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Otwarcie Muzeum
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Fo
t. 

An
na

 T
ok

ar
sk

a



2

Liturgia
Koœcio³a

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpro-
mieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą 
łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię 
obdarzy pokojem”.
W ostatnich dniach starego roku i w pierwszych dniach 
nowego niektórzy sięgają po horoskopy, inni udają się 
do wróżek, aby zasięgnąć wiedzy o swojej przyszłości. 
Ale my, którzy zawierzyliśmy Chrystusowi, przychodzi-
my do Niego, bo on jest Panem życia i śmierci. Dziś 
przychodzimy wraz z Maryją – Świętą Bożą Rodzicielką, 
bo to Jej święto. Przychodzimy po błogosławieństwo, 
przychodzimy prosić o łaski, o siły duchowe i fizycz-
ne. Przychodzimy z wiarą, którą pragniemy, w tym 
rozpoczynającym się roku, przemienić w naszym życiu 
w czyn.

2 stycznia – II Niedziela po Bożym Narodzeniu
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bo-
giem było Słowo”.
„Na początku było Słowo”, to wyraźna aluzja do 
stworzenia świata, o którym mowa w Księdze Ro-
dzaju – „Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem...”. 
„Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie...”.
Zanim Bóg uporządkował swoim słowem świat, pa-
nował chaos – może i nasze życie do tej pory było 
też chaosem. Może próbowaliśmy je jakoś naprawić, 
zmienić. I co? Nic z tego nie wyszło? Bo zapomnieliś- 
my o tym, by na początku przemówił Bóg. Otwórzmy 
jeszcze raz Biblię – i dajmy szansę Bogu, by stworzył 
nas na nowo!

6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego
„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię”.
Mędrcy ze Wschodu przebyli długą drogę do Betlejem. 
Była ona pełna różnych doświadczeń i cierpień ducho-
wych, jak znikanie gwiazdy, obojętność na przyjście 
Chrystusa, a nawet strach mieszkańców Jerozolimy 
z powodu Jego narodzin oraz nienawiść Heroda do 
nowo narodzonego Zbawiciela. Jednak podobnie jak 
droga krzyżowa wiedzie do zmartwychwstania, tak 
pełna różnorakich doświadczeń droga Mędrców, pro-
wadzi do szczęścia z odnalezienia Chrystusa.

9 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego
„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie...”
„Sakrament Chrztu św. Chrzest jest najpiękniejszym 
i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, 
łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą nieznisz-
czalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszyst-
kim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest 
udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponie-
waż jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem 
– ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; 
namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski; 
oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; 
szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – po-
nieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas 
i jest znakiem panowania Boga”. (św. Grzegorz z Na-
zjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA GRUDZIEN 
Aby narody świata otwarły drzwi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii 
pokoju, braterstwa i sprawiedliwości.

 

 

Radosna wieść o Narodzeniu Mesjasza Pańskiego to-
warzyszy nam już od ponad dwóch tysięcy lat, napeł-
niając ludzi dobrej woli radością i pokojem.
Tamtej pamiętnej nocy, którą wspominamy każdego 
roku, w tak bardzo uroczysty sposób, Bóg przyszedł 
do człowieka poprzez cud z Betlejem. Jego narodzi-
ny ukazały nam zbawczą wolę Boga i Jego odwieczne 
pragnienie życia w pojednaniu i pokoju. 
To Bóg w swej niepojętej miłości do człowieka pozwa-
la nam na nowo przeżywać radosne Święta Narodze-
nia Pańskiego i stanąć z ufnością na progu Nowego 
Roku wraz z Bożą Rodzicielką.

„Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany...

Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.

(por. Iz 9.5)

Wszystkim czytelnikom życzymy 
Błogosławieństwa Bożej Dzieciny. 

Niech Pan obdarza Was wszelkim dobrem 
na każdy dzień Nowego Roku 2011.

Redakcja „Nasza Służba”
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Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego, jak żadne inne, umieszczone jest w his- 
torii Polski, w historii Warszawy. „Sprzed tej 
Katedry szli powstańcy warszawscy w pierw-
szej defiladzie powstańczej, pod tą Katedrą 
był szpital powstańczy, tutaj działy się ważne 
wydarzenia dla historii Polski...” – podkreśli-
ła Pani Joanna Bojarska, dyrektor Muzeum 
Historycznego m. st. Warszawy, którego filię 
stanowi Muzeum Ordynariatu. 
Pani Bojarska złożyła serdeczne podziękowa-
nia wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
powstania Muzeum: „Dziękuję Katedrze Polo-
wej, ks. płk. Żarskiemu i ks. płk. Mokrzyckie-
mu, proboszczowi Katedry”. Wyrazy podzię-
kowania złożyła także kardynałowi Kazimie-
rzowi Nyczowi, metropolicie warszawskiemu.
„Chciałabym podkreślić, że Muzeum nie po-
wstałoby gdyby, po pierwsze, nie zbiory, które 
były już tutaj w Katedrze, a po drugie gdy-
by nie było darczyńców i depozytariuszy, bo 
wszyscy bardzo serdecznie podeszli do tego, 
co tutaj robimy. Mamy darczyńców z całej Pol-
ski i nie tylko....”.
Nowa placówka kulturalna na mapie stolicy 
poświęcona jest bardzo istotnemu elemen-
towi naszej historii – obecności kapelanów 
w najważniejszych momentach naszych dzie-
jów; kapelani zawsze byli przy wojsku, od 
setek lat. Do szczególnie interesujących eks-
ponatów należą m.in. różaniec ks. Augusty-
na Kordeckiego – przeora zakonu paulinów 
i dowódcy obrony klasztoru podczas oblęże-
nia Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego 
w 1655 r., mitra Biskupa Polowego II RP Józefa 
Gawliny oraz nadpalona mitra Biskupa Tade-
usza Płoskiego, który zginął tragicznie w kata-
strofie smoleńskiej. Niezwykle przejmujące są 
eksponaty fragmentu samolotu TU-154 oraz 
teczka z nadpalonymi kartkami, zawierający-
mi niewygłoszone kazanie Biskupa Płoskiego. 
Jak napisał w styczniu br. śp. minister Tomasz 
Merta, który zasiadał w Radzie Programowej 
Muzeum (również zginął w katastrofie smo-
leńskiej): „Musimy starać się pokazać w Mu-
zeum to, jakie jest źródło Ordynariatu, czemu 
kapłan chce być na polu walki, czemu towa-
rzyszy żołnierzom i czemu żołnierze potrze-
bują jego obecności i uznają ją za pomocną. 
Czas wojny i pole walki nie są wyłączone z Bo- 
żej obecności, której symbolicznym znakiem 
jest kapłan i sprawowana przez niego posłu-
ga...”. 
Na uroczystości otwarcia Muzeum obecna 
była wdowa po ministrze Tomaszu Mercie. 
Ofiary katastrofy smoleńskiej uczczono minu-
tą ciszy.

Uroczystość otwarcia Muzeum Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego
Podziemia Katedry Polowej Wojska Polskiego badawczo przemierzał już pierwszy 
Biskup Polowy w III RP abp Sławoj Leszek Głódź, który wraz z ks. płk. Tadeuszem 
Dłubaczem, ówczesnym proboszczem Świątyni, poszukiwał śladów przeszłości 
w jej tajemnych murach. Jak podkreślił ks. płk Sławomir Żarski, administrator 
diecezji polowej, 8 grudnia, w czasie uroczystości otwarcia Muzeum Ordynariatu 
Polowego w podziemiach Katedry: „Właśnie wtedy zrodziła się ta idea Muzeum 
i została nam przekazana jakby w testamencie...”.
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muzealne i imprezy popularyzatorskie oraz 
uczestnictwo w Nocy Muzeów. Mam nadzie-
ję, że Muzeum będzie uczestniczyło każdego 
roku w Nocy Muzeów” – powiedziała Pani 
Prezydent.
Ks. Żarski podziękował Pani Gronkiewicz- 
Waltz za patronat i wsparcie finansowe, a tak- 
że Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Naro- 
dowego, władzom samorządowym woje-
wództwa mazowieckiego i wszystkim uczest-
nikom tego wielkiego przedsięwzięcia. W spo-
sób szczególny podziękował wolontariuszom 
– młodzieży, która przychodzi do Katedry, bo 
kocha Kościół i Ojczyznę. „Podziękujmy im, bo 
to przyszłość” – podkreślił kapłan.

Obecny na uroczystości nuncjusz apostolski 
w Polsce, abp Celestino Migliore zaznaczył, 
że: „Dzisiejsza ceremonia przypomina nam 
przeszłość, chlubną i dramatyczną zarazem. 
Pozwala nam mieć nadzieję na przyszłość, 
a przede wszystkim skłania nas do dziękowa-
nia za dar wiary i wolności. Naszą myśl kieruje-
my w stronę licznych kapłanów wojskowych, 
byłych i obecnych, szczególnie zmarłego tra-
gicznie Biskupa Tadeusza Płoskiego i polskich 
żołnierzy, wielkich i małych bohaterów, którzy 
przypominają nam o wartości cnót ludzkich, 
kapłańskich i żołnierskich, że wolność jest sy-
nonimem życia”.
„Oni położyli fundament naszej wolności i po- 
myślności” – podkreślił hierarcha. Naszym 
zadaniem dzisiaj jest promowanie wolności, 
wiary i poszanowania praw każdej kobiety 
i każdego mężczyzny. Otwarcie tego Muzeum 
to dobra okazja, by pozdrowić mianowanego 
w sobotę nowego Biskupa Polowego Józefa 
Guzdka i życzyć mu owocnej pracy duszpa-
sterskiej dla dobra wszystkich Polaków, którzy 
troszczą się o nasze bezpieczeństwo”. Aktu 

„Otwieramy dzisiaj (8 grudnia – przyp. red.) 
wyjątkową instytucję kultury – Muzeum Or-
dynariatu Polowego. Jest to pierwsze o tym 
profilu miejsce w Polsce, które jest instytucją 
miejską, powołaną uchwałą Rady m. st. War-
szawy w październiku 2006 r., ale znajduje 
się w przestrzeni sakralnej, w podziemiach 

Katedry Polowej WP” – podkreśliła w swoim 
wystąpieniu Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
Prezydent m. st. Warszawy. 
„Muzeum działa formalnie jako filia Muzeum 
Historycznego m. st. Warszawy. Mam nadzie-
ję, że stanie się ważne wśród warszawskich 
placówek muzealnych – mówiła dalej Pani 
Prezydent. W przyszłym roku obchodzić bę-
dziemy 90-lecie ustanowienia w Polsce przez 
papieża Benedykta XV Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego. Ta rocznica, jak i to Mu-
zeum przypomną nam sylwetki niezwykłych 
duszpasterzy, tych, którzy ze względu na 
sytuację historyczną wsławili się na polach 
walki; z tymi najbardziej znanymi, jak obroń-
ca Częstochowy ks. Kordecki, jak ks. Marek 
w Konfederacji Barskiej, ks. Brzóska w Powsta-
niu Styczniowym, czy ks. Skorupka w Bitwie 
pod Ossowem. Oczywiście wielu bohaterskich 
kapłanów było bezimiennych...
(...) Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do powstania Muzeum, przede wszystkim 
Radzie Warszawy ubiegłej kadencji, która wy-
asygnowała środki – jest to Muzeum wykona-
ne ze środków budżetu miasta oraz w dość 
istotnym zakresie ze środków unijnych. Dzię-
kuję także za prowadzone od dwóch lat lekcje dokoñczenie na str. 7

Uroczystość otwarcia Muzeum uświetnił występ Chóru Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego WP oraz aktora Andrzeja Seweryna
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W Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia, otwarte zostało 
Muzeum Ordynariatu Polowego, pierwsza placówka prezentująca 
świadectwo obecności i posługi kapelanów wojskowych. O pow- 
staniu, ekspozycji i planach muzeum opowiedział czytelnikom NS 
Jacek Macyszyn.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

– Historia Muzeum Duszpasterstwa Woj-
skowego trwa już kilka lat, proszę powie-
dzieć, jak doszło do powstania tego wyjąt-
kowego miejsca.

– Głównym pomysłodawcą muzeum, gro-
madzącego przedmioty, dokumenty i dzieła 
sztuki związane z historią duszpasterstwa 
wojskowego był śp. bp Tadeusz Płoski, biskup 
polowy Wojska Polskiego, który w 2006 roku 
zapowiedział plany powstania tego typu pla-
cówki. Muzeum Ordynariatu Polowego uda-
ło się utworzyć jako oddział Muzeum Histo-
rycznego Miasta Stołecznego Warszawy, co 
znacznie ułatwiło pozyskanie odpowiednich 
środków na jego powstanie. Do prac nad 
stworzeniem Muzeum aktywnie włączyły się 
też Urząd Miasta st. Warszawy oraz Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na-
sze muzeum powstawało równolegle w war-
stwie fizycznej, materialnej przy adaptowaniu 
kolejnych pomieszczeń podziemi Katedry Po-
lowej oraz w warstwie intelektualnej. W 2008 
roku powołana została Rada Programowa, 
w której skład weszli przedstawiciele orga-
nizacji społecznych, środowisk naukowych, 
muzealnicy i duchowni. W skład rady bp Pło-
ski powołał m.in. Joannę Bojarską, dyrektor 
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Jana 
Ołdakowskiego, posła na Sejm RP i dyrektora 
Muzeum Powstania Warszawskiego, a tak-
że Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który 
został wybrany przewodniczącym. Jak widać 
wydarzenia z kwietnia tego roku dotknęły 
w sposób bardzo dotkliwy także i nasze mu-
zeum. W katastrofie smoleńskiej zginęli m.in. 
bp Tadeusz Płoski i Andrzej Przewoźnik, a więc 
osoby, które walnie przyczyniały się do pow- 
stania tego muzeum. 

– Ulokowanie muzeum duszpasterstwa 
w takim miejscu jak Katedra Polowa jest 
w tym wypadku znaczące?

– Katedra jest niezwykłym miejscem na ma-
pie Warszawy. Tutaj w kościele pijarowskim 
znajdowały się groby najwybitniejszych za-

miach świątyni w dniach Powstania, mieścił 
się szpital. Kości te zostały pieczołowicie 
i z szacunkiem zebrane i ponownie po-
chowane w przygotowanym miejscu pod 
Katedrą Polową. W dniu ich ponownego 
pochówku, tj. 20 grudnia 2008 r., bp Tade-
usz Płoski przewodniczył koncelebrowanej 
Mszy św. sprawowanej w intencji poległych 
pod gruzami katedry. Podczas prac przygoto-
wawczych odnaleźliśmy tu także XIX wiecz-
ny krucyfiks. Pamięta on czasy Pijarów. Za 
udział w powstaniu listopadowym, a później 
styczniowym car ukarał zakon kasatą, a znaj-
dujące się tu ich groby w ciągu jednej nocy 
zostały przeniesione na Powązki. Ten krzyż 
jest świadkiem tamtych czasów, tamtych wy-
darzeń. Ten krucyfiks symbolizuje więc także 
wkład Kościoła, w kształtowanie świado-
mości i postaw obywatelskich, niezłomność 
ducha obecnego nie tylko w epoce polskich 
powstań narodowych, ale i później, podczas 
II Rzeczpospolitej, kiedy to wielu kapelanów 
prowadziło w wojsku działalność oświatową 
i wychowawczą. Można wręcz powiedzieć, 
że kapelani zastępowali w tamtych czasach 
oficerów wychowawczych.
Nasza ekspozycja pokazuje także rozwój 
kultu maryjnego, poprzez symbole i znaki 
obecne w naszej kulturze. Od czasów naj-
dawniejszych, Bogurodzicy śpiewanej pod 
Grunwaldem, poprzez obronę Jasnej Góry, 
śluby Jana Kazimierza, obronę Warszawy 
przed bolszewikami i odnowienie ślubów 
przez Prymasa Tysiąclecia. Mamy ryngrafy 

By opowiedzieć przyszłym pokoleniom...

konników m.in. twórcy Collegium Nobilium, 
Stanisława Konarskiego. Tu znajdował się 
zbombardowany przez Niemców szpital 
powstańczy, a na górze funkcjonował sztab 
batalionu „Gozdawa”. Niedaleko też znajdo-
wał się właz do kanałów, którymi powstańcy 
przemieszczali się między Starówką a Śród-
mieściem. Ta przestrzeń połączona z prze-
strzenią katedry stanowi wyjątkowe miejsce, 
to uzupełnienie sakralnej przestrzeni, wzbu-
dzającej przecież silne emocje u człowieka. 
Wchodzimy w podziemia, które posiadają 
ładunek emocjonalny i niosą zasób wiedzy 
o duszpasterstwie wojskowym. Na tym 
polega i specyfika tego miejsca, i zarazem 
jego autentyzm. W miejscu wielokrotnych 
spotkań biskupów, żołnierzy, kapelanów, 
w miejscu w którym powielokroć oddawany 
jest hołd bohaterom polskiej historii, ofiarom 
wojen, a ostatnio także tragicznie zmarłym 
w katastrofie smoleńskiej, umiejscowione jest 
muzeum gromadzące i pokazujące pamiątki 
z historii obecności kapelanów wśród pol-
skiego wojska. Te podziemia, także podczas 
adaptacji kolejnych pomieszczeń odkrywały 
swoje tajemnice i pokazywały bogactwo 
historii miejsca. Podczas prac związanych 
z przygotowaniem pomieszczeń dla Mu-
zeum Ordynariatu Polowego WP natrafiono 
w paru miejscach na ludzkie kości. Według 
archeologów są to szczątki osób, które zginę- 
ły podczas bombardowania katedry 20 sier- 
pnia 1944 r. w czasie Powstania Warszaw-
skiego. Jak już wspomniałem w podzie-
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z wizerunkami Matki Bożej, maryjne inskryp-
cje na szablach, pancerzach i modlitewni-
kach. Jest to świadectwo zawierzenia się 
żołnierzy Matce Bożej. I tu kolejne nawiąza-
nie do przestrzeni sacrum. W prezbiterium 
Katedry Polowej umieszczona jest przecież 
figura Matki Bożej, zwanej też Hetmanką 
Żołnierza Polskiego.

– Co jest głównym motywem ekspozycji 
jaka będzie prezentowana w Muzeum?

– Kapelan wojskowy jest cały czas przy żoł-
nierzu, a więc pokazujemy historię Polski 
w sposób upodmiotowiony. Pokazujemy ją 
nie poprzez fakty historyczne, ale przez pry-
zmat człowieka, który szuka wsparcia, cza-
sem boi się, który często musi decydować 
o swoim życiu, o życiu swoich bliskich. 
Mamy nadzieję, że właśnie ten motyw bę-
dzie zauważony przez odwiedzających. 
Chcemy aby nasi goście nie tylko poznawali 
historię na płaszczyźnie intelektualnej, ale 
i odczuwali te emocje, które towarzyszyły 
kapelanom podczas ich posługi. Dlatego te 
mury będą mówić. Udało nam się dotrzeć 
do nagrań z przesłuchania o. Władysława 
Gurgacza, jezuity, kapelana polskiego pod-
ziemia zamordowanego przez UB w Kra- 
kowie, pokazujących jak traktowano niez- 
łomnych kapłanów w mundurach podczas 
przesłuchań. W sposób multimedialny po-
kazane będą też sylwetki innych kapłanów 
i kapelanów wojskowych.
Chcemy także pokazać klasztor jasnogórski, 
tworzące się w nim centrum intelektualne 
i niepodległościowe, tworzenie się takiego 
bastionu wolnej myśli, który miał wpływ na 
późniejsze odtworzenie Ordynariatu Polowe-
go. Przypomnę, że konsekracja bp. Głódzia 
miała miejsce właśnie na Jasnej Górze.

Misją naszego muzeum jest też uka-
zanie pozytywnego wpływu chrze-
ścijaństwa na losy Polski, a w szcze- 
gólności na rozwój i sukcesy Pols- 
kich Sił Zbrojnych oraz rolę Polski 
w obronie chrześcijańskiej Europy, 
w obronie wolności przeciw wsze-
lakim formom bezprawia. Dlate-
go pojawią się w naszej ekspozy-
cji wątki historyczne od czasów 
najdawniejszych, poprzez okres 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 
rozbiorów, II Rzeczpospolitej, okres 
II wojny światowej aż po dzień 
dzisiejszy. Zaprezentujemy dzieła 
sztuki, obrazy Jana Styki, Artura 
Grottgera, Stanisława Batowskie-
go. Z obiektów kultury materialnej 
pokażemy szereg pamiątek związa-
nych z biskupami polowymi. Mię-
dzy innymi pierścień bp. Władys- 
ława Bandurskiego, nazywanego 
biskupem legionów, który przekazał 
nam do zbiorów abp Sławoj Leszek 
Głódź. Krzyż pektoralny i różaniec 
oraz pastorał bp. Stanisława Galla 
i abp. Głódzia. Mamy też pamiątki 
po bp Józefie Gawlinie, który to-
warzyszył polskim żołnierzom na 
frontach II wojny światowej. Poka-
żemy mundury kapelanów, ołtarze 

polowe, paramenty liturgiczne, odznaczenia, 
modlitewniki i liczne wydawnictwa. Nasze 
ekspozycja obejmuje także okres współcze-
sny. Poprzez eksponaty chcemy pokazać 
współczesną obecność Ordynariatu Polowe-

go w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. 
Działalność wojskowej Caritas i pomoc hu-
manitarną organizowaną przez kapelanów. 
Wkrótce będziemy mogli pokazać także 
fragmenty kaplicy polowej w Afganistanie, 
zniszczonej przez ostrzał rakietowy, jaki miał 
miejsce w kwietniu tego roku. 
Zupełnie wyjątkową, wstrząsającą, jest sala 
poświęcona tragedii smoleńskiej, w której 
eksponujemy rzeczy osobiste bp. polowego 
Tadeusza Płoskiego w takim stanie, w jakim 
zostały znalezione na miejscu katastrofy. 

Mamy spieczone ze sobą obrazki z Matką 
Bożą, które stale nosił przy sobie i rozda-
wał przy różnych okazjach, komżę i mitrę 
biskupa, okulary i na wpół spaloną teczkę, 
a w niej kartki z treścią niewygłoszonej pod-
czas uroczystości w Katyniu homilii. Jest to 
żywe świadectwo, działające niezwykle moc-
no zwłaszcza na tych, którzy tak jak my, mieli 
okazję poznać bp. Płoskiego osobiście.

– Jak specyficzną tematykę, jaką jest histo-
ria duszpasterstwa wojskowego przedsta-
wić młodzieży?

– Staramy się pokazywać tę historię w spo-
sób nowoczesny. Z wykorzystaniem współ-
czesnych środków technicznych. Chodzi 
o to, by wzorem nowoczesnych placówek 
tego typu interesująco zaaranżować przes- 
trzeń ekspozycji. Wchodząc do muzeum bę-
dziemy mogli obejrzeć filmy, usłyszeć głosy 
kapelanów, muzykę, przy multimedialnych 
panelach pogłębić swoją wiedzę o kapela-
nach. Nasze muzeum działa już także w In- 
ternecie. Strona internetowa poświęcona 
muzeum jest ciągle uaktualniana i cały czas 
uzupełniana. Wokół muzeum działa już gru-
pa wolontariuszy ponad 70 uczniów i stu- 
dentów, którzy pomagają nie tylko w orga-
nizowaniu ekspozycji, ale i w uściślaniu pew-
nych faktów dotyczących postaci poszcze-
gólnych kapelanów. Mimo, że podczas ostat-
niej Nocy Muzeów placówka nie była jeszcze 
w pełni uruchomiona, to w oparciu o Ka- 
tedrę Polową i dzięki pomocy proboszcza ks. 
płk. Roberta Mokrzyckiego udało się nam 

włączyć tę akcję. Stworzyliśmy inscenizację 
historyczną i odtworzyliśmy punkt werbun-
kowy obrony Warszawy z 1920 roku, czym 
wzbudziliśmy zainteresowanie Warszawian. 
Mam nadzieję, że także poprzez działalność 
okołomuzealną nasza placówka będzie 
wkrótce znaczącym miejscem na kulturalnej 
mapie stolicy.

– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Krzysztof Stępkowski
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Z bp. Józefem Guzdkiem, Biskupem Polowym Wojska Polskiego, 
rozmawiają ks. płk Krzysztof Wylężek, redaktor naczelny „Naszej 
Służby” i Krzysztof Stępkowski.
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KS: Jakie były okoliczności przyjęcia przez 
Księdza Biskupa nominacji na biskupa po-
lowego Wojska Polskiego i jakie są wraże-
nia z pierwszych spotkań i dni spędzonych 
w Warszawie?
– W środę 1 grudnia zostałem wezwany do 
Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie, gdzie 
abp Celestino Migliore oznajmił mi zamiar 
Ojca Świętego Benedykta XVI mianowania 
mnie Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 
Oczywiście Nuncjusz zapytał o moją zgodę. 
Mając świadomość tego, że Ojcu Świętemu 
się nie odmawia, pamiętając także o sło-
wach mojej dewizy biskupiej („Tobie, Panie, 
zaufałem”), stanąwszy na baczność, odpo-
wiedziałem: „Tak, jestem gotów. Oddaję 
się do dyspozycji”. Publicznie decyzja Ojca 
świętego została ogłoszona 4 grudnia. 

W poniedziałek 6 grudnia udałem się do 
Warszawy. Na dworcu zostałem przywitany 
przez ks. płk. Sławomira Żarskiego, admi-
nistratora Ordynariatu Polowego, i ks. płk. 
Zbigniewa Kępę, notariusza i rzecznika Ordy-
nariatu Polowego. Stamtąd pojechaliśmy do 
Katedry Polowej Wojska Polskiego. Na scho-
dach przywitali mnie księża kapelani i siostry 
zakonne posługujące w rezydencji biskupiej. 
Po wspólnej modlitwie i nawiedzeniu grobu 
mojego poprzednika bp. Tadeusza Płoskiego, 
i jego sekretarza ks. płk. Jana Osińskiego, 
w koncelebrze z księżmi kapelanami odpra-
wiłem pierwszą Mszę świętą w Katedrze 
Polowej. Moją wdzięczność wzbudziło nie-
zwykle ciepłe przyjęcie w świątyni i później 
w domu biskupim. Już w pierwszym dniu 
miałem okazję dłużej porozmawiać z księżmi 
pracującymi w Ordynariacie Polowym.
Z serdecznym przyjęciem spotkałem się tak-
że następnego dnia w Kurii Polowej. Zostali 

Szczególnie wtedy, w tym nader trudnym 
czasie, spotkania i współpraca ze służbami 
mundurowymi były niezwykle cenne. Zada-
ne pytanie daje mi doskonałą okazję, by im 
teraz za tę wspaniałą współpracę podzię-
kować. Zarówno wojsko, jak i policja wyka-
zały wysokie kompetencje, a równocześnie 
elastyczność, co przy często zmieniających 
się scenariuszach wydarzeń ułatwiało znale-
zienie optymalnych rozwiązań, bo idealnych 
– wiemy przecież o tym – nie ma.

KS: W jaki sposób zamierza Ksiądz Biskup 
dotrzeć do środowisk mundurowych, po-
znać ich problemy?
– Chcę przede wszystkim spotykać się i roz-
mawiać. Bowiem nie nadaje się do rządze-
nia ten, kto nie potrafi słuchać. Przypomina 
mi się anegdota o pewnej kobiecie, która 
bezskutecznie zabiegała o spotkanie z jed-
nym z rzymskich cesarzy. Zawsze słyszała, że 
„cesarz nie ma dla niej czasu”. W końcu przy 
którejś z kolejnych nieudanych prób krzyk-
nęła w kierunku władcy: „Jeśli nie słuchasz 
poddanych, nie nadajesz się do rządzenia”. 
Zmierzam do tego, że niezwykle ważne 
jest to, by słuchać siebie nawzajem, uczyć 
się nowego środowiska i nowych ludzi. Bez 
wiedzy o moim bracie nie zrozumiem go, 
a jeśli nie zrozumiem, nie będę umiał do nie-
go dotrzeć. Konieczna jest też chęć do wy-
chodzenia sobie naprzeciw. Chciałbym być 
dla żołnierzy najpierw człowiekiem, a do- 
piero potem biskupem. Jeśli spotkamy się 
na płaszczyźnie człowieczeństwa, w duchu 
otwartości, pogody ducha, życzliwości i nor- 
malności, to wówczas szybko możemy osią-
gnąć porozumienie.

KW: Jednym z ostatnich dzieł tragicznie 
zmarłego biskupa Tadeusza Płoskiego 
było ogłoszenie pierwszego w dziejach 
polskiego duszpasterstwa wojskowego 
i drugiego w świecie synodu Ordynariatu 
Polowego. Jakie będą dalsze jego losy?
– Chciałbym zorientować się, na jakim eta-
pie swych prac synod został przerwany po 
tragicznej śmierci bp. Płoskiego. Decyzji 
o dalszych losach synodu nie podejmę sam. 
Będę chciał spotkać się z radą kapłańską, 
z kolegium konsultorów, z księżmi dzieka-
nami i za ich pośrednictwem dowiedzieć się, 
co myślą o tym kapelani i środowiska służb 
mundurowych. Ważne jest, by synod nie za-
mykał się w jednej płaszczyźnie, ale dotykał 
jak najszerszego zakresu problemów, anga-
żował nie tylko kapłanów, ale i osoby świec-
kie. Synod to nasze wspólne dzieło – musi-
my zrobić wszystko, aby stał się wartością 
ożywiającą naszą mundurową wspólnotę.

KW: Od 1992 roku Ordynariat Polowy wy-
daje „Naszą Służbę”. Czy Ksiądz Biskup 
zetknął się już z naszym czasopismem 
i jaką szansę widzi w ewangelizacji po-
przez media?
– Parokrotnie spotkałem się już z „Naszą 
Służbą” – z waszym, a od 4 grudnia – już 

Ufać Bogu i służyć ludziom

mi przedstawieni wszyscy pracownicy. Krót-
ko i rzeczowo zaprezentowano mi historię 
i strukturę Ordynariatu Polowego. Podczas 
spotkania padły mądre słowa, które dobrze 
zapamiętałem. Witając mnie w mojej nowej 
wojskowej rodzinie, ks. Żarski powiedział, że 
„sercem Ordynariatu jest Katedra, ale Kuria 
jest jego płucami”. To porównanie uważam 
za niezwykle trafne.
Zastanawiając się nad emocjami, jakie mi 
teraz towarzyszą, myślę, że są bardzo pozy-
tywne. Podczas spotkania z pracownikami 
Kurii Polowej, wspominając moją posługę 
w Krakowie, dwa razy jeszcze wyraziłem się: 
„w naszym Krakowie”, ale bardzo szybko 
poprawiałem się, mówiąc „tam w Krako-
wie”. Bo przecież sposób, w jaki się wyra-
żamy, ujawnia nasz stan ducha, nasze wew- 

nętrzne nastawienie. Skoro zawierzyłem sło- 
wom: „Tobie, Panie, zaufałem”, to konsek- 
wentnie, od samego początku wchodzę w tę 
nową rzeczywistość, do której z woli Ojca 
Świętego zostałem posłany, chcę ją poznać 
i nauczyć się jej. Ufam, że skoro Pan Bóg to 
miejsce mi wyznaczył, tych ludzi postawił na 
drodze mojej biskupiej posługi, to będzie mi 
pomagał realizować zadania i plany.

KS: Czy podczas swojej posługi kapłań-
skiej, a później biskupiej zetknął się Ksiądz 
Biskup ze środowiskiem ludzi w mundu-
rach? Jakie to były doświadczenia?
– Miałem okazję współpracować z wojsko-
wymi, policjantami, także przedstawicielami 
innych służb mundurowych. Nasze spotka-
nia miały miejsce w trakcie przygotowań do 
pielgrzymek papieskich, ale także niedawno 
przy organizacji uroczystości pogrzebo-
wych Marii i Lecha Kaczyńskich w Krakowie. 
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z naszym czasopismem. Będę je teraz nie 
tylko regularnie czytał, ale liczę także na to, 
że za jego pośrednictwem dotrę do kapela-
nów, wojska i innych służb mundurowych. 
Za św. Pawłem powtórzę: „Wiara rodzi się 
z tego, co się słyszy”. Wiemy, jak ogromną 
rolę we współczesnym świecie odgrywają 
media, słowo drukowane, Internet. Wydaje 
się nawet, że jeśli coś się wydarzyło, a me-
dia o tym nie informują, wówczas nie zaist-
nieje ono w wymiarze społecznym. Taki jest 
dzisiejszy świat. Liczę, że artykuły zamiesz-
czane na łamach „Naszej Służby” będą da-
wały wiele do myślenia. Słowo, które głosi 
kapłan, jest posługą myślenia, a jego natu-
ralnymi sprzymierzeńcami są dziennikarze, 
ludzie mediów, dzięki którym to słowo trafia 
do szerokiej rzeszy ludzi. Jesteście siewcami 
słowa. Liczę i o to proszę, by te informacje, 
które gromadzicie, docierały do żołnierzy, 
kapelanów, rodzin wojskowych, bo w ten 
sposób, przez obieg informacji, jesteśmy 
bliżej siebie. 

KS: Jak będą wyglądały najbliższe miesią-
ce posługi Księdza Biskupa?

– Zaangażuję się w obowiązki, które w pe-
wien sposób nakreśla kalendarz. Najbliższe 
dni to udział w spotkaniach przedświątecz-
nych i opłatkach, niektóre z nich odbędą 
się z pewnością i po świętach. Będę też 
brał udział w uroczystościach patriotycz-
no-religijnych, których terminy zostały już 
wcześniej wyznaczone. Spodziewam się, że 
harmonogram zajęć i uroczystości będzie 
napięty, ale nie zamierzam się oszczędzać.
Od strony duszpasterskiej będę starał się 
odpowiadać również na bieżące wyzwa-
nia. Spotkanie ze wszystkimi kapelanami, 
nawiedzenie wszystkich parafii i ośrodków 
duszpasterskich, to jedno z najważniejszych 
zadań na najbliższe miesiące, któremu za-
mierzam poświęcić dużo czasu i energii. 
Muszę bowiem dobrze poznać Ordynariat 
Polowy, kapelanów i wiernych, i to w spo-
sób bezpośredni, na tym mi szczególnie 
zależy. 

KS: Posługa Biskupa Polowego jest z pew-
nością niezwykle czasochłonna, jak Ksiądz 
Biskup wykorzystywał do tej pory swój 
wolny czas?

– Nie wiem, jak to się ułoży w Warszawie, 
ale mogę powiedzieć o dotychczasowej 
praktyce. W miarę możliwości starałem się 
regularnie grać w piłkę nożną. Zimą najchęt-
niej wypoczywam na nartach. Bardzo lubię 
stok narciarski w Kasinie Wielkiej, oddalo-
nej o nieco ponad godzinę jazdy z centrum 
Krakowa. Starałem się te zimowe wypady 
robić w środku tygodnia, kiedy stok nie był 
zatłoczony. Nawet z tak krótkiego wyjazdu 
wracałem odmieniony i wypoczęty, bowiem 
był to czas nie tylko rekreacji, ale także 
modlitwy i refleksji. Wolny czas to również 
lektura wartościowych książek, szczególnie 
z filozofii. Obejmując posługę Biskupa Polo-
wego, już nieco przesterowałem moje zain-
teresowania na historię. Mam już pod ręką 
na biurku zbiory homilii wygłaszanych przez 
bp. Gawlinę i innych moich poprzedników. 

KS, KW: Dziękujemy Księdzu Biskupowi za 
rozmowę i życzymy Bożego błogosławień-
stwa na czas posługi pasterskiej.

Rozmawiali ks. płk Krzysztof Wylężek
i Krzysztof Stępkowski

poświęcenia Muzeum dokonali abp Celestino 
Migliore, nuncjusz apostolski oraz kardynał 
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Nowy gospodarz Ordynariatu Polowego 
podkreślił: „Wszystko, co dobre, piękne, szla-
chetne, zdolność do poświęcenia, a nawet do 
ofiary życia – z ducha się rodzi. Stąd duchow-
ni, kapelani”. I dodał: „Bardzo dziękuję za 
pokazanie tej symbiozy ducha i czynu, i myś- 
lę, że wszyscy ci, którzy będą nawiedzać pod-
ziemia tej Katedry, którzy będą poznawać 
przeszłość, potrafią budować piękne jutro 
(...). Bardzo dziękuję za ten niezwykły dar dla 
Katedry WP i zarazem dziękuję za tę pierwszą 
lekcję historii”.
Doskonałym wprowadzeniem do uroczysto-
ści otwarcia Muzeum był program artystycz-
ny w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego WP oraz wybitnego 
aktora Andrzeja Seweryna.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: przedsta-
wiciele Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu, 
rządu na czele z Ministrem Obrony Narodo-
wej Bogdanem Klichem, reprezentanci am-
basad oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych.
 

* * *
Muzeum zostało powołane przez Radę 
m.st. Warszawy na podstawie porozumienia 
z 2005 r., zawartego pomiędzy Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezy-
dentem m.st. Warszawy, dyrektorem Mu-
zeum Historycznego m.st. Warszawy i pro-
boszczem Katedry Polowej Wojska Polskiego. 
Następnym krokiem było powołanie przez 
śp. Biskupa Polowego WP Tadeusza Płoskiego 
Rady Programowej nowopowstającego Mu-
zeum. W skład Rady weszli m.in.: śp. Andrzej 

Przewoźnik – przewodniczący Rady i sek- 
retarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, Joanna Bojarska, Jan Ołdakowski, dy-
rektor Muzeum Powstania Warszawskiego, 
ks. płk Robert Mokrzycki, ks. płk Marek We-
sołowski, o. Jan Golonka – Muzeum Jasno-
górskie, prof. Wiesław Wysocki UKSW, Jacek 
Macyszyn – Muzeum Ordynariatu WP, Roman 
Matuszewski – Muzeum Wojska Polskiego, 
Andrzej Kunert – Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz śp. Tomasz Merta. 
Muzeum ukazuje dzieje kapelanów wojsko-
wych od wieków średnich, aż do czasu prze-
śladowania okresu PRL. Tradycyjne metody 
muzealnicze, jak i eksponaty w gablotach 
wzbogacają także multimedia. Odpowiada 

to wymogom współczesnego muzealnictwa 
i pozwala na stosunkowo niewielkiej prze-
strzeni przedstawić w sposób interesujący 
bardzo bogaty materiał historyczny. 
Zwiedzający mogą obejrzeć filmy doku-

dokoñczenie ze str. 3 mentalne i fabularne, wysłuchać opowieści 
i wspomnień (tzw. historii mówionej), prze-
czytać opisy na iPadach czy zapoznać się z 
ekspozycją przy pomocy paneli dotykowych. 
W zbiorach przeważają: ołtarze polowe, ró-
żańce wykonane przez żołnierzy, fotografie, 
odznaczenia, ornaty, mundury, dokumenty.
Autorem koncepcji adaptacji podziemi Kate-
dry Polowej do potrzeb nowoczesnej placów-
ki muzealnej jest znany krakowski architekt 
Wojciech Obtułowicz. Koncepcję scenariusza 
opracował były dyrektor Muzeum Wojska 
Polskiego, dziś kierownik Muzeum Ordyna-
riatu Polowego, Jacek Macyszyn, współpra-
cujący z zespołem scenariuszowym. Projekt 
plastyczny ekspozycji wykonała firma „Kła-

put Project”, znana z takich przedsięwzięć 
jak: Muzeum Powstania Warszawskiego czy 
Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach.

Anna Tokarska
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Boże Narodzenie to święta Komunia
Rytm naszej codzienności – praca, dom, praca, dom – zostanie zakłócony przez wiel-
kie wydarzenie historyczne, jakim jest Boże Narodzenie. Z tego powodu, że przed 
laty „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” zamilkną dźwięki dnia 
powszedniego, a zacznie się świętowanie. Już doświadczyliśmy pierwszych sma-
ków świętowania. Wszechobecne przedświąteczne spotkania wigilijne kazały nam 
skonfrontować się z siłą Prawdy objawionej, która głosi, by przerwać spory i waś- 
nie, zawiesić wojenne działania; Prawdy, która każe przerobić miecze na lemiesze, 
a włócznie na sierpy (por. Iz 1, 4). 

W tych pierwszych kontaktach z Tajemnicą 
Bożego Narodzenia należy jednak zachować 
daleko idącą ostrożność. Prawdę o tym, że 
Bóg stał się człowiekiem podobnym do nas 
we wszystkim oprócz grzechu (por. Ef 1, 
3-5) należy ustrzec przed spłaszczeniem do 
poziomu gastronomiczno-garmażeryjnego. 
Gdzieś między dzwonkiem smażonego kar-
pia, porcją ryby po grecku czy kluskami ze 
słodkim makiem można zgubić, zatracić, za-
pomnieć lub nie zauważyć Jezusa Chrystusa, 
Boga-Człowieka, „który przyszedł do swo-
ich, a swoi go nie przyjęli” (por. J 1, 11). 
Bóg swoim przyjściem wezwał wszystkich lu-
dzi do dzielenia się sobą. Dając nam swojego 
Jednorodzonego Syna powołał nas do ofiar-
ności. Ja natomiast mam obawy, że tak zwane 
„służbowe spotkania wigilijne”, mają w sobie 
więcej z brania niż z dawania. Że mają więcej 
z gromadzenia niż z dzielenia. Chętnie spro-
wadzamy głębię Świąt do poziomu dzielenia 
się opłatkiem czy śledzikiem. Bo to łatwiejsze. 
Zamiast skorzystać z potęgi Boga, który stał 
się człowiekiem i na co dzień, nie od święta, 
dzielić się chlebem i dzielić się sobą. Patro-
nem świąt Bożego Narodzenia powinien stać 
się dla nas święty brat Albert Chmielowski, 
malarz, powstaniec i wielki patriota, o któ-
rym Karol kardynał Wojtyła powiedział, że 
„ślady miłości do Ojczyzny nosił na własnym 
ciele”. Tenże święty hojny Biedak często po-
wtarzał: „Powinno się być dobrym jak chleb, 
który dla wszystkich leży na stole, z którego 
każdy może kęs dla siebie ukroić”. Tak, każ-
de święta, również i te Bożego Narodzenia,  
trzeba bardziej przeżywać, niż przeżuwać. 
Dla przeżucia świąt wystarczy schabowy 
z kapustą. Do głębokiego świątecznego prze-
życia Bożego Narodzenia niezbędnym jest 
wysiłek rozumu i woli, by znaleźć się w sta-
nie komunii z Bogiem i ludźmi przez udział 
w rekolekcjach, rachunek sumienia, szczere 
nawrócenie sakramentalne i egzystencjal-
ne. Święto Bożego Narodzenia stawia przed 
nami historyczny fakt urodzenia przez Naj-
świętszą Maryję Dziewicę w Betlejem Judz-
kim Jezusa z Nazaretu, zwanego Chrystusem, 
Mesjaszem. Tym narodzinom towarzyszyło 
wiele znaków, po ludzku dziwnych, wręcz 
cudownych, w istocie jednak nadprzyrodzo-
nych, boskich. W święto Bożego Narodzenia 
musimy dać sobie radę z Jezusem Chrystu-
sem. W dniu 8 kwietnia 2010 roku, podczas 
sesji synodalnej Komisji Kultu Bożego, Świę-
tej Liturgii i Ceremoniału Wojskowego, ojciec 
Jacek Salij, dominikanin, w swym wykładzie 
zatytułowanym: „Jezus Chrystus, Kościół, 
Sakramenty”, zauważył: „Mentalność współ-
czesna, która nieraz nie potrafi odróżnić 

wiary od wierzeń, próbuje narzucić chrześ- 
cijanom nowy, wiekom poprzednim chyba 
nieznany, rodzaj zrelatywizowania Jezusa. 
Jeszcze przed ostatnią wojną, kiedy jacyś 
ludzie próbowali sobie wyjaśnić tajemnicę 
Jego Osoby poprzez umieszczenie Go w tej 
samej perspektywie, w jakiej widzieli Buddę, 
Sokratesa, Mahometa czy Gandhiego – wyja-
śniali fenomen Jezusa jako ludzie niewierzą-
cy. Mówiąc metaforycznie: sądzili, że księżyc 
to tylko jedna z lamp ulicznych. Współczesna 
polityczna poprawność powiada: „Możecie 
sobie wierzyć, że Jezus jest waszym Zbawi-
cielem; dokonujecie jednak duchowej agresji 
przeciwko niechrześcijanom, kiedy mówicie, 
że On jest Zbawicielem wszystkich”. Mówiąc 
metaforycznie: Wolno wam sądzić, że księżyc 
jest czymś więcej niż lampą uliczną, jednak 
musicie wiedzieć, że poza terenem waszej 
parafii jest on tylko lampą uliczną. Ludziom 
tak rozumującym trudno wyjaśnić, że stawia-
jąc tego rodzaju żądania, w gruncie rzeczy 
zakazują nam wierzyć w Jezusa. Bo jeżeli On 
tylko dla nas, wierzących, jest Synem Bożym, 
albo jeżeli tylko nas odkupił, to jest On Synem 
Bożym i Zbawicielem tylko w naszych poglą-
dach, a w rzeczywistości nie jest ani jednym, 
ani drugim. Poprawność polityczna pozwa-
la nam jedynie na to, żebyśmy mieli jakieś 
swoje wierzenia o Jezusie”. Jezus Chrystus 
nie jest jednym z wielu. Jezus Chrystus jest 
„Światłością ze Światłości, Bogiem prawdzi-
wym z Boga prawdziwego, zrodzonym a nie 
stworzonym”. Jezus jest jedynym Zbawicie-
lem każdego człowieka. Zwraca na to uwagę 
ojciec Salij twierdząc: „Otóż my chrześcijanie 
zdecydowanie wierzymy, że Jezus Chrystus 
nie jest zwyczajnym założycielem religii, kimś 
na podobieństwo Buddy czy Mahometa. 
On jest Synem Bożym, przez którego świat 
został stworzony, a który dla nas ludzi i dla 
naszego zbawienia przyjął nasze człowie-
czeństwo. Przyszedł On do nas nie tylko jako 
Nauczyciel Bożej mądrości, ale również jako 
Dawca życia wiecznego. Przez swoją śmierć 
na krzyżu dokonał On odkupienia wszystkich 
ludzi, a nie tylko swoich wyznawców”. Przez 
swoje narodzenie Jezus Chrystus przyszedł 
do wszystkich ludzi. W swoim Wcieleniu 
Jednorodzony Syn Boży stał się podobny do 
wszystkich. Również do żołnierzy! Wcielenie 
Syna Bożego jest wejściem w nierozerwalny 
stan komunii z nami we wszystkim, co wy-
stępuje w naszym życiu, oprócz grzechu. Syn 
Boży stał się jednym z nas i jest nadal jednym 
z nas. Wcielenie Syna Bożego to zjednoczenie 
się we wszystkim z człowiekiem, z wyjątkiem 
grzechu, który jest nieprzyjęciem Słowa Boże-
go. Grzech jest odrzuceniem Wcielonego Sło-

wa – Jezusa Chrystusa. Zatem święto Bożego 
Narodzenia jest świętowaniem prawdy obja-
wionej człowiekowi, że Bóg wszedł w świę-
tą komunię z każdym człowiekiem; Stwórca 
zjednoczył się ze stworzeniem. Bóg w Trójcy 
Świętej Jedyny zjednoczył się ze mną. Jak wi-
dzimy, Boże Narodzenie to nie lada wyzwa-
nie dla naszego rozumu. Boże Narodzenie to 
duży wysiłek intelektualny, a nie infantylna 
rozkosz emocjonalna. Ponieważ „przeżyć” to 
znaczy zrozumieć i odpowiedzieć. A przeżyć 
Boże Narodzenie to znaczy zauważyć, że Je-
zus „przyszedł do swoich” i odpowiedzieć, 
przyjmując Go. Przyjęcie słowa do nas kiero-
wanego polega na zainteresowaniu się nim. 
Przyjęcie Słowa Bożego to poznawanie Go; 
to nakarmienie Słowem Bożym swojego ro-
zumu. Ten, kto przyjmie słowo Jezusa Chrys- 
tusa mówiącego: „Kto spożywa moje Ciało 
i Krew moją pije, ma życie wieczne…” (J 6, 
54), nie odrzuci Jezusa Chrystusa, który daje 
nam Siebie pod postaciami Chleba i Wina na 
każdej Mszy świętej. W Adhortacji apostol-
skiej „Verbum Domini” Ojciec święty Bene-
dykt XVI przypomina nam: „Pan wypowiada 
swoje Słowo, aby przyjęli Je ci, którzy zostali 
stworzeni właśnie przez to samo Słowo. 
/…/ od początku Słowo nie jest nam obce, 
a stworzenie i życie Boże miały być w zaży-
łych stosunkach. Prolog czwartej Ewangelii 
mówi o odrzuceniu Słowa Bożego przez 
„swoich”… Nie przyjąć Go znaczy nie słuchać 
Jego głosu, nie podporządkować się Słowu. 
Natomiast tam, gdzie człowiek, choć ułomny 
i grzeszny, otwiera się szczerze na spotka-
nie z Chrystusem, rozpoczyna się radykalna 
przemiana: „Wszystkim tym jednak, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Boży-
mi” (J 1, 12). Przyjąć Słowo znaczy pozwolić, 
by nas kształtowało, ażebyśmy mocą Ducha 
Świętego upodobnili się do Chrystusa, do 
„Jednorodzonego Syna przychodzącego od 
Ojca” (por. J 1, 14). /…/ Święty Augustyn /…/ 
mówi obrazowo: „Stałeś się przez Słowo, ale 
jest konieczne, abyś przez Słowo stał się na 
nowo”. Zarysowuje się tu oblicze Kościoła 
jako rzeczywistości określonej przez przyjęcie 
Słowa Bożego, które stając się ciałem, przy-
szło zamieszkać wśród nas (por. J 1, 14)…”. 
Bóg w Jezusie Chrystusie wszedł w komunię 
z człowiekiem. Każdy człowiek przyjmują-
cy Jezusa Chrystusa wchodzi w komunię 
z Bogiem oraz w nadprzyrodzoną komunię 
z człowiekiem. Dlatego chrześcijanin to 
przede wszystkim człowiek codziennej komu-
nii z Bogiem i człowiekiem. Prawdziwa i rze-
czywista komunia człowieka z człowiekiem 
zawsze jest poprzedzona komunią człowieka 
z Bogiem. Aż nadto dowodów, że człowiek 
odrzucający Boga i Jego naukę, odrzuca rów-
nież i człowieka. Byliśmy tego świadkami w 
ostatnich dniach listopada tego roku. Dzielmy 
się zatem w te Święta prawdą, że Bóg, który 
zamieszkał pośród nas, daje nam świętą Ko-
munię – komunię z Bogiem i komunię z ludź-
mi. Bo Boże Narodzenie to święta Komunia. 

Ks. płk Dariusz Kowalski
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Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?

Zaproszenie 
do świętości

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie Jana 
Pawła II jest tekst papieża, św. Leona Wiel-
kiego: „Poznaj swoją godność, chrześcijani-
nie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, 
porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego 
upodlenia i już do nich nie powracaj. Po-
mnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś 
członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty 
mocom ciemności i przeniesiony do światła 
i królestwa Bożego. Przez chrzest stałeś się 
przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj 
Go więc z twego serca przez niegodne ży-
cie, nie oddawaj się ponownie w niewolę 
szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrys- 
tusa”. 
Bóg stał się człowiekiem po to, aby czło-
wiek został obdarzony Jego Boską naturą. 
Dokonuje się to dzięki narodzeniu na nowo 
w sakramencie chrztu św. Posiadamy Boską 
naturę, uczestnicząc w niej. Bóg jest Świę-
ty, więc i my, jako Jego dzieci zostaliśmy 
uświęceni. Proces uświęcenia rozpoczął się 
na chrzcie. To trudne zadanie dla człowie-
ka skażonego grzechem pierworodnym. 
Czasami rezygnuje on z walki o świętość 
w swoim życiu – mówi: „to nie dla mnie, nie 
dam rady, nie umiem, wygodnie mi tak żyć”. 
Trudno jest zostać świętym. To trudne, ale 
możliwe. Droga do doskonałości jest długa, 
jak długie jest życie każdego człowieka. Po-
cieszeniem w czasie drogi jest odpoczynek; 
ale skoro tylko nabierzemy sił, trzeba pilnie 
się podnieść i znowu zacząć biec (św. o. Pio). 
W czasie Bożego Narodzenia zdajemy sobie 
sprawę, że jest w nas dużo świętości, która 
pochodzi od Boga. Człowiek ma być święty. 
Po to narodził się Jezus Chrystus. Pamiętamy 
wołanie Sługi Bożego: „Bracia i siostry, nie 
lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się 
być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek 
i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”. (Jan 
Paweł II – Stary Sącz 1999 r.)

Zaproszenie 
do naśladowania Boga

Gdy spoglądamy na unoszącego się w po-
wietrzu orła, wiemy, że nigdy nie będziemy 
mogli – tak jak on – wznosić się na skrzy-
dłach. Gdy spotykamy geniusza – wzbudza 
on w nas poczucie podziwu i świadomość, 
że nigdy mu nie dorównamy. Gdy zbliżamy 
się do Boga, słyszymy słowa, które Pan Jezus 
wypowiedział do uczniów: ...dałem wam 
przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam 
uczyniłem”, a św. Paweł nawołuje: „Bądźcie 
więc naśladowcami Boga jako dzieci umiło-
wane!”.

Naśladowanie Boga polega na byciu takim 
jak On. Człowiek od czasów rajskich nie 
mógł być taki, jak Bóg. Największą prze-
szkodą do upodobnienia się do Boga jest 
grzech – niewola grzechu. Dlatego Jezus 
– Bóg i Człowiek, przez Wcielenie, śmierć na 
Krzyżu i Zmartwychwstanie, odkupił nas od 

tej niemożności upodobnienia się do Boga. 
Tak jak matka ubiera swoje dziecko, które  
jeszcze samo nie potrafi się ubrać, tak Bóg 
ubrał nas w szatę dziecięctwa Bożego. I tak 
jak odświętnie ubrane dziecko stara się, aby 
rzeczy nie pobrudzić i zachowywać się do-
brze, tak i my winniśmy dbać o czystość tej 
szaty poprzez godne życie dziecka Bożego. 
Dziecko czasami brudzi ubranie. My rów-
nież często brudzimy tę szatę niemoralnym 
życiem. Nie przestajemy jednak być dziećmi 
Bożymi. Bóg stał się człowiekiem po to, abyś 
ty stał się dzieckiem Boga. Bóg pragnie, by-
śmy stawali się do Niego podobni w naszym 
codziennym postępowaniu. Człowiek, który 
żyje Narodzeniem Jezusa na co dzień zawsze 
pyta: co Jezus zrobiłby na moim miejscu 
w danej sytuacji. Trzeba poznać Boga, który 
przychodzi, aby zrozumieć Jego narodzenie 
i wiedzieć jak żyć.

Zaproszenie 
do bycia człowiekiem

Przyjście Boga na świat ogromnie dowar-
tościowało człowieka stworzonego prze-
cież na obraz i podobieństwo Boga. Ob-
licze człowieka ukazuje Nieskończonego 
Boga, jest Jego śladem. To człowiek i jego 

W czasie jednej z audiencji generalnych w Watykanie, Sługa Boży Jan Paweł II, 
składając świąteczne życzenia, wypowiedział takie oto słowa: „Zastanówcie 
się w waszych domach: dlaczego Bóg stał się człowiekiem?”. W czasie każdych 
Świąt Bożego Narodzenia pytanie to powraca i staję się przedmiotem refleksji 
dla każdego człowieka zarówno wierzącego, jak i wątpiącego. Bóg rodzi się 
w betlejemskiej stajence i zaprasza nas do świętości, naśladowania Go oraz do 
czynienia dobroci. Świętość, naśladowanie Boga i dobroć to wartości, dla których 
Bóg przychodzi na świat.

człowieczeństwo jest w centrum przyjścia 
Boga na świat. Każdy człowiek jest waż-
ny! Święta dają nam wielką energię do 
czynienia dobra dla innych. Bóg przyjął 
ludzką postać, aby człowiek był dobry dla 
innych. Człowiek żyjący blaskiem Bożego 
Narodzenia, to człowiek o wielkim sercu 
dla innych. 
W wiedeńskiej gazecie młodzieżowej „Kon-
takt” zamieszczono następujące ogłoszenie: 
„Poszukuje się człowieka, jednego z kilku 
miliardów. Wielkość i wygląd zewnętrzny 
nieistotne. Konto bankowe i marka samo-
chodu rzeczą bez znaczenia. Czeka na niego 
interesująca praca. Wymagania są nieludzko 
wysokie: więcej słuchać niż mówić, więcej 

mieć wyrozumienia niż gotowości do sądze-
nia, więcej pomagać niż oskarżać. Poszukuje 
się człowieka. Za wdzięczność nie bierzemy 
żadnej odpowiedzialności. Jeżeli czujesz się 
zdatny do tej pracy, zamelduj się, proszę, jak 
najszybciej do najbliższego bliźniego. Ten się 
z pewnością ucieszy”. Bóg stał się człowie-
kiem, aby człowiek dostrzegł w sobie wiel-
kie pokłady dobroci i żył tą dobrocią na co 
dzień. 

Wcielenie jest tak wielką tajemnicą naszej 
wiary, że nie pozostaje nam nic innego jak 
tylko przed nią uklęknąć, bo w pełni zro-
zumieć jej się nie da. I dlatego, dwa razy 
w roku, na Zwiastowanie i Boże Naro-
dzenie w czasie wyznania wiary na słowa 
„I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” po-
kornie klękamy. Boża Dziecina zaprasza nas 
wszystkich do świętości życia, zaprasza do 
naśladowania Boga w spełnianym powo-
łaniu, zaprasza nas do czynienia dobra, bo 
w każdym człowieku jest Oblicze Boga.

Ks. kpt. Krzysztof Kara
Świętoszów
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Wystawa w Muzeum Wojska Polskiego

Zanim uderzył GROM…
„Zanim uderzył GROM, historia jednostek specjalnych i wojsk po-
wietrzno-desantowych WP” – to tytuł wystawy otwartej 17 listopa-
da w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Od kilkudziesięciu lat 
wojska specjalne i powietrzno-desantowe są elitą polskich sił zbroj-
nych. Każdy kto odwiedzi wystawę, z pewnością dostrzeże nie tylko 
złożoność służby w jednostkach specjalnych, ale i bogate zróżnico-
wanie osprzętu, umundurowania i broni na przestrzeni dziesiątków 
lat. Kuratorami wystawy są pracownicy Muzeum WP: Michał Olton 
i Mirosław Zientarzewski.

– Nie mogliśmy pozostawić tej ważnej rocz-
nicy jaką jest dwudziestolecie GROM-u bez 
echa – powiedział podczas otwarcia wysta-
wy Janusz Cisek, dyrektor Muzeum. – Chcie-
liśmy zaprezentować zmagania GROMu ze 
światowym terroryzmem, pokazać wyjątko-
wą rolę tej elitarnej jednostki – powiedział 
dyrektor Muzeum.
Obecny podczas spotkania wiceminister ON 
Marcin Idzik podkreślił, że GROM podob-
nie jak inne jednostki specjalne wielokrotnie 
w ostatnich latach udowadniały swoją war-
tość. – Jedną z miar przydatności GROMu 
jest jego uniwersalność i umiejętność współ-
działania z jego zachodnimi odpowiednikami 
SAS (brytyjskie siły specjalne – przyp. Kes) 
i Jednostką Delta (amerykańska specjalna 
jednostka komandosów – przyp. kes) – po-
wiedział minister. Minister Idzik dodał, że na 
uwagę zasługuje także pieczołowite pielęgno-
wanie tradycji polskich jednostek specjalnych, 
zwłaszcza „cichociemnych”, żołnierzy II wojny 
światowej, których tradycje kultywuje jednost-
ka GROM. Przyznał, że żołnierze jednostek 
specjalnych są najlepszymi z najlepszych, elitą. 
– Od Was wymaga się więcej – podkreślił.
Dowódca Wojsk Specjalnych gen. bryg. 
Piotr Patalong podziękował w imieniu żoł-
nierzy wojsk specjalnych za docenienie ich 
wysiłku. – Dziś widzimy, że pełniona przez 
nas służba nie idzie na marne – powiedział. 

Generał Patalong wspomniał 
osoby związane ze środowiska-
mi Wojsk Specjalnych, którzy 
w minionym dwudziestoleciu 
tworzyli je, a których nie ma już w szeregach 
polskiego wojska. Wymienił m.in. generała 
Włodzimierza Potasińskiego, który zginął 
w katastrofie pod Smoleńskiem. Zapewnił też, 
że będzie zachęcał podległych mu żołnierzy 
Wojsk Specjalnych do obejrzenia wystawy.
Podczas uroczystego otwarcia Dowódca Jed-
nostki GROM, płk Jerzy Gut wręczył jednemu 
z kuratorów wystawy Michałowi Oltonowi, 
honorową odznakę jednostki. Podziękował 
za zorganizowanie wystawy, podkreślił, że 
dzięki niej wiele osób dowie się o złożoności 
służby pełnionej w jednostkach specjalnych.
Wystawa zorganizowana w gmachu głów-
nym Muzeum Wojska Polskiego ma według 
jej twórców pokazać zwiedzającym ewolu-
cję jaką przeszły polskie siły specjalne i for- 
macje powietrzno-desantowe w ciągu ostat-
nich lat. I to założenie spełnione jest w stu 
procentach. Na stosunkowo niewielkiej po- 
wierzchni zgromadzony został pokaźny 
zbiór obiektów od czasów I wojny światowej 
po najnowocześniejsze elementy uzbrojenia 
i umundurowania, używane przez współcze-
sne jednostki specjalne.
Na ekspozycji można zobaczyć mundury, 
buty, noże szturmowe komandosów czy 

broń palną. Wśród nich pistolety, pistolety 
maszynowe i karabiny szturmowe, których 
polscy komandosi używali podczas różnych 
operacji specjalnych w Iraku, Afganistanie 
i Bośni. Żołnierze przekazali też na wystawę 
prywatne zdjęcia z misji. Wiele z prezentowa-
nych przedmiotów to wypożyczone depozy-
ty pochodzące od pełniących jeszcze służbę 
żołnierzy. Spora część ekspozycji poświęcona 
jest elitarnej jednostce GROM, która jak już 
wspomniano obchodzi w tym roku dwudzie-
stolecie istnienia. Jej legitymację z numerem 
jeden dostał gen. Sławomir Petelicki, twórca 
i dwukrotny jej dowódca, obecny na uroczy-
stym otwarciu wystawy. Gromowcy upamięt-
nili też innego twórcę jednostki – pułkownika 
Leszka Drewniaka, który zmarł w lutym 2007 
roku. Pamiątki po pułkowniku, w tym słynną 
legitymację „Diabła” (taki nosił pseudonim 
w jednostce) z numerem 5, na wystawę 
przekazała jego żona Lidia.
Swoje miejsce na prezentowanej wystawie 
mają też inne polskie jednostki specjalne, 
w tym Formoza, czyli Morska Jednostka 
Działań Specjalnych, której początki sięgają 
1974 roku. Jedną z gablot poświęcono też 
1. Pułkowi Specjalnemu Komandosów z Lub- 
lińca, który ostatnio wsławił się schwyta-
niem w Afganistanie mułły Dawooda, jed-
nego z najbardziej poszukiwanych talibów. 
Rok temu to właśnie w Lublińcu odbywały 
się ćwiczenia poligonowe księży kapelanów. 
Na wystawie znalazły się również eksponaty 
upamiętniające legendarnych cichociemnych 
– żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych zrzucanych 
na spadochronach do okupowanej Polski 
podczas II wojny światowej.
Otwarcie wystawy cieszyło się ogromnym 
powodzeniem. Sala hetmańska Muzeum po 
brzegi wypełniła się gośćmi. Obecni byli żoł-
nierze jednostek specjalnych, kombatanci, 
kadra dowódcza z gen. broni Zbigniewem 
Głowienką, przedstawiciele BBN, Sztabu 
Generalnego, posłowie, dziennikarze oraz 
członkowie grup rekonstrukcyjnych. Ordyna-
riat Polowy reprezentował ks. ppłk Piotr Maj-
ka, kapelan GROMu. Otwartą dziś wystawę 
będzie można oglądać do końca 2011 roku.

Krzysztof Stępkowski
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Niebanalne
życiorysy

Pochodziła z Santa Ma-
ria Capua Vetere (koło 
Caserty, na północ od 
Neapolu). Jej ojciec 
– wojskowy na dwo-

rze króla Neapolu Ferdynanda II – zmarł, 
gdy miała 4 lata. Oddano ją wówczas pod 
opiekę szarytek, u których przebywała do 
15. roku życia. Po ukończeniu tam szkoły 
podstawowej zaczęła się uczyć w szkole 
w Casorii koło Neapolu, gdzie jej rodzina 
mieszkała od 1865 r. W szkole zrodziło się 
w niej zainteresowanie do katechezy i po-
bożność maryjna. Nawiązała wówczas kon-
takt z przyszłą świętą Katarzyną Volpicelli 
(1839-94), założycielką Zgromadzenia Słu-
żebnic Najświętszego Serca, z którą wspól-

nie propagowały miłość i cześć Najświętsze-
go Serca Jezusa, żyjąc dewizą: „Ad maiorem 
Cordis Iesu gloriam” (Dla większej chwały 
Serca Jezusowego).
Nieustanna troska o świadczenie o życiu 
Pana Jezusa przez nauczanie doprowadzi-
ła ją do założenia w 1905 Zgromadzenia 
Sióstr Katechetek od Najświętszego Serca. 
Przez całe życie najważniejsza była dla niej 
katecheza i nawet mawiała: „Będę zawsze 
katechizować, dopóki będę żyła. A później 
zapewniam was, że będę niezwykle zado-
wolona, gdy będę umierała, katechizując”. 
W tym samym duchu pouczała swoje sios- 
try, mówiąc im, że katechetka powinna być 
zawsze gotowa nieustannie uczyć dzieci 
i tych, którzy nie wiedzą nic o Bogu oraz że 

Julia Salzano (13 X 1846-17 V 1929) 
– Włoszka, dziewica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Katechetek 
od Najświętszego Serca, niestrudzona katechetka

nie należy mierzyć poświęceń, jakich wyma-
ga taka służba.
Widząc gorliwość „Panny Giulietty” (Jul-
ci), jak nazywali ją miejscowi mieszkańcy, 
inny późniejszy błogosławiony, pochodzą-
cy z tych stron Ludwik z Casorii (1814-85) 
ostrzegł ją proroczo, aby „nie ulegała poku-
sie opuszczania dzieci naszej kochanej Ca-
sorii, gdyż wolą Bożą jest, abyś żyła i zmarła 
wśród nich”. I tak się stało – zmarła właśnie 
w Casorii w wieku prawie 73 lat.
Błogosławioną ogłosił ją 27 kwietnia 2003 r. 
Jan Paweł II, a kanonizował Benedykt XVI 
16 października 2010 r. 

oprac. jur

Skupione spoj-
rzenie, szlachet-
ność twarzy, in- 

teligencja bijąca od całej postaci zapo-
wiadają spotkanie z niezwykłym czło-
wiekiem. Postać wybitnego jezuity, który 
uważnie spogląda z kart książki na czy-
telnika, powoli wyłania się w całej swej 
pełni z kolejnych wspomnień świadków 
życia tego bohaterskiego kapłana.

Jedną z osób, która osobiście poznała 
o. Tomasza Rostworowskiego jest Irena Jó-
zefowicz, która w swoich wspomnieniach 
„Taki pozostał w mej pamięci” pozostawia 
nam piękne świadectwo. „Nieraz zastana-
wiałam się, co stanowiło tajemnicę nieod-
partego uroku osobowości ojca Tomasza 
Rostworowskiego i jego tak silnego oddzia-
ływania na ludzi, przede wszystkim przez 

Pomagał w sercach odnajdywać Boga
Sto i więcej wspomnień świadków życia ojca 
Tomasza Rostworowskiego TJ

żywe słowo? Bo słowa napisane, bez jego 
głębokiego, dźwięcznego głosu, bez jego 
uśmiechu, bez ognia jego oczu działały już 
znacznie słabiej. Ojciec jednoczył w sobie 
wysoki ideał chrześcijańskiego i apostol-
skiego życia z niegasnącą nigdy radością 
i ufną, nieomal dziecięcą wiarą w moc Boga 
i zwycięstwo dobra...”.
Stanisław Rostworowski, krewny o. Toma-
sza, współredagujący wspomnienia o swo-
im wujku podkreślił, że przystępując do 
przygotowania trzeciego już tomu prezen-
tującego postać i dorobek o. Tomasza Ros- 
tworowskiego (dwa pierwsze zawierające 
pisma autorstwa zakonnika: Szerzyć Kró-
lestwo i O Bogu i ludziach ukazały się na-
kładem Wydawnictwa „Rytm”) odpowiada 
w ten sposób na apel nieżyjącego już wiel-
kiego orędownika sprawy beatyfikacyjnej 
ojca Tomasza – ks. bp. Bohdana Bejzego. 

Trzeci tom ukazał się w Lublinie br. nakła-
dem Wydawnictwa Norbertinum. Spośród 
wspomnień postaci, które poznały ojca To-
masza na różnych etapach jego życia, naj-
bardziej skromna jest literatura z czasów 
pobytu jezuity w więzieniu we Wronkach 
w okresie stalinowskim. Jak podkreśla Sta-
nisław Rostworowski: „Wydaje się, że ojciec 
Rostworowski apogeum swej ofiary życia 
poświęconego służbie Bożej osiągnął nie 
w powstaniu warszawskim, nie w Łodzi, 
nie w Rzymie, ale właśnie w więzieniu (...). 
Wynika to niejako z samej logiki krzyża, że 
tylko poniżeni do ostatka, tylko wyklucze-
ni, ubodzy, zdegradowani, ale niewyzbyci 
nadziei – będą wywyższeni. Dlatego w tym 
okresie więziennym należy szukać śladów 
największych skarbów powołania kapłań-
skiego ojca Tomasza”.

oprac. Anna Tokarska

Pó³ka z ksi¹¿kami

Myœli
nieprzedawnione

„Prawda nobilituje tego, kto ją wyznaje 
otwarcie i bez względu na ludzi”.

Jan XXIII
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„Kop głębiej, kop głębiej…”
– Beatyfikacja Księdza Michała Sopoćki dodała mi skrzydeł, zmotywowała do dzia-
łania. Kapelani wojskowi?! – były głosy sceptyczne co do sprawy wyniesienia na 
ołtarze księży kapelanów wojskowych, zamordowanych na Wschodzie. Zniechę-
cano nas wizją trudności proceduralnych (księża z różnych diecezji, inny podział 
administracyjny po wojnie), ogromem pracy. A ja przypominałam: przecież mamy 
już dwóch kapelanów wojskowych wyniesionych na ołtarze: bł. księdza Michała 
Sopoćkę i bł. ks. Władysława Miegonia.

Choćby trwało to i sto lat… Będziemy robić 
wszystko, co dane nam jest zrobić za nasze-
go życia. Potem, Opatrzność wybierze na-
stępne narzędzia do przeprowadzenia tego 
dzieła. – Nie mogę przecież zapomnieć słów 
z tego snu jakby na jawie, mojego stryja ks. 
Jana Leona Ziółkowskiego, jeńca Kozielska 
zamordowanego w Katyniu: kop głębiej, 
kop głębiej – opowiada Barbara Tarkowska, 
bratanica ks. Jana Leona Ziółkowskiego, 
jedynego kapelana z diecezji krakowskiej, 
znajdującego się wśród 24. kapelanów wy-
znania rzymskokatolickiego, zgłoszonych 
do postulatora Ośrodka Dokumentacji Ka-
nonizacyjnej Męczenników Wschodu (1917-
-1989) w Drohiczynie, ks. dr. Zdzisława Jan-
cewicza.
Panią Barbarę Tarkowską spotkałam w oko-
licznościach, dających wiele do myślenia; gdy 
Katyń odezwał się tragicznym echem Smo-
leńska. To było chyba 12 kwietnia 2010 r. 
Pracowałam w domu biskupów polowych 
na Długiej, po śmierci naszego Pasterza, śp. 
Biskupa Tadeusza Płoskiego. Pomagałam 
rzecznikowi prasowemu ks. płk. Zbigniewo-
wi Kępie i ks. mjr. Pawłowi Piontkowi; przy-
gotowując materiały prasowe. Na prośbę ks. 
Pawła miałam opracować biogramy kilku 
postaci zamordowanych w Katyniu. Pomyś- 
lałam na początek o kapelanie wojskowym 
– ks. Janie Leonie Ziółkowskim. Pracowałam 
właśnie nad biogramem ks. Ziółkowskiego, 

gdy weszła nieznana mi osoba. Po chwili roz-
mowy okazało się, że to pani Barbara Tarkow-
ska, która przyniosła świeżo wydaną książkę 
o swoim stryju „Kapelan Ziółkowski. Droga 
do Katynia”. Takie rzeczy zdarzają się w tan-
detnych filmach, ale w życiu?! I następna, 
już głębsza myśl: może już się spotkali, może 
Biskup Tadeusz, który już wie i widzi wszyst-
ko, spotkał się z ks. Janem Leonem Ziół-
kowskim i innymi, pomordowanymi 70 lat 
temu? Tajemnica świętych obcowania.

Pragnienie Księdza Peszkowskiego

– Idea beatyfikacji kapelana wojskowego 
zamordowanego w Katyniu zrodziła się za 
życia ks. Zdzisława Peszkowskiego, kapelana 
rodzin katyńskich. Ksiądz Peszkowski prag- 
nął, a było to chyba w roku 1998, by tym ka-
pelanem wyniesionym do chwały ołtarzy był 
ksiądz Jan Leon Ziółkowski, mój stryj – opo-
wiada bratanica ks. Ziółkowskiego, Barbara 
Tarkowska.
To prawda, że o zamordowaniu księdza Le-
ona w Katyniu wiadomo było już w 1943 r., 
gdy odbyła się pierwsza ekshumacja i z rela-
cji ocalałego cudem z Kozielska prof. Stani-
sława Swianiewicza. Na emigracji w Londy-
nie wydał wielokrotnie wznawianą książkę 
„Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”. 
Z profesorem Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie, Stanisławem Swianiewiczem, 
mój stryj znał się jeszcze z czasów wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r. Ksiądz Ziółkow-
ski to był rzeczywiście znany Katyńczyk, ale 
rodzina uważała, że gwoli sprawiedliwości 
męczeństwo wszystkich kapelanów, zamor-
dowanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie 
trzeba uczcić i ponieść jako depozyt pamięci 
dla przyszłych pokoleń.
– Gdy rozmawiałam przez telefon z ks. Zdzi-
sławem Królem (zginął w katastrofie samo-
lotu pod Smoleńskiem), powiedział mi, że to 
sprawa trudna, ale nie niemożliwa, trzeba 
tylko z determinacją działać i drążyć temat 
nieustępliwie.
Zapał był, determinacja również, ale nie 
wiedzieli, od czego zacząć. Stąd szukanie 
rady u różnych przedstawicieli duchowień-
stwa. W 2008 r. Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, na której czele stał kolejny 
„Nieobecny” po katastrofie z 10 kwietnia 
2010 r. – Andrzej Przewoźnik, zorganizowa-
ła w Kościele św. Jacka u Dominikanów na 
warszawskiej Starówce wystawę. Drugi jej 
rozdział poświęcony był zbrodni katyńskiej; 
tam była grupa 29. kapelanów wojsko-

wych, ofiar zbrodni sowieckich, wśród nich 
24. księży katolickich.
I wtedy niespodziewanie przyszedł w sukurs 
artykuł, opublikowany w listopadzie 2009 r. 
w „Naszym Dzienniku” o powołaniu w Dro-
hiczynie Ośrodka Dokumentacji Kanoniza-
cyjnej Męczenników Wschodu.
Pani Barbara przekonała wówczas prezesa 
Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warsza-
wie, pana Grzegorza Hofmana, żeby zgłosić 
24. księży kapelanów WP jako kandydatów 
do procesu beatyfikacyjnego Męczenników 
Wschodu (1917-1989). To reprezentanci tysię-
cy żołnierzy polskich zamordowanych w Ka- 
tyniu i innych miejscach ZSRR w 1940 r. 
Pismo zgłoszeniowe wysłane zostało do 
Drohiczyna 17 grudnia 2009 r. (L.dz. 1217/
13W). Kopię tego listu zgłoszeniowego wraz 
z biogramami 24. kapelanów wysłaliśmy 
do bp. Tadeusza Płoskiego, pisaliśmy też na 
bieżąco sprawozdania z naszych działań do 
ordynariusza wojskowego, który obiecał 
pomoc Ordynariatu Polowego. Pisaliśmy też 
sprawozdania do bp. Budzika, sekretarza Ge-
neralnego KEP, do poszczególnych diecezji, 
skąd pochodzili kapelani. 17. z nich należy do 
diecezji aktualnie znajdujących się w Polsce, 
a 7. do diecezji na Wschodzie. Z PCK dosta-
liśmy indywidualne zaświadczenia, w jakim 
każdy z księży był obozie i gdzie zginął.
– Jesteśmy w tej chwili w stałym kontakcie 
z ośrodkiem w Drohiczynie. To etap groma-
dzenia informacji o kandydatach, dokumen-
tów, świadectw, fotografii, relacji, wspom- 
nień. Zwracamy się z apelem do czytelników 
prasy katolickiej, aby przesyłali dostępne sobie 
materiały i informacje o zgłoszonych kandyda-
tach. W tej chwili Pani Tarkowskiej udało się 
nawiązać kontakt z rodzinami: ks. Wojtyniaka, 
ks. Mikuczewskiego, ks. Dubiela i z rodziną 
kleryka Ignacego Drabczyńskiego. Do Ośrodka 
Dokumentacji Kanonizacyjnej Męczenników 
Wschodu przy ul. Kościelnej 10 w Drohiczy- 
nie już napływają materiały informacyjne.
To że sprawa ruszyła, to już mały cud. Może 
to sprawa orędownictwa z tamtej strony? 
– zastanawia się Pani Barbara.  

Trwa dokumentacja kanonizacyjna Męczenników Wschodu. Wśród nich jest 24. kapelanów wojskowych wyznania rzymskokatolickiego

Ks. Jan L. Ziółkowski,Wilno 1922-1924

Ks. Jan L. Ziólkowski, Kraków 1913
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Trwa dokumentacja kanonizacyjna Męczenników Wschodu. Wśród nich jest 24. kapelanów wojskowych wyznania rzymskokatolickiego

Znajomy podpis

Od ponad 30. lat pani Barbara Tarkowska 
zajmuje się poszukiwaniem i dokumentowa-
niem śladów życia i służby duszpasterskiej 
swojego stryja. Chociaż nie jest historykiem 
z wykształcenia, tylko technikiem geologiem, 
jej wiedza np. o historii KOP (Korpus Ochro-
ny Pogranicza, strzegący granicy II RP z Rosją 
sowiecką), gdzie m.in. służył jako kapelan 
jej krewny, jest imponująca. Uwieńczeniem 
tych wysiłków jest wydana ostatnio książka 
„Kapelan Ziółkowski. Droga do Katynia.” 
Kiedy i skąd się wzięła ta pasja, która stała się 
swego rodzaju posłannictwem życiowym?
– Dobrze pamiętam ten moment. Był rok 
1973, pracowałam wtedy na Jagiellońskiej 
i nasza pracownia przenosiła się do innego 
gmachu. Przysłali nam do przenoszenia pa-
czek takiego pana, robotnika spod Suwałk. 
Niski, łysawy. Gdy miał wolną chwilę, siadał 
przy oknie i przeglądał jakąś książkę w okład-
kach z czerwonego materiału. Zachowywał 
się dziwnie; raz po raz to łapał się za głowę, 
to znów ciężko wzdychał. Obserwując go 
poczułam jakiś niepokój. Gdy byliśmy sami 
w pokoju, zapytałam co czyta, że tak prze-
żywa? O czym jest ta książka? – O Katyniu, 
powiedział szybko, rozglądając się niepew-
nie na boki. – Skąd ma pan tę książkę; tam 
zginął mój stryj, dodałam szybko. – Jak się 
nazywał, zapytał i po mojej odpowiedzi za-
czął wertować książkę. Otworzył na stronie 
ze zdjęciem legitymacji księdza Ziółkowskie-
go i tak dobrze znanym mi od dzieciństwa 
podpisem. Byłam już dojrzałą kobietą po 
trzydziestce, a po raz pierwszy zobaczyłam 
te katyńskie fotografie. W domu się o tym 
zbyt wiele nie mówiło, bo mój ojciec Mieczy-
sław, brat księdza Ziółkowskiego, siedział po 
wojnie w więzieniu za AK. Gdy była mowa 
o księdzu Janie, że był w wojsku i zginął na 
wojnie, zawsze wtedy płakał.
Wtedy, w 73 r., zobaczyłam te zdjęcia i prze-
czytałam książkę po raz pierwszy i doznałam 
szoku. – Boże, pomyślałam, a myśmy wszyscy 
o nim zapomnieli! To było jak wyrzut sumie-
nia. W domu zawsze stała fotografia księdza, 
której jako mała dziewczynka przyglądała się 
z zaciekawieniem i zachwytem, że był w mło-
dości taki przystojny. Pani Barbara pokazuje 
drogie jej pamiątki po stryju, które stoją w jej 
warszawskim mieszkaniu. Fotografie i drew-
nianą kasetkę, prezent od żołnierzy, odnale-
zioną w Jarosławiu z dedykacją: „Kochanemu 
ks. Kapelanowi Ziółkowskiemu – Dowódca 
i oficerowie Sztabu. Czortków, 1.VI.1937 
Brygady KOP „Podole”. Dociekanie prawdy 
o przeszłości czasem obfituje w niezwykłe 
niespodzianki. Ale historia odnalezienia ka-
setki to temat na osobną opowieść. 

Sen i …wiara starszych

Oni wszyscy ginęli w kwietniu. – A mnie wła-
śnie w kwietniu, w czasie stanu wojennego 
w 1983 r. przyśnił się przedziwny sen, opo-
wiada Barbara Tarkowska.

– Razem z księdzem Ziółkowskim szliśmy 
w Krakowie od Łagiewnik ulicą Kalwaryjską 
w stronę Rynku Podgórskiego. Przy skręcie 
tramwaju linii „8” na most w kierunku ulicy 
Krakowskiej ksiądz Jan się zatrzymał, dał mi 
saperską łopatkę, pokazał miejsce na jezdni 
i kazał mi tam kopać. Z trudem kopałam; 
ziemia twarda, a łopatka niewielka. Już do-
łek sięgał mi do pasa, a ksiądz Jan, ubrany 
w sutannę stał poważny i wciąż powtarzał: 
Kop głębiej, kop głębiej. Tak jakby chciał, 
abym nigdy nie zapomniała tego polecenia. 
W tym śnie byłam ubrana w granatowy far-
tuch z białym kołnierzykiem, miałam dwa 
warkocze; tak wyglądałam, gdy chodziłam 
do szkoły w Krakowie. A ksiądz tak jak na 
znanej mi z domu fotografii. Obudziłam się 
przerażona. Zamówiłam Mszę św. w intencji 
księdza Ziółkowskiego. 
Za jakiś czas pojechałam do mojej mamy 
Wandy Ziółkowskiej, która mieszkała w Kra-
kowie, na imieniny. Spotkała się tam moja 
rodzina. Opowiedziałam o śnie; żartowali, że 
może ksiądz zakopał w Krakowie jakiś skarb. 
Tylko moja mama powiedziała poważnie, że 
starsi ludzie wierzyli, że jeśli osoba zmarła 
mówi o kopaniu, to znaczy, że prosi, aby szu-
kać jej papierów, dokumentów, świadectw.
Pani Wanda Ziółkowska kazała dać ogłosze-
nie do gazety, że rodzina poszukuje o nim 
informacji. Cenzura nie przepuściła w „Tygo-
dniku Powszechnym” z 28 sierpnia 1983 r. 
słów „zginął w Katyniu”. Napisali: „Zaginął 
na wschodzie”. 
Z Anglii, z Kanady, z Polski zaczęły nadcho-
dzić listy.

Ostatnia pocztówka 
– Boże Narodzenie 1939

O ostatnich chwilach Księdza Ziółkowskiego 
przed dostaniem się do niewoli sowieckiej 
jego bratanek, Jan, syn Piotra, opowiedział 
nam dopiero po 50. latach, mówi Barbara 
Tarkowska.
– Ze swoim bratankiem Jasiem, wówczas 16. 
letnim żołnierzem jechali 17 września 1939 
roku z grupą oficerów z Tarnopola do Czort-
kowa przez Trembowlę. Kilka kilometrów za 
Tarnopolem zatrzymała ich grupka wojsko-
wych z młodym kapelanem: – Dziś w nocy 
sowieci przekroczyli granicę Polski, biorą 
wojskowych do niewoli, już są w Trembowli, 
zawracajcie w stronę granicy rumuńskiej, na 
Buczacz, usłyszeli.
Ksiądz kazał zawracać. Polną drogą dotarli 
do szosy z Tarnopola na Buczacz. Po jakimś 
czasie dojechali do wioski, a że rozszalała się 
burza, schronili się w jakiejś szopie. Ksiądz 
Jan dobrze znał te tereny, bo przez 7 lat słu-
żył w Czortkowie, w Brygadzie KOP „Podole” 
(1930-1937).
W Czortkowie, w kościele garnizonowym u 
Dominikanów odprawiał dla swoich żołnie-
rzy Msze św. przed słynącym łaskami obra-
zem Matki Bożej Różańcowej Czortkowskiej.
Jego ostatnia placówka duszpasterska przed 
wojną to kościół garnizonowy w Jarosławiu, 
gdzie był proboszczem.
18 września 1939 r. obaj – stryj i bratanek 
– szli już w kolumnie jenieckiej z Trembowli 
do Kopyczyniec (28 km). Tam był postój. Ofi-

cerowie namawiali księdza do ucieczki, ale 
on odmówił; wiedział, że będzie potrzebny 
swoim żołnierzom w niewoli. Na tym posto-
ju wymknął się na chwilę i poszedł na pleba-
nię. Tam w ogrodzie zdążył zakopać meta-
lową kasetę, prawdopodobnie z dokumen-
tami tajnej kancelarii. Poszedł w mundurze 
majora, a na nim miał narzucony cywilny 
płaszcz, pod którym schował kasetę.
Z plebanii przyniósł koc, którym okrył prze-
moczonego bratanka. Zastanawialiśmy się, 
co jeszcze stamtąd przyniósł, bo przecież 
sowieci zabrali ich tak jak stali. Rzeczy zo-
stały na podwodach. Może stułę, brewiarz 
i Eucharystię?

Przez Husiatyń sowieci przewieźli ich przez 
granicę na Ukrainę. Wkrótce rozdzielili żoł-
nierzy i oficerów. Bratanek jako żołnierz zo-
stał cofnięty do Polski. Dwa miesiące uciekał; 
w grudniu wrócił do domu do Woli Wieru-
szowskiej, pod Krakowem.
Przed Bożym Narodzeniem w grudniu 1939 r. 
do Ziółkowskich w Woli Wieruszowskiej przy-
szła pocztówka od księdza Jana. Ostatnia. Pi-
sał, że jest w obozie w Kozielsku, dobrze się 
czuje. Pytał, czy bratanek Jaś wrócił do domu.

* * *
Po tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r., 
w której zginął Prezydent Lech Kaczyński 
i tylu wspaniałych ludzi, byliśmy z kolegą 
w TVP info – mówi pani Barbara Tarkowska. 
– Przyszliśmy podziękować Prezydentowi 
Kaczyńskiemu, że awansował wszystkich 
Katyńczyków. Mój stryj śp. Ks. Jan Leon Ziół-
kowski został pośmiertnie uhonorowany 
stopniem podpułkownika…
Ich nazwiska aktorzy, oficerowie, policjanci, 
przedstawiciele różnych środowisk odczyty-
wali na placu Piłsudskiego przez kilka dni. 
„Katyń – pamiętamy” – zobowiązaliśmy się 
wtedy.
2010 rok wniósł dramatyczny aneks do tej 
deklaracji. Katyń – Smoleńsk. 
Nie zapominajmy, byśmy nie zaparli się sa-
mych siebie do końca.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Matka Boska Różańcowa z Czortkowa, 
przed którą modlił się z zołnierzami 
ks. Ziółkowski, gdy był kapelanem KOP 
Brygady „Podole” (1930-1937)
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Wieczorem 8 grudnia do Katedry Polowej 
Wojska Polskiego ok. godz. 20 przywieziono 
trumny ze szczątkami dwóch oficerów: gen. 
Tadeusza Klimeckiego i płk. Andrzeja Marec-
kiego. W asyście żołnierzy Batalionu Repre-
zentacyjnego Wojska Polskiego, proboszcz 
Katedry Polowej ks. płk Robert Mokrzycki 
odmówił modlitwę za zmarłych i wprowa-
dził trumny do Kaplicy Katyńskiej.
9 grudnia ks. kmdr Leon Szot przewodniczył 
Mszy św. pogrzebowej. W Katedrze Polo-
wej zgromadzili się członkowie rodzin tra-
gicznie zmarłych oficerów, przedstawiciele 
kancelarii prezydenta, żołnierze, mieszkańcy 
Warszawy. Okryte biało-czerwonymi flagami 
trumny spoczęły na katafalkach przed oł-
tarzem katedralnym. Obok trumien stanął 
posterunek honorowy żołnierzy Batalionu 
Reprezentacyjnego.
W homilii ks. Szot podkreślił, że tragicznie 
zmarli oficerowie w pełni realizowali ideę Pol-
ski wolnej. – Powtarzali słowem i czynem, że 
Polska musi być wolna, musi być niepodległa, 
że o niepodległość trzeba zabiegać zbrojnym 

czynem i polityczną aktywnością – powiedział 
ks. Szot. – Generał Tadeusz Klimecki oraz płk 
Andrzej Marecki byli tymi, którzy dobrze za-
służyli się ojczyźnie. Ich życie, tragicznie prze-
rwane w katastrofie samolotu w Gibraltarze 
4 lipca 1943 r., było życiem dla innych, dla 
ojczyzny, dla Polski, dla chwały umiłowanego 
narodu – powiedział. Kapelan podkreślił, że 
pomimo upływu lat okoliczności katastro-
fy nadal nie zostały wyjaśnione. Zdaniem 
ks. Szota, oficerowie dali przykład umiłowania 
Ojczyzny i charakterystycznego dla Polaków 
patriotyzmu. – Myślę, że ta wierność trady-
cji, ideałom, bohaterom, kulturze narodowej 
będzie bogatym wianem, jakie wniesiemy do 
jednoczącej się Europy – podkreślił.
Po Mszy św. trumny z ciałami tragicznie 
zmarłych oficerów spoczęły w kwaterze żoł-

Można o nich powiedzieć, że byli w tam- 
tych najtrudniejszych chwilach orga-
nizatorami i promotorami polskiej na- 
dziei – mówił dziś w katedrze polo-
wej Wojska Polskiego w Warszawie ks. 
kmdr. Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej 
WP. W Warszawie uroczyście żegnano 
dwóch oficerów, ofiar katastrofy gi-
braltarskiej, w której zginął gen. Włady-
sław Sikorski. Szczątki ekshumowano 
z cmentarza w Newark i przewieziono 
do Polski w związku ze śledztwem IPN 
mającym ustalić przyczyny śmierci pa-
sażerów Liberatora, na pokładzie które-
go znajdował się gen. Sikorski.

nierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie na 
Wojskowych Powązkach.
– Mimo, że dziś trwają uroczystości pogrze-
bowe jesteśmy wraz z bratem bardzo szczę-
śliwi, że udało się sprowadzić ciało naszego 
ojca do kraju. Do czasu, gdy w Newark spo-
czywał gen. Sikorski, nikt z nas nie myślał 
o ekshumowaniu ciała ojca, bo myślę, że 
chciał spoczywać ze swoim dowódcą. Po po-
grzebie gen. Sikorskiego na Wawelu, również 
i my zapragnęliśmy przenieść naszego Ojca 
do kraju – powiedziała podczas uroczystości 
Teresa Ciesielska, córka płk. Mareckiego.
Do tej pory gen. Klimecki i płk Marecki spo-
czywali na cmentarzu w Newark. Oficerowie 
do Polski zostali sprowadzeni na wniosek 
Instytutu Pamięci Narodowej, który prowa-
dzi śledztwo w sprawie śmierci generała Si-

korskiego. Ciała oficerów były badane 
przez specjalistów z krakowskiego Za-
kładu Medycyny Sądowej.
Gen. Tadeusz Klimecki był szefem szta-
bu Naczelnego Wodza generała Wła-
dysława Sikorskiego, zaś pułkownik 
Andrzej Marecki był szefem Oddziału 
Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wo-
dza. Obaj zginęli w katastrofie gibral-
tarskiej wraz z generałem Sikorskim 
4 lipca 1943 r.
Według brytyjskich władz, generał Si-
korski zginął w katastrofie lotniczej 
w Gibraltarze, wracając z inspekcji wojsk 
na Środkowym Wschodzie. Wg oficjal-
nej wersji wydarzeń przedstawionej 
w raporcie brytyjskiej komisji badającej 
wypadek jeszcze w 1943 r., przyczyną 
katastrofy było zablokowanie steru wy-
sokości. Komisja nie potrafiła jednak 
wyjaśnić, jak doszło do awarii. Część 
historyków uważa, że był to zamach.

Krzysztof Stępkowski

Dla chwały umiłowanego narodu
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Katedra Polowa: pożegnano oficerów zmarłych w katastrofie gibraltarskiej
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Afganistan
Żołnierze, którzy pełnią służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym (PKW) w Afganistanie 
tegoroczne Święta Bożego Narodzenia spędzą z dala od swych rodzin i najbliższych. Jednak 
atmosferę świąt i ciepła rodzinnego zarówno w domach w Polsce, jak i na afgańskiej ziemi 
przypominać będą wzajemnie przysłane prezenty.
Choć do Świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze kilka dni, to we wszystkich bazach na tere-
nie całego Afganistanu, w których stacjonują polscy żołnierze, trwa zbiórka paczek dla rodzin 
i najbliższych. – Paczki w naszej bazie przyjmujemy już czwarty dzień, codziennie przez kilka 
godzin. Mamy już ponad 500 kartonów przyjętych paczek. Podobne akcje zbierania paczek 
trwają również w innych bazach. Żołnierze najczęściej w paczkach przesyłają drobne upomin-
ki, które zakupili w sklepikach na terenie bazy. Mamy nadzieję, że przed świętami paczki trafią 
do naszych rodzin – mówi sierżant Andrzej Juryta, kierownik klubu żołnierskiego .
Zanim jednak paczki trafią do samolotu – przechodzą szczegółową kontrolę. Zawartość, 
wielkość i waga paczki jest ściśle określona, maksymalnie może ona liczyć trzy kilogramy.
– Paczka to prezent świąteczny dla dzieci i żony. Do paczki włożyłem misie dla dzieci, chusty, 
bluzy i pamiątki, które przypominają Afganistan – mówi szer. Sebastian Krzykawski, żołnierz 
Zgrupowania Bojowego Alfa.                                                                                              ap

Gniezno
Prymas Polski abp Józef Kowalczyk gościł 2 grudnia w komendach powiatowych Straży Po-
żarnej i Policji w Gnieźnie. Podczas spotkań dziękował mundurowym za ich służbę prosząc 
jednocześnie, by nigdy nie stracili wrażliwości na drugiego człowieka.
– Pamiętam czasy, kiedy na komendę policji szło się ze strachem i niechęcią. Dziś coraz bardziej 
rozumiemy i doświadczamy, że praca w policji jest prawdziwą służbą na rzecz społeczeństwa, 
a wy jesteście po to, by nieść nam pomoc – mówił do policjantów abp Kowalczyk. Podkreślił 
również, że kapłani są w pewnym sensie współpracownikami służb mundurowych. – Choć 
inne są przestrzenie naszej posługi, to łączy nas wspólny cel: dobro człowieka – dodał.
Spotkanie miało świąteczny nastrój. Prymas przełamał się z policjantami opłatkiem i złożył 
im bożonarodzeniowe oraz noworoczne życzenia. W podobnym duchu przebiegało spotka-
nie w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.                   KAI (bgk / Gniezno)

Warszawa
Caritas Wojskowa przygotowała trans-
port z pomocą humanitarną dla ludności 
cywilnej Afganistanu. Jest to odpowiedź 
na prośbę przysłaną przez kapelana 
i grupę CIMIC VIII zmiany PKW w Afgani-
stanie. W związku ze zbliżającą się zimą 
wysłaliśmy do Ghazni śpiwory i koce. Fir-
ma MAWTELECOM ufundowała plecaki 
dla dzieci, w których są artykuły szkolne, 
polar i ciepłe skarpetki. Do akcji pakowa-
nia plecaków zostały zaproszone dzieci 
ze szkoły podstawowej nr 32 w Warsza-
wie. Do każdego plecaka dzieci włożyły 
własnoręcznie wykonana kartkę z życze-
niami świątecznymi. Całość transportu to 
1,5 tony. W przesyłanym transporcie 
znalazły się też opłatki wigilijne dla pol-
skich żołnierzy i świece Caritas Wigilijne-
go Dzieła Pomocy Dzieciom.
Tego typu pomoc może być realizowana 
dzięki wsparciu pozyskanemu w ramach 
1% podatku przekazanego na rzecz Cari-
tas Wojskowej – KRS 0000353139.

Agata Eratowska

Szczecin
W kościele garnizonowym w Szczecinie 6 grudnia zgromadziły się rodziny duńskich żoł-
nierzy z Wielonarodowego Korpusu, aby wspólnie przeżywać święto św. Łucji zwane Jule 
Glogg. Uroczystościom przewodniczył kapelan duński Lars Nielsen. W uroczystości uczest-
niczyli kapelani z Polski ks. prał. płk Ryszard Stępień oraz z Niemiec ks. Johannes Lang 
i Uwe Stegen.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością dowódca Wielonarodowego Korpusu gen. broni 
Rainer Korff wraz z Szefem Sztabu gen. bryg. Morten Danielsson oraz zastępca dowódcy 
12 Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Andrzej Gwadera. Po uroczystości, na którą skła-
dała się liturgia słowa wraz ze śpiewem kolęd wszyscy udali się do Wielonarodowego Kor-
pusu, gdzie przy dźwiękach Garnizonowej Orkiestry można było spróbować tradycyjnych 
duńskich potraw. Był też kiermasz, gdzie można było kupić przedmioty wykonane ręcz-
nie przez żony duńskich żołnierzy, z którego dochód był przeznaczony na pomoc Szkole 
Specjalnej z Nowego Czarnowa.                                                                                      xRS

Afganistan
Ksiądz mjr Władysław Kozicki przeby-
wający na misji z żołnierzami w Polskim 
Kontyngencie Wojskowym w Afgani-
stanie odprawił Mszę św. w bazie GIRO 
w intencji nowego biskupa polowego. 
– Ogromnie się cieszę z wyboru nowego 
biskupa. Myślę, że nie muszę uzasadniać 
mojej radości jako kapłan pochodzący 
z archidiecezji krakowskiej.
Jestem całym sercem i modlitwą z nowym 
Biskupem Polowym – powiedział w roz-
mowie z „Naszą Służbą” ks. Kozicki.
Podczas Mszy św. kapelan przedstawił 
żołnierzom pełniącym służbę w Afgani-
stanie krótki życiorys naszego nowego 
pasterza. Początek adwentu to czas re-
kolekcji, dlatego żołnierze mieli okazję 
wysłuchać także nauk rekolekcyjnych, aby 
przygotować się na Święta Bożego Naro-
dzenia. Ks. Kozicki powiedział, że wkrótce 
z nauk rekolekcyjnych będą mogli skorzy-
stać także żołnierze w Qarabagh.

WMK/Krzysztof Stępkowski
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