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PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK
Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc
regionom świata.

Numer zamknięto 28 października 2014 r.

Na okładce:
Żołnierska warta przy grobie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
18 października 2011 r.

Wdzięczność rodzinom za ich świadectwoWdzięczność rodzinom za ich świadectwo
wającej dni puste i bez żadnych oczekiwań
i która może zejść na złą drogę narkomanii 
lub przestępczości.
Kolejnym przedmiotem zatroskania ojców 
synodalnych są rodziny biedne, rodziny 
uchodźców, prześladowane ze względu na 
swą wiarę oraz wartości duchowe i ludz-
kie, te, które cierpią z powodu okrucieństw 
wojny i ucisku. „Myślimy też o kobietach do-
świadczających przemocy i wykorzystywa-
nych seksualne, o handlu ludźmi, o dzieciach 
i młodzieży, będących ofiarami nadużyć sek-
sualnych, których dopuszczają się nawet ci, 
którzy winni ich strzec i sprawiać, aby rosły 
w ufności, oraz o członkach licznych rodzin 
przeżywających trudności i upokarzanych”
– stwierdza dokument synodalny.
Jego autorzy przypomnieli, że Chrystus 
chciał, aby Jego Kościół był domem z drzwia-
mi zawsze otwartymi na przyjęcie, bez wy-
kluczania kogokolwiek. „Dlatego jesteśmy 
wdzięczni duszpasterzom, wiernym i wspól-
notom gotowym do towarzyszenia i brania 
na siebie wewnętrznych i społecznych ran 
małżeństw i rodzin” – zapewnili ojcowie sy-
nodalni.
Podkreślili następnie wagę i znaczenie sakra-
mentu małżeństwa, opartego na wzajemnej 
miłości mężczyzny i kobiety, którzy pragną 
iść dalej wspólnie jedną drogą. Obejmuje 
ona płciowość, czułość, piękno, które winny 
trwać także poza pełnym zapału i świeżości 
okresem młodzieńczym. Miłość ta szerzy się 
przez płodność i rozrodczość, które nie są 
jedynie przekazywaniem życia, ale również 
darem życia Bożego w chrzcie, oświacie i ka-
techizacji przez rodziców. Jest też ofiarowa-
niem życia, uczucia, wartości, doświadczenia 
możliwego nawet ze strony tych, którzy nie 
mogli rodzić dzieci. „Na tej drodze, która 
nieraz jest wspinaczka pod górę, pełną zmę-
czenia i upadków, jest zawsze obecny i nam 
towarzyszy Bóg. Rodzina doświadcza tego
w uczuciach i dialogu obojga małżonków, 
rodziców i dzieci, między rodzeństwem, póź-
niej żyje słuchając Słowa Bożego i modląc się 
wspólnie, tworząc małą oazę ducha, aby 
wzrastać w każdym dniu” – głosi Orędzie.
„My, ojcowie synodalni, prosimy was, aby-
ście szli razem z nami ku następnemu syno-
dowi. Unosi się nad wami obecność rodzi-
ny Jezusa, Maryi i Józefa w ich skromnym 
domu” – czytamy w Orędziu.
Kończy się ono modlitwą do Boga Ojca w in-
tencji wszystkich rodzin, aby były źródłem ro-
dziny wolnej i zjednoczonej, dzieci i rozkwitu 
całego Kościoła.

za KAI

jeszcze bardziej gęstnieją, stając się mrokiem, 
gdy do samego serca rodziny wkrada się zło
i grzech” – napisali ojcowie synodalni.
Wymienili następnie największe wyzwania 
stojące dzisiaj przed rodzinami: osłabienie 
wierności w miłości małżeńskiej, słabnięcie 
wiary i wartości, indywidualizm, zubożenie 
wzajemnych stosunków, napięcie z powo-
du pożądania, które zastępuje refleksję.
W ten sposób dochodzi do licznych kryzysów 
małżeńskich, podejmowanych często w spo-
sób powierzchowny, ze zniecierpliwieniem, 
bez sprawdzenia i wzajemnego przebacze-
nia, bez pojednania i poświęcenia. Rodzi to
z kolei nowe relacje, pary i związki, tworząc 
sytuacje skomplikowane i problematyczne
z chrześcijańskiego punktu widzenia.
Autorzy orędzia wymieniają też zmęczenie 
samym istnieniem. Chodzi np. o cierpienie, 
jakie może się pojawić w przypadku dziecka 
„odmiennie uzdolnionego”, ciężkiej choro-
by, zaburzeń nerwowych spowodowanych 
starością, śmierci bliskiej osoby. Wyrażają 
podziw dla „wielkodusznej wierności licz-
nych rodzin, przeżywających te doświadcze-
nia z odwagą, wiarą i miłością, uważając je 
nie za coś narzuconego czy obciążającego, 
ale za coś, co zostało im dane i co one dają, 
widząc w tych chorych ciałach cierpiącego 
Chrystusa”.
Jest także mowa o trudnościach ekonomicz-
nych, spowodowanych „wypaczonymi syste-
mami”, „fetyszyzmem pieniądza i dyktaturą 
gospodarki bez twarzy i bez celów prawdzi-
wie ludzkich”, który upokarza godność ludz-
ką. Biskupi wspominają o małżonkach bezro-
botnych, bezbronnych w obliczu konieczności 
zaspokojenia najbardziej podstawowych po-
trzeb swych rodzin oraz o młodzieży, przeży-

Wyrażamy uznanie i wdzięczność za świa-
dectwo, jakie składacie codziennie nam
i światu swoją wiernością, swoją wiarą, 
nadzieją i miłością – w ten sposób zwróci-
li się do rodzin w Orędziu na zakończenie 
III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogól-
nego Synodu Biskupów jego ojcowie. Do-
kument ten, ogłoszony 18 października –
w przededniu oficjalnego zamknięcia ob-
rad – stanowi podsumowanie dwutygo-
dniowych obrad, a zarazem zachętę do 
dalszych prac nad przygotowaniem zgro-
madzenia zwyczajnego, zaplanowanego 
na przyszły rok.
Nawiązując do hasła obecnego spotkania: 
„Wyzwania duszpasterskie w sprawie rodziny 
w kontekście ewangelizacji”, ojcowie syno-
dalni przypomnieli, że również oni – pasterze 
Kościoła – urodzili się i wzrastali w rodzinach 
o najrozmaitszych dziejach i postawach. 
Obecnie zaś jako kapłani i biskupi spotkali 
się tu i żyli obok rodzin, „które opowiedziały 
nam słowami i pokazały w działaniu długi 
ciąg blasków, ale także problemów”.
Zwrócili uwagę, że samo przygotowanie 
tego zgromadzenia, począwszy od odpo-
wiedzi rozesłanych do Kościołów na całym 
świecie, pozwoliło im „usłyszeć głos licznych 
doświadczeń rodzinnych”. „Nasz dialog
w dniach trwania Synodu nas następnie 
wzajemnie wzbogacił, pomagając nam spoj-
rzeć na całą żywą i złożoną rzeczywistość,
w jakiej żyją rodziny” – głosi Orędzie.
Biskupi podkreślili, że Jezus nadal przemie-
rza drogi naszych miast, tak jak to robił
w Ziemi Świętej, wchodząc do domów róż-
nych ludzi. „W swych domach doświadcza-
cie blasków i cieni, wzniosłych wyzwań, ale 
nieraz też dramatycznych prób, a ciemności 

Orędzie na zakończenie III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów
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Z udziałem dziesiątków tysięcy wiernych zgro-
madzonych na placu św. Piotra Ojciec Święty 
Franciszek beatyfikował 19 października b.r. 
Pawła VI – Giovanniego Battistę Montiniego (ur. 
26 września 1897 r.), obranego 21 czerwca 1963 r.
na konklawe po śmierci Jana XXIII Biskupem 
Rzymu, zmarłego w święto Przemienienia Pań-
skiego, 6 sierpnia 1978 r., w Castel Gandolfo.
W maju br. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 
uznała autentyczność cudu za przyczyną Pawła 
VI. Dotyczy on niewytłumaczalnego naukowo 
uleczenia dziecka jeszcze w łonie matki. Miało 
to miejsce przed 18 laty w Kalifornii. W okresie 
rozwoju płodowego lekarze stwierdzili u niego 
poważne problemy, sugerując aborcję. Matka 
chciała urodzić dziecko i prosiła o wstawiennic-
two Pawła VI, który w 1968 r. wydał encyklikę 

Humanae vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Dziecko urodziło się 
bez problemów. Na orzeczenie trwałości wyleczenia czekano, aż skończy 15 lat. 
Msza św. beatyfikacyjna zwieńczyła również III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogól-
ne Synodu Biskupów na temat rodziny. Wziął w niej udział papież-senior Benedykt 
XVI, jeden z trzech żyjących kardynałów kreowanych przez Pawła VI.

Beatyfikacja Ojca Świętego Pawła VIBeatyfikacja Ojca Świętego Pawła VI

Po wypowiedzeniu przez Ojca Świętego for-
muły beatyfikacyjnej rozległy się gromkie 
brawa, a na fasadzie Bazyliki św. Piotra od-
słonięto portret bł. Pawła VI. Obok ołtarza 
umieszczono jego relikwie – krew, która ści-
śle zespoliła się z podkoszulką papieża Pawła 
VI podczas zamachu na lotnisku w Manili,
27 listopada 1970 r.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do słów 
Ewangelii: „Oddajcie więc Cezarowi to, co 
należy do Cezara, a Bogu to, co należy do 
Boga” (Mt 22,21). Zwrócił uwagę, że to 
„ironiczne i genialne zdanie” jest odpowie-
dzią jaką Jezus przekazuje tym wszystkim, 
którzy „stawiają sobie problemy sumienia, 
zwłaszcza gdy wchodzą w grę ich konwe-
nanse, bogactwo, prestiż, ich władza i dobre 
imię”. Rozważając drugą część zdania: „Od-
dajcie Bogu to, co należy do Boga” Franci-

szek przypomniał, że oznacza ono „uznanie
i wyznawanie – wobec wszelkiego rodzaju 
władzy – że tylko Bóg jeden jest Panem czło-
wieka i nie ma innego”.
Nawiązując do kończącego się III Nadzwyczaj-
nego Synodu Biskupów stwierdził, że „było to 
wspaniałe doświadczenie, w którym przeży-
waliśmy synodalność i kolegialność oraz po-
czuliśmy moc Ducha Świętego, który prowadzi
i nieustannie odnawia Kościół wezwany do nie-
zwłocznego opatrzenia krwawiących ran i roz-
palenia nadziei dla wielu ludzi pozbawionych 
nadziei”, podziękował też za dar Synodu.
„W odniesieniu do tego wielkiego Papieża – 
mówił Ojciec Święty Franciszek – odważne-
go chrześcijanina, niestrudzonego apostoła, 
przed Bogiem możemy dziś tylko wypowie-
dzieć słowo tak proste, a jednocześnie szcze-
re i ważne: dziękuję! Dziękujemy nasz drogi 

i umiłowany papieżu Pawle 
VI! Dziękujemy za Twoje 
pokorne i prorocze świa-
dectwo miłości do Chrystu-
sa i Jego Kościoła!” Ojciec 
Święty zwrócił uwagę, że 
w „pokorze jaśnieje wielkość błogosławione-
go Pawła VI, który, kiedy zarysowywało się 
społeczeństwo zlaicyzowane i wrogie, potrafił 
kierować z dalekowzroczną mądrością – a cza-
sem w samotności – sterem łodzi Piotrowej, 
nigdy nie tracąc radości i ufności w Panu”.
Kończąc Papież podkreślił, że Paweł VI umiał 
rzeczywiście oddawać Bogu to, co należy do 
Boga, „poświęcając Jemu całe swoje życie, mi-
łując Kościół i prowadząc go, aby był równo-
cześnie oddaną dla całej społeczności ludzkiej 
matką i rozdawcą zbawienia”. W modlitwie 
wiernych modlono się po chińsku, francusku, 
filipińsku, angielsku i w języku swahili.
Przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty 
pozdrowił pielgrzymów, zwłaszcza delegacje 
oficjalne, a w szczególny sposób wiernych
z diecezji Brescii, rodzinnej diecezji Pawła VI
(przybyło ich ponad 5 tys.), z Mediolanu
i Rzymu, związanych z życiem i posługiwa-
niem papieża Montiniego. Przypomniał, że 
bł. Paweł VI mocno wspierał misję ad gentes,
o czym świadczy przede wszystkim adhorta-
cja apostolska Evangelii nuntiandi, poprzez 
którą zamierzał obudzić na nowo misyjne 
zaangażowanie Kościoła. Podkreślił też Jego 
głęboką pobożność maryjną: „Lud chrześci-
jański będzie zawsze wdzięczny temu papie-
żowi za adhortację apostolską Marialis cultus 
i za ogłoszenie Maryi Matką Kościoła podczas 
zakończenia trzeciej sesji Soboru Watykań-
skiego II” – powiedział Papież i dodał: „Niech 
Maryja, Królowa Świętych, pomoże nam 
wiernie spełniać w naszym życiu wolę Pana 
tak, jak czynił nowy Błogosławiony”. 

 Na podst. KAI/oprac. JŁ

p

„Dziękujemy za Twoje pokorne i prorocze świadectwo miłości do Chrystusa i Jego Kościoła!”„Dziękujemy za Twoje pokorne i prorocze świadectwo miłości do Chrystusa i Jego Kościoła!”  (Ojciec Święty Franciszek)(Ojciec Święty Franciszek)

Polskie wątki życia i posługi
bł. Ojca Świętego Pawła VI
Ks. Giovanni Battista Montini w maju 1923 r. 
przyjechał z Rzymu do Warszawy, obejmując 
stanowisko sekretarza nuncjatury apostol-
skiej. Miał wówczas niespełna 26 lat, rozpo-
czynał posługę w dyplomacji watykańskiej. 
Trafił do Polski w ważnym dla Kościoła czasie. 
Nuncjusz apostolski, ks. abp Lorenzo Lauri
i Władysław Studziński. przedstawiciel pol-
skiego rządu, pracowali nad konkordatem 
między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Świę-
tą, doniosłym aktem, który miał unormować 
stosunki Kościoła i odrodzonego państwa 
polskiego. Ks. Montini został włączony do 
tych prac; po raz pierwszy mógł skonfron-
tować wiedzę wyniesioną ze studiów dyplo-

matycznych w rzymskiej Kościelnej Akademii 
Szlacheckiej z praktyką. Zamieszkał przy ul. 
Książęcej w okazałej, neogotyckiej kamieni-
cy – plebanii parafii św. Aleksandra. W latach 
1919–1924 miała tam siedzibę nuncjatura 
apostolska w Polsce. Mieszkał tam ks. abp 
Achilles Ratti, pierwszy nuncjusz apostolski
w Polsce Odrodzonej, przyszły Ojciec Święty 
Pius XI (1922–1938). Dziś dwie tablice umiesz-
czone przy wejściu do tego domu przypomi-
nają, że pod jego dachem przebiegła cząst-
ka życia dwóch przyszłych papieży: Piusa XI
i Pawła VI. Ks. Montini uczył się języka polskie-
go, podróżował, był m.in. na Jasnej Górze, 
w Krakowie, Lublinie. W listopadzie 1923 r.

opuścił Polskę. Nie
odpowiadał mu 
tutejszy ostry kli-
mat, zaczęły się 
kłopoty ze zdro-
wiem. W Warsza-
wie kupił sobie budzik, który, jak się okaza-
ło, służył mu przez całe życie. Świadkowie 
ostatnich godzin Pawła VI wspominają, że
6 sierpnia 1978 r. o godz. 19.40, w chwili 
Jego śmierci, ten kupiony przed laty w Polsce 
budzik zaczął nieoczekiwanie dzwonić. 
Po powrocie z Polski ks. Montini rozpoczął 
długoletnią służbę w watykańskim Sekre-
tariacie Stanu. Po kilku latach, jako substy-
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Ks. Giovanni Battista Ks. Giovanni Battista 

Montini około 1920 r.Montini około 1920 r.
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nymi! Wiernymi waszej wierze katolickiej, 
wiernymi waszym tradycjom religijnym i oby-
watelskim, wiernymi waszej postawie narodu 
zdrowego, narodu zjednoczonego, narodu 
mocnego (…)” – mówił podczas spotkania
z przybyszami z Polski. Podczas przygotowań 
do beatyfikacji o. Kolbego jeszcze raz odżył 
projekt papieskiej podroży do Polski: Paweł 
VI chciał przyjechać do Oświęcimia, odprawić 
tam Mszę św. beatyfikacyjną, odwiedzić Jasną 
Górę. Władze postawiły tak „zaporowe” wa-
runki, że i ten projekt upadł. 
Był jeszcze jeden motyw: watykańska poli-
tyka wschodnia (Ostpolitik), istotny zwrot
w polityce Watykanu; jej celem było podpisa-
nie umów z rządami państw bloku wschod-
niego, zabezpieczających katolikom prawo 
do wyznawania wiary. Od lat siedemdziesią-
tych coraz częściej zaczęło dochodzić do kon-
taktów dyplomatycznych między rządem PRL
a Watykanem. Prymas Wyszyński nie był prze-
ciwny nawiązaniu takich rozmów, ale prze-
strzegał przed zbytnim kredytem zaufania, 
powtarzał dyplomatom watykańskim, że tam 
gdzie komunizm nie rządzi, jest on chorobą. 
Natomiast tam, gdzie rządzi, staje się tak do-
kuczliwy, że odstręcza ludzi od siebie. 
Paweł VI darzył Prymasa Tysiąclecia auten-
tycznym zaufaniem, rozmawiał z nim czę-
sto na temat polityki wschodniej Watykanu, 
rozumiał jego zastrzeżenia do niektórych jej 
elementów i kardynalską argumentację, że 
Kościół musi stawiać na naród, a nie na rządy, 
które się zmieniają, że w narodzie tkwi jego 
siła. „Ufamy wam, patrzymy na was z wiarą, 
budujemy się waszą postawą i pracą” – mó-
wił Paweł VI na jednej z audiencji dla Epi-
skopatu Polski. Zawsze też podczas spotkań
z naszymi rodakami starał się powiedzieć kil-
ka słów po polsku. Kiedy umarł polscy biskupi 
w liście pasterskim stwierdzili, że był „wielkim 
i mężnym” Papieżem. Od 19 października jest 
Papieżem wyniesionym do chwały błogosła-
wionych. 

 Jędrzej Łukawy 

Paweł VI rozwiązał też istotny problemem, 
jakim była organizacja struktur administracyj-
nych Kościoła na ziemiach zachodnich i pół-
nocnych, przyznanych Polsce w wyniku po-
stanowień jałtańskich. Po zakończeniu wojny 
ówczesny Prymas Polski kard. August Hlond 
na mocy specjalnych uprawnień przyznanych 
przez Stolicę Apostolską, zorganizował na 
nich tymczasową strukturę kościelną: pięć 
jednostek, zwanych administracjami apostol-
skimi (Wrocław, Opole, Gorzów, Gdańsk, Olsz-
tyn), na których czele stanęli administratorzy 
apostolscy. Struktury te przeżywały różne ko-
leje. Władze zarzucały Stolicy Apostolskiej, że 
podtrzymuje stan kościelnej tymczasowości. 
Natomiast Watykan trzymał się zasady, że nie 
może swymi decyzjami wyprzedzać posta-
nowień o charakterze prawno-międzynaro-
dowym. Ratyfikowany w maju 1972 r. układ
o normalizacji stosunków między rzędem PRL 
i RFN, w którym zawarte zostało uznanie po-
wojennych granic zachodnich Polski, zniwelo-
wał formalne przeszkody. Bullą Episcoporum 
Poloniae coetus z 28 VI 1972 r. Ojciec Święty 
ostatecznie uregulował pod względem kano-
nicznym stosunki kościelne na tym terenie. 
Ustanowił cztery nowe diecezje: opolską, 
gorzowską, szczecińsko-kamieńską, koszaliń-
sko-kołobrzeską. Ustabilizował też sytuację 
kościelną w diecezjach dawniej istniejących: 
Wrocławiu, Gdańsku, na Warmii. Było to do-
niosłe wydarzenie w powojennych dziejach 
Kościoła. 
Paweł VI polskiej wspólnocie wiary ofiarował 
trzech kardynałów: 1967 – Karola Wojtyłę, 
metropolitę krakowskiego, 1973 – Bolesława 
Kominka, metropolitę wrocławskiego, 1976 – 
Bolesława Filipiaka, dziekana Roty Rzymskiej. 
To w latach pontyfikatu Pawła VI rozpoczęła 
się wielka droga Karola Wojtyły na forum Ko-
ścioła powszechnego: aktywnego, budzące-
go uznanie ojca Soboru Watykańskiego II; to 
on dla Pawła VI i Kurii Rzymskiej głosił słynne 
rekolekcje wielkopostne zatytułowane Znak, 
któremu sprzeciwiać się będą (5–12 III 1976), 
które ujawniły fascynującą duchowość i klasę 
intelektualną polskiego kardynała. 
Podczas pontyfikatu Pawła VI także wymia-
rze religijnym można było odczuć obecność 
polskich spraw i płynących od strony Kościoła 
w Polsce inspiracji. Największym duchowym 
zwycięstwem, szczególnie tego, który posta-
wił wszystko na Maryję – Prymasa Tysiąclecia, 
stało się ogłoszenie przez Pawła VI na trzeciej 
sesji soborowej (21 X 1964) Maryi Matką Ko-
ścioła. Prosił o to kard. Wyszyński w imieniu 
siedemdziesięciu biskupów polskich, powo-
łując się na doświadczenia naszego Narodu, 
dla którego Matka Chrystusowa, obecna
w polskich dziejach, była ratunkiem, pomocą 
i zwycięstwem. Dwoje Polaków, o. Maksymi-
lian Maria Kolbe i s. Teresa Maria Ledóchow-
ska, zwana „Matką Afryki”, zostało beatyfiko-
wanych. Szczególnie beatyfikacja o. Kolbego, 
wywarła na pielgrzymach z Polski wielkie 
wrażenie. Papież nie szczędził słów uznania 
za ich wiarę, postawę, wierność swej historii, 
męczeństwo doznane podczas II wojny świa-
towej. „Dzieci Katolickiej Polski bądźcie wier-

tut, został włączony do grona najbliższych 
współpracowników sekretarza stanu kar-
dynała Eugenia Pacelliego. Zachował swoją 
pozycje, kiedy jego przełożony 12 marca 
1939 r. został obrany Papieżem – Piusem XII. 
Liczne świadectwa mówią o tym, że półrocz-
ny pobyt ks. Montiniego w Polsce głęboko 
zakorzenił się w jego pamięć i serce. Polacy 
pukający do drzwi Stolicy Świętej doświad-
czali z jego strony wiele życzliwości i zainte-
resowania, angażował się w sprawy polskie, 
szczególnie w trudnych latach wojny. Świa-
dectwem tego są m.in. Wspomnienia ks. 
abp. Józefa Gawliny. 
21 czerwca 1963 r. na konklawe po śmierci 
Jana XXIII Giovanni Battista Montini, od 1954 r.
arcybiskup Mediolanu, ciszący się opinią „ar-
cybiskupa robotników”, a od 1958 r. kardy-
nał, został obrany Papieżem – przyjął imię 
Pawła VI. Szybko podjął zainicjowane przez 
swego poprzednika dzieło Soboru Watykań-
skiego II. Był to czas, kiedy Kościół w Polsce 
poprzez zainicjowany przez Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego program Wielkiej Nowenny 
przygotowywał się duchowo do uroczysto-
ści tysiąclecia chrztu Polski w 1966 r. Paweł 
VI bardzo pragnął wziąć w nich udział. Wia-
domość o tym zamiarze już w 1964 r. zo-
stała zasygnalizowana polskim czynnikom 
rządowym. Niestety, komunistyczne władze 
poczęły mnożyć zastrzeżenia, zaostrzać wa-
runki wizyty, zachowywały się butnie, wręcz 
arogancko. Przekazana 17 marca 1966 r. ofi-
cjalna informacja Stolicy Apostolskiej o tym, 
że Paweł VI chciałby przyjechać do Polski, 
spotkała się z odmową. Historyczna szansa 
na pierwszą w tysiącletnich dziejach Kościo-
ła, narodu, państwa pielgrzymkę do Polski 
Następcy św. Piotra Apostoła została przekre-
ślona. Kręgi partyjne obawiały się, że przyjazd 
Pawła VI umocni pozycję kardynała Wyszyń-
skiego i Kościoła. Postanowiły postawić temu 
tamę. 3 maja 1966 r. kilkaset tysięcy wiernych 
przybyłych na Jasną Górę patrzyły na przygo-
towany papieski tron; leżała na nim wiązanka 
róż. Wiz do Polski nie otrzymało także kilkuset 
kardynałów i biskupów z całego świata, za-
proszonych przez Episkopat Polski do udzia-
łu w uroczystościach milenijnych, wielkim 
święcie narodu i Kościoła. „Odmówienie Pa-
pieżowi wjazdu do Polski jest zniewagą wy-
rządzoną Kościołowi powszechnemu, a tym 
samym również katolickiej Polsce” – tak o tym 
fakcie mówił do polskich biskupów kardynał 
Wyszyński, który tamtego dnia, jako legat 
papieski, reprezentował na Jasnej Górze Ojca 
Świętego Pawła VI. 
Papież jednak nie odstąpił od swego zamiaru 
odwiedzenia Polski w roku millenium. Z jego 
inicjatywy Stolica Apostolska zakomunikowa-
ła władzom PRL, że Papież w Wigilię Bożego 
Narodzenia pragnie przybyć na Jasną Górę
i odprawić tam Pasterkę. I ten projekt został 
odrzucony. W watykańskimi skarbcu zosta-
ła zdeponowana złota róża, którą Paweł VI 
zamierzał złożyć przed wizerunkiem Matki 
Bożej Jasnogórskiej. Czterdzieści lat później,
w maju 2006 r., przywiózł ją Ojciec Święty Be-
nedykt XVI, ofiarował Królowej Polski. 
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W Eucharystii wzięła udział rodzina i krewni 
bł. ks. Jerzego, a także związkowcy „NSZZ 
Solidarność”, kapelani „Solidarności”, parla-
mentarzyści oraz tłumy mieszkańców stolicy 
i przyjezdnych. Świątynia wypełniona była 
po brzegi, mnóstwo wiernych zgromadziło 
się także przed kościołem, gdzie umieszczo-
ne zostały telebimy.
Mszy św. przewodniczył Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego Józef Guzdek w koncelebrze
z biskupem pomocniczym archidiecezji war-
szawskiej Józefem Górzyńskim.
Bp Guzdek nazwał w homilii bł. ks. Popiełusz-
kę „jednym z największych proroków drugiej 
połowy XX wieku”. – W Polsce zniewolonej 
przez ludzi owładniętych ideologią komuni-
zmu, w czasie rozmywania granicy pomiędzy 
dobrem i złem, w dobie kłamstwa i łamania 
ludzkich sumień, Bóg przez jego posługę 
przypominał zniewolonemu narodowi kilka 
podstawowych prawd – powiedział kazno-
dzieja i wyliczał: ks. Popiełuszko przez gło-
szenie słowa Bożego wzywał naród polski do 
walki ze złem. Wielokrotnie przekonywał, że 
nie wolno pozostać biernym i nie reagować 
na łamanie podstawowych praw człowieka 
oraz poniżanie jego godności. Uważał, że 
bezczynność zwyczajnych, uczciwych ludzi 
rozzuchwala sługi zła. Dlatego wiele razy za-
chęcał do aktywności: „Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
Ks. Popiełuszko pokazywał również, jak wal-
czyć ze złem. Przestrzegał, aby nigdy nie 
sięgać po przemoc, ponieważ każdy prze-
jaw przemocy dowodzi słabości i moralnej 
niższości – wyjaśnił bp Guzdek, cytując frag-
menty z kazań zamordowanego 30 lat temu 
kapelana. – Patron „Solidarności”, duszpa-
sterz ludzi pracy i służby zdrowia, duchowy 
przewodnik inteligencji i artystów, obrońca 
pokrzywdzonych i prześladowanych w sta-

W wolnej Polsce wizerunek bł. ks. Popiełuszki zatarł się w pamię-
ci wielu, tymczasem jest on nadal aktualnym wzorem dla świata. 
Jego wiara i nauczanie wykraczają poza dzieje polskiej martyrologii 
– podkreślił 19 października bp Józef Guzdek w kościele św. Stanisła-
wa Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie odbyły się uroczystości 
30. rocznicy męczeńskiej śmierci kapłana.

Ksiądz Jerzy aktualnym wzorem dla świataKsiądz Jerzy aktualnym wzorem dla świata

nie wojennym wielokrot-
nie wyjaśniał, że „tylko ten 
może zwyciężać zło, kto sam 
jest bogaty w dobro, kto dba
o rozwój i ubogacenie siebie 
tymi wartościami, które sta-
nowią o ludzkiej godności 
dziecka Bożego”. Najpierw samemu trzeba 
być szlachetnym człowiekiem – przypomniał 
biskup polowy.
Kaznodzieja przyznał, że bł. ks. Jerzy uznany 
został za męczennika walki o wolność i nie-
złomny symbol moralnego oporu przeciwko 
złu komunizmu, ale bardzo szybko, już w wol-
nej Polsce, jego wizerunek zatarł się w pamię-
ci wielu ludzi. Usiłuje się go traktować jako 
postać z minionej epoki. – Tymczasem bł. ks. 
Jerzy jest nadal czytelnym i aktualnym wzo-
rem dla świata. Jego wiara, zaufanie Bogu, 
nauczanie i dokonania wykraczają poza dzieje 
polskiej martyrologii – podkreślił bp Guzdek.
Jak przypomniał, do grobu ks. Jerzego przy-
bywają rzesze pielgrzymów z wielu krajów 
świata. – W ciągu 30 lat na tym miejscu 
stanęło ponad 20 mln osób ze wszystkich 
kontynentów, w tym dwóch papieży, pre-
zydenci i premierzy, politycy i ludzie kultu-
ry oraz zwyczajni ludzie, wierzący a nawet 
niewierzący. Relikwie męczennika czczone są
w ponad tysiącu kościołach na całym świecie 
– dodał ordynariusz wojskowy.
Jak zrozumieć fenomen gromadzenia się 
przed żoliborskim kościołem, przy grobie bło-
gosławionego kapłana, ludzi ze wszystkich za-
kątków świata? – zastanawiał się kaznodzie-
ja. – Przecież dla nich realia komunistycznej 
Polski są czymś bardzo odległym. Tu widać, że 
świętość ks. Jerzego nadal promieniuje, po-
ciąga i rodzi naśladowców. Tu wsłuchujemy 
się w jego głos. Jego kult jest czymś auten-
tycznym, ludzie odbierają go jako postać ma-

jącą dla nich nieustannie ważne przesłanie.
Bp Guzdek podkreślił, że ks. Popiełuszko 
jest „symbolem moralnej, ewangelicznej od-
wagi, ważnej w każdym czasie i w każdym 
miejscu”. – Także dziś przypomina światu,
a zwłaszcza wyznawcom Chrystusa, że trze-
ba przeciwstawiać się potędze zła. Nie wol-
no nam pozostać biernym i nie reagować na 
łamanie praw człowieka oraz poniżanie jego 
godności - mówił kaznodzieja.
Również dziś bezczynność zwyczajnych, 
uczciwych ludzi jest najczęstszą formą współ-
pracy ze złem – przestrzegał bp Guzdek.
– Dlatego ks. Jerzy wciąż nas zachęca: „Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 
A więc z orężem dobra w ręku walcz, zma-
gaj się z wrogami Chrystusa i Kościoła oraz
z wszelkimi przejawami pogardy dla czło-
wieka, niesprawiedliwości i poniżania jego 
godności. Bądź strażnikiem granicy pomiędzy 
dobrem a złem, którą wyznaczył Bóg, a która 
nadal jest rozmazywana – dodał.
„Wciąż aktualna jest Chrystusowa przestroga, 
że nie wolno dwom panom służyć” – przypo-
mniał słowa ks. Popiełuszki bp Guzdek. – Nie 
można nazywać się chrześcijaninem nosząc
w jednej kieszeni różaniec, a w drugiej pro-
gram ideologii sprzecznej z Bożymi przykaza-
niami i ewangelicznymi radami. Nie można 
zostawić swojego chrześcijaństwa za progiem 
rodzinnego domu, a w życiu publicznym
i społecznym pomijać Ewangelię i ewange-
liczne zasady. Bardziej godny szacunku jest 
ten, kto nie udaje, ale jest wierny swoim prze-
konaniom i uznawanej przez siebie hierarchii 
wartości – podkreślił.
„Ks. Jerzy podpowiada współczesnym konfor-
mistom, aby po głębokim przemyśleniu doko-
nali właściwego wyboru” – dodał kaznodzieja.
Następnie stwierdził, że aby mieć moralne 
prawo do walki ze złem, trzeba najpierw 
samemu być bogatym w dobro. – Jeśli prze-
mienimy nasze umysły i serca, dopiero wtedy 
będziemy mogli zmieniać świat. Jeśli nasze 
sumienia będą prawe, dopiero wtedy może-
my wskazywać drogę innym. Inaczej usłyszy-
my: „Lekarzu, ulecz najpierw samego siebie!” 
– przekonywał bp Guzdek.
W końcowej części homilii zaapelował, by 
naśladować bł. ks. Jerzego, „który w swoim 
nauczaniu i postępowaniu pozostał wierny 
ewangelicznej zasadzie, aby zło dobrem zwy-

30. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki30. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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ciężać”. – Choć poniósł śmierć męczeńską, to 
ostatecznie odniósł zwycięstwo. Upadła obłą-
kana ideologia, odchodzą w niepamięć jej 
słudzy, a sława i świadectwo niezłomnej po-
stawy ks. Jerzego docierają na krańce świata.
„Przylgnijmy więc do tego niezwykłego 
duszpasterza, czytajmy jego teksty i naśla-
dujmy jego czyny. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko –
a miejmy nadzieję, że wkrótce już święty – 
jest bliski naszym dzisiejszym wyzwaniom. 
On w duchu Ewangelii odpowie na nasze 
pytania i pomoże w rozwiązywaniu proble-
mów” - powiedział bp Guzdek.
Na zakończenie liturgii bp Józef Guzdek wrę-
czył ustanowiony przez siebie medal imienia 
ks. Jerzego Popiełuszki dwóm osobom zwią-
zanym z postacią błogosławionego kapła-

na. Zostali nimi: rzeźbiarz prof. Jerzy 
Kalina, autor grobu ks. Jerzego i krzy-
ża na tamie we Włocławku oraz prof. 
Wojciech Noszczyk, lekarz należący do 
parafii św. Stanisława Kostki, jeden
z najbliższych przyjaciół ks. Popiełuszki, 
opiekun medyczny skupionego wokół 
niego środowiska.
Bp Guzdek wspomniał jeszcze na za-
kończenie, że ks. Popiełuszko to jego 
ulubiony błogosławiony. – To od niego 
uczę się, by pozostać do końca wiernym 
Ewangelii; by nie mówić o nieobecnych 
i do nieobecnych, ale przemieniać serca 
tych, którzy są w świątyni, na liturgii. 
Bo jak my się zmienimy, to i świat się 

będzie zmieniał – dodał, dziękując wszyst-
kim za przybycie na uroczystości.
Po Mszy św. rozpoczął się program artystycz-
ny z udziałem warszawskich artystów i z to-
warzyszeniem chóru Vocem Tuam. Obchody 
zakończą się złożeniem wieńców i modlitwą 
przy grobie męczennika. Rano kwiaty i wień-
ce złożyła tam premier Ewa Kopacz.
Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r.
w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był ka-
pelanem związanym z „Solidarnością” i ro-
botnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę spra-
wowanych w kościele św. Stanisława Kostki 
na stołecznym Żoliborzu publicznie krytyko-
wał nadużycia władzy komunistycznej.
Wielokrotnie zastraszany i szykanowany 
przez aparat państwowy a także atakowany 

przez państwowe media, 19 października 
1984 r. został porwany przez oficerów Służ-
by Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW 
zwalczającego Kościół katolicki. Po brutal-
nym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do 
Wisły na tamie koło Włocławka.
W zakończonym w lutym 1985 roku proce-
sie przed sądem w Toruniu na wysokie kary 
więzienia za tę zbrodnię skazano czterech 
oficerów MSW. Przewód sądowy nie ujawnił 
jednak ani wszystkich okoliczności, ani inspi-
ratorów mordu.
Grób ks. Jerzego przy warszawskim kościele 
św. Stanisława Kostki stał się miejscem piel-
grzymek Polaków oraz wiernych i turystów
z całego świata.
W 1997 roku rozpoczął się proces beatyfika-
cyjny kapłana. Ks. Jerzy Popiełuszko został 
beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas 
Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warsza-
wie, w obecności ok. 150 tys. wiernych.
20 września br. w Thiais pod Paryżem rozpo-
częło się dochodzenie w sprawie domniema-
nego uzdrowienia za przyczyną bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki. Jeśli Stolica Apostolska uzna 
jego nadprzyrodzony charakter, niewytłuma-
czalny naukowo i trwały skutek, to otwarta 
zostanie droga do kanonizacji patrona „Soli-
darności”. Sprawa cudownego uzdrowienia 
dotyczy 56-letni Françoisa Audelana, ojca 
trzech córek. Od 11 lat był on chory na niety-
pową, przewlekłą białaczkę szpikową.

Za KAI, oprac. kes.
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W Górsku otwarto Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego PopiełuszkiW Górsku otwarto Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Centrum Edukacji Młodzieży im. Błogosła-
wionego Księdza Jerzego Popiełuszki 17 paź-
dziernika br. oficjalnie rozpoczęło swoją dzia-
łalność. Otwarcia obiektu dokonał Prezydent 
RP Bronisław Komorowski. Uroczystości od-
były się w Górsku k. Torunia, w miejscu po-
rwania Kapłana przez funkcjonariuszy Służb 
Bezpieczeństwa. Wzięła w nich udział rodzina 
bł. ks. Popiełuszki, m.in. siostra Teresa Bogu-
szewska oraz bracia Józef i Stanisław, a także 
przedstawiciele środowisk pielęgnujących pa-
mięć o Kapelanie „Solidarności” z całej Polski, 
harcerze z regionu kujawsko-pomorskiego 
i uczniowie miejscowych szkół. Obecny był 
również prymas senior abp Józef Kowalczyk 

i ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, kapelan Prezy-
denta RP. Poświęcenia Centrum dokonał bp 
Andrzej Suski, biskup diecezji toruńskiej. 
Opiekę nad Centrum Edukacji Młodzieży 
im. Błogosławionego Księdza Jerzego Po-
piełuszki sprawują zakonnicy Zgromadzenia 
Świętego Michała Archanioła – Michalici. 
Usytułowane jest w sąsiedztwie kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W skład 
kompleksu wchodzą: muzeum multimedial-
ne, wielofunkcyjna sala widowiskowa z wi-
downią mogącą pomieścić 110 osób, sale 
szkoleniowe, świetlica dla dzieci i młodzie-
ży oraz boisko sportowe. Kamień węgielny 
pod przyszłe centrum został wmurowany 

7 czerwca 2013 r. przez Mariannę Popie-
łuszko, matkę Błogosławionego oraz brata 
– Stanisława Popiełuszko. Budowa centrum 
kosztowała 7,4 mln zł. Inwestycja została 
realizowana w ramach projektu samorzą-
du województwa kujawsko-pomorskiego 
zatytułowanego „Szlak męczeństwa bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki”, który przewiduje bu-
dowę infrastruktury na szlaku upamiętniają-
cym miejsca związane z ostatnimi godzinami 
życia Kapłana. Uroczystości otwarcia Cen-
trum zorganizowano w ramach obchodów
30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki. 

prezydent.pl, oprac. kak

Z okazji 30 rocznicy śmierci ks. Jerzego Ka-
tolicka Agencja Informacyjna opublikowała 
depeszę dotyczącą kultu błogosławionego 
patrona „Solidarności” i ludzi pracy. Według 
niej i działającego przy parafii św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żoliborzu Ośrodku 
Dokumentacji Życia i Kultu bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki grób męczennika odwiedziło 
ponad 20 mln. osób. Działające przy parafii 
muzeum nawiedziło ponad 800 tysięcy od-
wiedzających.  Relikwie bł. ks. Jerzego trafiły 
do 1050 miejsc rozsianych po całej kuli ziem-
skiej. Stało się to możliwe po ekshumacji cia-
ła ks. Jerzego, która została przeprowadzona 
w ramach procesu beatyfikacyjnego. „Ponad 

700 relikwii trafiło do kościołów w Polsce, 
około 300 nie tylko do Europy, Ukrainy, Au-
strii, Włoch, ale w najbardziej oddalone od 
Polski zakątki świata – na Filipiny, do Austra-
lii, Beninu” – wylicza KAI. 
Ks. Popiełuszko jest też patronem 51 szkół 
i ponad 70 ulic, poświęcono mu około
80 pomników, w tym za granicą – we Fran-
cji, Norwegii, USA (w Nowym Jorku). 
Każdego 19. dnia miesiąca przy relikwiach 
błogosławionego w kościele św. Stanisława 
Kostki odprawiana jest Msza św. z prośbami 
za wstawiennictwem ks. Jerzego i podzię-
kowaniami za otrzymane łaski. Księga wpi-
sów odnotowuje część z nich – obecnie za-

wiera około 600 świadectw o otrzymanych 
łaskach za wstawiennictwem ks. Jerzego. 
Większość podziękowań dotyczy zwyczaj-
nych spraw, np. otrzymania pracy, wiele 
jest świadectw o wyjściu z uzależnień czy 
porzuceniu planów o rozwodzie. Jednak są 
tu opisane wydarzenia nadzwyczajne, na 
przykład niewyjaśnione z punktu widzenia 
medycyny uzdrowienia. Nie zostały one 
szczegółowo zbadane, jednak osoby, dają-
ce świadectwo nie mają wątpliwości, że za-
wdzięczają uzdrowienie swoje lub bliskich 
ks. Popiełuszce. 

Na podst. KAI oprac. kes

Kult bł ks. Jerzego Popiełuszki w liczbachKult bł ks. Jerzego Popiełuszki w liczbach

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Biskup Józef Guzdek dekoruje prof. WojciechaBiskup Józef Guzdek dekoruje prof. Wojciecha

Noszczyka medalem Bł. Ks. Jerzego PopiełuszkiNoszczyka medalem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki



7

W homilii bp Guzdek zachęcał ks. Kozickiego 
do tego, by kierowana przez niego parafia 
stała się „przystanią dla ludzi wierzących 
w Chrystusa” i miejscem, w którym dobrze 
czuć się będą wszyscy poszukujący Boga.
– Przyjmujesz dziś w sposób uroczysty odpo-
wiedzialność za uobecnianie Chrystusa w na-
szej katedralnej wspólnocie przez głoszenie 
Słowa Bożego, udzielanie sakramentów świę-
tych i dzieła miłosierdzia – mówił w homilii 
bp Guzdek. Życzył nowemu proboszczowi by 
z odwagą głosił tajemnice wiary żołnierzom, 
funkcjonariuszom, ich rodzinom. Biskup za-
powiedział także, że ks. Kozicki będzie kiero-
wał „Caritas Ordynariatu Polowego”.
Biskup Guzdek życzył ks. Kozickiemu odwa-
gi, przypominając, że Chrystus powołując do 
odpowiedzialnej posługi obdarza także ła-
ską. – Obdarza także ludźmi, którzy pomogą 
nieść ciężar odpowiedzialności za duchowe 

– Twojej pasterskiej pieczy powierzam troskę o tutejszą parafię. Niech Duch Świę-
ty uzdolni Cię do podjęcia duszpasterskich zadań. Gromadź swoich parafian wokół 
ołtarza, aby wszyscy odnajdowali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez 
nią oddawali chwałę Bogu – powiedział wręczając klucze do katedry polowej ks. 
ppłk. Władysławowi Kozickiemu bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego.
18 października w przeddzień wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyła się
instalacja nowego proboszcza. Podczas Mszy św. wierni modlili się także w intencji 
abp. Sławoja Leszka Głódzia o zdrowie i potrzebne łaski w trudnym czasie choroby. 

Ś

Nowy proboszcz Katedry Polowej Wojska PolskiegoNowy proboszcz Katedry Polowej Wojska Polskiego

i materialne dobro parafii(…) Życzę ci abyś 
pisał kolejny, piękny rozdział historii katedry 
i naszej wojskowej parafii. Zabiegaj o to, by 
Bóg był w niej uwielbiony, a ludzie stawali się 
lepsi – powiedział. Na koniec zwrócił się do 
wiernych parafii katedralnej z prośbą o mo-
dlitwę w intencji ich nowego proboszcza.
Po homilii ks. Kozicki odnowił przyrzeczenia 
złożone podczas święceń prezbiteratu, wyzna-
nie wiary oraz przyrzeczenie posłuszeństwa.
Mszę św. celebrowali kapelani ordynariatu 
polowego. W prezbiterium zasiadło także
6 członków Kapituły Katedralnej. We Mszy św. 
uczestniczyli m.in. gen. bryg. Zygmunt Mier-
czyk, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii 
Technicznej, gen. bryg Wiesław Grudziński, 
dowódca Garnizonu Warszawa, dowódcy puł-
ków podległych dowódcy stołecznego garnizo-
nu, oficerowie, żołnierze, rodzina i przyjaciele 
ks. Kozickiego oraz wierni parafii katedralnej. 

Po komunii odśpiewane zostało „Te Deum”.
Na koniec Eucharystii nowy proboszcz po-
dziękował za ciepłe przyjęcie i poprosił
o modlitwę w intencji rozpoczynającej się 
posługi. – Moim mottem są słowa z trze-
ciego rozdziału Księgi Tobiasza: „Teraz więc 
uczyń ze mną według Twego upodobania”. 
Naszym zadaniem jest kroczyć śladami Chry-
stusa i ukazywać Mistrza, nie zasłaniać go 
sobą. Mam nadzieję, że właśnie w ten spo-
sób będę pełnił swoją posługę – powiedział.
Ks. ppłk Władysław Kozicki pochodzi z archi-
diecezji krakowskiej, ma 52 lata. Święcenia ka-
płańskie przyjął w Katedrze Wawelskiej w maju 
1988 roku. W duszpasterstwie wojskowym 
pracuje od 1999 roku. Podczas swojej posługi 
w ordynariacie polowym służył m.in. w Trze-
biatowie, Elblągu, na misjach pokojowych
w Afganistanie i dwukrotnie w Kosowie. Ostat-
nio pełnił posługę proboszcza parafii wojsko-
wej w Wałczu oraz kapelana garnizonu Miro-
sławiec. Jego pasją są poezja i fotografia.
W 2008 roku w Przemyślu, w klubie garni-
zonowym wystawione były jego zdjęcia, 
których tematem byli ludzie i krajobrazy
z bałkańskimi świątyniami. Jest także auto-
rem albumu „Tam gdzie anioł mówi dzień 
dobry”, o najpiękniejszych zakątkach Biesz-
czad i Pogórza Przemyskiego.                  kes

Tego samego dnia Kolegium Konsultorów 
obrało Administratorem Ordynariatu Polo-
wego ks. płk. Januarego Wątrobę, dotych-
czasowego wikariusza generalnego Biskupa 
Polowego. Czas oczekiwania na nowego bi-
skupa trwał wyjątkowo krótko. Już 16 paź-
dziernika Nuncjatura Apostolska w Polsce 
ogłosiła komunikat, informując, że „Ojciec 
Święty Jan Paweł mianował ks. prałata Ta-
deusza Płoskiego Kanclerza Kurii Polowej 
Biskupem Polowym Wojska Polskiego”. Było 
to zaskoczenie. W dniach oczekiwania na 
papieską nominację, na tzw. giełdzie poja-
wiło się kilka nazwisk biskupów polskich,
w których upatrywano następcę abp. Głó-
dzia, nikt raczej nie przypuszczał, że nomi-
natem będzie kapłan z prezbiterium ducho-
wieństwa diecezji wojskowej. Wkrótce na 
okładce „Naszej Służby” znalazło się zdjęcie 
ks. płk. Tadeusza Płoskiego w oficerskim, 
lotniczym mundurze, stojącego przed figurą 
Niepokalanej na dziedzińcu Domu Biskupów 
Polowych WP, wykonane w dniu ogłoszenia 
jego nominacji biskupiej. W tym niezwykle 
ważnym dniu swego życia pragnął zaznaczyć 

U schyłku sierpnia 2004 r. wspólnotę Ordynariatu Polowego obiegła wiadomość, 
że jej dotychczasowy Pasterz, ks. abp Sławoj Leszek Głodź, organizator struktur 
diecezji wojskowej odnowionej 21 stycznia 1991 r. historyczną decyzją Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, mianowany został ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej.
26 września 2004 r. żegnał się z ludźmi w mundurach po prawie czternastu latach 
skierowanej ku nim posługi biskupiej. Najpierw przed Grobem Nieznanego Żołnie-
rza, a później w Katedrze Polowej WP. Kilka dni później, 2 października, odbył ingres 
do Katedry Praskiej.

„Zostań z nami, Panie”„Zostań z nami, Panie”

swoją szczególną, duchową więź z Maryją, 
nazywaną Hetmanką Żołnierza Polskiego. 
Zapewne tego dnia Biskup Nominat myślał 
o swojej drodze kapłańskiej, szczególnie
o tym jej etapie, związanym z rozpoczętą
w 1992 r. posługą w Ordynariacie Polowym, 
której której bieg sprawił, że to właśnie jego 
Ojciec Święty uznał za „głosiciela prawd 
ewangelicznych (…) za w pełni odpowied-
niego do objęcia większego i ważniejszego
urzędu” (słowa z bulli nominacyjnej).
Przyszedł dzień konsekracji i biskupiego ingre-
su, słoneczna sobota 30 października 2004 r. 
Rozdzwoniły się katedralne dzwony, radosny,  
uroczysty tłum wypełnił Katedrę Polową – po 
raz pierwszy w jej wnętrzu miał mieć miejsce 
obrzęd święceń biskupich. Jego świadkami 
byli Rodzice i najbliższa Rodzina Elekta, bisku-
pi z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem, 
księża kapelani, oficjalni goście, generalicja, 
oficerowie reprezentujący wszystkie rodzaje 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, kombatan-
ci... Rozpoczął się podniosły obrzęd święceń 
biskupich. W akcie konsekracji ks. abp Józef 
Kowalczyk, nuncjusz apostolski, główny kon-

sekrator, arcybiskupi Edmund Piszcz i Sławoj 
Leszek Głódź – współkonsekratorzy i pozo-
stali biskupi, w milczeniu kładli ręce na głowę 
Elekta, włączając go w ten sposób do grona 
Kolegium Biskupów – sukcesorów apostołów. 
Mane nobiscum Domine – „Zostań z nami Pa-
nie” (Łk 24, 29) – słowami prośby skierowa-
nej ku Jezusowi przez dwu uczniów na dro-
dze do Emaus nowy Biskup Polowy rozpoczął 
swoje pierwsze wystąpienie. Tamtą prośbę 
przeniósł w dzisiejszy czas: „Zostań z nami. 
Ludźmi wojska, synami Polski, którzy pragną 
jej służyć, także ochraniać i zabezpieczać po-
kój w tylu zapalnych miejscach świata”. Po 
zakończeniu Mszy św. zgromadzone na placu 
Krasińskich Wojsko Polskie powitało swojego 
nowego Biskupa Polowego, który przyklęk-
nął i ucałował sztandar Kompanii Reprezen-
tacyjnej WP, złożył wiązankę kwiatów przy 
pomniku Powstania Warszawskiego. Grała 
wojskowa orkiestra, krąg ludzi w mundurach 
otoczył Księdza Biskupa, wyciągały się ku nie-
mu przyjazne dłonie, płynęły słowa życzeń, 
gratulacji…
Rozpoczynała się droga biskupiej posługi ks. 
Tadeusza Płoskiego Wojsku Polskiemu i for-
macjom mundurowym Ojczyny. Tragicznie 
przerwana 10 kwietnia 2010 r., o godz. 8.56
w Smoleńsku, na skraju wojskowego lotniska, 
w pobliżu Lasu Katyńskiego. Niech więc to 
wspomnienie uroczystego i radosnego dnia 
konsekracji sprzed dziesięciu laty stanie się 
także okazją do modlitwy w Jego intencji. 

               Jędrzej Łukawy 

10. rocznica sakry biskupiej ks. Tadeusza Płoskiego10. rocznica sakry biskupiej ks. Tadeusza Płoskiego
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Karolina Anna Kwaśniewska: Jest Pan 
autorem książek o polskich komando-
sach. Są wśród nich takie perełki jak 
„LUBLINIEC.PL Tajemnice najstarszej 
jednostki specjalnej Wojska Polskiego”, 
„Task Force-50. Operacja Sledgeham-
mer”. Skąd u Pana takie zamiłowanie 
do Wojsk Specjalnych?
Jarosław Rybak: Chociaż od dzieciństwa 
interesowałem się wojskiem, zupełnie przy-
padkiem zająłem się nim jako dziennikarz. 
Pracowałem w katowickim dzienniku „Try-
buna Śląska”. Najpierw w 1997 roku, w cza-
sie powodzi tysiąclecia, miałem przygotować 
materiał o żołnierzach, którzy ratowali ofiary 
tego kataklizmu. Potem przez przypadek po-
jechałem na jakieś oficjalne wydarzenie do 
Lublińca, do 1. Pułku Specjalnego Komando-
sów. Tak zacząłem pisać o pułku, dzisiejszej 
Jednostce Wojskowej Komandosów. I tak już 
zostało. Z czasem moje teksty zaczęły poja-
wiać się w przeglądzie prasy Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Dzięki temu zapropono-
wano mi pracę w redakcji „Polski Zbrojnej”.

Nigdy nie chciał Pan być żołnierzem?
Owszem. Nawet w czasie rejestracji pobo-
rowych zaznaczyłem, że chciałbym pójść 
do Czerwonych Beretów. Jednak nie chcieli 
mnie do nich powołać. A jak chcieli, to ja już 
sobie układałem życie zawodowe, no i mu-
siałem kombinować, żeby w kamasze nie iść. 
Teraz widzę, że dobrze się stało. Gdybym zo-
stał żołnierzem, nie miałbym szans zobaczyć 
tego, co widzę, stojąc z boku.

Był Pan na misjach poza granicami kraju?
W sumie zebrałoby się tego kilka miesięcy. 
Niewiele w porównaniu z bohaterami mo-
ich książek. Ale o kulisach prawie każdego
z wyjazdów mógłbym napisać niejeden re-
portaż. Pierwszy raz pojechałem w 2001 roku 
na Bałkany. Własnym samochodem marki 
seicento i za własne pieniądze pojechałem 
sprawdzić, jak w rzeczywistości wyglądają 
deklaracje ówczesnego szefa BBN dotyczące 
nowej polskiej misji w Macedonii. Do na-
szych kontyngentów w Kosowie oraz Bośni 
i Hercegowinie jeździłem w ramach urlopu 
wypoczynkowego. W mojej ówczesnej re-
dakcji panowało bowiem przekonanie, że 
jeśli ktoś jedzie na Bałkany, to na wczasy,
a nie w strefę wojny. Kilka razy byłem w Ira-
ku i Afganistanie. Jako jedyny dziennikarz
z Polski poleciałem na ćwiczenia Sił Odpowie-

dzi NATO na Wyspach Zielonego Przylądka.
Czyli nie było wtedy żadnego przeszko-
lenia dziennikarzy wyjeżdzających  na 
misje, jak to się dzieje obecnie, na przy-
kład w Centrum Przygotowań do Misji 
Zagranicznych w Kielcach?
Nie. To były zupełnie inne czasy. Zresztą wi-
dzę tu sporo podobieństw między mediami
i wojskiem. Pierwsze zmiany misji w Iraku 
pokazały jak obie te „formacje” były przy-
gotowane do działania w warunkach wojny. 
Mówiąc szczerze – tak sobie. Choć oczywiście 
mam szacunek dla kilku kolegów, o których 
można powiedzieć, że byli korespondentami 
wojennymi. Od tego czasu minęła epoka.

Nie bał się Pan o swoje życie?
Każdy się boi. Z dzisiejszej perspektywy uwa-
żam, że potencjalnie najniebezpieczniejszym 
epizodem w moich podróżach był przejazd 
przez Macedonię w czasie zamieszek albań-
sko-macedońskich. Jechałem z koleżanką 
dziennikarką wspomnianym już seicento. Mo-
gliśmy łatwo zostać porwani lub ostrzelani. 
Potem korzystałem z pomocy wojska – jeździ-
łem do Polskich Kontyngentów Wojskowych. 
To było o wiele bezpieczniejsze niż na przykład 
ostatnie wyjazdy dziennikarzy na Ukrainę. Dla-
tego nie uważam siebie za jakiegoś weterana 
misji zagranicznych, ani też „korespondenta 
wojennego”. Ja dokumentowałem życie żoł-
nierzy, a nie „jeździłem na wojny”.

W Pana książce „GROM.PL Tajne operacje 
w Afganistanie, Zatoce Perskiej i Iraku” 
wydanej w 2005 roku znalazły się wcze-

śniej nigdzie nie publikowane zdjęcia 
żołnierzy oraz mapy przedstawiające 
teren działania polskich komandosów. 
W jaki sposób udało się Panu zdobyć za-
ufanie „specjalsów”, że powierzyli Panu 
swoje tajemnice?
Mam podstawową zasadę: pisać tak, aby bo-
haterowie moich tekstów chcieli się ze mną 
spotkać po przeczytaniu materiału. Zaufanie 
wyrabia się latami kontaktów. Myślę, że po-
trafię się porozumieć z żołnierzami, bo ich 
rozumiem. Mamy podobne doświadczenia. 
Miałem szefów, których popularnie nazywa 
się „wojskowym betonem”, przez prawie trzy 
lata mieszkałem w internacie wojskowym
w małym pokoiku z łazienką na końcu koryta-
rza, najbliższych widząc wyłącznie w niektóre 
weekendy. Starałem się również uczestniczyć 
w poligonach. Wziąłem udział w jednym
z epizodów selekcji do jednostki specjalnej 
GROM, w tzw. etapie górskim – w dość eks-
tremalnym psychofizycznym sprawdzianie
w górach. Przygotowywałem się do niego 
przez pół roku. Przeszedłem go. Robiłem 
to nie po to, żeby „być prawie jak GROM-
owiec”, tylko, żeby wiedzieć o czym piszę. Ale 
może już dosyć mojego kombatanctwa?

Która jednostka specjalna jest Panu 
najbliższa?
Nie mam ulubionej jednostki. Zresztą nie ist-
nieją one po to, by je lubić, ale by dobrze 
wykonywały swoją robotę. Ja stoję z boku, 
obserwuję i staram się pokazać, że to, co ro-
bią jest ważne i że żołnierzy w nich służących 
należy z tego tytułu szanować. 

Zaufany człowiek „specjalsów”Zaufany człowiek „specjalsów”

Jarosław Rybak to prawdziwy specjalista od polskich komandosów. 
Poświęcił im kilka książek, wiele artykułów prasowych, a także kawał 
swojego życia. W 2004 roku został pierwszym dziennikarzem, które-
mu Kapituła ds. Odznaki GROM przyznała Honorową Odznakę Jed-
nostki Specjalnej GROM. W 2011 roku otrzymał podobną z Jednostki 
Wojskowej Komandosów. Pomaga w organizowaniu Festynu Koman-
dosa w Dziwnowie, Biegu Katorżnika w Lublińcu, a także GROM Chal-
lenge. Jak mówi, pragnie pokazywać pozytywny wizerunek wojska
i budować szacunek dla polskich żołnierzy.
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Ćwiczenia zespołu wodnego Jednostki Wojskowej GROM na Zatoce Gdańskiej, 2006 r.Ćwiczenia zespołu wodnego Jednostki Wojskowej GROM na Zatoce Gdańskiej, 2006 r.
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Od kilkunastu miesięcy staram się wyjaśniać 
decydentom dlaczego Wojska Specjalne po-
winny być traktowane w specyficzny sposób, 
posiadać ważne miejsce w systemie. Bo wi-
dzę, że jest z tym problem. W moich książ-
kach buduję pozytywny wizerunek wojska. 
Natomiast w felietonach publikowanych na 
łamach miesięcznika „Polska Zbrojna” często 
zwracam uwagę na to, co mi się u „specjal-
sów” nie podoba. Bo niekiedy zauważam 
przerost formy nad treścią w działaniach 
promocyjnych podejmowanych przez moich 
znajomych z Wojsk Specjalnych.

Dlaczego zaczął Pan współpracować
z Wojkowym Instytutem Medycznym?
Zainteresowałem się medycyną pola walki. To 
niesamowity temat, który chciałbym zgłębić.

Jesteśmy świadkami ogromnych po-
stępów medycyny ratującej rannych 
żołnierzy. Dziś można zrekonstruować 
rękę, dokonać skomplikowanych prze-
szczepów i przeprowadzać udane, choć 
trudne operacje rannych na wojnie żoł-
nierzy. Czy uważa Pan, że możemy mó-
wić o podobnym postępie w dziedzinie 
psychiatrii i psychologii wojskowej?
Myślę, że jednym z największych pozytywów 
wynikających z misji w Iraku i Afganistanie 
jest postęp medycyny wojskowej, która z ko-
lei pozytywnie wpływa na medycynę cywilną. 
Lekarze nabywali doświadczenia, lecząc ran-
nych żołnierzy. Misje się kończą, ale zebrana 
wiedza jest przekazywana cywilom. Co praw-
da zbyt wolno, ale jest. Podobnie dzieje się
w przypadku „niewidocznych ran”, które po-
pularnie nazywa się zespołem stresu poura-
zowego, czyli PTSD. Przed misją w Iraku nikt 
w Polsce o tym zaburzeniu nie mówił, a prze-
cież istniało ono od dawna. Dzięki misjom 
hasło „PTSD” stało się popularne. Coraz więk-
sza ilość ludzi ma świadomość, że żołnierz na 
froncie może nabawić się PTSD. Ale również 
każdy, kto uczestniczył w wypadku samocho-
dowym lub przeżył inne traumatyczne wyda-
rzenie, może mieć PTSD. Zatem i tutaj zebra-
ne w ciągu kilkunastu lat doświadczenie na 
żołnierzach może być pomocne w medynie 
cywilnej. Znam przypadki cywili, którzy dużo 
szybciej wrócili do zdrowia właśnie dlatego, 
że ich leczeniem zajęli się specjaliści opiekują-
cy się rannymi żołnierzami.

Czy udało się wypracować jakiś system 
prewencyjny dla żołnierzy jadących 
na wojnę, który zmniejszyłby ryzyko 
PTSD?
Nie da się uodpornić od PTSD. Każdy normal-
ny człowiek ma pewną barierę psychiczną, 
która może pęknąć pod wpływem sytuacji 
wyjątkowo stresowej. Nie ma żadnej recepty 
na to jak przygotować żołnierza odpornego 
na stres pourazowy. Można go jedynie uod-
pornić, powiedzieć, jak powinien postępować 
po traumatycznym zdarzeniu, pokazać mu 
zdrowy sposób odreagowania emocji. Zresztą 
PTSD to jest tylko wierzchołek góry lodowej. 
Mamy wielu żołnierzy z problemami adapta-
cyjnymi po powrocie z misji. Gdy skończy się 
działalność Polskiego Kontyngenty Wojskowe-
go w Afganistanie, staniemy przed kwestią, 

ludzi wierzących kapłan może być natural-
nym partnerem do rozmowy o najtrudniej-
szych, najbardziej intymnych problemach. 
Kapelani mogliby więc stać się poważnym 
wzmocnieniem istniejącego systemu pomo-
cy weteranom i ich rodzinom

Jak ich wykorzystać?
Jeszcze mocniej wciągnąć w ten system. Ale 
pod jednym warunkiem: że wcześniej zosta-
ną do tego przygotowani przez specjalistów 
np. z Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego. 
Bardzo krytycznie patrzę na inicjatywy wy-
pływające z „dobrego serca”, z „chęci niesie-
nia pomocy”, które skutkują powoływaniem 
kolejnych fundacji i stowarzyszeń pomo-
cowych. Niestety, dobre chęci połączone 
z brakiem merytorycznego przygotowania 
– i nie chodzi o przygotowanie zawodowe 
związane z psychologią czy psychiatrią, ale 
o znajomość bardzo specyficznej grupy jaką 

są weterani – przynosi często więcej proble-
mów niż korzyści. Tak więc uważam, że rola 
kapelanów byłaby nie do przecenienia. Ale 
powtórzę: profesjonalnie przygotowanych 
do niesienia tej specyficznej pomocy.

Co zrobią komandosi po zakończeniu mi-
sji w Afganistanie? Pójdą na wakacje?
Mam nadzieję, że będą działać tak, aby 
mogli skompensować nadmiar adrenaliny. 
Tymczasem uważam, że niektóre kwestie 
bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwi-
czeń zostały zaostrzone do granic absurdu. 
Oczywiście bezpieczeństwo jest ważne, ale 
warunki bezpieczeństwa nie mogą para-
liżować szkolenia. W ośrodkach szkolenia 
brytyjskich komandosów, w których szko-
lili się m.in. polscy cichociemni, w czasie
II wojny zginęło kilkudziesięciu kandydatów 
na komandosów. Dziś słyszymy, że żołnierze 
umierają tam w czasie selekcji do jednostek 
specjalnych. To jest wpisane w specyfikę tej 
służby. Dlatego „specjalsi” cieszą się więk-
szym prestiżem społecznym, mają dodatki 
do uposażeń, bo ich służba jest specyficzna. 
Państwo i społeczeństwo powinno wymagać 
od nich więcej, niż od innych żołnierzy. Mie-
rzenie ich ogólnowojskową miarą to dowód 
nieznajomości ich przeznaczenia.
Dziękujemy za rozmowę.

co zrobić z żołnierzami, którzy przez kilka lat 
żyli od misji do misji i mają nadal duże zapo-
trzebowanie na wysoki poziom adrenaliny. 
Żołnierze sami zaczynają szukać mocnych do-
znań, uprawiają sporty ekstremalne, ryzykując 
zdrowie i życie, by tę adrenalinę sobie zapew-
nić. Z tego powodu zdarzały się już wypadki. 
Kolejną kwestią jest uczenie ich, jak mają za-
chowywać się w domu. Coraz więcej mamy 
przypadków weteranów, którym z powodu 
wyjazdów na misje „sypią” się małżeństwa. 
Schemat często jest taki: młody żołnierz żeni 
się z młodą dziewczyną, wpatrzoną w niego 
jak w obrazek. Chłopak wyjeżdża na pierwszą 
misję. Potem na kolejną i kolejną. Z czasem ta 
dziewczyna stała się dorosłą, bardzo zaradną 
kobietą. Mężczyzna przestał być jej potrzebny. 
Inny przykład - żołnierz wraca z misji, a żona 
ciągle wydaje polecenia: „Posprzątaj”. „Zapłać 
rachunki”. „Wynieś śmieci”. Jemu te obowiązki 
wydają się zbyt prozaiczne. Przecież nie strze-

lają, można odłożyć je na kiedy indziej. Tak do-
chodzi do konfliktu. Oczywiście z barku czasu 
i miejsca upraszczam. Tych problemów jest 
o wiele więcej. Mogą one wydawać się mało 
istotne w porównaniu do PTSD, ale w efekcie 
powodują rozpady małżeństw, alkoholizm
i inne uzależnienia, a nawet bezdomność.

Czy zatem Centra Pomocy Rodzinie po-
winny zamykać swoją działalność wraz 
z zakończeniem misji? 
Admirał William H. McRaven, dowódca 
USSOCOM (Dowództwa Operacji Specjalnych 
USA), przebywając z wizytą w Warszawie
w 2012 roku, powiedział, że Amerykanie
w USSOCOM przygotowują program profilak-
tyczny, który będą realizować przez trzydzie-
ści lat po zakończeniu misji w Afganistanie. 
Tymczasem wśród niektórych decydentów
w Polsce panuje przekonanie, że kończy się 
misja, więc kończy się problem. 

Czy myśli Pan, że kapelani wojskowi mo-
gliby być pomocni żołnierzom, którzy 
borykają się z problemami po misjach?
Oczywiście, że tak. Jednym z kluczowych 
i najtrudniejszych momentów terapii jest 
„otwarcie się” żołnierza. Zrobi to tym szyb-
ciej, im większe ma zaufanie do osoby, której 
ma mówić o swoich problemach. Więc dla 

Fo
t

Pi
ot

rB
ła

w
ick

i

i i i j bll j ż dł ż ć j ki d i d i j T k d



10

Task Force-50 przeszedł do historii
– Miłością i modlitwą obejmuję wszystkich, którzy zgromadzi-
li się przed obliczem Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, 
aby dziękować za szczęśliwe zakończenie misji w Afganistanie. 
To wyraz waszej wielkiej szlachetności – mówił biskup polowy 
Józef Guzdek, przewodnicząc Mszy św. sprawowanej 9 paź-
dziernika 2014 r. na Jasnej Górze z okazji uroczystego zakoń-
czenia misji ISAF (International Security Assistance Force – Mię-
dzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa) przez Jednostkę 
Wojskową Komandosów z Lublińca. Jej żołnierze od 2010 r. 
pełnili służbę w Afganistanie w ramach Zadaniowego Zespołu 
Bojowego Wojsk Specjalnych znanego jako Task Force-50.

podczas których dowódca ostatniej zmia-
ny Zadaniowego Zespołu Bojowego Wojsk 
Specjalnych, Task Force-50, złożył meldunek
i przekazał flagę dowódcy Jednostki Wojsko-
wej Komandosów jako symbol uroczystego 
zakończenia misji ISAF przez jednostkę. Fla-
ga towarzyszyła żołnierzom przez cały okres 
misji w Afganistanie. Wręczono odznaczenia 
państwowe zasłużonym żołnierzom, wśród 
nich Krzyże Wojskowe i Gwiazdy Afganista-
nu. Żołnierze otrzymywali medale z rąk m.in. 
Zofii Świeszcz-Łazor ps. „Zojda” z Batalionu 
AK „Parasol”, żołnierzy z oddziału 1. Kompa-
nii Batalionu AK „Parasol”, którzy brali udział 
w akcji Koppe: Tadeusza Karczewskiego ps. 
„Wierzba” i Wojciecha Świątkowskiego ps. 
„Korczak”, a także Romana Staniewskiego 
ps. „Stanisław Kwiatkowski” z Batalionu AK 
„Miotła”. Podczas uroczystości miało miejsce 
również przekazanie dowodzenia pododdzia-
łami Zespołu Bojowego B i Zespołu Bojowego 
C, których żołnierze pełnili służbę w ramach 
zespołu Task Force-50 w Afganistanie. 
Dowódca Jednostki Wojskowej Komando-
sów podkreślił, że efektem misji żołnierzy
z Task Force-50 było m.in. przeprowadzenie 
1038 operacji specjalnych, z których ponad 
300 zostało zakwalifikowanych jako operacje 
najwyższego ryzyka i znaczenia; działania te 
doprowadziły do zdezorganizowania więk-
szości siatek terrorystycznych działających 
na terenie Afganistanu. Komandosi zatrzy-
mali lub zlikwidowali 28 liderów czołowych 
organizacji terrorystycznych, przechwycili

pomni słów wdzięcz-
ności, które padły 
podczas Mszy św. 
pogrzebowej z ust 
jego żony: „Cierpie-
nie wymaga więcej 
odwagi niż śmierć. Ale wiedz, że nie zostaję 
z nim sama. Jest ze mną moja ukochana ro-
dzina, przyjaciele i cała społeczność Jednost-
ki Wojskowej Komandosów: Twoi dowódcy, 
przyjaciele i ich rodziny”. – Chociaż strata była 
ogromna, bo zabrakło najbliższej osoby, męża 
i ojca, to było też wiele darów: wsparcia, mo-
dlitwy, podtrzymywania na duchu ze strony 
rodziny wojskowej – zaznaczył bp Guzdek. 
Ksiądz Biskup podkreślił że miarą wielkości 
i szlachetności człowieka jest wdzięczność. 
Choć minęło dwa tysiące lat, nadal czytana 
jest historia o uzdrowieniu dziesięciu trędo-
watych, z których tylko jeden podziękował 
Jezusowi za łaskę uzdrowienia. Jednak nie 
można poprzestać jedynie na przypomina-
niu o tym wydarzeniu opisanym na kartach 
Ewangelii. – To właśnie Wy, komandosi z Lu-
blińca, piszecie współczesną historię szlachet-
nych i wdzięcznych serc. Dostrzegacie dar, ale 
dostrzegacie także jego Dawcę. Dla mnie ka-
płana, biskupa polowego jest to wielka i za-
razem wspaniała lekcja wdzięczności, której 
nigdy nie zapomnę – skonkludował.
Na zakończenie Mszy św. wdowa po śp. 
Mirosławie Łuckim złożyła na ręce Biskupa 
Polowego mundur swojego męża, który po-
zostanie na Jasnej Górze jako wotum i pa-
miątka po bohaterskim żołnierzu.

Uroczystości na placu apelowym
Następnego dnia w samo południe na pla-
cu apelowym rozpoczęły się uroczystości, 

W kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
modlili się przedstawiciele kadry kierowni-
czej jednostki z dowódcą płk. Wiesławem 
Kukułą, żołnierze i pracownicy jednostki 
wraz rodzinami oraz zaproszeni goście. Li-
turgii towarzyszył sztandar Jednostki Woj-
skowej Komandosów, poczty z proporca-
mi zespołów bojowych, które brały udział
w misji w Afganistanie, a także poczty sztan-
darowe kopalni „Rydułtowy-Anna” i „Pieka-
ry” oraz poczty zaprzyjaźnionych z jednostką 
szkół z Lublińca. 
W homilii bp Józef Guzdek nawiązał do od-
czytanej Ewangelii św. Łukasza o dziesięciu 
trędowatych (Łk 17, 11-19). Zostali oni uzdro-
wieni dzięki Jezusowi, lecz tylko jeden z nich 
wrócił, by podziękować Mu za ten dar. Ksiądz 
Biskup zwrócił uwagę, że wielką mądrością 
jest dostrzeganie zarówno darów, jak i tego, 
od kogo one pochodzą. Wielu żołnierzy 
udających się do Afganistanu miało świado-
mość, że ryzykują swoje zdrowie i życie. Za-
znaczył, że ich obecność na Jasnej Górze jest 
dowodem wdzięczności za dar szczęśliwego 
powrotu do kraju. – Dostrzegając dar zacho-
wanego zdrowia i życia, jesteście tutaj, aby 
dostrzec również Dawcę. Pragniecie przez 
wstawiennictwo Matki Bożej dziękować Bogu 
za żołnierskie szczęście, które was nie opuści-
ło. Stanowicie tę wyjątkową grupę żołnierzy, 
która w tak uroczysty sposób pragnie Bogu 
podziękować za to, że przebywając na teatrze 
działań wojennych, szczęśliwie wypełniliście 
powierzone wam zadania i powróciliście do 
swoich bliskich – powiedział.
Biskup Guzdek wspomniał o śp. st. chor. 
sztab. Mirosławie Łuckim, żołnierzu Jednostki 
Wojskowej Komandosów, który poległ w ze-
szłym roku podczas wykonywania zadań
w Afganistanie. Podkreślił, że nigdy nie za-

Bp Józef Guzdek błogosławi syna poległego żołnierza Bp Józef Guzdek błogosławi syna poległego żołnierza 
śp. Mirosława Łuckiegośp. Mirosława Łuckiego

Odznaczenia żołnierzom TF-50 wręcza Zofia Świeszcz-Łazor Odznaczenia żołnierzom TF-50 wręcza Zofia Świeszcz-Łazor 
ps. „Zojda” z Batalionu AK „Parasol”ps. „Zojda” z Batalionu AK „Parasol”

Msza św. w Bazylice JasnogórskiejMsza św. w Bazylice Jasnogórskiej
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i zneutralizowali niemal 80 ton materiałów 
wybuchowych. – Według analityków do-
wództwa ISAF SOF działania te umożliwiły 
niedopuszczenie  nawet do ośmiuset ataków 
z użyciem improwizowanych ładunków wy-
buchowych. Możemy sobie tylko wyobrazić 
ilu osobom zdołaliśmy w ten sposób ocalić 
życie – mówił płk. Kukuła.
Płk. Wiesław Kukuła wspomniał, że sukce-
sy odniesione na misjach zostały okupione 
ciężką pracą oraz wyrzeczeniami. – Te dni 
były wielkim czasem próby nie tylko dla nas, 
ale i dla naszych rodzin. Nie wszystkie z nich 
przetrwały tę próbę. Wielu synom i córkom 
w decydującym dla ich wychowania momen-

cie zabrakło ojca. Przez najbliższe tygodnie, 
miesiące, a może nawet lata będziemy nad-
rabiać ten czas – powiedział.
Na nowej oznace rozpoznawczej Jednostki 
Wojskowej Komandosów widnieje sztylet 
Wojsk Specjalnych oraz Znak Polski Walczą-
cej. Symbole te świadczą o wspaniałych tra-
dycjach jakie kontynuuje jednostka. – Misja 
w Afganistanie była dla nas niczym innym 
jak walką o bezpieczną Polskę. To dzięki na-
szemu zaangażowaniu tam mamy moralne 
prawo żądać od naszych sojuszników po-
mocy, jeśli naszemu krajowi będzie zagrażać 
niebezpieczeństwo. Na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat jedna wartość nie uległa zmianie: 
żołnierze w mundurach ze znakiem Polski 
Walczącej są tam, gdzie powinni, walcząc
w imię wolności. Zapewniam, że jesteśmy 
gotowi, aby kontynuować tę misję, lecz wie-
rzę, że wciąż daleko od naszych granic – po-
wiedział płk. Kukuła.
W związku z zakończeniem działalności
w strukturach ISAF życzenia żołnierzom Jed-
nostki Wojskowej Komandosów przesłał gen. 
borni Marshall B. Webb, dowódca Operacji 
Specjalnych NATO – Wasza oddana służba 
w Afganistanie przez ostatnie lata jest bar-
dzo wysoko ceniona i stanowi świadectwo 
wielkiego profesjonalizmu oraz charakteru 
mężczyzn i kobiet Jednostki Wojskowej Ko-
mandosów, którzy mieli swój wielki udział
w pomyślnym zakończeniu misji – napisał 
gen. Webb. Słowa uznania i podziękowania 

skierował również obecny na uroczystości 
płk Bogusław Prosianowski z Centrum Ope-
racji Specjalnych – Dowództwa Komponentu 
Wojsk Specjalnych oraz Halina Jędrzejewska-
Dudzik ps. „Sławka” z Batalionu AK „Mio-
tła”, która przyznała, że jest pod wielkim 
wrażeniem tego, co usłyszała o operacjach 
specjalnych przeprowadzonych przez ko-
mandosów w Afganistanie i wyraziła nadzie-
ję, że najbliższy czas w kraju wykorzystają 
na wypoczynek i pobyt z rodziną. W inten-
cji żołnierzy, pracowników cywilnych i całej 
jednostki modlił się ks. por. Artur Samsel, 
kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów, 
udzielając zebranym błogosławieństwa. Uro-
czystość zakończył krótki koncert Orkiestry 
Sił Powietrznych z Bytomia.

Task Force-50 w pigułce
W 2010 r. Dowództwo Wojsk Specjalnych 
w porozumieniu z dowództwem ISAF SOF 
(International Security Assistance Force 
Special Operations Forces) podjęło decyzję 
o sformułowaniu zwartego samodzielnego 
pododdziału wydzielonego z 1. Pułku Spe-
cjalnego (dzisiejszej Jednostki Wojskowej 
Komandosów). W ten sposób powstał Task 
Force-50 (TF-50) – Zadaniowy Zespół Bojo-
wy Wojsk Specjalnych, w ramach którego 
żołnierze podczas kolejnych zmian Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie 
dokonali szeregu zatrzymań osób umiesz-
czonych na tzw. liście JPEL (Joint Prioritized 
Effects List), czyli uznanych za zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pu-
blicznego oraz wojsk ope-
racyjnych wykonujących 
swoje zadania na teryto-
rium misji. W październiku 
2010 r. w dystrykcie Andar 
schwytali mułłę Dawooda, 
jednego z najbardziej po-
szukiwanych przywódców 
afgańskich rebeliantów.
W grudniu 2011 r. zatrzyma-
li Maulawiego Muhamma-
da Wali odpowiedzialnego 
za śmierć dwóch polskich 
żołnierzy w Afganistanie. 
W nocy z 8 na 9 lutego 
2012 r. schwytali dwóch 
podejrzanych o zamach, w 
którym w grudniu 2011 r. zginęło pięciu pol-
skich żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady 
Zmechanizowanej pełniących służbę w plu-
tonie ochrony Zespołu Odbudowy Prowin-
cji Ghazni (PRT Ghazni). Komandosi z TF-50
prowadzili także działania mające na celu li-
kwidację składów broni i improwizowanych 
ładunków wybuchowych.
Jednym z najważniejszych zadań pełnionych 
przez żołnierzy TF-50 było wyszkolenie po-
licjantów jednostki antyterrorystycznej poli-
cji z Ghazni PRC (Provincial Response Com-
pany), która otrzymała nazwę „Afgańskie 
Tygrysy”. Oprócz szkolenia teoretycznego
i wielu ćwiczeń policjanci zdobywali do-
świadczenie, biorąc udział w zadaniach 
bojowych wraz z polskimi komandosami. 
Pod koniec lipca 2012 r. wspólnymi siłami 
schwytali siedemnastoosobową grupę bo-

jowników i zlikwidowali tony chloranu pota-
su używanego w ładunkach wybuchowych.
10 stycznia 2012 r. zdobyli oblężony budy-
nek urzędu telekomunikacji Prowincji Pakti-
ka, uwalniając uwięzionych w nich zakład-
ników. W 2013 r. ujęli kilku poszukiwanych 
terrorystów, m.in. Habiba Rahmana podej-
rzanego o skonstruowanie ładunku, który
w 2011 r. zabił pięciu polskich żołnierzy. 
Obecnie „Afgańskie Tygrysy” z prowincji 
Ghazni i Paktika są zdolne do samodzielne-
go planowania i prowadzenia skomplikowa-
nych operacji specjalnych. Pododdział szko-
lony przez polskich komandosów uchodzi za 
najlepiej wyszkolony pododdział antyterro-
rystyczny policji w całym Afganistanie.
Za sukcesy w dowodzeniu w ISAF polskimi 
żołnierzami Zadaniowego Zespołu Bojowego 
Wojsk Specjalnych, dowódca TF-50 jako drugi 
nieamerykański żołnierz na świecie został wy-
różniony przez Prezydenta USA Baracka Oba-
mę Meritorious Service Medal. Odznaczenie 
w imieniu Prezydenta wręczył mu w marcu 
2011 r. w Kabulu gen. David Howell Petra-
eus, dowódca ISAF w Afganistanie w latach 
2010-2011. W czerwcu br. gen. bryg. Jerzy 
Gut, dowódca Centrum Operacji Specjalnych
– Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych  
został uhonorowany Medalem Dowództwa 
Operacji Specjalnych USA (The United States 
Special Operations Command Medal).
W nocy z 24 na 25 sierpnia 2013 r. doszło do 
tragedii. Żołnierze TF-50 wraz z policjantami 
z PRC wykonywali swoje zadania w pobliżu 
Ghazni. Ich celem było zlikwidowanie rebe-

lianckiego składu broni i materiałów wybu-
chowych. Niestety teren został przygotowa-
ny jako zasadzka. W wyniku silnej eksplozji 
zginął st. chor. sztab. Mirosław Łucki „Mi-
ron”. Kilku żołnierzy oraz policjantów zosta-
ło rannych. „Miron” miał 38 lat. Brał udział 
w misji w Iraku oraz trzykrotnie w Afgani-
stanie. Pozostawił żonę i ośmioletniego syn-
ka. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, 
Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem Zasługi 
za Dzielność.
Więcej o Zespole Bojowym Wojsk Specjal-
nych Task Force-50 można przeczytać w 
książce Jarosława Rybaka pt. „Task Force-50.
Operacja Sledgehammer”.

tekst i zdjęcia
Karolina Anna Kwaśniewska
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Uroczyste przekazanie flagi,Uroczyste przekazanie flagi,
która towarzyszyła żołnierzom TF-50 która towarzyszyła żołnierzom TF-50 
w trakcie misji ISAFw trakcie misji ISAF

Przekazanie dowodzenia jedym z zespołów bojowych, Przekazanie dowodzenia jedym z zespołów bojowych, 
którego żołnierze brali udział w misji ISAFktórego żołnierze brali udział w misji ISAF
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 26 listopa-
da 1900 r. w Chech-
łach koło Ropczyc, 
jako jeden z ośmiorga 
dzieci Jana i Antoniny 
z d. Ochab.
W 1911 r. podjął naukę 
w Gimnazjum w Stani-
sławowie. Po roku na-

uki przeniósł się do Gimnazjum im. Francisz-
ka Józefa I w Dębicy. 2 lipca 1919 r. uzyskał 
świadectwo dojrzałości w Państwowym Gim-
nazjum w Dębicy i wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. 29 czerwca 1923 r.
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
tarnowskiego Leona Wałęgi.
Od 1 sierpnia 1923 r. był wikariuszem w No-
wym Sączu. W dniach 21-23 sierpnia 1927 r.
uczestniczył w Pierwszym Synodzie Diece-
zji Tarnowskiej. Od listopada 1927 roku był 
wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela
w Łącku, a od 1928 r. w parafii Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Krużowej. 1 sier-
pnia 1929 r. mianowano go wikariuszem
w parafii Św. Piotra i Pawła w Uściu Solnym. 
30 lipca 1930 r. został wikariuszem w parafii 
Św. Józefa w Woli Podgórskiej.
1 stycznia 1927 r. został mianowany na sto-
pień kapelana rezerwy. 1 marca 1931 r. otrzy-
mał powołanie do służby czynnej w Wojsku 
Polskim. Skierowano go do służby w Korpusie 
Ochrony Pogranicza. Został kapelanem ba-
talionu KOP Sienkiewicze w Sienkiewiczach 
wchodzącym w skład Brygady KOP Polesie.

W lutym 1932 r. mianowano go admini-
stratorem parafii wojskowej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Prużanie na Po-
lesiu. Pełnił opiekę duszpasterską nad żołnie-
rzami stacjonującego w Prużanie 25 pułku 
ułanów Wielkopolskich. Od 16 maja 1936 r. 
był proboszczem parafii wojskowej Św. Mi-
kołaja w Ostrowie Wielkopolskim. Miał pod 
opieką kapłańską żołnierzy aż trzech pułków,
60 pułk piechoty Wielkopolskiej stacjonujący 
w Ostrowie, 56 pułk piechoty Wielkopolskiej 
z Krotoszyna i 70 pułk piechoty z Pleszewa. 
Pod koniec lat trzydziestych otrzymał awans 
na stopień starszego kapelana (majora).
27 lipca 1939 r. przekazał ostrowską parafię 
ks. Wacławowi Jabłońskiemu i wyjechał do 
Tarnowa, gdzie objął funkcję proboszcza pa-
rafii wojskowej Św. Wojciecha.
We wrześniu 1939 r. wraz z żołnierzami tar-
nowskiego garnizonu wycofał się na wschod-
nie tereny Polski. Po 17 września 1939 r.
w nieustalonych okolicznościach dostał się do 
niewoli sowieckiej. Osadzono go we więzieniu 
w Złoczowie, skąd przysłał do rodziny pocz-
tówkę noszącą datę 9 października 1939 r.
Ze Złoczowa został przewieziony do obozu 
specjalnego NKWD w Starobielsku. Stamtąd 
wysłał do rodziny pocztówkę z datą 1 grud-
nia 1939 r. W wigilię Świąt Bożego Narodzenia 
1939 r., wraz z innymi kapłanami został wy-
wieziony do więzienia Butyrki (według innych 
źródeł na Łubiankę) w Moskwie. W pierwszych 
miesiącach 1940 r. przed operacją „rozładowa-
nia” obozów został odesłany do Starobielska.

Ks. podpułkownik Andrzej Niwa (1900–1940) – kapłan diecezji tarnowskiej, kapelan WP
Wiosną 1940 r. został zamordowany przez 
funkcjonariuszy NKWD w budynku obwodo-
wego NKWD w Derkaczach pod Charkowem. 
Jego nazwisko figuruje w wykazie jeńców
w obozie w Starobielsku, pozycja 2381.
Ks. Niwa spoczywa na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Charkowie.
W liście do rodziny z 11 stycznia 1950 r., bp Jó-
zef Gawlina, Biskup Polowy Wojska Polskiego 
nazwał go „jednym z najlepszych księży kapela-
nów wojskowych”. 1 listopada 1989 r. na ścia-
nie kościoła Przemienienia Pańskiego w Rop-
czycach wmurowano tablicę pamiątkową 
poświęconą ks. Andrzejowi Niwie. W 1991 r. 
Jego nazwisko umieszczono na tabliczce na 
Katyńskiej Ścianie Pamięci w kościele garni-
zonowym św. Agnieszki w Krakowie. 5 paź-
dziernika 2007 r. Minister Obrony Narodowej 
awansował go pośmiertnie na stopień pod-
pułkownika. Awans ogłoszono 9 listopada 
2007 r. w trakcie uroczystości „Katyń Pamięta-
my – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”. 9 kwietnia 
2010 r. na placu Mikołajkowów w Dębicy w 70. 
rocznicę zbrodni katyńskiej w ramach ogólno-
polskiego programu edukacyjnego „Katyń... 
ocalić od zapomnienia” posadzono 13 dębów 
pamięci. Jeden z nich został opatrzony tablicą
z imieniem i nazwiskiem ks. Andrzeja Niwy.
W grudniu 2009 r. ks. Andrzej Niwa został 
zgłoszony przez Rodzinę Katyńską w Warsza-
wie razem z 23 kapelanami Wojska Polskiego, 
jako kandydat do procesu beatyfikacyjnego 
Męczenników Wschodu (1917-1989).

Bogusław Szwedo

Album „Wojskowe nieruchomości za-
bytkowe – znane i nieznane” prezentuje 
historyczne perły architektury będące
w posiadaniu Ministerstwa Obrony Naro-
dowej. Wiele z nich to kościoły, w których 
posługę pełnią duszpasterze wojskowi 
wyznań katolickiego, ewangelickiego
i prawosławnego. Zapewne wiele z nich 
wtopiło się już w pejzaż miejscowości
i być może często zapomina się o warto-
ści historycznej jaką ze sobą niosą, publi-
kacja ta przypomina o ich istnieniu. 

O najcenniejszych zabytkach wojska
Album prezentuje 43 obiekty lub zespoły 
obiektów, będących w zarządzie MON. Wśród 
nich znalazły się nasze świątynie garnizono-
we: Katedra Polowa w Warszawie, Bazylika 
św. Elżbiety we Wrocławiu, kościoły św. Woj-
ciecha w Szczecinie, Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Poznaniu, św. Jerzego w Łodzi, 
św. Agnieszki w Krakowie, NMP Królowej 
Pokoju w Bydgoszczy, Matki Bożej Królowej 
Polski w Rzeszowie, św. Stanisława Biskupa 
w Radomiu oraz kaplica św. Ducha na war-
szawskiej Cytadeli. Dodajmy do tego wyka-
zu także cerkiew prawosławną św. Michała 
w Ciechocinku. Jak widać z tego krótkiego 
wykazu aż jedenaście z zaprezentowanych
w książce obiektów to świątynie, stanowi to 
niemal jedną czwartą wszystkich zaprezen-
towanych w publikacji zabytków. Należy pa-
miętać, że często w przeciwieństwie do wie-
lu obiektów militarnych są to budynki, które 
zachowały swoje pierwotne przeznaczenie
i nadal służą lokalnym społecznościom.
Duszpasterstwo wojskowe może tylko przy-
klasnąć MON, że wśród swoich najcenniej-
szych zabytków architektury dostrzegło 

architekturę sakralną znajdującą się w jego 
zarządzie. Widać, że kościoły wojskowe sta-
nowią znaczący element spuścizny kultural-
nej Wojska Polskiego, który należy nie tylko 
chronić, ale którym trzeba się chwalić. 
Oprócz kościołów zaprezentowane zostały 
budynki o charakterze militarnym: cytadela, 
zamki, pałace, twierdze, forty, zabudowania 
koszar i obiekty klubów garnizonowych. 
Ciekawym zabiegiem jest zestawienie zdjęć 
obiektów zabytkowych z archiwaliami, za-
czerpniętymi w większości z zasobów Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego. 
Efektowne fotografie oraz rzetelny opis po-
szczególnych budynków pozwalają poznać 
ich piękno i historię. W docenieniu walorów 
architektonicznych zabytków pomaga czy-
telna i przejrzysta szata graficzna, która nie 
odciąga oczu od prezentowanych obiektów, 
ale skupia na nich uwagę czytelnika.
Album powstał dzięki współpracy Biura Infra-
struktury Specjalnej oraz Wojskowego Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. 

Krzysztof Stępkowski
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W ręku BogaW ręku Boga
Decyzja o wyjeździe na misje jak i sam wyjazd przyszedł szybko. Nie było jednak 
łatwo wyjeżdżać: zostawić bliskich, prace, służbę w nowo powstałej jednostce. 
Musiałem zmierzyć się z trudem porzucenia dotychczasowego życia, ale było we 
mnie również pragnienie wielkiej przygody, poszukiwanie adrenaliny, która daje 
poczucie spełnienia oraz okazji do sprawdzenia swoich umiejętności. 

wbrew temu, co mówią niektórzy ludzie, że 
żołnierze w Afganistanie to najemnicy, że 
jadą na misje dla „kasy”. To żołnierze bro-
niący słusznej sprawy! Gdy powróciliśmy do 
kaplicy, by uczestniczyć w  liturgii Wielkie-
go Piątku, wciąż uszach brzmiały mi słowa: 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”
Pamiętam także inną scenę: Szpital polowy. 
W radiostacji  odzywa się głos dyżurnej pie-
lęgniarki: „Medevac! Medevac! Medevac! 
Na cztery stoły… Ranni Polacy!” Cały per-
sonel medyczny wybiega z budynku. Gnają 
na swoje stanowiska pracy, zajmują miejsca:
I medyk, II medyk, team lider, itd. Czekamy, 
modląc się: „Niech żyją, niech to będą tylko 
drobne rany”. Nadjeżdża wóz ewakuacji me-
dycznej. Otwierają się drzwi i już wiemy, że 
stało się najgorsze. Na noszach żołnierz, a ra-
czej to co z niego zostało po detonacji ajdika. 
Spoglądam na twarz jednej z pielęgniarek: to 
dojrzała kobieta, żołnierz zaprawiony w boju, 
jednak widzę jak trzyma dłonie przy ustach,
a na jej twarzy pojawiają się łzy. Niestety od-
niesione wielonarządowe obrażenia, amputa-

cje kończyn górnych i dolnych spo-
wodowały zgon żołnierza. Pomimo, 
że w uszach ciągle brzmiały nam 
słowa: „godzina zgonu 11:30”, trze-
ba było działać dalej i ratować tych,
którzy przeżyli: Polaków i Afgańczy-
ków. To nieprawda, że prawdziwy 
mężczyzna nie wie co to łzy. Żołnie-
rze płaczą. Wszyscy jesteśmy ludź-
mi. Chrystus także płakał po śmierci 
przyjaciela.
Grupa Zabezpieczenia Medycznego 
to lekarze, pielęgniarki, ratownicy 
medyczni, sanitariusze, ale także 
psycholodzy i kapelani. Ci ostatni, 
choć nie są bezpośrednio związani 
z medycyną, wnoszą wielki wkład 
w leczenie żołnierzy. „Łatają” pora-
nione ludzkie dusze, które przecież 
wcale nie goją się szybko i łatwo. 

Ludzie, których dane mi było poznać w Gha-
zni, to milczący bohaterowie dnia codzien-
nego, pełniący swoją służbę z oddaniem
i poświęceniem. Wiedzieli, że są tylko narzę-
dziami w ręku Boga, który działał przez nich 
dla dobra swoich dzieci.
A gdy nadeszła noc i nic się już nie działo, 
można było usiąść przed bichatą (budyn-
kiem mieszkalnym) i popatrzeć w niebo usia-
ne tysiącem gwiazd. Przypominałem sobie 
zawsze wtedy słowa, jakie Bóg powiedział 
do Abrahama: „Dam ci potomstwo tak licz-
ne jak gwiazdy na niebie” (Rdz 22, 17). Setki 
mrugających gwiazd na afgańskim niebie 
były jak małe płomyki nadziei, że tej nocy 
sygnały alarmowe nie odezwą się i razem 
doczekamy poranka. Wszyscy mieliśmy taką 
nadzieję, bo tam, na obcej ziemi, wszyscy 
byliśmy w Jego ręku.

Krzysztof Pawlus,
ratownik medyczny XI i XIII zmiany

Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie 

nikim nikogo udawać. Patrzyłem jak podczas 
Uroczystości Bożego Ciała setki żołnierzy klę-
kało przed Chrystusem obecnym w Najświęt-
szym Sakramencie, którego kapłan niósł, 
krocząc w pyle pustynnego piasku. Ołtarze, 
do których szliśmy w procesji, wykonane były 
nieraz z przedziwnych materiałów. Raz były 
to nosze szpitalne, innym razem ołtarzem 
stawał się Rosomak. Czułem dumę, widząc 
stojących na baczność i salutujących żołnierzy 
amerykańskich. Podejrzewam, że większość z 
nich pierwszy raz widział polską procesję Bo-
żego Ciała. Wielu z nich należy do kościołów 
protestanckich, a mimo to oddawali honory. 
Zrozumiałem, że na wojnie nikną podziały re-
ligijne. Tam szanuje się Boga, bo wszyscy je-
steśmy w Jego ręku, jesteśmy Jego dziećmi.
Na misji chleb smakuje inaczej, Bóg smaku-
je inaczej, życie smakuje inaczej. Wszystko 

ceni się bardziej, bo jest tak kruche i ulotne. 
Na misji każdy pamięta o swojej tożsamości 
narodowej, ale gdy ginie jeden z żołnierzy, 
ginie jeden z nas. Wtedy wszyscy jesteśmy 
Amerykanami, Francuzami, Polakami. Nigdy 
nie zapomnę nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
sprawowanego w Wielki Piątek. Kapłan prze-
rwał nabożeństwo po XII stacji: „Chrystus 
umiera na krzyżu”. Wszyscy udaliśmy się na 
amerykański helipad (miejsce lądowania he-
likoptera), aby pożegnać poległego żołnie-
rza. Trumna z jego ciałem powoli wjechała 
na hammerze. Nikt nie pytał o jego nazwi-
sko, stopień. To był po prostu jeden z nas 
i każdy mógł być na jego miejscu. Czekając 
na śmigłowce, które w eskorcie miały zabrać 
trumnę z ciałem, zacząłem rozumieć, że XII 
stacja Drogi Krzyżowej urzeczywistniła się 
w tej chwili. Chrystus wciąż umiera w swo-
ich dzieciach, zmieniają się tylko oprawcy. 
Pamiętam, że w momencie gdy śmigłow-
ce lądowały z łopotem, wśród zebranych 
żołnierzy panowała cisza. Odszedł jeden
z nas. Poległ, służąc pokojowi, nie mamonie, 

W chwili wylotu pomagała mi świadomość, 
że wszystko zależy od dobrego Boga, że je-
stem w Jego ręku. Gdy człowiek ma dom, 
przyjaciół, pracę, które dają poczucie bez-
pieczeństwa, nie zawsze zauważa obecność 
Boga i nie zdaje sobie sprawy, że jego życie 
zależy od Jego wszechmocy. Gdy „Casa” 
oderwała się od płyty lotniska i kiedy wy-
lądowałem na nieznanej mi ziemi, bardzo 
mocno dotarły do mnie właśnie te dwie rze-
czy: jestem w ręku Boga oraz jestem tylko On 
i ja. Istnieją owszem nowo poznawani przez 
mnie ludzie, ale tylko On jest mi naprawdę 
bliski, nigdy mnie nie opuszcza i choć ostat-
nimi czasy zapomniałem o Jego obecności, 
On zdawał się przypominać mi o sobie.
Gorące słonce bazy w Baghram powoli osu-
szało łzy rozstania i niesamowitego osamot-
nienia. Nie będę ukrywał, że na początku 
chciałem uciec, wrócić do domu. 
To co zobaczyłem po prostu mnie 
przerosło. Dotarło do mnie, że je-
stem na wojnie. W Ghazni, gdzie 
dotarłem z bazy przerzutowej Ba-
ghram, rozpocząłem pracę ratowni-
ka medycznego na polu walki. Pod-
czas codziennych wyjazdów poza 
pozornie bezpieczny teren bazy 
towarzyszyły mi pytania: czy wró-
cę?, czy podołam?, czy dam radę 
kogoś uratować? Służba ratownika 
medycznego pracującego w kraju 
zdecydowanie różni się od tej na 
misji. Tu, na wojnie, ratownik musi 
być nieraz lekarzem, pielęgniarką, 
psychologiem, duchowym przyja-
cielem. Przede wszystkim nie może 
zawieść zaufania żołnierzy, ich na-
dziei na profesjonalną pomoc. 
Wychowałem się w rodzinie wierzącej,
w której Bóg i Kościół był zawsze ważny i sza-
nowany, ale dopiero tam pomiędzy górami 
Hindukuszu, na „dachu świata”, zaczęła doj-
rzewać moja wiara. Jednego jestem pewien, 
że gdyby nie codzienna Eucharystia, kontakt 
z kapelanem wojskowym i świadectwo życia 
żołnierzy, moja posługa ratownika byłaby
o wiele trudniejsza i mniej efektywna. To co 
było największą siłą ogniową bazy w Gha-
zni to kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, którą 
odkryłem po kilku dniach pobytu. Żołnierze 
czerpali moc z codziennie sprawowanej Eu-
charystii, odmawianej wspólnie Koronki do 
Miłosierdzia Bożego. W niedzielę na oby-
dwu Mszach  św. kaplica wypełniona była po 
brzegi, podobnie podczas Świętego Triduum 
Paschalnego. Czuwanie przy Bożym Grobie, 
wielkanocny koszyk zrobiony z żołnierskiego 
hełmu poświęcony wraz ze złożonymi w nim 
pokarmami - to wszystko przypominało o Pol-
sce. Różaniec zawieszony na pagonie polskie-
go munduru był świadectwem wiary, ale nie 
takiej na pokaz, bo na misji nie trzeba przed 
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Biblia Jubileuszowa 

Z okazji 100-lecia istnienia Towarzystwa Świę-
tego Pawła ukazała się Biblia Jubileuszowa. 
To wyjątkowe dzieło, przygotowane przez 
Edycję Świętego Pawła, stanowi połączenie 
współczesnego tłumaczenia Pisma Świętego z 
bogatą ornamentyką zaczerpniętą z pochodzącej z 1414 roku Biblii Gnieź-
nieńskiej. Prace nad Biblią Jubileuszową rozpoczęły się od trzydniowej sesji 
fotograficznej w Gnieźnie. Koniecznym było wykonanie zdjęć o wysokiej 
rozdzielczości tak, aby można było elementy ornamentów można było po-
większać do odpowiedniego formatu. W wydaniu znalazły się 74 inicjały 
figuralne. Dział graficzny Edycji Świętego Pawła oczyścił materiał fotogra-
ficzny i uzupełnił te fragmenty, które ze względu na wiek dzieła, utraciły 
np. oryginalną kolorystykę. Prace te trwały dwa lata. Ich efektem jest wspa-
niałe dzieło, wydane w formacie 24 na 34 centymetry o wadze ok. 6 kg.
Edycja Świętego Pawła przygotowała trzy wersje Biblii Jubileuszowej.
W wydaniu standardowym oprawę stanowi skóra ekologiczna. W wydaniu 
ekskluzywnym Biblię oprawiono w skórę naturalną. Przygotowano także 
wydanie numerowane w limitowanej edycji 200 egzemplarzy. Egzemplarz 
z numerem 1 zostanie przekazany na Jasną Górę, jako wyraz wdzięcz-
ności Matce Bożej za opiekę nad Edycją Świętego Pawła. Egzemplarz
z numerem dwa został przekazany podczas prezentacji Biblii Jubileuszowej
w Sekretariacie Episkopatu Polski abp. Wojciechowi Polakowi, metropolicie 
gnieźnieńskiemu.
Ks. Tomasz Lubaś, dyrektor Edycji Świętego Pawła, podkreślił, że Biblia Ju-
bileuszowa ma być wydaniem użytkowym, z którego na przykład w cza-
sie Wigilii Bożego Narodzenia, czy innej wyjątkowej okazji czytane będzie 
Pismo Święte. - Jest ona adresowana do wielu polskich rodzin, wspólnot 
parafialnych, zakonnych, do tych, którzy chcieliby w sposób uroczysty wy-
eksponować piękno Słowa Bożego, pamiętając o tym, że dla ludzi wierzą-
cych stała obecność Boga w życiu jest najważniejsza – powiedział.
Biblia Jubileuszowa w wersji standardowej kosztuje 600 zł. Więcej infor-
macji o Biblii Jubileuszowej na stronie www.bibliajubileuszowa.pl.

                                Za KAI

Polskie „Afgańskie Tygrysy”

Żołnierze pełniący zadania w ramach Zadaniowego Ze-
społu Bojowego Wojsk Specjalnych – Task Force-50 nie 
tylko wyszkolili najlepszą jednostkę antyterrorystyczną 
policji w Afganistanie, ale również sami nadali jej na-
zwę. „Afgańskie Tygrysy” – to pomysł komandosów
z Lublińca, którzy już wcześniej wyróżniali w ten spo-
sób swoich kolegów policjantów, jeszcze zanim ich jed-
nostka oficjalnie otrzymała nazwę podczas uroczysto-
ści w kwietniu 2013 r. Jednak to nie koniec twórczości 
naszych żołnierzy. Zaprojektowali oni również odznakę 
„Afgańskich Tygrysów”. Widnieje na niej tygrys trzyma-
jący zmodyfikowaną 
odznakę ISAF SOF (In-
ternational Security
Assistance Force Spe-
cial Operations Forces 
– Wojska Specjalne 
Międzynarodowych 
Sił Wsparcia Bez-
pieczeństwa). Na jej krańcach zobaczyć można flagę 
Polski i Afganistanu. Pod nią znalazła się również od-
znaka 1. Pułku Specjalnego, dzisiejszej Jednostki Woj-
skowej Komandosów. Choć misja Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego się zakończyła, Polacy pozostają
z Afgańczykami. I to nie tylko oficjalnie na odznace 
„Afgańskich Tygrysów”, ale na pewno również w ich ser-
cach i pamięci.                                                      kak

Zawodowy piłkarz został zakonnikiem

Niemiecki piłkarz zawodo-
wy, 24-letni Sebastian Pio-
trowski, postanowił wstą-
pić do klasztoru i zostać 
księdzem. Ten pochodzący 
z polskiej rodziny napastnik 
grał jeszcze w minionym 
sezonie w barwach trze-
cioligowego SV Elversberg.
3 października w bawarskim 
Paring wstąpił do nowicjatu augustiańskich kanoników 
regularnych z Windesheim. Teraz przez rok zarówno on 
sam jak i wspólnota zakonna sprawdzą, czy wybrana 
przez niego droga jest dobra dla obu stron. Jeśli się 
okaże, że tak, wówczas Piotrowski złoży śluby na okres 
trzech lat i zacznie studiować teologię w Ratyzbonie.
W rozmowie z niemieckimi mediami Piotrowski wyznał, 
że już od dawna myślał o tym, by zostać księdzem. Po-
czątkowo sądził, że studia teologiczne będzie mógł po-
łączyć z futbolem, ale to się okazało trudne. Teraz stanął 
przed wyborem: „tracić jeszcze więcej czasu przez fut-
bol” lub „pójść za planem Bożym”.
Piotrowski urodził się w Saarbrücken. W barwach SV 
Elversberg grał tylko przez jeden sezon, wcześniej był 
piłkarzem czwartoligowego FC Homburg.
Augustianie (kanonicy regularni) z Windesheim mają 
tylko jedną placówkę w Niemczech. Klasztor św. Mi-
chała w Paring nieopodal Ratyzbony objęli ponownie
w 1974 r. Kanonicy regularni żyli w tym miejscu już
w XII-XVI wieku. Wspólnota czuje się związana ze 
„współczesną duchowością”. Pracuje w okolicy, m.in.
w duszpasterstwie parafialnym.                                KAI

V. Mistrzostwa Polski Księży w Piłce Siatkowej
i I. Mistrzostwa Szczecińskich VIP-ów 

Mistrzostwa rozpoczęły się 17 paź-
dziernika wspólną modlitwą. Pierwszy 
mecz został rozegrany na hali spor-
towej jednej ze szkół salezjańskich 
w Szczecinie pomiędzy kapłanami
z archidiecezji częstochowskiej i ka-
pelanami Ordynariatu Polowego. Do 
rywalizacji stanęło dziewięć drużyn,
w tym pięć składających się z kapła-

nów pochodzących z terenu całego kraju. Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwało sześciu sędziów z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
Na trybunach zasiedli goście honorowi: Olgierd Geblewicz, marszałek wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, ks. Edward Pleń SDB, Krajowy Duszpa-
sterz Sportowców oraz ks. ppłk Piotr Sroka, proboszcz parafii garnizonowej 
pw. św. Wojciecha w Szczecinie. Mistrzostwa zakończyły się 18 październi-
ka. Pierwsze miejsce zajęli kapłani z archidiecezji częstochowskiej, drugie 
kapłani z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, trzecie Ojcowie Salezja-
nie. Kapelani reprezentujący Ordynariat Polowy uplasowali się na miejscu 
piątym. W skład drużyny weszli: ks. płk rez. Jan Wołyniec, ks. mjr Stanisław 
Garbacik, ks. mjr Robert Krzysztofiak, ks. mjr Marcin Kwiatkowski, ks. mjr 
Tomasz Paroń, ks. kpt. Hubert Andrzejewski, ks. kpt. Sebastian Piekarski, 
ks. por. Piotr Listopad, ks. ppor. Marek Okoń, ks. Mateusz Korpak oraz ks. 
ppor. Sławomir Bylina. Uczestnicy październikowych rozgrywek otrzymali 
pamiątkowe puchary i medale ufundowane przez Profesjonalną Ligę Piłki 
Siatkowej oraz dyplomy i pamiątki od organizatorów mistrzostw. 

S.B./kak
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Mielniki (Ukraina)
Na cmentarzu wojennym 9 października 2014 r. odbyła się uroczystość złożenia eks-
humowanych szczątków żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) oraz jednego 
funkcjonariusza Policji Państwowej, którzy polegli we wrześniu 1939 r. w bitwie 
stoczonej z Armią Czerwoną pod Szackiem i zamordowanych po wzięciu do so-
wieckiej niewoli. Uroczystości rozpoczęła Msza św. polowa sprawowana przez bp. 
Witalija Skomarowskiego, ordynariusza  diecezji łuckiej. Homilię wygłosił ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej. Mszę św. koncelebrowali kapłani diecezji 
łuckiej. Obecni byli m.in. Waldemar Strzałkowski, przedstawiciel kancelarii Prezy-
denta RP i dr hab. Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa. Stronę ukraińską reprezentował m.in. Swiatosław Szeremeta, szef rządowej 
Komisji Upamiętnienia Ofiar Totalitaryzmów. W uroczystościach uczestniczyli także 
przedstawiciele miejscowych władz, żołnierze Wojska Polskiego i funkcjonariusze 
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła 
Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. Zebranym towarzyszył również o. Piotr Granicki, 
proboszcz miejscowej cerkwi prawosławnej. Ceremonię złożenia szczątków żołnie-
rzy KOP oraz funkcjonariusza policji poprzedziła modlitwa ekumeniczna przedsta-
wicieli Kościołów rzymsko-katolickiego i prawosławnego. 
Szacuje się, że w bitwie pod Szackiem zginęło około 500 polskich żołnierzy, z któ-
rych część dostała się do niewoli i została zamordowana przez sowietów. Badania 
archeologiczne w celu odszukania kolejnych mogił będą kontynuowane w następ-
nych latach. Naukowcy przeprowadzą poszukiwania m.in. w okolice miejscowości 
Tynne koło Sarn oraz Piszczy.                                                                               kes

Warszawa
W kościele pw. św. Grzegorza na Cmentarzu Wolskim 15 października 2014 r. sprawo-
wana była Msza św. pogrzebowa w intencji śp. plut. pchor./kpt w st. spocz. Antonie-
go Olszewskiego ps. „Wilk”, żołnierza batalionu Armii Krajowej „Miotła”. Eucharystię 
koncelebrował ks. por. Artur Samsel, kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów. 
Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe, m.in. batalionu AK „Miotła” oraz Jednostki 
Wojskowej Komandosów, której Zespół Bojowy A dziedziczy tradycje batalionu.
Śp. Antoniego Olszewskiego pożegnali bliscy, przyjaciele, koledzy ze Środowiska 
Byłych Żołnierzy Batalionu Armii Krajowej „Miotła” wraz z Haliną Jędrzejewską ps. 
„Sławka”, żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z dowódcą płk. Wiesławem 
Kukułą, członkowie grup rekonstrukcyjnych, kibice Klubu Piłkarskiego Legia Warsza-
wa oraz zaproszeni goście.
Po zakończeniu Mszy św. trumna z ciałem śp. Antoniego Olszewskiego została
z ceremoniałem wojskowym wyprowadzona z kościoła i złożona w rodzinnej mogi-
le na Cmentarzu Wolskim.
Plut. pchor. Antoni Olszewski walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego zakoń-
czeniu został zastępcą dowódcy Oddziału Osłonowego w odtwarzanym Kierownic-
twie Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej w Częstochowie. Następnie pełnił 
służbę przy Szefie Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Uczestni-
czył w kilku akcjach bojowych i likwidacyjnych w okresie pierwszej i drugiej konspi-
racji, m.in. w styczniu 1945 r. brał udział w rozminowaniu Państwowych Zakładów 
Inżynierii oraz wiaduktu kolejowego w Ursusie, a także uczestniczył w ewakuacji 
broni plutonu „Torpeda” zakopanej w Warszawie po kapitulacji Powstania War-
szawskiego. Po wojnie był długoletnim więźniem politycznym (1949–1955). Zreha-
bilitowany w 1992 r. Sprawował funkcję przewodniczącego Środowiska Żołnierzy 
Baonu AK „Miotła”. Zmarł 7 października 2014 r. w wieku 91 lat.                      kak

Serokomla
Mszą św. sprawowaną pod pomnikiem Żołnierzy 
Września na miejscowym cmentarzu 5 paździer-
nika 2014 r. rozpoczęły się uroczyste obchody 75. 
rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej Polski 
1939 r. stoczonej przez Samodzielną Grupę Ope-
racyjną „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Eu-
charystii przewodniczył ks. płk Andrzej Dziwul-
ski, proboszcz parafii garnizonowej w Siedlcach. 
Po zakończeniu Mszy św. w obecności kompanii 
reprezentacyjnej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
z Dęblina odbyły się uroczystości z udziałem 
Waldemara Strzałkowskiego, przedstawiciela 
kancelarii Prezydenta RP, Bożeny Żelazowskiej, 
zastępcy Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, przedstawiciela władz samo-
rządowych, oraz wojska. Po okolicznościowych  
przemówieniach odczytano apel poległych. Na 
zakończenie  uroczystości młodzież miejscowej 
szkoły wystąpiła z patriotycznym programem 
artystycznym. Patronat honorowy nad obchoda-
mi 75. rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej
Polski 1939 roku objął Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisław Komorowski.               I.S.

Żary
105. Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach 
3 października 2014 r. obchodził jubileusz 70-le-
cia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. sprawowaną w kościele garnizonowym pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego, której przewod-
niczył kard. Henryk Gulbinowicz, arcybiskup se-
nior archidiecezji wrocławskiej. Homilię wygłosił 
bp Stefan Regmunt, ordynariusz zielonogórsko-
gorzowski, przewodniczący Zespołu ds. Służby 
Zdrowia. Biskupa Polowego reprezentował ks. 
mjr Władysław Jasic, proboszcz parafii garnizo-
nowej. Liturgię Eucharystii uświetnił Reprezenta-
cyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy udali się do 
Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie odbyły się 
dalsze uroczystości. Natomiast na terenie szpitala 
miał miejsce m.in. pokaz lazaretu polowego łącz-
nie z konnym transportem dla rannych. Hono-
rowy patronat nad jubileuszem objął Prezydent 
Bronisław Komorowski. 
105. Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach 
to najstarszy szpital Ziemi Lubuskiej. Początki 
jego utworzenia sięgają roku 1944. Wówczas w 
miejscowości Kock powstał 8. Polowy Ruchomy 
Szpital Chirurgiczny. Jego załogę w dużej części 
stanowili Kresowiacy. Szpital przeszedł szlak bo-
jowy z II Armią WP, wsławiając się brawurowo 
przeprowadzonym zabezpieczeniem medycz-
nym forsowania Nysy Łużyckiej. Od maja 1946 r. 
jako Szpital Garnizonowy rozpoczął stacjonowa-
nie w Żarach. W ciągu minionych 70 lat rozwinął 
się od małego polowego lazaretu. Szpital jest 
obecnie jednym z głównych ośrodków medycz-
nych Ziemi Lubuskiej.                                 S.B.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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Pomnik Poległych na terenie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu


