz dyrektorowi gabinetu Ministra 
ON, Andrzejowi Żakowi za pomoc w zorga-
nizowaniu konferencji naukowej poświęconej 
duszpasterstwu wojskowemu. Słowa podzię-
kowania skierował również do Departamentu 

Informatyki i Telekomunikacji MON, 
dzięki któremu Ordynariat Polowy 
cieszy się odświeżonym serwisem 
internetowym. 
Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. władze wojskowe zabie-
gały o ustanowienie biskupstwa 
polowego, co znajdowało przy-
chylny oddźwięk w Episkopacie 
Polski. Pertraktacje w tej sprawie 
toczyły się między mons. Achille-
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W nawach bocznych Katedry Polowej 
można oglądać wystawę przygotowaną
z okazji 90. rocznicy Biskupstwa Polowe-
go. Jak powstawała ta wystawa?
–  Celem wystawy było pokazanie, jak rozwi-

jało się duszpasterstwo wojskowe w ciągu 
tych 90. lat. To niezwykle trudne zadanie, 
gdyż trzeba było w sposób symboliczny,
w ogromnym skrócie syntetycznym to za-
prezentować. Możliwości przestrzenne były 
ograniczone; do dyspozycji 18. plansz, na 
których mieliśmy pokazać ludzi i wydarzenia 
związane z okresem 1919-2009.

Jakie kryteria selekcji tak bogatego mate-
riału przyjęli autorzy wystawy?
–  Dokumentowaliśmy – współautorką wysta-

wy jest Bożena Chlebicka – poszczególne 
okresy historyczne, związane z osobami 
czterech biskupów polowych. Chcieliśmy 
pokazać ludzi w działaniu, znaczące wyda-
rzenia z danego okresu oraz dokumenty. 
Wystawę otwierają nieprzypadkowo akty 
prawne jeszcze z 1918 r., bo Naczelny Kape-
lan ks. Pajkert został powołany już w 1918 r.
Następnie prezentowane są dokumenty 
powołujące Ordynariat Polowy. W okresie 
1918-1939 pojawia się m.in. obraz Kossaka 
„Bitwa warszawska” z legendarną postacią 
Księdza Skorupki na pierwszym planie.

Jakość techniczna fotografii archiwalnych 
bywa często słaba. Słaba jakość – ważna 
treść. Co ostatecznie decydowało o wybo-
rze zdjęcia?
–  Tak mieliśmy tego rodzaju trudności; cza-

sem zdjęcie było ważne, ale jakość tech-
niczna sprawiała, że było nieczytelne. 
Mamy dziś oczywiście narzędzia do ob-
róbki technicznej zdjęć, niektóre z nich np. 

stwa wojskowego. Jak pan jako pracownik 
Działu Informacji Naukowej w Centralnej 
Bibliotece Wojskowej ocenia zaintereso-
wanie tą problematyką wśród potencjal-
nych autorów prac naukowych?
–  W Centralnej Bibliotece Wojskowej pracu-

ję już od 25 lat; miałem więc okazję ob-
serwować, jak zmieniała się pozycja i rola 
tego piśmiennictwa w naszych zasobach
i jego percepcja.
Zanim nastąpiła transformacja ustrojowa, 
nawet jeśli książki na temat duszpasterstwa 
wojskowego były w księgozbiorze, to nie 
było ich w katalogu działowym. To bardzo 
utrudniało dotarcie do nich, jeśli nie znany 
był autor. Kwerenda do sporządzenia biblio-
grafii trwała kilka lat, zanim te publikacje 
udało się pogrupować tematycznie. Zauwa-
żam spore zainteresowanie tą tematyka; po-
wstają prace magisterskie, doktoranckie. No 
i oczywiście publikacje, których autorami są 
kapelani wojskowi, m.in. biskup polowy Ta-
deusz Płoski czy ks. płk dr Zbigniew Kępa.
Chciałbym podkreślić, że to właśnie ówcze-
sny ks. mjr Tadeusz Płoski odpowiedział na 
mój apel, gdy opracowywałem bibliografię 
„Polskie Duszpasterstwo Wojskowe (tom I
– 1994; tom II – 1996): jeśli coś piszecie na 
temat duszpasterstwa wojskowego, to daj-
cie znać. Pomagał, kierunkował, podpowia-
dał, gdzie szukać, bo przecież sam ma do-
robek naukowy. Dużą pomoc uzyskałem też 
od prof. Wiesława Wysockiego czy Andrze-
ja Żaka, historyków, autorów wielu publika-
cji na temat duszpasterstwa wojskowego.
A ostatnio w tej kwestii bardzo mi poma-
ga ks. płk dr Zbigniew Kępa, który razem
z prof. Wiesławem Wysockim jest konsul-
tantem tej wystawy. Zapraszamy do Kate-
dry Polowej w dniach 5-20 stycznia br.

Z Hieronimem Sieńskim, współautorem wystawy „W służbie Bogu i Ojczyźnie”
rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Zapisane w dokumentach,
twarzach i zdarzeniach

dzięki skanerowi można „podrasować”,
ale nie wszystkie…

II RP to okres związany z postaciami dwóch 
biskupów polowych Galla i Gawliny. Oglą-
damy wystawę dalej…
–  Kolejny rozdział to II wojna światowa.

W tej części wystawy mnie osobiście bar-
dzo cieszy zaprezentowana kserokopia 
oryginalnego życiorysu kapelana ochotni-
ka z 1939 r. ks. Karłowicza. Są materiały 
przygotowywane przeze mnie do publika-
cji o kapelanach września.

Które zdjęcia są Panu szczególnie bliskie, 
a może najbardziej interesujące?
–  Bardzo żałuję, że nie wszystko mogliśmy 

pokazać, bo nieskromnie dodam, że to już 
moja trzecia wystawa poświęcona duszpa-
sterstwu wojskowemu. Pierwszą wystawę 
robiliśmy w 1995 r. w Centralnej Bibliote-
ce Wojskowej. I była ona pokłosiem mojej 
działalności jako bibliografisty. Kolejna była 
przygotowana na 80. rocznicę Ordynaria-
tu. Przygotowywaliśmy ją razem z kolegą 
Sławomirem Frątczakiem. Mam takie prze-
piękne zdjęcie przed oczami: poranek, Msza 
św. polowa w lesie, setki żołnierzy, kapelan, 
ołtarz. To zdjęcie miało ogromny ładunek 
emocjonalny, niepowtarzalny klimat. Nie-
stety, nie mogłem go odnaleźć. Prezentując 
posługę duszpasterską Biskupa Płoskiego 
starałem się pokazać jego nauczanie po-
przez działanie, przez obecność wśród żoł-
nierzy na poligonie w Drawsku, na misjach. 
A więc nie tylko w sytuacjach liturgicznych, 
ale i polowych.

Na końcowych planszach można zobaczyć 
okładki publikacji na temat duszpaster-

sem Rattim, kierownikiem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, płk. Wroczyńskim i Naczelni-
kiem Państwa Józefem Piłsudskim. Wizytator 
Apostolski powiadomił 5 lutego 1919 roku
o utworzeniu przez Stolicę Apostolską Biskup-
stwa Polowego. Pierwszym Biskupem Polowym 
Wojska Polskiego papież Benedykta XV miano-
wał ks. bp. dr Stanisława Galla (21.04.1865–
–11.09.1942), sufragana Archidiecezji War-
szawskiej. Kolejnym biskupem polowym był 
ks. abp Józef Gawlina, którego posługa przy-
padała na okres II wojny światowej. Po wojnie 
prowadził duszpasterstwo emigracji, spoczął 
na cmentarzu pod Monte Cassino. W okresie
PRL duszpasterstwo wojskowe zostało zmargi-
nalizowane, ale nie zanikło całkowicie.
Po pięćdziesięcioletniej przerwie sytuacja po-
lityczna Polski po upadku komunizmu umoż-
liwiła przywrócenie Ordynariatu Polowego 

WP. 21 stycznia 1991 r. papież Jan Paweł II 
wydał dekret przywracający diecezję woj-
skową oraz bullę w sprawie nominacji ks. 
prał. dr. Sławoja Leszka Głódzia na biskupa 
polowego. Katedrą polową został ustano-
wiony kościół garnizonowy pod wezwaniem 
NMP Królowej Polski w Warszawie (ul. Długa 
13/15). Był to okres odbudowywania pozycji 
duszpasterstwa sprzed II wojny światowej, 
kształtowanie i przywracanie struktur i zmia-
ny świadomości żołnierzy.
Czwartym pasterzem Kościoła w Wojsku Pol-
skim został ks. dr Tadeusz Płoski, który 30 paź-
dziernika 2004 r. przyjął w Katedrze polowej 
święcenia biskupie i odbył uroczysty ingres.
Biskup prof. dr hab. Tadeusz Płoski w posługi-
waniu pasterskim położył akcent na posługę 
słowa (wydano już cztery tomy jego naucza-
nia pasterskiego), formację intelektualną księ-

ży kapelanów oraz edukację etyczną żołnierzy
w ramach etyki normatywnej.
Obecnie diecezja polowa liczy 92 parafie,
w tym jedną zagraniczną – w Mons w Belgii, 
przy kwaterze SHAPE (Polskie Duszpasterstwo 
Wojskowe dla Polskiego Przedstawicielstwa 
Wojskowego przy Komitecie Wojskowym Or-
ganizacji Traktatu Północnoatlantyckiego). Na-
leżą do nich żołnierze, ich rodziny, pracownicy 
wojska, uczniowie szkół wojskowych i pacjenci 
przebywający w szpitalach wojskowych. Posłu-
gą duszpasterską objęte zostały także inne for-
macje mundurowe: Policja, BOR, Służby Celne,  
Straż Ochrony Kolei i harcerstwo.
Posługę duszpasterską w diecezji wojsko-
wych pełni 176 kapelanów, czyli duchownych

dokoñczenie na str. 9
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Konferencja naukowa pt. „W służbie Bogu 
i Ojczyźnie” odbyła się 5 lutego 2009 r.
w Auli Akademii Teatralnej w Warszawie
(ul. Miodowa 22/24). Konferencję poprowa-
dził Dyrektor gabinetu politycznego Ministra 
Obrony Narodowej Andrzej Żak. Uczestnicy 
konferencji w syntetycznym, niemal hasło-
wym skrócie zarysowali problematykę, która 
w formie wyczerpującej zostanie opubliko-
wana jako pokłosie tej konferencji.
Już jednak ten zarys wzbudził duże zainte-
resowanie słuchaczy, gości i kapelanów woj-
skowych, wśród których jest wielu autorów 
prac naukowych z historii duszpasterstwa 
wojskowego. Kwerenda czy to w Centralnym 
Archiwum Wojskowym, czy też Archiwum Akt 
Nowych może okazać się nie tylko pasjonują-
cą przygodą intelektualną. Czasem jeden bra-
kujący dokument pomaga zrozumieć mecha-
nizmy władzy, czas, ludzi, wydarzenia z prze-
szłości. A przeszłość, jak twierdził przenikliwy 
Norwid, „to dziś tylko cokolwiek dalej”.
Uczestnicy konferencji, referujący stan za-
sobów archiwalnych dotyczących duszpa-
sterstwa wojskowego, zachęcali do podjęcia 
badań i oferowali pomoc w poszukiwaniu 
dokumentów…
Andrzej Żak podkreślił na wstępie, że nie 
byłoby tej ważnej w dziejach rocznicy bez 
tysiącletniej wiary narodu i przywiązania do 
Kościoła. Nieprzypadkiem więc jednym z pier-

Poszukiwanie prawdy
wśród dokumentów
– Jeden z kapelanów Narodowych Sił Zbrojnych przewoził pod stertą ziemnia-
ków materiały dotyczące broni V2. To tylko jeden z ciekawych i nieznanych 
epizodów wielkiej epopei, jaką zapisali księża kapelani, towarzyszący polskim 
żołnierzom różnych barw i broni, na wszystkich frontach walk o wolną Polskę. 
Tego rodzaju fakty można znaleźć m.in. w najnowszym nabytku (ok. 2770 do-
kumentów, dotyczących Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych) – poin-
formował Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak na konferencji
z okazji 90. rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego.

wszych aktów odrodzonej II Rzeczypospo-
litej było utworzenie Biskupstwa Polowego
5 lutego 1919 r. Andrzej Żak, m.in. autor 
publikacji o Biskupie Legionów Władysławie 
Bandurskim i pierwszym Biskupie Polowym 
Stanisławie Gallu, przypomniał sylwetkę
i rolę, jaką odegrał Bp Gall w niezwykle trud-
nym okresie – zagrożenia świeżo odzyskanej 
niepodległości. W ciągu kilku zalewie miesię-
cy liczba kapelanów, których wkrótce posyłał 
na front wojny polsko-bolszewickiej, wzrosła 
z 72. do 200. W 1920 r. Bp Gall wielokrotnie 
odwiedzał żołnierzy na froncie walk. To on 
żegnał legendarnego bohatera 20. roku na 
cmentarzu powązkowskim – ks. Ignacego 
Skorupkę. To m.in. jego zasługą było umoc-
nienie struktur duszpasterstwa wojskowego 
w wyniku podpisania konkordatu w 1925 r.
Bp Gall w 1926 r. uczestniczył w mediacji 
podczas przesilenia rządowego. Za swoją 
bezkompromisową postawę wobec nasila-
jącej się wśród kadry oficerskiej demorali-
zacji i rozluźnienia obyczajowego (wzrost 
rozwodów) zapłacił zatargiem z władzami 
wojskowymi, a w konsekwencji dymisją 
z funkcji Biskupa Polowego. Andrzej Żak 
podkreślił też bezkompromisową postawę 
Biskupa Galla wobec okupacyjnych władz 
niemieckich.
Ks. Stanisław Juraszek, od 10 lat proboszcz 
parafii p.w. św. Barbary w Chorzowie, przypo-

mniał, że jest to parafia, która wydała dwóch 
biskupów polowych: Bp. Józefa Gawlinę
i obecnego Biskupa polowego Bundeswehry 
Waltera Mixę. 
Szkicując postać drugiego Biskupa polo-
wego Józefa Gawliny, ks. Juraszek zwrócił 
uwagę, że był on osobą bardzo niewygodną 
dla władzy komunistycznej. Jako opiekun 
polskiej emigracji, świadek wielkiej krzywdy 
narodu i żołnierzy polskich, „sprzedanych” 
po wojnie w wyniku ustaleń poczdamskich, 
poruszał gdzie mógł sumienia winowajców 
tego stanu rzeczy.
Proboszcz gorzowskiej parafii mówił też
o autorytecie Bp. Gawliny, jakim się cieszył
w Rzymie u papieża Piusa XII. Papież liczył 
się z jego zdaniem, np. przy nominacjach 
polskich biskupów. To jego były podopieczny
Ks. Herbert Bednorz, gdy został biskupem, 
stał się tym dla Śląska, kim dla Polski był Pry-
mas Wyszyński, podkreślił śląski duszpasterz.
Prelegent przedstawił również kulisy nomi-
nacji Bp. Gawliny i jego początkowo chłod-
ne przyjęcie przez Marszałka Piłsudskiego. 
– Ksiądz nie był moim kandydatem, mówił na 
pierwszym spotkaniu Piłsudski, ale… przyz-
nał na koniec rozmowy, nie mogę toczyć wal-
ki z Ojcem świętym”. Te początkowo szorstkie 
relacje zmieniły się w przyjaźń. To Bp Gawlina 
chował matkę marszałka w Wilnie, a w końcu 
jego samego 17 maja 1935 r.
Biskup Gawlina, który dobrze poznał metody 
władzy „czerwonych”, nie miał złudzeń co 
do ich dwulicowych intencji wobec Kościo-
ła. Nie ukrywał więc swojego krytycznego 
stosunku do, jego zdaniem, zbyt daleko idą-
cych kompromisów, jakie próbował zawierać
z komunistami Prymas Wyszyński. Ten konflikt 
zresztą podsycali esbecy. O nieznanym szerzej 
świadectwie, jakie złożył w obecności ks. Ju-
raszka Jan Nowak Jeziorański, dotyczącym 
nieporozumień między Prymasem Wyszyń-
skim a Abp. Józefem Gawliną, opowiedział 
podczas konferencji proboszcz od św. Barba-
ry z Chorzowa. Piękny gest przeprosin Kard. 
Wyszyńskiego, jaki uczynił wobec starego 
Abp. Gawliny w Rzymie, świadczy o wielkim 
formacie duchowym Prymasa Tysiąclecia.
O stanie zasobów archiwalnych w Archiwum 
Akt Nowych, dotyczących duszpasterstwa 
wojskowego, mówił dyrektor Tadeusz Kraw-
czak. O skali wszystkich zasobów świadczą 
liczby: dokumenty „mierzą” 42 km, w tym 
19 km akt osobowych. Dyrektor Krawczak 
wspominał m.in. o ciekawych dokumentach 
z dyskusji okołokonkordatowych, zawierają-
cych m.in. zapiski Achillesa Rattiego. Badaczy 
stosunków państwo-Kościół (w tym dotyczą-
ce Dziekanatu Generalnego) w okresie PRL za-
interesują zapewne zabezpieczone w 1995 r.
dokumenty Urzędu ds. Wyznań. Urząd ten 
ściśle współpracujący ze Służbą Bezpieczeń-
stwa, był narzędziem represji wobec Kościoła 
katolickiego. Obszerna dokumentacja zwią-
zana z kapelaństwem niepodległościowym, 
skupionym wokół generałów Boruty-Spie-
chowicza i Abrahama, również jest dostępna
w AAN. Dyr. Krawczak zwrócił uwagę, że pra-
cownicy archiwum odnajdują np. na prośbę 

Konferencja naukowa pt. „W służbie Bogu i Ojczyźnie. Duszpasterstwo wojskowe w latach 1919 - 2009” 
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rodzin materiały, które naprowadzają na ślad 
postaci dotąd nieobecnych w opracowaniach 
o duszpasterstwie wojskowym. Tak było np. 
w przypadku kapelana Boguckiego. Ostatnio 
zbiory AAN wzbogaciły się o dokumenty przy-
wiezione z Argentyny, dotyczące kapelana 
Gawęckiego, więźnia Buchenwaldu i Dachau.
W zbiorach znajduje się m.in. dokument, 
sporządzony przez kancelarię Himmlera, 
który mówi o „wyłuskaniu” 56. kapelanów 
w celu przewiezienia ich do Buchenwaldu. 
W zasobach archiwalnych AAN znajdują się 
bogate materiały fotograficzne, dokumen-
tujące m.in. prace kapelanów legionowych 
oraz związanych z Polskim Państwem Pod-
ziemnym z okresu II wojny. 
Dzięki wyobraźni i staranności przedwo-
jennych parafii i kurialistów zachowało się 
sporo archiwaliów, dzięki którym możemy 
dziś odtwarzać historię duszpasterstwa II RP.
Tego rodzaju dokumenty można znaleźć

w zasobach Centralnego Archiwum Wojsko-
wego. O tych dokumentach mówił Andrzej 
Wesołowski z CAW. 
Ze względu na ograniczenia czasowe po-
zostałe wystąpienia tylko zasygnalizowały 
tematy, których rozwinięcie znajdzie się
w przygotowywanej publikacji. 
Hieronim Sieński, kierownik Działu Infor-
macji Naukowej CBW, mówił o wykazie pi-
śmiennictwa o duszpasterstwie wojskowym, 
znajdującego się w bibliotece wojskowej.
Materiały dotąd rozproszone zostały zgro-
madzone w katalogu działowym. Dużą po-
mocą dla zainteresowanych jest też Polska 
Bibliografia Wojskowa, wydawana przez 
CBW od 1994 r.
Dr Janusz Kośmider przygotował opracowa-
nie na temat Dziekanatu Generalnego, któ-
ry, jak podkreślił, nie może być rozpatrywany
w oderwaniu od stosunków państwo-ko-
ściół w okresie PRL.

Ze względu na ograniczenia czasowe, dwóch 
księży kapelanów, którzy przygotowali ma-
teriały na konferencję, odstąpiło swój czas 
prelegentom gościom. Znajdą się one jed-
nak w przygotowywanej publikacji, która 
będzie plonem tego spotkania. Ks. kmdr dr 
Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej opracował 
temat „Kuria polowa w latach 1991-2004”, 
a ks. płk dr Zbigniew Kępa, notariusz Ku-
rii Polowej – „Ordynariat polowy w latach 
2004-2009”.
Zamykając konferencję Andrzej Żak przyto-
czył słowa Biskupa Płoskiego: Jestem tam, 
gdzie żołnierz, które oddają istotę misji i dzie-
dzictwa duszpasterstwa wojskowego. Kape-
lani zawsze byli depozytariuszami pamięci 
narodowej, tej „domowej” historii, która 
przechowała pamięć o naszych bohaterach, 
powiedział na zakończenie.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

ks. por. Kamil Szustak:
– Świętowanie jubileuszu za-
wsze niesie w sobie ładunek, 
przesłanie ku przyszłości. Jeśli 
wspominamy to po to, żeby 
się uczyć i podejmować pew-
ne zadania wobec wezwań 

współczesnych. Zawsze najważniejszym pro-
blemem jest człowiek. Zarówno wtedy, 90 lat 
temu, w czasach współczesnych i w przyszło-
ści zawsze najważniejszy jest człowiek, który 
ma konkretne odniesienia do Pana Boga. Tak-
że żołnierz, który na różnych płaszczyznach 
podejmuje swoją misję, ma odniesienie do 
Pana Boga i dlatego obecność kapelana wi-
dziana w świetle tych historycznych przesłań, 
które dzisiaj (5.02.2009 r. – przyp. red.) przy-
pominamy na Mszy św. i teraz na konferencji 
naukowej, jest tak ważna, bo kapelan służy 
tej tajemnicy, która jest w człowieku, tajemni-
cy obecności Pana Boga. 
Myślę, że te wszystkie przykłady wielkich ka-
pelanów, ale także tych trudnych wydarzeń  
pokazują, że na przestrzeni dziesięcioleci 
bardzo mocno ukształtowała się forma pracy 
duszpasterskiej. Czasy współczesne niosą ze 
sobą trudne wyzwania zmierzenia się z prak-
tycznym materializmem, który niestety doty-
ka nie tylko poszczególne jednostki, ale całe 
narody, co  daje się odczuć w pracy duszpa-
sterskiej, ale to czego uczymy się z tych wyda-
rzeń, jubileuszu 90-lecia, to przede wszystkim 
odwagi w podejmowaniu kolejnych przed-
sięwzięć, zadań, a przede wszystkim tego, 
że są one wsparte mocą Ducha św., który 
ciągle podpowiada nowe formy, sposoby, jak
z Chrystusem dotrzeć do człowieka. 

ks. Stanis³aw Juraszek:
– Każda epoka niesie ze sobą 
wezwania i zagrożenia. Ka-
znodzieja w dzisiejszej homi-
lii ukazał postawy od pracy 
organicznej, która polegała 
na zorganizowaniu, na da-

niu świadectwa w konflikcie z bolszewikami, 
a kapelana z Biskupem Gawliną nazwał mę-

Odnosząc się do pytania, jakie stawiają nie-
którzy dziennikarze o posługę kapelanów
w szpitalnictwie wojskowym... ja posługując 
8 godzin w szpitalu, wspólnie z trzema ka-
pelanami, nie mam wolnego czasu dla siebie.
To jest odpowiedź na to, czy kapłan w szpitalu 
jest potrzebny. Zastanawiam się, co by było, 
gdyby księdza tam nie było. Najlepiej zresztą 
zapytać samych chorych.

ks. p³k Stanis³aw Gulak
Na przeszłości musimy się 
uczyć, ponieważ historia daje 
podwaliny pod to, co dzieje 
się nie tylko w Ordynariacie, 
ale w ogóle w całej Ojczyźnie. 
Naszej polskiej, chrześcijań-

skiej tradycji nie można się wyrzekać, tak jak 
chcieliby tego poniektórzy współcześni, two-
rzący style czy mody liberalne. Nie można ode-
rwać się od tego, co jest zrębem wszystkiego, 
a rzeczywistość trzeba tworzyć nowoczesną, 
taką jak przystało na XXI w. Po chrześcijańsku 
wiadomo – jest to trzecie tysiąclecie – do któ-
rego przygotowywał nas papież Jan Paweł II
w sposób bardzo otwarty i dający perspektywę 
tego, że nie będzie to łatwy czas. 
Każdy Biskup Polowy  ma inne zadania, na 
miarę swojego czasu, ale być może te zadania 
są dzisiaj jeszcze poważniejsze i trudniejsze ze 
względu na to, że patrząc globalnie na Eu-
ropę i świat, chrześcijaństwo ma przed sobą 
wiele różnych trudności, bo nie jest łatwo 
dzisiaj przyciągnąć młodego człowieka do 
Kościoła, tym bardziej w wojsku.
Kiedy 18 lat temu odradzał się nowy Ordy-
nariat po czasach komunistycznych, to było 
trudno i łatwo zarazem. Tłumy ludzi przycho-
dziły do Biskupa Głódzia, bo było to coś no-
wego, coś co tworzyło się. Z jednej strony było 
wielu ciekawskich, ale z drugiej strony „jakoś 
to tak na fali szło”. Natomiast dzisiaj wielu 
ludzi stoi z boku, wielu zdystansowało się
i nie ma tutaj jakiejś powierzchownej atrak-
cyjności, która przyciąga, ale tę atrakcyjność 
głęboką trzeba dać stworzyć na podbudowie 
Ewangelii, na podbudowie człowieczeństwa, 
miłości i to są zadania współczesne, które sto-
ją przed nami. 

oprac. Anna Tokarska

Ordynariat Polowy wczoraj i dziś
czennikami. Później okres powojenny nazwał 
wielką dziurą czy luką, pustką, próbą zamiany 
wartości, a dzisiejsze czasy, w takim ogromnym 
skrócie, ja bym nazwał powrotem do źródeł. Je-
żeli chcemy uchronić tożsamość Polaków, jeżeli 
chcemy, aby nasza Ojczyzna była silna, to musi-
my w  haśle: Bóg, Honor, Ojczyzna wszystkie te 
trzy elementy zachować w ogromnej proporcji. 
Nie ma dobrego narodu, jeżeli nie kieruje się 
zasadami Dekalogu, nie ma dobrej Ojczyzny, 
jeżeli nie ma tam honoru, nie ma przyszłości 
naród, który nie sięga do wspaniałych postaci; 
kapłanów, żołnierzy. 
Największe wyzwanie współczesności widzę 
w budowaniu tożsamości narodowej. Dzisiaj 
obserwuję kryzys tej tożsamości, dlatego, że 
młodzi ludzie coraz bardziej zwodzeni są na 
manowce i część z nich zagubiło się; to widać 
gołym okiem. Poprzez pokazywanie dobrych 
wzorców, trzeba ich osadzać w tej rzeczywisto-
ści, w tradycji narodowej. Trzeba także podkre-
ślić, że obchodzimy w tym roku 70-lecie śmierci 
Romana Dmowskiego. Był to człowiek niesa-
mowitej wiedzy, zasług, a dziwna rzecz, że na 
ten temat jest cicho w mass mediach. 
Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj dzisiaj być
i wspólnie świętować jubileusz 90-lecia Biskup-
stwa Polowego. Chciałbym, aby Ordynariat nie 
zszedł z dobrego azymutu, niech idzie drogą 
prostą, ewangeliczną, drogą prawdy i patrio-
tyzmu.

ks. pp³k Marek Kwieciñski
Przede wszystkim trzeba za-
wsze pamiętać o powołaniu 
Kościoła, w tym kapłaństwa
i duszpasterstwa wojskowego. 
W oparciu o duszpasterzowa-
nie, niesienie wiary, miłości

i modlitwy tworzymy postawy moralne i dalej 
służymy również tradycji. Nigdy odwrotnie. Wy-
zwania na przyszłość? Na pewno nowe czasy 
będą tworzyły dla nas nowe wyzwania bardziej 
charakterystyczne w jakiejś mierze, ale zawsze 
musimy służyć podstawowym sprawom, przede 
wszystkim bycia z żołnierzem i z rodzinami
żołnierskimi. 

wiadectwa w konflikcie z bolszewikami, 

skiej tradycji nie mo
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Czy wyniki ekshumacji szczątków gen.
Sikorskiego przybliżyły nas do prawdy?
–  Wydaje mi się, że tak. Warto było wyko-

nać te badania w myśl ogólnej zasady: 
lepiej wiedzieć jak najwięcej niż jak naj-
mniej, nawet jeżeli w sensie badawczym 
nie do końca są to wyniki satysfakcjonują-
ce. W tym sensie nie są do końca satysfak-
cjonujące, że nie uzyskaliśmy ostatecznej 
odpowiedzi na pytanie: z czyjej inspiracji
i dlaczego zginął gen. Sikorski. Po tych ba-
daniach, które zostały ujawnione, wiemy 
jednak, że nie był to strzał w tył głowy, 
nie było to zabójstwo wykonane w taki 
właśnie gwałtowny sposób. Wiemy na 
pewno, że jest to ciało generała i że ob-
rażenia, których doznał są pochodzenia 
powypadkowego, a w związku z tym jest 
bardzo prawdopodobne, iż rzeczywiście 
w momencie uderzenia samolotu o taflę 
wody doszło do tak silnego wstrząsu, iż 
ciało generała tego nie wytrzymało i w 
wyniku obrażeń zginął. Oczywiście rodzi 
to pytania dodatkowe, np.: jak to się stało, 
że akurat pilot, jako jedyny przeżył, skoro 
tak silne uderzenie nawiedziło wszystkich 
biorących udział w tym tragicznym wy-
padku, a także dlaczego, mimo, iż samo-
lot wodował, a nie wbił się pionowo 
w kierunku dna morza, tenże wstrząs 
musiał być aż tak silny? Ale nie da się 
ukryć, że tak to już jest z badaniami, że 
każda nowa porcja wiedzy powoduje 
powstawanie katalogu nowych pytań 
i ewidentnie – także w tym przypadku 
– trzeba się z tym liczyć. 

Pozostają nam archiwa, przede wszyst-
kim brytyjskie, sowieckie, niemieckie, 
polskie, ale także hiszpańskie czy fran-
cuskie...
–  W związku z hipotezami, które funkcjo-

nują i mają swoje uzasadnienie, choćby 
cząstkowe, na pewno warto dalej szu-
kać śladów wyjaśniających okoliczności 
tej tragedii w archiwach brytyjskich, 
sowieckich, a także polskich – chociaż 
wydaje się, że tutaj wszystko zostało 
już przebadane; zarówno w Instytucie 
Sikorskiego, jak i w Instytucie Piłsud-
skiego oraz na terenie kraju archiwalia 
są nam dobrze znane. 
Wydaje mi się, że najmniej przebada-
ne, oczywiście poza dokumentami bry-
tyjskimi, które są mało dostępne (ale 
być może rzeczywiście nie zawierają, 
jak chcą Brytyjczycy, żadnych rewela-

poziomie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych. Wydaje się, że z polskiej 
perspektywy, to jest ten właściwy poziom, 
skąd powinna odbywać się kwerenda na 
terenie państw, które nas interesują, czyli 
właśnie Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.

Jaki jest na dzień dzisiejszy dostęp do 
poszczególnych archiwów, szczególnie 
tych, których zbiory mogły by wnieść 
najwięcej do prowadzonego śledztwa?
–  W każdym kraju wygląda to inaczej. Nie 

mam wiedzy na temat Hiszpanii, choć 
znam historyków, którzy ewidentnie wcho-
dzą w tamte przestrzenie archiwalne i nie 
mają kłopotów, żeby tam dotrzeć (np. 
historycy zajmujący się polskim środowi-
skiem emigracyjnym, w tym historią Radia 
Madryt). Także generalnie są to archiwa 
otwarte, ale czy akurat dotyczące wywiadu 
czy kontrwywiadu, tego nie wiem. 
Tradycyjnie mówi się, że archiwa postso-
wieckie są najmniej dostępne, ale z dru-
giej strony wiem z relacji otrzymywanych 
od konkretnych historyków (np. dr. Dariu-
sza Roguta, czy też dr. Bogdana Musiała), 
że badacze, którzy już tam się znaleźli
i mają swoje dojścia, również personalne, 

Z dr. hab. Janem Żarynem, dyrektorem Biura Edukacji Publicznej 
Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawia Anna Tokarska

Tajemnica śmierci
generała Sikorskiego

cji) są archiwa sowieckie i …hiszpańskie. 
Jest to oczywiście pewnego rodzaju trop 
w związku z tym, że Hiszpania w czasie 
II wojny światowej stanowiła na mapie 
Europy miejsce przecinania się wszystkich 
możliwych wywiadów, m.in.: niemiec-
kiego, brytyjskiego i polskiego, bo prze-
cież polskie drogi kurierskie prowadziły 
poprzez Hiszpanię z Francji do Portugalii
i dalej do Londynu. Ale działał tam rów-
nież wywiad sowiecki i włoski, także jest 
to nagromadzenie różnych możliwych 
źródeł, które powinny się gdzieś na terenie 
kontrwywiadu hiszpańskiego znajdować. 
Warto więc na pewno i w tamten region 
Europy się udać. Mamy świetnych specja-
listów od historii Półwysepu Iberyjskiego, 
jak choćby dr. Pawła Skibińskiego.

Oczywiście jest to dobra wola poszcze-
gólnych państw, że chcą otwierać swoje 
archiwalia, ale czy rząd polski może coś 
w tej sprawie zrobić, żeby ułatwić pracę 
polskim śledczym?
–  Myślę, że oczywiście poziom dyploma-

tyczny MSZ jest szalenie istotny i on po-
winien wzmacniać, dawać impuls pozwa-
lający na merytoryczne rozmowy już na 
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Ostatnie zdjęcie Władysława Sikorskiego przed ka-
tastrofą

Liberator AL 523 po katastrofie, z przełamanym kadłubem, 
leżący do góry dnem dziesięć metrów pod powierzchnią 
morza. Na powierzchni widoczne plamy oleju
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czy to do archiwum Gorbaczowa, czy do 
archiwów NKWD, czy do archiwów partyj-
nych (np. dokumentacji dotyczącej spraw 
zagranicznych; fragment tej dokumenta-
cji zamieścił w „Procesie moskiewskim” 
W. Bukowski), mogą uzyskać w miarę 
szeroki dostęp do archiwaliów. Także
w dużej mierze zależy to od aktywności 
badawczej, a ponieważ bezsprzecznie jest 
to temat szalenie ciekawy i podniecający, 
to myślę, że szczególnie w młodym poko-
leniu znajdą się zapaleńcy, żeby taką de-
tektywistyczną pracę podjąć. Ewidentnie 
zachęcam.

Żyją jeszcze świadkowie wydarzeń zwią-
zanych ze śmiercią gen. Sikorskiego oraz 
osoby, które miały z nimi bezpośredni 
kontakt. Czy po tylu latach od gibraltar-
skiej katastrofy relacje te mogą stanowić 
wiarygodne źródło informacji?
–  Nie sądzę, żebyśmy za pośrednictwem 

relacji uzyskali cokolwiek nowego, czego 
jeszcze do tej pory nie wiadomo. Jest to
z definicji mało wiarygodne źródło infor-
macji po tak długim okresie czasu. Pokole-
nie wówczas dorosłe, aktywne intelektual-
nie i reprezentujące ważne instytucje pol-
skie już nie żyje. Świadkowie albo żyli na 
obrzeżach centrum wydarzeń, albo należą 
do młodszego pokolenia – obserwatorów. 
Jest to już raczej relato refero po kimś, po 
starszym pokoleniu i nie sądzę, żeby takie 
relacje cokolwiek nowego wnosiły. 
Jeśli jednak wypowiedzi te można skon-
frontować z jakimiś innymi źródłami, to 
oczywiście nabierają one większego zna-
czenia. Ponieważ jesteśmy jednak ponad 
60 lat od tamtych wydarzeń, to siłą rzeczy 
relacje te nie nabierają wartości z dziesię-
ciolecia na dziesięciolecie. 

Obecnie kluczowym wątkiem w śledz-
twie jest ustalenie przyczyn katastrofy, 
jeśli uznano, że generał zginął w wyniku 
obrażeń odniesionych w wypadku lotni-
czym. Pojawiają się wątki „pójścia tro-
pem fabryki produkującej Liberatory”. 
Jakie działania w związku z tym będą 
podejmowane?
–  Trzeba by się o to zapytać specjalistów od 

technologii budowy Liberatora, a ja do 
nich z pewnością nie należę. Ale oczywi-

ście można prowadzić śledztwa w różnych 
kierunkach, także pod tytułem wyklucze-
nia. Przykładowo, żeby wyeliminować 
pewne pytania, warto zapytać specjali-
stów, czy można znaleźć konkretne osoby, 
nie pilotów, ale właśnie mechaników, któ-
rzy byliby zdolni nie tylko dotrzeć do Li-
beratora, ale jeszcze znaleźć taki element 
w konstrukcji samolotu, którego zniszcze-
nie stanowiłoby „gwarancję” katastrofy. 
I oczywiście takie gry detektywistyczne 
można prowadzić. Prawdopodobnie jest 
to dobry temat nie tyle do odkrycia, kto 
stał za ewentualnym zamachem na życie 
gen. Sikorskiego, ale do prezentacji opinii 
publicznej, szczególnie dla młodego po-
kolenia, ciekawego tematu; jak Liberator 
był budowany, z czego składały się po-
szczególne części, z jakiego materiału były 
budowane i dlaczego, jak na tamte czasy, 
był to tak nowoczesny samolot. Widzę to 
raczej w takiej konwencji, że katastrofa 
nad Gibraltarem może stać się inspiracją 
do szukania ciekawych wątków w historii 
techniki. 

Czy Pan Profesor uważa, że tajemnica 
śmierci generała Sikorskiego zostanie 
kiedykolwiek w pełni wyjaśniona, zwa-

żywszy na kontekst historyczny tego wy-
darzenia?
–  Wydaje mi się, że nie. Bardzo trudno 

będzie udowodnić, że generał Włady-
sław Eugeniusz Sikorski na pewno zginął
w wypadku samolotowym, choć wydaje 
się to bardzo prawdopodobne na dzi-
siejszym etapie badań. Jednak zarówno 
postać generała, jak i ówczesna sytuacja 
polityczna były tak determinujące ko-
nieczność zadawania pytań o przyczyny 
śmierci, że na pewno jeszcze przez dzie-
sięciolecia i być może dłużej znajdą się 
– i słusznie – historycy, którzy do końca 
nie będą chcieli uwierzyć w taką właśnie 
ostateczną wersję zdarzeń. Nie będą 
chcieli przyjąć werdyktu, że to los, przy-
padek spowodował bardzo poważne od-
wrócenie się sytuacji Polski na ówczesnej 
międzynarodowej mapie koalicyjnej, co 
w dużej mierze przyczyniło się do upadku 
naszych realnych możliwości tworzenia 
niepodległej Ojczyzny. To są zbyt poważ-
ne rzeczy, które żeśmy stracili, by sprawę 
śmierci generała Sikorskiego oddać tylko 
przypadkowi, choć nie da się ukryć, że
i on ewidentnie mógł się zdarzyć. 

Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę.

będących jednocześnie oficerami zawodowy-
mi w Wojsku Polskim, oraz 12 kapelanów po-
mocniczych, tj. duchownych, którzy wykonują 
stałe zadania we własnej diecezji lub zakonie, 
pełniąc dodatkowo posługę w Wojsku Pol-
skim. W korpusie księży kapelanów znajduje 
się 8 kapelanów Kościoła greckokatolickiego.
Co roku, w przeddzień święta Wniebowzięcia 
NMP, do Częstochowy dociera piesza piel-
grzymka wojskowa. Pątnicy w mundurach 
przybywają także z Niemiec, Litwy, Słowacji, 
USA i Ukrainy. Z kolei reprezentacja polskich 

żołnierzy co roku w maju bierze udział w Mię-
dzynarodowej Pielgrzymce Żołnierzy do Lour-
des oraz do Lewoczy na Słowacji.
Od 1992 r. Ordynariat Polowy wydaje dwuty-
godnik „Nasza Służba”. Jest to pismo o cha-
rakterze formacyjno-informacyjnym, adreso-
wane do żołnierzy i rodzin wojskowych. Po-
mocą w pracy duszpasterskiej są liczne publi-
kacje Wydawnictwa Ordynariatu Polowego, 
m.in. Pismo Święte, modlitewniki, śpiewniki 
żołnierskie, nauczanie biskupów polowych, 
albumy, m.in. „Czołem żołnierze” z wizyty
w Polsce Ojca św. Benedykta XVI i wydaw-
nictwa pielgrzymkowe. Od 2004 roku działa 
strona internetowa Ordynariatu Polowego,

na której obszernie dokumentowane są bieżą-
ce wydarzenia z życia Kościoła i diecezji woj-
skowej (www.ordynariat.pl).
Poczynając od 1995 roku, w rocznicę przywró-
cenia Ordynariatu Polowego, biskup polowy 
przyznaje dyplom „Benemerenti”, „dla podkre-
ślenia zasług osób, które dają świadectwo naj-
wyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki 
i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”, 
a także medal „Milito pro Christo”. W 2008 r.
Biskup Polowy WP ustanowił medal i dyplom 
„Gloria intrepidis et animi promptis” (Chwała 
ofiarnym i nieustraszonym), promujący wśród 
służb mundurowych postawy „świadczące
o prawdzie, bohaterstwie i sprawiedliwości”.

kes/at
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Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Biskup Wiktor 
Skworc odwiedził 24 stycznia polskich żołnierzy, pełniących misję
w Czadzie. W trakcie krótkiej wizyty Biskup spotkał się z dowództwem 
polskiego kontyngentu i zapoznał ze służbą naszych żołnierzy na afry-
kańskiej ziemi. Podczas pobytu w Afryce delegacja Episkopatu wizyto-
wała polskie placówki misyjne.

Biskup Wiktor Skworc wœród polskich ¿o³nierzy w Czadzie

Płk Maciej Siudak przedstawił gościom zakres 
zadań mandatowych, jakie realizują polscy 
żołnierze w Czadzie. „Głównym elementem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie 
odpowiedzialności, w którym w sześciu obo-
zach dla uchodźców przebywa około 130 ty-
sięcy Sudańczyków z Darfuru” – powiedział 
dowódca PKW. Polski kontyngent zapewnia 
bezpieczny kontakt organizacji humani-
tarnych z uchodźcami i – co najważniejsze 
– stały dostęp niezbędnych środków do życia 
dla Sudańczyków, które są dostarczane kon-
wojami z pomocą humanitarną. O szczegó-
łach działalności humanitarnej i pomocowej 
Polaków w regionie Wadi Fira informował 
kapelan PKW Czad ks. mjr Tomasz Paroń. Ka-
pelan PKW brał udział w akcji organizowa-
nia pomocy dla szkoły w Iribie. Dzięki jego 
wysiłkom i licznego grona ludzi dobrej woli, 
dzieci z Iriby otrzymały wiele pożytecznych 
darów. Rozdano przybory szkolne w miejsco-
wej szkole, a żołnierze wyremontowali dwa 
budynki dydaktyczne. 
Ksiądz Paroń zaprezentował również aspek-
ty prowadzonej pracy duszpasterskiej:
„W czasie misji jestem zawsze do dyspozycji 

Z ¿ycia „Specjalsów” w Afganistanie – relacja ksiêdza kapelana

Oprócz licznych zadań bojowych żołnierze 
ze Zgrupowania Sił Specjalnych (ZSS) przy-
gotowują, organizują i uczestniczą w akcjach 
humanitarnych i pomocy medycznej. W wi-
gilijny ranek, żołnierze z 1 Pułk. Spec. odwie-
dzili dzieci w szkole, którym ofiarowali: kredę, 
tablice, plecaki, kredki, długopisy i piłki do 
gry. Przedmioty te pozyskali z Regionalnego 
Dowództwa Południe. Po południu odbyła 

się Wieczerza wigilijna. Dowódca ZSS, ppłk 
Sławomir Berdychowski złożył wszystkim ży-
czenia, podziękował za dobrą służbę. Kapelan 
odczytał Ewangelię, poświęcił opłatki, a na-
stępnie wszyscy podzielili się tym białym chle-
bem, składając sobie staropolskim zwyczajem 
wzajemne życzenia. W atmosferze wzajemnej 
życzliwości spożyto też pokarmy, które logi-
styka przygotowała na stół wigilijny. O półno-

cy żołnierze polscy i słowaccy udali się 
do kaplicy na Pasterkę. Oświetlenie
w kaplicy oraz przy szopce wykonał 
Jarek „Yeti”, nasz złota rączka.
Akcje pomocy humanitarnej i me-
dycznej odbyły się także 30 grud-
nia. Dowodził nimi ppłk Sławomir 
Berdychowski, a w terenie mjr „Irys”
(1 Pułk. Spec.). Akcję zorganizowali 
oraz przeprowadzili żołnierze z 1. Puł-
ku Specjalnego i Formozy, nieza-
wodni tak w akcjach bojowych, jak 
i w ochronie. Ks. kapelan odpowie-
dzialny w ZSS za akcje humanitarne 
wraz z żołnierzami zawieźli do po-
bliskich miejscowości obuwie, folie 

przeciwdeszczowe, węgiel, piecyki, koce, 
zabawki, piłki do gry, zestawy higieniczne, 
zimowe zestawy dziecięce, zestawy spożyw-
cze i swetry. Lekarz wraz z pomagającym mu 
pielęgniarzem, przebadali chorych, udzielili 
im doraźnej pomocy medycznej zalecając jak 
należy zażywać otrzymane po badaniu leki. 
Ludzie, u których byliśmy okazywali nam 
swoją wdzięczność, starszyzna miejscowości 
podziękowania. Cała akcja miała na celu po-
moc, ale także pokazanie, że nasi żołnierze nie 
tylko walczą z terrorystami, ale i pomagają lu-
dziom potrzebującym pomocy. Bez wątpienia 
takie akcje zmieniają sposób patrzenia miej-
scowej ludności na obecność żołnierzy ISAF
w Afganistanie.
Wielu żołnierzy, pomimo trudnych warun-
ków i konieczności pozostawania w ciągłym 
pogotowiu, uczestniczy w Mszach św. z po-
dziwu godną regularnością. W dniach 20 i 21 
grudnia zostały zorganizowane dla żołnierzy 
Rekolekcje Adwentowe. Msze św. odprawili 
i nauki wygłosili ks. por. Peter Dzijak z armii 
słowackiej oraz ks. ppłk Bogdan Słotwiński, 
dla chętnych stworzono możliwość spowie-
dzi. Również w ostatni dzień roku żołnierze 
uczestniczyli w Eucharystii dziękując za mi-
niony rok i prosząc o wstawiennictwo opatrz-
ność w nadchodzącym. 

ks. ppłk Bogdan Słotwiński/oprac. kes

Z Afganistanu otrzymaliśmy wiadomości o działalności żołnierzy Zgrupowania 
Sił Specjalnych (nazywanych Specjalsami – przyp. kes), w którego skład wchodzą
1 Pułk Specjalny, Żołnierze GROMu i FORMOZY. Wraz z nimi, w Afganistanie, prze-
bywa ks. kapelan ppłk Bogdan Słotwiński. Poniżej zamieszczamy jego relację.

dla potrzebujących wsparcia 
kolegów w mundurach. Wspól-
nie spędziliśmy na misji Święta 
Bożego Narodzenia. Oprócz 
codziennej działalności kape-
lana, prowadzę nauki przed-
małżeńskie, przygotowałem 
również chętnych żołnierzy do sakramentu 
bierzmowania. W grudniu zostali bierzmowa-
ni przez Biskupa Polowego WP Tadeusza Pło-
skiego” – relacjonuje ksiądz kapelan.
Kolejnym elementem wizyty było zapoznanie 
gości z infrastrukturą bazy North Star. Z za-
ciekawieniem odwiedzili camp zamieszkały 
przez księdza Paronia. W trakcie odwiedzin Bi-
skup pobłogosławił wszystkim mieszkańcom 
polskiej bazy. Kilka godzin wcześniej, podczas 
spotkania z żołnierzami Polskiej Grupy Lotni-
czej w Abeche, Biskup, wraz z towarzyszącymi 
mu kapłanami, odprawił Mszę w intencji pol-
skich żołnierzy pełniących misję w Czadzie. 
Biskup tarnowski Wiktor Skworc odwiedził 
polskich żołnierzy w trakcie podróży, której 
celem były spotkania z polskimi duchowny-
mi i siostrami zakonnymi, pełniącymi po-
sługę na placówkach misyjnych w Czadzie

i Republice Środkowoafrykańskiej. W Cza-
dzie Biskup Skworc spotkał się z Biskupem 
diecezji Ndżamena oraz wizytował placówki 
misyjne. Podczas odwiedzin w bazie North 
Star Biskupowi tarnowskiemu towarzyszył 
m.in. dobrze znany polskim żołnierzom
ks. Stanisław Worwa, od kilku lat pełniący 
posługę w Ndżamenie. Delegacja Episko-
patu, powracając do stolicy, uczestniczyła
w patrolu śmigłowcowym na obrzeżach 
obozu sudańskich uchodźców. Jego uczest-
nicy mogli zobaczyć warunki, w jakich żyją 
uchodźcy po ucieczce z Darfuru. „Dziękuję 
Wam za to, że stoicie tu na straży pokoju
i zapewniacie bezpieczeństwo mieszkańcom 
tej ziemi” – powiedział Biskup Wiktor Skworc 
żegnając się z polskimi żołnierzami. 

mjr Dariusz Kudlewski
oficer prasowy PKW Czad/at
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Myœli
nieprzedawnione

Nie ma zasług, jest tylko dług
spłacany Bogu i ludziom.

Niebanalne
życiorysy

Pierwszy historyk Kościo-
ła, Euzebiusz, przytacza 
list św. Dionizego Wiel-
kiego (+ 265), który opi-
suje pogrom chrześcijan, 
jaki odbył się w Aleksan-
drii pod koniec 248 roku 
lub na począta Apolonia. 

Być może, Dionizy był naocznym świad-
kiem wydarzeń. Na pewno znał świadków.
W jednym z fragmentów owego listu znajdu-
je się opis męczeństwa św. Apolonii: „Apo-
lonia była już podeszła wiekiem. A jednak 
poganie, nie patrząc na to, rzucili się na nią, 
zmiażdżyli jej szczęki i powybijali wszystkie 
zęby. Następnie tłum rozszalały żądzą krwi 
rozpalił stos przed miastem i zagroził Świę-

tej, że ją żywcem spali, jeśli nie będzie zło-
rzeczyć Chrystusowi. Na to Święta poprosiła 
o chwilę do namysłu, a potem gotowa na 
ofiarę, sama się w ogień rzuciła i spłonęła”. 
Miało się to wydarzyć pod koniec roku 248 
lub na początku roku 249.
Św. Apolonia zdobyła się na ten heroiczny 
akt z obawy, by poganie nowymi katuszami 
i powolną śmiercią na stosie nie załamali jej 
woli. Nie była to więc śmierć samobójcza, 
ale bohaterskie oddanie życia za najwyższą 
wartość, jaką jest wieczne zbawienie. Żar 
jej miłości do Chrystusa był tak potężny, 
że stłumił w niej obawę przed męką ognia 
doczesnego. Równocześnie św. Apolonia 
dała poganom piękny przykład, że nie tylko 
nie lęka się pogróżek, ale sama jest gotowa 

Święta Apolonia, dziewica i męczennica
oddać życie dla sprawy Bożej. Jej heroiczny 
czyn był także zachętą dla chrześcijan, by dla 
Chrystusa byli gotowi na wszelkie ofiary.
Kult św. Apolonii rozszerzył się rychło
w całym chrześcijaństwie, tak na Wscho-
dzie, gdzie poniosła męczeńską śmierć, jak 
też na Zachodzie. W Rzymie przy bazylice 
NMP w Zatybrzu wystawiono jej bazylikę. 
Ikonografia przedstawia Świętą z obcęgami 
dla przypomnienia, że zmiażdżono jej usta
i wybito zęby. Święta uchodzi jeszcze dotąd 
za patronkę wzywaną w chorobach zębów i 
dziąseł. „Pontyfikał krakowski” z XV wieku 
nazywa św. Apolonię patronką Regni Polo-
niae - Królestwa Polskiego.

źródło: brewiarz.pl

Psałterz Dawidów

Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego 
ukazał się drukiem w Krakowie u schyłku 
1579 roku. Poeta nie tłumaczył psalmów
z oryginału hebrajskiego, lecz z wersji łaciń-
skiej – z przekładu szkockiego humanisty 
czasów odrodzenia George’a Buchanana, 
który lepiej oddał emocjonalne i stylistyczne 
bogactwo tekstu pierwotnego. O tę świętość 
tekstu Kochanowskiemu chodziło najmoc-
niej. Psałterz Dawidów jest bowiem dla poety 
przejawem religijności prywatnej, skupionej 
wokół intymnej więzi osoby ludzkiej i Boga. 
Powstało arcydzieło liryczne. 

Nagrania dokonał zespół Ars nova, pod dy-
rekcją Jacka Urbaniaka. Muzycy specjalizują 
się wykonawstwie muzyki europejskiej XIII-
-XVI wieku.  Artyści mają na koncie wiele 
międzynarodowych sukcesów i należą do 
ścisłej czołówki tego typu zespołów działa-
jących w Polsce. 
Do płyty dołączono interesujący opis pre-
zentowanych kompozycji.
Znakomite, poparte głęboką wiedzą, opra-
cowanie i profesjonalne wykonanie dosko-
nale oddają renesansowy klimat kompo-
zycji. 

Leszek Mateusz Gorecki 

Mikołaj Gomółka przeszedł do historii jako 
kompozytor jednego z najważniejszych dzieł 
muzyki staropolskiej: Melodyje na Psałterz 
polski, wydanego w Krakowie, w roku 1580. 
Dzielo to wypełniło w pewnym stopniu lukę, 
po prawie nie istniejących w polskiej tradycji 
muzycznej takich gatunków jak madrygał 
czy chanson.
Wszystkie psalmy skomponowane są na 
czterogłosowy zespół wokalny.
Na przedstawianym dzisiaj krążku zarejestro-
wano to arcydzieło polskiego renesansu.
Kierując się XVI wieczną praktyką wykonaw-
czą artyści prezentują psałterz w wersji wo-
kalno – instrumentalnej z użyciem renesan-
sowego instrumentarium. 
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Rozpoczynając uroczystą liturgię, Biskup to-
ruński Andrzej Suski powiedział: „Dziękuje-
my Bogu za blisko sto lat jej życia. A było to 
życie oddane bez reszty Ojczyźnie, dla któ-
rej, jak głosi Pieśń Konfederatów – „Nie żal 
żyć w nędzy, nie żal i umierać”. Taką dewi-
zą kierowała się Pani Generał od lat swojej 
młodości...”.
W homilii Biskup Tadeusz Płoski przypomniał 
słowa Jana Nowaka Jeziorańskiego, który 
nazywał ją „postacią legendarną”. – Nie za-
biegała o zaszczyty i materialne gratyfika-
cje, rezygnowała z ofiarowywanych przywi-
lejów, żyła skromnie do końca poświęcając 
czas i siły służbie publicznej – powiedział. 
Pożegnanie Pani Generał obwieścił dzwon 
Tuba Dei. Prezydent Lech Kaczyński w liście 
do uczestników uroczystości pogrzebo-
wych napisał, że odeszła jedna z najwybit-
niejszych Polek XX wieku, wielka patriotka.
W imieniu Prezydenta, szef BBN Aleksander 
Szczygło zaznaczył, że Elżbieta Zawacka 
swoim życiem pokazała, że możliwy jest try-

„Nasza Pani Profesor Generał niosła pochodnię służby i żarliwej modlitwy” – mówił 
podczas Mszy św. pogrzebowej w kościele pw. Świętych Janów, w intencji Elżbiety 
Zawackiej ps. „Zo”, Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski. W Toruniu pocho-
wano legendarną kurierkę Armii Krajowej, jedyną kobietę wśród Cichociemnych, 
profesora i społecznika. Zmarła 10 stycznia w wieku 99 lat. 

umf odwagi i wierności ideałom. Słowa po-
żegnania skierował także Prof. Władysław
Bartoszewski, reprezentujący na uroczysto-
ściach urząd premiera oraz kanclerz Kapi-
tuły Orderu Wojennego Virtuti Militari, gen 
Stanisław Nałęcz-Komornicki. W uroczysto-
ściach pogrzebowych uczestniczyli m.in.: 
Biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, Józef 
Szamocki, przedstawiciele rządu, Senatu
i Sejmu RP, władze Torunia i województwa 
kujawsko-pomorskiego, reprezentanci do-
wództwa WP, harcerze, kombatanci i rzesze 
mieszkańców Torunia. 
Ciało Elżbiety Zawackiej, zgodnie z ceremo-
niałem wojskowym, spoczęło na lawecie i uli-
cami Torunia zostało przewiezione na cmen-
tarz św. Jerzego.
Elżbieta Zawacka „Zo” była jedyną kobietą 
wśród „cichociemnych”, skoczków spado-
chronowych w okresie II wojny światowej.
W latach 1939-1945, posługując się fałszywy-
mi dokumentami, przekraczała granice ponad 
sto razy przenosząc wiadomości i meldunki. 

Brała udział w powstaniu warszawskim. Po 
wojnie była represjonowana i więziona przez 
władze. W latach sześćdziesiątych Elżbieta 
Zawacka zajęła się gromadzeniem materia-
łów historycznych dokumentujących dzia-
łalność Armii Krajowej w czasie wojny, jako 
emerytka powróciła do tej pracy. Działała
w ruchu kombatanckim „Solidarności”, współ-
zakładała też Klub Historyczny działający od 
1987 w Toruniu. W 1990 współtworzyła Fun-
dację „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” 
– była jej honorowym przewodniczącym.
W 1995 r. została odznaczona Orderem Orła 
Białego, w 2006 r., jako druga kobieta w hi-
storii Polski, została awansowana na stopień 
generała brygady. 

kes/at
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– Ucząc się od niego sztuki życia, naśladu-
jąc jego przykład, kontynuując jego wysiłki, 
możemy sprawić, że jego życie, wierność
i służba nadal przynosić będą dobre owo-
ce – mówił w homilii Biskup Tadeusz Płoski. 

Był wodzem i przyjacielem
– Dziś żegnamy naszego brata Generała Stanisława ze świadomością, że jego życie 
ziemskie to już historia, zamknięta księga, do której musimy zaglądać i czytać kolejne 
rozdziały, dopisując kolejne naśladując jego przykład – powiedział podczas Mszy św. po-
grzebowej Biskup Polowy WP, Tadeusz Płoski. W Katedrze Polowej WP pożegnano gen. 
bryg. Stanisława Karolkiewicza, żołnierza AK, współzałożyciela Światowego Związku 
Żołnierzy AK. Przed Mszą św. okrytą białoczerwoną flagą trumnę udekorował szarfą 
orderu Virtuti Militari, Kanclerz Orderu Wojennego, gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki.

W kazaniu przybliżył bogaty życiorys zmar-
łego generała. Podkreślił jego zasługi zwią-
zane nie tylko bohaterskimi akcjami zbroj-
nymi, prowadzonymi przeciw okupantowi 
podczas wojny, ale i związane z integracją 

środowisk kombatanckich. Do znaczą-
cych osiągnięć generała zaliczył także 
powołanie Fundacji Polskiego Państwa 
Podziemnego, Działalność w Federacji 
Stowarzyszeń Weteranów Walk o Nie-
podległość oraz wzniesienie pomni-
ków: Polskiego Państwa Podziemnego 
i gen. Stefana Grota Roweckiego.
Eucharystię koncelebrował wraz z Bi-
skupem ks. płk prał. Jan Domian, dzie-
kan Warszawskiego Garnizonu oraz 
księża związani z duszpasterstwem 
kombatantów. Do uczestników uro-

czystości prezydent RP Lech Kaczyński wy-
stosował list, który odczytał minister Włady-
sław Stasiak. Prezydent Kaczyński podkreślił
w nim „hart ducha, patriotyzm i niezłomną 
postawę w życiu zmarłego”. Kierujący Urzę-
dem ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, minister Janusz Krupski powiedział, że 
postawa życia gen. Karolkiewicza, cechująca 
się wielkim patriotyzmem i umiłowaniem Oj-
czyzny jest charakterystyczna dla ludzi tego 
pokolenia. – Był wielkim rzecznikiem spraw 
wszystkich kombatantów, niezwykle rzeczo-
wy i sumienny w rozmowach, cechowała go 
niezwykła rzetelność – podkreślił.
– Cieszył się ogromnym autorytetem, sza-
cunkiem i miłością współpracowników
i licznych rzesz kombatantów. Był wodzem 
i przyjacielem – mówił w słowach pożegna-
nia, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń We-
teranów Walk o Niepodległość RP, Janusz 
Stępkowski. – W miarę naszych sił będziemy 
kontynuowali Twoje zamierzenia i dążyli do 
utrwalania etosu Armii Krajowej w młodym 
pokoleniu Polaków – zakończył.
Po Mszy św. trumna z ciałem generała Karol-
kiewicza została w asyście honorowej wypro-
wadzona z Katedry Polowej i złożona na war-
szawskich Powązkach. Generała Karolkiewicza 
żegnali rodzina, towarzysze broni, przyjaciele, 
żołnierze, kombatanci i wielu mieszkańców 
Warszawy. Uroczystości uświetnił śpiewem 
Chór Armii Krajowej „Nowogródzkie Orły”, 
pod dyrekcją Beaty Nowickiej.

kes/zjk

Pożegnanie generała brygady Stanisława Karolkiewicza (1918-2009)

Honory dla Pani Generał

Elżbieta Zawacka (1910-2009) – legendarna kurierka AK
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– …Boże, źródło wszelkiego światła… spraw 
byśmy drogą cnót doszli do światłości bez 
końca – Biskup Polowy WP, gen. dyw. prof. 
dr hab. Tadeusz Płoski pobłogosławił na 
wstępie przyniesione do kościoła zapalone 
gromnice. 
Proboszcz parafii, ks. płk Jan Domian powitał 
wszystkich parafian i poinformował, że ku-
stosz relikwii Błogosławionego Ks. Michała 
Sopoćki przekazał relikwie (wraz z certyfika-
tem) spowiednika świętej siostry Faustyny do 
kaplicy Miłosierdzia Bożego. – W pierwszą 
niedzielę miesiąca, podczas adoracji Jezusa 
Eucharystycznego wierni z tej wspólnoty mo-
dlili się również o łaski za wstawiennictwem 
Błogosławionego Michała Sopoćki – przypo-
mniał ks. płk Jan Domian. Intronizacji reli-
kwii dokonał Biskup Polowy Tadeusz Płoski. 
Ordynariusz wojskowy wyraził radość, że
w tej wspólnocie żywo rozwija się kult Bo-
żego Miłosierdzia. Podkreśli też znaczący dla 
środowiska wojskowego fakt, że Błogosła-
wiony Ksiądz Michał Sopoćko przez 13 lat 
był kapelanem wojskowym. – Obok świętej 
siostry Faustyny, której relikwie znajdują się 

w waszej Kaplicy Miłosierdzia zyskaliście dru-
giego orędownika w wielu trudnych spra-
wach. Oboje będą odtąd wypraszać łaskę 
Bożego Miłosierdzia, mówił Bp Płoski.
W homilii na Święto Ofiarowania Pańskiego 
Biskup Płoski mówił o najtrudniejszej próbie 
wiary – całkowitej rezygnacji z siebie, swoich 
planów, swoich działań, by bezwarunkowo 
zaufać Bożej woli i Bożym planom wobec 
swojego życia. Taką decyzję w dniu ślubów 
zakonnych podejmują osoby konsekrowane. 
„Oto stoję dziś w świątyni za plecami Józefa 
i Maryi. Niosę na ręku swój konsekrowany 
stan i składam Bogu charyzmat, które-
mu służę – mówił biskup Płoski. Boże, już 
wiem, życie mnie tego nauczyło – szkoda 
czasu, by działać po swojemu. Chcę ofia-
rowywać Tobie wszystkie moje sprawy. Nie 
dlatego, żeby było mi łatwiej, ale ponieważ 
uwierzyłem w Twoją nieogarnioną miłość
do mnie. I stąd moja odwaga. Moje życie 
jest w Twoich rękach. 
Przyjmij, Panie, ten akt odnowienia przyrze-
czeń i wzbudź w naszej wojskowej diecezji 
nowe powołania. Ojczyźnie naszej potrze-

ba świadków wyrzeczenia, jałmużny, postu
i modlitwy. Warszawie też brakuje ciepła po-
bożności zakonnej… 
Konsekrowani jesteście, aby świadczyć o Je-
zusie czynem – troską o biednych, ubogich, 
doświadczonych życiem. Tak wiele zgroma-
dzeń powołuje się na charyzmat miłosierdzia 
wobec drugiego. Założyciele wasi sięgali do 
najpotężniejszego imienia Boga Ojca Miło-
sierdzia. Aby być miłosiernym, trzeba być 
mocnym człowiekiem. Trzeba być mocnym 
wiarą, mocnym charakterem, odpornym na 
lekceważenie, na niedowartościowanie”... 
Stojąc przed ołtarzem trzy siostry Pallotynki, 
Lucyna, Stanisława i Teresa odnowiły swoje 
przyrzeczenia trwania w czystości, ubóstwie 
i posłuszeństwie. 
Siostry zostały obdarowane w Dniu swojego 
święta przez studentów Wojskowej Akade-
mii Technicznej kwiatami. 
Po zakończeniu Mszy św. w Kaplicy Miłosier-
dzia modlitwa trwała dalej… 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Dzień Życia Konsekrowanego na Boernerowie

W polskiej tradycji to święto kończy czas związany z Bożym Narodzeniem. Po raz 
ostatni śpiewamy kolędy. Szopki – tak bliskie sercom dużych i małych – wrócą do 
kościołów w kolejną wigilię. Dziś świętujemy wraz z Maryją i Józefem Ofiarowanie 
Pana Jezusa w świątyni. Zgodnie z obyczajem żydowskim, 40. dni po narodzeniu 
pierworodnego syna rodzice przynosili dziecko, by ofiarować je Panu w świątyni. 
Tego dnia, 2 lutego, wierni przychodzą do kościoła z gromnicą, by uczcić Matkę 
Bożą Gromniczną. Tę, która pokazuje nam Światło czyli Chrystusa. To również Dzień 
Życia Konsekrowanego. W Parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej Ostrobram-
skiej na Boernerowie szczególnymi gośćmi wspólnoty tego dnia były Siostry Pallo-
tynki posługujące w Ordynariacie Polowym: siostra Lucyna, Stanisława i Teresa. 

Ofiarować siebie czyli wszystko

dokoñczenie na str. 14

Uwierzyliśmy dziś aż tak w siebie, że powoli… przestajemy wierzyć Panu Bogu. 
No bo skoro jestem już tak mądry, piękny, zdrowy i bogaty a przede wszystkim 
„wyzwolony”, myśli dziś wielu, to po co mi ON? On czyli ulepiony według mojego 
widzimisię bałwanek, topniejący gdy tylko zmieni się pogoda, ewentualnie super-
magik od spełniania moich zachcianek? Bawimy się w piekielnie niebezpieczną za-
bawę. W zamianę miejsc. 

Człowiek tak się w sobie rozkochał, jak nie 
przymierzając narcyz, że od swego Stwórcy
i Zbawiciela oczekuje wyłącznie bezwarunko-
wej akceptacji dla wszystkiego, co robi. A jak 
nie, to sie obrazi i przeniesie zabawki do innej 
piaskownicy czyli sekty. Ewentualnie wystosu-
je do swego proboszcza pismo, że żąda wy-
stąpienia z kościoła, bo nie będzie łożył na… 
Dom samotnej matki, czy upośledzone dzieci, 
których nikt nie chce, bo zajmowanie się nimi 
„jest takie uciążliwe”? A przecież i proboszcz 
musi zapłacić za światło w kościele ewentu-
alnie dojechać z Najświętszym Sakramentem 
do umierającego. Mentalność konsumpcyjna 
i reklamowa, pijarowskie rzeźbienie pozorów 

poczyniło już tak wielkie spustoszenia w ser-
cach i umysłach ludzi, że zaczynają najzwy-
czajniej bredzić. Te brednie są często opako-
wane w retoryczne i erudycyjne pustosłowie. 
Dla uwiarygodnienia oczywiście czyli wciska-
nia kitu jak mówią… szklarze. Szklana pogoda 
to dziś zdecydowanie niepogoda dla Kościoła 
i jego najważniejszej misji – misji ewangeliza-
cyjnej. Bo dla antyewangelizacji – pod pozo-
rami lekkostrawnej papki duchowej – ramów-
ki szeroko otwarte. Jakże się wtedy mogą 
pławić w rozkosznej popularności niektórzy 
duchowni zabiegający bardziej o autorekla-
mę niż reklamę Prawdy Chrystusa Zbawiciela, 
jedynej prawdziwej nadziei człowieka. Czy 

może więc dziwić, że takie chrześcijaństwo
w wersji soft (lekkostrawne, bo niewymaga-
jące) rodzi dziś na Zachodzie Europy zacho-
wania niegodne chrześcijan. Żądanie zdjęcia 
krzyża z cierpiącym Chrystusem, wyrażone 
przez „wiernych”… „bo straszy dzieci”, to 
przykład najświeższej daty rodem z Wysp 
Brytyjskich.
To już nie kamienne tablice z Dekalogiem
i 8 Błogosławieństw z Kazania na Górze są 
ostatecznym odniesieniem i kryterium dla 
wyborów i ocen sporej części telewidowni, 
ale dowcipasy telewizyjnych trefnisiów. Wy-
starczy przejrzeć poziom dyskusji na tematy 
„religijne” w głównych portalach interneto-
wych. Nie mam nic przeciwko błyskotliwym 
żartom, które służą radości, rozweseleniu 
bliżnich. Granicą jest jednak kpina z sacrum. 
Człowiek dobrze wychowany nigdy tej gra-

Widzimisię czyli nie widzi nic Fe l ieton



14

CZERWIEŃSK
Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz 
Płoski złożył wizytę duszpasterską w 4. Zie-
lonogórskim Pułku Przeciwlotniczym. W pro-
gramie wizyty znalazło się spotkanie z kadrą 
kierowniczą jednostki, wizyta w kancelarii 
duszpasterskiej oraz odwiedziny w mieszka-
niu kapelana, mieszczącym się w internacie 
wojskowym.
Ordynariusza Wojskowego powitał dowód-
ca jednostki płk Jerzy Rzeźnik. Dowódca 
przedstawił Księdzu Biskupowi i towarzyszą-
cym osobom zadania, jakie realizuje pułk, 
tradycje jednostki oraz historię koszar.
Ks. por. Hubert Andrzejewski w duszpaster-
stwie wojskowym pracuje od czerwca 2006 
roku, jest kapłanem Diecezji Sandomier-
skiej od lipca 2008 roku jest kapelanem 4. 
Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku i 5. Lubuskiego Pułku Artyle-
rii w Sulechowie.

ZIELONA GÓRA
Biskup Tadeusz Płoski złożył także wizytę w 
Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Zielo-
nej Górze. Księdza Biskupa powitał Prezes 
Sądu Garnizonowego płk Leszek Gała, któ-
ry przedstawił swoich współpracowników. 
Ordynariusz Wojskowy zapoznał się z pracą 
wojskowego wymiaru sprawiedliwości oraz 
z liczącą nieco ponad 50 lat historią Wojsko-
wego Sądu Garnizonowego w tym mieście.
– Po raz pierwszy w historii Biskup Polowy 
złożył wizytę w Wojskowym Sądzie – po-
wiedział Prezes Sądu płk Leszek Gała. Wraz 
z Księdzem Biskupem do Wojskowego Sądu 
przybyli ks. prał. kan. Stanisław Szymański 
– dziekan Śląskiego Dekanatu Wojskowego, 
ks. mjr Piotr Łuński – proboszcz Parafii Woj-
skowej w Żarach, ks. por. Hubert Andrzejew-
ski – kapelan 4. Zielonogórskiego Pułku Prze-
ciwlotniczego w Czerwieńsku i 5. Lubuskiego 
Pułku Artylerii w Sulechowie. Na spotkanie 
z Księdzem Biskupem przybył także płk Ro-
man Kozak – Prokurator Naczelnej Prokura-
tury Wojskowej – Prokurator Garnizonowy 

w Zielonej Górze. Na zakończenie 
spotkania Ordynariusz Wojskowy 
udzielił zebranym pasterskiego 
błogosławieństwa.

ŻARY
Tego samego dnia Biskup Polowy 
złożył wizytę w 105. Szpitalu Woj-
skowym z Przychodnią. Księdza Bi-
skupa Polowego powitał dyrektor 
szpitala Sławomir Gaik wraz z kie-
rownikami poszczególnych klinik. 
Dyrektor zapoznał Ordynariusza 
Wojskowego ze specyfiką placów-
ki. W szpitalu leczą się zarówno wojskowi
z tamtego terenu, jak i osoby cywilne. Szpi-
tal, zatrudniający ponad 500 pracowników, 
w tym ponad 100 lekarzy, przeprowadza 
także badania wszystkich żołnierzy udają-
cych się na misje pokojowe i stabilizacyjne.
Biskup Tadeusz Płoski odwiedził pacjentów 
przebywających na oddziale wewnętrznym, 
interesując się zdrowiem i sytuacją rodzinną 
i każdemu z nich, udzielił biskupiego błogo-
sławieństwa. Podziękował kadrze za pełnio-
ną z poświęceniem służbę przy łóżkach cho-
rych i za wykonywaną pracę na rzecz misji 
pokojowych i stabilizacyjnych. Biskup Tade-
usz Płoski pobłogosławił dyrekcji, lekarzom, 
personelowi medycznemu oraz chorym. 

ŚWIĘTOSZÓW
Biskup Tadeusz Płoski udał się także z wizytą 
kanoniczną do Świętoszowa, gdzie udzielił 
sakramentu bierzmowania młodzieży z woj-
skowej parafii.
Po zapoznaniu się ze stanem ksiąg kancela-
ryjnych, Ordynariusz wojskowy spotkał się 
z Dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej 
gen. dyw. Pawłem Lamlą, dowódcą 10 Bry-
gady Kawalerii Pancernej gen. bryg. Andrze-
jem Reudowiczem, Komendantem Łużyckie-
go Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu płk. 
Grzegorzem Budnym, komendantem Powia-
towym Policji w Bolesławcu insp. Grzego-
rzem Chirowskim, Nadleśniczym Wojciechem 

Moskalukiem i Leśniczym Jackiem Łaseckim. 
W czasie spotkania miała miejsce prezentacja 
nowopowstałej strony parafialnej, zbudowa-
nej dzięki współpracy pomiędzy Dowódcą
10 BKPanc. a proboszczem.
Na początku uroczystej Mszy św. w słowie 
wstępnym skierowanym do Księdza Biskupa, 
ks. proboszcz ppłk Augustyn Rosły, witając 
przybyłych gości i młodzież licznie zgroma-
dzonych w świątyni, nawiązał do 18. rocznicy 
przywrócenia Ordynariatu Polowego. Słowo 
powitania do Pasterza Diecezji Wojskowej 
skierował również dowódca 10 BKPanc., gen. 
bryg. Andrzej Reudowicz, który w imieniu ro-
dzin wojskowych poprosił o udzielenie sakra-
mentu bierzmowania młodzieży i żołnierzom 
z naszej brygady. Splendoru uroczystości, 
obok pięknego śpiewu parafialnej scholii, 
dodała asysta liturgiczna złożona z żołnierzy 
pełniących służbę w 10 BKPanc.
Msza św. była wielkim przeżyciem nie tyl-
ko dla młodzieży od dawna przygotowu-
jącej się do tej chwili, ale również dla całej 
społeczności Świętoszowa, licznie zebranej 
podczas liturgii.
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyję-
ło 144 młodych osób, a to duchowe wydarze-
nie stało się znakiem działania Ducha Świę-
tego w naszej wspólnocie. Wyrażając słowa 
uznania Ksiądz Biskup udzielił Pasterskiego 
Błogosławieństwa Garnizonowi Świętoszów.

zjk/ar/kes

Bp Płoski wizytował parafie Śląskiego Okręgu Wojskowego

nicy nie przekracza. Straszny jest poziom 
anonimowej agresji w dyskusjach np. na 
forum internetowym Onetu, gdy tylko po-
jawi się religijny news. Obrońcy wolności 
słowa tudzież sztuki wyzwolonej… od sen-
su i piękna, najchętniej testują wrażliwość 
tzw. „katoli”, jak ich pogardliwie nazywają. 
Stopniowe przyzwalanie (brak reakcji) na 
łamanie wszelkich zasad, kwestionowanie 
celowości dobrych obyczajów i wychowania 
doprowadziło do sytuacji, że nawet wśród 
duchowieństwa, zwłaszcza młodego po-
kolenia, zanika wrażliwość na zachowania 
wręcz bluźniercze (ironizowanie na tematy 
związane ze sprawami najświętszymi). Mi-
strzowie duchowości zawsze przestrzegali 

przed strategią Złego, który wie, że najsku-
teczniejsza jest metoda małych kroczków, bo 
te najtrudniej zauważyć i najłatwiej bagate-
lizować. Skoro więc już udało się skutecznie 
wmówić tak dużym i małym, prostaczkom
i wyrafinowanym intelektualistom, że dobro 
i zło, niebo i piekło to wymysły „katoli” i ich 
księży, to hulaj dusza… Tylko skąd tyle ję-
ków i irracjonalnych lęków, depresji i rozpa-
czy, beznadziei i potępieńczych swarów, za-
pijanej samotności i fałszywych uśmiechów, 
wypranych z radości, okrutnych zbrodni, 
kłamstw i manipulacji upozowanych na pija-
rowska „prawdę”. Tymi metodami przecież 
media niszczą dziś ludzi prawego sumienia, 
a wynoszą na szczyty niegodziwych. Jest zło 
tylko brak sprawcy? Komu zaprzedaliśmy 
dusze, serca i umysły? Ulegliśmy pokusie, 
która nam wmówiła, ze Kościół to usługowa 

instytucja od dostarczania przede wszystkim 
chleba (działalność charytatywna), urządza-
nia łatwego życia bez problemów, a nie od 
zbawienia i to przez Krzyż? „Prawdopodob-
nie Bóg nie istnieje. Przestań się martwić
i korzystaj z życia” – wypisują na autobusach 
Hiszpanii i innych miast Europy „prawdopo-
dobni” ateiści. Gdy trwa milcząca apostazja, 
może niebawem „prawdopodobni” ateiści 
staną się rzeczywistymi katolikami, a katoli-
cy na pół etatu uwierzą we wszystko oprócz 
Pana Boga. Prawdopodobnie nieprawdo-
podobne? Jeśli Msza św. staje się dziś dla 
wielu pretekstem i dodatkiem, a nie szczy-
tem i centrum wiary, to pora na odpowiedz
w ciszy sumień, z dala od klakierów. Kim je-
stem i komu służę? Ja katolik Anno Domini 
2009?

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

dokoñczenie ze str. 13

wno wojskowi

Fo
t. 

ks
. p

łk
 S

G
 Z

bi
gn

ie
w

 K
ęp

a

Bierzmowanie w Świętoszowie



15

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny – ks. płk Krzysztof Wylężek, sekretarz redakcji i fotoreporter
– Krzysztof Stępkowski, starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor-fotoreporter – Anna Tokarska, 
wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – mł. chor. sztab. Jarosław Berkieta.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel./fax: 022 687-31-30, tel. 022 687-33-01, fax: 022 826-93-37,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta i druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, tel./fax: (022) 752-23-26

ISSN 1231-6911

Kronika
Diecezji Wojskowej

Żagań
20 stycznia br. Jego Ekscelencja Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski wizytował Parafię Woj-
skową w Żaganiu. Z tej okazji ks. proboszcz płk Stanisław Szymański zapoznał Ordyna-
riusza Wojskowego z przedsięwzięciami i dokonaniami Parafii Wojskowej. Ksiądz Biskup 
dokonał przeglądu dokumentacji parafialnej.
O godz. 18.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. podczas której Ordynariusz Polowy swoją 
modlitwą ogarnął całą parafialną wspólnotę, a szczególnie licznie zgromadzonych żołnie-
rzy służących w naszym garnizonie. Pod koniec liturgii został wręczony dekret o nadaniu 
godności Kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI, proboszczowi żagańskiej parafii, 
ks. płk Stanisławowi Szymańskiemu.
Uroczystą liturgię uświetnił śpiew chóru parafialnego.                                                  mś

Biedrusko
Parafia św. Wawrzyńca w Biedrusku obchodziła 24 stycznia br. święto parafialne, zwią-
zane z przystąpieniem do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przez 36 osób. Biskup 
Tadeusz Płoski wezwał młodzież w homilii, do dawania świadectwo wiary, która prze-
mienia świat.
W uroczystości wzięli udział: kompania honorowa Centrum Szkolenia, księża kapelani
z Poznania, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych płk dyp. Zbigniew Grzesiczak, 
z-ca ppłk Roman Narożny, oficerowie, oraz wspólnota parafialna.                             jo

Krosno Odrzańskie 
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. 
prof. dr hab. Tadeusz Płoski 20 stycznia 
br. dokonał wizytacji Parafii Wojskowej 
pw. św. Marcina z Tour w Krośnie Odrzań-
skim. Ksiądz proboszcz mjr Edward Olech 
poinformował Ordynariusza Wojskowego 
o stanie religijno-moralnym parafii oraz
o dokonanych inwestycjach i potrzebach 
parafii. Ksiądz Biskup dokonał przeglądu 
dokumentacji parafialnej.
Parafia Wojskowa pw. św. Marcina z Tour 
funkcjonuje od 1993 roku. Od 1993 r. do 
2004 funkcję proboszcza spełniał ks. ppłk 
Jan Babacz. Do parafii należą żołnierze
i ich rodziny 5 Kresowego Batalionu Sa-
perów, 4. Krośnieński Batalionu Zaopa-
trzenia, 9. Rejonowych Warsztatów Tech-
nicznych, emeryci i renciści wojskowi.
Biskup polowy WP Tadeusz Płoski od-
wiedził także Lubuski oddział Straży 
Granicznej. Centralnym punktem wizyty 
Ordynariusza Wojskowego była Msza św. 
Uroczysta liturgię poprzedziły prezentacje 
tradycji i zwyczajów związanych z wiarą
i kulturą ziemi krośnieńskiej w wykonaniu 
dzieci żołnierzy i funkcjonariuszy LOSG. 
Wizyta duszpasterska Biskupa Polowe-
go była również okazją dla lubuskich 
strażników granic, by pochwalić się 
swoimi osiągnięciami i zapleczem lokal-
no – technicznym. Biskup Polowy po-
święcił i otworzył wraz z Komendantem 
Głównym SG: nową Halę Gimnastyczną, 
Strzeżony Ośrodek Dla Cudzoziemców
i bardzo nowoczesny obiekt krytej 
Strzelnicy Kulowej. Potwierdzeniem, że 
nie tylko wyszkolenie i sprzęt decydują
o jakości służby ojczyźnie ale kondy-
cja duchowa w Straży Granicznej, było 
otwarcie i poświęcenie Kaplicy LOSG pw. 
Św. Mateusza Ewangelisty patrona SG. 

jdz/zjk

Białystok
W dniu 22 stycznia w 146. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 18. batalionie 
Obrony Terytorialnej  Białegostoku odbył się marsz kondycyjny połączony z nawiedze-
niem powstańczej mogiły na Górze Świętego Jana (210 m n.p.m) w Puszczy Knyszyń-
skiej. Trzy kompanie batalionu oraz żandarmi z białostockiej placówki przeszły leśnymi 
drogami trasę 18 km z Królowego Mostu do miejscowości Supraśl. Przy powstańczej 
mogile, na której zapalono znicze pamięci, inicjator przedsięwzięcia kapelan batalio-
nu ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, wygłosił krótkie słowo i przewodniczył modlitwie
w intencji poległych oraz pomordowanych w walce o wolność Ojczyzny. Na zakoń-
czenie marszu na skraju miejscowości Supraśl został zorganizowany polowy obiad dla 
jego uczestników.
W czerwcu 1863 roku, w czasie styczniowego zrywu, w Puszczy Knyszyńskiej w okolicach 
Królowego Mostu miały miejsce dwie duże potyczki. W pierwszej z nich w nierównej wal-
ce z carskimi żołnierzami zginęły 22 osoby z oddziału powstańczego pod dowództwem 
Edwarda Kiersnowskiego „Groma”. W drugiej, w pobliżu wsi Kołodno, pojmanych zostało 
90 młodych mężczyzn, niektórzy z nich byli ranni. Przywieziono ich na Górę św. Jana i po-
wieszono. Tam też znajduje się ich symboliczna mogiła.                                                 zr



fot. Krzysztof Stępkow
ski

„M
atko wszystkich ludzi ucz swoje dzieci 

przyjm
ować z gotowością każdą wolę Bożą”


