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Aby kapłani, osoby zakonne i świeckie wspaniałomyślnie współpra-
cowali na rzecz misji ewangelizacyjnej. Numer zamknięto

11 lutego 2014 roku

Na okładce: Widok na Bazylikę 
św. Piotra w Rzymie.

Podróż Podróż ad limina Apostolorumad limina Apostolorum
Ad limina Apostolorum – do progów 
Apostołów. Takim terminem określa się 
w Kościele ciążące na biskupach zobo-
wiązanie (uregulowane prawem kościel-
nym) odwiedzenia w ustalonym czasie 
(obecnie co pięć lat) grobów świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Wi-
zyta ad limina to szczególny sposób bez-
pośredniego kontaktu biskupów z Ojcem 
Świętym, zamanifestowania komunii, 
jaka łączy rozsianych po świecie paste-
rzy Chrystusowej owczarni z Biskupem 
Rzymu, Wikariuszem Jezusa Chrystusa, 
Następcą Księcia Apostołów, Najwyż-
szym Kapłanem Kościoła Powszechnego, 
Sługą Sług Bożych… Wizyta ta wiąże się 
też z wymogiem złożenia przez poszcze-
gólnych biskupów sprawozdań o stanie 
powierzonych ich pieczy diecezji. Bis-
kupi polscy przebywać będą w Rzymie
w dniach 1–8 lutego b.r. Poprzednia po-
dróż ad limina… miała miejsce jesienią 
2005 r., siedem miesięcy po śmierci Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Wydłużenie cza-
su między kolejnymi wizytami polskich 
pasterzy spowodowała zmiana na sto-
licy Piotrowej, także zwiększająca się 
liczba diecezji i biskupów Kościoła po-
wszechnego.

Podczas swego pontyfikatu błogosławiony 
Jan Paweł II dwukrotnie przedstawił – w do-
kumentach papieskich – zagadnienia związa-
ne z wizytami ad limina Apostolorum. Pierw-
szy z nich to konstytucja apostolska Pastor 
Bonus (o reformie Kurii Rzymskiej) z 1988 r., 
drugi to posynodalna adhortacja apostolska 
„Pastores gregis. O biskupie słudze Ewangelii 
Jezusa Chrystusa dla nadziei świata” z 2003 
r. W tym drugim dokumencie Ojciec Święty 
wydobył i podkreślił trzy najważniejsze moty-
wy tej wizyty, która od wieków jest trwałym 
elementem posługi biskupiej.
Pierwszy motyw to pielgrzymka do grobów 
św. Piotra i św. Pawła, dwóch wielkich apo-

stołów, stanowiących dla Kościoła promie-
niujący przez stulecia znak wiary w Jezusa 
Chrystusa.
Motyw drugi, który nierozerwalnie łączy się 
z peregrynacją biskupów ad limina Aposto-
lorum, to ich potkanie z Biskupem Rzymu, 
następcą św. Piotra, kontynuatorem jego 
– powierzonej przez zmartwychwstałego 
Chrystusa – troski o całą owczarnię Chrystu-
sową zebraną w jedno stado (por. J 10, 16; 
11, 52). Spotkanie przybywających do Rzymu 
biskupów z Piotrem ich czasu „nie jest zwy-
kłym przekazaniem informacji, lecz przede 
wszystkim potwierdzeniem i umocnieniem 
kolegialności w ciele Kościoła, z której wynika 
jedność w różnorodności”; jedność „między 
Kościołem powszechnym a Kościołami party-
kularnymi, którą można porównać do ruchu 
krwi z serca do najdalszych części ciała i z po-
wrotem do serca” (Pastores gregis). Szcze-
gólnym wyrazem tej jedności i komunii jest 
Eucharystia sprawowana wspólnie przez Ojca 
Świętego i przybyłych do Rzymu biskupów. 
Także spotkania z Ojcem Świętym: szczera 
rozmowa, prezentacja diecezji, wysłuchanie 
papieskich rad, wskazań…
Celem wizyty ad limina... jest także podkreśle-
nie jedności struktur kościelnych na których 
czele stoją biskupi z Kościołem w Rzymie. 
Jedność ta stanowi normę ich autentyzmu, 
wierności Chrystusowi i tradycji apostolskiej. 
Bowiem Kościół w Rzymie jest „ostateczną 
rękojmią integralności tradycji”, która sięga 
czasów tradycji apostolskiej, kiedy to apo-
stołowie Piotr i Paweł swą męczeńską śmiercią
w pogańskim Rzymie złożyli „wyznanie wiary”.
Trzeci motyw to spotkania biskupów-przyby-
szy z kardynałami i biskupami stojącymi na 
czele poszczególnych dykasterii (Sekretaria-
tu Stanu, Kongregacji, Rad papieskich) Kurii 
Rzymskiej. Szczególne znaczenie ma wizyta 
w Kongregacji ds. Biskupów, która przyjmuje 
od biskupów sprawozdania o stanie powie-
rzonych im diecezji. Podczas tych spotkań
i rozmów biskupi mają możliwość bezpośred-

niego dostępu do spraw, które leżą w gestii 
poszczególnych dykasterii. Mogą odnieść się 
bezpośrednio do ważnych ich zdaniem moty-
wów przedłożonych w ich sprawozdaniach, 
informować o konkretnych problemach Koś-
ciołów lokalnych; szukać bezpośredniej od-
powiedzi na nurtujące ich pytania przed-
stawione wcześniej w formie koresponden-
cyjnej.
Wizyty ad limina mają długą tradycję. Ich 
początek należy wiązać z papieżem Zacharia-
szem I (741–752), ostatnim papieżem pocho-
dzenia greckiego, sprawującym swą posługę 
w czasie naporu na Italię Longobardów. To 
właśnie ten papież, którego współcześni 
podziwiali za szlachetność i miłosierdzie, 
zarządził, by każdy biskup co pewien czas 
pielgrzymował do grobów apostołów Piotra 
i Pawła. Obowiązek ten potwierdził (w kon-
stytucji Romanus Pontifex z 20 grudnia 1585) 
papież Sykstus V (1585–1590), franciszkanin, 
człowiek nieugięty, zwany „żelaznym papie-
żem”. Wymóg regularnego składania przez 
biskupów (co trzy lata) wizyt w Stolicy Apo-
stolskiej i przedstawiania stosownych spra-
wozdań stanowił jeden z elementów reformy 
katolickiej uchwalonej w toku obrad Soboru 
Trydenckiego, wprowadzanej z wielką ener-
gią przez Sykstusa V. Sto pięćdziesiąt lat póź-
niej, w 1740 r. potwierdził te postanowienia 
papież Benedykt XIV(1740–1758). To dzięki 
niemu – warto przy okazji przypomnieć – 
Prymasi Polski otrzymali przywilej noszenia 
purpurowych szat kardynalskich. Święty Pius 
X (1903–1914) częstotliwość wizyt ad limina 
zmienił na pięć lat (biskupi pozaeuropejscy 
mieli się stawiać w Rzymie co lat dziesięć).
W nowym kodeksie prawa kanonicznego, 
przyjętym w Kościele w 1983 r., obowiązu-
je jednolita norma dla wszystkich biskupów 
świata: mają co pięć lat odbyć podróż ad li-
mina Apostolorum, do serca Kościoła, które 
bije w papieskim Rzymie. 

Jędrzej Łukawy 

Zostań członkiem Bożej Kompanii! 
Świadectwa antyterrorystów, komandosów, żołnierzy, ratowników 
GOPR, WOPR, taterników, alpinistów, którzy nie wstydzą się swojej 
wiary w Jezusa Chrystusa zawierać będzie powstająca książka „Boża 
kompania”. Autor Mateusz Pietrzak – student V roku Instytutu Teo-
logicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej – postanowił ze-
brać świadectwa mężczyzn, którzy poprzez swój zawód lub hobby 
ukazują własne męstwo, odwagę i siłę, a jednocześnie są członkami 
Kościoła i nie wstydzą się swojej wiary.
Obecnie autor poszukuje komandosów oraz żołnierzy, którzy chcie-
liby włączyć się w projekt. Co jest potrzebne, aby stać się jednym

z bohaterów książki? Przede wszystkim tekst świadectwa na przy-
najmniej trzy strony A4 (lub więcej) oraz zdjęcie ukazujące zawód. 
Co ważne, świadectwo powinno mieć odniesienie do zawodu. Au-
tor zachęca tych, którzy chcą wziąć udział w projekcie do kontaktu 
pod adresem e-mail: mati.czecho@op.pl.
Celem wydania tej pozycji jest pokazanie, że w dzisiejszym Koście-
le jest miejsce dla prawdziwych mężczyzn, którzy nie wstydzą się 
Boga i Kościoła. Co ważne: że tacy mężczyźni są w Kościele.

Mp/red
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łością. Być może trzeba położyć większy na-
cisk na kształtowanie wiary przeżywanej jako 
relacja, w której doświadcza się radości bycia 
kochanym i zdolnym do kochania. Trzeba, by 
wzrastała troska katechetów i duszpasterzy, 
żeby nowe pokolenia mogły odkryć pełną 
wartość sakramentów jako uprzywilejowa-
nego miejsca spotkania z żywym Chrystusem 
i jako źródła łaski. Niech ludzie młodzi będą 
zachęcani do udziału w ruchach i stowarzy-
szeniach, których duchowość jest oparta na 
Słowie Bożym, liturgii, życiu wspólnotowym
i świadectwie misyjnym. Niech znajdą rów-
nież możliwości wyrażania swej dyspozycyj-
ności i młodzieńczego entuzjazmu w dziełach 
miłosierdzia krzewionych przez parafialne czy 
szkolne koła „Caritas”, lub w innych formach 
wolontariatu czy zaangażowania misyjnego. 
Niech ich wiara, miłość i nadzieja umacniają 
się i rozkwitają w konkretnym zaangażowa-
niu w imię Chrystusa.
Moja trzecia uwaga, którą chciałbym wam 
polecić dotyczy powołań do kapłaństwa
i życia konsekrowanego. Wraz z wami dzię-
kuję Panu, że w minionych dekadach powołał 
na polskiej ziemi wielu robotników na swoje 
żniwo. Wielu dzielnych i świętych polskich 
księży z poświęceniem pełni swoją posługę, 
czy to w swoich Kościołach lokalnych, czy 
też za granicą i na misjach. Nich jednak Ko-
ściół w Polsce nadal niestrudzenie modli się 
o nowe powołania do kapłaństwa! Na was, 
drodzy biskupi spada zadanie zapewnienia, 
aby ta modlitwa przełożyła się na konkretne 
zaangażowanie w duszpasterstwie powoła-
niowym i na dobre przygotowanie kandyda-
tów w seminariach.
W Polsce, dzięki obecności dobrych uniwer-
sytetów i wydziałów teologicznych, semina-
rzyści uzyskują solidne przygotowanie inte-
lektualne i duszpasterskie. Musi mu zawsze 
towarzyszyć formacja ludzka i duchowa, aby 
żyli w intensywnej, osobistej relacji z Dobrym 
Pasterzem, byli ludźmi wytrwałej modlitwy, 
otwartymi na działanie Ducha Świętego, 
wielkodusznymi, ubogimi w duchu, pełnymi 
żarliwej miłości do Pana i bliźniego.
W posłudze kapłańskiej światło świadectwa 
mogłoby być przyćmione lub „ukryte pod 
korcem”, jeśli zabrakłoby ducha misyjnego, 

wiek uczy się współżycia w różnorodności
i przynależności do innych oraz gdzie rodzice 
przekazują dzieciom wiarę” (Adhort. apost. 
Evangelii gaudium, 66). Dziś małżeństwo 
często jest uważane za jakąś formę uczu-
ciowej gratyfikacji, którą można ustanowić
w jakikolwiek sposób oraz zmienić zależnie 
od wrażliwości każdego (por. tamże). Nieste-
ty wizja ta ma również wpływ na mentalność 
chrześcijan, powodując łatwość uciekania się 
do rozwodu lub faktycznej separacji. Dusz-
pasterze wezwani są do postawienia sobie 
pytania, w jaki sposób pomóc tym, którzy 
żyją w tej sytuacji, aby nie czuli się wyklucze-
ni z Bożego miłosierdzia, z braterskiej miło-
ści innych chrześcijan i z troski Kościoła o ich 
zbawienie; nad tym, w jaki sposób pomóc 
im, żeby nie porzucili wiary i wychowywali 
swoje dzieci w pełni doświadczenia chrześci-
jańskiego.
Z drugiej strony trzeba postawić sobie pyta-
nie, jak udoskonalić przygotowanie młodych 
do małżeństwa, tak aby mogli coraz bardziej 
odkrywać piękno tej więzi, która – mocno 
oparta na miłości i odpowiedzialności – może 
pokonać próby, trudności, egoizmy przez 
wzajemne przebaczenie, naprawiając to, co 
grozi rozbiciem i nie popadając w pułapkę 
mentalności odrzucenia. Trzeba postawić so-
bie pytanie, w jaki sposób pomóc rodzinom 
żyć i docenić zarówno chwile radości, jak
i chwile bólu i słabości.
Niech wspólnoty kościelne będą miejscami 
słuchania, dialogu, pocieszenia i wsparcia dla 
małżonków na ich wspólnej drodze i w ich 
misji wychowawczej. Niech rodziny zawsze 
znajdą w duszpasterzach wsparcie auten-
tycznych ojców i przewodników duchowych, 
którzy będą je chronili przed zagrożeniami 
negatywnych ideologii i pomagali stawać się 
silnymi Bogiem i Jego miłością.
Perspektywa najbliższego Światowego Dnia 
Młodzieży, który odbędzie się w Krakowie
w 2016 roku, każe mi myśleć o młodych, 
którzy – wraz ze starszymi – są nadzieją Ko-
ścioła. Dziś świat pełen narzędzi informa-
tycznych daje im nowe możliwości komu-
nikacji, ale jednocześnie ogranicza relacje 
interpersonalne, bezpośredni kontakt, wymia-
nę wartości i wspólnych doświadczeń. Jednak
w sercach młodzieży jest gorąca tęsknota 
za czymś głębszym, co dowartościowałoby
w pełni ich osobowość. Trzeba wyjść naprze-
ciw temu pragnieniu.
Szerokie możliwości ku temu oferuje kate-
cheza. Wiem, że w Polsce uczestniczy w niej 
większość uczniów w szkołach. Osiągają oni 
dobrą znajomość prawd wiary. Jednakże 
religia chrześcijańska nie jest abstrakcyjną 
wiedzą, ale egzystencjalną znajomością Chry-
stusa, osobistą relacją z Bogiem, który jest mi-

Oto tekst papieskiego przemówienia w tłu-
maczeniu na język polski:

Drodzy Bracia w biskupstwie,
Pozdrawiam każdego z was i Kościoły par-
tykularne, które Pan powierzył waszemu 
ojcowskiemu kierownictwu. Dziękuję ar-
cybiskupowi Józefowi Michalikowi za jego 
słowa, a zwłaszcza za zapewnienie mnie, że 
Kościół w Polsce modli się za mnie i za moją 
posługę.
Można powiedzieć, że spotykamy się w przed-
dzień kanonizacji błogosławionego Jana Paw-
ła II. Wszyscy nosimy w sercu tego Wielkiego 
Pasterza, który na wszystkich etapach swej 
misji – jako kapłan, biskup i papież – dał 
nam świetlany przykład zupełnego odda-
nia się Bogu i Jego Matce oraz całkowitego 
poświęcenia się Kościołowi i człowiekowi. 
Towarzyszy on nam z Nieba i przypomina, 
jak ważna jest komunia duchowa i duszpa-
sterska między biskupami. Jedność pasterzy 
w wierze, w miłości, w nauczaniu i trosce 
o dobro wspólne wiernych jest punktem 
odniesienia dla całej wspólnoty kościelnej
i dla każdego, kto szuka pewnej orientacji
w codziennym podążaniu drogami Pana. Nikt 
i nic niech nie wprowadza podziałów mię-
dzy wami, drodzy bracia! Jesteście wezwani, 
aby budować jedność i pokój zakorzenione
w miłości braterskiej i by wszystkim dać tego 
podnoszący na duchu przykład. Z pewnością 
postawa taka będzie owocna i da waszemu 
wiernemu ludowi moc nadziei.
Podczas naszych spotkań w minionych dniach 
otrzymałem potwierdzenie, że Kościół w Pol-
sce ma ogromny potencjał wiary, modlitwy, 
miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej. Dzię-
ki Bogu wierni w Polsce licznie uczestniczą
w sakramentach, istnieją wartościowe inicjaty-
wy w zakresie nowej ewangelizacji i kateche-
zy, istnieje szeroka działalność charytatywna
i społeczna, zadowalająca liczba powołań ka-
płańskich. Wszystko to sprzyja chrześcijańskiej 
formacji osób, praktykowaniu z motywacją
i przekonaniem, gotowości laikatu i duchow-
nych do aktywnej współpracy w strukturach 
kościelnych i społecznych. Mając na uwadze, 
że dostrzega się również pewne osłabienie 
w różnych aspektach życia chrześcijańskiego, 
potrzeba rozeznania, poszukiwania przyczyn 
i sposobów zmierzenia się z nowymi wyzwa-
niami, takimi jak na przykład idea niczym nie-
skrępowanej wolności, tolerancja wroga lub 
nieufna względem prawdy czy niezadowole-
nie ze sprzeciwu Kościoła wobec panującego 
relatywizmu.
Przede wszystkim w sferze zwyczajnego 
duszpasterstwa chciałbym skoncentrować 
waszą uwagę na rodzinie, „podstawowej ko-
mórce społeczeństwa”, „miejscu, gdzie czło-

Jesteście wybraniJesteście wybrani
do budowania pokoju i jednoścido budowania pokoju i jedności
Uznanie dla dzieła Kościoła w Polsce a zarazem zachętę do nawrócenia duszpaster-
skiego zawarł Ojciec Święty w swoim przemówieniu przekazanym biskupom pol-
skim przybyłym z wizytą „ad limina Apostolorum”. Papież spotkał się z nimi na za-
kończenie ich wizyty 7 lutego, w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
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chęci „wyjścia” w nieustannie ponawianym 
nawróceniu misyjnym, żeby szukać – także 
na peryferiach – i iść do tych, którzy oczekują 
na Dobrą Nowinę Chrystusa. Ten styl apostol-
ski wymaga również ducha ubóstwa, wyrze-
czenia, aby być wolnymi w głoszeniu i szcze-
rymi w dawaniu świadectwa miłosierdzia.
W związku z tym przypominam słowa bło-
gosławionego Jana Pawła II: „Od nas wszyst-
kich, kapłanów Jezusa Chrystusa, oczekuje 
się, abyśmy «byli» wierni wobec wzoru, jaki 
nam zostawił. Abyśmy więc byli «dla dru-
gich». A jeżeli «mamy», żebyśmy także «mieli 
dla drugich». Tym bardziej, że jeśli mamy – to 
mamy «od drugich» (...). Stylem życia bliscy 
przeciętnej, owszem, raczej uboższej rodzi-
ny” (Przemówienie do alumnów, księży i za-
konników, Szczecin, 11.06.1987).
Nie zapomnijmy drodzy Bracia o powoła-
niach do życia konsekrowanego, zwłaszcza 
żeńskich. Jak zauważyliście, niepokoi spadek 
liczby osób wstępujących do zgromadzeń za-
konnych także w Polsce: jest to zjawisko zło-
żone, o wielorakich przyczynach. Życzę, aby 
żeńskie instytuty zakonne mogły być nadal, 
w sposób odpowiedni do naszych czasów, 

uprzywilejowanym miejscem umacniania 
się i rozwoju ludzkiego i duchowego kobiet. 
Niech zakonnice będą gotowe stawić czoła 
nawet trudnym i wymagającym zadaniom
i misjom, które jednak dowartościują ich 
zdolności intelektualne, emocjonalne i du-
chowe, ich talenty i charyzmaty osobiste. Mó-
dlmy się o powołania żeńskie i towarzyszmy 
z szacunkiem naszym siostrom, które często
w milczeniu i niepostrzeżenie poświęcają swo-
je życie dla Boga i dla Kościoła, w modlitwie, 
w pracy duszpasterskiej i charytatywnej.
Na zakończenie zachęcam was do troski
o ubogich. Także w Polsce, pomimo aktualne-
go rozwoju gospodarczego kraju, jest wielu 
potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, 
chorych, opuszczonych, a także wiele rodzin 
– zwłaszcza wielodzietnych – bez wystarcza-
jących środków do życia i wychowywania 
dzieci. Bądźcie blisko nich! Wiem jak dużo 
czyni w tej dziedzinie Kościół w Polsce, oka-
zując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, ale 
także w innych krajach świata. Dziękuję wam 
i waszym wspólnotom za to dzieło. Nadal 
zachęcajcie waszych kapłanów, zakonników 
i wszystkich wiernych, by mieli „wyobraźnię 

miłosierdzia” i zawsze ją praktykowali. Nie 
zapominajcie też o tych, którzy z różnych po-
wodów opuszczają kraj i starają się budować 
nowe życie poza jego granicami. Ich rosnąca 
liczba oraz ich potrzeby wymagają być może 
większej uwagi ze strony Konferencji Episko-
patu. Towarzyszcie im z odpowiednią troską 
duszpasterską, aby mogli zachować wiarę
i tradycje religijne narodu polskiego.
Drodzy bracia, dziękuję wam za waszą wi-
zytę. Zanieście moje serdeczne pozdrowie-
nie do waszych Kościołów lokalnych i do 
wszystkich rodaków. Maryja Dziewica, Kró-
lowa Polski niech wstawia się za Kościołem 
w waszym kraju: niech chroni pod swym 
płaszczem kapłanów, zakonników i zakon-
nice oraz wszystkich wiernych, i wyprasza 
dla każdego i dla każdej wspólnoty pełnię 
łaski Pana. Módlmy się do Niej wspólnie: Sub 
tuum praesidium confugimus, Sancta Dei 
Genitrix, nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus, sed a periculis cunctis lib-
era nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.

Watykan, 7 lutego 2014 r.
tłum. st (KAI) / Watykan

Biskupi nie kryli, że spotkania z Ojcem Świę-
tym i wizyta „ad limina Apostolorum” sta-
nowiły dla nich wielkie przeżycie, nie tylko
o charakterze osobistym. Było to także 
umocnienie w wierze, ożywienie apostol-
skiego ducha ich posługi pasterskiej.
W podobnym tonie wypowiadał się biskup 
polowy WP Józef Guzdek, który podkreślał, 
po spotkaniu z Ojcem Świętym, że Papież 
rozumie potrzeby duszpasterstwa wojsko-
wego.
Ordynariusz wojskowy uczestniczył 3 lutego 
wraz z biskupami metropolii warszawskiej 
i krakowskiej w trwającym ponad godzinę 
spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Ojciec 
Święty przyjął biskupów w Pałacu Apostol-
skim. Z każdym z hierarchów przywitał się 
i uścisnął dłoń. Po krótkim wprowadzeniu 
kard. Stanisława Dziwisza odbyła się rzeczo-
wa, ale przy tym bardzo serdeczna rozmowa 
z papieżem Franciszkiem. – Znaczną część 
spotkania poświęciliśmy problematyce mał-
żeństwa i rodziny oraz wychowania dzieci 
w duchu chrześcijańskich wartości. Ogrom-
ną rolę w kształtowaniu dojrzałych postaw 
spełnia wspólnota Kościoła. 
Papież Franciszek zwrócił uwagę na znaczenie 
spotkania z miłosiernym Bogiem, zwłaszcza

w sakramencie pokuty i pojednania. Zachęcił 
do większej misyjności w głoszeniu Ewangelii.
Podczas spotkania Biskup Polowy powiedział, 
że wojna jest wielką tragedią. Dotyka bowiem 
żołnierza, który narażony jest na stres bojowy, 
utratę zdrowia a nawet życia. Niszczy także 
często jego relacje w małżeństwie i rodzinie. 
Biskup Guzdek przypomniał, że psychiczne
i duchowe spustoszenie, jakie pociąga za sobą 
udział w zbrojnym konflikcie, nierzadko koń-
czy się przemocą w rodzinie, ucieczką w alko-
hol i narkotyki oraz rozpadem małżeństwa.
Mówiąc o sprawach duszpasterstwa wojsko-
wego bp Guzdek podkreślił, że kapelani or-
dynariatu polowego starają się obejmować 
opieką także rodziny żołnierzy pełniących 
służbę na misjach zagranicznych. Wspomniał 
również o potrzebie współpracy duchownych 
i psychologów w trosce o pomoc żołnierzom 
powracającym z misji i ich rodzinom. – Ojciec 
Święty zauważył, że zbyt często przemilczany 
jest fakt, jak wiele zła niesie ze sobą wojna. 
Jednocześnie podkreślił potrzebę i docenił 
znaczenie posługi duszpasterskiej wśród żoł-
nierzy i ich rodzin – powiedział bp Guzdek.
Po spotkaniu z Papieżem ordynariusz woj-
skowy podkreślił, że sposób bycia Ojca Świę-
tego, jego uśmiech i naturalność ułatwia-

Biskupi u progów apostolskichBiskupi u progów apostolskich
Bezpośrednie spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, rozmowy w dykasteriach 
watykańskich to najważniejsze momenty wizyty biskupów polskiego episkopatu 
„ad limina Apostolorum”, która odbyła się między 1 a 8 lutego. Spotkania na mo-
dlitwie i rozmowach z Następcą Piotra oraz jego współpracownikami były okazją 
do wypracowywania programu Kościoła w Polsce na najbliższe lata, do podsu-
mowań i zasięgnięcia opinii Stolicy Apostolskiej w kwestiach dotyczących wier-
nych w kraju. Przedstawiciele Episkopatu Polski spotkali się w pięciu grupach
z Ojcem Świętym, przedstawiając sytuację w swoich diecezjach, odbyło się także 
spotkanie wszystkich biskupów polskich przybyłych „ad limina Apostolorum”
z Biskupem Rzymu. 

ją dialog i ośmielają rozmówcę. – Chociaż 
Papież dźwiga problemy całego świata, to 
jednak potrafi zrozumieć i współodczuwać 
z każdym człowiekiem. Podobnie, jak tego 
doświadczaliśmy podczas spotkań z bł. Ja-
nem Pawłem II, także podczas rozmowy
z papieżem Franciszkiem można było odczuć 
ten niezwykły klimat i podobną bliskość. To 
człowiek ośmiu błogosławieństw: ubogi, 
pokorny, miłosierny i wprowadzający pokój.
A to ośmiela do szczerości i zachęca do otwar-
tej rozmowy – powiedział bp Guzdek.
Biskupi sprawowali 4 lutego Mszę św. przy 
grobie bł. Jana Pawła II w Bazylice św. Pio-
tra. Temat Jego zbliżającej się kanonizacji był 
wielokrotnie poruszany w komentarzach to-
warzyszących wizycie.
Hierarchowie modlili się w intencji Kościoła
w Polsce w czterech Bazylikach Wielkich, 
Wiecznego Miasta. W środę 5 lutego biskup 
bp Guzdek dziękował w Bazylice św. Jana na 
Lateranie za 95 lat duszpasterstwa wojsko-
wego. Modlił się w intencji kapelanów, którzy 
oddali życie służąc żołnierzowi na polu walki 
w ciągu istnienia ordynariatu polowego, za 
obecnie pełniących posługę, a także za żoł-
nierzy oraz rodziny wojskowe. 
W przemówieniu do wszystkich biskupów, 
którego treść publikujemy na poprzednich 
stronach, papież Franciszek zaapelował o jed-
ność i pokój między pasterzami Kościoła
w Polsce. Wyrażając uznanie dla ogromne-
go potencjału wiary, modlitwy, miłosierdzia 
i praktyki chrześcijańskiej Ojciec Święty za-
uważył, że dostrzec można również pewne 
osłabienie w różnych aspektach życia chrze-
ścijańskiego w naszej ojczyźnie. – Potrzeba 
rozeznania, poszukiwania przyczyn i sposo-
bów zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, 
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– W pełni świadom powagi tego aktu, z peł-
ną wolnością, oświadczam, że rezygnuję
z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, 
powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwiet-
nia 2005 r., tak, że od 28 lutego 2013 r., od 
godziny 20, rzymska stolica św. Piotra, bę-
dzie zwolniona i będzie konieczne, aby ci, 
którzy do tego posiadają kompetencje, zwo-
łali Konklawe dla wyboru nowego Papieża 
– usłyszeli zdumieni kardynałowie zgroma-
dzeni na konsystorzu. Papież podziękował 
kardynałom za „całą miłość i pracę”, dzięki 
którym pomogli mu nieść ciężar posługi Pio-
tra. Mniej więcej godzinę później pojawiła 
się w serwisach informacja o tym, że papież 
zamierza zamieszkać w niewielkim klaszto-
rze położonym na terenie Watykanu, gdzie 
poświęci się modlitwie i kontemplacji.
W pierwszej chwili informacja była zaskocze-
niem dla wszystkich. Kilka dni później watyka-
niści przypomnieli znamienny gest Benedykta 
XVI. Podczas swej wizyty w mieście Sulmona 
(28 IV 2009), na grobie spoczywającego tam 
św. Celestyna V, papieża, który 13 grudnia 
1294 r. zrezygnował z pełnienia posługi Na-
stępcy św. Piotra, złożył paliusz – od Soboru 
Watykańskiego II – symbol władzy Biskupa 
Rzymu – który miał na sobie w czasie inaugu-
racji pontyfikatu w dniu 24 kwietnia 2005 r.
Benedykt XVI żegnając się z kardynałami za-
pewnił o swoim bezwarunkowym posłuszeń-
stwie następcy oraz modlitwie w intencji Ko-
ścioła. Miliony wiernych oglądał transmisję 
z opuszczenia przez ustępującego Papieża 
Pałacu Apostolskiego, przyjazdu do Gastel 
Gandolfo, ostatniej godziny Jego pontyfika-
tu. 28 lutego rozpoczął się okres tzw. sede 
vacante, „watykańskiego bezkrólewia”.
– Wiecie, że ten dzień różni się od poprzed-
nich. Do godziny 20.00 jestem papieżem Ko-
ścioła powszechnego, a później już nie. Będę 
po prostu pielgrzymem, który rozpoczyna 
ostatni etap swojej pielgrzymki na tej ziemi. 
Chciałbym jednak jeszcze z moim sercem, mi-

łością, modlitwą, z moją refleksją, ze wszystki-
mi moimi siłami wewnętrznymi pracować dla 
dobra wspólnego, dobra Kościoła i ludzkości. 
Czuję, że jestem bardzo wspierany waszą 
sympatią. Idźmy razem z Panem, dla dobra 
Kościoła i świata. Dziękuję – powiedział. Były 
to ostatnie słowa pontyfikatu, który zakończył 
się wraz z opuszczeniem przez Gwardzistów 
Szwajcarskich posterunku przy bramie Pałacu 
Apostolskiego w Castel Gandolfo.
Niewiele wiadomo jak wygląda obecnie co-
dzienny rozkład dnia Benedykta XVI. Poja-
wia się on niezwykle rzadko. Kilkakrotnie 
oficjalnie odwiedził go papież Franciszek, 
choć z innych niż oficjalne źródła wiadomo, 
że wzajemnych papieskich kontaktów (także 
rozmów telefonicznych) jest znacznie więcej. 
Stałym łącznikiem między papieżem-senio-
rem a jego następcą jest abp Georg Gänswe-
in, osobisty sekretarz Benedykta XVI, pełniący 
obecnie funkcję Prefekta Domu Papieskiego. 
W niedawnym wywiadzie dla „Die Zeit” mó-
wił, że decyzja Benedykta była dla niego ni-
czym „amputacja”. Wyznał też, że nadal jego 
rezygnacja jest dla niego trudnym doświad-
czeniem. Sekretarz Benedykta XVI przy innej 
okazji powiedział, że Papież-senior przyjmuje 
wizyty, choć robi to dość rzadko (odprawił 
m.in. Mszę dla „Kręgu uczniów Ratzingera – 
grupy współpracowników, doktorantów oraz 
studentów). Z relacji Prefekta Domu Papie-
skiego wiemy też, że Benedykt XVI oddaje się 
lekturze, modlitwie a czasem grywa na for-
tepianie. Z rzadkich, przenikających Spiżową 
Bramę wiadomości o jego życiu codziennym, 
warto odnotować tę o spędzanym w gronie 
najbliższych sylwestrze; dniu wypełnionym 
modlitwą, rozmowami przy kolacji, do której 
podano musujące, niemieckie wino, tzw. sekt 
– o jego jakość osobiście zadbał abp Gänswe-
in. Jeszcze jednym strzępkiem informacji niech 
będzie ta wypowiedź papieskiego sekretarza, 
w której zdradził, że choć na co dzień papież 
nie korzysta z komputera, to rośnie w nim za-

interesowanie nowinkami technologicznymi. 
Zainteresował się m.in. prezentacją kompute-
rowej aplikacji biblijnej.
Tylko raz Benedykt XVI oficjalnie zabrał głos. 
Pod koniec września opublikowano jedena-
stostronicowy list polemiczny z Piergiorgio 
Odifreddim, włoskim matematykiem, logi-
kiem i filozofem, który stanowił reakcję na 
opublikowana przez niego książkę „Drogi 
papieżu piszę do ciebie”, krytykującą nauko-
we podstawy teologii zawarte we „Wprowa-
dzeniu do chrześcijaństwa” (1968), autor-
stwa ks. Josepha Ratzingera. 
Papież-senior unika pojawiania się publicz-
nie. Skryty za murami Watykanu tylko raz,
w lipcu ubiegłego roku, wziął udział w ofi-
cjalnej uroczystości – poświęceniu pomnika 
św. Michała Archanioła w Ogrodach Waty-
kańskich. Nie bierze udziału w kanonizacjach 
i beatyfikacjach na Placu św. Piotra. Może 
jednak zrobi wyjątek i weźmie udział w ka-
nonizacji swych błogosławionych poprzed-
ników, papieży Jana XXIII i Jana Pawła II? Na 
pewno jego pojawienie się byłoby entuzja-
stycznie przyjęte przez tłumy pielgrzymów.
Odwiedzający go goście zapewniają, że 
Benedykt XVI zadziwia, mimo podeszłego 
wieku, swoją doskonałą pamięcią i jasnym 
umysłem, duchem modlitwy, głęboką wiarą, 
także pokorą, która legła u podstaw jego de-
cyzji sprzed roku.
Papież-senior nadal z nami pielgrzymuje.
28 lutego ma być dniem modlitwy w jego 
intencji, w którą każdy będzie mógł się włą-
czyć. 

Krzysztof Stępkowski

Będę po prostu pielgrzymemBędę po prostu pielgrzymem
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11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i w Światowym Dniu Chorego 
minęła pierwsza rocznica ustąpienia Benedykta XVI. Na milionach komputerów 
na całym świecie, w setkach stacji radiowych i telewizyjnych, pojawiły się rok 
temu depesze z nagłówkami PILNE – Papież rezygnuje. Wielu zastanawiało się, 
czy to przedwczesne odejście z urzędu Namiestnika Chrystusa nie jest przypad-
kiem związane ze stanem zdrowia Papieża. Szybko pojawiły się pytania o następcę
i dalsze losy Kościoła. Niezwykle szybko minął rok od tamtego sensacyjnego wy-
darzenia. Papież Franciszek swoją osobowością i wieloma nowatorskimi z punktu 
widzenia Europejczyków posunięciami zawładnął sercami chrześcijan na całym 
świecie. Co jednak przez ten rok robił Benedykt XVI?

takimi jak na przykład idea niczym nieskrę-
powanej wolności, tolerancja wroga lub nie-
ufna względem prawdy czy niezadowolenia 
ze sprzeciwu Kościoła wobec panującego re-
latywizmu – stwierdził Ojciec Świety.
Papież Franciszek zachęcił również do udo-
skonalenia przygotowania młodych do mał-
żeństwa przez wskazanie dróg wzajemnego 
przebaczenia. Zaapelował, by wspólnoty 
kościelne były miejscami słuchania, dialogu, 
pocieszenia i wsparcia dla małżonków na ich 

drodze małżeństwa i w ich misji wychowaw-
czej. – Niech rodziny zawsze znajdą w dusz-
pasterzach wsparcie autentycznych ojców 
i przewodników duchowych, którzy będą je 
chronili przed zagrożeniami negatywnych 
ideologii i pomagali im stawać się silnymi Bo-
giem i Jego miłością – zaznaczył papież.
Ojciec Święty poruszył też kwestię powołań do 
kapłaństwa i życia konsekrowanego, wezwał 
kapłanów do ożywiania ducha misyjnego, wy-
chodzenia na spotkanie tych, którzy oczekują 

na Dobrą Nowinę Chrystusa. Zaznaczył, że ten 
styl apostolski wymaga również ducha ubó-
stwa, wyrzeczenia, aby być wolnymi w gło-
szeniu i szczerymi w świadectwie miłosierdzia. 
Zachęcał do organizowania pomocy ubogim, 
życzył im „wyobraźni miłosierdzia”.
Wizytę ad limina Apostolorum zakończyła 
Mszą św. w Bazylice św. Pawła za Murami oraz 
wspólne wyznanie wiary złożone przez bisku-
pów przy grobie Księcia Apostołów 8 lutego.

Oprac. Krzysztof Stępkowski
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„Antykościół” w natarciu…
– Zamiast oni mnie nawracać, to wreszcie 
pora, bym ja zaczął was nawracać – zapisał 
w swoich zapiskach 24 października 1965 r. 
słowa dowódcy kleryk seminarium tarnow-
skiego Stanisław Gabański z IV kompanii 
Pułku Pontonowego w Brzegu. Tymi słowa-
mi zwrócił się do nowo wcielonych kleryków 
żołnierzy ich dowódca, kapitan P. z Brzegu 
nad Odrą. I niestety, nie był to żart, ale za-
powiedź operacji, za którą stała machina ko-
munistycznego państwa totalitarnego z jego 
aparatem przymusu…
Ta operacja to represyjna polityka walki z Ko-
ściołem katolickim, sterowana z najwyższych 
gremiów politycznych LWP, której kierunek 
nadawał Wojciech Jaruzelski, od 1965 r. szef 
Głównego Zarządu Politycznego Wojska Pol-
skiego.
Nadal najmniej znane karty represji poli-
tycznych wobec Kościoła to właśnie służba 
wojskowa alumnów, przyszłych kapłanów, 
w jednostkach wojskowych „pod specjalnym 
nadzorem” – SB, WSW, kontrwywiadu woj-
skowego.
Film emitowany ostatnio w TVP „Popiełusz-
ko. Wolność jest w nas” nieco odsłonił tę 
mroczną rzeczywistość. Pokazał m.in., jak 
brutalnie obchodzili się oficerowie polityczni 
z klerykiem żołnierzem Jerzym Popiełuszką
w jednostce wojskowej w Bartoszycach.
A operacja ta – czyli tworzenie represyjnych 
jednostek wojskowych dla kleryków – trwała 
nieprzerwanie od końca lat pięćdziesiątych 
XX w. do początków lat osiemdziesiątych. 
Wybór Karola Wojtyły – Jana Pawła II na sto-
licę Piotrową przesądził ostatecznie o likwi-
dacji jednostek kleryckich. Na wiadomość
o wyniku konklawe, jak mówi anegdota, je-
den z członków Biura Politycznego PZPR, 
która firmowała program ateizacji katolickiej 
Polski, wykrzyknął mimochodem „suplikację”: 
Jezus, Maria, co z nami będzie?! A w jednej
z jednostek kleryckich płk Masoń, jak wspomi-
na ks. Zygmunt Kosowski, obwieścił klerykom 
z dumą: „Nasz człowiek na Watykanie”. Klery-
cy żołnierze 16 października 1978 r. śpiewali 
w żołnierskiej sali dziękczynne Te Deum…
Inicjatorzy antykościelnej operacji zakładali, 
że próba zniszczenia powołania kapłańskiego 
osłabi Kościół – mistyczne Ciało Chrystusa.
Próżne zakusy duchów złych i próżne ich za-
miary… ofiara złączona z krzyżem Chrystusa 
zawsze owocuje. Niektórzy dawni wojsko-

wi prześladowcy kleryków żołnierzy, do-
świadczając siły świadectwa – przebaczenia 
kapłańskiego… odeszli do Pana w pokoju.
A kapłani, którzy przeszli zwycięsko tę próbę 
wiary, stali się… bardziej odporni przed ko-
lejnymi ofensywami i odsłonami antykościo-
ła, którego strategii doświadczyli na własnej 
skórze i sumieniu.
Według badaczy, zajmujących się tą tematy-
ką, przez jednostki kleryckie przeszło około 
trzech tysięcy studentów seminariów du-
chownych. Z tego mniej niż 10 procent nie 
przystąpiło do święceń kapłańskich. I to nie 
wszyscy z powodu represji i „obróbki” ide-
ologicznej w wojsku. Świadectwo siły powo-
łania w „zielonej sutannie” promieniowało 
także na kadrę dowódczą i pozwoliło niektó-
rym podoficerom i oficerom zweryfikować 
propagandowe stereotypy i uprzedzenia. 

Złamać biskupów
Przed wyjazdem do Rzymu na Sobór Wa-
tykański II, z klerykami żołnierzami diecezji 
tarnowskiej pożegnał się biskup Jerzy Able-
wicz: – Daję wam na pożegnanie krzyż i me-
dalik Najświętszej Maryi Panny. W krzyżu, 
przez krzyż i z krzyżem idźcie do wojska. Nie 
ulegajcie pokusom tego świata. Biskup jak 
ojciec uścisnął nas wszystkich na stopniach 
ołtarza i pobłogosławił nam, zapisał w swo-
im diariuszu 8-10 października 1965 r. Staś 
Gabański…
Ciosy w Kościół były wymierzane punktowo 
i nieprzypadkowo. Najliczniejsze pobory do 
wojska dotyczyły seminariów, gdzie biskupi 
„ośmielili”… się mówić prawdę władzy i upo-
minać jej przedstawicieli. Najbardziej „uwoj-
skowioną” diecezją była oczywiście diecezja 
przemyska bp. Ignacego Tokarczuka.
To on wybudował „nielegalnie” najwięcej 
kościołów i mówił kazania, w których, zgod-
nie ze swoim powołaniem, „mieszał się do 
polityki”, odsłaniając moralne nadużycia 
władzy wobec suwerena czyli narodu. Bo 
każda władza o apetytach totalitarnych to-
leruje wyłącznie schlebianie nigdy upomi-
nanie, zwłaszcza prześwietlone Ewangelią. 
Wtedy natychmiast uruchamia aparat prze-
mocy wobec wiernych świadków Chrystusa. 
A przemoc ma nie tylko wymiar fizycznej 
eksterminacji, ale równie groźny – w sferze 
narracji symbolicznej i propagandowej. 
Szczególne „uwojskowienie” kleryków do-
tknęło diecezję krakowską w 1977 r. To był 

rok niewyjaśnionej do dziś śmierci studenta 
polonistyki UJ Stanisława Pyjasa. A w czasie 
procesji Bożego Ciała krakowski kardynał 
Karol Wojtyła powiedział: „Niech nas nikt 
nie uczy miłości Ojczyzny”. Spadkobierca 
duchowy biskupa męczennika, Stanisława 
ze Szczepanowa i wielu świętych, którzy od-
dali życie za prześladowanych i najsłabszych
w Ojczyźnie, miał jak nikt inny, duchową le-
gitymację, by wypowiedzieć takie słowa.
W odwecie komuniści… powołali do wojska 
jedną trzecią kleryków seminarium krakow-
skiego. – To była prawdziwa manifestacja, 
wspomina ówczesny kleryk ks. Zygmunt Ko-
sowski, odprowadziło nas na dworzec 400. 
kleryków.
Diecezja tarnowska i archidiecezja poznań-
ska – ze względu na niezłomną postawę abp. 
Antoniego Baraniaka – to kolejne diecezje, 
które doświadczyły „łaskawości” demokracji 
z przymiotnikiem socjalistyczna..

„Tolerancyjni” księża?
Demokracja oparta na antywartościach za-
wsze jest kryptototaliaryzmem…i zawsze ma 
wymiar chrystofobiczny, którego wyrazistym 
i powtarzalnym aktem jest walka z krzyżem.
Kleryk Stanisław Gabański w momentach 
krytycznych, gdy nękanie fizyczne i psychicz-
ne w jednostce pontonowej sięgało apo-
geum, chwytał mocno krzyżyk, który nosił 
zawsze przy sobie.
Przekonywał też swoich kolegów, że wspól-
na głośna modlitwa w salach żołnierskich 
pozwoli im przetrwać. A przecież to był akt 
heroizmu w tamtych realiach – zwalczania 
wszelkich zewnętrznych form kultu.
Modlitwa, lektury duchowe, były tarczą
i orężem Stasia – „dobrego żołnierza Jezusa 
Chrystusa” przed zmasowanym natarciem 
czyli „pociskami złego” (św. Paweł).
– W tym cyrku brzeskim staram się dużo mo-
dlić. Czytam „Dziennik duszy” (bł. papieża 
Jana XXIII), dużo rozmyślam, często wzbu-
dzam akty strzeliste… Pragnę być na Mszy 
św., ale cóż, kiedy dla mnie przepustka jest 
tylko wzorem, jak to powiedział szef…
Specjalnie „dobierani” koledzy cywile dono-
sili np., kto pierwszy rozpoczyna modlitwę. 
Modlący się byli zagłuszani przekleństwami, 
popychani, pozbawiani urlopów i przepu-
stek, karani ciężką i absurdalną pracą.
Jak wynika z materiałów IPN i raportów spo-
rządzanych przez TW (tajnych współpracow-
ników) wśród kleryków trwały dyskusje, jakie 
formy protestu, oporu przyjąć. Padały np. ar-
gumenty w rodzaju: „po co się modlić, skoro 
nas nękają” albo „nie używajmy modlitwy do 
walki”. Tego rodzaju argumentacja oczywiście 
służyła duchowemu „rozbrojeniu” i osłabieniu 
wspólnoty kleryckiej. Nie musimy dodawać, 
że tego rodzaju wątpliwości były wzmacniane
i sterowane przez kapusiów. – Boże, wspomóż 
nas, byśmy wszyscy razem przetrwali to pie-
kło, pisał Staś Gabański już na początku służ-
by w jednostce pontonowej w Brzegu.

„Przez krzyż i z krzyżem idźcie do wojska…”„Przez krzyż i z krzyżem idźcie do wojska…”

Kleryk żołnierz Stanisław Gabański (1946-1968) nie doczekał święceń kapłańskich… Kleryk żołnierz Stanisław Gabański (1946-1968) nie doczekał święceń kapłańskich… 

Na jego pogrzeb do Szerzyn – 4 marca 1968 r. – przyjechali kole-
dzy z wielu polskich seminariów duchownych. Połączyło ich już 
na zawsze wspólne doświadczenie „drogi krzyżowej” – jaką dla 
wielu z nich była przymusowa służba w represyjnych jednostkach 
wojskowych. – „Dojrzał do nieba” – mówił biskup tarnowski Je-
rzy Ablewicz w homilii pogrzebowej o kleryku Stanisławie Gabań-
skim, który tak marzył o kapłaństwie… – Żal będzie opuszczać te 
mury (seminarium) i kochanych kolegów – notował w swoich zapi-

skach, gdy już dostał bilet do wojska, lecz „pójdziemy mocni w wierze przodków 
naszych”, zapisał pod datą 20 września 1965 r. Do dziś w diecezji tarnowskiej trwa 
żywe wspomnienie „księdza Stasia” Gabańskiego i modlitwa przy jego grobie.
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I dodawał: – Razem, bo inaczej źle z nami 
będzie…Są całkiem „lewo” nastawieni cywi-
le, są „eksy”, świetnie przeszkoleni cywile do 
walki z klerem.
„Eksy” to w żargonie kleryckim byli księża, 
którzy porzucili kapłaństwo. Młodzi gorliwi 
klerycy, przyszli kapłani, byli dla nich jak wy-
rzut sumienia, więc robili wszystko, by pod-
ważyć ich dojrzewające dopiero powołanie 
do wyłącznej służby Bogu.
Byli księża, zwodziciele, podpowiadali im, 
kusili, jak łatwiej i przyjemniej ułożyć sobie 
życie. W podobnej roli występowali także 
oficerowie kontrwywiadu wojskowego, któ-
rzy za rezygnację z kapłaństwa, kusili obiet-
nicami łatwej kariery w cywilu.
Sposobem łamania „wiernych”, którzy uczci-
wie i ciężko pracowali, było np. nagradzanie 
„kablarzy” przepustkami, urlopami. 
Strategie zwodzicielskie polegały również na 
dostarczaniu klerykom żołnierzom… dziew-
cząt z poprawczaka o lekkiej obyczajowości. 
Kleryk Gabański opisuje takie sytuacje, gdy 
zostali wysłani do pomocy przy żniwach. Czę-
sto z tych łatwych okazji erotycznych i alko-
holowych korzystali żołnierze cywilni, którzy 
podszywali się pod kleryków, niszcząc w ten 
sposób reputację porządnych kolegów. 
Przewrotność, intryga, podstęp, hipokryzja – 
czyli używając ewangelicznego obrazowania 
„zasadzanie się na sprawiedliwego” – cha-
rakteryzowało metody walki z Kościołem w 
jednostkach kleryckich. Kleryk Staś Gabański 
bardzo trafnie to rozszyfrował: – Dziś na ape-
lu oficer polityczny zabronił nam wspólnej 
modlitwy, „żeby nie ranić uczuć niewierzą-
cych”… Będzie się tutaj „ojcem duchownym” 
robił, że ich tu nic nie obchodzi, co ty bę-
dziesz robił w wojsku, ale „w kapłaństwie też 
bądź tolerancyjnym”. Powiedział jeszcze, że 
państwo chce, żeby było jak najwięcej księży 
w Polsce i dlatego nie daje im paszportu na 
wyjazd za granicę. To dlatego bierze kleryków 
do wojska? Wpierają nam, że rektor sam ty-
puje, kto tylko jest podpadnięty (1 XI 1965).
Kapłani, następcy Stasia Gabańskiego, któ-
rzy mają za sobą służbę zasadniczą w jedno-
stce kleryckiej w Brzegu, dawali wielokrotnie 
świadectwo (ostatnio m.in. na spotkaniu, 
kapłanów, b. kleryków żołnierzy, zorgani-
zowanym przez biskupa polowego Józefa 
Guzdka) wielkiej wdzięczności wobec ks. 
Zbigniewa Bąkowskiego z Brzegu i ojca du-
chownego z seminarium wrocławskiego ks. 
Jana Janowskiego. 
Ci doświadczeni kapłani radzili, by gdy ko-
muś z nich zdarzy się upadek i zgrzeszy, 
natychmiast powiedział prawdę wprost, nie 
owijając w bawełnę.
Prawda i modlitwa – to najskuteczniejszy 
oręż w walce ze złem wewnętrznym i ze-
wnętrznym. – Zawsze mówcie prawdę swo-
im duchownym przełożonym, powtarzali, 
wtedy nie ma pola do szantażu. 

„…lepiej, jeżeli się za niego pomodlę”
Im więcej potu i krwi na ćwiczeniach, tym 
mniej na polu bitwy – mówią stare wiarusy.
I oczywiście to prawda… pod warunkiem, że 
ta zasada dotyczy żołnierzy, a nie przyszłych 
kapłanów. Ćwiczenia ordynowane klerykom 
w wojsku miały charakter sadystycznego nę-

kania, aby złamać ich fizycznie i duchowo. 
Wstrząsająca jest relacja Stasia Gabańskie-
go, który zobaczył kolegów wracających z 
nocnego alarmu: ...każdy blady i pokrwa-
wiony… Staszek pluje krwią, Jurek ma ma-
skę we krwi… dopiero później powiedzieli, 
że całą drogę biegli i to ciągle poganiani 
przez… dwóch specjalistów od szybkiego 
wykańczania” (11-12 I 1966 r.).
To był środek mroźnej, śnieżnej i wietrznej 
zimy. Dwóch kolegów musieli nieść, bo stra-
cili przytomność. – To jest największa miłość 
jednych do drugich, pisze dalej Staś Gabań-
ski, kiedy nieprzytomnego kolegę niesie dru-
gi ledwo żywy.
Gdy sam zaznał fizycznego dręczenia aż do 
utraty sił…: myślałem, że mnie rozedrze. 
Jednak w duchu pomyślałem sobie, że lepiej 
będzie, jeżeli się za niego pomodlę.
Dzień Pański – niedziela w programie ateizo-
wania kleryków – czyli łamania konstytucyj-
nej zasady wolności sumienia – był dniem 

wypełnionym po brzegi zajęciami. Jedną
z przymusowych atrakcji był np. prymitywny 
propagandowy rosyjski film „Szerszeń”.
– Ohydny ruski film. Błędnie przedstawio-
ne są sceny przemiany ideologicznej „syna” 
księdza… Jeden z kolegów powiedział, że 
nie chce iść na ten film. Wolał, żeby mu wy-
znaczono pracę. Nasz politruk powiedział, 
że dzień święty należy święcić. To w takim 
razie… dlaczego właśnie w niedzielę szo-
rujemy korytarz, choć dopiero skończyliśmy 
szorować w sobotę? (28 XI 1965 r.).
 Największym „przestępstwem” kleryków
w oczach ich wojskowych dowódców była…
służba przy ołtarzu. Na przepustkach Staś 
Gabański i jego koledzy kierowali się w stro-
nę kościoła. Oczywiście, „w towarzystwie” 
czujnych szpicli i donosicieli. – Kontaktował 
się (bezpośredni przełożony) z innymi ofice-
rami (kontrwywiadem) i stwierdził, że cho-
dzimy do Kościoła i służymy do Mszy św., co 
wywołało oburzenie wśród mieszkańców 
Brzegu! Ktoś z władz partyjnych wykonywał 
zdjęcia w kościele klerykom, jak służyli, i po-
słał do Warszawy, i oni się pytają, co to ma 
znaczyć…

Reakcja kleryków na te słowa była jedno-
znaczna i stanowcza. A dowódca? Być może 
zrozumiał, że gotowi są do ofiar w obronie 
tego, co dla nich najświętsze. – Na koniec 
(rozmowy) się rozczulił i zaczął nam opowia-
dać o swojej żonie i dzieciach…
Mimo tylu krzywd, których doznawali od 
wojskowych podczas tej służby, wielu z nich 
gotowych było na przebaczenie. 
Staś Gabański opisuje pierwszą Wigilię w brze-
skiej jednostce wojskowej (1965 r.), na którą 
zaprosili dyżurnych oficerów i kierowców.
– I tak ta dzisiejsza Wigilia była pokazem na-
szej ukrytej siły, naszego ducha przebaczenia 
– podsumowuje ten ciepły grudniowy dzień.

Życie „jak Magnifi cat”
Już na komisji lekarskiej, przed wcieleniem do 
wojska, dostawali kategorię zdrowia A, choć 
wielu klerykom daleko było do zdrowotnej 
kondycji komandosów. Mimo to wielu z nich 
okazało się w ekstremalnych warunkach jed-
nostki pontonowo-mostowej prawdziwymi 
„Bożymi komandosami”. Staś Gabański był 
raczej wątłej postury. Z zapisków dwudziesto-
latka przebija ogromna tęsknota za prawdzi-
wym przyjacielem, takim, przed którym moż-
na szczerze otworzyć serce… Często spotykały 
go rozczarowania, dotykało poczucie osamot-
nienia. W takich chwilach powierzał się Nieza-
wodnemu Przyjacielowi – Chrystusowi.
Służba w jednostce pontonowej w Brzegu 
nadwerężała jego i tak wątłe zdrowie. Z wy-
soką gorączką trafiał na izbę chorych, ale 
próżno było tam oczekiwać na odpowiednią 
pomoc lekarską. Wypisany w stanie podgo-
rączkowym musiał sprostać, momentami 
okrutnemu, reżimowi poleceń przełożonych. 
Nie było taryfy ulgowej ani pomiłuj.
Po zakończeniu służby wojskowej, w paź-
dzierniku 1967 r., wrócił do seminarium. 
Niedługo trwała radość kleryka Stasia Gabań-
skiego z powrotu do ukochanej tarnowskiej 
„Samary” (w kleryckim żargonie – semina-
rium). Zmarł w wieku 22 lat, 2 marca 1968 r., 
w tarnowskim szpitalu…
Marzenie o kapłaństwie go uskrzydlało na-
wet w najmroczniejszych okolicznościach
i przeciwnościach.
Jego duchowe zapiski rozpoczynają zna-
mienne słowa, tak bliskie Maryjnemu „Fiat”:
Tak. Dobrze! Dwa słowa: ważne i dogłęb-
ne…Pan Bóg je zna dobrze, i ja … zdaję so-
bie sprawę z odpowiedzialności za nie.
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1965 r. 
wspominał w jednostce wojskowej w Brzegu 
najradośniejszy dzień swojego życia. – Dziś jest 
rocznica moich obłóczyn w Seminarium. Boże 
to był najradośniejszy dzień w moim życiu…
teraz jestem w zielonej sutannie. TY, Jezu, tak 
chcesz! Więc radośnie śpiewam Ci „Magnifi-
cat” ubrany w białą szatę A całe moje życie 
ma być takim ciągłym „MAGNIFICAT”.
„Ksiądz Stasio” pewnie dziś hasa po wiecznie 
„zielonych pastwiskach” w niebieskiej sutan-
nie. A z klerykiem żołnierzem Jerzym Popie-
łuszką wspominają Brzeg i Bartoszyce…
I modlą się za swoich wojskowych dowód-
ców i kolegów z wojska.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest…” 
– czytamy w hymnie o miłości w Liście 
do Koryntian (1 Kor 13, 4a). Czy nie za 
wysokie wymagania stawia nam św. 
Paweł Apostoł?
– Myślę, że są to cechy miłości nie tylko 
chrześcijańskiej. Ale przecież nie można mi-
łości rozumieć jedynie jako tylko cierpliwej
i tylko łaskawej, bez stawiania żadnych wy-
magań. Jeśli kocham, to powinno mnie to 
mobilizować do działania, bo jestem za ko-
goś odpowiedzialny.

Często jednak słyszymy, że miłość po-
winna być bezwarunkowa, że musimy 
zaakceptować wszystkie wady ukocha-
nego…
– Czym innym jest akceptacja, a czym innym 
jest praca nad sobą. Nie mogę wymagać od 
współmałżonka zmiany, jeżeli najpierw nie 
akceptuję go takim, jaki jest. Akceptacja jest 
pierwszym krokiem do zmiany. Człowiek na 
początku potrzebuje przyjęcia, pokochania 
i afirmacji. To sprawia, że jest gotów siebie 
zmieniać. 

Co więc tak naprawdę oznacza określe-
nie: kochać kogoś? Czym miłość różni 
się od zakochania?
– Prawdziwa miłość widzi osobę – podmiot 
miłości w sposób całościowy, czyli dostrzega 
to, co jest w niej cudowne i to, co jest jej sła-
bością. Miłość idzie w parze z dojrzałością. 
Zakochanie natomiast można porównać to 
tzw. różowych okularów – widzimy tylko to, 
co nam się podoba.

Jest Ojciec współtwórcą i moderatorem 
projektu „Kurs na Miłość”, który odpo-
wiada na potrzeby wielu par pragną-
cych pogłębić swoją więź, przygotować 
się do zawarcia związku małżeńskiego, 
rozwiązać problemy wychowawcze.
W ofercie warsztatów znalazłam pro-
pozycję weekendu dla małżeństw o in-
trygującym tytule: „Warto wspierać 
rozwój mężczyzny”. W jego opisie po-
jawia się zdanie: „Stawianie wymogów 
kochanemu i kochającemu mężczyźnie 
jest istotnym czynnikiem uruchamia-
jącym jego potencjalne możliwości”. 
Wygląda na to, że jeśli stawiam wyma-

gania ukochanemu, to inicjuję również 
jego rozwój? 
– Tak. Weekend powstał w oparciu o książkę 
Jacka Pulikowskiego „Krokodyl dla ukocha-
nej”. Podejmuje problematykę stawiania 
wymagań, które byłyby ukierunkowane na 
rozwój mężczyzny. Podczas weekendu pusz-
czam reklamę, która została stworzona pod 
kątem męskich pragnień: kobiety niczego od 
mężczyzny nie oczekują, ale są całkowicie dla 
niego i we wszystkim go usprawiedliwiają. 
Ma ona uzmysłowić partnerce, że stawianie 
wymagań ukochanemu jest słuszne, zwłasz-
cza wtedy, gdy on chce wprowadzić do ich 
związku coś, co jest moralnie niedopuszczal-
ne. Kobiety łatwiej rozróżniają dobro od zła. 
I jeśli małżonka ma przeczucie, że to, czego 
chce jej mężczyzna jest złe, powinna natych-
miast powiedzieć: „stop”. Kobiety rzadko 
jednak to potrafią. Najczęściej próbują sobie 
przetłumaczyć: „Nie będę się wygłupiać, bo 
weźmie mnie za jakąś fanatyczkę. W sumie 
to nie jest takie złe. Nic się nie stanie, jak mu 
pozwolę trochę poszaleć. Inne kobiety mają 
gorzej”. Natomiast jeżeli mężczyźnie nie 
mówi się, że czegoś nie wolno, zwłaszcza 
w sytuacjach, kiedy jego zachowanie nace-
chowane jest przemocą, to nie dość, że jego 
zachowania będą się powtarzać, to jeszcze 
zacznie wprowadzać co raz to gorsze po-
mysły, zachcianki, czy działania, nie widząc
w tym problemu. Przykładem może być sytu-
acja, kiedy mężczyzna będąc w towarzystwie 
kobiety używa wulgaryzmów. Ona może nic 
z tym nie zrobić albo może go zmotywować, 
mówiąc: „Skarbie, nie życzę sobie byś w na-
szej relacji używał wulgarnych słów. Jesteś 
zbyt inteligentny, abyś musiał komunikować 
się w taki sposób”.

I to działa?
– Tak, jeśli kobieta zrobi to w odpowiedni 
sposób. Nie zacznie go wyzywać od naj-
gorszych, ale wejdzie na poziom motywacji
i odwoła się do tego, co jest ważne dla męż-
czyzny: do jego inteligencji, mądrości, am-
bicji. Mężczyzna, który kocha kobietę, chce 
jej zaimponować. Czasami myśli, że zrobi to 
przez wulgaryzmy. Jeśli jej to nie odpowia-
da, może mu o tym powiedzieć, jednocze-
śnie dając mu do zrozumienia, że jest inteli-
gentny, dobry i kochany przez nią, zwłaszcza 

kiedy nie używa wulgarnych słów. Na week-
endzie staram się to pokazać małżonkom,
a następnie odsyłam ich do pracy warsztato-
wej w parach. Każde małżeństwo otrzymu-
je swój własny stolik, który będzie stanowił 
podczas weekendu ich własne sanktuarium, 
przestrzeń spotkania się ze sobą. Proszę ich, 
by wypisali z pamięci pewne, ja to nazywam 
„drobiazgi zła”, na które pozwolili współ-
małżonkowi w ich relacji. Następnie zapra-
szam ich do dialogu. Nie muszą potem tego 
omawiać na forum. Ważne jest to, co dzieje 
się między nimi.

Kobieta może obawiać się stawiać wy-
magania mężczyźnie, myśląc, że się 
zniechęci i znajdzie sobie mniej wyma-
gającą partnerkę…
Nie można tylko stawiać wymagań. Mężczy-
zna potrzebuje afirmacji, czyli akceptacji go 
taki jakim jest, szanowania tego, co mówi, 
liczenia się z jego zdaniem, docenienia jego 
inteligencji i umiejętności. Mężczyzna czę-
sto odbiera krytykę jako odrzucenie. Chce 
się wykazać w każdej sferze. Jeżeli kobieta 
pragnie z nim być, to dla niego jest to ko-
munikat: „muszę być naprawdę świetnym 
facetem, skoro ona, tak piękna kobieta, chce 
być ze mną”. Czuje się wtedy tak bardzo 
doceniony i przyjęty, że jest przeszczęśliwy. 
Im relacja jest silniejsza, tym większe wyma-
gania możemy sobie stawiać. Jeżeli jednak 
więź dopiero się kształtuje, to nie można za-
czynać od wymagań, bo mężczyzna tego nie 
wytrzyma. Wystraszy się i odejdzie.

Mówiliśmy o weekendach dla mał-
żeństw w ramach projektu „Kursu na 
Miłość”. Kto je prowadzi?
Głównie ja. Jeżeli jednak tematyka weekendu 
wymaga ściśle określonej wiedzy i umiejęt-
ności, zapraszam specjalistów. Przykładowo 
weekend „Mistyka seksu”. Ja, jako zakonnik, 
mogę dużo wiedzieć na temat seksu, ale 
go nie praktykuję. W oczach uczestników 
nie byłbym wiarygodny. Dlatego zapraszam 
małżonków, którzy się na tym znają. Warsz-
tat dla kobiet „Jak być urzekającą?”, prowa-
dzi kobieta, psychoterapeuta chrześcijański. 
Tegorocznym jesiennym warsztatom dla 
mężczyzn o rozwijaniu swojej wewnętrznej 
męskości będzie przewodniczył ks. Andrzej 

Obierzcie „Kurs na Miłość”!Obierzcie „Kurs na Miłość”!
Zbliżają się walentynki. Może należymy do grona tych entuzjastów, którzy 
już na kilka miesięcy przed Dniem Zakochanych szykują prezenty, jadłospisy 
na romantyczne kolacje i rezerwują loty do najbardziej egzotycznych miej-
scowości świata. A może raczej wyznajemy zasadę, że słowa: „kocham cię” 
należy wypowiadać bez względu na czas, miejsce i święto wymyślone przez 
amerykańskie koncerny? A gdyby tak w te walentynki naprawdę zadbać o na-
sze więzi i zafundować sobie weekend małżeński z prawdziwego zdarzenia?

 O tym, o czym marzy każdy mężczyzna i każda kobieta z o. Piotrem Zającz-
kowskim OFMCap, duszpasterzem rodzin i twórcą projektu „Kurs na Miłość” 
rozmawiała Karolina Anna Kwaśniewska. 
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Rybicki, wykładowca Instytutu Teologii Du-
chowości Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, który specjalizuje się w tematyce mę-
skiej duchowości. 

Skąd pomysł na to, by zająć się duszpa-
sterstwem małżeństw?
Po święceniach kapłańskich uczyłem religii
w liceum i bardzo szybko zauważyłem, że 
młodzież, wracając codziennie do środo-
wiska rodzinnego, często traci to, czego 
nauczyła się na katechezie. Stwierdziłem 
wówczas, że trzeba inwestować w rodzinę, 
bo ona stanowi fundament wychowania. 
Wolałem moje siły i talenty ukierunkować 
tam, skąd wszystko bierze swój początek. 
Drugim powodem zajęcia się duszpaster-
stwem rodzin było osobiste doświadczenie 
wychowania się w rodzinie dość konflikto-
wej, w której relacje między rodzicami były 
trudne.

Czyli można powiedzieć, że praca z ro-
dzinami stała się Ojca życiowym powo-
łaniem?
– Tak. Zacząłem od specjalistycznych studiów 
doktoranckich z zakresu duszpasterstwa ro-
dzin na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Napisałem w tej sprawie do przełożonego 
mojego zgromadzenia zakonnego. Założy-
łem, że jeżeli dostanę zgodę na te studia, to 
potraktuję to jako potwierdzenie, że moje 
pragnienie jest zgodne z wolą Bożą. Udało 
się. Otrzymałem zgodę i skończyłem studia. 
Z perspektywy lat widzę, że praca z rodzina-
mi jest wpisana w moje powołanie zakonne. 
Sprawia mi ona ogromną satysfakcję.

Wśród tytułów proponowanych week-
endów dla małżeństw są, m.in. „Jak 
zdobyć Cię na nowo?, „Temperament 
pary małżeńskiej”, „Zrozum mnie, ko-
chanie!”, „Jak układać relacje z teścia-
mi?”. Skąd Ojciec czerpie pomysły dla 
tematu weekendu?
– Z książek, artykułów, ulotek innych warsz-
tatów, a przede wszystkim z doświadcze-
nia pracy z małżeństwami. Przy „Kursie na 
Miłość” pomagają pary małżeńskie pełnią-
ce funkcję animatorów. Znamy się od lat, 
pracujemy razem, jestem też ich duszpa-
sterzem. Dzięki temu pewne tematy nasu-
wają się same. Widzę, że tytuł weekendu 
jest ważny. Musi być tak sformułowany, by 
zaciekawiał i przyciągał. Na przykład jest 
taki weekend, którego nazwa brzmi: „Jak 
okazywać żonie miłość, aby czuła się kocha-
na?” Już w samym tytule jest zawarta istota 
tego, czego kobieta chce doświadczać w re-
lacji z mężem.

Kiedy czytałam hymn o miłości z Listu 
do Koryntian, zawsze zastanawiało 
mnie co to znaczy, że „miłość nie jest 
bezwstydna, nie szuka swego” (1 Kor 
13, 5a)?
– Nie szuka swego, czyli nie jest egoistycz-
na. Nie należy mylić tego ze „zdrowym ego-
izmem”. Każdy powinien umieć dawać, ale 
także brać. Ważny jest jednak umiar. Nie 
mogę tylko brać i ciągle przeciągać kołderkę 
małżeńską w swoją stronę tak, by tylko mi 

było ciepło i wygodnie, gdy obok mnie mój 
współmałżonek marznie. Wstyd natomiast 
jest czymś, co chroni nasze najgłębsze „ja” 
przed kimś, kto nie ma do niego prawa do-
stępu. Jeśli ludzie się kochają, to wstyd znika. 
Nagość przestaje ich krępować. Ujawniają 
przed sobą swoje wnętrze i to jest zarezer-
wowane tylko dla nich. Wstyd więc informu-
je nas o braku bliskości i miłości właściwej 
dla relacji małżeńskiej. 

A co z gniewem w miłości?
– Gniew może być słuszny. Trzeba odróżnić 
uczucie gniewu od postawy trwania w gnie-
wie. Jeśli ktoś mnie zranił, to naturalną reak-
cją będzie gniew. Nie mogę udawać, że nic 
się nie stało. Gniew nie niszczy naszej relacji, 
ale wskazuje prawdę.

Zatem podczas kłótni mogą latać tale-
rze?
– Nawet powinny (śmiech). To też zależy od 
temperamentu małżonków. Wiele osób spo-
wiada się z tego, że się pokłóciło. Ale kłótnia 
sama w sobie nie jest grzechem. Jedynie to, 
co robię pod wpływem emocji, może być złe. 
Mogę się na ciebie tak zdenerwować, że wy-

korzystam twoje słabości, by ci jeszcze do-
piec. Wtedy świadomie ranię drugą osobę, a 
tego powinniśmy w kłótni unikać. 

Niektóre żony lubią obrażać się na swo-
ich mężów. Stosują technikę „cichych 
dni”. Chyba nie pozwala to na kon-
struktywne rozwiązanie małżeńskich 
problemów?
– Na mężczyznę to nie działa. On chciałby 
się dowiedzieć, co się stało. Najczęściej ko-
bieta odpowiada wtedy: „nic”. Jeżeli męż-
czyzna zdążył poznać swoją małżonkę, to 
wie, że pod tym „nic” kryje się wiele rzeczy. 
Nie domyśli się jednak o co chodzi, dopóki 
ona mu tego nie powie. Kobieta ma intuicję, 
potrafi czytać między wierszami i wiele rze-
czy wyczuwa. Mężczyźni nie mają takiego 
poziomu empatii. Jeśli ona chce, by ją na-
tychmiast przytulił, to niech to wyrazi. Męż-
czyźni lubią jak się im mówi pewne rzeczy 

wprost. Po co więc tracić czas i energię na 
owijanie w bawełnę? 

Czy systematyczna wspólna modlitwa 
może pomóc nam we wzajemnym po-
jednaniu?
– Oczywiście, że tak. Jednak to nie działa w
sposób magiczny. Warto rozmawiać o wspól-
nej modlitwie i ustalić, że bez względu na to, 
co by się działo między nami, zawsze wieczo-
rem modlimy się razem. To jest czas, w któ-
rym możemy powiedzieć sobie przepraszam, 
nawet jeśli sprawa nie została jeszcze do koń-
ca wyjaśniona. Modlitwa również uspokaja. 
Niektórzy podczas kłótni, kiedy emocje biorą 
już górę nad wolą, by nie zranić drugiej oso-
by, idą do osobnych pokoi i odmawiają dzie-
siątek różańca. Mogą wtedy uciszyć emocje 
i jeszcze raz przemyśleć pewne rzeczy, a na-
stępnie wrócić do rozmowy.

Czy udział w weekendach proponowa-
nych przez projekt „Kurs na Miłość” 
może pomóc małżonkom, którzy myślą 
o rozwodzie albo żyją w separacji?
– Myślę, że taki weekend może dać im 
wsparcie, ale nie zawsze rozwiązuje pro-

blemy. Zwłaszcza, gdy małżonkowie mają 
poważne trudności wymagające terapii 
małżeńskiej lub indywidualnej. Ale week-
end może być okazją, by zobaczyć, że coś 
w naszej relacji się popsuło. Może te dwa 
dni tego nie naprawią, ale wtedy możemy 
wspólnie pracować nad tym dalej. Week-
end jest otwarty również dla osób żyjących
w związkach niesakramentalnych, także dla 
niewierzących. 

Jak Ojciec zachęciłby czytelników „Na-
szej Służby” do udziału w weekendzie?
– Obierzcie „Kurs na Miłość” i zainwestujecie 
w swoją relację.

Dziękuję za rozmowę.

Informacje i zapisy na weekendy małżeńskie 
na stronie: www.kursnamilosc.pl
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Ojciec Zięba określił główny temat debaty
i zwrócił uwagę panelistów na pierwszą ad-
hortację Ojca świętego. Franciszka „Evangelii 
gaudium”.
Dyskusja skoncentrowała się wokół trzech 
pytań. Pierwszym z nich była próba zastano-
wienia się nad najważniejszym przesłaniem 
adhortacji, drugim próba zarysowania tych 
problemów, które – zdaniem dyskutantów – 
są jej słabszymi punktami, natomiast trzecim 
omawianym zagadnieniem była próba re-
cepcji papieskich rozważań na grunt Polski.
Misza Tomaszewski, zauważył, że głównym 
motywem dokumentu papieskiego jest poka-
zanie chrześcijaństwa jako religii wychodzą-
cej na zewnątrz, będącej w drodze, zarówno 
w warstwie symbolicznej jak i dosłownie. 
Zauważył, że teksty papieskie należy rozpa-
trywać w perspektywie problemów duszpa-
sterskich Ameryki Południowej, kontynentu, 
z którego pochodzi jej Autor. Stąd, jego zda-
niem, pojawiają się w papieskich tekstach i to 
silnie akcentowane kwestie społeczne (przede 
wszystkim walka z ubóstwem), konieczność 
wyjścia z peryferii oraz elementy ekologii.
Paweł Milcarek podkreślił, że jego zdaniem 
adhortacja jest niezwykle pięknym dokumen-
tem zwłaszcza w warstwie rozważania dusz-
pasterskiego, ale znacznie trudniej ją interpre-
tować jako dokument programowy, bowiem 
nie prezentuje on jasnych odpowiedzi na gnę-
biące współczesnego człowieka pytania. Stąd 
częste, zdaniem Milcarka, nieporozumienia

– Zależało nam na szybkiej i konkretnej odpo-
wiedzi. Wiadomo, że potrzeby Ukraińców są 
związane z możliwością egzystencji w trud-
nych, warunkach surowej zimy, stąd pomysł, 
żeby wesprzeć ich kocami – powiedział ks. 
płk Robert Mokrzycki, dyrektor wojskowego 
Caritasu. – Tak jak powiedział w niedzielę bp 
Guzdek – nie możemy pozostawać obojętni 
zwłaszcza, gdy potrzebującymi są mieszkań-
cy sąsiadującej z nami Ukrainy – podkreślił.
Transport z darami Caritas wojskowej w naj-
bliższych dniach wyjedzie z Polski.
Oddział Caritas Ordynariatu Polowego po-
wołał dekretem z 12 marca 1996 r. ówcze-

i przekłamania słów Ojca Świętego w me-
diach. Redaktor naczelny Christianitas zauwa-
żył, że jednym z problemów rozpoczętego 
przed niespełna rokiem pontyfikatu może być 
płytki zachwyt mediów, za którym nie będzie 
szła poważna refleksja nad nauczaniem pa-
pieża Franciszka. Paweł Milcarek podkreślił, że
w adhortacji z radością przeczytał fragmenty, 
które Ojciec Święty poświęca pięknu i znacze-
niu liturgii oraz docenienie roli pobożności 
ludowej, która w przeciwieństwie do katoli-
cyzmu inteligenckiego „nie chce niczego wy-
myślać na nowo”.
Biskup Józef Guzdek podkreślił, że tekstu pa-
pieskiego nie można rozważać w oderwaniu 
od kontekstu i nauczania jego poprzedników, 
zwłaszcza bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI. 
Ponadto zauważył, że w wielu miejscach do-
kument papieski bardziej przypomina reflek-
sje kochającego Kościół duszpasterza niż pre-
cyzyjny manifest programowy. Wskazał też na 
pokorę z jaką papież Franciszek zwraca się do 
czytelnika adhortacji, podkreślając, że nie zna 
wszystkich odpowiedzi na problemy z jakimi 
borykają się poszczególne Kościoły lokalne.
Biskup polowy zachęcał, aby po tekst ad-
hortacji sięgnęli zarówno świeccy, jak i du-
chowni. Świeckim katolikom lektura tego 
dokumentu pomoże odkryć i pogłębić praw-
dę o misyjnym charakterze Kościoła. Będzie 
też dla nich wezwaniem do zaangażowania 
się w dzieło nowej ewangelizacji. Biskupi
i księża, jeśli z uwagą przeczytają papieski 

sny biskup polowy WP Sławoj Leszek 
Głódź. Faktyczna działalność charyta-
tywna w Ordynariacie Polowym trwa-
ła od początku jego przywrócenia, od 
1991 r. Biskup Głódź ustanowił Caritas 
w Diecezji Wojskowej jako autono-
miczny podmiot prawa kościelnego i cywil-
nego, działający na podstawie własnego 
statutu. Granice tej diecezji sięgają wszędzie 
tam, gdzie pełni swoją misję pokojową pol-
ski żołnierz i gdzie towarzyszą mu kapelani 
wojskowi. 
Nadrzędną władzę nad wojskową Caritas 
sprawuje biskup polowy. W jego imieniu 

dokument, mogą skonfrontować swoje dusz-
pasterskie metody i sposób przepowiadania 
Ewangelii ze stylem obecnego Następcy św. 
Piotra. Szczególnie pożyteczne są uwagi
o przygotowaniu i głoszeniu homilii.
Biskup Guzdek zauważył, że treść adhortacji 
znakomicie oddaje osobowość papieża i jego 
styl duszpasterski jeszcze z czasów posługi 
biskupiej w Argentynie. Problem ubóstwa
i wykluczenia z którym tak często się spoty-
kał w swojej diecezji, niejako przymuszają 
go wewnętrznie do ukazywania tego proble-
mu w szerszej perspektywie. Przecież każdy 
duszpasterz dzieli się tym, co „w sobie nosi”. 
PodobnieJan Paweł II podejmując urząd Pio-
tra, niejako wniósł do Kościoła powszech-
nego swoje krakowskie doświadczenia.
W swojej posłudze niejednokrotnie nawiązy-
wał do czasu II wojny światowej oraz zmaga-
nia się z systemem komunistycznym. Krakow-
skie doświadczenia angażowania świeckich 
w życie Kościoła znalazły swój wyraz w jego 
dokumentach o roli laikatu. Podobnie jego 
fascynacja młodzieżą i troska o jej formację 
duchową i religijną w Kościele krakowskim 
zapewne stały się inspiracją do organizacji 
Światowych Dni Młodzieży.
Papieskie spojrzenie na Kościół, z innej niż eu-
ropejska perspektywy, jest niezwykle cennym 
darem dla wspólnoty wierzących w Chrystusa 
na początku XXI wieku. Nie wolno tego daru 
nie zauważyć i zmarnować – podkreślił.
Debatę zakończyła dyskusja z udziałem licz-
nie zebranych uczestników. Materiały z de-
baty będzie można odnaleźć na stronach in-
ternetowych duszpasterstwa akademickiego 
dominikanów.

kes

bieżącą pracą kieruje wikariusz biskupi ds. 
charytatywnych obecnie jest nim ks. prałat 
płk Robert Mokrzycki. Pomoc może być re-
alizowana dzięki wsparciu pozyskanemu
w ramach 1% podatku przekazanego na 
rzecz Caritas Wojskowej – KRS 0000353139.

kes

W klasztorze Ojców Dominikanów przy ul. Freta w Warszawie odbyła się 20 stycz-
nia debata zatytułowana „Franciszek. Rewolucja medialna czy realna?” z udziałem 
bp. Józefa Guzdka, biskupa polowego Wojska Polskiego, Pawła Milcarka, redaktora 
naczelnego kwartalnika „Christianitas” oraz Miszy Tomaszewskiego, redaktora na-
czelnego kwartalnika „Kontakt”. Prowadzącym spotkanie był o. Maciej Zięba OP.

Podczas nabożeństwa sprawowanego 26 stycznia w greckokatolickiej cerkwi 
oo. bazylianów Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Warszawie biskup po-
lowy Wojska Polskiego Józef Guzdek zadeklarował pomoc Caritas Ordynaria-
tu Polowego dla potrzebujących na Ukrainie. We wtorek 28 stycznia Caritas 
Wojskowa przekazała proboszczowi o. Piotrowi Kuszce OSBM, proboszczowi 
parafii prowadzonej przez bazylianów 1000 koców.
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Debata o papieskiej adhortacji

Tysiąc koców na rzecz potrzebujących na Ukrainie
od Caritas Ordynariatu Polowego
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 1 listopada
1901 r. w Jaśle. Syn Karo-
la, (Rosjanina, oficera car-
skiego) i Jadwigi z Cho-
dynieckich. W 1911 r.

rozpoczął naukę w gimnazjum w Jaśle.
W grudniu 1918 r., będąc w VIII klasie, ochot-
niczo wstąpił do Wojska Polskiego. Wziął 
udział w walkach z Ukraińcami w Małopolsce 
Wschodniej; po ich zakończeniu pełnił służbę 
na granicy z Czechosłowacją. 2 kwietnia 1919 r.
został zwolniony z wojska w celu kontynuowa-
nia nauki. W czerwcu 1919 r. uzyskał świadec-
two dojrzałości z wyróżnieniem w Gimnazjum 
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
i wstąpił do Seminarium Duchownego w Prze-
myślu. 27 maja 1923 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego Józefa 
Sebastiana Pelczara. Pracę duszpasterską roz-
począł jako wikariusz i katecheta w Łańcucie. 
W 1923 r. podjął studia na Wydziale Prawa
i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie. 14 maja 1925 r. 
uzyskał absolutorium. Od 13 sierpnia 1926 r. 
był wikariuszem i katechetą w Błażowej koło 
Rzeszowa. 4 października 1928 r. został pro-
boszczem nowej parafii w Kąkolówce. Ożywił 
w w niej życie religijne. Założył Żywy Różaniec, 
Bractwo Różańcowe, Trzeci Zakon Św. Fran-
ciszka oraz parafialną orkiestrę dętą. W lipcu 
1931 r. zwrócił się do Kurii Polowej Wojska Pol-
skiego z prośbą o przyjęcie do duszpasterstwa 

wojskowego. 15 października 1931 r. został 
powołany do czynnej służby wojskowej i mia-
nowany kapelanem Garnizonu Wilno. 1 lipca 
1937 r. został proboszczem parafii wojskowej 
pw. Chrystusa Króla w Sanoku. Przyczynił się 
do urzadzenia w Sanoku cmentarza żołnierzy 
polskich poległych w latach 1918–1920. Był 
wiceprezesem sanockiego oddziału Związ-
ku Strzeleckiego. 19 marca 1939 r. otrzymał 
awans na stopień starszego kapelana.
W kampanii polskiej 1939 r. był przewidziany 
na kapelana 22 Dywizji Piechoty Górskiej, któ-
ra miała być zmobilizowana w drugim rzucie. 
W obliczu zbliżających się wojsk niemieckich, 
wycofał się z polskimi oddziałami z Sanoka 
na wschodnie tereny Polski. Po wkroczeniu 
armii sowieckiej, 18 września 1939 r. prze-
szedł granicę rumuńską, gdzie został interno-
wany. Był kapelanem w obozach internowa-
nych żołnierzy. 8 lutego 1941 r. został przez 
władze rumuńskie wydany Niemcom w gru-
pie 1077 oficerów polskich. Osadzono go
w oflagu VI E Dorsten, był tam naczelnym ka-
pelanem. Od 15 września 1942 r. przebywał
w oflagu VI B Dössel w Westfalii. Z jego ini-
cjatywy przebywający w obozie plastycy wy-
konali w obozowej kaplicy ołtarz oraz wystrój 
wewnętrzny i zewnętrzny. Odprawiał w niej 
codzienne Mszę św., celebrował obchody 
świąt kościelnych i narodowych. Wykładał 
prawo kanoniczne na obozowych kursach uni-
wersyteckich. 29 września 1943 r. osadzono go

Ks. major Roman Kostikow (1901–1950)
– kapłan diecezji przemyskiej, kapelan Garnizonu Wilno

w Obozie Karnym SS w Lubece. Podejrzewa-
no, ze pomógł w ucieczce 47 jeńców (w nocy 
z 19 na 20 września 1943 r.) przez długo drą-
zony tunel (według niektórych źródeł wejście 
do niego miało się znajdować pod ołtarzem 
obozowej kaplicy). W obozie w Lubece z po-
wodu straszliwych warunków bytowania na-
bawił się ciężkich chorób, a jego waga spadła 
do 35 kilogramów. 18 sierpnia 1944 r. został 
zwolniony z obozu i przewieziony ponownie 
do oflagu w Dössel. 1 kwietnia 1945 r. obóz 
został wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Był dalej naczelnym kapelanem tego obozu. 
Od 1 września 1945 r. był dziekanem dla żoł-
nierzy polskich przy I Korpusie Armii Brytyjskiej 
w Niemczech. Opiekował się 70 wojskowymi 
obozami w Westfalii i Nadrenii.
4 listopada 1945 r. wrócił do Polski. Przez bi-
skupa przemyskiego Franciszka Bardę został 
skierowany do pracy duszpasterskiej w archi-
diecezji wrocławskiej. W początkach grudnia 
1945 r. przejął parafię Św. Michała Archanioła 
w Nowej Soli na Ziemi Lubuskiej, zostając jej 
pierwszym polskim proboszczem. Zorganizo-
wał od podstaw struktury parafialne. Dużą 
wagę przykładał do scalenia społeczności 
wiernych, w przeważającej mierze ekspatrian-
tów zza Buga i Sanu. Zmarł 14 lutego 1950 r.
we Wrocławiu. Spoczywa w grobowcu przy 
kościele Św. Michała Archanioła w Nowej Soli. 
Odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Bogusław Szwedo 

Niezwykły nastrój 
i niepowtarzalny 
bohater to głów-
ne atuty pierwsze-
go polskiego fil-
mu o Ojcu Świę-

tym Franciszku „Papież Franciszek. Czło-
wiek, który zmienia świat” w reżyserii 
Krzysztofa Tadeja.
Film skupia się na pierwszym półroczu ponty-
fikatu Ojca Świętego Franciszka. To również 
sprawia, że wyróżnia się on wśród innych ty-
tułów, których fabuła z reguły obejmuje ży-
cie i posługę duszpasterską kard. Jorge Ma-
rio Bergoglio w Buenos Aires do momentu 
wyboru na Stolicę Piotrową w dniu 13 marca 
2013 r. 
Wspaniałym dopełnieniem filmowego ob-
razu są komentarze polskich duchownych, 
pracujących od lat w Watykanie, na co dzień 
związanych z papieżem Franciszkiem, m.in. 
abp. Zenona Grocholewskiego, prefekta 
Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, czy ks. 

40 minut z papie¿em Franciszkiem

prałata Pawła Ptasznika, kierownika Sekcji 
Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu. 
Niezwykle cenne są również wypowiedzi 
osób, których działalność obejmowała pon-
tyfikaty poprzednich papieży, m.in. Han-
ny Suchockiej, ambasadora RP przy Stolicy 
Apostolskiej (2001-2013), Grzegorza Gałąz-
ki, fotografa papieskiego. Opowiadają oni 
o papieżu Franciszku, porównując jego styl 
zwłaszcza do tego, który charakteryzował 
bł. Jana Pawła II: otwartość, bliskość w sto-
sunku do ludzi oraz umiłowanie Miłosierdzia 
Bożego. 
W filmie możemy jednak zauważyć, że papież 
Franciszek nikogo nie kopiuje. Jego pokora
i prostota są autentyczne, a jego zachowa-
nia spontaniczne. Po konklawe, na którym 
został wybrany biskupem Rzymu, zrezygno-
wał z limuzyny i opuścił Bazylikę św. Piotra 
razem z kardynałami busem. Zapłacił też za 
nocleg w hotelu, w którym zatrzymał się na 
czas trwania konklawe. Na swoje pierwsze 
śniadanie, już jako zwierzchnik Kościoła ka-

tolickiego, zszedł w koszuli i spodniach oraz 
zajął pierwsze wolne miejsce przy stoliku. 
Jednocześnie nikomu nie narzuca swoich 
wyborów, nie tworzy przepisów i konwenan-
sów. Swoją postawą inspiruje do zmiany
Film „Papież Franciszek. Człowiek, który 
zmienia świat” jest tak ciekawy i barwny jak 
jego bohater. Czasami wywołuje uśmiech 
na twarzy z powodu niekonwencjonalnego 
zachowania Ojca Świętego, a czasem wzru-
sza czułością papieża wobec ludzi chorych, 
będących na marginesie życia społecznego.
I choć może film nie mówi o niczym nowym, 
o czym nie wiedzielibyśmy z informacji me-
dialnych, czy własnych obserwacji obecnego 
pontyfikatu, to jednak jest to na pewno nie-
zapomniane czterdzieści minut z papieżem 
Franciszkiem, do których przeżycia gorąco 
zachęcam.
Film do nabycia pod stroną http://www.
translatrixdvd.pl i w niektórych księgarniach 
katolickich.

Karolina Anna Kwaśniewska
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Przed rozpoczęciem liturgii urna została ude-
korowana wstęgą Orderu Wojennego Virtu-
ti Militari. Waldemar Strzałkowski, doradca
w kancelarii Prezydenta RP odczytał decyzję 
o nadaniu zmarłemu Krzyża Komandorskie-
go Orderu Odrodzenia Polski, „za wybitne 
zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej, za osiągnięcia w działalności na 
rzecz środowisk kombatanckich i upamięt-
niania prawdy o najnowszej historii Polski”.
Odczytane zostało przesłanie biskupa polo-
wego Józefa Guzdka do uczestników uroczy-
stości. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że 
zmarły żołnierz AK, poprzez doświadczenie 
wojny „umocnił się w chrześcijańskim życiu
i działaniu” i „pozostawił po sobie liczne 
dzieła, świadczące o jego wierności Bogu
i Ojczyźnie”. – Nie sposób wymienić wszyst-
kich Jego zasług, które dowodzą, że Zmarły 
nie żył dla siebie lecz dla innych. Dzisiaj od-
dajemy ostatnią ziemską posługę składając 
na ołtarzu eucharystycznym cały dorobek 
Jego ziemskiego życia. Proszę Boga, aby 
przyjął śp. Zdzisława Stefana Rachtana do 
swojej chwały i obdarzył wiecznym pokojem 
– napisał bp Guzdek.
W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa podkre-
ślał, że wychowanie według zasad harcer-
skich stanęło u podstaw jego umiłowania Oj-
czyzny. – Szlachetne cechy jego osobowości 
wzmacniali nauczyciele i wychowawcy. Wiele 
zawdzięczał nauczycielom szkoły powszech-
nej w Wierzbniku, do której uczęszczał. 
Szkołą miłości Ojczyzny było dla niego har-
cerstwo, do którego należał. To też tłumaczy 
jego wielki szacunek dla ruchu harcerskiego, 
wierność ideałom harcerskim wypisanym
w przysiędze harcerskiej – powiedział.
Ks. Kępa zauważył, że pokolenie ludzi walczą-
cych o wolność w czasie II wojny światowej 
stanęło przed dylematami moralnymi i niebez-
pieczeństwem utraty „wrażliwości moralnej”. 
– Śp. ppor. czasu wojny Zdzisław Rachtan ps. 
„Halny” ocalił swoje człowieczeństwo. Na swej 
drodze spotkał Chrystusa, który pomógł mu 
rozwiązać jego wątpliwości moralne. Wszy-
scy, którzy uczestniczymy w tym niezwykłym 
pogrzebie – jesteśmy w drodze. Zmarłemu śp. 
Zdzisławowi Rachtanowi jesteśmy wdzięczni, 
że przeszedł z nami pewien odcinek naszego 
pielgrzymiego szlaku – powiedział.
W uroczystościach pogrzebowych uczestni-
czyli członkowie rodziny zmarłego, towarzysze 
broni, żołnierze Armii Krajowej, kombatanci 
i harcerze. W ostatniej drodze Zdzisławowi 
Rachtanowi towarzyszyli m.in. Jan Stanisław 
Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda święto-
krzyski, Leszek Żukowski, prezes Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej, nadinsp. 
Mirosław Schossler, zastępca Komendanta 
Głównego Policji.
W imieniu Środowiska Świętokrzyskich Zgru-
powań Partyzanckich AK „Ponury-Nurt” oraz 
organizacji harcerskich zmarłego pożegnał 
hm Rafał Obarzanek, który podkreślił, że
w trudnych czasach powojennych „Halny” 
wraz z grupą przyjaciół z AK „walczył o zacho-
wanie tożsamości narodu”. Przypomniał, że to
z m.in. inicjatywy „Halnego” powstała na tzw. 
Wykusie kapliczka-pomnik i miejsca upamięt-
nienia związane ze świętokrzyską AK, m.in. 
tablicę w klasztorze cystersów w Wąchocku
i pomnik „Ponurego” w tym samym mieście.
– Zdzisław zwykł mi mówić: Pamiętaj my 
walczyliśmy o Polskę, a wy macie dbać o jej
bezpieczeństwo to jest nasz testament – 
wspominał „Halnego” nadinsp. Arkadiusz 
Pawełczyk, przedstawiciel środowiska policji
i członków Kapituły Honorowej Odznaki Za-
sługi im. płk. Jana Piwnika „Ponury”. Zapew-
nił, że ideały, którymi kierował się Zdzisław 
Rachtan, świętokrzyscy policjanci „będą nosić 
w swoich sercach”.
Po Mszy św. w otoczeniu licznie przybyłych 
pocztów sztandarowych urna z prochami śp. 
Zdzisława Rachtana została wyprowadzona
z Katedry Polowej i złożona na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach
Zdzisław Rachtan urodził się 9 marca 1924 r. 
w Wierzbniku (dziś Starachowice). Od 1940 r.
pracował tam jako robotnik w cegielni. W paź-
dzierniku 1940 r. został zaprzysiężony w Na-
rodowej Organizacji Wojskowej (NOW); prze-
szedł szkolenie podoficerskie. Przybrał okupa-
cyjne nazwisko: „Zdzisław Drzazga”. Po aresz-
towaniu przez gestapo, więziony w Kielcach 
(luty-czerwiec 1942). Po uwolnieniu, w marcu 
1943 r. włączony został do oddziału dywersyj-
nego „Nurta” – kpt. Eugeniusza Kaszyńskiego, 
który został podporządkowany szefowi „Ke-
dywu” Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii 
Krajowej, wtedy porucznikowi „Ponuremu” – 
Janowi Piwnikowi. Przeszedł cały szlak bojowy 
Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, prze-
mianowanych w operacji „Burza” na I bata-
lion 2 pp Legionów Armii Krajowej; walczył do 
19 stycznia 1945 r., do rozwiązania Armii Kra-
jowej. Odznaczony został Orderem Wojennym 
Krzyża Virtuti Militari V klasy (1944) – za walkę 
29/30 sierpnia 1944 pod Lipnem i Chotowem 
(nr 12988) i Krzyżem Walecznych (1945).
Po rozwiązaniu Armii Krajowej zamieszkał 
wraz z żoną Krystyną w Toruniu. W 1947 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika. Równocześnie pra-
cował w Fabryce Wodomierzy i Gazomierzy
w Toruniu. Zagrożony aresztowaniem, prze-
niósł się do Warszawy.

Był jednym z pomysłodawców i inicjatorów 
ufundowania odsłoniętej 15 września 1957 r.
kapliczki Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie 
– pierwszego w powojennej Polsce pomnika 
poświęconego Armii Krajowej. Organizował 
słynne, czerwcowe kombatanckie tzw,. „kon-
centracje” – spotkania na Wykusie i w Wą-
chocku. Brali w nich udział weterani działa-
jących w Górach Świętokrzyskich oddziałów 
leśnych, od końca lat siedemdziesiątych rów-
nież działacze i członkowie konspiracyjnych 
ugrupowań opozycji niepodległościowej i de-
mokratycznej, a w latach osiemdziesiątych – 
wtedy spotkania te nabrały szczególnie duże-
go rozmachu – także członkowie zepchniętej 
do podziemia „Solidarności” i kształtującego 
się niezależnego harcerstwa.
Był jednym z czołowych działaczy ogólnopol-
skiego, niezależnego od koncesjonowanego 
przez ówczesne władze Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację środowiska kom-
batanckiego, funkcjonującego w latach 
1957-1989. Położył zasługi w ufundowaniu
i wzniesieniu w 1984 r. na rynku w Wąchoc-
ku pierwszego w powojennej Polsce pomni-
ka oficera AK – mjr. Jana Piwnika „Ponure-
go”. Był jednym z głównych organizatorów 
trwających trzy dni w czerwcu 1988 r. uro-
czystości pogrzebowych „Ponurego” w Gó-
rach Świętokrzyskich. 
Od 1979 r. był członkiem nieformalnego Spo-
łecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Genera-
ła Stefana Roweckiego „Grota” i Jego Żołnierzy 
oraz jednym z twórców archiwum Środowiska 
„Ponury”–„Nurt”. Należał do fundatorów ta-
blicy pamiątkowej Jana Nowaka-Jeziorańskie-
go i Jego żony Grety w Kaplicy Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Warszawie.
Był także jednym z założycieli Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Honoro-
wym Prezesem Środowiska Świętokrzyskich 
Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”– 
„Nurt”. W 2013 r. został laureatem Nagrody 
Instytutu Pamięci Narodowej – Kustosz Pamię-
ci Narodowej. Od 1991 r. przewodniczył Kapi-
tule Policyjnej Honorowej Odznaki Zasługi im. 
Jana Piwnika „Ponurego”. Otrzymał honoro-
we obywatelstwo Wąchocka i Starachowic.
W latach powojennych odznaczony został 
m.in. Krzyżem Armii Krajowej (1961), Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1995), Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (2008), Odznaką Środowiska 
„Ponury”– „Nurt”, Odznaką 2 pułku piechoty 
Legionów AK.

Krzysztof Stępkowski

Mszą św., odprawioną 31 stycznia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęły 
się uroczystości pogrzebowe ppor. Zdzisława Rachtana ps. „Halny”, żołnierza AK, 
towarzysza broni Jana Piwnika „Ponurego”, uczestnika operacji „Burza”. Eucha-
rystii przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz kurii polowej i rzecznik 
ordynariatu polowego. Po Mszy św. urna z prochami Zdzisława Rachtana została 
złożona na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Walczył o tożsamość naroduWalczył o tożsamość narodu

Żegnając Zdzisława Rachtana „Halnego” Żegnając Zdzisława Rachtana „Halnego” 
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Żołnierska śmierć przyszła do „Ponurego” 
w Jewłaszch, w Nowogródzkim, 16 czerw-
ca 1944 r., podczas ataku na niemiecki punk 
umocniony. Szedł ku niej – przedwojenny aspi-
rant Policji Państwowej – wojennymi drogami 
września 1939 r., służbą w formujących się na 
Zachodzie polskich jednostkach; porucznik-ci-
chociemny zrzucony do kraju jesienią 1941 r.,
wybitny oficer „Wachlarza”, prowadzącego 
dywersję na wschód od granicy II Rzeczypo-
spolitej; za odbicie z więzienia w Pińsku trzech 
oficerów AK otrzymał Virtuti Militari. Potem 
było rodzinne Świętokrzyskiej: komendant 
„Kedywu” Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, 
organizator i dowódca zgrupowania party-
zanckiego w Górach Świętokrzyskich. Skie-
rowany na początku 1944 r. przez Komendę 
Główną AK do Okręgu Nowogródek, dowodził
batalionem w 77 lidzkim pułku piechoty AK.
„…pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” – to były 
ostatnie słowa śmiertelnie rannego „Ponure-
go”. To pozdrowienie jego żołnierze z Gór 
Świętokrzyskich potraktowali jako ostatni 
rozkaz swego komendanta, aby jego docze-
sne szczątki powróciły do domowej, święto-
krzyskiej krainy. Starania o ekshumację trwały 
kilkanaście lat. Miał w nich udział także „Hal-
ny”. Wreszcie nastąpił przełom. Prochy „Po-
nurego” spoczywające w ziemi Adama Mic-
kiewicza na wiejskim cmentarzu w Wawiórce, 
powróciły 17 września 1987 r. w jego rodzin-
ne strony. Złożono je w klasztorze cysters-
kim w Wąchocku. Osiem miesięcy później, 
w dniach 8-10 czerwca 1988 r., odbyła się 
uroczystość powtórnego pogrzebu mjr. „Po-
nurego”. Jej organizatorami byli jego dawni 
podkomendni, wśród nich „Halny”. Słowa 
pasterskie, zapraszające do modlitewnego
w nich udziału, skierowali do wiernych bisku-
pi ordynariusze Stanisław Szymecki (kielecki) 
i Edward Materski (sandomiersko-radomski). 
Takiego żołnierskiego pogrzebu powojenna 
Polska nie widziała. 8 czerwca trumna z do-
czesnymi szczątkami mjr. „Ponurego”, prze-
niesiona na ramionach jego żołnierzy: „Halne-
go”, „Dzika”, „Mścisława”, „Sowę”, wyruszyła 
z Wąchocka w niezwykłą podróż. Jej etapami 
był rodzinny dom Piwników w Janowicach 
pod Witosławską Górą, grób rodziców Po-
nurego w Mominie, Michniów, wieś, która 
za pomoc partyzantom, została przez Niem-

ców zrównana z ziemią, a ponad dwustu jej 
mieszkańców zamordowanych. Mówił o tym 
w Michniowie „Halny”. Odświętnie przybrane 
domy na trasie przejazdu, tłumy mieszkańców, 
transparenty: „Witamy bohatera Gór Święto-
krzyskich”, Msze św. w intencji „Ponurego”
i jego żołnierzy.
Na Wykusie czekali na „Ponurego” jego 
podkomendni i młodzież z odradzającego 
się niezależnego harcerstwa. Ppłk Wojciech 
Borzobochaty, „Wojan”, szef sztabu Okręgu 
Świętokrzyskiego „Jodła, udekorował trum-
nę Krzyżem Złotym Or-
deru Wojennego Virtuti 
Militari, nadanym przez 
Kazimierza Sabbata, Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie. 
Z Wykusu kondukt po-
grzebowy wyruszył ku Ra-
tajom, wsi na krawędzi 
świętokrzyskich lasów.
Byłem uczestnikiem tej 
części pogrzebu. Późnym 
popołudniem dotarłem
z przyjaciółmi do Ratajów. 
Ruszyliśmy leśną droga
w stronę Wykusu. W pew-
nym momencie zza zakrę-
tu drogi wynurzył się kondukt. Otwierał go 
krzyż, za nim sześcioosobowy, harcerski patrol 
konny, na wymoszczonym jedliną chłopskim 
wozie ciągniętym przez jednego konia, spo-
czywała trumna z jasnych sosnowych, heblo-
wanych desek przykryta świętokrzyską czer-
wono-czarną krajką. Przed wozem duchowny 
w kapie i infule – o. Benedykt Matejkiewicz, 
opat wąchockiego konwentu, niegdyś kape-
lan AK na Podhalu, a obok Zbigniew Rachtan 
„Halny”. Włączyliśmy się do konduktu. Zapadł 
mrok, harcerskie posterunki blaskiem pochod-
ni rozświetlały szlak leśnej drogi. W kościółku 
w Ratajach, gdzie złożono trumnę „Ponurego”, 
trwało całonocne, modlitewne czuwanie. Od 
świtu gęstniał tłum. Przed kościołem stanęło 
sześćdziesiąt osiem pocztów sztandarowych 
AK. Przybył kardynał Henryk Gulbinowicz, 
biskupi z Kielce, Radomia, Sandomierza, War-
szawy. W południe ku odległemu o trzy kilo-
metry Wąchockowi wyruszył imponujący kon-
dukt. Poprzedzał go konny patrol. Za krzyżem 

wieńce, orkiestra, honorowy hufiec harcerzy
i harcerek, który prowadził legendarny na-
czelnik Szarych Szeregów Stanisław Broniew-
ski „Orsza, za nim duchowieństwo, harcerka 
niosąca na poduszce Order Wojenny Vitrtuti 
Militari, trumna, rodzina, komitet honorowy, 
sztandary, tysiące żołnierzy AK. Najpierw ci
z Gór Świętokrzyskich, od „Ponurego”, od „Nur-
ta”, za nimi weterani ze wszystkich okręgów 
AK, z całego obszaru II Rzeczypospolitej, także
z innych formacji: m.in. „Jędrusie”, komba-
tanci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na 
wąchockim Rynku, przed pomnikiem „Ponu-
rego” i ustawionej przy nim Jego trumnie de-
filowali kombatanci Polski Walczącej. A potem 
końcowy akord trzydniowych uroczystości. 
Msza św. na placu przed opactwem za spokój 
duszy mjr. „Ponurego”, wiernego i odważne-
go żołnierza Rzeczypospolitej. Przewodniczył 
jej kard. Henryk Gulbinowicz, w koncelebrze 
z siedmioma biskupami, kilkudziesięciu kapła-
nami, pośród nich licznymi kapelanami AK. 
„Skąd tyle blasku i światła w tym niespełna 
trzydziestodwuletnim mężczyźnie?” – pytał 
w kazaniu Ksiądz Kardynał. I odnajdywał od-
powiedź: „z ludzkiego ducha, który jest nie-
śmiertelny. Z umiłowania Ojczyzny i narodu, 

którego duchowych wartości «Ponury» bronił 
całym sobą”. Kiedy po zakończeniu Mszy św. 
i liturgii pogrzebowej przeniesiono trumnę do 
klasztornych krużganków, stanął przy niej (zo-
bacz zdjęcie) w chwili ostatniego pożegnania 
ppor. Zdzisław Rachtan „Halny”. To on, wraz
z Andrzejem Zulejką „Kastenem”, umieścił 
urnę ze szczątkami „Ponurego” w niszy, na 
wieczne spoczywanie; przysłoniło ją epitafium 
z napisem: „Mjr Jan Piwnik „Ponury” 1912–
1944. Niezłomny Żołnierz Armii Krajowej Siły 
Zbrojnej Podziemnego Państwa”. 
W czerwcu bieżącego roku minie dwadzie-
ścia sześć lat od tamtego pamiętnego po-
grzebu, manifestacji pamięci i wdzięczności 
dla pokolenia, które podjęło walkę o Niepod-
ległość, także pragnienia wolności i prawdy 
w Polsce tamtego czasu. Do tego pokole-
nia przynależał ppor. czasu wojny Zdzisław 
Rachtan „Halny”, towarzysz broni mjr. Jana 
Piwnika „Ponurego”. 

Jędrzej Łukawy 

Ppor. czasu wojny Zdzisław Rachtan „Halny” przez lata czynił wiele, aby utrwalić 
pamięć o sławie i chwale swego dowódcy, mjr. cc Jana Piwnika „Ponurego i jego 
żołnierzy, a współczesnym pokoleniom ukazać piękno, wartość, sens ich służby dla 
Rzeczypospolitej. Był stałym uczestnikiem corocznych (w drugą sobotę czerwca) 
tłumnych spotkań kombatantów AK i tych wszystkich, którym droga jest pamięć 
o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej, tradycji niepodległościowej, na 
Wykusie, uroczysku w Puszczy Świętokrzyskiej, bazie wypadowej Zgrupowania Par-
tyzanckiego AK „Ponury”. Był jednym z inicjatorów wzniesienia tam we wrześniu  
1957 r. (korzystając z krótkotrwałej „odwilży” politycznej) pomnika-kapliczki z wi-
zerunkiem Matki Bożej Bolesnej. Na ścianach kaplicy, na sąsiadującym z nią murze 
utrwalane są pseudonimy  żołnierzy poległych podczas wojny, nazwiska zmarłych 
po jej zakończeniu. Był też „Halny” jednym z organizatorów powtórnego pogrzebu 
mjr. cc Jana Piwnika w czerwcu 1988 r., wielkiej manifestacji narodowej, patriotycz-
nej, wolnościowej u schyłku epoki komunistycznej.

Wspomnienie niezwykłego pogrzebuWspomnienie niezwykłego pogrzebu

Żegnając Zdzisława Rachtana „Halnego” Żegnając Zdzisława Rachtana „Halnego” 
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Rodzice Benedykta XVI poznali się
dzięki ogłoszeniu matrymonialnemu

Rodzice Benedykta XVI poznali się dzięki ogłoszeniu matrymonial-
nemu w prasie. Ogłoszenie ukazało się w katolickim tygodniku 
„Altöttinger Liebfrauenbote” z 7 marca 1920 r. Joseph Ratzinger, 
który był komisarzem żandarmerii, napisał: „Skromny urzędnik, 
kawaler, 43 lata, z prawem do emerytury,  pragnie poślubić kato-
licką dziewczynę, która umie gotować, a także trochę szyć, i która 
posiada jakiś majątek”. Ponieważ nie otrzymał żadnej odpowie-
dzi, po czterech miesiącach ponowił swe ogłoszenie, dodając, że 
majątek nie jest warunkiem koniecznym. Wkrótce otrzymał od-
powiedź od o siedem lat młodszej Marii Peintner, z którą pobrali 
się już w listopadzie 1920 r. Mieli troje dzieci: Marię (1921–1991), 
Georga (1924) i Josepha (1927).

pb (KAI/Il Sismografo) / Watykan

„Od Słowa do Życia”
– nowy miesięcznik liturgiczny
Miesięcznik „Od Słowa do Życia” zawiera kompletne teksty litur-
giczne na dany miesiąc, przy czym pierwszy numer obejmuje cały 
okres Wielkiego Postu (5 marca–19 kwietnia). Czasopismo zawie-
ra pełne teksty mszalne (czytania oraz modlitwy), wprowadzenie 
liturgiczne do każdego dnia, komentarze do każdego czytania, 
pytania do refleksji. 
Nowy miesięcznik wydawany jest przez Edycję Świętego Pawła,  
wydawnictwo Towarzystwa Świętego Pawła, Zgromadzenia Za-
konnego  Księży i Braci Paulistów. Redaktorem naczelnym pisma 
jest ks. Daniel Łuka SSP, a redaktorem prowadzącym s. M. Iwona 
Kopacz PDDM.
– Wydając nowe czasopismo liturgiczne, pragniemy, aby przy-
czyniło się ono do bardziej świadomego udziału nas wszystkich
w celebracjach liturgicznych – wyjaśniają redaktorzy oraz dodają 
– Tytuł naszego periodyku, „Od Słowa do Życia”, wskazuje drogę, 
którą mamy do pokonania. Słowo, które słyszymy w liturgii – nie 
tylko w czytaniach, ale również to, które w naszym imieniu jest 

wypowiadane przez kapłana 
w formie modlitw – ma sta-
wać się naszym życiem, ma je 
przemieniać i kształtować.
W dodatku na końcu każde-
go numeru czytelnicy znajdą 
teksty prefacji i modlitw eu-
charystycznych, które stano-
wią integralną część liturgii 
Mszy św. Redaktorzy w przy-
szłości planują opatrzyć ko-
mentarzami również te tek-
sty oraz objaśnić znaki, gesty 

i postawy, z którymi spotykamy się podczas celebracji Eucharystii 
i innych sakramentów. Dzięki podręcznemu formatowi z wydaw-
nictwa można korzystać zarówno w czasie prywatnej modlitwy, 
jak i w podróży. Prenumeratę można zamówić na stronie interne-
towej: www.odslowadozycia.pl.

Od marca Karta Dużej Rodziny w całej Polsce

Ulgowe bilety na przejazdy pociągami, 
do muzeów, galerii i ośrodków sportu, 
bezpłatny wstęp do parków narodowych 
oraz m.in. zniżki na usługi hotelowe i ga-
stronomiczne , przewiduje ogólnopolska 
Karta Dużej Rodziny, opracowana w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Kto będzie mógł korzystać z karty? Rodzi-
ny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta bę-
dzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice 
będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18. roku życia 
lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 lat.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 
podmioty prywatne. Dotychczas propozycje zniżek w jednostkach 
podległych zgłosiły ministerstwa: Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Środowiska, Sportu i Turystyki, Obrony Narodowej, Infrastruk-
tury i Rozwoju, Spraw Wewnętrznych, Pracy i Polityki Społecznej, 
Kancelaria Prezydenta oraz PKP Intercity.
Projekty uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące wpro-
wadzenia ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zostały skierowane 
do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego, a także do konsultacji z partnerami społecznymi. Od 
marca rozpocznie się proces wdrażania karty w całym kraju.
Więcej informacji na stronie kartaduzejrodziny.pl

mpips.gov.pl/lk / Warszawa

Wypuszczenie w Warszawie w prze-
strzeń powietrzną pierwszego balonu
Polska była jednym z pierwszych państw, 
w których rozpoczęto samodzielne pró-
by wypuszczania balonu w przestrzeń 
powietrzną. 12 lutego wypuszczono
w przestrzeń powietrzną balon w Warsza-
wie. Dokonał tego nadworny chemik i mi-
neralog królewski Stanisław Okraszewski 
(1744–1824). Balon, mający niespełna
1 m średnicy, został napełniony wodorem. 
Utrzymywany na linie, wzniósł się na wyso-
kość ok. 180 m i pozostawał w powietrzu 
ok. 3 minut. Przeniesiony następnie do wysokiej sali, utrzymywał 
się pod jej sufitem ok. 1 godziny. Próba odbyła się w obecności 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i licznych widzów. 
Kolejny eksperyment S. Okraszewski przeprowadził nad brze-
giem Wisły 6 marca 1784 r. Przy wystrzałach z dział balon, 
utrzymywany na linach, wzbijał się w powietrze dwukrotnie. Po 
raz trzeci zaś wzleciał bez uwięzi, kierując się w stronę Kobyłki.
Po 22 minutach stracono go z oczu. Spadł, jak się później okaza-
ło, w pobliżu Słupna koło Radzymina, w odległości ponad 20 km 
od miejsca startu. 
Podobne eksperymenty przeprowadzono również w Krakowie 
oraz we Lwowie. 
Pierwszy w Polsce lot balonu załogowego odbył się zaś 10 maja 
1789 r. Z ogrodu Foksal w Warszawie wystartował aerostat pilo-
towany przez Francuza Jeana Pierre’a Blancharda (1753–1809), 
który wzniósł się na wysokość 2 km, a po 45 minutach wylądował 
w Białołęce.                                                                  Wikipedia

d d h d b

Duszpasterze w Soczi
Ponad stu duchownych pięciu największych religii świata to-
warzyszy uczestnikom Zimowych Igrzysk Olimpijskich w dniach
7–23 lutego oraz Paraolimpiady (7–16 lutego) w Soczi. Biuro Pra-
sowe zawodów podało, że „duszpasterze będą służyć pomocą 
zarówno psychologiczną, jak i duchową sportowcom, a także 
będą do dyspozycji gości Igrzysk“.
Na potrzeby wierzących organizatorzy zbudowali trzy ośrodki 
kultu religijnego w wioskach olimpijskich w Soczi oraz w cen-
trum sportów narciarskich – Krasnej Polanie. Pomocą duszpaster-
ską dla katolików służy parafia w Soczi, istniejąca od 1997 roku. 
Wspólnota żydowska wysłała na Olimpiadę dwunastu rabinów
z całego świata. Stowarzyszenie Gmin Żydowskich w Rosji zapew-
niło swoim wiernym koszerne wyżywienie.
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Więcej informacji na stronie
internetowej: www.ordynariat.pl
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Warszawa
Mszą św. w katedrze polowej 31 stycznia 2014 r. zainaugurowano obchody 70. 
rocznicy zamachu na Franza Kutscherę, dowódcę SS i policji dystryktu warszaw-
skiego Generalnej Guberni. Eucharystii przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
notariusz i rzecznik prasowy ordynariatu polowego.
Na początku liturgii odczytany został list biskupa polowego Józefa Guzdka, prze-
bywającego z wizytą ad limina Apostolorum w Rzymie, do uczestników uroczy-
stości. – Wspominając czasy okupacji, uświadamiamy sobie jak wielką wartością 
jest pokój. Dziękujemy Bogu za wywalczoną przez naszych ojców wolność i uczy-
my się jeszcze większej odpowiedzialności za dziś i jutro naszej Ojczyzny – napisał 
Ordynariusz Wojskowy.
W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa podkreślił, że możemy uczyć się patrioty-
zmu i miłości do Ojczyzny od pokolenia Kolumbów, żołnierzy Szarych Szeregów.
– Od nich uczymy się dziś, że są takie wartości, które trzeba postawić wyżej niż 
własne życie, wyżej niż troskę o swój dom i rodzinę. Aby to rozeznać musimy 
mieć wrażliwe sumienie, zdolne dokonać właściwej oceny,  jakie ma być nasze 
zaangażowanie, jakie trzeba nam podejmować zadania, a w jakie sprawy się nie 
angażować – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyła Maria Stypułkowska-Chojecka ps. „Kama”, jedna 
z ostatnich żyjących uczestników zamachu na Kutschere, a także kombatanci, 
żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, kultywujących trady-
cje żołnierzy Batalionu „Parasol” oraz młodzież szkolna ze szkół noszących imię
Batalionu „Parasol” i Szarych Szeregów.                                                          kes

Radom
Uczniowie II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu ufundowali tablicę, poświęconą 
29 uczestnikom powstania styczniowego, którzy zostali straceni w Radomiu. Uro-
czystości związane z jej odsłonięciem rozpoczęły się 23 stycznia 2014 r. w kościele 
Ojców Bernardynów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. To tutaj 151 lat temu po-
wstańcy uczestniczyli w zbiórce, zbroili się i przygotowywali do wymarszu. 
Po liturgii uczestnicy przeszli do Mauzoleum im. Dionizego Czachowskiego. Tam 
złożyli kwiaty. Odczytany został również Manifest Rządu Narodowego.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy przy Krzyżu Straceń 
Powstańców, którego dokonali uczniowie radomskiego liceum. Na zakończenie 
uroczystości bohaterów powstania styczniowego uczczono salwą honorową.

          KAI

Afganistan
Delegacja żołnierzy z XXIX zmiany PKW KFOR w Kosowie 24 stycznia 2014 r. uda-
ła się na spotkanie z dyrektorem szpitala w miejscowości Ferizaj położonej nie-
daleko bazy Camp Bondsteel. Celem wizyty było przekazanie leków i materiałów 
medycznych, których brakuje w placówkach służby zdrowia w Kosowie.
Dyrektor szpitala, dr Abazi, wyraził dużą wdzięczność za okazaną pomoc. Pod-
kreślił, że bardzo docenia działania polskich żołnierzy, którzy już wcześniej wspie-
rali szpital swoją pomocą. Ppłk. Jan Lipiński, zastępca dowódcy PKW, Urszula 
Bogdańska, lekarz sekcji medycznej PKW oraz mł. chor. Wojciech Wojtkowski, 
specjalista Narodowego Elementu Wsparcia, zapewnili, że dołożą wszelkich sta-
rań, by nadal nieść pomoc szpitalowi.                                                           D.D.

Słupca
Wczesnym rankiem 3 lutego 2014 r. żołnierze 7. Ba-
talionu Strzelców Konnych Wielkopolskich stacjo-
nujący w Wędrzynie udali się do Słupcy. Podczas 
Mszy św. odprawionej w tamtejszym kościele pw. 
św. Wawrzyńca dziękowali Bogu za 99 lat życia por. 
Franciszka Andrzejaka, ostatniego z żyjących żoł-
nierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich 
(7PSKW), którego tradycje kultywuje wędrzyński 
batalion. W liturgii uczestniczyli licznie zaproszeni 
goście, m.in. Eugeniusz Grzeszczuk, wicemarszałek 
sejmu RP, gen. bryg. Rajmund Andrzejczak, do-
wódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowa-
nej oraz przedstawiciele lokalnych władz. 
Druga część uroczystości miała miejsce w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Słupcy. Rozpoczęła się 
ona pokazem sprzętu, jakim dysponują współcze-
śni strzelcy konni m.in. KTO Rosomak. W pokazie 
uczestniczyła też grupa rekonstrukcyjna 7 PSKW. Na 
zakończenie, podczas okolicznościowej akademii, 
przedstawiono wojenne dzieje Franciszka Andrze-
jaka. Szczególnym momentem uroczystości było 
wręczenie dostojnemu jubilatowi szabli kawaleryj-
skiej przez ppłk. Rafała Miernika, dowódcę 7. Bata-
lionu Strzelców Konnych Wielkopolskich.         S.M.

Skwierzyna
W Garnizonie Skwierzyna 31 stycznia 2014 r. upa-
miętniono 69. rocznicę powrotu miasta w granice 
Polski. Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek zło-
żony ppłk. Dariuszowi Stróżewskiemu, dowódcy 
35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Obrony Powietrz-
nej. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich.
Kolejnym punktem było uhonorowanie wyróżnia-
jących się żołnierzy odznaką pamiątkową dywizjo-
nu. Dla uczczenia ofiar poległych w wyniku walk
o Skwierzynę odczytany został apel pamięci, kom-
pania honorowa oddała salwę oraz złożono wieńce 
i kwiaty na cmentarzu wojskowym. Uroczystość za-
kończona została odegraniem hasła „Śpij kolego”.

      S.M.

Sulechów
Żołnierze 5. Lubuskiego Pułku Artylerii 26 stycz-
nia 2014 r. wzięli udział w VII pikniku parafialnym 
zorganizowanym przez parafię pw. św. Stanisława 
Kostki w Sulechowie.
Plac przykościelny na jeden dzień zamienił się
w wielką estradę. Prócz namiotów wojskowych, 
które służyły do spożywania gorących posiłków
i napojów, żołnierze  wystawili swój punkt informa-
cyjny. Dzieci mogły zadawać pytania na temat służ-
by wojskowej, wziąć udział w malowaniu twarzy. 
Na scenie wystąpili wychowankowie sulechowskich 
szkół i przedszkoli oraz schola działająca przy para-
fii. Największą atrakcją był koncert zespołu Dolina 
Nowego Sołońca ze wsi Złotnik k. Żar, który jako je-
dyny w województwie lubuskim wykonuje muzykę 
góralską.                                                         M.R.




