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Obudź się! Bóg przychodzi

Fo
t. 

C
ha

rle
s 

S/
U

ns
pl

as
h.

co
m



2

jej talentów. Chodzi więc o inwestowanie
w nią i w miejsca, gdzie jej talenty się kształ-
tują oraz przynoszą owoce. Pierwszym takim 
obszarem jest zdecydowanie edukacja, wy-
chodząc od rodziny, komórki podstawowej
i cennego elementu każdego społeczeństwa. 
Rodzina zjednoczona, płodna i nierozerwalna 
wnosi z sobą elementy fundamentalne, by 
dać nadzieję na przyszłość. Bez tej solidności 
dochodzi się do budowania na piasku, z po-
ważnymi konsekwencjami społecznymi. Z dru-
giej strony, podkreślanie znaczenia rodziny nie 
tylko pomaga dawać perspektywę i nadzieję 
nowym pokoleniom, ale także wielu osobom 
starszym, często zmuszonym do życia w wa-
runkach samotności i opuszczenia, bo nie ma 
już ciepła ogniska domowego, które byłoby
w stanie im towarzyszyć i wspierać ich.
Oprócz rodziny, są też instytucje edukacyj-
ne: szkoły i uniwersytety. Edukacja nie może 
ograniczać się do zapewnienia jakiegoś zbioru 
wiedzy technicznej, ale powinna sprzyjać bar-
dziej złożonemu procesowi rozwoju człowieka
w jego całości. Dzisiejsza młodzież chce mieć 
możliwość formacji odpowiedniej i pełnej, 
aby spojrzeć na przyszłość z nadzieją, a nie
z rozczarowaniem. Istnieje też wielki potencjał 
twórczy Europy w różnych dziedzinach poszu-
kiwań naukowych, z których niektóre nie zo-
stały jeszcze w pełni zbadane. Wystarczy po-
myśleć na przykład o alternatywnych źródłach 
energii, których rozwój w znacznym stopniu 
przyniósłby korzyść ochronie środowiska.(…)
(…)Drugim obszarem, na którym rozwijają się 
talenty człowieka jest praca. Nadszedł czas, 
aby wspierać politykę zatrudnienia, ale przede 
wszystkim trzeba przywrócić godność pracy, 
zapewniając także odpowiednie warunki do 
jej realizacji. Oznacza to z jednej strony zna-
lezienie nowych sposobów, by łączyć elastycz-
ność rynku z potrzebą stabilności i pewnością 
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Na okładce: W drodze...
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niewątpliwie centralnego miejsca krzewienia 
ludzkiej godności wobec różnego rodzaju 
przemocy i dyskryminacji, których na prze-
strzeni wieków nie brakowało również w Eu-
ropie. Dostrzeganie znaczenia praw człowieka 
rodzi się właśnie jako wynik długiej drogi, na 
którą składały się również liczne cierpienia
i ofiary. Przyczyniła się ona do uświadomienia 
sobie wartości, wyjątkowości i niepowtarzal-
ności każdej poszczególnej osoby ludzkiej. Ta 
świadomość kulturowa znajduje swój funda-
ment nie tylko w wydarzeniach historii, ale 
przede wszystkim w myśli europejskiej, wy-
różniającej się bogactwem spotkania, którego 
liczne źródła pochodzą „z Grecji i Rzymu, ze 
źródeł celtyckich, germańskich i słowiańskich 
oraz z chrześcijaństwa, które ją dogłębnie 
ukształtowało” (JAN PAWEŁ II, Przemówienie 
do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Eu-
ropy, 8 października 1988, 3), dając właśnie 
miejsce pojęciu „osoby”.
Dzisiaj promowanie praw człowieka odgry-
wa kluczową rolę w ramach zaangażowa-
nia Unii Europejskiej na rzecz wspierania 
godności osoby, zarówno w jej wnętrzu, jak
i w relacjach z innymi państwami. Jest to zaan-
gażowanie ważne i godne podziwu, bo wciąż 
istnieje nazbyt wiele sytuacji, w których istoty 
ludzkie są traktowane jak przedmioty, których 
koncepcję, strukturę i przydatność można za-
programować, a które następnie można wy-
rzucić, gdy nie są już potrzebne, gdyż stają się 
słabe, chore lub stare.
Jaka bowiem godność istnieje rzeczywiście, 
kiedy nie ma możliwości swobodnego wyraża-
nia swej myśli czy wyznawania bez ucisku swej 
wiary religijnej? Jaka godność jest możliwa 
bez jasnych ram prawnych, ograniczających 
panowanie siły i sprawiających wyższość pra-
wa nad tyranią władzy? Jaką godność może
w ogóle posiadać mężczyzna lub kobieta, 
którzy stali się przedmiotem jakiejkolwiek dys-
kryminacji? Jaką godność może mieć kiedykol-
wiek osoba, która nie ma pożywienia czy mi-
nimum niezbędnego do życia, czy co gorsza, 
pracy, która namaszcza ją godnością?
Krzewienie godności osoby oznacza uznanie, 
że posiada ona niezbywalne prawa, których 
nie może być pozbawiona arbitralnie przez 
nikogo, a tym mniej, na rzecz interesów eko-
nomicznych.
Trzeba jednak zwracać uwagę, aby nie popaść 
w pewne dwuznaczności, które mogą wyni-
kać z niezrozumienia idei praw człowieka i ich 
paradoksalnego nadużywania. Istnieje dziś 
bowiem skłonność, by rościć sobie coraz wię-
cej praw indywidualnych. (…)
(…) Dawanie Europie nadziei oznacza nie tyl-
ko uznawanie centralnego miejsca osoby 
ludzkiej, ale oznacza również promowanie 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie
Wiceprzewodniczący,
Dostojni Eurodeputowani,
Szanowni Państwo z różnych tytułów
pracujący w tej Izbie,
Drodzy przyjaciele!
Dziękuję wam za zaproszenie, by zabrać głos 
na forum tej fundamentalnej instytucji życia 
Unii Europejskiej i za daną mi przez was szansę 
zwrócenia się za waszym pośrednictwem do 
reprezentowanych przez was ponad pięciuset 
milionów obywateli 28 państw członkow-
skich. Szczególną wdzięczność pragnę wyra-
zić Panu, panie przewodniczący Parlamentu, 
za pańskie serdeczne słowa powitania skiero-
wane do mnie w imieniu wszystkich członków 
Zgromadzenia.
Moja wizyta ma miejsce ponad ćwierć wieku 
od tej, jaką złożył papież Jan Paweł II. Wiele 
się zmieniło od tamtych czasów w Europie
i na całym świecie. Nie ma już przeciwstaw-
nych bloków, które wówczas dzieliły konty-
nent na dwie części i powoli spełnia się pra-
gnienie, aby „Europa suwerenna i wyposażona 
w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do 
granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej 
jeszcze historia” (JAN PAWEŁ II, Przemówienie 
w Parlamencie Europejskim, 11 października 
1988, n. 5).
Oprócz rozszerzonej Unii Europejskiej jest 
również bardziej złożony i mocno zmieniają-
cy się świat. Jest on coraz bardziej wzajemnie 
powiązany i globalny, a więc mniej „eurocen-
tryczny”. Obszerniejszej i posiadającej większy 
wpływ Unii zdaje się jednak towarzyszyć wize-
runek Europy trochę podstarzałej i przytłumio-
nej, skłonnej by czuć się mniej uczestniczącą
w świecie, który patrzy na nią z dystansem, 
nieufnością, a niekiedy z podejrzliwością. 
Zwracając się dziś do was i wychodząc od 
mojego powołania jako pasterza, chciałbym 
skierować do wszystkich obywateli Europy 
orędzie nadziei i zachęty. (…)
(…)Zachęty, by powrócić do stanowczego 
przekonania ojców założycieli Unii Europej-
skiej, którzy pragnęli przyszłości opierającej 
się na zdolności do wspólnego działania na 
rzecz przezwyciężenia podziałów i krzewienia 
pokoju i jedności wśród wszystkich narodów 
kontynentu. W centrum tego ambitnego pro-
jektu politycznego było zaufanie do człowie-
ka, nie tyle jako obywatela ani też podmiotu 
ekonomicznego, ale do człowieka jako osoby 
obdarzonej godnością transcendentną.(…)
Bardzo zależy mi na podkreśleniu ścisłego 
związku między tymi dwoma słowami: „god-
ność” i „transcendentna”.
„Godność” to słowo-klucz, które charaktery-
zowało odbudowę po II wojnie światowej. Na-
sza historia najnowsza wyróżnia się z powodu 
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Nie potrzeba wypić trucizny
 Lub wbić sztyletu w piersi, aby się zabić 

Można popełnić samobójstwo 
i nadal chodzić po świecie

/wg. Lloyda Douglasa/ 

WEZWĘ CZAS, ABY CIĘ SĄDZIŁ WEZWĘ CZAS, ABY CIĘ SĄDZIŁ 

Nie pamiętam dokładnie, kto był autorem tej 
nadzwyczajnej powieści, do której pasuje po-
wyższy cytat; przypuszczam, że mógł być nim 
Georges Bernanos lub też François Mauriac. 
Obaj bowiem często podejmowali w swojej 
twórczości analizę problemu duchowej walki, 
jaką toczy człowiek z przeciwnościami losu, 
grzechem i własną małością. Nie zapamięta-
łem wielu szczegółów tego pięknego dzieła, 
gdyż przeczytałem je dawno temu. 
Pamiętam jednak, że fabuła powieści doty-
czyła osoby powszechnie szanowanej, o ile 
przypominam sobie, była nią osoba profesora 
pewnego uniwersytetu, który wiódł spokojny 
i tzw. „uporządkowany” tryb życia. Ów pro-
fesor miał w swym dobrze zorganizowanym 
podziale zajęć, zwyczaj udawania się w po-
rze poobiedniej na przechadzkę. Spacerował 
wówczas wzdłuż brzegu pobliskiego jeziora. 
W czasie przechadzki mijał znajomych lub 
sąsiadów, którzy pozdrawiali go z uszanowa-
niem. Wówczas profesor uchylał kapelusza
i odpowiadał im ukłonem w podzięce za ich 
uprzejmość i dowody szacunku, które zawsze 
przyjmował z ogromną wdzięcznością. Pew-
nego razu wędrując swym zwyczajem wzdłuż 
plaży, zauważył, że na brzegu stromego urwi-
ska nad wodą stoi młoda dziewczyna, która
w jakiejś nieopisanej desperacji, prawie nie-
przytomnym wzrokiem patrzy w wodę i chwie-
je się na przemian, pochylając się nad nią, to 
znów cofając się ku brzegowi. Nie potrzebna 
była ani nadzwyczajna spostrzegawczość, ani 
wiedza, by zrozumieć, że dziewczyna zamie-
rza popełnić samobójstwo. Profesor był czło-
wiekiem zbyt inteligentnym i bystrym, by nie 
pojąć dramatu, którego stał się mimowolnym 
świadkiem. Zakłopotany tym, co zobaczył, 
odwrócił się i przyśpieszając kroku, szybko 
oddalił się w przeciwną stronę. Następnego 
dnia w porannej prasie przeczytał wiadomość 
o młodej dziewczynie, która popełniła samo-

bójstwo rzucając się do wody i tonąc w jezio-
rze. Po tej tragedii profesor nie zmienił swo-
ich przyzwyczajeń. Nadal jak dawniej w porze 
poobiedniej spacerował po plaży, wzdłuż 
brzegu spokojnego jeziora. Nadal spotykał 
ludzi, którzy pozdrawiali go z szacunkiem,
a on, unosząc kapelusz, jak dawniej odpowia-
dał na ich powitania. Tak było na zewnątrz. 
Wewnątrz jednak żył już zupełnie inny, zdru-
zgotany człowiek, który każdego dnia kończył 
swój smutny spacer w miejscu na skarpie,
z którego dziewczyna rzuciła się do wody. Ten 
człowiek stając na krawędzi urwiska i patrząc 
w wodę, błagał każdego dnia o to samo: 
„Dziewczyno proszę Cię, przyjdź raz jeszcze 
w to miejsce i chciej znów popełnić samobój-
stwo, a ja uratuję Ciebie i siebie!”. 
Lecz jak się domyślamy, ani dziewczyna ni-
gdy nie powróciła nad brzeg jeziora, ani 
profesor nigdy już nie odnalazł „dawnego 
siebie”. Dlaczego? Bo cofnąć można jedynie 
wskazówki dowolnego zegara, lecz czasu nie 
potrafi cofnąć nikt. On, gdy minie, zabiera ze 
sobą wszystko.
Historię tę przed kilku laty opowiadałem 
moim żołnierzom w Afganistanie w I Niedzie-
lę Adwentu. Oni siedzieli w ławkach, skupieni 
i wsłuchani, a ja zakończyłem ją pytaniem, 
które skierowałem zarówno do nich jak i do 
siebie: „Ile Adwentów udało nam się urato-
wać?”, „Ile razy siebie w jakimś Adwencie 
uratowałeś?” „Jeśli przeczłapałeś je wszystkie 
jak niedźwiedź, to co powiesz Chrystusowi, 
gdy staniesz przed Nim, a on wezwie Czas, 
aby cię sądził?”. 
Gdy nie wygrałeś żadnego Adwentu, wówczas 
Czas cię oskarży i stanie się twoim Prokurato-
rem. Lecz, gdy choć jeden raz przeżyłeś go jak 
żołnierz Jezusa, wówczas w Czasie znajdziesz 
swego Obrońcę. I zapewniam cię – nie będzie 
on wtedy przypadkowym Adwokatem z urzę-
du. On cię profesjonalnie bronić będzie. Choć-
byś JEDEN RAZ wygrał! JEDEN RAZ!
Przed nami Adwent – mówiłem dalej moim 
żołnierzom – może kiedyś, gdy będziemy są-
dzeni, uczepimy się go jak tonący czepia się 
koła ratunkowego i powiemy: „Panie, wiele 
Adwentów minęło bezpowrotnie, i nic się

w nich nie dokonało! Ale pamiętasz ten Ad-
went w Afganistanie, w 2009 roku. Pamię-
tasz jak Cię po wielu latach przeprosiłem
w konfesjonale; jak wybaczyłem po latach tym, 
do których czułem żal i gniew; jak się wtedy 
modliłem; jak się starałem?! Pamiętasz?!”. 
Chrystus będzie pamiętał. Bo On w swej 
doskonałości, ma jedną cudowną „wadę” – 
szybko zapomina to, co przebaczył nawróco-
nemu człowiekowi; lecz najmniejszego do-
brego gestu, odruchu serca i starania z jego 
strony, nigdy nie przeoczy.
 Gdy ja mówiłem, a oni słuchali, wówczas 
żadna ze stron nie domyślała się, że wypo-
wiedziane zdania dramatycznie dotkną pię-
ciu z nich i, że oni wkrótce to, co usłyszeli 
w małej kapliczce w Afganistanie, powtórzą 
osobiście Chrystusowi, gdyż za trzy tygodnie 
zobaczą Go na własne oczy – bo zginą. Kto 
bowiem planuje umieranie w takim wieku
i w takim miejscu? Oni planowali coś wręcz 
przeciwnego. Oni planowali życie. 
Czy wygrali tamten Adwent? Tego nie wiem. 
Wierzę jednak, że bardzo chcieli go wygrać 
skoro przyszli na jego początek. Może tak jak 
ci, którzy jako dorośli szykują się do przyjęcia 
Chrztu św. a giną przed jego przyjęciem, jako 
ochrzczeni „chrztem pragnienia”, tak moi żoł-
nierze wygrali ten afgański Adwent, i w Czasie 
przywołanym przez Chrystusa znaleźli swojego 
Obrońcę. Bo pragnęli. Bo chcieli. Bo się starali.
My z łaski Bożej, doczekaliśmy tegoroczne-
go Adwentu, który być może po raz kolejny 
przegramy. A być może uda nam się go wy-
grać, po raz pierwszy w życiu, a gdy kiedyś 
(lub wkrótce?) staniemy przed Panem, a ten 
wezwie Czas, by nas sądził, my powiemy Mu 
jak moi żołnierze z Afganistanu: „Panie, wie-
le Adwentów minęło bezpowrotnie, i nic się
w nich nie dokonało! Ale pamiętasz Panie, ten 
Adwent w ………, w 2014 roku? Pamiętasz 
jak Cię po wielu latach przeprosiłem w kon-
fesjonale; jak wybaczyłem po latach tym, do 
których czułem żal i gniew; jak się wtedy mo-
dliłem; jak się starałem?! Pamiętasz?!”. 
Bądź spokojny.
Chrystus będzie pamiętał.

ks. ppłk rez. Jerzy Niedzielski

Refleksja na AdwentRefleksja na Adwent

perspektyw zatrudnienia, niezbędnych dla 
ludzkiego rozwoju pracowników; z drugiej 
strony, oznacza krzewienie odpowiedniego 
kontekstu społecznego, który nie zmierza do 
wyzysku ludzi, ale zapewnienia poprzez pracę 
możliwości budowania rodziny i wychowywa-
nia dzieci. (…)
(…) Pewien anonimowy autor z II wieku pisał, 
że „czym jest dusza w ciele, tym są w świecie 
chrześcijanie” („List do Diogneta”, 6). Zadaniem 
duszy jest wspieranie ciała, bycie jego sumie-
niem i pamięcią historyczną. A historia dwóch 
tysięcy lat wiąże Europę i chrześcijaństwo. 
Historia nie wolna od konfliktów i błędów,
a także grzechów ale zawsze ożywiana pragnie-

niem zbudowania dobra. Widzimy to w pięknie 
naszych miast, a jeszcze bardziej w pięknie wie-
lu dzieł miłosierdzia i wspólnego wzrastania, 
które kształtują kontynent. Ta historia w dużej 
części jest jeszcze do napisania. Jest ona naszą 
teraźniejszością i także naszą przyszłością. Jest 
ona naszą tożsamością. A Europa bardzo po-
trzebuje odkrycia na nowo swojego oblicza, 
aby się rozwijać, zgodnie z duchem swoich oj-
ców założycieli, w pokoju i zgodzie, bo sama 
nie jest jeszcze wolna od konfliktów.
Drodzy eurodeputowani, nadeszła pora, aby 
wspólnie budować Europę, która nie obraca 
się wokół gospodarki, ale wokół świętości 
osoby ludzkiej, wartości niezbywalnych; Eu-

ropę śmiało obejmującą swoją przeszłość
i z ufnością spoglądającą na swoją przyszłość, 
aby w pełni i z nadzieją żyć swoją teraźniej-
szością. Nadeszła chwila, aby porzucić ideę 
Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, 
aby rozbudzić i krzewić Europę uczestniczą-
cą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, wartości 
humanistyczne, a także wartości wiary. Euro-
pę kontemplującą niebo i dążącą do ideałów; 
Europę, która opiekuje się, broni i chroni czło-
wieka; Europę podążającą po ziemi bezpiecz-
nej i solidnej, będącą cennym punktem odnie-
sienia dla całej ludzkości!

Dziękuję.
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KAI: Obecnie jest to jedna z najbardziej 
prestiżowych dla teologa nagród na 
świecie? Czym jest dla Księdza osobiście 
Nagroda Ratzingera?
Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Przyjmuję 
ją przede wszystkim z ogromną wdzięczno-
ścią i radością, że praca w dziedzinie biblistyki 
została przez Ojca Świętego zauważona i do-
ceniona. Nie chodzi tylko o uznanie dla mnie, 
ale dla całego środowiska, w którym jestem 
i pracuję. Jest to również wyraz uznania dla 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, z którym od początku 
istnienia na nim Wydziału Teologicznego je-
stem bardzo głęboko związany.
Nagroda jest też dowartościowaniem bibli-
stów polskich tym bardziej, że miałem za-
szczyt przez 10 lat, czyli przez dwie pierwsze 
kadencje, przewodniczyć utworzonemu w 
2003 r. Stowarzyszeniu Biblistów Polskich. 
Aczkolwiek nagroda ma charakter indywi-
dualny, przyjmuję ją i traktuję w kategoriach 
wyróżnienia wspólnoty naszych biblistów 
oraz wzmacniania więzi między nami. Choć 
Slavica non leguntur – języki słowiańskie nie 
są zrozumiałe na Zachodzie, okazuje się, że 
tak czy inaczej polska teologia jest tam za-
uważana i udaje się nam wspólnym wysił-
kiem dokonać wiele dobrego, by owocnie 
pogłębiać wiarę chrześcijańską oraz jej rozu-
mienie i przekaz.
KAI: Nawiązując do osoby patrona na-
grody – Josepha Ratzingera, czym jest 
jego teologia dla teologa Waldemara 
Chrostowskiego?
– Nie ma lepszego określenia dla teologii jak 
to, które sięga początkami późnej starożyt-
ności i średniowiecza: fides quaerens intellec-
tum – wiara szukająca zrozumienia. Aby być 
teologiem trzeba wierzyć w Boga. Teologia 
jest tym lepsza, im głębsza jest wiara. Jeśli 
bez wiary zajmujemy się problematyką Boga 
i religii, to uprawiamy religioznawstwo czy re-
ligiologię. Czasami te dwa porządki: teologii
i religioznawstwa bywają ze sobą mylone albo 
są mieszane. Teologia zakłada kontekst wia-
ry, potrzebuje jej, nią się karmi i ją umacnia. 
Wzajemny splot, oddziaływanie, wzbogaca-
nie teologii i wiary stanowi zarówno o jako-
ści wiary, jak i potrzebie uprawiania teologii.
O tym często mówił i pisał kardynał Ratzinger 
– papież Benedykt XVI.
KAI: Poświęcił Ksiądz Profesor Biblii 
swoje życie. Czy marzy się Księdzu, aby 
z równie nabożną czcią jak Eucharystię 
traktowali polscy katolicy spotkanie
z Bogiem poprzez Słowo?
– Istnieje ścisły związek między Eucharystią 
a Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świę-
tym, ale też mamy istotne różnice. Porów-
nałbym Biblię do okna. Gdy w nie patrzymy, 
to celem nie jest szyba, lecz to, co znajduje 

się za oknem. Analogicznie, celem czytania 
i rozważania Biblii nie jest tekst jako taki,
a więc jego rozbiór gramatyczny, syntaktyczny, 
realia historyczne, społeczne czy geograficz-
ne, które są w niej zawarte, lecz dotarcie do 
rzeczywistości, która znajduje się za tekstem, 
czyli rzeczywistości zbawczej, to jest odkrycia 
obecności i działania Boga.
Słowo Boże zawarte na kartach Biblii ma 
inną naturę niż Eucharystia, stanowiąca sa-
kramentalną obecność Jezusa Chrystusa, 
którym karmimy się pod postaciami chleba
i wina. Eucharystyczna obecność ukonkretnia 
się w inny sposób niż w słowie Bożym, któ-
re wymaga od nas innego rodzaju otwarcia
i wysiłku. Eucharystia jest bardziej powszechna 
i dostępna; może się nią cieszyć także osoba 
niepełnosprawna, chora, dziecko lub starzec. 
Dzięki Eucharystii w mniejszym albo większym 
stopniu człowiek doświadcza bliskości Boga
i wchodzi z Nim we wspólnotę. Natomiast
w przypadku Pisma Świętego wymagane jest 
bardziej świadome duchowe i intelektualne 
przygotowanie.
KAI: Wciąż jednak popularna jest opinia, 
że katolicy znają Biblię słabiej od prote-
stantów. Czy to się zmienia?
– To się bardzo zmienia. Mam wrażenie, że 
protestanci w ostatnich dziesięcioleciach znają 
Biblię coraz słabiej, a katolicy coraz lepiej, acz-
kolwiek punkt wyjścia był rażąco odmienny.
Protestanci kładli mocny nacisk na znajomość 
Biblii i była ona niezwykle ważna w ich życiu 
rodzinnym i liturgii, ale w ostatnich dekadach 
to się zmieniło, zwłaszcza co się tyczy środo-
wiska rodzinnego, na niekorzyść. Natomiast
w tym samym okresie po stronie katolickiej 
widzimy olbrzymi postęp. Nie znaczy to, że 
jest wspaniale. Nie chodzi też tylko o znajo-
mość Biblii w sensie rosnącej liczby konkursów 
z wiedzy na jej temat.
Prawdziwa znajomość Pisma Świętego po-
lega na wejściu w jego świat i uczynienie 
go swoim. W wielu nurtach protestantyzmu 
obserwuje się pewne niepokojące zjawiska 
dotyczące zarówno sprawowania liturgii, jak
i przewartościowywania podstawowych norm 
moralnych i etycznych, a nawet zapatrywań 
światopoglądowych. Zdarza się, że te, któ-
re się pojawiają i są nagłaśniane, nie mają
z Biblią nic wspólnego. Nie chodzi tyle o lite-
rę Pisma, ile o jej ducha. Po stronie katolickiej
w kwestii poznawania Biblii bardzo wiele zro-
biono po II Soborze Watykańskim i naprawdę 
„ubiblijniliśmy” naszą wiarę, co widać również 
w Polsce. Dysponujemy świetnymi pomocami 
do czytania i objaśniania Pisma Świętego, ja-
kich nigdy przedtem nie mieliśmy. Cieszy fakt, 
że w polskich domach mamy kilka milionów 
egzemplarzy Biblii. Nawet gdy założymy, że 
czyta ją niewielki odsetek posiadaczy, to i tak 
odnotujemy, że autentycznych czytelników Pi-
sma Świętego są tysiące. Nie chodzi jednak o 

statystykę, lecz o świadomość, że orędzie Biblii 
powinno skutecznie kształtować nasze życie.
KAI: Czy jest jakaś kwestia, zagadnienie, 
zagadka w Biblii, której wciąż nie może 
Ksiądz Profesor odkryć?
– Jeden z najciekawszych aspektów, które od-
kryłem i staram się pogłębić, stanowi moja 
autorska hipoteza o istnieniu bardzo pręż-
nej diaspory Izraelitów w Asyrii. Istniała ona 
między końcem VIII a początkiem VI w. przed 
Chrystusem. W moim przekonaniu to jej za-
wdzięczamy wiele z fundamentów Biblii. Piszę 
o tym i mówię zwłaszcza w środowiskach na-
ukowych, zaś moja hipoteza i badania spoty-
kają się z coraz większym zainteresowaniem 
także w świecie zachodnim. Mam nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości wejdą one na dobre 
do naukowego krwioobiegu i będą stymulo-
wały dalszą dyskusję.
W Polsce, niestety, nie ma wystarczających 
warunków, aby rozwijać badania nad asyryj-
ską diasporą Izraelitów i trzeba korzystać z bi-
bliotek zagranicznych. Ale to wcale nie znaczy, 
że w najbliższej przyszłości nie zmieni się to 
na korzyść. Przypomnijmy też, że w ostatnim 
okresie wyrosło nam już całe grono biblistów 
znakomicie przygotowanych i otwartych na 
różne nowe nurty i wyzwania badawcze.
KAI: Czy kolejne biblijne odkrycia – np. 
polskie tłumaczenie Biblii Aramejskiej – 
pokazują nam nową twarz Boga i uzu-
pełniają listę zachowań lub postaw, któ-
rych Bóg oczekuje od człowieka?
– Biblia stanowi świadectwo ponawianych
– i wciąż ponawiających się – spotkań Boga 
z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Ukazuje 
nam Boga i Jego wierność oraz człowieka i jego 
niewierności. Ukazuje nam Boga i Jego stałość 
oraz człowieka, który w każdej epoce i okresie 
historycznym odczuwa wielką potrzebę życia 
z Bogiem, ale też chce układać życie po swo-
jemu. Biblia i badania nad nią nie ograniczają 
się do oryginalnego tekstu Pisma Świętego. 
Gdybyśmy mieli poprzestać jedynie na orygi-
nale Starego Testamentu, napisanego w języku 
hebrajskim, aramejskim i greckim oraz Nowe-
go Testamentu, napisanego w języku greckim, 
to zdecydowana większość wiernych nie zna-
łaby tych ksiąg w ogóle, bo nie zna tych języ-
ków. Nasz dostęp do Biblii odbywa się przez 
przekłady i dlatego są one konieczne. Każda 
nowa epoka historyczna, a właściwie każde 
nowe pokolenie, potrzebuje tłumaczenia do-
stosowanego do swojej mentalności i odzwier-
ciedlającego wyzwania, jakie przed nim stoją. 
Wśród przekładów Biblii są takie, które cieszą 
się szczególnym autorytetem i uznaniem, po-
nieważ ich początki sięgają czasów, gdy Biblia 
się kształtowała. Na tym przede wszystkim po-
lega ich waga i znaczenie. Biblia była wtedy in 
statu fieri – w trakcie stawania się.
KAI: Czyli wysiłek translatorski nie pozo-
stał bez wpływu na kształt Biblii?

O Biblii i Ziemi ŚwiętejO Biblii i Ziemi Świętej
Dzięki uprzejmości Katolickiej Agencji Informacyjnej publikujemy obszerne frag-
menty wywiadu, jakiego udzielił jej ks. prof. Waldemar Chrostowski, wybitny bi-
blista, tegoroczny laureat Nagrody Ratzingera. W rozmowie z red. Krzysztofem 
Tomasikiem, szefem działu zagranicznego KAI, ks. Chrostowski mówi o swoich ży-
ciowych pasjach: Biblii i Ziemi Świętej. Wręczenie nagrody odbyło się 22 listopada. 
Ks. prof. Chrostowski odebrał ją z rąk Ojca Świętego Franciszka.
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– Oczywiście, że tak. Możemy powiedzieć, że 
najpierw językiem świętym Boga był hebrajski 
i – w znacznie mniejszym stopniu – pokrew-
ny mu język aramejski, ale przed końcem ery 
przedchrześcijańskiej, w III i II wieku przed 
Chrystusem, Bóg „przemówił” także po grec-
ku. Upraszczając: u bram Aleksandrii Biblia He-
brajska otrzymała szatę grecką, zaś na staro-
żytnym Bliskim Wschodzie – szatę aramejską. 
Musimy podejmować wysiłek poznawania Bi-
blii Greckiej i Biblii Aramejskiej, aby zobaczyć 
jak starożytni rozumieli oryginał Biblii i w ja-
kim stopniu same przekłady wywarły wpływ 
na naturę i oddziaływanie Pisma Świętego.
Wśród przekładów chrześcijańskich szczegól-
ne znaczenie ma Wulgata, czyli przekład ksiąg 
świętych na język łaciński dokonany przez św. 
Hieronima. Jest on bardzo ważny, gdyż przez 
prawie półtora tysiąca lat, do II Soboru Wa-
tykańskiego, była to oficjalna Biblia Kościo-
ła katolickiego. Jeśli ktoś chce wiedzieć, jak 
Kościół przez ten długi czas czytał, rozumiał 
i objaśniał słowo Boże, to musi sięgnąć do 
Wulgaty. Oczywiście tych, którzy znają łaci-
nę, jest niewielu i dlatego muszą sięgnąć do 
przekładu Wulgaty na język polski, którego 
dokonał ks. Jakub Wujek. W ten sposób do-
chodzimy do rozległej problematyki specyfiki 
przekładu Biblii, jego charakteru i oddziaływa-
nia, obecności w kulturze, malarstwie, sztuce, 
poezji itd. Przykładowo, Adam Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Jó-
zef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz 
znali Biblię w tłumaczeniu ks. Wujka. Oni nie 
znali hebrajskiego, a nawet nie znali płynnie 
łaciny. Ponieważ zjawisko przekładów Biblii 
ma rodowód starożytny, dlatego bardzo cie-
kawe jest prześledzenie różnych etapów jego
dziejów i ewolucji.
W naszych czasach nastąpił niesłychany wy-
syp tłumaczeń Biblii. Mamy pięć wydań Biblii 
Tysiąclecia, każde z nich zmieniane i popra-
wiane, czasami na gorsze, ale to już osobna 
historia. Dalej mamy trzytomowe wydanie 
Biblii Poznańskiej, które ma charakter aka-
demicki, jest też przekład ks. bpa Kazimierza 
Romaniuka, który od czasów ks. Wujka stano-
wi pierwszy przekład dokonany przez jedne-
go tłumacza, mamy Biblię Paulistów wydaną 
w Częstochowie, Biblię Jerozolimską, czyli 
połączenie Biblii Tysiąclecia z komentarzem 

przełożonym z języka francuskiego, a także 
wiele cząstkowych przekładów i parafraz po-
etyckich, np. Romana Brandstaettera, Anny 
Kamieńskiej, Czesława Miłosza i innych, aż po 
przekłady literalne, dosłowne, jak ten, który 
ukazał się w ramach redagowanej przez mnie 
„Prymasowskiej Serii Biblijnej”. One wszystkie 
stymulują rozwój biblistyki, choćby przez fakt 
postawienia pytania o to, jak one nawzajem 
mają się do siebie oraz które z nich jest najlep-
sze i zaleca się do czytania.
KAI: Kolejną pasją jest Ziemia Święta. 
Odwiedził ją Ksiądz Profesor już kilka-
dziesiąt razy. Czy odkrywa Ksiądz tam 
jeszcze coś nowego?
– Oczywiście. Wskazałbym przed wszystkim 
na dwie sprawy. Pierwsza, to ogromny po-
stęp, który ma miejsce w Izraelu. Mam nadzie-
ję, że nie narażę się na zarzut stronniczości, 
jeśli powiem, że to, czego Izraelczycy dokona-
li, to prawdziwy cud. Na pustyniach wyrosły 
miasta, drogi, autostrady i cała nowoczesna 
infrastruktura. Izrael to jedno z najnowocze-
śniejszych państw na świecie, które powstało 
tam, gdzie niedawno pasły się owce i kozy.
A to „niedawno” to zaledwie pół wieku temu. 
Pierwszy raz udałem się do Izraela w 1979 
roku, na studia na Uniwersytecie Hebrajskim. 
Upłynęło trochę ponad trzydzieści lat i jest 
to zupełnie inny świat. Za każdym razem to 
widzę i szczerze podziwiam. Gdy np. w ubie-
głym roku na początku maja zaczęto budowę 
nowej drogi w okolicach Nazaretu, to rok póź-
niej była już gotowa i znakomicie wykonana. 
Gdy to porównamy z podobnymi przedsię-
wzięciami w Polsce, wrażenie jest szokujące…
Druga obserwacja jest znacznie głębsza. Znam 
miejsca święte z fotograficzną dokładnością. 
Nie muszę robić zdjęć – wystarczy, że zamknę 
oczy i widzę wszystkie miejsca, do których 
się udajemy. Dla mnie najważniejsze, oprócz 
świadomości, że jestem w miejscu, którego 
dotyczy to bądź inne wydarzenie biblijne, są 
reakcje i postawy wiernych, którzy tam się 
udają. Nie jest to bowiem turystyka, nawet 
nie jest to turystyka religijna, lecz autentycz-
ne, przesycone wiarą chrześcijańską, pielgrzy-
mowanie. W grupach, które prowadzę, do-
brze widać, jak mocno pielgrzymi przeżywają 
wymiar historii zbawienia, który realizuje się
w realiach geografii i topografii.

Mniej patrzę na konkretne miejsce świę-
te, a więcej na twarze ludzi. Widać na nich 
zaskoczenie, rozmodlenie, próbę zrozumie-
nia, lecz także wątpliwości i poszukiwania,
a z drugiej strony pewność wiary. Są to dla 
mnie najpiękniejsze i najważniejsze aspekty 
pielgrzymowania.
KAI: Co może chrześcijaninowi dać piel-
grzymka do Ziemi Świętej, skoro wszę-
dzie możemy wierzyć w Boga?
– Wiara w Boga nie wystarczy. Tych, którzy 
deklarują wiarę w Boga, jest na świecie mnó-
stwo, miliony, również w Polsce, ale często 
niewiele z tego wynika. Prawdziwym wyzwa-
niem jest nie tyle wiara w Boga, ile uwierzenie 
Bogu, czyli związanie swego życia z Bogiem. 
Oznacza to, że trzeba Boga poznawać co-
raz lepiej i głębiej, trzeba Go poznawać tak, 
jak On sam siebie nam objawił. Pielgrzymki 
pozwalają pełniej zrozumieć to, co wyznaje-
my, a mianowicie, że Bóg jest Ojcem, Synem
i Duchem Świętym, oraz że Syn Boży stał się 
w Jezusie człowiekiem. Pielgrzymki do krajów 
biblijnych pozwalają doświadczyć realności 
Wcielenia oraz realności ustawicznej obec-
ności Boga w historii. Światły katolik odróż-
nia Abrahama od Mojżesza, Dawida od Sa-
lomona, Izajasza od Jeremiasza, Ezdrasza od 
Nehemiasza i potrafi ułożyć dzieje biblijne
w spójny ciąg. Natomiast pielgrzymka to po-
dróż nie tylko do historii zbawienia, lecz także 
do geografii i topografii zbawienia.
Ktoś, kto pielgrzymuje do Ziemi Świętej, od-
krywa, że Ewangelie i całe Pismo Święte to nie 
baśń, którą można umiejscowić wszędzie, czyli 
praktycznie nigdzie, ale że Pismo Święte jest 
osadzone w konkretnych realiach. Czym innym 
jest słuchanie fragmentu Ewangelii opowiada-
jącego o burzy na jeziorze w swoim parafial-
nym kościele, a czym innym słuchanie tego 
samego fragmentu na Jeziorze Galilejskim. 
Czym innym jest słuchanie tekstu o zapowie-
dzi Eucharystii podczas liturgii w swojej para-
fii, a czym innym słuchanie jej w synagodze
w Kafarnaum. Dotykamy w ten sposób realnej 
obecności Boga w dziejach i życiu ludzi, obec-
ności, która, co się tyczy Jezusa historycznego 
i Kościoła apostolskiego, należy do przeszłości, 
ale jej życiodajne skutki wciąż trwają.

Rozmawiał Krzysztof Tomasik (KAI)
/Warszawa

Wspomnienie o Biskupie PolowymWspomnienie o Biskupie Polowym
Józefi e Gawlinie – TułaczuJózefi e Gawlinie – Tułaczu

– widziane oczami dziecka – widziane oczami dziecka 
Biskupa Polowego Józefa Gawlinę po raz 
pierwszy zobaczyłam jako mała dziewczyn-
ka – wczesną jesienią 1942 r. w Jangi-Julu, 
blisko Taszkientu w Uzbekistanie. 
Znalazłam się w ZSRR wśród wielu tysięcy 
polskich dzieci, deportowanych z rodzinami 
polskich Kresów Wschodnich w głąb Rosji 
Sowieckiej w latach 1940–1941. Cała moja 
rodzina doświadczyła represji ze strony So-
wietów – rodzice, czterej starsi bracia i ja.

W maju 1940 r. został aresztowany najstarszy 
brat Józef, uczeń gimnazjum, za działalność 
w patriotycznej organizacji „Błyskawica” 
funkcjonującej w ramach ZWZ i osadzo-
ny w ciężkim więzieniu dla „politycznych”
w Grodnie. Jesienią tego samego roku po-
dobny los spotkał naszego ojca Antoniego, 
uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 
r., pracownika Policji Państwowej w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku. Ojciec uwię-

ziony najpierw w Grodnie, następnie w Miń-
sku, zaginął bez wieści w Sowietach. Mimo 
uporczywych poszukiwań, nigdy nie odna-
leźliśmy po nim żadnego śladu. 
Mama Emilia, dwaj bracia, Stanisław, Tade-
usz i ja zostaliśmy wywiezieni w czerwcu 
1941 r., tuż przed wybuchem wojny niemiec-
ko-sowieckiej na Syberię. Natomiast 13-let-
ni brat Bronisław uciekł w momencie, gdy 
NKWD nas deportowało. 
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Wojna zburzyła dotychczasowy kruchy świat 
dziecięcy i przeniosła nas w obszar cierpienia 
i śmierci. W warunkach zesłania w krótkim 
czasie stawaliśmy się nad wiek dojrzali – nie-
mal z dnia na dzień. Uczyliśmy się zmagać
z chorobami, walczyć o przeżycie i patrzeć 
na umieranie najbliższych sąsiadów. 
Po zawarciu układu Sikorski-Majski w lip-
cu 1941 r. i ogłoszeniu tzw. amnestii, wraz
z innymi polskimi rodzinami wyruszyliśmy, 
z woreczkiem sucharów, z Krasnojarskiego 
Kraju w Środkowej Syberii do południowych 
republik dawnego Związku Sowieckiego. 
Tam generał Władysław Anders, po wyjściu 
z więzienia na Łubiance, organizował Armię 
Polską i polskie placówki wspierające ludność 
cywilną. Na południe masowo, jakby stru-
mieniami, przedzierali się Polacy z łagrów, 
posiołków, z najodleglejszych miejsc zesła-
nia. W Kazachstanie, w Dżambule, 18-letni 
brat Stanisław zgłosił się do polskiego woj-
ska, które stacjonowało w Ługowoj. 
Rozniosła się wieść o ewakuacji wojska do 
Iranu i Iraku. Obudziła się nadzieja, że pla-
nem tym zostaną objęte również rodziny 
wojskowych. Piętrzyły się trudności, bo So-
wieci niechętnie godzili się na wypuszczenie 
bezpłatnej siły roboczej, tak im potrzebnej, 
i nie chcieli, aby świat zobaczył i dowiedział 
się, jak skrajnie wyczerpani byli polscy ze-
słańcy. 
Źródłem siły do przetrwania był system war-
tości: wiara w Boga i patriotyzm wyniesiony 
z kresowych domów rodzinnych oraz soli-
darność międzyludzka - niesienie wzajemnej 
pomocy słabszym. Przetrwaniu pomagała 
miejscowa ludność, również ciemiężona 
przez reżim komunistyczny. 
Na zesłaniu nie spotkaliśmy kapłana, a tęsk-
niliśmy za uczestnictwem w sakramentach 
świętych. Ja jeszcze nie przystąpiłam do
I Komunii św. W naszej lepiance w Dżambu-
le, gdzie w małym pomieszczeniu tłoczyły 
się trzy polskie rodziny, życie religijne toczy-
ło się żywym nurtem. Widziałam jak doro-
śli, wyczerpani całodzienną pracą, klęczeli 
z różańcem w dłoniach i ufnie modlili się 
do Matki Bożej. W zanoszonych intencjach 
dominowała troska o bliskich, którzy zosta-
li w Kraju, za Polskę, która była tak daleko,
a tak bliska sercu, i zaginionych w Sowie-

tach, których nieustannie szukaliśmy wśród 
zwolnionych więźniów. Modlitwa była uko-
jeniem i źródłem nadziei. I wtedy nieoczeki-
wanie przybył do Dżambułu, ze Sztabu Armii 
Polskiej w Jangi-Julu, porucznik Wiśniewski,
w mundurze angielskim, z orzełkiem w ko-
ronie na berecie, z napisem na rękawie 
„POLAND”. Miał ze Sztabu listę opatrzo-
ną pieczęciami i przepustkę dla jedenastu 
osób, których nie odnalazł w Dżambule pod 
wskazanym adresem. Ubłagaliśmy go, aby 
zamiast tamtych osób zabrał nas. Oficer ten 
pokonał wszystkie przeszkody i zawiózł nas 
do Jangi-Jula w Uzbekistanie, blisko Tasz-
kientu. Zostaliśmy zakwaterowani w namio-
tach opuszczonych przez Sztab ewakuowany 
już do Iranu. Pierwszy raz od czasu wywózki 
zaspokoiliśmy głód dzięki trosce żołnierzy 
obsługujących  kuchnię wojskową. Sztab
w Jangi-Julu i wszystkie jednostki Armii Pol-
skiej oblegała ludność cywilna oczekująca 
pomocy. Coraz bardziej uciążliwe stało się 
znoszenie nie tylko głodu fizycznego, ale 
również silna potrzeba zaspokojenia głodu 
duchowego. 
Była niedziela. Gdy wspominam przeżycia 
tamtych dni w Jangi-Julu z mroku niepamięci 

wyłania się wysoka sylwetka dostojnika Ko-
ścioła Józefa Gawliny, jednocześnie żołnierza 
Wojska Polskiego w mundurze generała. Bu-
dził w nas zaufanie i szacunek. Uczestniczy-
liśmy we Mszy św. przez niego sprawowanej 
przy ołtarzu polowym. Tyle tygodni, miesięcy, 
a niektórzy nawet kilka lat czekali na tę chwi-
lę. Każdy się przygotował, aby godnie stanąć 
przed Tym, który przychodzi wszędzie, gdzie 
jest kapłan i przaśny chleb. Otoczyliśmy oł-
tarz polowy – żołnierska brać i cywile, któ-
rzy wynurzyli się z ziemianek wydrążonych 
w pobliżu Sztabu, lub kibitek uzbeckich
i małych domków o płaskich dachach. Ksiądz 
Biskup ubrany w szaty liturgiczne ogarniał 
spojrzeniem pełnym wzruszenia i zatroska-
nia zgromadzoną licznie rzeszę rodaków; 
widział dzieci wyglądające jak szkielety
i wynędzniałych dorosłych w łachmanach 
bez butów. 
Liturgia sprawowana była w języku łacińskim. 
Usłyszałam: Introibo ad altare Dei… – Przystą-
pię do ołtarza Bożego…A potem zabrzmiały 
słowa Ewangelii według św. Łukasza, przypa-
dające na tę właśnie niedzielę – słowa przej-
mujące i adekwatne do okoliczności: … dlate-
go powiadam wam: nie troszczcie się zbytnio 
o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym ma-
cie się przyodziać. Życie bowiem więcej zna-
czy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. 
Przypatrzcie się ptakom, nie sieją ani żną; 
nie mają piwnic ani spichrzów, a Bóg je żywi.
O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki… Przy-
patrzcie się liliom jak rosną: nie pracują i nie 
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon 
w całym swym przepychu nie był tak ubrany 
jak jedna z nich…Albowiem Ojciec wasz wie, 
że tego potrzebujecie.
Wśród uczestników usłyszałam głośny szloch. 
Były to słowa nagrody za zaufanie i całkowi-
te powierzenie losów Ojcu, który karmi ptaki
i przyodziewa lilie polne… i karmi wygłodzo-
ne dzieci. Wdzięczność przepełniała serca 
wszystkich, bo mimo głodu jednak przeżyli-
śmy. Po błogosławieństwie wszyscy w ciszy 
się rozeszli. 
Opieka duszpasterska była zorganizowana 
nie tylko w wojsku, ale i wśród ludności cy-

Biskup Józef Gawlina i gen. Władysław Anders podczas wizytacji w Jangi-Jul, Biskup Józef Gawlina i gen. Władysław Anders podczas wizytacji w Jangi-Jul, 
czerwiec 1942 r.czerwiec 1942 r.

Spowiedź wielkanocna w Habaniji (Irak), 1943Spowiedź wielkanocna w Habaniji (Irak), 1943
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wilnej. Kapelani, sami wycieńczeni w łagrach, 
spieszyli na ratunek niosąc pomoc duchową, 
materialną i medyczną polskim rodzinom do 
kołchozów odległych kilkanaście, a nawet 
kilkaset kilometrów. Pokonywali przestrzeń 
pieszo, na osiołku lub  wielbłądzie. Czuwał 
nad tym ks. prałat Włodzimierz Cieński, przy 
współpracy dowództwa wojskowego. 
Wizytację Armii Polskiej w ZSRR, młodzieży 
junackiej, młodych ochotniczek i sierociń-
ców, Biskup Polowy opisał w notatkach pt. 
„Z teki sowieckiej Biskupa Polowego” wyda-
nych w Jerozolimie w 1943 r. Tak rozpoczął 
swoją relację: Na pewno byłem pierwszym 
biskupem katolickim, którego stopa na tych 
ziemiach prastarej Sogdii stanęła. Miałem ol-
brzymi program do wykonania – mianowicie 
wizytację wszystkich oddziałów między Bu-
charą a Dżałał Abadem, na przestrzeni 2200 
km, rozrzuconych. We wszystkim pomagał 
mi szczerze gen. Anders, dowódca nie tylko 
wojska, ale również opiekun ludności cywil-
nej, a zwłaszcza dzieci, które samorzutnie 
spływały do wojska. Ileż tu powstało ochro-
nek! Historia zanotuje złotymi zgłoskami 
wyczyny ratownicze pojedynczych pułków 
dla dobra naszej ludności. Nie tylko żołd, ale 
większość racji żywnościowych szła dla braci 
cywilnej. Wszyscy byli jednym sercem i jedną 
duszą. Dzieci nasze wracały do życia, chociaż 
dziesiątkami tysięcy grobów znaczona jest 
ich droga do wojska.
Wspominając wizytację jednostek wojsko-
wych w Guzar i sierocińca w Karkin Batasz 
napisał: …bez drzewa, bez cienia, jak na pa-
telni, wśród chorób zaraźliwych, twarde było 
życie naszych dzieci. W dusznych lepiankach 
mieszkała i chorowała dziatwa stale narażo-
na na ukąszenia przez falangi i skorpiony.
A przecież ku zdumieniu wypełzłych ze swo-
ich jurt Uzbeków zanuciły świeże głosiki 
dziecinne: „Jeszcze Polska nie zginęła póki 
my żyjemy”. A gdy zaśpiewały: „Z trudu 
naszego i znoju, Polska powstanie by żyć” 
– nie wstydziliśmy się swoich łez… Lepsze 
warunki mieli tylko chorzy, których złożono 
w meczecie.
Spotkanie z Biskupem Polowym Józefem 
Gawliną pamiętają moje koleżanki. Po la-
tach, przed wyjazdem na poświęcenie Pol-
skiego Cmentarza Wojennego w Guzar
w 2007 r. z różnych stron świata otrzymałam 

listy od moich przyjaciół 
– dawnych tułaczy, którzy 
prosili o odnalezienie gro-
bów ich bliskich. Paulina 
Zaborska-Ciołek z Melbo-
urne z Australii napisa-
ła: W tym czasie (1942) 
umieścili nas w Karkin
Batasz (po uzbecku Do-
lina Śmierci), 9 km od 
Guzar w sierocińcu. Nie 
wiem czy to miejsce jesz-
cze istnieje, ale były to 
końskie stajnie z daw-
nych czasów. Spałyśmy jak sardynki w jed-
nym długim korycie, które ciągnęło się przez 
cały budynek, na twardej gołej słomie; coś 
niesamowicie gryzło, nie wiem czy wszy, 
czy pluskwy. Sufitu nie było widać, bo węże 
zostawiały swoje skóry na belkach. Tam też 
byłam bierzmowana w pożyczonej sukien-
ce. Bierzmował nas Biskup Polowy Józef 
Gawlina. Małe żywe kościotrupy – jeszcze 
je widzę, jak śpiewamy: „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy” przy zachodzie tak bardzo 
czerwonego słońca i jeszcze dotychczas łzy 
do oczu się cisną, jak tę pieśń słyszę. Dopie-
ro tu w Australii dowiedziałam się od ojca, 
że te kawałki chleba, które oszczędzaliśmy, 
pomogły mu przeżyć, bo rodzice tak jak inni 
umierali z głodu, a nam przynajmniej dawali 
jeść – nie za dużo, ale nam w tym czasie nie 
było nigdy za dużo. To są moje wspomnienia 
z lat dziecinnych. Czy jest możliwe, by zrozu-
mieli to ludzie, którzy sami tego nie przeszli? 
Nie wiem. Teraz rozumiem jak dużo zawdzię-
czamy gen. Władysławowi Andersowi – na-
pisała Paulina. 
I jeszcze jedno spotkanie z Biskupem Po-
lowym Józefem Gawliną nastąpiło przed 
opuszczeniem Sowietów. Brat Tadeusz zna-
lazł się w sierocińcu ewakuowanym wcze-
śniej do Teheranu, gdzie otrzymał z rąk Bisku-
pa Gawliny sakrament bierzmowania. Mama 
i ja ostatnim transportem wyrwałyśmy się
z Rosji Sowieckiej, gdzie zostały tysiące zroz-
paczonych Polaków, których odesłano do 
kołchozów. Nigdy nie zapomnę karkołom-
nej podróży amerykańskimi ciężarówkami 
z Aszhabadu przez Meszhed do Teheranu 
przez łańcuch górski, by przekroczyć granicę 
na wysokości 2500 m. 

Mama wspominała, że żegnał nas w Aszha-
badzie Biskup Polowy Józef Gawlina. Pod-
chodził do każdej ciężarówki, udzielał bło-
gosławieństwa na drogę i błagał, abyśmy nic 
złego nie mówili o Sowietach, gdyż mogłoby 
to zaszkodzić Polakom, którzy zostali. Wszy-
scy wzięli te słowa głęboko do serca. 
W 1964 r., po śmierci abp. Józefa Gawliny, 
Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński, znając losy 
wojenne mojej rodziny, zapytał, czy w Rosji 
Sowieckiej spotkaliśmy Biskupa Polowego. 
Byłam wdzięczna i wzruszona, bo miałam 
możliwość podzielić się moim wspomnie-
niem i wspólnie z Księdzem Prymasem po-
chylić się nad pamiątkami, które mój brat 
Stanisław, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, 
pieczołowicie zachował i przekazał mi, gdy 
go odwiedziłam w dalekim Vancouver w Ka-
nadzie. Były to obrazki z błogosławieństwem 
Biskupa Polowego drukowane w Londynie, 
modlitewniki wydane w Jerozolimie, różańce 
i inne znaki religijne, którymi żołnierze byli 
obdarowani przez bp. Józefa Gawlinę i kape-
lanów wojskowych, na drodze od Południo-
wych Republik ZSRR, gdzie organizowało się 
Polskie Wojsko (Guzar), poprzez Iran, pusty-
nię iracką, Palestynę, Liban, Egipt, a następ-
nie już w Italii, cały szlak bojowy, który brat 
przeszedł od Monte Cassino aż do Bolonii. 
Z tych pamiątek odtworzyłam cały szlak wo-
jenny mego brata Stanisława i ujęłam w for-
mie mapy marszu ku wolnej Polsce, do której 
nie mógł powrócić, a za którą tak bardzo tę-
sknił: „Droga tułacza żołnierza Armii Ander-
sa”. A takich żołnierzy były tysiące. 

Maria Gabiniewicz

Składanie życzeń wielkanocnych, 1943 r.Składanie życzeń wielkanocnych, 1943 r.

Przed kapliczką wzniesioną przez Polaków w Habaniji, Przed kapliczką wzniesioną przez Polaków w Habaniji, 
1943 r.1943 r.
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Karolina Anna Kwaśniewska: Czym jest 
Adwent? W Kościele słyszymy, że jest to 
czas oczekiwania… 
Ks. por. Artur Samsel: Adwent to jeden
z okresów roku liturgicznego w Kościele, pod-
czas którego przygotowujemy się na pamiątkę 
przyjścia Jezusa Chrystusa. 

Czy jest to jednak jedynie oczekiwanie 
na Święta Bożego Narodzenia? Przecież 
Chrystus już się narodził ponad dwa ty-
siące lat temu...
Chrystus rzeczywiście narodził się ponad dwa 
tysiące lat temu, niemniej jednak, abyśmy mo-
gli rzeczywiście tę prawdę przyjąć i przeżyć, 
potrzebujemy powtarzać ją sobie i dobrze, że 
robimy to co roku. Jednocześnie Adwent sta-
nowi również okazję, by każdy chrześcijanin 
uzmysłowił sobie, że Chrystus przyjdzie po-
wtórnie na ziemię.

Czy jest możliwe, by Chrystus „przy-
szedł powtórnie” właśnie w noc Bożego 
Narodzenia?
Nie znamy dnia ani godziny, kiedy ma do nas 
przyjść powtórnie Jezus Chrystus. Aczkolwiek 
może byłoby to właściwe, gdyby przyszedł
w okresie poadwentowym, bo człowiek jest 
wtedy bardziej przygotowany.

Jakie znaczenie mają symbole Adwentu: 
roraty, czyli Msza św. wotywna o Naj-
świętszej Maryi Pannie, świeca roratnia, 
wieniec adwentowy, lampiony?
Nie nazywałbym tych elementów symbolami, 
ale raczej misteriami. Misterium kryje w so-
bie pewną tajemnicę. Każdy z nas potrzebu-
je pewnego konkretu, aby łatwiej zrozumieć 
czym naprawdę jest Adwent. Jeśli możemy 
wziąć do ręki lampion, zobaczyć blask świecy, 
czuwać podczas rorat, zbliżamy się do tajem-
nicy, w której odnajdujemy Chrystusa. Podczas 
Mszy św. roratniej przychodzimy z lampio-
nami do ciemnego kościoła. Światło zostaje 
zapalone dopiero w określonym momencie 
liturgii. Ma to nam uświadomić, że prawdzi-
wym światłem jest Jezus Chrystus. Świeca ro-
ratnia prowadzi nas do Matki Bożej. To Ona 
jest Gwiazdą Zaranną zapowiadającą przyjście 
Mesjasza. Za Jej pośrednictwem, w Jej blas-
ku człowiek przechodzi z ciemności do świa-
tła. Adwent ma nam to uświadomić. Wów-
czas dotykamy sedna misterium, jakim jest 
przyjście samego Boga do nas. Na wieńcu 
adwentowym mamy cztery świece. Co tydzień 
zapalamy kolejną. Ma to nam uzmysłowić, że 
przybliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. 
Wieniec to swego rodzaju zegar, który ułatwia 
nam odmierzanie czasu. 

Czego może nauczyć nas Adwent?
Przede wszystkim cierpliwości. Umiejętności 
oczekiwania. Człowiek zabiegany w dzisiej-
szym świecie prawie wszystko ma podane do 
ręki. Natomiast każde oczekiwanie powoduje 
pewne napięcie. Obecnie widzę dużo niecier-
pliwości. Nawet w kancelarii parafialnej każdy 
chce załatwić wszystko od ręki i uważa, że 
wszystko mu się należy. Kiedy musi poczekać, 
zaczyna się denerwować. Na wystawach skle-
powych już w listopadzie mamy wystrojone 
choinki. Jeżeli nie nabędziemy umiejętno-
ści czekania, wszystko nam spowszednieje. 
Prawdopodobnie zatracimy również poczu-
cie przemijalności czasu. Jak często mówimy: 
„Tak szybko minął nam kolejny rok. Zanim się 
obejrzeliśmy znowu kolejne Święta Bożego 
Narodzenia”. Uważam, że sprawy, na które 
potrafimy poczekać, mają dla nas większą 
wartość.

Jak możemy się jeszcze lepiej przygo-
tować, by Święta Bożego Narodzenia 
były za każdym razem niezapomnianym 
przeżyciem?
Jeżeli Adwent ma cokolwiek zmienić w moim 
życiu, to dobrze byłoby gdybym w ciągu roku 
wykorzenił choć jedną swoją wadę. Wtedy 
kolejny Adwent miałby dla mnie znaczenie, 
bo przez rok udało mi się poprawić. Potrafi-
my dobrze przygotować się materialnie do 
świąt: kupić prezenty, prawdziwą choinkę, za-
stawić stół potrawami wigilijnymi. Ale trzeba 
zadbać również o przygotowanie duchowe.
W niektórych parafiach stawia się pusty żłó-
bek. Każde dziecko, które spełni jakiś do-
bry uczynek, przynosi suche źdźbło i kładzie
w żłóbku. W zależności od tego ile tych źdźbeł 
zostanie zebranych, figura Pana Jezusa zosta-
nie podczas Pasterki umieszczona albo na go-
łych deskach albo na miękkim sianie. Myślę, 
że gdybyśmy robili dobre uczynki, to wówczas 
Adwent miałby dla nas szcze-
gólną wartość. Stalibyśmy się 
też bardziej ludzcy. 

Kto może stanowić dla nas 
wzór oczekiwania?
Niedoścignionym wzorem dla 
nas, ludzi wierzących, jest Mat-
ka Boża. Potrafiła oczekiwać 
w cichości swojego serca. Gdy 
Anioł zapewnił Ją, że ma uro-
dzić Syna Bożego, nie rozpo-
wiedziała wszystkim tej nowi-
ny, nie wynosiła się nad innych, 
ale udała się do swojej krew-
nej, Elżbiety, by jej pomóc. Nie 
czekała biernie, ale zdecydo-

wała się na służbę. My również powinniśmy 
nauczyć się oczekiwania poprzez swoją pracę, 
dokonywanie zmian we własnym życiu. 

Jest Ksiądz obecnie kapelanem Jednost-
ki Wojskowej Komandosów z Lublińca. 
Żołnierze, którzy w niej służą często wy-
jeżdżają na misje, szkolenia – również 
za granicę. W jaki sposób kapelan może 
wspierać bliskich żołnierzy, którzy bory-
kają się z tęsknotą oraz lękiem o zdro-
wie i życie swojego męża, ojca, syna?
Jestem w jednostce od niedawna, bo od lu-
tego tego roku. Aczkolwiek kilku jej żołnierzy 
poznałem wcześniej w Afganistanie. Rzeczy-
wiście komandosi to grupa najczęściej wyjeż-
dżających żołnierzy poza granice państwa. Do 
tej pory miałem również okazję spotkać się
z ich bliskimi: żonami, dziećmi, także rodzica-
mi. Z reguły są oni przygotowani do rozłąki, 
rozumieją specyfikę jednostki. Służę im pomo-
cą poprzez rozmowę, drzwi kancelarii są dla 
nich otwarte. Staram się też zawsze mieć czas 
dla żołnierzy. Jeśli poświęca się im uwagę, 
wtedy łatwiej im przeżywać rozłąkę z rodziną. 
Uważam, że każdy z nas, kapelanów, powi-
nien mieć zarezerwowany czas dla żołnierzy, 
z którymi służymy.

Był Ksiądz na misjach w Argentynie. Co 
skłoniło Księdza do wyjazdu?
Powołanie misyjne jest tzw. moim powoła-
niem w powołaniu. Do wyjazdu przygoto-
wywałem się już od pierwszego roku kapłań-
stwa. Do biskupa diecezji białostockiej, do 
której należałem, zwrócił się biskup z Brazylii
z prośbą o delegowanie dwóch księży na mi-
sje. Abp Edward Ozorowski, ówczesny biskup 
pomocniczy diecezji białostockiej, zapytał nas 
– niespełna rok temu wyświęconych kapłanów 
– czy nie mielibyśmy ochoty tam pojechać. Po-
wiedział to niejako żartem, myśląc, że żaden 

Sprawy, na które potrafimy poczekać, Sprawy, na które potrafimy poczekać, 
mają dla nas większą wartośćmają dla nas większą wartość

Do czego wzywa nas okres Adwentu? Dlaczego na pewne rzeczy war-
to poczekać? Co jedzą Argentyńczycy w Wigilię i do czego służy czas? 
– na te oraz inne pytania odpowiedział Naszej Służbie ks. por. Artur 
Samsel, kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów.
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z nas się nie zgłosi. Ku jego zdziwieniu, zgło-
siłem się. Było to jednak za wcześnie. Dobrze 
jest najpierw służyć w swojej diecezji przez 
pięć lat. Zdobywa się wówczas doświadcze-
nie, które potem się przydaje. Sprawa mojego 
wyjazdu na misje czekała więc jeszcze cztery 
lata. Po pięciu latach kapłaństwa biskup zgo-
dził się, abym razem kolegą, ks. Jakubem, roz-
począł przygotowania do wyjazdu do diecezji 
Posadas w Argentynie. Tamtejszy biskup Juan 
Rubén Martinez podobnie jak biskup z Brazylii 
prosił o polskich księży. Po jakimś czasie mo-
gliśmy przekonać się, że najlepszym „towarem 
eksportowym” z Polski w tamte rejony jest 
ksiądz. Krążyła opinia o polskich kapłanach, 
że wiedzą, gdzie jest ich miejsce w Kościele
i znają się na swojej służbie. To, co mnie po-
ciągnęło do wyjazdu na misje, to możliwość 
zobaczenia Kościoła w szerszej perspektywie, 
nie tylko własnego kraju, czy nawet Europy. 
To naprawdę ubogaca i pozwala zrozumieć 
powszechność Kościoła. 

Czym się różni Kościół argentyński do 
tego, który znamy w Polsce?
Jako naród jesteśmy bardzo podobni do Ar-
gentyńczyków. Liczba ludności w obu kra-
jach wynosi około czterdziestu milionów. 
Dziewięćdziesiąt procent populacji argen-
tyńskiej to katolicy, jednak są to katolicy
„z ochrzczenia”. Zaledwie pięć procent prak-
tykuje niedzielną Mszę św. Nie do końca jest 
to ich winą, gdyż w kraju brakuje kapłanów. 
Podejmując refleksję na ten temat wraz z bp. 
Martinezem, zauważyliśmy, że liczba powo-
łań zależy od kondycji rodziny. Kiedy Ksiądz 
Biskup utworzył seminarium na terenie die-
cezji Posadas, zgłosiło się dwudziestu klery-
ków. Gdy minął rok, połowa z nich odeszła. 
Okazało się, że ci, którzy zostali, pochodzili
z pełnej rodziny. Reszta wychowywana zo-
stał przez krewnych: wujków lub dziadków. 
Myślę, że adekwatne są tu słowa jednego
z moich profesorów, który twierdził, że je-
żeli człowiek nie otrzymał w rodzinie prawi-
dłowego fundamentu i nie wie jak wygląda 
służba ojca, matki, wtedy może mieć pewne 
trudności w podjęciu misji kapłańskiej. Wy-
gląda na to, że w Polsce kondycja rodziny nie 
jest taka zła, skoro mamy nadal sporo powo-
łań kapłańskich. To mnie bardzo cieszy. W na-
szym kraju przeciętnie jeden kapłan przypada 
na dwa tysiące wiernych, natomiast w Argen-
tynie – jeden kapłan na dwadzieścia tysięcy 
wiernych. Praca w tamtejszej diecezji wyma-
gała więc od nas dziesięciokrotnie większe-
go wysiłku. Co nie znaczy, że jej efekty były 
mniej widoczne. Parafia, którą otrzymałem, 
sąsiadowała z parafią mojego kolegi. Każdy
z nas miał do obsługi własny kościół para-
fialny oraz kilka kaplic dojazdowych: ja – 
dziewięć, ks. Jakub – dziesięć. Z początku
w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w po-
szczególnych kaplicach uczestniczyły trzy, cza-
sem cztery osoby. Gdy zbliżał się czas powrotu 
do Polski, do kaplic przychodziło już tyle wier-
nych, że wszystkie ławki były zajęte.
Przed naszym przyjazdem do diecezji zdarza-
ło się, że Msza św. sprawowana była raz na 
trzy miesiące. Jak ktoś przychodzi na Eucha-
rystię cztery razy w roku, to trudno wymagać 
od niego, by wyrobił w sobie nawyk coty-

godniowego uczestniczenia 
w niedzielnej Mszy św., nie 
wspominając o umiejętności 
spowiadania się. Wraz z kole-
gą zadaliśmy sobie trochę wię-
cej trudu, bo sprawowaliśmy 
Mszę św. w kaplicach raz na 
dwa tygodnie. Chociaż kosz-
towało nas to sporo wysiłku, 
nasza praca zaczęła przynosić 
efekty.

W którym roku wyjechał 
Ksiądz do Argentyny?
Był to początek 2003 roku.
W Polsce trwała zima, a tempe-
ratura powietrza na zewnątrz 
wynosiła minus dwadzieścia 
stopni. Wylądowałem w Bu-
enos Aires, w okresie letnim, kiedy temperatu-
ra sięgała trzydziestu pięciu stopni.

Nie miał Ksiądz trudności z zaaklimaty-
zowaniem się?
Pierwszy rok nie był taki trudny. Temperatura 
nie stanowiła wielkiego problemu. Bardziej 
uciążliwa była wilgotność powietrza. Akurat 
przebywaliśmy w rejonie, gdzie panuje klimat 
subtropikalny. Tutaj też kręcono film „Misja” 
z Robertem De Nirem i Jeremym Ironsem
w rolach głównych. Wilgotność zaczęła da-
wać się we znaki dopiero po dwóch latach. 
Wtedy człowiek był młodszy. Teraz nie wiem, 
jak bym zniósł ten klimat. Z początku dziwi-
liśmy się dlaczego prysznice nie mają kotary. 
Ale wkrótce doceniliśmy ten stan rzeczy. Jak 
się bierze prysznic sześć razy dziennie, po co 
komukolwiek kotara?

Jak przyjęli Księdza Argentyńczycy?
Bardzo życzliwie. Ucieszyli się, że będą mieli 
własnego księdza. Nadal jesteśmy spadkobier-
cami tradycji Ojca Świętego Jana Pawła II, te-
raz także Świętego Kościoła Katolickiego. Jest 
on bliski sercu Argentyńczyków, dlatego ich 
stosunek do polskich kapłanów jest bardzo 
pozytywny. Usłyszałem nawet stwierdzenie
z ust jednego z tamtejszych diakonów, że tak 
jak papież Jan Paweł przybył z dalekiego kraju 
do Rzymu, tak oni otrzymali proboszcza, który 
przybył do nich z daleka i to z ojczyzny św. 
Jana Pawła II.

Jak wygląda Boże Narodzenie w Argen-
tynie?
Wygląda trochę inaczej niż w Polsce. Przypa-
da na okres kończący rok kalendarzowy, który 
jest jednocześnie zakończeniem roku szkolne-
go. Dzieci udają się na wakacje, które trwają 
w styczniu i lutym. Na pewno święta robią 
inne wrażenie, gdy nie ma śniegu, a choinka 
stoi w czterdziestostopniowym upale, chociaż 
przystrojona tak jak u nas. Pierwszy raz też
w Wigilię jadłem mięso. Argentyńczycy uważa-
ją, że mięso z prosiaka, które jest prawdziwym 
przysmakiem, to potrawa najbardziej godna 
narodzin Chrystusa. Akurat prowincja, w któ-
rej się znajdowałem, jest swego rodzaju ty-
glem narodowościowym. Można spotkać tam 
ludzi pochodzących z Polski, Ukrainy, Niemiec, 
krajów ościennych, jak Brazylia, Paragwaj. 
Kuchnia jest tam bardzo bogata, choć dość 

podobna do naszej. Popularnością cieszy się 
regionalna wołowina. Co ciekawe w mojej pa-
rafii znajdowała się tylko jedna rodzina wywo-
dzącą się z naszego kraju. Natomiast w parafii 
mojego kolegi, która znajdowała się raptem 
dwanaście kilometrów ode mnie, co trzecie 
nazwisko w książce telefonicznej było pol-
skie. Byli to ludzie przyznający się do tego, że
z pochodzenia są Polakami, jednak nie potra-
fili już mówić po polsku. Zwyczaje świąteczne 
w Argentynie są zatem bardzo podobne do 
naszych. Tak samo przeżywa się roraty. Po-
nieważ Mszę św. sprawowałem popołudniu, 
gdy jest jeszcze jasno, musiałem wytłumaczyć 
wiernym, co symbolizuje światło lampki, któ-
rą każdy z nich przynosił do kościoła. Pasterkę 
sprawuje się trochę wcześniej, gdyż o północy 
odpala się petardy. Towarzyszy temu wrzask 
na całą okolicę, że oto właśnie narodził się 
Jezus Chrystus. Argentyńczycy dzielą się rów-
nież opłatkiem. Nie mają natomiast drugiego 
dnia Świąt Bożego Narodzenia.

Co najbardziej zapamiętał Ksiądz z tej 
misyjnej przygody w Argentynie?
My, zabiegani Europejczycy, często patrzymy 
na zegarek. Gdy przybyłem z ks. Jakubem do 
Buenos Aires, podczas wspólnej kolacji z pro-
boszczem jednej z parafii zostaliśmy popro-
szeni o zdjęcie zegarków. Proboszcz wziął je 
i wyrzucił do kosza, mówiąc: „To jest pierw-
sza lekcja z Ameryki Południowej – wy Euro-
pejczycy macie zegarki, a my mamy czas”.
I rzeczywiście szybko musieliśmy się nauczyć, 
że w Argentynie wszyscy mają czas. Jeśli mó-
wią, że coś zrobią jutro, czyli „mañana”, to 
znaczy, że będzie gotowe za tydzień, a jeśli 
za tydzień, to tak naprawdę mogę spodzie-
wać się tego za miesiąc. Dlatego rozumiałem, 
że jeśli intendent obiecał mi, że za miesiąc 
zrobi w mojej sypialni klimatyzację, to w re-
zultacie oznaczało to, że będę ją miał za rok. 
Myślę jednak, że tego możemy uczyć się od 
Argentyńczyków – by mieć czas, zwłaszcza 
dla rodziny.

Czego życzyłby Ksiądz żołnierzom na te-
goroczne Święta Bożego Narodzenia?
Życzę, by mogli przeżywać je w gronie naj-
bliższych. By mieli okazję doświadczyć, że są 
wśród tych, którzy zawsze ich kochają. 

Dziękujemy za rozmowę.
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W hołdzie lotnikom
Patronka polskich lotników, Matka Boża Loretańska, zyskała nowe miejsce kultu we 
wrocławskiej Bazylice Garnizonowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej. W przeddzień od-
pustu parafialnego, 16 listopada 2014 r., abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, 
poświęcił nową kaplicę, w której środowisko lotników, ich rodzin i wszystkich, któ-
rzy zawdzięczają „tak wiele, tak nielicznym” (z przemówienia brytyjskiego premie-
ra Winstona Churchilla o polskich lotnikach zasłużonych w Bitwie o Anglię) będą 
mogli polecać ich dusze wstawiennictwu Maryi.

li: gen. Lech Majewski oraz prezydent Rafał 
Dutkiewicz. Poświęcił ją abp. Józef Kupny. 
Istniejący w tym miejscu wcześniej wiatrołap 
został w tym roku zaadoptowany na „Do-
mek Loretański” z rzeźbą Matki Bożej Lore-
tańskiej, patronki lotników. Również – jak to 
podkreślano w czasie uroczystości – zapro-
jektowany i wykonany przez pracownię zna-
nej dolnośląskiej twórczyni Anny Lamparskiej 
witraż podkreśla związek kaplicy z lotnikami. 
Na tle zachodzącego słońca widać czerwo-
no-biały znak Sił Powietrznych RP oraz sa-
moloty przecinające niebo. Bardzo wyraźnie 
ten witraż wskazuje na związki przeszłości
z teraźniejszością. Znalazły się na nim bo-
wiem dwa historyczne samoloty RWD-6 od-
dające hołd pilotom Żwirce i Wigurze oraz 
współczesne samoloty F-16. W centralnej 
części zwieńczenia okna nad lotami czuwa 
Duch Święty pod postacią Gołąbka. Witraż 
wykonano w nowatorskiej technice fusingu.
Dziękując Księdzu Arcybiskupowi za dokona-
nie aktu poświęcenia Kaplicy, przewodniczący 
komitetu zajmującego się powstaniem tego 
dzieła, emerytowany gen. bryg. Zbigniew 
Janoś, podkreślił, że jest poruszony słowami 
homilii wygłoszonymi przez abp. Kupnego. 
W sposób szczególny podziękował wszyst-
kim, dzięki którym to przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane: prezydentowi Dutkiewiczowi, 
Urzędowi Miejskiemu, Dowództwu General-
nemu, Instytutowi Technicznemu Wojsk Lot-
niczych, firmom: „Adam Bisek”, „TIM”, „De-
xpol”, spółce „Rafin”, Krajowemu Rejestrowi 
Długów, Wrocławskiemu Portowi Lotniczemu, 
Aeroklubowi Wrocławskiemu, Wojskowe-
mu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu 
„Swat”, Hurtowni Kamienia Budowlanego
w Piławie, Związkowi Polskich Spadochronia-
rzy, Kołu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
nr. 1 im. III Korpusu Obrony Powietrznej, To-
warzystwu Lotniczemu w Świebodzicach oraz 
wykonawczyni witraża – Annie Lamparskiej. 
Kierując słowa wdzięczności do ks. płk. prał. 
Janusza Radzika, gen. Janoś stwierdził, iż 
„współpraca z nim była tak zgodna, że zwy-
czajna znajomość przekształciła się w prze-
piękną przyjaźń”.
Z kolei gen. broni pil. Lech Majewski pod-
kreślił w swoim wystąpieniu, że teraz kiedy 
opanowujemy najbardziej nowoczesne sa-
moloty, budujemy nowy system kierowania
i dowodzenia, wszystkie rodzaje Sił Zbroj-
nych tworzą jedność. Mając na uwadze trud-
ną sytuację w Europie Wschodniej, polscy 
lotnicy pokazują na ziemi i w powietrzu to, 
co najbardziej i najlepiej potrafią.
W imieniu Biskupa Polowego Wojska Polskie-
go Józefa Guzdka, metropolita wrocławski 
wręczył gen. Janosiowi medal „Milito pro 
Christo”, najwyższe odznaczenie przyznawa-
ne przez biskupów polowych. Ordynariusz 
wojskowy uhonorował generała za jego 
wieloletnią pomoc i zasługi dla wrocławskiej 
Bazyliki Garnizonowej.

mz, jes

nym sprawdzianem wartości bojowej lotnic-
twa była wojna polsko-bolszewicka, potem, 
od lat trzydziestych ubiegłego stulecia, za-
częto wyposażać lotnictwo w samoloty ro-
dzimej konstrukcji i produkcji. W tym okresie 
Polska zanotowała wspaniałe osiągnięcia 
sportowe; przelot na trasie Warszawa- Tokio- 
Warszawa, lot przez Atlantyk, bohaterskie 
wyczyny polskich lotników Franciszka Żwir-
ki i Stanisława Wigury. Kaznodzieja przy-
pomniał, że nasi lotnicy zapisali wspaniałą 
kartę w czasie II wojny światowej; najpierw
w kraju, podczas kampanii wrześniowej,
a po zakończeniu ok. 11 tys. pilotów, żołnierzy 
lotnictwa oraz personelu lotniczego dostało 
się przez Rumunię i Węgry na Zachód. Wielu 
Polaków walczyło w brytyjskich dywizjonach 
lotniczych. Polskie siły powietrzne systema-
tycznie się rozwijały, liczyły 15 dywizjonów.
– Kaplica Lotników Polskich winna przypomi-
nać nam wszystkim o dorobku lotników woj-
skowych i cywilnych w kształtowaniu dzie-

dzictwa cywilizacyjnego Wrocławia, Dolnego 
Śląska, szczególnie w ostatnim stuleciu. Niech 
będzie też wyrazem szacunku dla tych wszyst-
kich, którzy lata pracy, całe swoje serce oddali, 
po to, aby spełniać marzenia o locie ponad 
chmurami stwierdził metropolita wrocławski.
– Dziękując Bogu za opiekę nad lotnikami
i wszystkimi podróżującymi samolotami pro-
śmy dzisiaj Pana Boga: Panie, Ty pozwoliłeś 
człowiekowi wykonywać dzieła wielkie i wspa-
niałe, wysłuchaj nasze prośby, które Tobie 
przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretań-
skiej przedkładamy. Niech lotnicy, cała służ-
ba pomocnicza z Twoim Błogosławieństwem 
roztropnie i mądrze wypełniają swoje obo-
wiązki, tak by wszyscy, którzy pełnią służbę 
w lotnictwie i odbywają podróże samolotami 
szczęśliwie docierali do celu swojego przezna-
czenia – zakończył modlitwą abp Józef Kupny.
Otwarcia Kaplicy Lotników Polskich dokona-

Proboszcz wrocławskiej wspólnoty, dziekan 
Sił Powietrznych i prepozyt Kapituły Elż-
bietańskiej, ks. płk prał. Janusz Radzik, we 
współpracy ze środowiskiem lotników i ludź-
mi dobrej woli zbudowali dzieło na chwałę 
Bożą i ku pożytkowi wiernych. 
– Kaplica Lotników Polskich – mówił gospo-
darz świątyni, ks. płk. prał. Janusz Radzik, 
będzie wyrazem hołdu polskim lotnikom, 
szczególnie tym dolnośląskim, którzy byli
i są symbolem męstwa i odwagi, a poprzez 
swoje poświęcenie, pasje zawodowe odda-
wali się i oddają się lotniczej sprawie.
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: 
gen. broni pilot Lech Majewski, Dowódca Ge-
neralny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Miro-
sław Hermaszewski, pierwszy polski kosmo-
nauta (przed laty był najpierw dowódcą eska-
dry, a potem pułku lotnictwa myśliwskiego 
we Wrocławiu), gen. bryg. Wojciech Lewicki, 
dowódca Garnizonu Wrocław i III Brygady 
Radiotechnicznej, przedstawiciele władz wo-

jewódzkich i miejskich prezydentem miasta 
Rafałem Dutkiewiczem i Ewą Mańkowską, wi-
cewojewodą województwa dolnośląskiego, 
reprezentanci organizacji, stowarzyszeń lotni-
czych i współpracujących z Bazyliką Garnizo-
nową. Na odpustową Eucharystię do Bazyliki 
Garnizonowej przybyła delegacja Zgroma-
dzenia Sióstr Loretanek na czele z Przełożoną 
Generalną s. Stefanią Korbuszewską.
Mszę św. koncelebrowali kapelani lotnictwa, 
Służby Celnej, a w stallach zasiedli również 
kanonicy Kapituły Bazyliki św. Elżbiety, na 
czele z jej dziekanem ks. płk. prał. Zbignie-
wem Kłuskiem i sekretarzem ks. płk. prał. 
Sławomirem Pałką.
Nawiązując w homilii do dziejów polskich 
skrzydeł, abp Józef Kupny wskazał, że pol-
skie lotnictwo rodziło się w okresie zmagań 
i walk o ukształtowanie i stabilizację granic 
odrodzonej Ojczyzny. W tym czasie szczegól-

d l ł ld k h k h d

Abp Józef Kupny czyta modlitwę błogosławieństwa Abp Józef Kupny czyta modlitwę błogosławieństwa 
przed kaplicą Matki Bożej Loretańskiejprzed kaplicą Matki Bożej Loretańskiej

W Bazylice św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu i poświęcono nową kaplicęW Bazylice św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu i poświęcono nową kaplicę
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 10 stycznia 
1879 r. w Tarnowie, jako 
syn Leona i Anny z domu 
Klein. Do gimnazjum 
uczęszczał w Tarnowie, 
a następnie we Lwo-
wie. 10 stycznia 1894 r. 
wstąpił do Towarzystwa 
Jezusowego w Starej 

Wsi koło Brzozowa. Odprawił dwuletni no-
wicjat, który zakończył 11 stycznia 1896 r. 
złożeniem pierwszych ślubów zakonnych. 
W latach 1901–1903 był uczniem jezuickie-
go gimnazjum w Chyrowie. 19 maja 1903 r. 
zdał egzamin dojrzałości. Studia teologiczne 
odbył w Krakowie. 14 kwietnia 1906 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie z rąk bp. Anatola 
Nowaka, sufragana krakowskiego. W latach 
1906–1910 studiował historię na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 1910–1912 był nauczycielem histo-
rii i geografii w gimnazjum w Chyrowie. Trze-
cią probację zakonną odprawił w Tarnopolu 
(1912–1913). W latach 1913–1914 wykładał 
historię Kościoła na zakonnym studium teo-
logicznym w Krakowie. Ostatnie śluby zakon-
ne złożył 2 lutego 1914 r. 
29 grudnia 1915 r. został kapelanem 4. puł-
ku piechoty Legionów Polskich. Energiczny
i zaradny odwiedzał żołnierzy na froncie i na 
tyłach. Na odcinku 4. Pułku z jego inicjatywy 
powstała piękna drewniana kaplica w stylu 
podhalańskim. Urządzony w niej na Wielka-
noc 1916 r. Grób Pański stał się sławny w całej 
Brygadzie. W szeregach pułku przeszedł całą 
kampanię wołyńską. Uczestniczył w krwawej 

bitwie pod Kostiuchnówką trwającej od 4 do 
6 lipca 1916 r., gdy legioniści na redutach 
obrony – Polskiej Górze, Polskim Lasku i Re-
ducie Piłsudskiego – stawili czoła potężnym 
siłom rosyjskim próbującym przełamać front 
w czasie tzw. ofensywy Brusiłowa. Zaopatry-
wał ciężko rannych, grzebał zabitych, prze-
nosił meldunki.
13 stycznia 1917 r., po konflikcie z dowódcą 
pułku płk. Bolesławem Roją, przeniósł się do 
6. pułku piechoty stacjonującego w Dęblinie. 
W lecie 1917 r., po kryzysie przysięgowym
i rozwiązaniu Legionów, wstąpił do Polskiego 
Korpusu Posiłkowego. Objął funkcję kapelana 
3. pułku. Po bitwie pod Rarańczą, 16 lutego 
1918 r., przeszedł front austriacko-rosyjski. 
Wstąpił do II Korpusu Polskiego w Rosji, 
obejmując stanowiska dziekana tej formacji. 
11 maja 1918 r., po bitwie pod Kaniowem 
uniknął niewoli niemieckiej. Przedostał się 
do Kijowa, a potem do Żytomierza. Pomagał 
ukrywać się polskim żołnierzom. W Kijowie 
wygłosił patriotyczne kazanie, co ściągnęło 
na niego uwagę Niemców, a Austriacy wydali 
na niego zaocznie wyrok śmierci. W paździer-
niku 1918 r., pod przybranym nazwiskiem 
Nowina, został powołany przez bp. Ignacego 
Dubowskiego, ordynariusza łucko-żytomier-
skiego, na profesora w nowo otwartym Semi-
narium Duchownym w Żytomierzu. Wykładał 
historię Kościoła, homiletykę i patrologię. Na 
kresach przetrwał rządy petlurowców, bia-
łych, bolszewików, aż doczekał się wyzwole-
nia tych terenów przez Wojsko Polskie.
Od stycznia do sierpnia 1921 r. był katechetą 
w szkole rzemieślniczej i seminarium nauczy-

Ks. podpułkownik Kazimierz Konopka (1879–1941) – jezuita, kapelan 4. i 6. pułku piechoty 
Legionów Polskich, dziekan II Korpusu Polskiego w Rosji

cielskim żeńskim oraz kapelanem szpitala 
wojskowego w Chełmie Lubelskim. W 1921 r.
zorganizował Gimnazjum Św. Kazimierza
w Wilnie i został jego dyrektorem. Od 1922 r. 
był profesorem historii i geografii w Gimna-
zjum OO. Jezuitów w Chyrowie. Równocze-
śnie pełnił posługę duszpasterską w domu 
poprawczym w Przedzielnicy koło Przemy-
śla oraz wśród robotników w kopalni ropy
w Ropience. W latach 1931–1933 przebywał 
w misji jezuickiej w Rodezji Północnej (obec-
na Zambia), jako wizytator szkół misyjnych. 
Po powrocie do Polski uczył w gimnazjum 
chyrowskim. Od czerwca do sierpnia 1937 r. 
pracował wśród Polonii duńskiej w Lrhaus na 
Jutlandii. W 1938 r. został ministrem Domu 
Rekolekcyjnego Św. Józefa we Lwowie. Po 
zajęciu Lwowa przez Sowietów opiekował 
się więźniami. Zginął 26 czerwca 1941 r., 
zastrzelony przez żołnierza sowieckiego
w ogrodzie Domu Rekolekcyjnego. Spoczywa 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Ks. Konopka był odznaczony Krzyżem Nie-
podległości, Orderem Polonia Restituta 4 kla-
sy i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Współ-
pracował z wieloma czasopismami, w których 
opublikował kilkaset artykułów, recenzji i no-
tatek bibliograficznych. W 1993 r. ukazały się 
jego pamiętniki z okresu służby w Legionach: 
„Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady 
Legionów Polskich”.
Jego nazwisko umieszczono na epitafium
w kościele OO. Jezuitów w Nowym Sączu 
upamiętniającym jezuitów – ofiary wojny
i dyktatury komunistycznej.

Bogusław Szwedo

Jednym z ciekawszych zjawisk ostatnich 
lat jest obecność historii w popkulturze, 
czyli zainteresowanie artystów temata-
mi historycznymi, o których starają się 
opowiadać językiem zrozumiałym dla 
odbiorców tego nurtu.  

Zjawisko to obserwować można w kinie, 
gdzie, dzięki zaangażowaniu młodych twór-
ców, po wielu latach posuchy powstały dwa 
filmy o Powstaniu Warszawskim, które, choć 
niekiedy rozmijają się z gustami starszego 
pokolenia, stanowią interesującą próbą ar-
tystycznego zmierzenia się z tematem wojny 
przez ostatnie lata okazyjnie traktowanym
w polskim kinie.
Podobnie rzecz się ma z rynkiem muzycznym. 
W ubiegłym roku powstał album „Panny Wy-
klęte”, projekt muzyczny Fundacji Niepodle-
głości we współpracy z Dariuszem Malejon-
kiem i artystkami polskiej sceny muzycznej, 
zainspirowany historią Żołnierzy Wyklętych. 

Podróż z „Pannami Wygnanymi”
Okazją ku temu był Rok Żołnierzy Wyklętych, 
a bezpośrednią inspiracją postać Danuty 
Siedzikówny ps. „Inka”, 17-letniej sanita-
riuszki działającego po wojnie na Pomorzu
4. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK, aresz-
towanej, torturowanej, skazanej na śmierć
i zamordowanej w sierpniu 1946 w gdań-
skim więzieniu. Płyta odniosła sukces, nie tyl-
ko ze względu na obecność na niej licznych 
gwiazd polskiej sceny muzycznej, ale także 
dzięki umiejętnemu zainteresowaniu młode-
go pokolenia dramatyczną historią Żołnierzy 
Wyklętych. W tym roku w przeddzień Święta 
Niepodległości ukazał się drugi album, „Pan-
ny Wyklęte – Wygnane”, który stanowi konty-
nuacje wspomnianego wcześniej projektu.
Tym razem Darek Malejonek i Maleo Reagge 
Rockers wraz z topowymi artystkami zabie-
rają słuchaczy w podróż razem z tułaczami 
ewakuowanymi z ZSRR. Teksty do muzyki 
poruszają tematy zesłania, poniżenia, udrę-
ki, głodu, zimna, chorób, śmierci – tragedii 

tysięcy Polaków. Przypominają także walkę
o ojczyznę prowadzoną na obcej ziemi, tęsk-
notę za rodzinnymi stronami, także zetknię-
cie się zesłańców tubylczą, obcą kulturą, 
muzyką, klimatem. Płyta prezentuje językiem 
współczesnym kolejny fragment  dramatycz-
nej, polskiej historii.
Stylistyka muzyczna płyty jest tym razem dużo 
bardziej zróżnicowana. Do rockowych i reag-
gowych brzmień dochodzą tematy klimatem 
związane z Bliskim Wschodem, wszak exodus 
wiódł polskich zesłańców z „nieludzkiej zie-
mi” przez tereny dzisiejszego Iraku i Iranu, 
dodaje to płycie smaku i oryginalności. Wśród 
artystek pojawiają się znakomite osobistości, 
m.in.: Ania Rusowicz, Marcelina, Marika, Ka-
tarzyna Groniec, Kasia Kowalska czy Angelika 
Górny ze znanego zespołu 2Tm2,3.
Kolejny etap podróży z wygnanymi „Panna-
mi Wyklętymi” przewidziany jest na przyszły 
rok.

kes



12

Pamiętaj, że Bóg przychodzi!

W liturgii i modlitwie adwentowych dni roz-
brzmiewa kierowane do naszych serc i su-
mień wezwanie, które tak ujął Ojciec Święty 
Benedykt XVI:  „Obudź się! Pamiętają, że Bóg 
przychodzi! Nie wczoraj, nie jutro, ale dzisiaj, 
teraz! (…). Bóg przychodzi, aby nas zbawić?” 
(Nieszpory I niedzieli Adwentu, 2 XII 2006). 
Bowiem Adwent to czas, kiedy przez udział
w rekolekcjach, refleksję, modlitwę, pra-
gniemy przygotować się na godne przeżycie 
misterium Narodzenia Pańskiego, umocnić 
świadomość, że obecność Boga w docze-
snym świecie już się zaczęła, że nadejdzie 
Królestwo sprawiedliwości i pokoju, a „w tym 
nowym świecie, w niebieskim Jeruzalem, Bóg 
będzie miał swoje mieszkanie pośród ludzi” 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1044). 
Adwent w dobitny sposób przypomina nam, 
że żyjemy w dwóch rytmach czasowych: co-
dzienności i w perspektywie Paruzji – powro-
tu Zbawiciela. 

Światłość, która „ w ciemności świeci”

Symbolika Adwentu w szczególny sposób uka-
zuje obraz życia chrześcijańskiego, ujmowane-
go jako pielgrzymka ku światłu, jakim Chrystus 
obdarza świat i ludzkość. Jeszcze trwa jesien-
na noc, kiedy wyruszamy z naszych domów 
na Mszę św. zwaną roratami. Na mrok, który 
towarzyszy naszej drodze, można patrzeć jako 
na symbol grzechu, zbłądzenia, duchowej 
śmierci w jakiej tkwiła ludzkość przed przyj-
ściem na świat Zbawiciela. Nasza wędrówka 
ma cel. Kończy się wejściem w strefę światła, 
w kościelne wnętrze, mieszkanie Chrystusa. 
Od ołtarza, przy którym rozgrywa się miste-
rium Eucharystii, rozprzestrzenia się światłość, 
która „w ciemności świeci”. Światłość Jezusa, 
który jest Słońcem Zbawienia, Światłem Spra-
wiedliwości, Światłem dla świata. Adwent jest 
czasem uzewnętrzniania pragnień, tęsknot, 
także duchowych wysiłków, aby światło Chry-
stusa zamieszkało w naszych sercach. W sym-
boliczny sposób ukazuje to czas Świąt Bożego 
Narodzenia, które umiejscowione są w okre-
sie przesilenia zimowego, kiedy to na półkuli 
północnej dni zaczynają się wydłużać, a tym 
samym zaczyna przybywać światła. 
Przy ołtarzu na którym celebrowana jest 
Msza św. roratnia lub przy ołtarzu Matki Bo-

żej płonie szczególna świeca, zwana świecą 
roratnią. Stanowi symbol Najświętszej Maryi 
Panny, która jako Gwiazda Zaranna poprze-
dza przyjście na świat Chrystusa – Światłości 
prawdziwej. Adwent to okres roku liturgicz-
nego, który szczególnie wydobywa i ukazuje 
rolę Maryi w dziele zbawienia. Mówią o tym 
czytania adwentowych dni, zwłaszcza te po 
17 grudnia, wskazując m.in. na gotowość 
Maryi na przyjęcie Mesjasza, Jej pełne miłości 
oczekiwanie na narodziny Bożego Syna. To 
Ona przez dziewięć miesięcy strzegąc niezwy-
kłej tajemnicy swego życia, niosąc pod swym 
sercem Boga, który stał się człowiekiem,
w sposób doskonały wyraża istotę i ducha 
Adwentu, czas wsłuchiwania się w Boga, pra-
gnienia pełnienia Jego woli, otwierania serc 
ku bliźnim, czego wyrazem jest m.in. zwy-
czaj świątecznego obdarowywania naszych 
bliskich podarkami, dodatkowe nakrycie na 
wigilijnym stole dla nieoczekiwanego gościa.
W czasie Adwentu, 8 grudnia, obchodzo-
na jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP, która ukazuje, że to właśnie Niepoka-
lana, stanowi najwspanialszy „owoc” zbaw-
czego przyjścia na świat Chrystusa. To Maryja 
symbolizuje tęsknoty i nadzieję Narodu Wy-
branego na nadejście Zbawiciela, o których 
w adwentowej liturgii Słowa tak sugestywnie 
mówi prorok Izajasz: „Przygotujcie na pusty-
ni drogi dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu 
gościniec naszemu Bogu” (Iz 40,3). 
Świeca roratnia – znak Maryi, przepasana jest 
białą lub niebieską wstążką, która symboli-
zuje Jej Niepokalane Poczęcie. Zwykle świecy 
tej towarzyszy zielona gałązka. Nie tylko ku 
jej ozdobie. Przypomina słowa proroka Izaja-
sza odnoszące się do Maryi, która pochodzi-
ła z rodu Jessego, ojca Dawida: „Wyrośnie 
różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl
z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański” 
(Iz 11, 1-2). Spoczął na Niej – Świętej Bożej 
Rodzicielce. 
Bogatą symbolikę niesie także wieniec ad-
wentowy. Ten często dziś spotykany element 
adwentowego wystroju świątyń ma nieod-
ległą metrykę, po raz pierwszy pojawił się
w 1833 r. w domu dla porzuconych dzieci na 
przedmieściach Hamburga. W Polsce wieńce 
adwentowe zaczęły się rozpowszechniać od 
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Wykonuje się z zielonych gałązek świerku lub 
sosny. A zielona gałązka to znak życia. Rado-

sny, zielony wieniec sporządzony w mrocznej, 
jesiennej porze, stanowi świadectwo i znak 
nadziei, że zwycięstwo należy do życia, a nie 
do ciemności. Interpretuje się go także jako 
symbol wspólnoty, jej ufnego, modlitewnego 
czuwania w oczekiwaniu na przyjście Zbawi-
ciela. Na wieńcu umieszczone są cztery świe-
ce. W pierwszym tygodniu Adwentu zapala 
się jedną z nich, w drugim dwie, w trzecim 
trzy, w czwartym cztery. Taka sekwencja ich 
zapalania symbolizuje stopniowe zbliżanie się 
drogami Adwentu ku Prawdziwej Światłości, 
jaką jest Chrystus.

Dźwięk trąby Bożej  

W Adwencie zmienia się również kolor szat 
liturgicznych. Zieleń, kolor  nadziei, używa-
ny w  okresie zwykłym roku liturgicznego, 
zastępuje kolor fioletowy, który symbolizuje 
skruchę, pokorę, umartwienie, nastrój ocze-
kiwania wypełniony modlitwą, a tym samym 
wprowadza właściwy dla Adwentu klimat 
powagi i refleksji, która winna towarzyszyć 
duchowemu przygotowaniu się na przyjście 
Zbawiciela 
Adwent znalazł odbicie w zwyczajach pol-
skich. Najmocniej w ukształtowanej jeszcze 
w średniowieczu Mszy św. roratnej. W XIX 
wieku upowszechniły się w miastach bractwa 
„roratnie”, które m.in. zajmowały się sprzeda-
żą świec, gromadząc w ten sposób fundusze 
na pomoc dla ubogich. Jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu w niektórych wsiach na Podlasiu, 
Mazowszu, w Lubelskim około ósmej wie-
czorem, w ciszy jesiennej nocy, rozlegał się 
przenikliwy głos ligawek, rodzaju trąb wyko-
nanych z wierzbowego lub lipowego drzewa. 
Na co dzień służyły do dawania sygnałów 
pasterskich. W Adwencie ich głos rozbrzmie-
wał eschatologiczną nutą. Przypominał, o ta-
kim dniu w dziejach świata, który niegdyś 
nadejdzie, kiedy „…sam Pan na dany rozkaz, 
na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej zstąpi
z nieba” (1 Tes 4, 16).
Przed nami czas Adwentu. Podczas Mszy św. 
roratniej wsłuchujmy się w słowa starożyt-
nej adwentowej pieśni Rorate caeli, zawarte
w niej słowa Bożej obietnicy: Wkrótce nadej-
dzie twoje zbawienie/(…) Ocalę cię, nie bój 
się/Jam jest bowiem Pan, Bóg twój, Święty 
Izraela,/ twój Odkupiciel. 

 Jędrzej Łukawy 

Kościół katolicki swój rok liturgiczny rozpoczyna Adwentem. Wyraz ten wywodzi 
się z łacińskiego słowa adventus. W starożytnym Rzymie określano nim uroczyste 
wejście cesarza do pogańskiej świątyni podczas uroczystości państwowych. Ter-
minem tym poczęto w Kościele określać trwający cztery tygodnie czas oczekiwa-
nia Boga. W pierwszej części adwentowego misterium, między I. niedzielą Adwen-
tu a 16 grudnia, na plan pierwszy wysuwa się modlitwa i refleksja skierowana ku 
ostatecznemu wypełnieniu dziejów świata i człowieka, gdy powtórnie Chrystus 
„przyjdzie w swej chwale” (Mt 25, 31), aby dokonać Sądu Ostatecznego, a tym 
wybranym, którzy będą oglądali oblicze Boga (Ap 22,4), „otrze z ich oczu wszelką 
łzę, a śmierci już odtąd nie będzie” (Ap 21,4). Natomiast dni między 17 grudnia
a wieczorem 24 grudnia to czas duchowego przygotowania do przeżywania uro-
czystości Narodzenia Pańskiego.

AdwentAdwent

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Niebawem beatyfikacja polskich franciszkanów Niebawem beatyfikacja polskich franciszkanów 
zamordowanych przez maoistówzamordowanych przez maoistów
Niebawem można spodziewać się beatyfikacji dwóch polskich franciszkanów kon-
wentualnych, ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka – poinformował 
swych rodaków w liście z Rzymu emerytowany biskup peruwiańskiej diecezji Chim-
bote, Luis Armando Bambarén Gastelumendi SJ. Na terenie tej peruwiańskiej diecezji 
pracowali dwaj Polacy, którzy 9 sierpnia 1991 r. zginęli za wiarę z rąk terrorystów 
z maoistowskiego ugrupowania „Świetlisty Szlak”. Misjonarze oprócz pracy duszpa-
sterskiej zajmowali się działalnością charytatywną. W miejscowości Parinacoto zbudo-
wali instalację wodną, kanalizację oraz uruchomili agregat prądotwórczy. Sprowadzili 
pielęgniarki i lekarzy, by uczyli miejscowych Indian profilaktyki związanej z grożącą
w tamtym rejonie cholerą. Wraz z nimi śmierć poniósł także ks. Alessandro Dordi, 
włoski  misjonarz pochodzący z Bergamo. Przy ciałach pomordowanych duchownych 
terroryści pozostawili karteczki z napisem: „Tak giną sługusy imperializmu”.

sławionych męczenników wśród świętych pe-
ruwiańskich”. W odniesieniu do nich, br. Paleri 
potwierdził, że jest to pragnienie nas wszyst-
kich, ale obecny stan procesu nie pozwala na 
tego rodzaju jednoznaczne stwierdzenia.
Wspominana wyżej kongregacja już 5 czerw-
ca 1995 r. pozwoliła na rozpoczęcie procesu 
diecezjalnego trzech Sług Bożych, a więc rok 
wcześniej, niż pozwalały na to zwyczajne nor-
my Kościoła mówiące o pięcioletnim okresie 
oczekiwana po śmierci kandydatów.
Słudzy Boży o. Zbigniew Strzałkowski i o. Mi-
chał Tomaszek należeli do krakowskiej francisz-
kańskiej Prowincji św. Antoniego Padewskiego 
i bł. Jakuba Strzemię, która w Peru prowadzi 
misję od 1988 r. Byli pierwszymi, którzy roz-
poczęli pracę misyjną w andyjskim Parinacoto. 
Ich współbracia nadal prowadzą tam swoją 
działalność, a także w Limie i w Chimbote.
Co roku w rocznice śmierci misjonarzy w Peru 
odbywają się uroczystości upamiętniające ich 
męczeństwo. Odprawiane są nabożeństwa, 
m.in. Droga Krzyżowa w intencji ich rychłej 
beatyfikacji. Do miejsca ich spoczynku ściągają 
tłumy pielgrzymów z całej prowincji Chimbo-
te, w której pracowali. Pamięć o nich jest żywa 
także w Polsce. Co roku w Zawadzie koło Tar-
nowa odbywa się memoriał im. o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego, piknik rodzinny, a miejscowa 
szkoła, do której uczęszczał, nosi jego imię.

Na podst. KAI oraz www.franciszkanie.pl
 oprac. kes

który 11 listopada br. w Rzymie, w wywiadzie 
dla agencji ACI, przekazał informację że po-
siedzenie komisji zwyczajnej kardynałów w tej 
sprawie „wyznaczone jest na 3 lutego 2015 r.”.
– Możliwe jest, że przed końcem lutego przy-
szłego roku sprawozdanie z posiedzenia zo-
stanie przekazane Papieżowi Franciszkowi; 
wszyscy na to liczymy i o to się modlimy, mu-
simy jednak zaczekać na posiedzenie komisji
i jej werdykt – powiedział.
Zakonnik sprecyzował ponadto, że do spotka-
nia pozostały jeszcze trzy miesiące, i że jeśli 
kardynałowie i biskupi wydadzą werdykt pozy-
tywny, to kolejny krok należy do Ojca Święte-
go, który zdecyduje o publikacji lub nie dekretu
o męczeństwie Sług Bożych. Gdyby to nie na-
stąpiło „proces zakończy się na tym etapie”.
Franciszkanin zakwestionował informacje 
niektórych agencji prasowych w Peru, które 
ogłosiły, że „będziemy mieli pierwszych błogo-

Wieść o męczeństwie misjonarzy szybko do-
tarła do ich ojczyzny i obiegła świat. Jeszcze 
tego samego miesiąca – w sierpniu 1991 roku 
– rząd Peru uhonorował pośmiertnie ojców 
Zbigniewa i Michała najwyższym odznacze-
niem państwowym – Wielkim Oficerskim 
Orderem „El Sol del Peru” (Słońce Peru). Pol-
scy misjonarze zostali pochowani w kościele
w Parinacoto.
W 2002 roku zakończył się ich proces beaty-
fikacyjny na szczeblu diecezjalnym, rozpoczęty 
w 1996 roku. Dokumentacja została przesłana 
z Peru do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
w Rzymie. W 2011 r. ukończono opracowywa-
nie tzw. positio, czyli kluczowego dokumentu 
procesu beatyfikacyjnego. Niebawem można 
oczekiwać ogłoszenia dekretu o ich męczeń-
stwie.
Postulatorem procesu beatyfikacyjnego trzech 
misjonarzy jest brat Angelo Paleri OFMConv, 

Msza św. dla podchorążych w dniu promocji oficerskiejMsza św. dla podchorążych w dniu promocji oficerskiej

– W życiu każdego człowieka jest czas bra-
nia i czas obdarowywania innych – mówił
w homilii bp Guzdek. Podkreślił, że zwłasz-
cza w pierwszym okresie życia człowiek 
uzależniony jest od swych rodziców, wycho-
wawców, katechetów i profesorów, dzięki 
którym może rozwijać się i pomnażać swoje 
talenty duchowe, intelektualne i fizyczne. 
– W życiu człowieka przychodzi jednak taki 
moment, że nie chce już żyć tylko dla siebie. 
Pragnie żyć dla innych, chce dzielić się tym, 
co otrzymał – podkreślił. Ordynariusz woj-
skowy wskazał na apostołów, którzy przez 
trzy lata u boku swego Mistrza byli obdaro-
wywani słowem i przykładem Jego życia, aby 
następnie udać się „na krańce świata i dzie-
lić się tym co otrzymali”. – Oddali wszystko, 

– Życzę Wam, abyście nigdy nie zamienili życia godnego oficera Wojska Polskiego 
na wygodne – apelował do podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzny-
ch(WSOSP), Akademii Marynarki Wojennej (AMW) i Wojskowej Akademii Technicznej 
(WAT) bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Absolwenci szkół wojsko-
wych uczestniczyli 22 listopada  we Mszy św. w katedrze polowej, podczas której 
dziękowali za lata studiów, kadrę profesorską i prosili o błogosławieństwo na czas 
służby w Wojsku Polskim. W południe na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła 
się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski prawie 200 podchorążych.

Dzielcie się tym, co otrzymaliścieDzielcie się tym, co otrzymaliście

łącznie ze swoim życiem w imię wierności 
obietnicy danej Nauczycielowi – powiedział.
Biskup polowy podkreślił, że w dniu promo-
cji oficerskiej kończy się pewien etap życia 
podchorążych. – Dotąd nieustannie byliście 
obdarowywani przez innych, ale już wkrót-
ce zostaniecie skierowani do miejsca służby
z poleceniem, aby innych ubogacać. Nie-
ustannie troszcząc się o własny rozwój, weź-
miecie odpowiedzialność za rozwój powie-
rzonych wam ludzi – powiedział.
Zachęcił, aby w tym dniu z wdzięcznością 
spojrzeć na tych, którym zawdzięczają po-
czątek swego życia i dalszy jego rozwój: 
rodzicom, katechetom, wychowawcom i na-
uczycielom. – Obudźcie w sobie wdzięczność 
wobec wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek 

sposób przyczynili się do waszej dzisiejszej 
promocji oficerskiej – zaapelował.
Na koniec życzył podchorążym, aby sprawo-
wana Eucharystia stała się dla nich źródłem 
mocy do realizacji zadań wyznaczonych im 
przez przełożonych, zachęcił do korzystania 
sakramentów i posługi kapelanów. – Pisz-
cie piękną historię swojego młodego życia, 
zdobywajcie kolejne awanse, bądźcie dla in-
nych przykładem i wzorem do naśladowania
w podejmowaniu odważnych decyzji i po-
konywaniu wszelkich trudności. Życzę Wam, 
abyście nigdy nie zamienili życia godnego 
oficera Wojska Polskiego na życie wygodne. 
Służcie Bogu i Ojczyźnie zawsze z uśmie-
chem, pasją i entuzjazmem – podkreślił.
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Istotnym elementem każdej walki jest stan 
liczebny wojska oraz jego uzbrojenie. O ile 
z tym pierwszym zagadnieniem nie było kło-
potu, o tyle drugie nastręczało wiele proble-
mów. Przy stanie 27 tys. żołnierzy po stronie 
polskiej (w trakcie trwania powstania liczba 
ta wzrosła do ponad 100 tys.), zasoby broni 
obejmowały 50 tys. karabinów oraz 96 ar-
mat. W tej sytuacji władze powstańcze pod-
jęły starania, aby wydatnie zwiększyć stan 
uzbrojenia. Niemal natychmiast przestawio-
no produkcję zakładów przemysłowych Kró-
lestwa Polskiego na produkcję broni. Rząd 
Narodowy zdawał sobie jednak sprawę, że 
to nie wystarczy. Dlatego podjął działania 
związane z importem uzbrojenia z Wielkiej 
Brytanii, Francji, także księstw niemieckich.
Import broni stawiał przed jego organizato-
rami istotne kwestie: zdobycie niezbędnych 
środków finansowych na zakup i transport 
na terytoriom Królestwa Polskiego. Nie-
zbędne fundusze były pozyskiwane pod 
hasłem: „Posiłki polskie”; wzorowano się na 
organizacji pomocy finansowej dla Greków 
podczas ich powstania przeciw panowaniu 
tureckiemu. Pertraktacje dotyczące strony 
finansowej toczyły się początkowo w Wied-
niu, następnie w Paryżu i Londynie. Stronę 
polską reprezentowali przedstawiciele Banku 
Polskiego. Jednym z negocjatorów był m.in. 
Andrzej Evans, Anglik osiadły w Warszawie. 
Po pozytywnym zakończeniu negocjacji fi-
nansowych należało skupić się na organizacji 
transportu broni na teren Królestwa Polskie-
go. Najkrótszą drogą był szlak lądowy pro-
wadzący przez terytoria księstw niemieckich. 
Okazało się jednak, że władze Prus i Austrii, 
pomimo deklarowanej początkowo neutral-
ności wobec wewnętrznego konfliktu w ce-
sarstwie rosyjskim, uniemożliwiały realizacje 
tego przedsięwzięcia.

Zajęcie Połągi

W tej sytuacji jedynym wyjściem stało się 
zorganizowanie przewozu broni drogą mor-
ską. Rząd Narodowy nie dysponował własną 
flotą i swobodnym dostępem do wybrzeża 
morskiego. Jedynym miejscem, które można 
było wykorzystać do realizacji tego planu, 
było wybrzeże Morza Bałtyckiego w okoli-
cach Połągi, wcielone w rezultacie rozbio-
rów do imperium rosyjskiego. Równolegle
z działaniami zmierzającymi do sfinalizowa-
nia importu broni Rząd Narodowy polecił 
przeprowadzić akcję militarną. Jej celem było 
opanowanie portu w Połądze, aby płynące 
z Anglii, Francji i księstw statki mogły bez-

Jesień 1830 r. przyniosła kolejny, po insurekcji kościuszkowskiej i wojnach napo-
leońskich, zryw niepodległościowy narodu polskiego. 29 listopada grupa pod-
chorążych skupiona wokół por. Piotra Wysockiego podjęła walkę o niepodległość 
Ojczyzny. 

„Morskie” powstanie listopadowe„Morskie” powstanie listopadowe

piecznie wyładować przywiezioną broń. Ak-
cja początkowo osiągnęła sukces. Jednak na 
dłuższą metę nie udało się utrzymać portu
w rękach powstańczych.
W Wielkiej Brytanii zakupiono 15 800 karabi-
nów. Do ich przewiezienia została wynajęta 
dwumasztowa brygantyna „Symmetry”, któ-
rej kapitanem był Anglik Jerzy Lindt. Fracht 
tego statku został przeprowadzony przez 
londyńską firmę „Thomas Evans”. Na  jego 
pokład został zaokrętowany również przed-
stawiciel polskich władz w osobie płk. Pawła 
Jerzmanowskiego, oficera z czasów wojen 
napoleońskich, osiadłego we Francji. W hi-
storiografii wyprawa ta została utrwalona 
jako wyprawa Jerzmanowskiego. Zapewne 
ze względów konspiracyjnych oficer ten przy-
brał nazwisko Rabbière. Statek z ładunkiem 
dotarł na wody Połągi 25 lipca 1831 r. Zało-
ga jednak nie doczekała się umówionego sy-
gnału z lądu. Port był już opanowany przez 
silną załogę rosyjską. Wobec niemożności 
rozładowania, statek zawrócił, by na począt-
ku sierpnia dotrzeć do Wielkiej Brytanii.
Wyprawa ta zapisała się również w histo-
rii polskiej bandery wojennej. Otóż w czasie 
powstania listopadowego,7 lutego 1831 r. 
Sejm powstańczy podjął decyzję o barwach 
narodowych. W dokumencie nr 29, skiero-
wanym do gen. Ignacego Prądzyńskiego, 
kwatermistrza generalnego armii powstań-
czej, znalazł się opis „bandery”, która mia-
no podnieść na brytyjskim statku. Miała to 
być dwukolorowa flaga, nazwana w tym 
dokumencie „banderą polską”. Jak wynika
z opisu i rysunku, był to niemal kwadratowy 
płat tkaniny podzielony przekątną, biegnącą 
od górnego rogu przy maszcie po róg dolny 
przy krawędzi swobodnej. Pole górne było 
białe, a dolne czerwone, a więc „flaga” lub 
„bandera” była biało-czerwona. Z kolei flaga, 
którą, miano wywiesić na lądzie na widok 
zbilżającego się statku,  miała być – wg. opi-
su umęczonego w tym samym dokumencie 
–  prostokątnym płatem tkaniny podzielo-
nym w poziomie na dwa pola – górne czer-
wone i dolne białe. Należy stwierdzić, że
w opisanym wypadku mamy do czynienia je-
dynie z flagą o charakterze sygnalizacyjnym
i to stworzonym ad hoc, bowiem w powstałym 
w XVII w. systemie flag Międzynarodowego 
Kodu Sygnałowego, nie ma flagi ani o takich 
barwach, ani o takim układzie graficznym.

Kolejne morskie wyzwania

Wyprawa Jerzmanowskiego nie była jedy-
ną tego typu inicjatywą podjętą przez Rząd 

Narodowy. Zakupów broni dokonano rów-
nież we Francji i w księstwach niemieckich. 
We Francji uczyniono to za pośrednictwem 
tamtejszego przemysłowca Poulaina; broń
i załadowano w Hawrze na statek „Port 
Royal”. Na  jego pokładzie znalazła się też 
grupa ochotników z Francji. Jednak i ta jed-
nostka musiała zawrócić spod „bram” portu 
z tych samych powodów, jakie uniemożliwi-
ły sfinalizowanie misji statku „Symmetry”.
W ten sam sposób zakończyły się misje 
dwóch statków wysłanych do Połągi z Lu-
beki z bronią zakupioną przez kupców ham-
burskich. Z Wielkiej Brytanii wysłano jeszcze 
dwa statki „Drummier” i „Drummier Cap 
Kennedy”, które jednak nie dotarły do portu 
przeznaczenia. 
Zrodził się też pomysł, aby Rząd Narodowy  
zakupił dwa statki  – parowy i żaglowiec, 
które już jako jednostki pod polską banderą 
miały służyć  do transportu zakupionej bro-
ni. Niestety upadek powstania udaremnił te 
plany.
Dla pełnego obrazu morskich dziejów po-
wstania listopadowego trzeba jeszcze wspo-
mnieć o jednej inicjatywie. Otóż do Rządu 
Narodowego zgłosił się Izydor Borowski, 
żołnierz Simóna Bolivara, przywódcy walk 
o wyzwolenie Ameryki Południowej spod 
władzy Hiszpanów. Borowski zaproponował 
władzom powstańczym przejęcie w Kon-
stantynopolu dwóch okrętów, które będą 
operowały na zasadach kaperskich na Morzu 
Czarnym przeciw jednostkom pod banderą 
rosyjską. Propozycję przedłożył we wrześniu 
1831 r. do poselstwa polskiego w formie 
prośby o wydanie des letters de marque, 
czyli tzw. listów zapowiednich. Ponowił ją 
w listopadzie tegoż roku. Inicjatywa stała się 
nieaktualna z uwagi na upadek powstania.
Wspomniane działania nie przyczyniły się do 
sukcesu militarnego powstania listopadowe-
go. Jednak nie poszły na marne: identyczne 
kroki na nieco większą skalę zostały podjęte 
podczas kolejnego zrywu niepodległościowe-
go – powstania styczniowego  1863 roku.

                                  Andrzej Kotecki

184. rocznica wybuchu powstania listopadowego 184. rocznica wybuchu powstania listopadowego 
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Markajmy
Na Cmentarzu Wojennym z okresu I wojny światowej w Markajmach (gm. Lidzbark 
Warmiński) 14 listopada 2014 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 39 żołnierzy 
Wspólnoty Brytyjskiej, zmarłych w niemieckim obozie jenieckim Stammlager Heils-
berg. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz miejskich, gminnych i wojewódz-
kich, delegacje szkół, organizacji kombatanckich, żołnierze 9. Pułku Rozpoznawczego 
oraz 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, a także funkcjonariusze służb 
mundurowych oraz pracownicy Służby Leśnej. – Wspominamy wszystkich żołnierzy 
Wspólnoty Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, lądzie i w powietrzu w czasie I
i II wojny światowej. Wspominamy także odważnych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, 
którzy walczyli i umierali na swojej ojczystej ziemi oraz za granicą u boku towarzy-
szy broni z państw Wspólnoty Brytyjskiej – powiedział płk Dawid Houghton, Attaché 
Obrony Wielkiej Brytanii. W języku polskim i angielskim został przeczytany fragment 
Ewangelii św. Jana o wzajemnej miłości i przyjaźni (J 15, 9-17). Następnie poległych 
żołnierzy upamiętniono apelem pamięci. Delegacje złożyły wieńce. Ks. mjr Marek 
Wojnowski, proboszcz parafii wojskowej pw. św. Jana XXIII Papieża w Bartoszycach, 
odmówił modlitwę o pokój i udzielił obecnym błogosławieństwa.
Cmentarz położony w lesie w Markajmach to jeden z największych cmentarzy I wojny 
światowej w regionie. Pochowano na nim ponad 2,8 tys. jeńców niemieckiego obozu 
dla podoficerów i szeregowców Stammlager Heilsberg, zmarłych w czasie epidemii 
tyfusu. Spoczywają tu również żołnierze różnych armii: rosyjskiej (ponad 2,5 tys.), 
rumuńskiej (ponad 500), brytyjskiej, francuskiej, włoskiej, belgijskiej, serbskiej, a także 
kilkudziesięciu niemieckich uchodźców z Wołynia.                                               M.W. 

Warszawa
Msza św. pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka sprawowana
20 listopada 2014 r. poprzedziła uroczystość odsłonięcia w katedrze polowej tablicy 
poświęconej więźniom politycznym lat 1944-1956. Wzięli w niej udział, m.in. Jan 
Stanisław Ciechanowski, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, Agnieszka Rudzińska, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Jadwi-
ga Obrembalska, prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego, przedstawiciele oddziałów terenowych oraz członkowie Związku
z całej Polski. W homilii bp Guzdek przypomniał, że między 1945 a 1954 rokiem
w Polsce zapadło ok. 7 tys. wyroków śmierci. Dziesiątki a nawet setki tysięcy Polaków 
za sprzeciwianie się władzom komunistycznym zostało uwięzionych, deportowanych 
lub zmuszonych do pracy w kopalniach. Ksiądz Biskup wyraził nadzieję, że dla kolej-
nego pokolenia Polaków tablica ta będzie znakiem pamięci i przestrogi. – Oby wielu, 
zatrzymując się przed tą tablicą poznało te tragiczne historie. Oby wołali: „nigdy wię-
cej!”, by taka historia nigdy się już nie powtórzyła – powiedział. Podczas Eucharystii 
bp Guzdek uhonorował medalem pamiątkowym „Jan Paweł II, syn oficera Wojska 
Polskiego” panią prezes Jadwigę Obrembalską i ministra Jana Ciechanowskiego. Po 
zakończeniu Mszy św. odbyła się ceremonia odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiąt-
kowej w Kaplicy Pamięci katedry polowej.                                                            kak

Wałcz 
Podczas Mszy św. sprawowanej 9 listopada 2014 r. w parafii wojskowej pw. Św. Franciszka z Asyżu miało miejsce kanoniczne wprowadzenie księ-
dza proboszcza, którym z dniem 16 października br. został ks. mjr Witold Kurek. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. płk Zenon Surma, dziekan 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy. W Eucharystii udział wzięli, m.in. gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski, ppłk Wiesław Gwóźdź, do-
wódca 100. Batalionu Łączności, oficerowie i podoficerowie, byli żołnierze zawodowi oraz parafianie. Na zakończenie uroczystej Mszy św. ks. mjr 
Witold Kurek podziękował za ciepłe przyjęcie i poprosił wspólnotę parafialną oraz zebranych gości o modlitwę w jego intencji. Życzymy naszemu 
nowemu proboszczowi wiele błogosławieństwa Bożego, zdrowia i sił w posłudze duszpasterskiej pośród naszej rodziny wojskowej.            A.H.

Suwałki
Budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Su-
wałkach  przeszedł gruntowny remont. 14 listopa-
da 2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej 
siedziby w której udział wzięli również przedsta-
wiciele władz miejskich. – Jestem przekonany, że 
dzięki lepszym warunkom lokalowym poprawią 
się warunki pracy suwalskiego WKU, co przełoży 
się na jeszcze większe zaangażowanie w pracy dla 
dobra naszej ojczyzny – powiedział Czesław Ren-
kiewicz, prezydent Suwałk. Poświęcenia nowego 
obiektu dokonał ks. ppłk Mirosław Kwiatkowski, 
kapelan Garnizonu Suwałki. W przeddzień uroczy-
stości budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień 
odwiedził Minister Obrony Narodowej Tomasz 
Siemoniak w towarzystwie gen. pil. Lecha Ma-
jewskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych.                                                        mk

Bydgoszcz
Jedni chcą zostać policjantami, inni strażakami, 
jeszcze inni żołnierzami. Choć ich plany na życie 
są rozmaite, to wszyscy zdecydowali się zostać 
uczniami klasy wojskowej VIII Liceum Ogólno-
kształcącym w Bydgoszczy, by ułatwić sobie 
drogę do ich realizacji. Podczas uroczystego ślu-
bowania, które odbyło się 7 listopada 2014 r.
w Batalionie Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych, w obecności rodziców, nauczycieli 
i starszych kolegów, młodzi ludzie przyrzekli, że 
będą stać na straży honoru, godności i dobrego 
imienia szkoły a czynami i wiedzą udowodnią 
swoją przydatność do żołnierskiego stanu. W uro-
czystości udział wzięli, m.in. Janusz Wiśniewski, 
przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu Urzę-
du Miasta Bydgoszcz, Aldona Sobień, dyrektor 
Zespołu Szkół Medycznych, nauczyciele i rodzice 
uczniów, żołnierze i pracownicy batalionu do-
wodzenia. Błogosławieństwa uczniom udzielił 
ks. kpt. Tomasz Krawczyk, kapelan z Dekanatu 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. – Modlę 
się o to i życzę wam, abyście czynami i wiedzą 
udowodnili swoją przydatność do żołnierskiego 
stanu, a wskazania naszych przodków: „W polu 
nie zawieść, wierności dochować, w sercu nieść 
honor i miłość ojczyzny”, niech będą waszym 
drogowskazem – powiedział.                         T.K.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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