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Jedynym zadaniem duchownego 
jest odc z y tanie i  pełnienie woli Boga

(bp Józef Guzdek)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, Koś- 
ciół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, 
nową drogę wiary, która z jednej strony 
upamiętnia wydarzenie Jezusa Chrystusa, 
z drugiej zaś otwiera się na jego ostateczne 
wypełnienie. I właśnie tą podwójną pers- 
pektywą żyje czas Adwentu, spoglądając 
zarówno na pierwsze przybycie Syna Bo-
żego, gdy narodził się z Maryi Panny, jak 
i na Jego powrót w chwale, gdy przybędzie, 
aby „sądzić żywych i umarłych”, jak mówi-
my w Credo. Chciałbym się teraz pokrótce 
zatrzymać nad tym wymownym tematem 
„oczekiwania”, chodzi bowiem o aspekt 
głęboko ludzki, w którym wiara staje się, 
by tak rzec, jedną całością z naszym ciałem 
i z naszym sercem.
Oczekiwanie, czekanie jest wymiarem, który 
przekracza całe nasze istnienie osobiste, ro-
dzinne i społeczne. Oczekiwanie jest obec-
ne w tysiącu sytuacji, począwszy od tych 
najmniejszych i najbardziej banalnych, aż 
po najważniejsze, które angażują nas cał-
kowicie i do głębi. Mamy na myśli między 
innymi oczekiwanie dwojga małżonków na 
dziecko, oczekiwanie na rodzica lub przy-
jaciela, który przybywa z daleka, aby nas 
odwiedzić; myślimy o młodym człowieku, 
czekającym na wynik końcowego egzami-
nu lub rozmowy w pracy; w stosunkach 
uczuciowych – o czekaniu na spotkanie z 
ukochaną osobą, na odpowiedź na list lub 
na przyjęcie przebaczenia... Można by po-
wiedzieć, że człowiek żyje, dopóki czeka, 
dopóki w jego sercu żyje nadzieja. I po jego 
oczekiwaniach rozpoznaje się człowieka: 
naszą „postawę” moralną i duchową moż-

na zmierzyć tym, na co czekamy, w czym 
pokładamy nadzieję.
A zatem każdy z nas może zadać sobie py-
tanie, zwłaszcza w tym okresie, który przy-
gotowuje nas do Bożego Narodzenia: a ja 
na co czekam? Na co, w tym okresie swego 
życia, czeka moje serce? A pytanie to moż-
na stawiać na szczeblu rodziny, wspólnoty 
czy narodu. Na co czekamy razem? Co łą-
czy nasze dążenia, co czyni je wspólnymi? 
W okresie poprzedzającym narodziny Jezu-
sa, w Izraelu silne było oczekiwanie na Me-
sjasza, to znaczy na Poświęconego, pocho-
dzącego od króla Dawida, który wyzwoliłby 
ostatecznie lud od wszelkiego zniewolenia 
moralnego i politycznego i przywróciłby 
Królestwo Boże. Nikt jednak nigdy nie wy-
obrażał sobie, że Mesjasz mógłby narodzić 
się z pokornej dziewczyny, małżonki przy-
obiecanej sprawiedliwemu Józefowi. Nawet 
ona sama nigdy o tym nie myślała, a jednak 
w jej sercu oczekiwanie na Zbawiciela było 
tak wielkie, jej wiara i jej nadzieja były tak 
płomienne, że mógł On znaleźć w Niej god-
ną matkę. Sam Bóg Ją zresztą przygotował 
jeszcze przed wiekami. Jest to tajemnicza 
współzależność między oczekiwaniem 
Boga a oczekiwaniem Maryi – stworzenia 
„pełnego łaski”, całkowicie przejrzystego 
na plan miłości Najwyższego. Uczmy się od 
Niej, Niewiasty Adwentu, przeżywania co-
dziennych gestów w nowym duchu, w po-
czuciu głębokiego oczekiwania, które tylko 
nadejście Boga spełnić.

Benedykt XVI,
Watykan, 28 listopada 2010 r.

„... a ja na co czekam?” 19 grudnia – IV Niedziela Adwentu
Ostatnia chwila! Wszystko już gotowe? 
A św. Józef słyszy wiadomość: narodzi się 
Emmanuel, oczekiwany przez wieki. Czy ty 
również to usłyszałeś? 

25 grudnia – Narodzenie Pańskie
I stało się. Światłość zajaśniała na ziemi. Bóg 
został nam dany. W Betlejem, w stajni, w od-
rzuceniu i zapomnieniu. Czy twój dom, twoje 
serce, twoja rodzina jesteście gotowi zastąpić 
bylejakość betlejemską swoim życiem otwar-
tym na NIEGO?

26 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny
Józef Maryja i Dziecię. Cóż nadzwyczajnego. 
Rodzina jak wiele było w Izraelu. Normalna. 
I właśnie w tej normalności tkwi jej świętość. 
Poświecenie przez Maryję i Józefa swoich 
dróg życiowych tej jednej, jedynej słusznej 
Drodze Bożego Życia jest właśnie wskazówką 
dla naszych rodzin. Można być szczelnymi, ra-
dosnymi, a zarazem wypełniać wielkie dzieła 
Boże w swoim rodzinnym życiu.

27 grudnia – Św. Jana Apostoła 
i ewangelisty
Umiłowany uczeń Chrystusa. Wytrwał do 
końca, do Krzyża. I jeszcze przekazał nam 
prawdę jak żyć, gdy się jest tak blisko Pana, 
jak powracać, gdy się pobłądzi, jak trzymać 
się by nie przeszkadzać Bogu. Pokazuje jak po 
prostu bezwzględnie pokochać.

PAPIESKIE INTENCJE 
MISYJNE NA GRUDZIEN

Aby narody świata otwarły drzwi Chrys- 
tusowi oraz Jego Ewangelii pokoju, bra-
terstwa i sprawiedliwości.

Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Został on 
uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX bulla Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 r. w Bazylice 
św. Piotra w Rzymie. Co oznacza, że kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze spo-
łeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, 
którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu 
pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze wzglę-
du na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja 
była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grze-
chu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, 
a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworod-
nego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata 
wcześniej dogmat, przedstawiając się Bernardecie Soubirous słowami: „Jestem Niepokalane 
Poczęcie”.
Według kanonu 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym mamy obowiązek 
uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, 
że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy). Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udziału 
we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak mamy taką możliwość 
– powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.
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Bp Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach, a pochodzi 
z parafii św. Jana Chrzciciela w Choczni. Po zdaniu matury w Liceum Ogól-
nokształcącym im. M. Wadowity w roku 1975 rozpoczął studia w Metropo-
litalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 roku w katedrze na Wawe-
lu przez posługę kard. Franciszka Macharskiego. Jako wikariusz pracował 
w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, św. Klemensa 
w Wieliczce i w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie. 
W latach 1994–1998 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Du-
chownym Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1998 r. uzyskał tytuł dok-
tora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. 
hab. Edwarda Stańka pt. „Koncepcja narodu i jego wolności w kaznodziej-
skim przekazie ks. Hieronima Kajsiewicza”.
W latach 1998–2004 pełnił funkcję kierownika Studium Formacji Stałej dla 
kapłanów archidiecezji krakowskiej. 
Od czerwca 1999 r. do 11 września 2001 r. był dyrektorem Wydawnictwa 
św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. 12 września 2001 r. został 

Biskup Polowy Wojska Polskiego
Józef Guzdek – doktor teologii 
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mianowany przez kard. Franciszka Machar-
skiego rektorem Wyższego Seminarium Du- 
chownego Archidiecezji Krakowskiej.
14 sierpnia 2004 r. papież Jan Paweł II mia-
nował ks. Józefa Guzdka biskupem pomocni-
czym metropolity krakowskiego i przydzielił 
mu stolicę tytularną Treba.
Jako dewizę swojego posługiwania bp Józef 
Guzdek przyjął słowa „In Te Domine speravi” 
(Tobie, Panie, zaufałem). 
Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach. Głównym konsekratorem 
był kard. Franciszek Macharski, a współkon-
sekratorami abp Józef Kowalczyk i abp Stani-
sław Dziwisz.
W latach 2004–2010 bp Józef Guzdek był wi-
kariuszem generalnym archidiecezji krakow-
skiej. 
W roku 2006 przewodniczył krakowskiemu 
zespołowi przygotowującemu pielgrzymkę 
papieża Benedykta XVI do Polski. W struktu-
rze Konferencji Episkopatu Polski pełni obo-
wiązki wiceprzewodniczącego Rady ds. Apo-
stolstwa Świeckich, delegata ds. Ruchu „Wia-
ra i Światło” oraz Stowarzyszenia „Arka”. 
4 grudnia 2010 r. papież Benedykt XVI mia-
nował bp. Józefa Guzdka biskupem polowym 
Wojska Polskiego.

Biuro Prasowe Episkopatu Polski
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Bp Guzdek: wojskowi to ludzie otwarci, zdys- 
cyplinowani i solidnie realizujący wyznaczo-
ne cele.

KAI: Księże Biskupie, obejmuje Ksiądz die-
cezję polową. Na czym polega specyfika 
duszpasterstwa wojskowego? Wobec ja-
kich najważniejszych wyzwań staje w ta-
kiej sytuacji duchowny?
– Bp Józef Guzdek: Duchowny, niezależnie 
od okoliczności, stoi wobec wyzwania gło-
szenia Chrystusa i posługiwania człowiekowi 
na jego drodze do Boga. Jedynym zadaniem 
duchownego jest odczytanie i pełnienie woli 
Boga, którą dla mnie w tym momencie życia 
jest wezwanie do posługi w duszpasterstwie 
wojskowym. Jego specyfikę będę poznawał 
spotykając się z duszpasterzami, z żołnierza-
mi i ich rodzinami. Inny jest zasięg teryto-
rialny diecezji polowej – bo to przecież cały 
kraj i misje wojskowe poza jego granicami. 
Także parafie wojskowe tworzą szczególne 
grupy osób, zapewne z innymi problemami 
niż zwyczajne parafie.

KAI: A czy Ksiądz Biskup ma już jakieś wła-
sne doświadczenia z wojskiem?

– Rozpoczynając we wrześniu 1975 r. studia 
teologiczne w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Krakowie, otrzymałem, podob-
nie jak 28 moich kolegów, kartę powołania 
do wojska. Miałem jednak trochę więcej 
szczęścia niż pozostali i znalazłem się w gro-
nie 7 osób, którym w przeddzień wyjazdu 
do jednostki tę kartę anulowano.
W tych trudnych czasach klerycy byli w spe-
cjalnych jednostkach wojskowych, które 
ze szkoleniem wojskowym miały niewiele 
wspólnego. Później, już jako ksiądz i biskup, 
wielokrotnie współpracowałem z wojskiem, 
zwłaszcza podczas przygotowań do papie-
skich pielgrzymek, kiedy podejmowaliśmy 
wspólne działania dla ich zabezpieczenia. To 
było cenne doświadczenie, które przekonało 
mnie, że wojskowi to ludzie otwarci, zdyscy-
plinowani i solidnie realizujący wyznaczone 
cele. Pełniąc posługę biskupa wielokrotnie 
byłem zapraszany na żołnierskie opłatki 
i okolicznościowe spotkania.

– Jak już wcześniej wspomniałem, istotną 
dla mnie sprawą jest bycie z człowiekiem, 
zakorzenione we wspólnocie z Bogiem. Bis- 
kup w pierwszej kolejności ma być w dialo-
gu z kapłanami – to oni są jego najbliższymi 
współpracownikami, razem odpowiadają za 
powierzonych ich pieczy wiernych.
Równie ważni są świeccy, którzy mają prawo 
spotkać się z biskupem, podzielić się swoimi 
troskami i radościami. Ale szczególnym prio-
rytetem dla mnie są ludzie młodzi: pytający, 
szukający, czasem buntujący się, pełni na-
dziei i entuzjazmu – dlatego chętnie spoty-
kam się z nimi w szkołach, na rekolekcjach, 
czy np. Światowych Dniach Młodzieży.
Jeśli chodzi o papieskie dziedzictwo, muszę 
przyznać, że przede wszystkim sam czę-
sto sięgam do tekstów, dokumentów Jana 
Pawła II, by czerpać z tego źródła mądrości. 
W wymiarze bardziej materialnym, aktywnie 
uczestniczę w dziele powstawania Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie, 
którego ideą jest propagowanie nauczania 
Papieża-Polaka.

KAI: W Episkopacie Ksiądz Biskup prze-
wodniczy Radzie ds. Apostolstwa Świec-
kich. Jak zatem Ksiądz Biskup ocenia obec-
ne miejsce świeckich w Kościele w Polsce? 
Co to trzeba byłoby zmienić? Jakie nowe 
pola działalności przed laikatem dostrze-
ga Ksiądz Biskup?

– Świeccy są równoprawnymi członkami 
Kościoła, jesteśmy jedną rodziną na mocy 
chrztu świętego. Jednocześnie – tak jak 
w każdej rodzinie – różne są zadania i chary-
zmaty poszczególnych członków. Jesteśmy 
sobie nawzajem potrzebni; idziemy razem 
w tę samą stronę. Więcej, najpierw trzeba 
być człowiekiem, potem dobrym chrześcija-
ninem, a jeszcze później niektórzy są wezwa-
ni do całkowitego oddania się Bogu przez 
przyjęcie święceń.
Świeccy razem z duchownymi spotykają się 
w codzienności. I nawzajem jesteśmy za sie- 
bie odpowiedzialni. Sądzę, że z nowym en-
tuzjazmem trzeba podejmować wspólne 
odczytywanie słowa Bożego. Dziś szczegól-
nie towarzyszy mi wezwanie Chrystusa: „Nie 
lękajcie się” – będące źródłem nadziei i od-
wagi, które swoją moc mają w Bogu.

KAI: Ksiądz Biskup jest też delegatem Epi-
skopatu ds. ruchów „Wiara i Światło” oraz 
„Arka” Są to dość niezwykłe wspólnoty 
z osobami niepełnosprawnymi. Jaka jest, 
jaka powinna być rola takich osób we 
wspólnocie Kościoła?

– Pierwsze moje spotkanie z osobami nie-
pełnosprawnymi miało miejsce, gdy byłem 
wikariuszem w Wieliczce. Miałem wtedy 
kontakt ze wspólnotą „Arka” w Śledziejowi-
cach, położonych na terenie parafii.
Takie wspólnoty można postrzegać w dwóch 
wymiarach. Niepełnosprawni hojnie obda-

Wojsko to moja nowa rodzina
KAI: Ksiądz Biskup urodził się w papieskich 
Wadowicach. Jaki to miało wpływ na dro-
gę duchową młodego Józefa Guzdka? Jak 
narodziło się powołanie? Czy miał Ksiądz 
jakieś bezpośrednie kontakty ze starszym 
Wadowiczaninem, Karolem Wojtyłą? Ja-
kie?

– Powołanie to przede wszystkim wybór 
Boga, który szanując ludzką wolność, ocze-
kuje pozytywnej odpowiedzi. Na tę decyzję 
mają wpływ: rodzina, szkoła, parafia i śro-
dowisko wzrastania.
Wadowice były i są przestrzenią, która po-
zwala człowiekowi na otwartość i na wybór. 
Są tu i kościół parafialny z przylegającym do 
niego domem rodzinnym Karola Wojtyły, są 
ojcowie karmelici „Na Górce” szerzący kult 
św. Józefa i Rafała Kalinowskiego, są dobre 
szkoły, ale jest też i więzienie. Można więc 
wybrać… Ja wybrałem kapłaństwo.
Z kard. Karolem Wojtyłą spotkałem się 
u progu seminarium. Do dziś pamiętam jego 
pytanie o moje powołanie: „Czy z tej «mąki» 
będzie chleb?”. Kiedy kończyłem semina-
rium był już Papieżem; później wielokrot-
nie miałem okazję spotykać go, zarówno 
w Watykanie jak i w Polsce. To jego decyzją 
w 2004 r. zostałem mianowany biskupem 
pomocniczym dla archidiecezji krakowskiej. 
Staram się więc, aby dobrze wypełniać po-
wierzone mi zadania.

KAI: Jako kapłan w Krakowie prowadził 
Ksiądz różnorodną działalność duszpas- 
terską. Proszę przybliżyć szczegóły.

– Przez 13 lat byłem wikariuszem w trzech 
parafiach archidiecezji krakowskiej: Trzebini, 
Wieliczce i kolegiacie akademickiej św. Anny 
w Krakowie. Szczególną wagę w duszpas- 
terstwie przywiązywałem do katechizacji 
– wydaje mi się, że miałem dobry kontakt 
z dziećmi i młodzieżą, do głoszenia słowa 
Bożego, posługi w konfesjonale oraz prowa-
dzenia różnego typu wspólnot parafialnych, 
szczególnie ministrantów, lektorów i mło-
dzieży akademickiej.
Zupełnie innym doświadczeniem była praca 
w Krakowskim Seminarium Duchownym, 
gdzie najpierw byłem prefektem, a potem 
przez trzy lata rektorem. Przez 2 lata kiero-
wałem również archidiecezjalnym Wydaw-
nictwem św. Stanisława BM.
Dialog z każdym napotkanym człowiekiem 
był i jest priorytetem w moim posługiwaniu 
kapłańskim i biskupim, bo w nim realizuje 
się poszukiwanie i odnajdywanie drogi do 
Boga.

KAI: Od 2004 r. Ksiądz jest biskupem po-
mocniczym archidiecezji krakowskiej. Jest 
to diecezja szczególna, o wysokiej religij-
ności, dotknięta też papieskim dziedzic-
twem. Na jakie główne sprawy Ksiądz 
Biskup zwracał uwagę, jakie były jego 
priorytety jako biskupa?
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Wojsko to moja nowa rodzina rzają swoją miłością, bezinteresownym od-
daniem – tego możemy się od nich uczyć. 
Drugi wymiar to miłość opiekunów, wo-
lontariuszy, która nie ogranicza się tylko do 
słów, deklaracji. Miłosierdzie – to miłość, któ-
ra poszła do pracy… Dla wielu osób, nawet 

niewierzących, świadectwo żywej miłości 
w tych wspólnotach staje się przedsionkiem 
Kościoła.

KAI: Kiedy możemy się spodziewać ingre-
su Księdza Biskupa do Katedry Polowej?

– Wstępnie zostało to ustalone na 19 grud-
nia. Zależy mi na tym, aby ingres odbył się 
przed świętami Bożego Narodzenia. Wów-
czas biskup polowy ma bardzo dużo pracy.

KAI: Dziękuję za rozmowę
MP/KAI/kes

Biskup Polowy odprawił pierwszą Mszę św. 
w Katedrze Polowej WP
Nominowany w sobotę biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek przewodni-
czył 6 grudnia Mszy św. w Katedrze Polowej. Ordynariusz wojskowy przybył do War-
szawy rano pociągiem z Krakowa. W drodze z dworca towarzyszyli mu administra-
tor ordynariatu polowego, ks. płk Sławomir Żarski i dziekan Straży Granicznej ks. 
płk SG Zbigniew Kępa. Bp Guzdek został przywitany na stopniach Katedry Polowej 
przez kapelanów i siostry posługujące w rezydencji biskupiej. Po krótkiej modlitwie 
bp Guzdek zapoznał się z historią Katedry Polowej. Nowy ordynariusz wojskowy 
modlił się także przy grobie swego poprzednika i odwiedził kaplicę katyńską.

– Tobie Panie zaufałem i dlatego tu jestem. 
Pan Bóg pisze scenariusz mojego życia, często 
zaskakujący, ale zapewne przez to ciekawy 
– powiedział podczas Mszy św. bp Guzdek. 
– Stoję tutaj by modlić się za moich nowych 
braci i siostry. Jak powiedział, modlił się pod-
czas tej Mszy w intencji „wszystkich kape-
lanów, pracowników kurii, kadry oficerskiej 
i wszystkich żołnierzy i ich rodzin”. – To jest 
moja rodzina, w którą wchodzę w sposób 
symboliczny poprzez tę pierwszą wizytę 
w katedrze, przez tę pierwszą sprawowaną 
tu Eucharystię – podkreślił.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
kapelani Ordynariatu Polowego. Obecni byli 
pracownicy kurii polowej, Caritas wojskowej 
oraz pracownicy zatrudnieni w rezydencji bis- 
kupów polowych. Na koniec Mszy św. zebra-
ni odmówili modlitwę w intencji wszystkich 
zmarłych oraz modlitwę Pod Twoją obronę…
Po Mszy św. bp Guzdek obejrzał pomiesz-
czenia rezydencji biskupiej, w których bę-
dzie mieszkał i pracował. Odwiedził żołnie-
rzy pełniących służbę na dyżurce i pobło-
gosławił pracownikom wojskowej Caritas. 
Spotkał się też w wąskim gronie kapelanów 
na pierwszej roboczej odprawie.

Krzysztof Stępkowski

Biskup Józef Guzdek spotkał się
z pracownikami Kurii Polowej
– Tylko wtedy, gdy człowiek potrafi oddać całą duszę, wszystko nabiera sensu 
– przywołał m.in. słowa swojego ulubionego świętego, brata Alberta Chmie-
lowskiego, Biskup Polowy Józef Guzdek 7 grudnia 2010 r. podczas spotkania 
z pracownikami Kurii Polowej WP w siedzibie kurii na ul. Karaszewicza – Toka-
rzewskiego.

gdzie Biskup Guzdek przyjmował święcenia 
biskupie, a jako swoją dewizę przyjął słowa 
ze świętej pieśni Kościoła (te Deum): „Tobie, 
Panie zaufałem”.
Nowy Pasterz diecezji polowej podziękował 
Administratorowi Ordynariatu Polowego 
ks. płk. Sławomirowi Żarskiemu za umoż-
liwienie spotkania z „sercem i płucami” 
Ordynariatu, jak określił dom biskupów po-
lowych i urząd biskupi. Wezwaniem wsta-
wiennictwa Matki Bożej i pasterskim bło-
gosławieństwem zakończyło się pierwsze 
spotkanie nowego biskupa z Kurią Polową.
Biskup Guzdek miał również możliwość 
obejrzenia pomieszczeń, mieszczących się 
w tym samym gmachu, gdzie Papież Bene-
dykt XVI podczas pielgrzymki do Polski miał 
urządzoną zakrystię.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

podkreślił, że to piękno przede wszystkim 
obliguje do dbałości o piękno duszy.
Po zwiedzeniu pomieszczeń kurialnych i przy- 
witaniu z pracownikami wszyscy zgroma-
dzili się w sali konferencyjnej. Biskup Polowy 
Józef Guzdek zainicjował modlitwę.
Płk Dariusz Sobotka w krótkiej prezentacji 
multimedialnej mówił o pracy Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego.
Bp Józef dzieli się z nami również osobistym 
doświadczeniem promieniowania kultu Mi-
łosierdzia Bożego na cały świat. Kultu, któ-
rego centrum znajduje się w Łagiewnikach, 

– Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to 
i każdy człowiek jest najważniejszy, nieza-
leżnie od tego, co robi i kim jest. Jeśli Bóg 
jest z nami, któż przeciw nam – przypomniał 
bp Józef Guzdek fundament chrześcijańskiej 
nadziei. Musimy sobie nawzajem dać kredyt 
zaufania, zaapelował do pracowników Ku-
rii. Podzielił się też świadectwem zaufania 
Panu Bogu, gdy w ubiegły wtorek usłyszał 
od Nuncjusza Apostolskiego, że Ojciec Świę-
ty posyła go do Wojska Polskiego: Tak jest 
– odpowiedziałem. Nowy Biskup Polowy 
wyraził podziw dla piękna wnętrz kurii, ale 
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„Polska potrzebuje ludzi idei i wartości”
(z przesłania śp. Marii Fieldorf Czarskiej)

– Dlaczego dziś tak nas tu wielu, dlaczego tyle opasek z napisem „żołnie-
rze Armii Krajowej”? Dlatego, że na tym Boskim apelu chcemy głośno po-
wiedzieć: Czcigodna śp. pani Mario Fieldorf-Czarska, jesteśmy przy Tobie, 
pamiętamy, czuwamy! – podkreślił na początku Mszy Świętej w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego ks. płk Sławomir Żarski, Administrator Ordy-
nariatu Polowego Wojska Polskiego. – Stajemy tu również dzisiaj, bo 
w sposób szczególny chcemy symbolicznie na tym pogrzebie również 
modlić się za jej ojca, pana generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, 
tego, który przecież nie ma swego grobu jawnego, tego szczególnego 
znaku pamięci i miłości – dodał ks. płk Żarski.

W sobotę 4 grudnia w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego w Warszawie oraz na woj-
skowych Powązkach odbyły się uroczystoś- 
ci pogrzebowe śp. Marii Fieldorf-Czarskiej 
– córki zamordowanego przez komunistów 
sowieckich Generała Augusta Emila Fiel-
dorfa „Nila”. Córka Generała Nila spoczęła 
w symbolicznym grobie Ojca na warszaw-
skich Powązkach. Mszy św. w jej intencji 
przewodniczył Administrator Ordynariatu 
Polowego ks. płk Sławomir Żarski, a w kon-
celebrze uczestniczyli ks. Stanisław Małkow-
ski i o. Jacek Bałemba SDB.
Do Katedry Polowej przybyły tłumy warsza-
wiaków; przyjechali pożegnać Panią Marię 
również rodacy z kraju i z zagranicy. Oprócz 
najbliższych Pani Marii, przyjaciół, stanęły 
w katedrze poczty sztandarowe i hufce har-
cerskie z wielu miast Polski, Armii Krajowej, 
Wojska Polskiego, z żołnierzami Jednostki 
Wojsk Specjalnych „Nil” z Krakowa na czele.
W homilii ks. Żarski przypomniał życiorys 
zmarłej 21 listopada, w Uroczystość Chry-

stusa Króla, córki generała 
„Nila”. Maria Fieldorf-Czarska 
urodziła się 20 marca 1925 r. 
w Wilnie, dokładnie w 30. 
urodziny swego ojca. Ksiądz 
Żarski przypomniał w homi-
lii, że wyrastała w pięknym, 
patriotycznym środowisku, 
które szczerze kochało Polskę. 
– Nie mogła zbyt angażować 
się w konspirację zbrojną, bo 
i tak musiała konspirować już 
tylko z tego powodu, że puł-
kownik Fieldorf był w Wilnie 
dobrze znany, jego udział był 
szczególnie aktywny w kon-
spiracji Armii Krajowej. Mimo 
to Maria została zaprzysiężo-
na w roku 1943. W lipcu 1944 roku w czasie 
operacji „Ostra Brama” była sanitariuszką 
w Kolonii Wileńskiej – mówił ksiądz pułkow-
nik. Po ekspatriacji z Wilna, w lipcu 1945 
roku pani Maria wraz z mamą i siostrą za-

mieszkała w Łodzi, gdzie 
studiowała na Wydziale 
Prawa Administracyjnego 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
– Jako prawnik przeżywa-
ła w dwójnasób zbrod-
nię, która dokonała się na 
ojcu. W dniu jego śmier-
ci była na Mokotowie. 
Nie powiedziano jednak 
nic, a ciało generała za-
kopano w bezimiennym 
grobie, być może na Po-
wązkach, gdzie dziś jest 
symboliczny grób „Nila”. 
Administrator OPWP pod- 
kreślił jej determinację 
w dopominaniu się o re-
habilitację ojca i ukaranie 
winnych jego śmierci. 
– Po roku 1990 uczyniła 
wszystko, co było w jej 
mocy, by doprowadzić do 
ukarania żyjących jeszcze 
uczestników „śledztwa” 
i „sądu” nad „Nilem”. 
Niestety, wszędzie napo-
tykała opór i niechęć do 

takich działań. Nigdy nie zgorzkniała z tego 
powodu. Do końca życia była pogodna i peł-
na werwy – mówił ks. Żarski. Ksiądz Sławo-
mir przywołał fragment wiersza Stanisława 
Balińskiego „Polska Podziemna”, napisane-
go w Londynie w 1944 roku, który był ży-
ciowym mottem Pani Marii: „Moją Ojczyzną 
jest Polska Podziemna,/ walcząca w mroku, 
samotna i ciemna./ Moim powietrzem jest 
wicher bez nieba,/ moim pokarmem jest 
krew w garści chleba. / A moim światłem, co 
płonie z daleka,/ jest nasze prawo i prawo 
człowieka”. 
Wielką wagę Zmarła przykładała również do 
misji Instytutu Pamięci Narodowej. Wielo-
krotnie broniła dobrego imienia tej placówki 
i prezesa IPN Janusza Kurtyki, którego śmierć 
w katastrofie smoleńskiej bardzo przeżyła. 
W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej cór-
kę generała „Nila” pożegnał jej przyjaciel 
Piotr Szubarczyk. – Instytut Pamięci Naro-
dowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu żegnają Cię, Mario! 
Tak się dziś do Ciebie zwracamy, bo już nie 
podlegasz ograniczeniom czasu i ludzkim 
konwencjom, żyjesz w nas i wierzymy w to, 
wspierasz nas. (...) Instytut Pamięci Naro-
dowej żegna w Marii Fieldorf-Czarskiej nie 
tylko córkę wielkiego generała, lecz także 
Polkę, która była dla nas wzorem postawy 
obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności 
za sprawy kraju i przywiązania do świętej 
sprawy niepodległego bytu państwa pol-

Katedra Polowa: uroczystości pogrzebowe Marii Fieldorf-Czarskiej – córki Generała Nila
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Katedra Polowa: uroczystości pogrzebowe Marii Fieldorf-Czarskiej – córki Generała Nila
skiego. Mówiła nam często, że ten niepod-
legły byt nigdy nie jest dany raz na zawsze. 
Mario, pozostań z nami tutaj i wspieraj nas 
w pracach na rzecz tej świętej sprawy! – po-
wiedział Szubarczyk
Maria Fieldorf-Czarska, była łączniczką i sa- 
nitariuszką AK. Po zamordowaniu Ojca od-
dała się bez reszty sprawie „rehabilitacji” 
ojca. Mimo inwigilacji jej i całej rodziny 
przez UB/SB nie ustawała w dochodzeniu 
prawdy o tym haniebnym mordzie. Pamię-
tała o każdej rocznicy urodzin i śmierci ojca, 
zamawiając Msze święte w jego intencji, 
spotykając się z młodzieżą ze szkół noszą-
cych imię bohatera. 
Wspominając zmarłą, ks. Żarski dodał, że 
nigdy nie odrzucała zaproszeń na spotkania 
z wojskiem i młodzieżą. – Była człowiekiem 
czuwania – podkreślił ks. Żarski. Gorliwie 
wspierała edukację historyczną młodego 
pokolenia własnym świadectwem. Zainicjo-
wała akcję Sztafeta Pokoleń – w Gdańsku 
i w Krakowie. Pozostawiła po sobie piękny 
ślad, którym są jej przesłania do oficerów 
i żołnierzy Wojska Polskiego oraz do polskiej 
młodzieży. We wrześniu 2009 r., pani Maria 
Fieldorf-Czarska napisała w przesłaniu do 
młodych m.in.: „Polska potrzebuje obywa-
teli światłych, prawych i kochających swój 
Kraj. Polska potrzebuje ludzi idei i wartoś- 
ci, gotowych tych idei i wartości bronić. Pol-
ska potrzebuje obywateli świadomych his- 
torii swego Narodu i swego państwa, po-
trafiących bronić swoich bohaterów przed 
oszczercami i pokazywać ich innym naro-
dom. Wierzę, że będziecie godnymi następ-
cami naszego pokolenia, pokolenia Armii 

Krajowej, które powoli odchodzi. Wam, 
młodzi Polacy, powierzamy Polskę, Ojczy-
znę naszą i Waszą. Niech Pan Bóg ma Was 
w swojej opiece”.
Jej wielkim pragnieniem było, by młodzi 
ludzie zachowali pamięć i tożsamość naro-
dową, by nie zaprzepaścili dumy narodowej, 
honoru, etosu służby dla Ojczyzny. – Pani 
Maria uważała, że idea Sztafety Pokoleń jest 
dzisiaj najważniejsza, ważniejsza nawet od 
ostatecznego wyjaśnienia sprawy generała 
„Nila” i ukarania sprawców, bo jak mówiła, 
ci i tak staną na Sądzie Bożym.
– Bardzo bym chciał, mówił dalej historyk 
z IPN, żeby tę Sztafetę Pokoleń kontynu-
ować, wiem, że to jest wielkie dzieło i że 
w parę osób tego nie da się zrobić. Chciał-
bym, żeby włączyli się do tego zadania na-
uczyciele z całego kraju – podkreślił. – Ma-
rzę o tym, żeby współczesna młodzież miała 
świadomość, że 16-, 17-latkowie czasów 
„Zośki”, „Rudego” byli tacy sami jak oni, że 
mieli te same pragnienia. Inaczej się ubie-
rali, nie korzystali z internetu czy telefonu 
komórkowego, ale jakie ma to znaczenie, 
to są sprawy drugorzędne. To, co jest naj-
istotniejsze, było wspólne. Chciałbym, żeby 
współczesna młodzież zadała sobie trud, 
by potraktować ich jako swoich rówieśni-
ków – dodał. Szubarczyk zwrócił jednak 
uwagę na fakt, że do wprowadzenia w życie 
tej pięknej idei potrzebne są przemyślana 
edukacja historyczna, jak również polity-
ka historyczna państwa. – Dzisiaj, niestety, 
mamy taką tendencję, że samo wyrażenie 
„polityka historyczna” budzi uśmiech poli-
towania albo jakieś szydercze komentarze, 

a przecież nasi sąsiedzi, zarówno Rosjanie, 
jak i Niemcy mają bardzo jasną, w pełni 
świadomą politykę historyczną. Jeżeli my 
uważamy, że taka polityka historyczna jest 
niepotrzebna, że niepotrzebna jest dzia-
łalność państwowotwórcza, tak jak przed 
wojną, to może to przynieść katastrofalne 
skutki – zauważał Szubarczyk.
Na zakończenie Mszy św. odczytane zostało 
„Przesłanie żołnierzy Armii Krajowej do Mło-
dzieży Polskiej”, które kończy poruszający 
apel: „W poszukiwaniu sensu życia i lepsze-
go świata nie zatraćcie nigdy odwiecznych 
polskich idei niepodległości kraju i wolności 
osobistej każdego z nas. Strażnicy tych idei 
okupili je potem, krwią i łzami. Strzeżcie 
tego depozytu!”.

* * *

Mszę św. poprzedziło przedstawienie lite-
racko-muzyczne, na którym warszawscy 
aktorzy: Barbara Dobrzyńska i Jan Kasprzyk, 
recytowali wiersze Stanisława Balińskiego, 
Feliksa Konarskiego i Barbary Jedynak. Pod-
czas uroczystości wystąpił także Warszawski 
Chór Polonia im. Ignacego Jana Paderew-
skiego pod dyrekcją Wiesława Jelenia, który 
wykonał m.in. „Modlitwę do Bogarodzicy” 
do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
„Smutną rzekę” Krystyny Krahelskiej, po-
wstańczą pieśń „Deszcz jesienny” nieznane-
go autora, jak również hymny Armii Krajo-
wej i Szarych Szeregów.

 Krzysztof Stępkowski/
Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Dyrektor WIM modlił się przy grobie bp. Płoskiego
Gen. bryg. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) spotkał się dziś z ks. płk. Sławomirem Żar-
skim, administratorem Ordynariatu Polowego. Dyrektor WIM modlił się także przy grobie Biskupa Polowego WP Tadeusza 
Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego, biskupiego sekretarza. W spotkaniu uczestniczył ks. płk Marek Kwieciński, dziekan Deka-
natu Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

– Rozmawiano głównie o problemach duszpasterskich 
związanych z funkcjonowaniem, organizacją i bieżą-
cymi kwestiami związanymi z prowadzeniem posłu-
gi przez ks. kapelanów w szpitalach – poinformował 
ks. Kwieciński. Poruszona była m.in. kwestia pomocy 
duszpasterskiej dla żołnierzy powracających z misji sta-
bilizacyjnych – dodał dziekan Inspektoratu Wojskowej 
Służby Zdrowia.
Po spotkaniu Gen. Gielerak, ks. płk Żarski i ks. płk Kwie-
ciński udali się do kaplicy lotników, gdzie spoczywają 
bp Tadeusz Płoski, ks. Jan Osiński i bp legionów Włady-
sław Bandurski. Ks. Żarski poprowadził modlitwę przy 
grobie bp. polowego. Uczestnicy spotkania udali się 
także pod tablicę upamiętniającą zmarłych w katastrofie 
smoleńskiej, znajdującą się w katedrze polowej. W ka- 
tastrofie zginął m.in. gen. bryg. dr Wojciech Lubiński, 
osobisty lekarz prezydenta Kaczyńskiego i rzecznik WIM. 
                                                                                 kes

Odeszła Irena Anders 
– wdowa po generale Władysławie Andersie
W nocy, 29 listopada, w wieku 90 lat zmarła w swoim domu w Londynie wdo-
wa po generale Władysławie Andersie – Irena, znana aktorka i piosenkarka 
przedwojennej Polski i scen emigracyjnych. W swoim ostatnim wywiadzie, 
udzielonym polskiej telewizji, opowiadała ze swadą, jak została oficerem WP, 
wspominała ciepło swojego męża – legendarnego generała i początki swojej 
drogi wojskowej. 

„Mundur włożyłam po raz pierwszy bardzo 
dawno, w Rosji sowieckiej, kiedy chciałam 
się dostać do polskiego obozu, uciec z Rosji. 
W Tockoje przyjęto mnie do wojska, prze-
szłam wszystkie próby, i te przyjemne, i te 
mniej. Ale dzięki Bogu i generałowi (Ander-
sowi) żeśmy stamtąd wyszli” – mówiła Pani 
Anders. (...) Generała wspominam bardzo 
ciepło. Nie ma dziś takich ludzi, nie ma ta-
kich gentelmanów, nie ma takich dobrych 
mężów, nie ma takich ojców...”.
Administrator Diecezji Ordynariatu Polo-
wego WP ks. płk Sławomir Żarski, na wieść 
o  śmierci Ireny Anders, wystosował list oko-
licznościowy do uczestników uroczystości 
pogrzebowej.
„Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odej- 
ściu do Ojca w Niebie śp. kapitan Ireny An-
ders, wdowy po generale Władysławie An-
dersie, odznaczonej Orderem Polonia Resti-
tuta. (...) Śp. Irena Anders życie pojmowała 
jako służbę i realizowała drogę, którą Jej Bóg 
wyznaczył, wykorzystując talenty, którymi 
została przez Stwórcę obdarowana. Podpo-
rucznik Irena Anders przeszła szlak bojowy 
z armią Władysława Andersa – począwszy od 
Tockoje i Buzułuku, przez Iran, Irak, Palesty-

nę, Egipt do Włoch. W swoim życiu 
zawodowym – zgodnie z wykształce-
niem – była artystką, znakomitą aktor-
ką przedwojennej Polski, później pio-
senkarką scen emigracyjnych – znaną 
jako Renata Bogdańska. Prywatnie 
śp. Irena Anders wypełniała powoła-
nie Żony, Matki, Babci. (...).
Trwając w zadumie i medytacji włą-
czam się – z Księżmi Kapelanami Or-
dynariatu Polowego Wojska Polskie-
go – do wspólnej modlitwy za Duszę 
śp. Kapitan Ireny Anders i polecam Ją 
Miłosiernemu Bogu”. 

* * *
Irena Anders (panieńskie nazwisko 
Jarosiewicz) urodziła się 12 maja 
1920 r. w mieście Bruntal na czes- 
kim Śląsku. Studiowała śpiew i grę na forte-
pianie w Polskim Towarzystwie Muzycznym 
we Lwowie. Występowała w zespole artys- 
tycznym Henryka Warsa, a także w grupie 
artystycznej „Parada Polska”.
W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 
miała stopień podporucznika. Została wywie-
ziona do ZSRR. Przeszła szlak bojowy z armią 

Władysława Andersa. Za generała wyszła za 
mąż w 1948 r. Generał Władysław mówił, 
że jest jedynym na świecie generałem, który 
przyjmuje rozkazy od podporucznika. Pań-
stwo Andersowie mają córkę Annę Marię. 
W 2007 r. z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go otrzymała Order Polonia Restituta. 
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Dyrektor WIM modlił się przy grobie bp. Płoskiego

O kruchości i trwaniu
„Filiżanka Warszawy” Andrzeja W. Wodzińskiego ze wstępem bp. Tadeusza Płoskiego 

Miłośnicy poezji mieli okazję posłuchać 
wierszy Andrzeja W. Wodzińskiego w czasie 
wieczoru autorskiego, który odbył się w Bi-
bliotece Publicznej Dzielnicy Żoliborz m.st. 
Warszawy 29 listopada 2010 r. Wiersze po-
ety czytała aktorka scen warszawskich Lucy-
na Malec, a świadectwem przyjaźni literac-
kiej z Andrzejem Władysławem Wodzińskim 
dzielił się Marek Ławrynowicz, pisarz, autor 
słuchowisk radiowych, również poeta.
– Nasza przyjaźń literacka sięga czasów mło-
dości; razem chodziliśmy do Liceum Ogól-
nokształcącego w Aninie. Już wtedy obaj pi-
saliśmy wiersze, które sobie nawzajem czy-
taliśmy – wspominał Marek Ławrynowicz.
– Sam zachwyt pięknem świata i stworzenia 
bez „niebieskich okularów” (ks. Jan Twar-
dowski) pozostaje tylko powierzchownym 
i ulotnym wzruszeniem…
– Dziś, gdy współczesna kultura bierze rozbrat 
z kultem, wypiera się związku ze swoim Stwór-
cą, bez którego nic trwałego, dobrego, pięk-
nego i prawdziwego nie może powstać, taka 
poezja to forma świadectwa – usłyszeli m.in. 
uczestnicy spotkania „Słowo Biskupa Polowe-
go Tadeusza Płoskiego”, odczytane w całości 
przez Marka Ławrynowicza, zamieszczone 
we wstępie tomiku „Filiżanka Warszawy”.
Ksiądz Biskup Tadeusz Płoski był niewątpli-
wie miłośnikiem poezji – podsumował po 
przeczytaniu Biskupiego Słowa Marek Ław-
rynowicz…
Potwierdzenie tego spostrzeżenia znajdzie 
każdy uważny czytelnik spuścizny kazno-
dziejskiej śp. Biskupa Tadeusza, zawartej 
w sześciu tomach jego nauczania. Bp Płoski 
obficie czerpał ze skarbca polskiej poezji – 
i klasycznej, i współczesnej.
– Obaj z Andrzejem, opowiadał dalej Ma-
rek Ławrynowicz, wynieśliśmy z domu pe-
wien mit akowski; ja AK Wileńskiego z ak-
cji „Ostra Brama”, Andrzej AK z Powstania 
Warszawskiego.
Ta mocna tradycja rodzinna sprawiła, że 
szybko odkryliśmy rozbrat pomiędzy wersją 
historii, której uczyli nas w szkole, a wiedzą 
i doświadczeniem świadków tej historii.
Dzięki temu Andrzej Wodziński był w cza-
sach komunistycznych impregnowany na 
ideologię, podkreślił jego przyjaciel.
Dokonywał też wyborów życiowych, które 
w tamtym czasie podejmowali ludzie przy-
zwoici. Związał się z mazowiecką Solidar-
nością, dzięki czemu poznał ks. Jerzego 
Popiełuszkę, który pobłogosławił jego mał-
żeństwo z Ewą w 1984 r.
Swojej żonie Ewie poświęcił zresztą wiele 
pięknych strof swojej poezji. – Od czasów 

Ildefonsa Gałczyńskiego nikt tak pięknie 
o żonie nie pisał, zauważył Marek Ławryno-
wicz.
Wierszem, który otwiera tomik „Filiżanka 
Warszawy” jest utwór, dedykowany Bisku-
powi Polowemu WP gen. broni prof. dr. 
hab. Tadeuszowi Płoskiemu – in memoriam, 
„Rozstrzelani, spocznij! Można palić”. Po-
wstał dwa dni po katastrofie smoleńskiej, 
12 kwietnia 20010 r.:
„Nie zostaną po nich puste miejsca,/ bo nie 
ma pustych miejsc na ziemi./ Zostaną zaję-
te na wieczność lotnicze fotele od 1 do 96 
– powietrzne krzesła,/ na 
niebieskiej sali filharmo-
nicznej razem z tymi, co 
je wcześniej 70 lat temu 
zajęli…?/ Będą nowe 
golgoty, rozsypane pa-
ciorki różańca i wiersze, 
kiedy/ polskie serce trza-
sło…
W wigilię Bożego Miło-
sierdzia 2010 roku na 
sekundę słońce zgasło,/
a skrzydła polskiej hu-
sarii przywalono ciężkim 
kamieniem młyńskim.”
Drugi wiersz dedykowa-
ny Biskupowi Płoskiemu 
„Jasna Góra” poruszy 
każde polskie serce; 
i wśród słuchaczy obecnych na wieczorze 
autorskim spotkał się z żywą reakcją:
„Tu nawet stulatek nagle dzieckiem się sta-
je,? bo przyszedł do Matki…
Tu przed Nią klęczał/ – święty, skromny czło-
wiek w białej sutannie./ Tu swoim postrzelo-
nym sercem – bliznami zaręczał/ za ciebie, 
za nas, za mnie”.
Wielkim tematem – „poza dyskretną obec-
nością Pana Boga miedzy wierszami” – jest 
w tym tomie wierszy polska historia.
Pokazana przez małe epizody codzien- 
ności, rekwizyty, które opisują jej sens, smak 
i żywotny nurt. Jak symboliczna tytułowa 
„Filiżanka Warszawy”. Stara filiżanka z miś- 
nieńskiej porcelany przetrwała wojenną za-
wieruchę, choć taka krucha.
– Andrzej za socjalizmu nie nauczył się kom-
binować, więc i za komunizmu mu nie le-
piej, podsumował pół żartem pół serio Ma-
rek Ławrynowicz.
Pauperyzacja warszawskiej inteligencji, za-
korzenionej w kulturze słowa, w polskiej 
historii, tradycji, świetnie wyedukowanej 
i wyposażonej w erudycję z najlepszych lek-
tur to wyrzut sumienia dla nas wszystkich. 

– Trzy dni przed śmiercią rozmawiałem z nim, że będzie na moim wieczorze au-
torskim, na promocji tego tomiku wierszy… I zostanie w tych wierszach już na 
zawsze. Biskup Polowy Tadeusz Płoski zdążył zostawić swoje słowo w „Filiżance 
Warszawy”, tomie poezji Andrzeja Władysława Wodzińskiego, laureata Pierwszej 
Nagrody Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego na wiersz o Powstaniu War-
szawskim.

Nie dziwi przeto aktywność Pana Andrzeja 
Wodzińskiego w obronie bibliotek publicz-
nych, które są wciąż likwidowane (ostatnio 
w Radzyniu Podlaskim).
Poeta z warszawskiego Żoliborza przywołał 
alarmujące statystyki, które pokazują, że 
Polska zajmuje ostatnie miejsca w Europie, 
jeśli chodzi o wysokość nakładów na edu-
kację i kulturę. Mowa oczywiście o kulturze 
wysokiej, a nie żenującej rozrywce spod 
znaku „top model”, której ekspansywność 
staje się groźna nie tylko dla naszej ducho-
wości, ale i jakości naszego człowieczeń-
stwa. Człowiek wykorzeniony z kultury, 
to człowiek niezwykle podatny na mani- 
pulacje.
– Jesteśmy takim narodem, który się nie 
daje, a im większe trudności, tym wzrasta 
wola przetrwania. Niech żywi nie tracą na-
dziei – mówili uczestnicy spotkania.

– Poezja jest istotą chrześcijaństwa, dzielił 
się dalej refleksją autor. Obrazy świętych 
(przedstawianych w chrześcijańskiej ikono-
grafii) z atrybutami świętości, trzymający 
na dłoni Kościół to sama esencja poezji, mó-
wił Pan Andrzej.
Zapytany o plany literackie, poeta wspo-
mniał o przygotowanym już do druku zbio-
rze felietonów i opowiadań „Zapraszam do 
śmiechu”, do którego wstęp napisze znany 
satyryk Marcin Wolski. Wśród nich jest opo-
wieść o genialnym matematyku, współtwór-
cy „Enigmy” Jerzym Różyckim, wujku żony 
Andrzeja Wodzińskiego.
Na warsztacie literackim jest też powieść 
„Nasz papież i zamiatacze ulic”.
Andrzej Władysław Wodziński, wielokrotny 
laureat konkursów poetyckich ma w swo-
im dorobku również wawrzyny od Biskupa 
Polowego Tadeusza Płoskiego W 2005 r. 
w konkursie organizowanym przez ks. mjr. 
Pawła Piontka po śmierci Jana Pawła II.
Wydawcą „Filiżanki Warszawy” jest Wydaw-
nictwo „Bernardinum” z Pelplina.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Attaché ambasady Republiki Korei Południowej 
z wizytą w Ordynariacie Polowym
Płk Jongkee Hong, attaché ambasady Republiki Korei Południowej, odwiedził Kurię 
Polową WP. Pułkownik Hong zapoznał się z historią, strukturą Ordynariatu Polowe-
go oraz z zakresem działań podejmowanych przez polskich kapelanów.

Z zainteresowaniem wysłuchał multimedial-
nego wykładu na temat historii Ordynariatu 
Polowego, który zaprezentował płk Dariusz 
Sobotka.
– Nasz gość pytał o zakres prac podejmo-
wanych przez kapelanów wojskowych, spo-

że posługują kapelani wojskowi. – Podob- 
nie jak u nas, są zatrudniani przez tamtej-
sze Ministerstwo Obrony, nadawane są im 
stopnie i obejmują swoją posługą nie tylko 
żołnierzy, ale i ich rodziny – poinformował 
po spotkaniu ks. kmdr Leon Szot, kanclerz 
Kurii Polowej.
W Korei obywatel oficjalnie deklaruje przy-
należność religijną, jest to zawarte w jego 
dokumentach, dominuje wyznanie protes- 
tantyzm i buddyzm. Attaché Korei pytał 
także o sprawy współdziałania między po-
szczególnymi duszpasterstwami wojskowy-
mi innych wyznań i o strukturę wyznaniową 
naszej armii. Przypomniałem też, że naszą 
opieką otoczeni są nie tylko żołnierze, ale 
i szpitale wojskowe, uczelnie, rodziny żołnie-
rzy, kombatantów i weteranów oraz służby 
mundurowe: Straż Graniczna, Służby Celne, 
Straż Ochrony Kolei oraz Policja – powiedział 
ks. Szot.
Płk Hong odwiedził także redakcję dwuty-
godnika Ordynariatu Polowego „Nasza Służ-
ba”. Zapytał o tytuły wydawane przez inne 
duszpasterstwa wojskowe i podziękował za 
przekazane mu egzemplarze czasopisma.
Ks. Szot przekazał płk. Hongowi publikacje 
związane z Katedrą Polową i Ordynariatem 
Polowym. Ofiarował mu m.in. album o bit- 
wie grunwaldzkiej z ostatnim kazaniem 
śp. bp. Tadeusza Płoskiego.

Krzysztof Stępkowski

sób powoływania ich do specyficznej pracy 
duszpasterskiej w Ordynariacie, problemy 
etyczne, z jakimi stykają się w wojsku. Był 
zainteresowany strukturą Ordynariatu Polo-
wego; informacje na ten temat odnosił tak-
że do Korei Południowej, gdzie w armii tak-
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Podhalańczycy na przemyskim rynku
Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dn. 15 października 2010 r. 
w związku z reorganizacją 21 Brygady Strzelców Podhalańskich na bazie trzech 
batalionów: 5 batalionu zmechanizowanego z Rzeszowa oraz dwóch jednostek 
z Przemyśla: 14 batalionu zmechanizowanego i polsko-ukraińskiego batalionu sił 
pokojowych został sformowany 5 Batalion Strzelców Podhalańskich.

Nowopowstały batalion, stacjonujący w Prze- 
myślu, dowodzony przez ppłk. dypl. Zenona 
Brzuszko będzie nosił imię twórcy formacji 
podhalańskich, legionisty i uczestnika walk 
o niepodległość II Rzeczypospolitej gen. bryg. 
Andrzeja Galicy. 
19 listopada br. na przemyskim rynku odbyło 
się uroczyste przekazanie sztandaru dla 5 Ba-
talionu Strzelców Podhalańskich, który został 
ufundowany przez społeczeństwo miasta 
Krosno. Tym samym przemyski batalion stał 
się spadkobiercą i kontynuatorem chlubnych 
tradycji 5 Pułku Strzelców Podhalańskich 
22 Dywizji Piechoty Górskiej oraz 5 batalionu 
zmechanizowanego. Przyjęcie sztandaru na-
kłada obowiązek, aby go strzec i bronić, ale 
nade wszystko stanowi wezwanie wierności 
do końca wyhaftowanym na nim słowom: 
Bóg, Honor, Ojczyzna.

W drugiej części uroczystości odbyło się zło-
żenie przysięgi na sztandar przez 100 żoł-
nierzy Narodowych Sił Rezerwowych, którzy 
odbyli szkolenie przygotowawcze. W tym 
czasie poborowi poznawali zasady żołnier-
skiego zachowania i elementy żołnierskiego 
rzemiosła. 
Wypowiadając słowa: „przysięgam służyć 
wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej 
niepodległości i granic. Stać na straży Kon-
stytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, 
sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę 
mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani 
życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg” 
żołnierz zaciąga najwyższe zobowiązanie 
wobec Ojczyzny i narodu. Przysięgę przyjął 
gen. bryg. Stanisław Olszański, dowódca 
21 BSP. Następnie, kapelani garnizonu Prze-
myśl udzielili nowo zaprzysiężonym żołnie-

rzom błogosławieństwa. Dzień wcześniej 
poborowi mieli możliwość skorzystania z sa- 
kramentu pokuty i uczestniczyli we Mszy św. 
sprawowanej przez kapelanów garnizonu 
rzeszowskiego.
W liście gratulacyjnym do dowódcy 5 BSP Sta-
rosta Przemyski napisał: „jestem przekonany, 
że dowodzony przez Pana batalion będzie 
znakomitym kontynuatorem chlubnych tra-
dycji orężnych Przemyśla i Ziemi Przemyskiej, 
dopisując do – wypracowanego przez po-
przedników – wojskowego dorobku kolejne 
sukcesy i utrwalając poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.
„Szczęść Boże” życzył nowo zaprzysiężonym 
żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych, 
ich rodzinom i dowódcy 5 BSP Prezydent 
Przemyśla p. Robert Homa.
Uroczystość zakończyła defilada z udziałem 
Orkiestry Wojskowej Garnizonu Rzeszów, 
kompani reprezentacyjnej 21 Brygady Strzel-
ców Podhalańskich, żołnierzy Narodowych 
Sił Rezerwowych i 5 Batalionu Strzelców 
Podhalańskich.

ks. kpt Andrzej Piersiak



Warto pomyœleæ

11

Niebanalne
życiorysy

Urodziła się w Melbo-
urne jako najstarsze z 
ośmiorga dzieci szkoc-
kich górali-emigrantów 
Flory Helen McDonald 

i Alexandra McKillopa. Ochrzcił ją 28 lutego 
1842 jeden z pierwszych katolickich księży 
przybyłych do Australii, późniejszy biskup 
Adelajdy (i krótko Goulburn) franciszkanin 
Patrick B. Geoghegan (1805-64). Z powodu 
ubóstwa rodziny Mary prawie nie mogła się 
kształcić, ale będąc bardzo inteligentnym 
dzieckiem potrafiła sama uzupełniać wiedzę. 
Wcześnie też musiała zacząć pracować i jako 
16-latka była już główną żywicielką rodziny. 
Wtedy też odkryła w sobie powołanie zakon-
ne i na prośbę proboszcza z parafii Penola, 
ks. Woods zaczęła prowadzić miejscową 
szkołę katolicką. 19 marca 1866 r., w dzień 
świętego Józefa, Mary przywdziała czarną 
suknię na znak poświęcenia się Bogu, a pro-
boszcz napisał dla niej regułę, zatwierdzoną 

później przez biskupa Adelajdy – Lawrence’a 
B. Sheila.
W 1868 r. ta 26-letnia wówczas kobieta zało-
żyła w Południowej Australii Zgromadzenie 
Sióstr św. Józefa od Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, aby umożliwić naukę i wycho-
wanie dzieciom z ubogich rodzin, zwłaszcza 
zamieszkałym w odległych miejscowościach. 
W odróżnieniu od tradycyjnych zgromadzeń 
józefitki nie mieszkały w klasztorach, ale 
w namiotach i chatach w pobliżu szkół, 
które zakładały i w których uczyły. Poza na-
uczaniem pomagały najbardziej potrzebu-
jącym: sierotom, chorym i bezdomnym. Za-
kładały szkoły nie tylko w Australii, ale także 
w Nowej Zelandii.
Założycielka napotkała niemało trudności ze 
strony biskupa Sheila – jak się dzisiaj okazu-
je – m.in. z powodu ujawnienia przed nim 
przypadków nadużyć seksualnych ze strony 
niektórych księży tej diecezji. W 1873 bł. Pius 
IX przyjął ją w Rzymie i oficjalnie potwierdził, 

Św. Maria od Krzyża (Mary Helen MacKillop; 15 I 1842-8 VIII 1909) 
– Australijka, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Józefa 
od Najświętszego Serca Pana Jezusa, pionierka oświaty katolickiej w swym kraju

że to ona założyła to zgromadzenie, którego 
reguły przystosowano do warunków życia 
w Australii. Nie zmieniło to jednak niechęt-
nego stosunku do niej wielu jej przeciwni-
ków, a nawet odsunęli się od niej niektórzy 
przyjaciele. Ale to jej nie załamało i w imię 
miłości do Boga nadal zakładała szkoły, 
domy dla bezdomnych i sierot.
W 1900 r. przyszła święta przeniosła się 
z Adelajdy do Sydney. W dwa lata później 
podczas pobytu w Nowej Zelandii doznała 
wylewu i została częściowo sparaliżowana. 
Powróciła do macierzystego domu w Syd-
ney, gdzie mieszkała aż do śmierci. Zmarła 
8 sierpnia 1909 r. Jej ciało złożono w kaplicy 
Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.
Beatyfikował ją jako pierwszą rodowitą Au-
stralijkę 19 stycznia 1995 w Sydney Jan Pa-
weł II. W czasie Światowych Dni Młodzieży 
w Australii w lipcu 2008 r. u jej grobu modlił 
się Benedykt XVI.

oprac. jur

Księdza Romana 
nie ma już wśród 
nas. Katastrofa 
smoleńska prze-
rwała nagle jego 
życie, przeniknię-
te głębią, mądro-
ścią i niezwykłą 
wręcz subtelno-

ścią, która ujawniała się w każdym jego 
geście i spojrzeniu. Takie też są jego wier-
sze; pisane z delikatnością, ale głęboko 
dotykające istoty problemów nurtujących 
współczesnego człowieka.
„Dlaczego po raz kolejny decyduję się na 
ujawnienie swoich myśli i przeżyć w takiej 
właśnie (poetyckiej) formie... Są to moje my-
śli – ale to co napisałem, jest też wynikiem 
przemyśleń różnych ludzi, czasem boleśnie 
skrzywdzonych, niepogodzonych ze złem 
w otoczeniu, a także zmartwionych swoim 

Wiersze „Mądrym być człowiekiem” 
ks. Romana Indrzejczyka

niemądrym życiem. Są tacy, którzy na swoim 
przykładzie pragną – być może – uchronić 
innych od nierozważnych decyzji i błędów, 
jakie czyhają na każdego człowieka. W jakimś 
sensie jestem ich pośrednikiem. Będę szczęś- 
liwy, jeżeli to moje pisanie wprowadzi w za-
dumę, może ironicznie rozśmieszy i pomoże 
w utrzymaniu zwykłej chęci czynienia dobra. 
Bo życie jest przecież piękne – mimo wszyst-
ko” – powiedział nam sam autor we wstępie 
do tomiku wierszy opublikowanych w 2007 r.
Jak podkreślił Marek Strzeszewski, ksiądz 
Roman był mistrzem w dostrzeganiu do-
bra. Potrafił jednoczyć, godzić zwaśnionych, 
uspokajać niecierpliwych, pocieszać i mądrze 
radzić. I nie przypadkiem w jego poezji tyle 
jest serdeczności, ciepła i zrozumienia dla 
człowieka. Te słowa dotykają najczulszych 
strun ludzkiej duszy, delikatnie oświetlając 
jej zakamarki, wydobywając piękno i szla-
chetność, prowadząc dialog z sumieniem. 

Słowa księdza Romana działają czasem jak 
balsam kładziony na głębokie rany serca. 
Nie unika on tematów trudnych, bolesnych. 
Opowiada o ludzkich słabościach, błędach 
i „małych” czynach, których nie brakuje 
w naszym życiu. A jednak mówi o nich z na-
dzieją i wiarą. 
Słowa ks. Romana mogą stać się naszym 
drogowskazem po meandrach życia: „Mą-
drym być człowiekiem? Odwagi potrzeba. 
Pozostać uczciwym, okazać szlachetność, 
nie poddać się złemu, nie klaskać każdemu, 
a czasem zaprzeczyć...odwagi potrzeba. By 
się przeciwstawić nawet ważnym, wielkim 
i bardzo bogatym...trzeba być odważnym. 
Zachować swój honor, a serce w czystości, 
ocalić sumienie...potrzeba odwagi, miłości 
potrzeba. By pozostać sobą, być dobrym 
człowiekiem...potrzeba odwagi i ...dużo po-
święcić dla sprawiedliwości”. 

at

Pó³ka z ksi¹¿kami

Myœli
nieprzedawnione

„Jest już człowiekiem ten, który nim będzie”.
Tertulian

Kapelan Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego
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Zawody szczególnego ryzyka
„Umiejętność pokonywania stresu wyznacznikiem dojrzałej osobowości żołnierza 
i funkcjonariusza służb mundurowych” – to tytuł Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej, która odbyła się 18 listopada w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele formacji mundurowych: 
SzGWP, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz Policji. 

Wśród tematów wystąpień uczestnicy kon-
ferencji mogli wysłuchać m.in.: wykładu ks. 
kmdr. dr. Leona Szota, kanclerza Kurii Polowej 
WP nt. „Posługi kapelanów w zakresie redukcji 
stresu wśród żołnierzy oraz funkcjonariuszy 
i pracowników służb mundurowych”, dr. hab. 
Ryszarda Stępnia, prof. AH nt. „Edukacji emo-
cjonalnej jako formy wsparcia społecznego 
w sytuacjach stresowych, dr. Henryka Kempiń-
skiego oraz Alicji Orzeł nt. „Znaczących czyn-
ników stresu w aktywności zawodowej SG”,  
przedstawiciela SC kpt. Tomasza Węgla nt. 
„Sytuacji korupcyjnych i stresogennych wśród 
funkcjonariuszy celnych”, ks. prof. dr. hab. 
Edwarda Wiszowatego nt. „Stresu i konfliktów 
jako determinanty wypalania zawodowego 
policjantów, ppłk Agnieszki Gumińskiej z De-
partamentu Wychowania i Promocji Obronno-
ści MON nt. „Źródeł stresu w zawodowej służ-
bie wojskowej i metody jego ograniczania” 
oraz wykład dr. Zbigniewa Siemiątkowskiego 
nt. „Zasad etyczno-moralnych w wywiadzie, 
a problemów stresów”.
Umiejętność pokonywania stresu, to temat 
istotny w życiu człowieka, tym bardziej, że sil-
ny lub zbyt długotrwały stres jest niepożądany 
i szkodliwy. Wystąpienie ks. kmdr. Leona Szota 
było wprowadzającym w tematykę konferen-
cji. Obecność kapelana i jego posługa, nieza-
leżnie od formacji, jest istotnym czynnikiem 
pomagającym w zwalczaniu stresu u człowie-
ka. Jako uczestnik misji pokojowych przy PKW, 
sam niejednokrotnie doświadczył tzw. stresu 
bojowego na polu walki. Wspomniany stres 
bojowy pozostawia ślad w psychice człowieka 
na całe życie. – Każdy rodzaj służb munduro-
wych posiada własną specyfikę służby – zazna-
czył w swoim wystąpieniu ks. Szot – jednak 
wykonywane zadania i obciążenia są podob-
ne. Żołnierze i funkcjonariusze służb munduro-
wych są szczególnie narażeni na uczestnictwo 
w sytuacjach stresowych, gdyż wiele czynni-
ków sprzyja ich nasileniu. Są to m.in. praca 
zmianowa, rola zawodowa (w tym zagrożenie 
bezpieczeństwa), relacje interpersonalne czy 
syndrom wypalenia zawodowego wywołany 
brakiem możliwości wyboru miejsca pełnienia 
służby, długotrwałą rozłąką z rodzinami, nie-
ustannym podporządkowaniem się. 
Jaka jest więc rola kapelana w pomocy re-
dukcji stresu? Oprócz regularnych czynności 
kapelana związanych z jego posługą tj.: or-
ganizowanie nabożeństw, prowadzenia zajęć 
z etyki normatywnej, współorganizowanie 
uroczystości patriotyczno-religijnych, itp. po-
zostają te, które wynikają – po ludzku – z blis- 
kości człowieka w momencie zagrożenia i sil-
nego stresu. Ks. Szot w swoim wystąpieniu 
powołał się na słowa Ojca św. Jana Pawła II, 
który mówił, że powinnością kapelana jest 

„wejście w świat trudów codziennej służby 
i szkolenia żołnierzy”.
– W ciężkich, granicznych sytuacjach – powie-
dział ks. Szot – wiara staje się jedynym czynni-
kiem motywującym, pozwalającym jednocześ- 
nie zachować honor, równowagę duchową, 
a nawet wykrzesać szczyty męstwa i odwagi. 
W sytuacjach niebezpiecznych sama obecność 
kapelana wśród żołnierzy, jego wiarygodność 
i autentyczność, a także udział w operacjach 
związanych z ryzykiem utraty życia staje się 
siłą motywującą żołnierzy i dającą w pewien 
sposób poczucie bezpieczeństwa. 
To kapelan wpływa na kształtowanie pożąda-
nych postaw moralnych żołnierzy, wspiera w 
rozwiązywaniu problemów moralnych i etycz-
nych, pomaga w budowaniu poprawnych re-
lacji z innymi, umacnia w przekonaniu o sen-
sie służby, wspiera powracających do służby, 
pomaga w ujawnianiu swoich uczuć, zwłasz-
cza po udziale w akcjach bojowych, przygoto-
wuje żołnierzy do kontaktu z ofiarami działań 
bojowych, wypadków, widoku rannych lub za-
bitych towarzyszy broni, pomaga żołnierzo-
wi w przywróceniu pozytywnego nastroju, 
a w razie potrzeby kieruje go do lekarzy spe-
cjalistów, fizycznie i duchowo asystuje cho-
rym, rannym i umierającym, wreszcie zapew-
nia godny pochówek żołnierza, nawiązuje 
kontakt z jego rodziną. 
W kolejnym referacie, wygłoszonym przez dr. 
hab. Ryszarda Stępnia, nt. „Edukacji emocjo-
nalnej jako formy wsparcia społecznego w sy- 
tuacjach stresowych”, prelegent podkreślił, że 
wsparcia oczekujemy już od momentu urodze-
nia. Wsparcie szczególnie jest nam potrzebne 
w momencie zagrożenia. Radzenie sobie w ta-
kich sytuacjach bywa różne i zależy od wielu 
czynników, m.in. od naszej inteligencji emo-
cjonalnej, czyli własnym przekonaniu o swojej 
skuteczności i zbiorze cech osobowościowych 
takich jak: optymizm, samoakceptacja. Jeżeli 
do tego posiadamy wsparcie społeczne, twar-
dość osobowości, poczucie kontroli, kompe-
tencje społeczne oraz poczucie własnej war-
tości oraz dobry stan zdrowia fizycznego mo-
żemy powiedzieć, że posiadamy umiejętność 
radzenia sobie ze stresem. 
Rodzaje stresu są uzależnione od typu forma-
cji mundurowych. „Znaczące czynniki stresu 
w aktywności zawodowej SG” – to zagadnie-
nie, które zreferowała przedstawicielka Straży 
Granicznej. Funkcjonariusze SG często wyko-
nują swoje obowiązki w poczuciu deficytu cza-
su oraz lęku przed podjęciem działań. Głów-
nie jest to walka – jawna i zakonspirowana – 
z przestępczością zorganizowaną. Walka w ob-
liczu zagrożenia życia lub zdrowia funkcjona-
riuszy, a także osób innych, stawia ich predys-
pozycje i kwalifikacje na pierwszym miejscu. 

Osoby kierowane do zadań specjalnych muszą 
odznaczać się szczególnymi predyspozycjami 
psychicznymi, tj.: precyzyjność myślenia, duża 
spostrzegawczość, szybkość i trafność w po-
dejmowaniu decyzji, pewność siebie i wiara 
w powodzenie akcji, wysokie zdyscyplinowanie 
i karność oraz wysoka odporność psychiczna. 
Ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty poruszył 
z kolei problem „Stresu i konfliktów jako de-
terminanty wypalania zawodowego policjan-
tów”. To policjant nieustannie spotyka się ze 
śmiercią, złem, obojętnością, przemocą, nie-
tolerancją, chciwością i wszelkim niegodnym 
zachowaniem ludzi. Do tego dochodzą inne 
czynniki stresogenne, tj.: niska ocena społecz-
na zawodu, zła organizacja pracy, niskie zarob-
ki, niekompetencja przełożonych, wyczerpanie 
fizyczne, psychiczne czasem prowadzące do 
samobójstw. 
„Źródła stresu w zawodowej służbie wojsko-
wej i metody jego ograniczania” omówiła ppłk 
Agnieszka Gumińska z Departamentu Wycho-
wania i Promocji Obronności MON, szczegól-
nie kładąc nacisk na źródła stresu i sytuację 
żołnierzy pełniących służbę na misjach poko-
jowych. W tym przypadku głównymi czynni-
kami powodującymi stres są: trudne warunki 
atmosferyczne, narażenia na hałas, nieregular-
ny sen, złe odżywianie i trudne warunki higie-
niczne (z uwagi na odległość od bazy), pro-
mieniowanie, szkodliwe wyziewy, zagrożenie 
zdrowotne, trudność podejmowania decyzji, 
dostosowanie działań do sytuacji, układ hie-
rarchiczny, niemożność regularnego treningu, 
dyspozycyjność, zróżnicowany poziom wa-
runków pracy, rozłąka z rodziną, ograniczenia 
w życiu publicznym, dbałość o wizerunek, 
problemy finansowe, udział w wydarzeniach 
o charakterze traumatycznym. Ważnym czyn-
nikiem pomagającym przetrwać ten trudny 
czas, jakim są misje, jest osłona psychologicz-
na. Obejmuje ona szeroki zakres działań psy-
chologów od poboru kadr, poprzez służbę, 
opiekę nad rodzinami, profilaktykę patologii, 
zadań teoretycznych i praktycznych, polega-
jących na ćwiczeniach zwanych „szczepienie 
stresem”. Uruchamia się specjalne programy, 
w których uczestniczą Siły Zbrojne np. Kra-
jowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, 
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Narodowy Pro-
gram Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, 
Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. 
Ponadto organizuje się szkolenia dla psycholo-
gów, dowódców, żołnierzy i ich rodzin.

oprac. Danuta Berezowska/at
więcej informacji na stronie www.ordynariat.pl

Płock: Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat stresu w służbach mundurowych
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Odprawa kapelanów Straży Granicznej
Jak pełnić posługę duszpasterską po wprowadzeniu zmian organizacyjnych w Stra-
ży Granicznej na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej? W jaki sposób duszpaster-
stwo winno włączyć się w przyszłoroczny jubileusz 20-lecia powstania formacji? 
– nad tymi problemami zastanawiali się kapelani z rzymskokatolickiego dekanatu 
SG podczas odprawy w Krośnie Odrzańskim.

Duszpasterze zapoznali się z działalnością Pol-
sko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb 
Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świec-
ku, z funkcjonowaniem strzeżonego ośrodka 
dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim i ze 
zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi 
w nowo powstałym Nadodrzańskim Oddziale 
Straży Granicznej.
– W związku ze zmianami organizacyjnymi 
w Straży Granicznej na granicy wewnętrz-
nej Unii Europejskiej zaistniała konieczność 
dostosowania zarówno struktur duszpaster-
skich, jak i form działalności księży kapelanów 
– poinformował rzecznik prasowy Ordynaria-
tu Polowego, dziekan SG ks. płk SG Zbigniew 
Kępa. Odprawa duszpasterska odbyła się 
w dniach 22-24 listopada w Nadodrzańskim 
Oddziale Straży Granicznej, którego komen-
dantem jest płk SG Jarosław Frączyk.
Kapelani zwiedzili polsko-niemieckie Cen-
trum Współpracy Służb Granicznych, Policyj-

nych i Celnych (PNCW) w Świecku. W całej 
Europie istnieją 31 centra międzynarodowej 
współpracy. W Polsce na granicy z państwa-
mi UE istnieje 8 tego typu placówek.
W kościele garnizonowym pw. św. Marcina 
z Tours w Krośnie Odrzańskim kapelani mo-
dlili się w intencji Straży Granicznej oraz żoł-
nierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Okazją do 
modlitewnego wspomnienia formacji gra-
nicznej z lat 1945-1991 działającej w Krośnie 
Odrzańskim było odsłonięcie tablicy z nazwi-
skami dowódców WOP. Tablicę odsłonił płk 
w st. spocz. Waldemar Mikołajczuk. W uro- 
czystości uczestniczyła kadra Nadodrzań-
skiego Oddziału SG z jej komendantem płk. 
Jarosławem Frączykiem na czele oraz do-
wódca Garnizonu Krosno Odrzańskie.
Księża kapelani zapoznali się także z forma-
mi współpracy między kapelanem NoOSG, 
parafiami miejscowego dekanatu oraz dusz-
pasterstwem wojskowym.

W ostatnim dniu odprawy duszpasterze 
Straży Granicznej udali się do Świebodzina, 
by stanąć w modlitewnej zadumie przy naj-
wyższym na świecie posągu Chrystusa Króla, 
który został poświęcony w ostatnią niedzielę 
– Uroczystość Chrystusa Króla. Odwiedzili 
także sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej w Rokitnie.
Posługa duszpasterska w Straży Granicznej 
została reaktywowana 30 czerwca 1993 r. 
Na prośbę ówczesnego ministra spraw we-
wnętrznych Andrzeja Milczanowskiego i ko-
mendanta głównego Straży Granicznej płk. 
Jana Wojcieszczuka bp polowy gen. dyw. 
Sławoj Leszek Głódź oddelegował z Korpusu 
Księży Kapelanów Ordynariatu Polowego WP 
pierwszego kapelana do posługi duszpaster-
skiej Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie. 
Obecnie do duszpasterstwa Straży Granicznej 
oddelegowanych jest 13 kapelanów Ordyna-
riatu Polowego. Sprawę organizacji i funkcjo-
nowania duszpasterstwa Straży Granicznej 
reguluje porozumienie między komendan-
tem głównym SG i biskupem polowym WP 
z maja 2007 r.

Zjk/kes

– Znajdujemy się dziś tutaj po to, żeby przez 
Hetmankę żołnierza polskiego, Hetmankę 
SOK, która jest odziana w ten piękny płaszcz, 
prosili o błogosławieństwo, o zdrowie dla 
nas i dla naszych rodzin. Prośmy też o świe-
tlaną przyszłość dla naszej formacji – powie-
dział na rozpoczęcie uroczystości gen. Józef 
Hałyk, Komendant Główny SOK.

W homilii ks. Żarski przypomniał historię 
powstania Straży Ochrony Kolei oraz po-
stać patronki kolejarzy, św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej. – Kolejarze obrali ją za swoją 
patronkę wierząc, że skoro nie zginęła pod 
męczeńskim kołem, to uchroni również 
innych od śmierci pod kołami pociągów. 
Dziś chcemy prosić, aby wasza służba była 

bezpieczna – powie-
dział ks. Żarski. Kape-
lan zwrócił uwagę, że 
praca sokistów bywa 
czasem niedoceniana, 
a skala przestępstw 
związanych z przewo-
zem osób i towarów 
liniami kolejowymi jest, 
mimo wysiłków funk-
cjonariuszy, poważna. 
– Być funkcjonariuszem 
SOK, to być człowie-
kiem czuwania, a być 
człowiekiem czuwania, 
to dostrzegać bliźniego 
– podkreślił ks. Żarski.

– Musicie być ludźmi czuwania, bo tylko przez roztropne postrzeganie siebie i in-
nych możecie być dobrymi funkcjonariuszami – powiedział ks. płk Sławomir Żar-
ski, administrator Ordynariatu Polowego WP, podczas Mszy św. w intencji Straży 
Ochrony Kolei (SOK). Ta formacja mundurowa, pełniąca służbę na polskiej kolei, ob-
chodzi w tym roku 92. rocznicę powstania. Z tej okazji, czarnym, kolejarskim płasz-
czem okryta została figura Matki Bożej, znajdująca się w ołtarzu głównym Katedry 
Polowej WP. Po Mszy św. delegacja funkcjonariuszy SOK złożyła kwiaty na grobie 
bp. Tadeusza Płoskiego.

Na koniec zawierzył funkcjonariuszy SOK 
opiece św. Katarzyny. – W tym czuwaniu 
idźcie dalej. Niech wasza patronka ochra-
nia was i strzeże, abyście w waszej służbie, 
formacji, zadaniach tworzyli dobro na rzecz 
drugiego człowieka i naszej Ojczyzny – za-
kończył ks. Żarski.
Liturgię słowa przygotowali funkcjonariusze 
i pracownicy SOK. Mszę św. koncelebrowa-
li wraz z ks. Żarskim – ks. kmdr Leon Szot, 
kanclerz Kurii Polowej i ks. Tadeusz Bąk, wy-
kładowca UKSW. 
Na uroczystość przybył poczet sztandarowy 
SOK.
Po Mszy św., delegacja sokistów z Komen-
dantem Głównym na czele złożyła kwiaty 
w kaplicy lotników, w której spoczywa bp 
Tadeusz Płoski i ks. płk Jan Osiński.
Straż Ochrony Kolei to umundurowana 
i uzbrojona formacja, działająca od 92 lat na 
terenie linii kolejowych, znajdujących się na 
terytorium Polski. Do jej zadań należy kon-
trola przestrzegania przepisów porządko-
wych na obszarze kolejowym, w pociągach 
i innych pojazdach kolejowych, zapewnienie 
bezpieczeństwa, ochrona życia i zdrowia lu- 
dzi oraz mienia w pociągach. W dniu 23 lis- 
topada 2006 roku, uchwałą 338. Zebrania 
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 
Straż Ochrony Kolei została włączona do 
Duszpasterstwa Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego.

Krzysztof Stępkowski/at

92. rocznica powołania Straży Ochrony Kolei 
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Zawody strażackie w Zegrzu
17 listopada, na terenie Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 
odbyły się zawody strażackie na szcze-
blu warszawskiej Delegatury Wojskowej 
Ochrony Przeciwpożarowej.

W zawodach wzięły udział zastępy Woj-
skowej Straży Pożarnej (WSP) z Komorowa, 
Pomiechówka, Puszczy Mariańskiej, Wesołej 
oraz z Zegrza. Rywalizacja obejmowała trzy 
konkurencje: sprawianie drabiny, ćwiczenie 
indywidualne na torze o długości 150 me-
trów oraz ćwiczenie zespołowe tzw. bojowe. 
Wojskowi strażacy bardzo poważnie potrak-
towali udział w zawodach, a zażarta walka 
o pierwsze miejsce toczyła się do samego 
końca. Najbardziej widowiskowe, a jedno-
cześnie niezwykle wyczerpujące dla uczestni-
ków, było ćwiczenie indywidualne, gdzie jed-
nym z elementów było gaszenie źródła ognia 
gaśnicami proszkowymi. Startujący musieli 
wykazać się nie tylko bardzo dobrą kondycją 
fizyczną, ale również doskonałą znajomością 
sprzętu oraz zasad walki z ogniem. Nad pra-
widłowym przebiegiem zawodów czuwała 
kilkuosobowa komisja, której przewodniczył 
szef Delegatury Wojskowej Ochrony Prze-
ciwpożarowej w Warszawie ppłk Zbigniew 
Abramowicz.

Ostatecznie zwyciężyli gospodarze, czyli stra-
żacy z Zegrza, w składzie: dowódca zastępu 
st. plut. Marek Dombkowski, mechanik st. 
kpr. Marcin Stryczek, przodownik I roty st. 
szer. Florian Dydek, pomocnik I roty st. kpr. 
Jacek Brzozowski, przodownik II roty st. szer. 
Tomasz Krzyżanowski, pomocnik II roty kpr. 

Mariusz Renda. Drugie miejsce zajął zastęp 
z Komorowa, natomiast jako trzeci skla-
syfikowani zostali strażacy z Puszczy Ma-
riańskiej. Tuż za podium znalazła się ekipa 
z Pomiechówka, a piąte miejsce przypadło 
wojskowym z Wesołej.

tekst i zdjęcie: kpt. Michał Romańczuk

Święty Mikołaj – ze Stargardu Szczecińskiego do Czadu
Niezwykłe mikołajki miały miejsce w Stargardzie Szczecińskim, gdzie mło-
dzież Zespołu Szkół nr 2 zorganizowała wspaniały prezent dla swej rówie-
śniczki o imieniu Gloria, uczącej się w liceum w Czadzie. 

Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest ksiądz 
Tomasz Paroń, uczestnik misji pokojowych 
w Czadzie i w Kongo. Ksiądz kapelan przez 
kilka ostatnich dni zapoznawał podczas ka-
techezy młodzież szkolną z warunkami życia 
w odległych zakątkach Afryki. Uczniowie 
oglądali filmy i prezentacje z Sudanu, Czadu, 
Kongo i Republiki Środkowej Afryki. Słuchali 

niezwykłych opowieści o życiu 
swoich rówieśników z tych kra-
jów. Podziwiali zdjęcia zatrzymu-
jące w kadrze obrazy ulotnych 
chwil z życia Afrykańczyków. 
Dzięki kweście przeprowadzonej 
w stargardzkiej szkole, Gloria, 
uczennica liceum w N’Djamenie 

w Czadzie będzie mogła kontynuować dal-
szą swą naukę. Należy dodać, że nauka dzieci 
w wielu państwach Afryki jest płatna i wielu 
rodziców na nią nie stać. W takiej trudnej sy-
tuacji jest również Gloria, która jest sierotą, 
a dzięki pomocy rówieśników z Polski będzie 
mogła dokończyć szkołę i w przyszłości zdo-
być pracę pozwalającą na samodzielną egzy-
stencję. 
Jest to już kolejna akcja tego typu, wspiera-
jąca zdolną, ale biedną młodzież z Afryki. Po-
przednio dzieci z Zespołu Szkół w Klonowej 
wsparły swoich rówieśników w Kongo. 

Tekst i foto: ks. Tomasz Paroń
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (21 listopada), po Mszy św. wieczornej, odbył 
się w Katedrze Polowej WP w Warszawie koncert młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Młodzi artyści chcieli w ten sposób 
uczcić św. Cecylię – patronkę muzyki, której liturgiczne wspomnienie wypada 22 listopada. 
Zgromadzeni w świątyni melomani usłyszeli fantastycznie brzmiące, gruntownie zmoder-
nizowane i odrestaurowane katedralne organy, a także obój, skrzypce, wiolonczele i harfę. 
W programie koncertu znalazły się m.in. kompozycje J. Pachelbela, J. S. Bacha, A. Caldary 
oraz M. Sawy. Opiekę artystyczną sprawowały: prof. Marietta Kruzel – Sosnowska, prof. 
Emilia Dziubińska oraz prof. Maria Łukaszewska. Słowo o muzyce wygłosiła prof. Marietta 
Kruzel-Sosnowska.
Młodzi artyści porwali publiczność swoją interpretacją muzyki. Wielu z nich zasługuje już na 
miano dojrzałych artystów, choć są dopiero na początku swej muzycznej drogi. Wart pod-
kreślenia jest zapał uczniów szkoły z jakim wykonywali koncert. Melomani docenili wysiłki 
młodych artystów długą i głośną owacją.                                                                            lg

Kielce
Nową placówkę Straży Granicznej umiejscowioną w gmachu KW Policji w Kielcach otwar-
to 23 listopada. W gmachu tym swoją siedzibę znalazły także Wydział Konwojowy KWP, 
Izba Dziecka, Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Patrolowy Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach.
Na uroczystość otwarcia przybył dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji minister Jacek Zalewski, Komendant Główny Policji An-
drzej Matejuk, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Leszek Elas, Świętokrzyski 
Komendant Wojewódzki Policji insp. Mirosław Schossler, Komendant Nadwiślańskiego Od-
działu Straży Granicznej ppłk. Mariusz Piętka. 
Po uroczystym przecięciu wstęgi, modlitwę w intencji funkcjonariuszy Policji i Straży Granicz-
nej, pracowników obu służb mundurowych oraz w intencji zmarłych i poległych funkcjona-
riuszy odmówił ks. płk. prałat Adam Prus, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskie-
go Policji w Kielcach. Z kolei ks. kmdr por. Ryszard Preuss kapelan Nadwiślańskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej w Warszawie dokonał poświecenia gmachu. Goście modlili się także 
w intencji funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji oraz pracowników, by Bóg wspierał ich 
we wszelkich przedsięwzięciach, bronił od wszelkich niebezpieczeństw i obdarzył swoim 
pokojem, by dobrze wypełnili swoją zadania dla dobra człowieka, któremu pełnią służbę, dla 
dobra obu formacji, dla dobra Ojczyzny.
W uroczystości poświęcenie uczestniczył także ks. infułat Józef Wójcik z Suchowoli, przyjaciel 
Straży Granicznej i Policji. W sali konferencyjnej goście obejrzeli film, pokazujący w jakich 
warunkach pracowali do tej pory funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji oraz zwiedzili 
nowe pomieszczenia.                              rp 

Gdynia
W 17 dni po odzyskaniu niepodległości, 
28 listopada 1918 roku, marszałek Józef 
Piłsudski wydał dekret mówiący o po-
wołaniu Polskiej Marynarki wojennej. Od 
tego dnia rozpoczęło się to, co trwa do 
dziś – Marynarka Wojenna jest dumna ze 
swojej historii i z dnia dzisiejszego – co 
podkreślił w swojej homilii metropolita 
Gdański Sławoj Leszek Głódź w wygło-
szonej w Kościele Marynarki Wojennej 
w Gdyni Oksywiu. Arcybiskup Głódź pod-
kreślił znaczenie przemian ostatniego 
20-lecia czyli czasu od powstania dusz-
pasterstwa wojskowego do dzisiaj. Jest 
wiele wartości nieusuwalnych, jest na 
czym budować, nie możemy tego zmar-
nować, Marynarka Wojenna to elita elit 
i wielkie zobowiązanie dla Ojczyzny i Woj-
ska Polskiego – podkreślił. Przypomniał, 
że w minionym roku tragedia smoleńska 
zabrała Dowódcę Marynarki Wojennej RP 
admirała floty Andrzeja Karwetę i bisku-
pa polowego Tadeusza Płoskiego, osoby, 
dla których Marynarka Wojenna była nie-
zwykle ważnym elementem polskich sił 
zbrojnych.
Po Mszy św. Metropolita Gdański poświę-
cił obelisk ku pamięci Admirała floty An-
drzeja Karwety na cmentarzu MW. W uro-
czystości wzięli udział: adm. floty Tomasz 
Mathea, pani Maria Karweta, Dyrektor 
Generalny MON Jacek Olbrycht, Woje-
woda pomorski, komendant wojewódz-
ki policji, prezydent Gdyni, admiralicja, 
marynarze oraz wielu samorządowców 
i ludzi będącymi przyjaciółmi MW.
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź 
życzył marynarce wojennej Bożego Błogo-
sławieństwa i marynarskiego szczęścia.

 x. bw



fot. Krzysztof Stępkowski Adwent to czas, w którym
 Światło 

czeka tuż za progiem


