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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA CZERWIECCZERWIEC
Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy 
żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji.

Numer zamknięto 22 czerwca 2016 r.

Na okładce: Arcybiskup gnieźnieński 

Wojciech Polak, Prymas Polski w 

rozmowie z żołnierzami, Archikatedra 

Gnieźnieńska, 10 czerwca 2016 r.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Tylko w Chrystusie można znaleźć prawdziwy pokój
i spełnienie wszelkich dążeń ludzkich. On zna ludzkie 
serce jak nikt inny, dlatego może je uzdrowić, dając mu 
życie i pocieszenie. Przypomniał o tym papież w rozwa-
żaniach przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański w Wa-
tykanie. Podczas spotkania z wiernymi wspomniał też
o rozpoczętym 19 czerwca na Krecie Soborze Wszech-
prawosławnym i odmówił modlitwę w jego intencji.

Tylko w Chrystusie możemy znaleźćTylko w Chrystusie możemy znaleźć
prawdziwy pokój i spełnienie naszych dążeń prawdziwy pokój i spełnienie naszych dążeń 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Czytany w dzisiejszą niedzielę fragment 
Ewangelii (Łk 9,18-24) wzywa nas po raz 
kolejny do stanięcia, że tak powiem „twarzą
w twarz” z Jezusem. W czasie jednej z rzadkich 
spokojnych chwil, gdy został sam ze swoimi 
uczniami, pyta ich: „Za kogo uważają Mnie 
tłumy?” (w. 18). A oni odpowiadają: „Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 
że któryś z dawnych proroków zmartwych-
wstał” (w. 19). A zatem ludzie mieli szacunek 
dla Jezusa i uważali Go za wielkiego proroka, 
ale nie byli jeszcze świadomi prawdziwej Jego 
tożsamości, to znaczy, że jest On Mesjaszem, 
Synem Bożym, posłanym przez Ojca dla zba-
wienia wszystkich.
Jezus zwraca się wówczas bezpośrednio do 
Apostołów – bo to interesuje Go najbardziej 
– i pyta: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”.
I natychmiast, w imieniu wszystkich, odpo-
wiada Piotr: „Za Mesjasza Bożego” (w. 20), to 
znaczy: Ty jesteś Mesjaszem, Namaszczonym 
przez Boga, posłanym przez Niego, aby zba-
wić swój lud zgodnie z Przymierzem i obiet-
nicą. W ten sposób Jezus zdaje sobie sprawę, 
że Dwunastu, a zwłaszcza Piotr, otrzymali 
od Ojca dar wiary; i dlatego zaczyna z nimi 
otwarcie – tak mówi Ewangelia: „otwarcie” – 
mówić o tym, co czeka Go w Jerozolimie: „Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie od-
rzucony przez starszych, arcykapłanów i uczo-
nych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie” (w. 22).
Te same pytania są dziś stawiane ponownie 
każdemu z nas: „Kim jest Jezus dla ludzi na-
szych czasów?”. Ale inne pytanie jest ważniej-
sze: „Kim jest Jezus dla każdego z nas?”. Dla 
mnie, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie... Kim 
jest Jezus dla każdego z nas? Jesteśmy we-
zwani, aby odpowiedź Piotra uczynić naszą 
odpowiedzią, wyznając z radością, że Jezus 
jest Synem Bożym, odwiecznym Słowem Ojca, 
który stał się człowiekiem, aby odkupić ludz-
kość, wylewając na nią obfitość miłosierdzia 
Bożego. Świat potrzebuje bardziej niż kiedy-
kolwiek Chrystusa, Jego zbawienia, Jego mi-
łości miłosiernej. Wiele osób odczuwa pustkę 
wokół siebie i w sobie, czasami może także my, 

inne żyją w niepokoju i niepewności z powo-
du biedy i konfliktów. Wszyscy potrzebujemy 
właściwych odpowiedzi na nasze najgłębsze 
konkretne pytania. W Chrystusie i tylko w Nim 
można znaleźć prawdziwy pokój i spełnienie 
wszelkich dążeń ludzkich. Jezus zna ludzkie 
serce jak nikt inny. Dlatego może je uzdrowić, 
dając mu życie i pocieszenie.
Po zakończeniu rozmowy z Apostołami Jezus 
zwraca się do wszystkich ze słowami: „Jeśli kto 
chce iść za Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje!” (w. 23). Nie chodzi tu o krzyż 
ozdobny czy ideologiczny, ale jest to krzyż ży-
cia, krzyż swego obowiązku, krzyż poświęce-
nia się dla innych z miłością – dla rodziców, 
dla dzieci, dla rodziny, przyjaciół, nawet za nie-
przyjaciół – krzyż gotowości do bycia solidar-
nymi z ubogimi, do angażowania się na rzecz 
sprawiedliwości i pokoju. Podejmując takie 
postawy, takie krzyże, zawsze się coś traci. Ni-
gdy nie powinniśmy zapominać, że „kto stra-
ci swe życie [dla Chrystusa], ten je zachowa”
(w. 24). Jest to strata, aby zyskać. I pamiętajmy 
o wszystkich naszych braciach, którzy jeszcze 
dzisiaj wcielają w praktykę te słowa Jezusa, 
ofiarowując swój czas, swoją pracę, swój trud, 
a nawet swoje życie, aby nie wyrzec się swej 
wiary w Chrystusa. Jezus za pośrednictwem 
swego Ducha Świętego, daje nam siłę, by iść 
naprzód drogą wiary i świadectwa: robić to, 
w co wierzymy, nie mówić jednego i czynić co 
innego. A na tej drodze jest zawsze blisko nas 
i poprzedza nas Matka Boża: pozwólmy, aby 
wzięła nas za rękę, kiedy przeżywamy chwile 
najciemniejsze i najtrudniejsze.
Po modlitwie maryjnej i udzieleniu zgroma-
dzonym błogosławieństwa apostolskiego 
Ojciec Święty pozdrowił wszystkich. Oto jego 
słowa:
Drodzy bracia i siostry,
Wczoraj w Foggii odbyła się beatyfikacja Ma-
rii Celesty Crostarosy, zakonnicy, założycielki 
Zakonu Najświętszego Odkupiciela. Niech 
nowa błogosławiona swoim przykładem 
i swoim wstawiennictwem pomoże nam 
upodobnić całe nasze życie do Jezusa nasze-
go Zbawiciela.

Dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego według kalendarza juliańskiego, którym 
używanego przez Kościół prawosławny, od-
prawieniem Boskiej Liturgii rozpoczął się na 
Krecie Sobór Wszechprawosławny. Zjednocz-
my się w modlitwie z naszymi braćmi prawo-
sławnymi, przyzywając Ducha Świętego, aby 
wspierał swoimi darami patriarchów, arcybi-
skupów i biskupów zebranych na Soborze. 
I wspólnie pomódlmy się do Matki Bożej za 
wszystkich naszych braci prawosławnych: 
Zdrowaś Mario...
Jutro przypada ogłoszony przez ONZ Świato-
wy Dzień Uchodźcy. Jego tegoroczny temat 

brzmi: „Z uchodźcami. Jesteśmy po stronie 
zmuszonych do ucieczki”. Uchodźcy to ludzie 
tacy jak wszyscy, ale którym wojna zabrała 
dom, pracę, krewnych, przyjaciół. Ich histo-
rie i ich twarze wzywają nas do ponowienia 
zaangażowania na rzecz budowania poko-
ju w sprawiedliwości. Dlatego chcemy być
z nimi: spotkać ich, przyjąć i wysłuchać ich, 
abyśmy razem stawali się budowniczymi po-
koju, zgodnie z wolą Boga.
Pozdrawiam wszystkich was, rzymian i piel-
grzymów, zwłaszcza studentów z London 
Oratory School, wiernych ze Sztokholmu
i francuskojęzyczne wspólnoty afrykańskie 
z Włoch. Pozdrawiam wiernych z Benewen-
tu, Graviny di Puglia, Corbetty i Cardano al 
Campo, jak również wolontariuszy więzien-
nych z Busto Arsizio a za ich pośrednictwem 
samych więźniów. Pozdrawiam także gru-
py kolarzy „ACRA” z Fermo, „Pedalando”
z Rzymu oraz z Codevigo, które jadą ulicami 
z przesłaniem solidarności. Są oni dzielni! Są 
dzielni!

Watykan, 19 czerwca 2016 roku
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Doroczna odprawa kapelanówDoroczna odprawa kapelanów

Kapelani rozpoczęli odprawę od wysłuchania 
prelekcji ks. prof. dr. hab. Bogusława Miguta
z Katedry Teologii i Duchowości Liturgicznej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o zna-
czeniu sakramentu chrztu i przygotowaniu do-
rosłych do jego przyjęcia w kontekście naucza-
nia Soboru Watykańskiego II oraz doświadczeń 
duszpasterskich ze Stanów Zjednoczonych.
Następnie ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczew-
ski z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówił
o problemie udzielania Komunii świętej oso-
bom rozwiedzionym i żyjącym w związkach 
niesakramentalnych w świetle adhortacji Pa-
pieża Franciszka „Amoris Laetitia”.
Pierwszy dzień odprawy kapelani zakończyli 
Mszą św., sprawowaną w kościele garnizono-
wym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Gnieźnie, której przewodniczył ks. 
Janczewski.
Homilię wygłosił ks. płk January Wątroba, 
wikariusz generalny biskupa polowego. Na-
wiązując do sceny wskrzeszenia przez Jezusa 
młodzieńca z Naim z Ewangelii według św. 
Łukasza, ks. Wątroba podkreślił, że zdarzenie 
to zwraca uwagę na „prawdziwe człowie-
czeństwo Chrystusa. Zwrócił także uwagę na 
ucałowanie przez Jezusa mar, co według uzna-
wanych przez Żydów praw, czyniło człowieka 
nieczystym. – Taki gest Jezusa ukazuje Jego 
niezwykłą solidarność z cierpiącymi, z wyklu-
czonymi, z przeżywającymi jakąś tragedię czy 
nieszczęście. Ten gest Chrystusa jest wyraźnym 
znakiem pokazującym, że nic nie jest w stanie 
powstrzymać Go, aby być najbliżej potrzebują-
cego, aby się z nim utożsamić i wziąć na siebie 
jego cierpienia, aby nawet wobec prawa razem 
z nim stać się nieczystym – powiedział.
Zdaniem wikariusza generalnego postawa Je-
zusa powinna skłaniać do refleksji kapelanów 
i zadania pytania o własne człowieczeństwo 
i odniesienie do drugiego człowieka. – War-
to zapytać się czy przez lata kapłaństwa, bez 
względu na to ile ich mam, umacniało się ono 
na fundamencie człowieczeństwa? Czy może 
ten fundament ulega erozji poprzez brak kul-
tury, niewłaściwe zachowanie, zły przykład, 
brak szacunku i czasu dla człowieka – pytał ks. 
Wątroba. Wikariusz generalny podkreślił, że 
konieczne jest także stawianie pytań o świa-
dectwo kapłańskiego życia. 
Podczas Mszy św. kapelani modlili się w inten-
cji zmarłego śp. Romana Wylężka, Ojca ks. płk. 
Krzysztofa Wylężka, jednego z kapelanów.
Eucharystią sprawowaną w kościele garnizo-
nowym pod przewodnictwem abp. Józefa Ko-
walczyka, Prymasa seniora, rozpoczął się drugi 
dzień odprawy. O sprawowanie liturgii porosił 
Prymasa seniora bp Józef Guzdek.
W homilii abp Kowalczyk mówił m.in. o sytu-
acji Kościoła w Polsce po zakończeniu II wojny 
światowej, uniemożliwieniu powrotu do kraju 
biskupowi polowemu Józefowi Gawlinie, a tak-
że utworzeniu Generalnego Dziekanatu, kon-

trolowaniu przez pań-
stwo duszpasterstwa 
wojskowego.
Prymas-senior przypo-
mniał, że jedną z form 
represji wobec Kościoła 
w Polsce było utworze-
nie  kompanii kleryckich, do których wcielani 
byli słuchacze seminariów duchownych. – Jak 
się okazało ta służba tylko utwierdziła ich po-
wołanie – stwierdził.
Abp Kowalczyk powiedział, że przywrócenie 
duszpasterstwa wojskowego w Polsce było 
jednym z pierwszych i najważniejszych zadań, 
jakie postawił przed nim, ówczesnym nun-
cjuszem apostolskim w Polsce, Ojciec Święty 
Jan Paweł II. Prymas-senior przypomniał także
o obchodzącej 30 rocznicę powstania konsty-
tucji apostolskiej Jana Pawła II „Spirituali Mili-
tum Curae”, która dostosowywała ordynariaty 
polowe do nauczania Soboru Watykańskie-
go II, jak zaznaczył, to także dzięki temu do-
kumentowi stworzono ramy prawne dla funk-
cjonowania Ordynariatu Polowego.
Arcybiskup Kowalczyk wrócił także wspo-
mnieniami do wizyty Jana Pawła II w Polsce 
w roku 1991 i spotkania z Wojskiem Polskim 
w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina (2.06.1991). 
– Tamta wizyta służyła temu, by stworzyć
w naszym kraju „społeczną świadomość” dla 
dobra odradzającego się państwa – podkre-
ślał. Dodał, że jednym z wyrazów budowania 
tej świadomości było spotkanie Ojca Święte-
go z wojskiem. – Byłem świadkiem tamtego 
spotkania i widziałem wzruszenie na twarzy 
papieża – wyznał.
Na koniec życzył kapelanom, „aby mądrze 
odpowiadali na wyzwania teraźniejszości i re-
alizowali wszystko to, czego nauczał św. Jan 
Paweł II, wierny wykonawca słowa Ewangelii
i Soboru Watykańskiego II”.
Po zakończeniu Eucharystii, koncelebrowanej 
przez wszystkich duchownych uczestniczą-
cych w odprawie, kapelani udali się do 33. 
Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
O służbie w jednostce, jej zadaniach, strukturze 
i wyposażeniu mówił płk Mieczysław Gaudyn, 
dowódca 33BLTr. m.in. o misji humanitarnej w 
Nepalu, w której wzięły udział samoloty C-130 
Hercules, największe samoloty transportowe 
naszej armii. Podkreślił, że 33BLTr w Powidzu 
jest największą w Polsce bazą przerzutową,
z której bardzo często korzystają m.in. wojska 
państw NATO oraz wojska specjalne.
Kapelani mieli okazję zapoznać się ze sprzę-
tem oraz statkami powietrznymi będącymi na 
wyposażeniu 33BLTr. Wzięli też udział w dyna-
micznym pokazie alarmu pożarowego działa-
jącej w bazie Wojskowej Straży Pożarnej.
W imieniu kapelanów za możliwość odwiedze-
nia bazy i lotniska podziękował płk. Gaudyno-
wi, bp Józef Guzdek. Kapelanom towarzyszył 
płk Krzysztof Walczak, dowódca 3. Skrzydła 
Lotnictwa Transportowego.

Po południu odbyło się spotkanie biskupa po-
lowego z kapelanami, podczas którego omó-
wione zostały sprawy bieżące z działalności 
duszpasterskiej Ordynariatu Polowego. Wrę-
czone zostały również dekrety związane ze 
zmianami personalnymi w diecezji polowej.
Trzeci dzień odprawy kapelanów rozpoczął się 
od zwiedzenia archikatedry gnieźnieńskiej. Na-
stępnie pod przewodnictwem abp Wojciecha 
Polaka, Prymasa Polski, rozpoczęła się Msza 
św., którą wspólnie z metropolitą gnieźnień-
skim celebrowali: biskup polowy Józef Guzdek 
i biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnień-
skiej Krzysztof Wętkowski. 
We wspólnej modlitwie wraz z kapelanami 
wojskowymi uczestniczyli żołnierze służby 
przygotowawczej do Narodowych Sił Rezer-
wowych 33. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu, którzy następnego dnia, na gnieź-
nieńskim Rynku, złożyli przysięgę wojskową.
– Przybywamy w rocznicę 1050-lecia Chrztu 
Polski. Tu wszystko się zaczęło – życie ducho-
we i życie chrześcijańskie naszego narodu. Tu 
rodziła się Polska. Przybywa diecezja polowa, 
kapelani tejże diecezji, po to by zaczerpnąć
i umocnić swego ducha, by wziąwszy z du-
cha Bożego umacniać tym duchem Ewangelii 
wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, by stali 
na straży bezpieczeństwa pokoju i bezpie-
czeństwa – powiedział na początku Mszy św. 
bp Józef Guzdek. 
O tym, że siła ducha ważniejsza jest od siły 
pięści mówił w homilii abp Wojciech Polak, 
który przypomniał za kard. Stefanem Wyszyń-
skim, że jeśli świat woła dziś do Kościoła, aby 
był obecny w świecie, to dlatego, że rozumie, 
iż potrzeba mu ludzi nie tyle silnych pięścią, 
nie tyle potężnych, ile miłujących i czyniących 
pokój. – Wśród takich ludzi – zwrócił się do 
żołnierzy i kapelanów – widzę także was.
– Wasza żołnierska służba – mówił dalej Pry-
mas – jest nade wszystko po to, aby każdy 
obywatel mógł żyć w pokoju. Stąd papież 
Franciszek słusznie nazwał was, żołnierzy, na-
rzędziami pojednania, budowniczymi mostów 
i siewcami pokoju. Wiemy jednak dobrze, że 
w dzisiejszym świecie tak wielu napięć i kon-
fliktów, nie jest łatwo nieść pojednanie i pokój 
– zaznaczył arcybiskup gnieźnieński.
Wspólnie z żołnierzami w katedrze gnieź-
nieńskiej modlili się przedstawiciele władz 
powiatu gnieźnieńskiego. Obecne było także 
dowództwo 33. Bazy Lotnictwa Transporto-
wego i 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu.

Krzysztof Stępkowski

Co roku kapelani uczestniczą w odprawie szkoleniowo-rozlicze-
niowej. W tym roku, ze względu na przypadającą 1050. rocz-
nicę Chrztu Polski, miejscem spotkania kapelanów w dniach
8-10 czerwca było Gniezno. 

Na lotnisku w PowidzuNa lotnisku w Powidzu Fot. kes
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Prorocy to nie celebryci, którzy mówią to, co większość chce usłyszeć. 
Prorocy mówią prawdę, która jest wieczna i boli. Boli zwłaszcza sumienia 
zainfekowane mamoną, władzą, blichtrem tego świata. I dlatego „nie są 
kochani we własnym domu”… „Nie będziesz miał bogów cudzych przede 
mną” – przypomniał nam na progu wolności. A my, po latach „gospo-
darki niedoboru”, tacy byliśmy głodni sukcesu materialnego, że gotowi 
zginać karki i kolana przed „bożkami”, ludźmi sukcesu, których piarowcy, 
specjaliści od reklamy czy dziennikarze najmici nam podsuwali.
Już u samego początku tej prorockiej pielgrzymki powiał zimny wiatr od 
morza. Panował chłód, wręcz ziąb nietypowy jak na początek czerwca. 
Gdy samolot „Al Italia” z Janem Pawłem II na pokładzie wylądował 1 
czerwca 1991 r. na lotnisku w Koszalinie, ks. Dziwisz narzucił na ramiona 
Papieża płaszcz. Ale był wówczas gorszy niż atmosferyczny rodzaj chłodu. 
To atmosfera krytycznej, chłodnej rezerwy, odczuwalna zwłaszcza w prze-
kazach medialnych głównego nurtu (wówczas „Gazety Wyborczej”). I to 
wobec człowieka, któremu tyle jako wspólnota zawdzięczaliśmy…

Zlekceważony Prorok?Zlekceważony Prorok?

Duch prawdy czyli dekalog wolności

Gdy po raz pierwszy przyjechał do wol-
nej Polski, wielu z nas już ulegało pokusie 
„wolności”, zmistyfikowanej przez złego 
ducha Tej fałszywce spod znaku hedonizmu, 
konsumizmu, samowoli. Usłużni suflowali: 
jesteśmy na dorobku, ile nas ta wizyta bę-
dzie kosztować? Uśmiechał się do nas mimo 
wszystko tym swoim dobrym, ciepłym uśmie-
chem, z samego wnętrza, rozświetlonego 
Bożym światłem. A przecież docierały doń te 
głosy niewdzięczności (choć ta pielgrzymka 
była wielkim wołaniem o wdzięczność Panu 
Bogu „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”). 
Zrezygnował więc z osobistego punktu pro-
gramu; z chwili odpoczynku, by spojrzeć na 
ukochane Tatry. 
Już pierwszego dnia tamtej pielgrzymki,
1 czerwca 1991 r., w Koszalinie przywołał sło-
wa z 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój! I odno-
wi ziemię. Niech odnowi! Bardzo potrzebuje 
odnowy ta ziemia: odnowy w mocy Ducha 
Prawdy”…
Prorok wolności zakotwiczonej w Bożej praw-
dzie przyjechał przypomnieć, ostrzec, byśmy 
się nie pogubili, by wskazać rafy, zasadzki 
antyducha na początku drogi transformacji. 
Po komunistycznym zniewoleniu, po latach 
dewastowania sumień przez bezbożną ide-
ologię. Rzecznik fałszywej wolności, będzie 
mówił na przykład – wbrew 6. przykazaniu 
– że pierwszy milion trzeba ukraść.
Ale przypominaniu przez Jana Pawła II nie-
zmiennego Bożego prawa (10 przykazań i 
Ewangelia) towarzyszyła już wówczas atmos-
fera kontestacji. Trwała w mediach dyskusja 
o miejscu Kościoła w demokratycznym pań-
stwie. Wielu katolików dało sobie narzucić tę 
narrację podejrzliwości wobec własnej wspól-
noty ducha. Jakby zapomnieli, że to Kościół 
w naszych dziejach zawsze był gwarantem 
niepodległości, był zawsze z narodem w chwi-
lach opresji zaborczej, komunistycznej. Już na 
samym starcie przemian ustrojowych i ekono-
micznych daliśmy się uwikłać w demoniczną 
pułapkę – dyskusję nad świętym darem życia 
(podzieliła nas ustawa antyaborcyjna). „Swąd 
szatana” (papież Paweł VI) w postaci relaty-
wizowania 5. przykazania „Nie zabijaj” zaczął 

przenikać do naszych sumień. Dlatego z taką 
prorocką mocą Jan Paweł II wołał wówczas 
w Radomiu, 4 czerwca: „Czy jest taka ludzka 
instancja, taki parlament, który ma prawo za-
legalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej 
ludzkiej istoty”. Jeśli spojrzymy na wydarzenia 
25. lecia przemian to człowiek wolny dostrze-
że, w jakiej walce duchowej – na poziomie 
wspólnotowym – uczestniczymy.
Prorok naszych czasów widział jasno to 
zmaganie Kościoła z antykościołem, dlate-
go wyposażał nas wtedy na drogę zmagań 
o wolność ducha w najskuteczniejszy oręż – 
zawierzenie Bożej mądrości i miłości, zawar-
te w Dekalogu i Ewangelii.
Gdy na czołówkach gazet zaczęło się już po-
jawiać zwodnicze słowo „tolerancja”, wybol-
dowane i odmieniane przez wszystkie przy-
padki, Jan Paweł II w Białymstoku podkreślił, 
iż Polaków powinna łączyć miłość, a nie to-
lerancja: „Cóż to za bracia i siostry, którzy się 
jedynie tolerują?”… Tolerancja czy Miłość? 
Obojętność, powierzchowne relacje czy go-
towość oddania życia? Rozpacz, beznadzieja 
i samotność czy Krzyż i Zmartwychwstanie
z Chrystusem? Przyjechał do nas 25 lat temu 
z programem wyboru dla wolnych ludzi. 
Był taki punkt programu tamtej papie-
skiej pielgrzymki, który głęboko poruszył 
Ojca świętego, syna oficera Wojska II RP, 
ochrzczonego przez kapelana wojskowego. 
Do tego stopnia, że wrócił do tego począt-
kowego spotkania na samym końcu I etapu 
pielgrzymki z 1991 r. (II etap był w sierpniu 
– Światowe Dni Młodzieży w Częstocho-
wie): To było spotkanie z Wojskiem Polskim
2 czerwca na lotnisku w Zegrzu Pomorskim.

Zimna noc i cudowny poranek

Żeby zrozumieć, co się wtedy wydarzyło
w Zegrzu Pomorskim, nie wystarczy studio-
wać archiwa czy prasowe relacje. 
To widać dopiero po latach w świetle od-
czytanej tego dnia Mateuszowej Ewangelii
o wierze rzymskiego dowódcy, setnika. A tak-
że w świetle odkrycia następcy apostołów, 
Jana Pawła II, który szedł do „grobu”, gdzie 
złożono Pana i odkrył, że grób jest pusty. 
Reszta jest milczeniem konfesjonałów w ko-
ściołach garnizonowych całej Polski. A także 

tych porozstawianych na lotnisku w Zegrzu 
Pomorskim tej prawie mroźnej nocy z pierw-
szego na drugiego czerwca 1991 r.
Jak zmasowanej, długofalowej indoktrynacji 
ateistycznej, antyklerykalnej było poddawa-
ne środowisko wojskowe za komuny, wiedzą 
najlepiej ci, co byli w środku, rodziny woj-
skowe. A dla zobrazowania sytuacji znaczący 
cytat autorstwa jednego z ludzi, którzy mie-
nili się wówczas władcami dusz wojskowych.
Z zarządzenia szefa GZP WP, gen. Włodzimie-
rza Sawczuka z 4 maja 1979 r., a więc na mie-
siąc przed pierwszą pielgrzymką Papieża do 
Ojczyzny: „Wielkie zadanie zostało wykonane 
przez tysiące oficerów i podoficerów zawo-
dowych w kampanii obchodów 1000-lecia 
Państwa Polskiego. Dzięki tej działalności ka-
dry, wspólnie z aktywem politycznym kraju, 
program klerykalizacji naszego życia, zakła-
dany w kościelnych planach millenium, został 
zneutralizowany i ograniczony… Przyjazd do 
Polski papieża – Jana Pawła II, tworzy szcze-
gólną sytuację… Obowiązkiem aktywu jest
w szczególności przyswojenie marksistowsko-
leninowskiej wykładni stosunku naszej Partii 
do kościoła i religii, by w oparciu o nią stale 
i długofalowo prowadzić działalność wyja-
śniającą w środowiskach kadry, uczniów szkół 
wojskowych, żołnierzy służby zasadniczej, pra-
cowników cywilnych wojska oraz na gruncie 
własnej rodziny”. Sens tej nowomowy w prak-
tyce oznaczał: inwigilację praktykujących ro-
dzin wojskowych, najczęściej przez sąsiadów 
w blokach wojskowych lub kolegów z pracy. 
Blokowanie awansów dla „nieprawomyślnych 
ideologicznie”, relegowanie ze służby (np. za 
udział w pielgrzymce Jana Pawła II w 1983 r.).
Jak to się więc mogło stać, że po tylu latach 
wysiłków rzeczonego „aktywu politycznego”, 
do Zegrza Pomorskiego z namiestnikiem Chry-
stusa zjechało z całej Polski całkowicie dobro-
wolnie ok. 40 tysięcy wojska wszystkich for-
macji, chociaż wstępne szacunki wojskowych 
przewidywały około 35 tysięcy. To był widomy 
pierwszy akt klęski ideologii, która walczyła
z Bogiem oraz bojowników złej sprawy – zastę-
pów oficerów politycznych, podległych Głów-
nemu Zarządowi Politycznemu WP. Dla wielu 
z nich ta klęska okazała się początkiem trwałej 
wewnętrznej przemiany i nawrócenia. Chociaż 
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Spotkanie Jana Pawła II z Wojskiem Polskim,Spotkanie Jana Pawła II z Wojskiem Polskim,

Zegrze Pomorskie, 2 czerwca 1991 r.Zegrze Pomorskie, 2 czerwca 1991 r.

„Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem, jest zniewoleniem. (…) Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. 
To jest moja matka, ta Ojczyzna. (…) Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć!”. Jan Paweł II, Kielce 1991 r.
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byli i tacy, jak pokazał czas, którzy wykorzysta-
li duszpasterstwo wojskowe koniunkturalnie
i instrumentalnie, aby zachować wpływy i sta-
nowiska.
Rozmawiałam z wieloma wojskowymi w naj-
dalszych garnizonach RP w latach 90. i póź-
niej. Najciekawsze rozmowy to były te po wy-
łączeniu dyktafonu. Z szacunkiem wspomi-
nam wojskowych, którzy po męsku stawiali 
sprawę: nabroiłem, „biorę na klatę”, wstyd mi 
tego, co robiłem, chcę naprawić. Rozmawia-
łam też z ludźmi, którzy zostali skrzywdzeni 
za wierność Kościołowi. Do dziś widzę za-
szklone oczy młodej mamy z przygranicznego 
posowieckiego garnizonu, córki wojskowe-
go, która wspomniała swoją „smutną” (bez 
obecności rodziców), a tak ważną dla dziecka 
I Komunię św. Rozmawiałam z nią zaraz po 
uroczystej Komunii św. jej córki w nowo wy-
budowanym kościele garnizonowym, kościele 
wybudowanym na „ziemi bez Boga” (wedle 
niedawnych mrzonek komunistów).
Czy to spotkanie w Zegrzu nie było więc do-
wodem, że „bramy piekielne nie przemogą”? 
Wojskowi z rodzinami ciągnęli w zwartych 
kolumnach, prywatnymi samochodami, woj-
skowym transportem na spotkanie z następ-
cą św. Piotra. To była wielka operacja szta-
bowa, której odpowiedzialni za nią dowódcy 
nadali kryptonim „Perła-1”.
O godzinie 22. w sektorach na lotnisku rozpo-
częło się całonocne czuwanie. Kapłani słucha-
li spowiedzi, żołnierze kulili się z zimna pod 
pałatkami, ale do rana niósł się śpiew, słowa 
i szept modlitwy. Po północy wojsko złożyło 
meldunek Jasnogórskiej Królowej Polski: je-
stem, pamiętam, czuwam. I choć próbowano 
wyrwać cześć dla Naszej Mateńki z tylu dusz, 
to przecież gdzieś na dnie żołnierskich serc, 
cały czas trwała. Jak ten Krzyż wyryty w sercu 
na Chrzcie św., niezmywalna sfragis (pieczęć 
przynależności do Chrystusa)
Jest coś mistycznego w przełamywaniu się 
tej mroźnej nocy czuwania przed spotkaniem 
z Piotrem naszych czasów i cudem słonecz-
nego poranka, gdy o 7 rano rozpoczęła się 
Eucharystia, koncelebrowana pod przewod-
nictwem biskupa polowego Sławoja Leszka 
Głódzia z księżmi kapelanami.
Ołtarz polowy, według projektu Ireneusza 
Chmurzyńskiego, wysokości pięciopiętrowego 
budynku, nawiązywał do najszlachetniejszych 
tradycji etosu wojskowego. W rozpostarte 
orle skrzydła, gotowe do lotu, wpisany ryn-
graf z Matką Bożą Częstochowską i modlitew-
na prośba: „Ojczyznę wolną pobłogosław…”. 
Współcześni następcy i dziedzice chrześci-
jańskiego rycerstwa spod Grunwaldu rozpo-
częli Mszę św. polową jak tamci – śpiewem 
„Bogurodzicy”.
– «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod 
dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa 
odzyska zdrowie” – te słowa setnika, rzymskie-
go dowódcy z Mateuszowej Ewangelii usłysza-
ło wtedy Wojsko Polskie w Zegrzu. Wojskowy 
dowódca, poganin a wiara taka ogromna. Tak 
wielka, że zadziwiła Pana Jezusa, Boga czło-
wieka: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo 
w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”.
Setnik rozumował jak żołnierz – „Bo i ja, choć 
podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. 
Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: 
„Chodź tu!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób 

to!” – a robi» – a czuł jak najwierniejszy wy-
znawca jedynego Boga.
Ile żołnierskich serc, dotąd pozamykanych, 
otworzyło to odwieczne Słowo Życia, Słowo 
Prawdy w czytanej w tym momencie Ewan-
gelii według św. Mateusza? To tajemnica ła-
ski i jej Szafarza… Jest w tym słowie i ostrze-
żenie Pana Jezusa przed zgubną pychą dla 
„pierwszych kościółkowych faryzeuszy”, nie-
skazitelnych w swoich zaślepionych oczach: 
„A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na 
zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów”. Przecież ci „pierwsi” 
mogą się okazać ostatnimi, a ostatni pierw-
szymi - dopóki trwa życie czyli pielgrzymka, 
nic nie jest przesądzone. Ile żołnierskich serc 
uskrzydliło wtedy to „niezgłębione Boże Mi-
łosierdzie”, które wywyższyło pokorę i wiarę 
rzekomo „niegodnego dowódcy”?..
Gdy o godzinie 8.20 biały odkryty papamobi-
le wjeżdża między sektory, rozlega się śpiew: 
„Błękitne rozwińmy sztandary, czas strząsnąć 
zwątpienia już pleśń”, bo przecież „spod zna-
ku Maryi zwycięski my huf „My Polska, my na-
ród lud Twój” – wyznawali wobec Namiestnika 
Chrystusa. A potem to stanowcze wyśpiewane 
żądanie: „My chcemy Boga”. Zawsze i wszę-
dzie. Nie ma stref – publicznych, niepublicz-
nych – z zakazem wstępu dla Boga. System 
ograniczający i wykluczający Boga przegrywał 
w Zegrzu Pomorskim 4 czerwca 1991 roku. 
Choć walka – w skali globalnej i indywidualnej 
– trwa aż do skończenia świata.

Dary

Po Liturgii Słowa zgromadzonych na lotnisku 
w Zegrzu Pomorskim obdarzył swoim papie-
skim słowem Jan Paweł II. Przypomniał kolej-
nym pokoleniom żołnierzy na polskiej ziemi, 
co ufundowało ich duchową tożsamość: „His-
toria świadczy o tym, że Polacy byli zawsze 
narodem rycerskim. Nie szukali wojny, nie pro-
wadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli 
bohatersko walczyć w obronie zagrożonej 
wolności i niepodległości. Zwycięstwa oręża 
polskiego znaczą poszczególne etapy naszych 
dziejów, od epoki piastowskiej, poprzez Grun-
wald, aż po Wiedeń w 1683 r. (...) Tradycja 
[rycerska] odżyła z nową siłą u progu naszego 
stulecia. Niepodległość Rzeczypospolitej zosta-
ła wywalczona z bronią w ręku, a zamknięciem 
tej żołnierskiej epopei stała się zwycięska bitwa 
pod Warszawą 15 sierpnia 1920 r.”.
Podziękował tym rodzinom wojskowym, 
które mężnie trwały przy Kościele w cza-
sach ateizacji wojska. „Nieraz prowadzono 
w wojsku swoiste antyduszpasterstwo: nie 
tylko wyrzucano z koszar wszelkie przejawy 
życia religijnego, ale utrudniano żołnierzom 
praktykowanie swojej wiary nawet poza ko-
szarami… Tym większa jest moja radość, że 
atmosferze tej nie poddało się nawet wielu 
żołnierzy zawodowych…. Tym wszystkim, 
którzy w trudnych warunkach, rezygnując
z różnych przywilejów, a nawet z możliwości 
szybszego awansu, pozostali wierni warto-
ściom chrześcijańskim i nie wahali się dawać 
temu świadectwa, składam wyrazy uznania
i podziękowanie”.
Obdarowani papieskim słowem złożyli Na-
stępcy św. Piotra swoje żołnierskie dary: woj-
skowi reprezentanci Śląskiego Okręgu Woj-
skowego klęcząc u stóp ołtarza podarowali 

Janowi Pawłowi II husarską zbroję. W tych 
skrzydłach przecież gra echo niezłomnej ry-
cerskiej wiary, która okazała się po raz ko-
lejny w Zegrzu Pomorskim 2 czerwca 1991 r.
I choć to słowa Ernesta Brylla z okresu stanu 
wojennego, kiedy wojsko zostało postawio-
ne przeciw narodowi, to przecież i ta cząstka 
tej niezłomnej wiary została przechowana
w pamięci serca i ducha wojskowego: „A te 
skrzydła połamane/Deszczem ogniem wysma-
gane/A te skrzydła jeszcze grają/Jeszcze polskie
pieśni znają/A te skrzydła jak sztandary/Niepod-
ległej starej wiary/Jeszcze mają blask/A te skrzy-
dła okrwawione/W tylu bitwach poranione/
Choć zmalały, spopielały/Jeszcze siły nie stra-
ciły/Jeszcze są jak dawniej były/Jeszcze skrzy-
dła dawnej chwały/Mogą unieść nas”. Stąd te 
skrzydła husarskie dla syna tej ziemi.
Był taki jeden bezcenny dar „niematerialny” 
ofiarowany świętemu papieżowi, kustoszo-
wi świętego daru życia. To słowo dane Na-
miestnikowi Chrystusa przez reprezentację 
wojskowej służby zdrowia, że będzie chronić 
życie w każdym stanie.

„Kamienie wołać będą”…

Zbliżała się 10. rocznica tego pamiętnego 
spotkania w Zegrzu Pomorskim, które Jan 
Paweł II nazwał w Teatrze Wielkim w War-
szawie 8 czerwca 1991 r. na spotkaniu z ar-
tystami „rezurekcyjnym odkryciem” – grób 
jest pusty. W duszach żołnierzy przetrwała 
wiara. Chrystus zmartwychwstał i idzie do 
zamkniętych koszar, bo nie potrzebuje prze-
pustek do ludzkiego serca!..
Do Zegrza Pomorskiego po dziesięciu latach, 
23 V 2001 r., przyjechał biskup polowy Sła-
woj Leszek Głódź, by m.in. poświęcić tablicę 
ze słowami JPII, którymi określił wtedy istotę 
powołania żołnierskiego: „Miłość Ojczyzny, 
poczucie sprawiedliwości, troska o bezpie-
czeństwo i wolność Polski niech wyznaczają 
sens waszej wojskowej służby”.
To był czas próby dla lotniczej jednostki posta-
wionej w stan likwidacji. JW 1133 czyli 24 Baza 
lotnicza miała być rozformowana. Ostatni do-
wódca jednostki ppłk dypl. Jacek Krzyżanowski 
tak pięknie wyraził publicznie w imieniu swoich 
podwładnych zawierzenie Panu Bogu: „10 lat
temu Pan Bóg przeszedł w widzialnym znaku 
Piotra naszych czasów… Było to niezwykłe 
wydarzenie, a jego owoce dojrzewają ukryte 
w naszych sercach… Wiele się od tego czasu 
zmieniło… Również nasza jednostka będzie 
zlikwidowana. Trudno o tym nie pamiętać, 
chcę jednak mocno podkreślić, że my dzięki 
Bogu się nie poddajemy. Właśnie dzisiaj po-
trzebna jest nam silna wiara w to, że to, co nas 
spotyka, jest dla nas najlepsze. Pan Bóg nasz… 
mówi do nas – do mnie i do ciebie – nie bój 
się, nie lękaj się, ani nawet nie drżyj – jesteś 
moją szczególną własnością, a Pan Bóg twój 
idzie przed tobą i będzie walczył za ciebie… 
My tutaj zawsze służyliśmy… i dalej chcemy 
służyć, być może już nie w mundurach, ale 
z oddaniem i poświęceniem, dla dobra na-
szych najbliższych i Ojczyzny…”.
Wielu wojskowych usłyszało słowo Proroka. 
Byli i tacy, którzy je zlekceważyli i poszli swo-
imi drogami. 
Ci, co usłyszeli, przyjęli i odnawiają ukocha-
ną ziemię świętego Jana Pawła II.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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„Dojdziemy do Polski,
tak daj nam Bóg!”

16 kwietnia 1940 r. z portu w Marsylii wypły-
nął do Bejrutu francuski statek „Athos II”, na 
którego pokładzie znajdowali się oficerowie 
sztabu i dowódcy jednostek (32 oficerów i 20 
podoficerów) nowej polskiej formacji: Bryga-
dy Strzelców Karpackich. Powołana została 
do życia dwa tygodnie wcześniej, 2 kwiet-
nia 1940 r. ustnym, a wkrótce pisemnym
(12 kwietnia) rozkazem gen. broni Władysła-
wa Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie i premiera rządu 
RP na Uchodźstwie. Była efektem politycz-
nych decyzji, które – po przegranej kampanii 
wrześniowej 1939 r. – umożliwiły na terenie 
sojuszniczej Francji formowanie Polskich Sił 
Zbrojnych. Ich Naczelny Wódz podjął uwień-
czone powodzeniem starania, aby polskie 
jednostki wojskowe mogły być organizowa-
ne nie tylko we Francji, także poza jej grani-
cami, w strefach jej politycznych wpływów. 
Był nią Bliski Wschód, terytorium mandato-
we Syrii, obszar działania wielkiej jednostki 
– Armii Lewantu (jej dowódcą był wówczas 

gen. Maxime Weygand, znany dobrze w Pol-
sce szef francuskiej Misji Wojskowej w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.).
Miejscem formowania Brygady był obóz w 
Homs, w Syrii. Jej dowódcą został mianowa-
ny płk dypl. Stanisław Kopański (od września 
1940 gen. brygady), oficer sztabowy, w cza-
sie kampanii wrześniowej szef Oddziału III 
Operacyjnego w Sztabie Naczelnego Wodza. 
Dlaczego nowa jednostka przybrała nazwę: 
Brygada Strzelców Karpackich? Intencja była 
jasna. Sądzono, że jej najszczytniejszy cel – 
zwycięski marsz ku okupowanej przez dwóch 

najeźdźców Polsce nastąpi od południa, przez 
Bałkany i pasmo Karpat. To tamtędy, choć 
„Nie zbraknie na świecie bezdroży ni dróg/ 
Dojdziemy do Polski, tak daj nam Bóg” (słowa 
Hymnu Brygady autorstwa Mariana Hemara). 
Brygada Strzelców Karpackich była jednostką 
niezwykłą. W jej składzie znaleźli się żołnie-
rze z jednostek odtwarzanych po kampanii 
wrześniowej we Francji, dotarło do niej też 
kilkunastu żołnierzy Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich, wsławionej wiosną 
1940 r. bitwą o Narwik, większość stanowili 
ochotnicy, którzy docierali do niej z różnych 
stron świata. Napływali z Węgier i Rumu-
nii – uciekinierzy z obozów internowanych 
żołnierzy WP; z okupowanej przez Niemców
i Sowietów Polski. Przybywali rodacy, po-
tomkowie XIX-wiecznych emigrantów osia-
dłych we Francji i krajach Bliskiego Wschodu; 
wśród nich kilku ochotników z Adampola, 
słynnej osady polskich imigrantów w pobli-
żu Stambułu. Wyjątkowo długa była droga 
14 ochotników z Charbinu w Mandżurii, po-
tomków zesłanych tam przed laty powstań-
ców styczniowych; wiodła przez Szanghaj, 
Hongkong, Singapur, Port Said, Bejrut (pię-

ciu z nich za okazane w walce męstwo 
zostało odznaczonych Orderem Wojen-
nym Virtuti Militari).
Było to wojsko ideowe, motywowane 
patriotyzmem wysokiej próby. Przecież 
trzeba było wykazać się nie lada odwagą 
i hartem ducha, aby zbiec z obozu dla in-
ternowanych żołnierzy, zapewniającego 
bezpieczny, choć izolowany od świata 
żywot, albo przedsięwziąć daleką i ryzy-
kowną drogę z okupowanej Polski przez 
wiele granic i państw, czy też w odległej 
Afryce południowej czy Mandżurii otwo-
rzyć serca na wołanie zwyciężonej ale nie 
pokonanej ojczyzny przodków, w trud-
nej godzinie wzywającej ochotników 
pod polskie, wojskowe sztandary. 
I jeszcze jeden rys Brygady: była jednost-
ką inteligentów, ludzi wykształconych, 

wśród nich wielu artystów, dziennikarzy, pi-
sarzy, poetów. Stanowili ponad jedną trzecią 
jej składu. Była to pewnie jedyna duża for-
macja wśród wojsk sprzymierzonych w której 
koncertowała własna Orkiestra Symfoniczna, 
składająca się z muzyków zawodowych; funk-
cjonował teatr, kwitło życie artystyczne i li-
terackie, różnorodna działalność oświatowa;
a w toku szkolenia żołnierzy – obok zagadnień 
stricte wojskowych – mówiono o polskiej hi-
storii, literaturze, tradycji. Dyscyplina w Bry-
gadzie wspierała się o duchowe braterstwo 
kadry oficerskiej z szeregowymi, o wspólnotę 

celu – powrót do wywalczonej żołnierskim tru-
dem Ojczyzny. Brygada Karpacka, była „więcej 
zakonem rycerskim niż regularnym wojskiem” 
– stwierdzał Jan Bielatowicz, pisarz-żołnierz. 
Ta szczególna wspólnota polskiej nadziei 
kształtowała się w nadzwyczaj trudnych wa-
runkach klimatycznych: dokuczliwe burze 
piaskowe, doskwierający upał (ćwiczenia i za-
jęcia szkoleniowe odbywały się między 3.30 
– 9.30 z przerwą do 15.00 i dalej do 19.30); 
opóźniały się dostawy uzbrojenia; dłuższy 
czas żołnierze musieli ćwiczyć bez broni. 

Pod dowództwem brytyjskim 

W czerwcu 1940 r. padł nagły grom: klęska 
Francji, kapitulacja jej armii, utworzenie ko-
laboranckiego rządu Vichy marszałka Péta-
ina; wczorajsi sojusznicy, Francuzi, z dnia na 
dzień znaleźli się w obozie wroga; miała też 
miejsce próba internowania Brygady. Jednak 
gen. Kopański wybrnął z opresji, przepro-
wadził (drogą kolejową) polskie wojsko do 
Palestyny pod dowództwo brytyjskie. Bryga-
da, przezbrojona w broń brytyjską, weszła
w skład Wojsk Brytyjskich Środkowego Wscho-
du, zachowując polską organizację i dowo-
dzenie. Jej stan osobowy wynosił wówczas 
485 oficerów i 3437 szeregowych. Miejscem 
zakwaterowania i szkolenia był obóz w Latun; 
klimat był tu bardziej znośny niż w Syrii, ale 
wciąż nękały żołnierzy burze piaskowe, spie-
kota, plaga rozmaitego robactwa.
W dniu Święta Żołnierza, obchodzonego po 
raz pierwszy poza granicami Ojczyzny, Bry-
gada miał okazję pokazać się Brytyjczykom 
i miejscowym. Stanęła – w pełnej gali – na 
wzgórzu pod ewangelicznym Emaus, dokąd 
nadbiegła sztafeta z pochodnią zapaloną 
przy grobie Chrystusa na Kalwarii. Gen. Ko-
pański przy wtórze armatniej salwy zapalił 
nią symboliczny znicz.
W październiku Brygada została przetrans-
portowana z Palestyny do Egiptu. 12 stycznia 
1941 r. otrzymała nową nazwę: Samodzielna 
Brygada Strzelców Karpackich; nastąpiła jej 
reorganizacja i przejście na etat brytyjski (348 
oficerów, 5326 szeregowych). Obsadzała 
pozycje pod Aleksandrią, weszła w skład za-
łogi twierdzy Marsa Matru. „Tu poznaliśmy 
po raz pierwszy co to znaczy brak wody do 
picia, brak świeżego pożywienia, jak owoce, 
jarzyny. Tu zapoznaliśmy się z plagą pcheł, 
nierzadko ze skorpionami, nie mówić już
o myszach” – wspominał po latach jeden
z jej żołnierzy. Zbliżał się czas Tobruku.

Obrońcy „barykady Egiptu” 

Bitwa o Tobruk, twierdzę i port morski
w Cyrenajce, wschodniej prowincji Libii, sta-
nowiła najpoważniejszy wysiłek zbrojny sił 
sprzymierzonych w tzw. pustynnej kampanii 
libijskiej (1940–1943), toczonej przez wojska 
brytyjskie z wojskami niemiecko-włoskimi, 
zakończonej ich wyparciem do Tunezji. 
Opanowanie Cyrenajki i zdobycie Tobru-
ku otwierało wojskom dowodzonym przez 
gen. Erwina Rommla, słynnego „Lisa Pusty-
ni”, drogę na Egipt i do Kanału Sueskiego, 
który dla strony niemiecko-włoskiej posiadał 
istotne znaczenie strategiczne. Natomiast 

Miejsce żołnierskiej chwałyMiejsce żołnierskiej chwały

75. rocznica obrony Tobruku75. rocznica obrony Tobruku

Obbrorońńcyy „barrykkady EEggiptttuu” 
W piaskach pustyni pod Tobrukiem...W piaskach pustyni pod Tobrukiem...
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Mianem „Szczurów Tobruku” poczęli Niemcy – w toku długotrwałych walk – określać 
żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, którzy przez cztery miesiące, 
pod nieustającym ostrzałem, bronili Tobruku, nadmorskiej twierdzy i portu. Nie prze-
widzieli, że to określenie, w ich intencji uwłaczające, stanie się określeniem chlub-
nym, budzącym szacunek. Obrona Tobruku rozsławiła imię tej polskiej formacji, jedy-
nej która w okresie od upadku Francji do 1943 r. walczyła z Niemcami i Włochami.
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dla strony brytyjskiej utrzymanie Tobruku 
było konieczne dla zapewniania dostaw 
wojennych dla wojsk walczących na terenie 
Libii – był to obok Aleksandrii główny port 
wojenny. Te odmienne założenia operacyjne 
zdecydowały o niezwykle zaciętych bojach
o zdobycie bądź utrzymanie Tobruku.
W trakcie kampanii libijskiej Tobruk, nazywa-
ny „barykadą Egiptu”, trzykrotnie przecho-
dził z rąk włosko-niemieckich do aliantów
i odwrotnie. 22 stycznia 1941 r . został zdo-
byty przez australijską 9. Dywizję Piechoty.
Od kwietnia oblegały go wojska niemiecko-
-włoskie pod wodzą gen. Rommla, zamyka-
jąc lądowy pierścień wokół twierdzy. Austra-
lijczycy z determinacją odpierali ataki; jednak 
w końcowej fazie walk stracili cypel zewnętrz-
nego pasa obrony, wzgórze El-Medauar. 
W sierpniu 1941 r. wyczerpana dywizja au-
stralijska została zluzowana przez brytyjską 
70. Dywizję Piechoty, czechosłowacki 11. ba-
talion piechoty i polską Samodzielną Brygadę 
Strzelców Karpackich, która między 18 a 25 
sierpnia została przetransportowana do To-
bruku na pokładach brytyjskich niszczycieli. 
W twierdzy, której załoga liczyła ok. 36 tys. 
żołnierzy, pozostał też jeden batalion austra-
lijski. Na przełomie września i października 
Karpatczykom został przydzielony najtrud-
niejszy i najdłuższy odcinek obrony, tzw. Wy-
łom, nad którym wznosiło się opanowane 
przez wroga wzgórze El- Medauar.
Działania bojowe przybrały charakter długo-
trwałych walk pozycyjnych. Polscy żołnierze 
całymi dniami trwali nieruchomo w płytkich 
okopach, wykutych w skalistym podłożu, 
oddalonych od pozycji niemieckich zaledwie 
o 80-100 m. Najmniejszy ruch powodował 
natychmiastowy ostrzał snajperów; pozycje 
nękał ogień moździerzy i artylerii wroga. 
Jedynie po zmroku obie strony na dwie go-
dziny zawieszały działania; na pierwszą linię 
dostarczono wtedy ciepły posiłek. Dopiero 
w nocy dowożono na wysunięte pozycje po-
jemniki z wodą, żywność, ewakuowano ran-
nych, zabierano ciała poległych.
Także nocą, po upalnym dniu spędzonym
w płytkich okopach, wychodziły do akcji tzw. 
patrole – śmiałe wypady na stronę wroga 
przez teren ostrzeliwany z karabinów maszy-
nowych i moździerzy, nasycony licznymi pu-
łapkami, poprzegradzany drutem kolczastym. 
Ich zadaniem było zdobywanie jeńców, nisz-
czenie łączności. To był szczególny, oryginalny 
rys działań bojowych pod Tobrukiem, wyma-
gający hartu ducha, odwagi, determinacji. 
Warto też wspomnieć i o tym, że w Tobruku 
zawiązało się szczególnie mocne braterstwo 
broni Karpatczyków z żołnierzami austra-
lijskimi; któregoś dnia, w czasie przerwy
w walkach, żołnierze tych dwóch nacji po-
stanowili, że po zakończeniu wojny trzeba 
bezwzględnie ustalić… wspólną granicę pol-
sko-australijską.
10 grudniu Brygada odniosła wielki sukces: 
wzgórze Medauer zostało zdobyte, załopo-
tała nad nim biało-czerwona flaga, przywró-
cona została poprzednia linia obrony. Bry-
gadzie postawiono nowy, wykonany rozkaz: 
zdobycie miejscowości Acorma. To był koń-
cowy akcent walk w obronie Tobruku. Kosz-
towały życie 9 oficerów i 147 strzelców.

Co to za wojsko tak się modli?

W szeregach Samodzielnej Brygada Strzel-
ców Karpackich rozpoczęła się droga wielu 
kapelanów Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, szczególnie tych, którzy później towa-
rzyszyli chwalebnej drodze 2 Korpusu. 
Znalazł się wśród nich przybyły z Paryża po 
kapitulacji Francji ks. prałat Jan Brandys, dłu-
goletni proboszcz parafii św. Barbary w Cho-
rzowie, po kampanii wrześniowej kapelana 
Obozu WP w Coëtquidan, do sierpnia 1941 r.
szef duszpasterstwa Samodzielnej Bryga-
dy Strzelców Karpackich. To on, podczas 
wspomnianego Święta Żołnierza w 1940 r., 
obchodzonego przez Brygadę w Emaus, ce-
lebrował Mszę św. przy ołtarzu udekorowa-
nym Orłem Białym.
Z węgierskich obozów dla internowanych 
polskich żołnierzy czmychnęli i drogą przez 
Jugosławię i Grecję dotarli do SBSK kapela-
ni Września 1939, m.in.: ks. Henryk Czorny, 
ks. Stanisław Cynar, ks. Leon Łomnicki. Tak-
że drogą przez Bałkany przybyli 
uciekinierzy z okupowanego kra-
ju, zagrożeni aresztowaniem, ks. 
Jan Malinowski, kapelan Wrze-
śnia 1939, wikary w Bliżynie koło 
Skarżyska-Kamiennej, wkrótce 
w stopniu rotmistrza, kapelan 
Pułku Ułanów Karpackich; ks. 
Józef Joniec, proboszcz parafii 
Balin koło Chrzanowa, dawny 
legionista, następca ks. Bran-
dysa na stanowisku szefa dusz-
pasterstwa katolickiego SBSK, 
kapelan, który tak pozyskał serca 
Karpatczyków, że począł być na-
zywany „biskupem karpackim”, 
a także Ślązak, o. Fabian (Gerard 
Waculik), franciszkanin, w kampanii włoskiej 
kapelan 2 Batalionu Komandosów Zmotory-
zowanych; poległy 29 kwietnia 1945 r. pod 
Bolonią. 
Żołnierze Brygady byli ludźmi religijnymi, 
ukształtowanymi w polskiej, katolickiej tra-
dycji, przestrzegającymi praktyk religijnych, 
m.in. w każdy piątek przystępowali masowo, 
wraz ze swym dowódcą, gen. Kopańskim do 
Komunii św. Stacjonowanie brygady w Palesty-
nie stworzyło możliwość pielgrzymowania do 
miejsc świętych, związanych z życiem Zbawi-
ciela (ich nasilenie nastąpi w czasie drugiego, 
czasowo dłuższego pobytu polskich żołnierzy 
w Palestynie, już po Tobruku). „Na kolanach 
pobożnie modliliśmy się i śpiewaliśmy, aże 
się mury trzęsły: «Któryś za nas cierpiał rany». 
Zbiegli się mieszkańcy sąsiednich domów
i wnet tłum muzułmanów i chrześcijan róż-
nych Kościołów towarzyszył nam. Mówiono:
«Co to za wojsko, które tak się modli?» – 
wspominał po latach ks. Joniec.
Podczas obrony Tobruku „Msze święte nie-
dzielne odprawiali kapelani polscy, australij-
scy i później angielscy w ogromnej, wykutej 
w skałach grocie, która służyła też na co 
dzień jako sala szpitalna dla rannych żołnie-
rzy polskich (..) ustawiono tu w skalnej wnę-
ce ołtarzyk z Matką Boską Częstochowską, 
podczas mszy rozbrzmiewały polskie pieśni 
religijne, pilnie słuchane przez Australijczy-
ków, czy Anglików, po ostatnich zaś słowach 

kapłana śpiewano «Boże coś Polskę», koń-
czone bolesnymi słowami: «Ojczyznę wolną 
racz nam wrócić Panie»” (O. Terlecki).
Kapelani umacniali postawę swych pod-
opiecznych, pełnili duszpasterską i sakramen-
talną posługę, roztaczali opiekę nad rannymi, 
udzielali absolucji konającym, grzebali po-
ległych i umarłych z ran, byli z żołnierzami
w pierwszej linii a także – słynął z tego ks. Jo-
niec – towarzyszyli żołnierzom podczas noc-
nych patroli. Z oddaniem spełniali swoją ka-
pelańską powinność. 

***
„Osiągnięcia Brygady Pańskiej w ciężkim za-
daniu trzymania najbardziej odpowiedzial-
nego odcinka Tobruku, należały zawsze do 
najpiękniejszych (…) prowadzone były przez 
Pana i wszystkich żołnierzy pod Pańskim 
dowództwem z całą umiejętnością, energią
i wielką odwagą. Brygada wyróżniła się świet-
nie. Było to dla mnie prawdziwym przywile-
jem mieć Brygadę Polską pod swymi rozkaza-

mi” – to słowa dowódcy brytyjskiego 13 Kor-
pusu, gen. Godwin-Austeana, skierowane 
do gen. Kopańskiego podczas wizytacji Sa-
modzielnej Brygady Strzelców Karpackich. 
Po zakończeniu obrony Tobruku Brygada 
walczyła pod El-Ghazala – przełamując obro-
nę oddziałów włoskich, zdobywała twierdzę 
Bardia, obsadziła fort w rejonie Mechilii, 
potem nadszedł rozkaz o powrocie do El-
Ghazala, zajęciu tam stanowisk obronnych. 
7 marca 1942 r. Samodzielna Brygada Strzel-
ców Karpackich została wycofana z linii fron-
tu, zluzowana przez 2 Południowoafrykań-
ska Brygadę. Zakończyła chwalebny rozdział 
walk na Pustyni Libijskiej. Została ulokowana 
w obozie El Amiriya, a następnie odeszła do 
Palestyny, gdzie 3 maja 1942 r. została roz-
formowana. Na jej bazie została sformowa-
na 3. Dywizja Strzelców Karpackich – wielka 
jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, która weszła w skład Armii Pol-
skiej na Wschodzie, a następnie wydzielone-
go z niej 2. Korpusu, wsławiona pod Monte 
Cassino i na froncie włoskim. Obecni w jej 
szeregach żołnierz byłej SBSK nieśli legendę
i chwałę swej służby w Syrii, Palestynie, Egip-
cie, bohaterskiej obrony libijskiego Tobruku, 
jednego z trzech najsławniejszych miejsc sła-
wy polskiego żołnierza poza granicami Oj-
czyzny obok Narwiku i Monte Cassino. 

 
  Jędrzej Łukawy 
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Port w Tobruku – żołnierze Samodzielnej Brygady Port w Tobruku – żołnierze Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich schodzą na lądStrzelców Karpackich schodzą na ląd
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O trudnościach z rozpoczęciem i pracach nad diecezjalnym etapem procesu 
beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi, twórczości pisarskiej wybitnego jezu-
ity i sprawie letargu mówi o. Krystian Biernacki SJ, wicepostulator procesu
w rozmowie z Krzysztofem Stępkowskim.

Ks. Piotr Skarga – nauczyciel miłości OjczyznyKs. Piotr Skarga – nauczyciel miłości Ojczyzny

Jak to się stało, że właśnie Ojciec został 
wicepostulatorem procesu beatyfika-
cyjnego ks. Piotra Skargi?
– Jezuici wykonują dzieła, jakie im zlecają 
przełożeni, tak się też stało w moim przy-
padku. Przed czterema laty wróciłem z mi-
sji w Niemczech, gdzie pracowałem jako 
proboszcz w jezuickiej parafii św. Ignacego 
w Essen i podjąłem wyznaczone mi w Kra-
kowie zadania duszpasterskie. Zbiegło się 
to z 400. rocznicą śmierci ks. Piotra Skargi 
i obchodzonym w 2012 r. Rokiem Skargow-
skim. Mój powrót splótł się z wydarzeniami 
wieńczącymi ten rok. Podczas uroczystej 
Eucharystii sprawowanej m.in. z kard. Stani-
sławem Dziwiszem, metropolitą krakowskim
i generałem Jezuitów o. Adolfem Nicolasem 
SJ, nasz prowincjał, o. Wojciech Ziółek SJ, 
publicznie ogłosił, że zarząd prowincji podjął 
decyzję o podjęciu prac przygotowawczych 
do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. 
Piotra Skargi. Kilka miesięcy później o. Zió-
łek zwrócił się do mnie z pytaniem czy nie 
podjąłbym się roli wicepostulatora procesu. 
Zdziwiłem się, że prośba taka została skiero-
wana do mnie, bo wcześniej nie miałem żad-
nego doświadczenia w tego typu sprawach. 
Postawiłem się do dyspozycji ojcu prowincja-
łowi, a ten poprosił ojca generała, by mnie 
na to stanowisko zamianował i tak się stało. 
Zostałem formalnie ustanowiony wicepostu-
latorem. Wice, ponieważ u boku generała 
działa postulator generalny dla całego Towa-
rzystwa Jezusowego.

Jak wyglądała praca nad procesem?
– Na początku trzeba było wnieść prośbę do 
Biskupa Krakowskiego, uzyskać jego apro-
batę, zgodę Konferencji Episkopatu Polski, 
a następnie powołać odpowiednie gremia, 
które rozpoczęły badanie sprawy z różnych 
perspektyw. Powołaliśmy komisję historycz-
ną, w skład której wchodzili trzej jezuici:
o. prof. Ludwik Grzebień, o. prof. Roman 
Darowski i o. prof. Stanisław Ziemiański 
oraz sięgnęliśmy po inne historyczne auto-
rytety, tj. prof. Grażynę Pańko z Uniwersyte-
tu Wrocławskiego i prof. Janusza Gruchałę
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także mgr 
Krystynę Jelonek-Litewka, archiwistkę. 
Delegatem kard. Stanisława Dziwisza został 
ks. dr Andrzej Scąber, referent ds. kanoniza-
cyjnych archidiecezji krakowskiej. 
Komisja historyczna miała za zadanie opra-
cować dokument – relację historyczną, 
przedstawiającą życie i dzieło życia ks. Piotra 
Skargi. Według wymogów proceduralnych 
procesu trzeba było również ustanowić tzw. 
cenzorów, to jest teologów, którzy mieli za-
danie zbadać pisma i zgodność nauczania 
ks. Piotra Skargi z nauką Kościoła. 
Oczywiście jednym z pierwszych etapów 
prac było uzyskanie zgody Konferencji Epi-
skopatu Polski oraz Kongregacji ds. Kanoni-
zacyjnych w Rzymie na rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego.
Po zatwierdzeniu wspomnianych gremiów 
przez kard. Stanisława Dziwisza 8 grudnia 
2014, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny, rozpoczął się 
formalnie proces, choć przygotowania do 
niego trwały już wcześniej.
Kolejnym istotnym etapem były prze-
słuchania świadków. Oczywiście nie na-
ocznych świadków jego życia, ale osób, 
które zajmowały się ks. Piotrem Skargą, 
badając jego działalność apostolską, czy 
np. pisarską oraz jego życie.
Postulacja wysunęła 25 osób, a oprócz 
tego świadkami stawały się również 
osoby z urzędu, jak członkowie komisji 
historycznej czy teologowie. W sumie 
przesłuchanych zostało około 40 osób. 
Postulacja postanowiła, aby lista świad-
ków była reprezentacją wielu środowisk. 
Wśród osób przesłuchiwanych znaleźli 
się m. in. kardynałowie Marian Jaworski 
i Franciszek Macharski, bp Grzegorz Ryś, 
księża diecezjalni, zakonnicy i zakonnice, 
ludzie kultury, członkowie założonego 
przez ks. Skargę Arcybractwa Miłosier-
dzia, świeccy, proboszcz jego parafii 
rodzinnej, gremia szkolne z Grójca i Ja-
rosławia. Co ciekawe wśród świadków 
są nie tylko katolicy, ale także i luteranie. 
Nasza praca zamknęła się w 37 sesjach, 
w tym trzech wyjazdowych w Grójcu,

w Wilnie i we Lwowie. Prace przebiegały 
dość sprawnie. Zebrane materiały liczą po-
nad 1500 stron.

A na czym polegała rola Ojca jako wice-
postulatora?
– Ma on czuwać, aby prace przebiegały płyn-
nie, żeby nie powstawały zastoje i spiętrzenie 
materiału, który byłby trudny do przerobie-
nia. Myślę, że udało się zgromadzić wyma-
ganą dokumentację. Relację historyczną pre-
zentującą rzetelny życiorys i dzieło życia ks. 
Piotra Skargi, jego działalność apostolską, 
organizatorską i dokonania na płaszczyźnie 
rechrystianizacji zwłaszcza północnych te-
renów Rzeczpospolitej, także opracowanie 
dotyczące jego spuścizny pisarskiej. Trzeba 
powiedzieć, że ks. Skarga jest jednym z Pola-
ków mających największą bibliografię przed-
miotową i podmiotową. 

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie co sta-
ło na przeszkodzie do beatyfikacji ks. 
Piotra Skargi w ciągu czterystu lat, ja-
kie upłynęły od jego śmierci?
– Skarga umierał w powszechnej opinii świę-
tości. W dniu pogrzebu o. Fabian Birkowski, 
dominikanin, wygłosił płomienne kazanie, 
gloryfikujące zmarłego. Nazywa go „Mężem 
Bożym”. Taki napis został później umieszczony 
na sarkofagu zmarłego. Krypta ks. Skargi jest 
licznie nawiedzana, szerzy się kult prywatnych 
relikwii, do tego stopnia, że wkrótce trzeba 
przełożyć szczątki ks. Skargi do mocniejszej, 
metalowej trumienki. Coraz szerzej rozchodzi 
się też myśl skargowska, żywa w kolejnych 
pokoleniach jezuickich i żywa do dziś. Mimo 
tego, trzeba pamiętać i o tym, że na hamo-
wanie ewentualnego procesu beatyfikacyjne-
go mogli oddziaływać wpływowi przeciwnicy 
Skargi, a miał takich za życia. Dlatego jezuici 
postąpili mądrze, nie podejmując prób wynie-
sienia go na ołtarze niedługo po jego śmierci. 
XVII wiek to także okres wielu wojen. Rzeczpo-
spolita staje się teatrum dla potopu szwedz-
kiego, wojen kozackich i tureckich. Wojna 
to okres, w którym nie tylko nikt nie myśli
o procesach beatyfikacyjnych i kanonizacjach, 
ale to także czas, w którym płoną i ulegają 
rozproszeniu biblioteki i archiwa, także te ze 
spuścizną Skargi. W 1773 roku następuje tra-
gedia, która ugodziła jezuitów, kasata zakonu 
trwająca do roku 1814. Trudno też sądzić, że 
w epoce zaborów, podczas których myśl skar-
gowska szerzy w kraju nadzieję, można było 
podjąć skuteczną próbę rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego. Pierwsze próby poczynio-
no dopiero w wolnej Polsce. I rzeczywiście
w 1936 roku, w 400 rocznicę urodzin, coraz 
głośniej zaczyna mówić się o beatyfikacji. Byli-
śmy wtedy najbliżej rozpoczęcia tego procesu, 
jest na ten temat obszerna literatura. Wydana 
została m.in. broszurka Zofii Kossak-Szczuckiej 
i publikacja Oskara Haleckiego. Jednak wtedy 
ks. Piotr Skarga musiał ustąpić miejsca przy-
gotowaniom do kanonizacji innego jezuity, 
bł. Andrzeja Boboli, którego relikwie zostały 
wykupione przez Watykan z rąk bolszewików. 

Ks. Piotr Skarga, jedno z najstarszych

przedstawień namalowane przez współbrata
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Później wybucha II wojna światowa, a po niej 
nastał czas, który nie sprzyjał temu, by na oł-
tarze wynosić ks. Piotra Skargę.

Nie można jednak powiedzieć, że w tym
czasie w sprawie beatyfikacji nic nie 
robiono?
– Dla naszego zakonu beatyfikacja ks. Piotra 
Skargi była sprawą honoru. Dlatego przez 
dziesięciolecia wielu naszych historyków do-
rzucało pojedyncze większe i mniejsze opra-
cowania na jego temat. Ksiądz prof. Ludwik 
Grzebień, nieco starszy powołaniem ode 
mnie, właściwie całe swoje życie poświęcił 
gromadzeniu archiwaliów na temat Skargi. 
Sporządził dziesiątki metrów mikrofilmów, 
badając biblioteki i archiwa, które zostały
z Polski wywiezione i zrabowane. Uppsala, 
Wilno, a to wszystko w czasach, gdy ciężko 
było wyjeżdżać z kraju. Efekt jest taki, że pew-
nie lepszego warsztatu dotyczącego Skargi 
nie miał nawet śp. prof. Janusz Tazbir. 
Dzieła Skargi są ciągle wydawane, bo jest on 
fenomenem. Co ciekawe, Skarga nie zniknął 
z programu nauczania szkolnego po II woj-
nie światowej, ponieważ obok Jana Kocha-
nowskiego i Mikołaja Reja jest ojcem polskiej 
mowy. Po prostu pisarza takiego kalibru 
trudno było pomijać. 

Jaki obraz ks. Piotra Skargi wyłania się 
z dotychczasowych prac? 
– Myślę, że jedną z najważniejszych jego cech 
było głęboko zakorzenione chrześcijaństwo 
oraz patriotyzm. Był ogromnym orędowni-
kiem jedności narodowej, ale rozumianej nie 
nacjonalistycznie. Rzeczpospolita była dla nie-
go ojczyzną wielu narodów. Skarga dostrze-
ga różnorodność, inną kulturę w Inflantach, 
inną Rusinów, widzi prawosławny Wschód. 
Skarga jest także heroicznym apostołem jed-
ności Kościoła. Chce łączyć, rechrystianizować 
tereny północne i wschodnie Rzeczpospolitej. 
Nawraca, nie bez sukcesów, ogarnięte ideą 
złotej wolności szlacheckiej ówczesne elity. 
Piękne w jego nauczaniu jest łączenie umiło-
wania Kościoła i Ojczyzny. 
Mówiąc o Skardze często zapomina się też
o jego pracy na rzecz ubogich, o wielkiej pra-
cy jaką wykonał w dziedzinie miłosierdzia. 
Pomaga nie tylko dając jałmużnę, ale także 
budując cały system pomocy dla ubogich, 
np. Bank Pobożny działający na zasadzie bez-
procentowego pożyczania pieniądze pod za-
staw, czy skrzynkę św. Mikołaja, pomagającą 
uposażać ubogie panny, dzięki czemu mogły 
łatwiej wyjść za mąż. To spojrzenie miłosierne 
na bliźniego przejawiało się także w jego na-
uczaniu. Głębokie są Jego Kazania o Miłosier-
dziu. Wielkim dziełem ks. Piotra jest również 
Arcybractwo Miłosierdzia z siedzibą w Krako-
wie, które działa po dzień dzisiejszy. Skarga 
był wielkim miłośnikiem człowieka nawet 
wtedy, gdy człowiek popadał w błędy. 

Co aktualnego ma dziś do powiedzenia 
ks. Skarga?
– Myślę, że najsilniej przemawia poprzez swój 
autentyzm. To przykład gorliwego chrześci-
janina. Niezakłamany, miłujący, rozumieją-
cy, studiujący Pismo, szerzący świadectwa
o innych świętych. Przecież taki właśnie przy-

kład dają nam współcześni papieże – szerzą 
świadectwa świętych. Pokazuje rolę oświaty
i wychowania. Pokazuje z jednej strony pa-
triotyzm, umiłowanie Ojczyzny a z drugiej 
strony miłość do Kościoła. To spojrzenie wciąż 
aktualne, szczególnie dziś. Kiedy trzeba uka-
zywać Kościół jako zwornik jedności i pro-
wadzący człowieka na wyżyny godności. 

Czyim patronem mógłby zostać w przy-
szłości ks. Piotr Skarga?
– Myślę, że jest dobrym przykładem mą-
drego pasterza elit politycznych. Dlatego 
mógłby być patronem i orędownikiem parla-
mentarzystów. Mógłby być także patronem 
ubogich. Założył Arcybractwo Miłosierdzia, 
które po dziś dzień realizuje jego wskazania 
w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi. 
Skarga nie jest postacią jednowymiarową. 
Niektórzy podkreślają jego zasługi w dziedzi-
nie kultury i języka, dlatego chętnie widzieli 
by go jako patrona pisarzy.

Wróćmy jeszcze na chwilę do proble-
mów związanych z rozpoczęciem pro-
cesu. Podobno jedną z przyczyn, bu-
dzącą wiele emocji, miało być rzekome 
pochowanie ks. Piotra Skargi, pogrą-
żonego w letargu. Niektóre źródła mó-
wią o podrapanym od wewnątrz wieku 
trumny. To dość makabryczne...
– Niestety na rozpowszechnioną już czar-
ną legendę niewiele można poradzić. Do 
naszych czasów zachowały się protokoły 
z otwarcia trumny z czasów kard. Sapiehy. 

Trudno jednak na ich podstawie dowieść, że 
zmarły obudził się po pogrzebie. Pierwsze in-
formacje w źródłach na ten temat pojawiają 
się wiele lat po śmierci ks. Skargi i dlatego 
nie mają silnych podstaw, aby im wierzyć. 
Do rozprzestrzenienia się informacji przyczy-
nił się zmarły niedawno prof. Janusz Tazbir, 
który powielił te szokujące informacje, ale po 
jakimś czasie – tu pełna rewerencja – dwu-
krotnie na piśmie odwołał swe niepopar-
te dowodami tezy. Podobnie o tej sprawie 
pisał kryminolog, prof. Jan Widacki, który 
stwierdził, że nie ma medycznych podstaw, 
by sądzić, że Skargę pochowano w letargu. 
Niefortunne jest to, że w ostatnim tomie ku-
lowskiej Encyklopedii Kościelnej taką infor-
mację powtórzono, mimo, że wiele autory-
tetów podważyło jej autentyczność.

Co w dniu zakończenia etapu diecezjal-
nego procesu beatyfikacyjnego czuje 
wicepostulator?
– Czuję ogromną radość, że wpadłem przy-
słowiowo jak Piłat w credo, w cały ten wielki 
mechanizm. Cieszę się też, że udało się za-
mknąć ważny proces naszej pracy i współpra-
cy. Mamy wymierny efekt, miejmy nadzieję, 
że zakończy się on sukcesem dla całej archi-
diecezji krakowskiej. Kiedy proces na szczeblu 
diecezjalnym się zakończy, materiały zawiezie 
do Rzymu wyznaczony przez Księdza Kardy-
nała portator. Nastąpi to najprawdopodob-
niej wczesną jesienią 2016 roku.

Dziękuję za rozmowę

Ks. Piotr Skarga, właściwie Piotr Pawęski, był jezuitą, polemistą religijnym, hagio-
grafem i nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Urodził się 2 lutego 1536 roku
w folwarku położonym na północ od Grójca, przy drodze wiodącej z miasteczka do wsi Kobylin. 
Ojciec Piotra Michał Powęski zasłynął stawaniem w sądach w obronie chłopów, stąd przydo-
mek Skarga, który z czasem dał nazwisko całej gałęzi rodziny Powęskich. 
W 1544 roku Piotr utracił matkę a w cztery lata później ojca. Ukończył szkołę parafialną w Grójcu
i w 1552 roku zapisał się na Uniwersytet Krakowski. Po dwóch latach uzyskał tytuł bakałarza 
na Wydziale Filozoficznym. Objął kierownictwo szkoły parafialnej przy kolegiacie św. Jana w 
Warszawie. W 1560 roku wyjechał do Wiednia. Około 1564 roku otrzymał święcenia kapłań-
skie. Pięć lat później rozpoczął jezuicki nowicjat w Rzymie oraz studia w Kolegium Rzymskim. 
Po powrocie do Polski pracował w Pułtusku, we Lwowie, Jarosławiu, Warszawie, Płocku i Wil-
nie, gdzie w 1579 roku został pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. 
W 1579 roku ukazało się w Wilnie pierwsze wydanie najsłynniejszego dzieła ks. Piotra Skargi 
„Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu”, wznawiane ponad 20 razy w późniejszych 
wiekach.
Pracę w Krakowie rozpoczął w 1584 r., gdzie jako rektor kościoła św. Barbary założył instytucje 
charytatywne: Bractwo Miłosierdzia (od 1588 podniesione do rangi arcybractwa przez papieża 
Sykstusa V), Komorę Potrzebnych, rodzaj banku i zarazem lombardu, w którym udzielano bez-
procentowych pożyczek oraz Skrzynkę św. Mikołaja gromadzącą posagi dla ubogich panien.
Piotr Skarga zasłynął jako płomienny kaznodzieja i gorliwy obrońca wiary. 
Po śmierci króla Stefana Batorego został nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy (1588). 
Działalność Skargi na dworze królewskim przyniosła owoce w postaci licznych konwersji do Ko-
ścioła katolickiego protestantów, ale także licznych przeciwników politycznych. Skarga opowia-
dał się za silną władzą królewską oraz podkreślał, że podstawowym obowiązkiem katolickiego 
władcy jest obrona interesów Kościoła. Stale działał na rzecz unii Kościoła rzymskokatolickiego 
i prawosławnego. W swej działalności pisarskiej i retorycznej przestrzegał przed osłabianiem 
pozycji monarchy, źle pojmowaną wolnością, rozpasaniem, lekceważeniem konieczności wpro-
wadzania reform systemowych i podatków na rzecz obrony Rzeczpospolitej. W „Kazaniach sej-
mowych” (1597) omówił sześć najgroźniejszych chorób nękających ówczesną Rzeczpospolitą.
Zmarł 27 września 1612 roku w Krakowie. Został pochowany w krypcie kościoła śś. Piotra i Pawła.
Od początku miejsce spoczynku to stało się licznie odwiedzane przez wiernych. 
W 2012 roku Zarząd Polskiej Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego podjął decyzję 
o rozpoczęciu procesu diecezjalnego ks. Piotra Skargi. Formalnie proces rozpoczął się 8 grud-
nia 2014 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 21 czerwca
2016 roku, w Krakowie nastąpiło zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezji.

Oprac. Krzysztof Stępkowski
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Wiosną 1941 r. jednostki Afrika Korps odnio-
sły w Libii szereg zwycięstw nad wojskami 
brytyjskimi. Bohaterska obrona garnizonu 
Tobruku od kwietnia do grudnia 1941 r.
pokrzyżowała jednak niemieckie plany i ut-
rudniła dalszy marsz w kierunku Egiptu. 
Obrona Tobruku, ważnego portu w Libii, sta-
ła się wówczas słynna na całym świecie. Wy-
stawa ma przypominać o tych walkach i przy-
pominać zwiedzającym, że wśród alian-
tów broniących Tobruku od sierpnia 1941 r.
było także kilka tysięcy żołnierzy polskiej Sa-
modzielnej Brygady Strzelców Karpackich. 
Wnieśli oni znaczący wkład w zakończone 
zwycięstwem walki obronne. 
Karpatczycy walcząc w drugiej połowie 1941 r. 
bardzo trudnych, pustynnych warunkach, za-
służyli na uznanie i podziw zarówno dowódz-
twa brytyjskiego, jak i przeciwników. – Samo-
dzielna Brygada Strzelców Karpackich była 
jednostką wyjątkową nie tylko ze względu 
na obronę Tobruku, ale również dlatego, że 
jako druga (pierwszą była Pierwsza Brygada 
Legionów Józefa Piłsudskiego) składała się
z przeważającej większości z inteligencji – po-
wiedział prof. prof. Zbigniew Wawer, dyrek-
tor muzeum. Dyrektor Wawer zapowiedział, 
że wystawa będzie zmieniać się, dlatego, że 
część eksponatów z Nowej Zelandii i Austra-
lii dopiero jest w drodze do Polski, podkre-
ślił też, że dzięki współpracy z Urzędem ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
powstanie do końca roku albumu poświęco-

ny Samodzielnej Brygadzie 
Strzelców Karpackich i wal-
kom w Afryce podczas
II wojny światowej, który 
będzie uzupełnieniem eks-
pozycji.
Jak podkreślił Jan Kasprzyk, 
p.o. kierownika Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, sytuacja 
międzynarodowa uniemożliwiła uczczenie 
75. rocznicy udziału Polaków w obronie 
Tobruku, dlatego wystawa jest hołdem zło-
żonym żołnierzom Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich.
– Przypominanie o Samodzielnej Brygadzie 
Strzelców Karpackich jest niezwykle ważne, 
ponieważ żołnierze tej brygady najpiękniej 
udowadniali to, o czym mówił św. Jan Pa-
weł II podczas swej pierwszej podróży do 
Polski, modląc się przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza. „Na ilu to miejscach Europy
i świata przemawiał swoją śmiercią [polski 
żołnierz- przyp. kes], że nie może być Europy 
sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej 
mapie?”. Żołnierze Brygady Karpackiej, wsła-
wieni w bitwie o Tobruk, pokazali najpiękniej 
czym jest służba Polsce i niepodległości – 
stwierdził. Minister Kasprzyk powiedział, że 
pamięć o bohaterskiej postawie żołnierzy 
Samodzielnej Brygady Karpackiej powinna 
stać się jednym z fundamentów wychowania 
patriotycznego dla przyszłych pokoleń.

Wystawa w hołdzie KarpatczykomWystawa w hołdzie Karpatczykom
Wystawę upamiętniającą udział Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich w obronie Tobruku otwarto 14 czerwca w Muzeum Woj-
ska Polskiego w Warszawie. Ekspozycję „Tobruk 1941. W 75. rocznicę 
walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie pustyn-
nej twierdzy” będzie można zwiedzać do końca stycznia 2017 roku.

Organizatorzy podkreślają, że wystawa jest 
pierwszą tak dużą ekspozycją poświęconą 
walkom o Tobruk i zmaganiom w Afryce Pół-
nocnej. Zamiarem muzeum jest pokazanie
w sposób maksymalnie obszerny i atrakcyjny 
obu stron tamtego konfliktu – sił alianckich 
i niemiecko-włoskich. Zostanie to osiągnięte 
za pomocą licznych eksponatów pochodzą-
cych nie tylko ze zbiorów własnych Muzeum 
Wojska Polskiego. Do powstania ekspozycji 
przyczyniły się liczne osoby prywatne, am-
basady Nowej Zelandii, Australii, Niemiec, 
Czech, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. Amba-
sadorowie i przedstawiciele ambasad wzięli 
udział w wernisażu.
W Muzeum Wojska Polskiego można oglą-
dać m.in. oryginalne mundury, odznaczenia, 
broń i ekwipunek z okresu II wojny świato-
wej, dokumenty, numizmaty oraz wydawnic-
twa związane z obroną Tobruku i Samodziel-
ną Brygadą Strzelców Karpackich. 

kes

Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. płk. Bogdana Radziszewskiego, kapelana Dowódz-
twa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wikariusza biskupiego – koordynatora 
posługi księży dziekanów Ordynariatu Polowego oraz proboszcza parafii św. Jana 
Pawła II w Warszawie-Wesołej obchodziła 18 czerwca rodzina, przyjaciele, kapelani, 
współpracownicy, parafianie, mieszkańcy Wesołej oraz żołnierze. Podczas uroczys-
tości ks. Radziszewski został odznaczony przez biskupa polowego Józefa Guzdka 
medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Jubileusz ks. płk. Bogdana RadziszewskiegoJubileusz ks. płk. Bogdana Radziszewskiego

kreślił, że jubileusz ćwierćwiecza kapłaństwa 
to okazja do okazania wdzięczności za wy-
trwałość na kapłańskiej drodze. – Chcemy 
dziś dziękować Panu Bogu za dar powoła-
nia do kapłaństwa, bo z tego daru możemy 
wszyscy korzystać, czerpać ze zdroju łaski, 
który Bóg, przez jego 25-letnią posługę, hoj-
nie nam udziela. Dziękujemy też, że przez te 
ćwierćwiecze ks. Bogdan nie zmęczył się wy-
powiadaniem tego słowa „jestem” –  mówił 
ks. Wątroba.
– Księże Bogdanie dziękujemy za konsekwent-
ne realizowanie twojego wyboru. To dzisiejsze 
spotkanie to także okazja do tego, aby przyj-
rzeć się dokonywanym przez każdego z nas 
codziennym wyborom – zachęcał. Podkreślił, 
że powinny w tym pomagać słowa św. Augu-

Uroczystą Eucharystię sprawowano pod prze-
wodnictwem ks. płk. Radziszewskiego, któ-
ry na początku Mszy św. powitał zebranych
gości.
W homilii ks. płk January Wątroba, wikariusz 
generalny biskupa polowego, przywołał scenę 
biblijną złożenia w ofierze Izaaka syna Abra-
hama oraz słowa wypowiedziane przez pa-
triarchę: „Oto jestem”. Ks. Wątroba podkreślił, 
że także ksiądz Radziszewski na wielu etapach 
swego życia (podczas chrztu, pierwszej Ko-
munii św. bierzmowania oraz podczas obrzę-
du święceń kapłańskich), wypowiadał wobec 
Boga te właśnie słowa. – Za każdym razem 
wypowiedzenie słowa „jestem” wiązało się
z konkretnymi zobowiązaniami – powiedział.
Wikariusz generalny Biskupa Polowego pod-

styna, który mówił „Raz wybrawszy, ciągle wy-
bierać muszę”. Podkreślił, że każdy z nas musi 
nauczyć się dokonywania wyborów, z których 
każdy przynosi określone konsekwencje.
Życzył ks. Radziszewskiemu, aby zawsze pozo-
stawał sobą, i aby jego posługa przynosiła mu 
radość, a wiernych zbliżała do Chrystusa.

Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordyna-
riatu Polowego, którzy licznie przybyli do ko-
ścioła w Wesołej. Obecni byli także duchowni
z diecezji drohiczyńskiej, w której rozpoczynał 
posługę kapłańską Jubilat. Liturgiczną oprawę 
jubileuszowej Eucharystii zapewnił działający 
przy parafii zespół „Rejoice”.
Po Komunii Biskup Polowy podziękował ks. 
Radziszewskiemu za jego ofiarną posługę na 
rzecz duszpasterstwa wojskowego i wręczył 
mu medal Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki. Życzenia i podziękowania złożyli 
także wspólnoty parafialne, burmistrz Weso-
łej, przedstawiciele Dowództwa Generalnego 
oraz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, na 
której terenie znajduje się parafia.

kes
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„Lot koło Nagiej Damy” 
autorstwa himalaistki 
i reporterki Moniki Ro-
gozińskiej to opowieść 
z zimowej wyprawy na 
Nanga Parbat (8125 m) 

w Pakistanie na przełomie 1997 i 1998 r. Ro-
gozińska była wtedy korespondentką dzienni-
ka „Rzeczpospolita” i relacjonowała nieudaną 
wyprawę, kierowaną przez Andrzeja „Lidera” 
Zawadę. W rozdziale poświęconym tej wypra-
wie wiele możemy przeczytać na temat przy-
gotowań, biwakowaniu w najwyższych i naj-
groźniejszych górach świata, o dramatycznych 
wydarzeniach, jakie towarzyszyły członkom 
wyprawy,  m.in. trzęsieniu ziemi, lawinach, wy-
padkach himalaistów, akcjach ratunkowych,
a także o historii podboju Himalajów.
Otwierający książkę opis wyprawy nie jest 
jednak głównym motywem książki.  Podczas 
wyprawy autorka styka się ze śladami polskich 
pilotów latających w Himalajach w królewskich 
siłach powietrznych Pakistanu, a po powrocie 
do Polski otrzymuje list od jednego z nich, por. 
Henryka Franczaka, uczestnika Bitwy o Anglię 

Polski pilot w Himalajach
i Bitwy o Atlantyk, kawalera Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari. Trzecią część książki stano-
wi opowieść o przyjaźni Moniki Rogozińskiej
z Henrykiem Franczakiem.
Biografia polskiego weterana to znakomi-
ty przykład polskich losów z czasu II wojny 
światowej. Wraz z braćmi zafascynowany 
lotnictwem realizuje swą pasję do wybuchu II 
wojny światowej, później staje się ona głów-
nym motywem jego szlaku bojowego. Podob-
nie jak wielu innych Polaków z poświęceniem 
broni brytyjskiego nieba i podobnie jak wielu 
naszych rodaków boleśnie przeżywa gorycz 
zdrady aliantów, która powinna być i dzisiaj 
wielkim wyrzutem sumienia dla naszych obec-
nych sojuszników. Franczak bez kompleksów 
przypomina, że Polacy nie zostali zaproszenia 
na wielką paradę zwycięstwa po zakończeniu 
II wojny światowej i musieli zapłacić gigantycz-
ny rachunek złotem z ewakuowanego w 1939 
roku skarbu państwa za sprzęt, umundurowa-
nie, szkolenie  i kwaterowanie polskich żołnie-
rzy w Wielkiej Brytanii, mimo, że to właśnie oni 
w sposób znaczący przyczynili się do obrony 
Wysp.

Niestety egzotyczny, a przez to niezwykle 
ciekawy rozdział życia Franczaka, czyli loty
w Himalajach opisane są najkrócej i to jest mój 
największy zarzut odnośnie książki, jednak już 
sam fakt, że możemy dowiedzieć się o tym  
jest niezwykle istotnym. Franczak doskona-
le poznał Himalaje, Karakorum i Hindukusz, 
zaprzyjaźnił się z maharadżą Hunzy, któremu 
pokazał jego państewko z powietrza. Jeden 
z lotów stał się tematem reportażu w presti-
żowym „The National Geographic Magazine” 
(1952 r.). W latach 50. Franczak osiadł w USA. 
Jego pogrzeb odbył się 12 września 2006 roku 
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
Trudno jednoznacznie sklasyfikować tę bogato 
ilustrowaną efektownymi zdjęciami książkę, 
jest ona z jednej strony rysem biograficznym 
polskiego pilota, z drugiej reportażem z wy-
prawy na Nagą Górę (Nanga Parbat). Najbliżej 
jej do bardzo osobistego i pisanego z ogrom-
nym uczuciem reportażu, który warto zabrać 
na wakacje, by zachwycić się i wzruszyć.

Krzysztof Stępkowski
Monika Rogozińska, Lot koło Nagiej Damy, 
Bernardinum, Pelplin 2016, ss. 240.

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 20 września 1908 r. 
w Głównej (obecnie dzielnica 
Poznania), jako syn Stanisła-
wa i Marii z Bobkowiczów. 

W 1929 r. ukończył poznańskie Gimnazjum 
Świętej Marii Magdaleny i wstąpił do Arcybi-
skupiego Seminarium Duchownego w Gnieź-
nie. Po dwóch latach studiów filozoficznych 
w tej uczelni, studiował teologię w Arcybi-
skupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.
17 czerwca 1934 r. w poznańskiej katedrze 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Prymasa 
Polski kardynała Augusta Hlonda. Został wika-
riuszem w parafii Świętego Bartłomieja Apo-
stoła w Objezierzu, w powiecie obornickim.
1 lutego 1935 r. przeniesiony został na wika-
riat do parafii Świętego Marcina w Kępnie.
W 1935 r. wyjechał do Francji, aby objąć 
opieką duszpasterską pracujących tam pol-
skich robotników. Był duszpasterzem polskim
w Paryżu, Audincourt i w Briey w Lotaryn-
gii. Był również kapelanem szpitala w Briey.
W 1939 r. mianowano go dyrektorem Związ-
ku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej we Francji. Pod koniec 1940 r. wstąpił 
do Armii Polskiej we Francji. Został kapelanem 
5 Małopolskiego Pułku Strzelców Pieszych for-
mującego się w Parthenay. W kampanii fran-
cuskiej 1940 r. jego pułk walczył w okolicach 
linii Maginota w składzie 2 Dywizji Strzelców 
Pieszych dowodzonej przez gen. Bronisława 
Prugara-Ketlinga. W czasie walk wysłany mo-

tocyklem na patrol wpadł w ręce niemieckie
i dostał się do niewoli. Osadzono go w oflagu 
VII A w Murnau. Był kapelanem obozu. Gdy 
pod koniec 1940 roku władze oflagu zezwo-
liły na utworzenie kaplicy w piwnicy jednego 
z bloków, zamieszkał obok niej w małym piw-
nicznym pokoiku. Odprawiał codziennie Mszę 
św. dla więzionych oficerów. Za zgodą Niem-
ców odwiedzał sąsiednie obozy spełniając
w nich obowiązki kapłańskie. Korzystając z tej 
okazji, przewoził tajną pocztę dla obozowego 
podziemia. Przyłapany przez Niemców został 
skazany na śmierć i odesłany do obozu kon-
centracyjnego we Flossenbürgu. Wyroku nie 
zdążono wykonać, bo krótko przed jego ter-
minem obóz wyzwoliły wojska amerykańskie. 
Po odzyskaniu wolności ks. Kirschke wrócił 
do Murnau, aby objąć opieką duszpasterską 
byłych już więźniów. Następnie wyjechał do 
Włoch do II Korpusu Polskiego. Został kapela-
nem 7 Dywizji Piechoty. Od 1946 r. pracował 
w biurze Wydawnictw Religijnych Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego w Rzymie. Reda-
gował dwutygodnik religijny „W Imię Boże”.
W 1947 r. wraz z żołnierzami II Korpusu 
przybył do Wielkiej Brytanii. Biskup Polowy 
WP Józef Gawlina skierował go do pomocy 
księdzu Stanisławowi Bełchowi, kierującemu 
londyńskim Katolickim Ośrodkiem Wydawni-
czym „Veritas”. Założył tygodnik religijny „Ży-
cie” i został jego redaktorem naczelnym. Pod 
koniec 1948 r. został naczelnym asystentem 

Ksiądz kapitan Tadeusz Kirschke (1908–1996) – kapłan archidiecezji poznańskiej,
kapelan 5 Małopolskiego Pułku Strzelców Pieszych

kościelnym Polskiego Katolickiego Stowarzy-
szenia Uniwersyteckiego „Veritas” w Londy-
nie, co było równoznaczne z funkcją polskie-
go duszpasterza akademickiego. Był również 
proboszczem polskiej parafii przy Brompton 
Oratory. Jego kazania cieszyły się dużą popu-
larnością. Brał czynny udział w życiu intelek-
tualnym polskiego Londynu. Interesował się 
literaturą, prasą i teatrem. 
W 1952 r. podjął pracę w Rozgłośni Polskiej 
Radia „Wolna Europa”. Prowadził audycje
o tematyce religijnej, m.in. „Wiara i życie”
i „Kościół walczący”. Odprawiał Msze św. trans-
mitowane przez radio. Jego kazania wygłasza-
ne w kościele Świętej Barbary w Monachium 
stały się słynne w całej Polsce. Protestował po 
aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
bronił biskupów polskich ostro atakowanych 
przez media PRL za ich słynny list do biskupów 
Niemiec. Był również kapelanem rozgłośni.
W 1977 r. przeszedł na emeryturę i powrócił 
do Wielkiej Brytanii. Ponownie przejął obo-
wiązki duszpasterza akademickiego, ale nęka-
ny chorobą przeniósł się do hospicjum Sióstr 
Nazaretanek w Hammersmith w Londynie, 
gdzie zmarł 15 kwietnia 1996 r. Spoczywa na 
Cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu.
Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mie-
czami, Medalem Wojska. Jego imię nosi Park na 
Nadolniku na osiedlu Główna w Poznaniu.

Bogusław Szwedo
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Autor Księgi Mądrości wychwalał mądrość sło-
wami: „Bo ona piękniejsza niż słońce i wszel-
ki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością 
– uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem 
nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże”
(Mdr 7, 29-30). Słowa te opisują przedwiecz-
nego Syna Bożego. Podobnie św. Jan pisał
o Nim, że jest światłością, a „światłość w cie-
mności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”
(J 1, 5). Syn istniał od początku pełen piękna, 
a Jego blask przewyższał wszelką światłość. 
Jego chwała była nieporównywalna z niczym 
innym. Jego potęga – niezwyciężona.

Obłok i światłość

Na kartach Starego Testamentu możemy 
przeczytać w jaki sposób manifestowała się 
chwała Boża. Bardzo często jej oznaką jest 
obłok i światłość. Ilekroć chwała Boga sta-
wała się widzialna dla Izraelitów, Biblia mówi 
o niezwykłym znaku, który pojawiał się w za-
sięgu ich wzroku – obłoku: „i ukazała się im 
w obłoku chwała Pana” (Wj 16, 10), „Chwała 
Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją 
obłok przez sześć dni” (Wj 24, 16), „Wtedy 
to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała 
Pana napełniła przybytek” (Wj 40, 34). Ob-
łokowi często towarzyszył ogień: „W dniu, 
kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz
z Namiotem Świadectwa obłok, i od wieczo-
ra aż do rana pozostawał nad przybytkiem 
na kształt ognia. I tak działo się zawsze: 
obłok okrywał go, a w nocy – jakby blask 
ognia” (Lb 9, 15), „(…) wtedy Pan przyjdzie 
[spocząć] na całej przestrzeni góry Syjonu
i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie 
jak obłok z dymu, w nocy jako olśniewają-
cy płomień ognia. Albowiem nad wszystkim 
Chwała [Pańska] będzie osłoną i namiotem” 
(Iz 4, 5). Obłok widziany był w ciągu dnia, 
natomiast w nocy zamieniał się on w słup 
ognia. Oba znaki informowały Izraelitów
o obecności Pana. Niekiedy pojawiał się też 
inny ogień, który nagle „spadał” z nieba
i „pożerał” ofiarę przygotowaną dla Boga: 
„Wtedy chwała Pana ukazała się całemu lu-
dowi. Ogień wyszedł od Pana i strawił ofiarę 
całopalną razem z częściami tłustymi na oł-
tarzu” (Kpł 9, 23), „Skoro Salomon zakoń-
czył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił 
całopalenie oraz żertwy, a chwała Pańska 
wypełniła dom” (2 Krn 7, 1). Boża chwała 
ukazywała się również w postaci światłości, 
blasku, które stawały się widzialne w Jego 
wybranych: „Wielka jest jego chwała dzięki 
Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dosto-
jeństwem” (Ps 21, 6), „Wtedy twoje światło 
wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe 
zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać 
cię będzie, chwała Pańska iść będzie za 
tobą” (Iz 58, 8), „Powstań! Świeć, bo przy-
szło twe światło i chwała Pańska rozbłyska 

nad tobą. (…) ponad tobą jaśnieje Pan, i Je-
go chwała jawi się nad tobą” (Iz 60, 1-2). 
Blask i światłość towarzyszyły Bożym dzie-
łom i Jego stworzeniu: „Jak słońce świecąc 
patrzy na wszystkie rzeczy, tak chwała Pana 
napełniła Jego dzieło” (Syr 42, 16), „I oto 
chwała Boga Izraela przyszła od wschodu,
a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia 
jaśniała od Jego chwały” (Ez 43, 2). Ale tak-
że sam Bóg otoczony był blaskiem, ogniem 
i światłem. Prorok Ezechiel w swoim widze-
niu zobaczył tron, a na nim „jakby zarys 
postaci człowieka” odzianego w niezwykłą 
światłość: „Ku górze od tego, co wygląda-
ło jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało 
jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak 
ogień, a wokół niego promieniował blask. 
Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień 
deszczowy, tak przedstawiał się ów blask do-
koła. Taki był widok tego, co było podobne 
do chwały Pańskiej. Oglądałem ją” (Ez 1, 27). 
Podobnie prorok Daniel pisał o Przedwiecz-
nym, który zajął tron z „ognistych płomieni” 
i „strumień ognia się rozlewał i wypływał od 
Niego” (zob. Dn 7, 9-10). Natomiast w Psal-
mie 104 Bóg jest „odziany we wspaniałość 
i majestat, światłem okryty jak płaszczem” 
(Ps 102, 1-2). Światłość zatem jest również 
Bożym atrybutem, przez który objawia się 
chwała Pańska. Zauważmy, że nikt w Starym 
Testamencie nie zobaczył Boga, gdyż „żaden 
człowiek nie może oglądać mojego oblicza 
i pozostać przy życiu” (Wyj 33, 20). Jednak 
poszczególni ludzie dostąpili zaszczytu, by 
z bliska ujrzeć Bożą chwałę. Prorok Ezechiel 
napisał, że „ją oglądał”, ale nie widział „Mó-
wiącego”, jedynie Jego zarys. Również prorok 
Daniel nie dostrzegł oblicza „Przedwieczne-
go”. Mojżesz ujrzał krzew gorejący ogniem, 
a z krzewu odezwał się do niego głos, któ-
ry przedstawił się jako „Bóg jego ojca, Bóg 
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba” (Wyj 3, 
2-6). Nie widział jednak Tego, Kto do niego 
mówił. Podobnie, gdy prosił Pana, by mógł 
zobaczyć Jego chwałę, nie zobaczył Jego twa-
rzy, a jedynie ukazał mu się obłok i usłyszał 
głos wołający: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny 
i litościwy…” (Wj 34, 5-6). Nikt, nawet naj-
większy przywódca Izraela i najwierniejszy 
prorok Pański, nie mógł zobaczyć Boga. To, 
co oglądały ich oczy, to była chwała Boża
w postaci obłoku, ognia lub światłości.

Paradoks Izraela 

Mimo to naród wybrany oczekiwał, że wresz-
cie zobaczy Boga. Echo tęsknoty za widze-
niem „Boskiego oblicza” odnajdziemy w psal-
mach: „Dusza moja pragnie Boga, Boga ży-
wego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze 
Boże?” (Ps 42, 3), „Wznieś ponad nami, o Pa-
nie, światłość Twojego oblicza!” (Ps 4, 7), 
„Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?” 

Panie, daj nam zobaczyć Twoją chwałęPanie, daj nam zobaczyć Twoją chwałę
Jednorodzony Syn istniał przed wiekami otoczony chwałą Ojca. Dzieli z Nim jed-
ną naturę i stanowi najwierniejsze odbicie Jego istoty. Wszelkie błogosławieństwo
i cześć, i chwała, i moc należne Bogu odnoszą się również do Niego (zob. Ap 5, 13).
O Nim psalmista wyśpiewał: „Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się 
na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki” (Ps 45, 3).

(Ps 13, 2). Bóg wysłuchał gorących próśb 
swojego ludu i Jego Syn – Jego chwała, przy-
szedł na świat. To właśnie w Nim objawił się 
Bóg: „Objawiłem im Twoje imię i nadal będę 
objawiał” (J 17, 26). Wpatrując się w twarz 
Jezusa, przyglądając się Jego dobrym czy-
nom, ludzie mogli zobaczyć Boga, ale nie tyl-
ko zobaczyć, ale i dotknąć. To co przedtem 
było niedostępne dla człowieka, niepozna-
walne za pomocą zmysłów, „stało się ciałem”
(J 1, 14), było w zasięgu ręki: żywe, konkret-
ne, namacalne. Jezus doskonale wiedział kim 
jest, skąd pochodzi i że należy Mu się najwyż-
sza chwała. Jednak zdawał sobie sprawę, że 
ludzie nie potrafią dostrzec chwały, jaką ota-
cza Go Ojciec. Argumentował to tym, że nigdy 
tak naprawdę nie poznali Boga, nie rozumieli 
Go i nie chcieli słuchać tego, co do nich mówi: 
„Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwa-
ła moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który 
Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: 
Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie” 
(J 8, 54-55). Jezus nieustannie wykazywał, że 
jest zapowiedzianym Mesjaszem. Lecz fary-
zeusze i uczeni w Piśmie nie zrozumieli kim 
naprawdę będzie Mesjasz. Nie znali Pisma
i Proroków: „byli w błędzie, nie znając Pisma 
ani mocy Bożej” (Mt 22, 29). Dlatego wzgar-
dzili Jezusem i „ukrzyżowali Pana chwały”
(1 Kor 2, 8). Izraelici tak długo wzdychali, tę-
sknili i wołali, by Bóg wypełnił swoją obiet-
nicę zapowiedzianą przez proroka Zacharia-
sza, że przyjdzie do nich i z nimi zamieszka 
(zob. Za 2, 14). Jednak, gdy wreszcie przybył 
do nich w Osobie Syna, oni Go odrzucili. Św. 
Jan napisał, że Słowo „przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11). 
Naród wybrany nie uwierzył Bogu i nie roz-
poznał czasu swojego nawiedzenia. Nie po-
trafił dostrzec swojego Boga w osobie Jezusa. 
Przeciwnie, ukrzyżował Go za bluźnierstwo, 
ponieważ „sam siebie uczynił Synem Bożym”
(J 19, 7). Uznał Go za samozwańczego pro-
roka, szaleńca, oszczercę i bluźniercę. Oto 
prawdziwy paradoks: Żydzi tak długo oczeki-
wali na Boga, a gdy Ten do nich przybył, po-
słali Go na śmierć. 

Patrząc nie widzieli i słuchając
nie rozumieli (Łk 8, 10)

Jezus tuż przed śmiercią modlił się: „Ojcze 
sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja 
Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie po-
słał” (J 17, 25). Wśród Izraelitów byli również 
tacy, którzy w jakimś stopniu zobaczyli chwa-
łę Jezusa. Należeli do nich uczniowie. Jezus 
jednak wiedział, że tu na ziemi nie jest moż-
liwe, by człowiek za pomocą zmysłów oglą-
dał w pełni Jego chwałę. Dlatego prosił za 
uczniami: „Ojcze, chcę, aby także ci, których 
Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, 
aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo 
umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”
(J 17, 24). Pełne, bezpośrednie oglądanie 
chwały Syna Bożego nastąpi dopiero, gdy 
człowiek „znajdzie się tam, gdzie On jest”. 
Apostołowie Piotr, Jakub i Jan przelotnie 
ujrzeli Jego chwałę na górze Tabor, gdy On 
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przemienił się wobec nich. I także tu jej wi-
dzialnym znakiem była światłość, blask i ob-
łok: twarz Jezusa „zajaśniała jak słońce, odzie-
nie zaś stało się białe jak światło”, następnie 
„obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku ode-
zwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie, Jego słuchaj-
cie!” (Mt 17, 2. 5). Jednak to doświadczenie 
przeraziło uczniów. Piotr nagle zapragnął 
postawić trzy namioty: „jeden dla Jezusa, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (por. 
Mt 17, 4) Nie wiemy dlaczego chciał to uczy-
nić. Być może po prostu nie rozumiał tego, 
co się stało, był oszołomiony. Tuż przed tym 
wydarzeniem Piotr pod wpływem „objawie-
nia od Ojca” wyznał swoją wiarę, powiedział 
wobec wszystkich,  że Jezus jest Mesjaszem, 
„Synem Boga żywego” (zob. Mt 16, 16-17). 
Na górze Tabor Chrystus pragnął utwierdzić 
uczniów w tej wierze, uchylić im rąbek swo-
jej Boskości i chwały. Jednak już ten 
„rąbek” wzbudził w nich straszliwy 
popłoch. Czytamy, że wszyscy prze-
razili się i padli ze strachu na twarz 
(zob. Mt 17, 6). Dopiero, gdy Jezus 
dotknął ich i zobaczyli, że wszystko 
jest takie jak przedtem, zapewne 
odetchnęli z ulgą (zob. Mt 17, 7). 
Z pewnością chwała Jezusa objawiała 
się wówczas, gdy dokonywał On cu-
dów, uzdrowień, wypędzał złe duchy. 
W komentarzu do cudu weselnego
w Kanie św. Jan napisał: „Taki to po-
czątek znaków uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” 
(J 2, 11). Znaki przyciągały tłumy, ob-
jawiały obecność królestwa Bożego. 
Jednak oglądanie cudów nie można 
porównać do bezpośredniego widze-
nia chwały. One wskazywały na Jezu-
sa, lecz nie wystarczyły, by przekonać 
naród izraelski o Jego chwale. Inaczej 
nie krzyczeliby do Piłata: „Ukrzyżuj 
Go” (zob. J 19, 15). Również ucznio-
wie, gdy strażnicy pojmali Jezusa, 
„opuścili Go i uciekli” (Mt 26, 56),
a Piotr trzykrotnie się Go zaparł (zob. 
Mt 26, 69-75). Mimo, że chodzili 
przez trzy lata ze swoim Mistrzem, widzieli 
cuda, nie wytrzymali chwili próby i zwątpili. 

Niech Chrystus zamieszka przez
wiarę w waszych sercach (Ef 3, 17)

Św. Jan w Prologu Ewangelii napisał, że 
jednak nadszedł taki czas, że uczniowie zo-
baczyli chwałę Jezusa: „I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-
muje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 14). 
Stało się to jednak dopiero po zesłaniu Du-
cha Świętego. Wcześniej, choć byli świadka-
mi niesamowitych znaków, których Jezus do-
konał, słyszeli głos Ojca świadczący o Nim,
nadal ich wiara była chwiejna. Podczas próby 
chodzenia po jeziorze Jezus zarzucił Piotrowi 
brak wiary: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” 
(Mt 14, 31). Gdy płynących łodzią uczniów 
zastała burza, wpadli w panikę (zob. Mt 8, 
23-27), innym razem martwili się, że nie 
mają chleba, choć jeszcze przed chwilą wi-
dzieli cud rozmnożenia chleba (Mk 8, 14-21),

nie rozumieli też słów Jezusa (zob. Mk 9, 
30-32), wreszcie zwątpili i rozproszyli się 
po Jego aresztowaniu. Nawet już po zmar-
twychwstaniu Jezusa Pismo Święte mówi 
o uczniach, że „niektórzy jednak wątpili”
(Mt 28, 17). Nie uwierzyli kobietom, które 
wróciły do nich z radosną nowiną od puste-
go grobu. Św. Marek napisał, że Jezus „uka-
zał się samym jedenastu, gdy siedzieli za sto-
łem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie 
wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwych-
wstałego” (Mk 16, 14). Dopiero zesłanie Du-
cha Świętego zmieniło ich z ludzi chwiejnych 
i powątpiewających w odważnych i wiernych 
świadków wiary. Dopóki opierali się na tym, 
co widzialne, na znakach, które czynił Jezus, 
polegali na własnym rozumie, bardzo szybko 
ulegali lękowi, zapominali o obietnicach, wa-
hali się i smucili. Potrzebowali Pocieszyciela 
z nieba, który wszystkiego ich nauczył i po-

mógł zrozumieć im słowa Jezusa (zob. J 14, 
26). Wówczas zostali utwierdzeni w wierze. 
Bo tylko dzięki niej tu na ziemi można zo-
baczyć chwałę Jezusa. Zauważmy, że św. Jan
w Prologu Ewangelii nie powiedział, że 
uczniowie widzieli chwałę Jezusa w sposób 
cząstkowy lub chwilowy, ale stwierdził: „oglą-
daliśmy chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-
muje od Ojca”. Uczniowie oglądali tę samą 
chwałę, jaką Jezus miał od początku, gdy 
jako przedwieczne Słowo był u boku swojego 
Ojca w niebie. Czy to znaczy, że zostali „po-
rwani” do nieba albo mieli jakieś szczególne 
objawienie? Odpowiedź znajdziemy w Prolo-
gu Ewangelii. Św. Jan tak pisze: „Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby 
się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą 
w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy 
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się naro-
dzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas” (J 1, 12-14). Apostoł nie mówi tu 
jedynie o wcieleniu Syna Bożego. Gdyby tak 
było, kolejne zdanie nie mogło by być praw-

dziwe. Ludzie przecież nie rozpoznali chwały 
Jezusa, gdy przebywał z nimi na ziemi. Św. 
Jan jednak przypomina nam prawdę o mocy 
Słowa i mocy wiary w to Słowo. Gdy wie-
rzymy w Słowo i przyjmujemy Je do naszego 
wnętrza, wtedy rzeczywiście staje się Ono
w nas „ciałem” i wydaje plon nowego życia. 
Odtąd Chrystus „zamieszkuje między nami” 
i widzimy Jego chwałę. Wiara jest zatem 
kluczem, który otwiera drzwi do oglądania 
chwały Jezusa. Symeon rozpoznał w Jezu-
sie Zbawiciela, mimo, że trzymał w ramio-
nach bezbronne dziecko. Nie widział jeszcze 
żadnego cudu, nie usłyszał nawet jednego 
słowa z ust Jezusa, mimo to był pewny, że 
jest On zapowiedzianym Mesjaszem. Błogo-
sławił Go, mówiąc: „(…) moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 
wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 

30-32). Oczami wiary ujrzał chwałę 
Jezusa. Św. Paweł w Liście do Hebraj-
czyków napisał: „Wiara zaś jest porę-
ką tych dóbr, których się spodziewa-
my, dowodem tych rzeczywistości, 
których nie widzimy” (Hbr 11, 1).
Symeon dzięki wierze był pewny, że 
wszystko się już spełniło i nie po-
trzebował żadnego innego dowodu. 
Już cieszył się tym, co przez wiarę 
zobaczył. Podobnie Abraham uwie-
rzył Bogu, że będzie ojcem licznego 
potomstwa, mimo, że on i jego żona 
byli w podeszłym wieku: „I nie oka-
zał wahania ani niedowierzania co 
do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił
w wierze” (Rz 4, 20). Jezus powie-
dział do faryzeuszy: „Abraham, ojciec 
wasz, rozradował się z tego, że ujrzał 
mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się” 
(J 8, 56). Choć nie widział Jezusa
i nie dożył czasu Jego przyjścia na zie-
mię, to oczami wiary ujrzał to czego 
Bóg w Nim dokona. Po dwudziestu 
pięciu latach od pierwszej obietnicy 
Boga urodził mu się syn Izaak, który 
stał się dla niego poręką przyszłych 
dóbr, a one swoją pełnię osiągnęły
w Chrystusie. Abraham jest zatem dla 

nas wzorem wiary. Jeśli wierzymy, że Jezus 
jest Synem Bożym i sprawcą naszego odku-
pienia, jesteśmy błogosławieni tak jak Abra-
ham. Do nas odnoszą się słowa: „Wy, choć 
nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego 
teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie,
a ucieszycie się radością niewymowną i peł-
ną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej 
wiary – zbawienie dusz” (1 P 1, 8). Choć jesz-
cze oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa
„w chwale Ojca swego razem z aniołami swo-
imi” (zob. Mt 16, 27), już teraz możemy oglą-
dać Jego triumf i chwałę dzięki wierze. Żad-
ne widzenie znaków nie zastąpi tego, co już 
posiadamy przez wiarę. To ona, przemienia-
jąc serce i umysł, czyni widzialnym to, co jest 
niedostępne dla oka. Dzięki niej spełnia się 
prośba Jezusa, gdyż możemy być tam, gdzie 
On jest, łączymy się Nim w sposób duchowy.
A wtedy nic nie stoi nam na przeszkodzie, by 
oglądać Jego chwałę. 

Karolina Kwaśniewska-Maroń
fot. Wikimedia Commons

Carl Heinrich Bloch (1834–1890), „Przemienienie Pańskie”Carl Heinrich Bloch (1834–1890), „Przemienienie Pańskie”
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W lipcu przywitają Ojca ŚwiętegoW lipcu przywitają Ojca Świętego

Służba uczciwości, prawdy i sprawiedliwościSłużba uczciwości, prawdy i sprawiedliwości

mnieć o zadaniach, które wypełniacie przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza i siedzibą
Prezydenta Rzeczypospolitej – Zwierzchni-
ka Sił Zbrojnych. Swoją postawą i wzorową 

służbą przyczyniacie się do po-
zytywnego budowania wizerun-
ku opartego na chlubnych trady-
cjach oręża polskiego. Docenili 
to także św. Jan Paweł II oraz Be-
nedykt XVI w czasie pielgrzymek 
do Polski. Proszę Was, abyście 
nadal na najwyższym poziomie, 
z poczuciem odpowiedzialności 
służyli Ojczyźnie – napisał Ordy-
nariusz Wojskowy.
W homilii ks. Wątroba przy-
pomniał, że podczas Ostatniej 
Wieczerzy Chrystus modlił się
o jedność wśród apostołów. – To 
właśnie jedność będzie zawsze 
znakiem, że apostołowie są 

uczniami Chrystusa – powiedział.
Wikariusz generalny biskupa polowego 
podkreślił, że Batalion Reprezentacyjny jest 
jedyną tego typu jednostką w siłach zbroj-
nych, dlatego jest oddziałem elitarnym. – Nie 
każdy może mieć zaszczyt służby w waszych 

procedurom – powie-
dział.
Ordynariusz Wojskowy 
zaznaczył, że właściwe 
pełnienie służby w Żan-
darmerii Wojskowej to 
pozostawanie na służ-
bie uczciwości, prawdy 
i sprawiedliwości. – Wykonujecie zawód, 
który jest powołaniem. Musicie dzień pod 
dniu, a czasem godzina po godzinie podej-
mować walkę z tymi, którzy własne korzyści 
osiągane na drodze nieuczciwości a nawet 
przestępstwa, stawiają ponad dobro naszej 
wojskowej formacji – powiedział.
Życzył żołnierzom żandarmerii, aby stali na 
straży swoich sumień. – Życzę Wam niezłom-
nych charakterów i prawych sumień. Kościół 
jest po waszej stronie, chce Was wspie-

Na początku Mszy św. ks. Wątroba odczytał 
przesłanie skierowane do żołnierzy przez bi-
skupa polowego Józefa Guzdka, który prze-
bywa na ćwiczeniach Anakonda-16. Biskup 

Polowy podkreślił, że Batalion Reprezentacyj-
ny jest wizytówką Wojska Polskiego, a jego 
żołnierze, reprezentując wszystkie rodzaje 
Sił Zbrojnych, są obecni podczas uroczysto-
ści najwyższej rangi, zapewniając wojskową 
oprawę ceremonialną. – Nie sposób zapo-

Na początku Mszy św. do katedry polowej 
wprowadzony został sztandar Komendy 
Głównej Żandarmerii Wojskowej. Liturgię sło-
wa przygotowali żołnierze formacji.
W homilii bp Guzdek podkreślał, że żołnie-
rze służący w Żandarmerii Wojskowej muszą 
kierować się prawością swego sumienia oraz 
mądrością. – Żandarmeria Wojskowa po-
trzebuje ludzi zdolnych, ale musicie elimino-
wać z waszych szeregów ludzi „zdolnych do 
wszystkiego”. Trzeba więc stale kształtować 
prawe sumienia żołnierzy i pracowników cy-
wilnych tej formacji, wszak jesteście jedną
z najważniejszych instytucji w Wojsku Polskim. 
Waszym zadaniem jest eliminowanie patolo-
gii, nieuczciwości i nadużyć w szeregach na-
szej armii. Aby innym stawiać wymagania, 
najpierw sami musicie stać po stronie dobra, 
pozostawać wiernymi prawu i przewidzianym 

szeregach, lecz tylko ten kto posiada właści-
we predyspozycje intelektualne i fizyczne, 
ale także moralne. I dlatego wy też musicie 
stanowić jedność na wielu płaszczyznach, by 
móc skutecznie działać i właściwie się pre-
zentować  – powiedział.
Ks. Wątroba zauważył, że podczas pełnie-
nia służby oznaką jedności jest wzajemne 
zaufanie, które pozwala wypełniać zadania 
na najwyższym poziomie. Podziękował żoł-
nierzom i pracownikom Batalionu za profe-
sjonalne wypełnianie obowiązków. – Myślę, 
że dziś z dumą możecie wznosić sztandar 
waszej jednostki, który zawsze i wszędzie 
będzie uobecniał wielkie sprawy, które dzię-
ki waszej służbie znalazły wspaniałą oprawę
i dodawały splendoru każdej uroczystości
w wymiarze nie tylko krajowym, ale i mię-
dzynarodowym – powiedział.
Eucharystię koncelebrowali ks. kmdr w st. 
spocz. Janusz Bąk, ks. kpt Maciej Śliwa, ka-
pelan Batalionu oraz ks. por. Marcin Jano-
cha, wikariusz katedry polowej.
We Mszy św. licznie uczestniczyli żołnierze 
i pracownicy Batalionu Reprezentacyjnego 
z dowódcą ppłk. Leszkiem Szcześniakiem. 
Obecny był także płk Robert Głąb, dowódca 
Garnizonu Warszawa, poprzedni dowódcy, 
dawni żołnierze i pracownicy jednostki. Mię-
dzy innymi płk Zbigniew Łabędzki, pierwszy 
dowódca Kompanii Reprezentacyjnej WP.
Po południu w siedzibie jednostki odbył się 
apel, podczas którego wręczone zostały od-
znaczenia dla wyróżniających się żołnierzy.

kes

rać i umacniać w walce ze złem – powie-
dział.
Mszę św. koncelebrowali ks. płk Adam Prus, 
dziekan Żandarmerii Wojskowej, ks. ppłk Piotr 
Majka, proboszcz katedry polowej, oraz ks. 
kpt. Ireneusz Biruś, kapelan Mazowieckiego 
Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
We Mszy św. uczestniczyli żołnierze i pracow-
nicy żandarmerii z jej komendantem głównym 
płk. Tomaszem Połuchem.

kes

Ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, przewodniczył
16 czerwca Mszy św. w katedrze polowej w intencji kadry dowódczej, żołnierzy
i pracowników Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. W homilii ks. Wątro-
ba dziękował żołnierzom za służbę w jednostce odpowiedzialnej za przebieg uroczy-
stości religijnych i patriotycznych. Żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego wezmą 
udział w ceremoniach przywitania i pożegnania Ojca Świętego Franciszka podczas 
jego wizyty w naszym kraju.

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 20 czerwca w kate-
drze polowej Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników Komen-
dy Głównej Żandarmerii Wojskowej. W homilii zachęcał żołnierzy 
tej formacji, aby dbali o właściwe kształtowanie swoich sumień, 
prawe charaktery i mądrość. – Jeżeli wasze oceny, decyzje będą 
odpowiedzialne i zgodne z prawdą, Bóg będzie wam błogosławił
i wspierał w tej niełatwej służbie – powiedział.
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Nowa Dęba i Bemowo Piskie
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz 12 czerwca przybył z wizytą do żołnierzy 
przebywających na poligonie w ramach ćwiczenia „Anakonda-16”. Przyjął meldunek od gen. 
bryg. Adama Joksa, dowódcy Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPO-
LUKRBRIG, o realizacji zadań przez podległe pododdziały w trakcie ćwiczenia, a następnie 
obserwował ich wykonanie. Minister wizytował również stanowisko dowodzenia LITPOLU-
KRBRIG, a następnie uczestniczył w polowej Mszy św. celebrowanej na terenie OSP Nowa 
Dęba przez ks. płk. Grzegorza Krupskiego, dziekana Wojsk Lądowych wraz z ks. mjr. Janem 
Zapotocznym, proboszczem parafii wojskowej pw. Dobrego Pasterza w Nowej Dębie oraz 
ks. kpt. Grzegorzem Bechtą, kapelanem Garnizonu Przemyśl. Wspólnie modlili się żołnierze 
dowództwa LITPOLUKRBRIG, 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, 1. Batalionu Czołgów
1. Brygady Pancernej z Wesołej, żołnierze kompanii obrony terytorialnej, żołnierze 25. Bryga-
dy Węgierskiej oraz 1. Batalionu 80. Brygady Desantowo-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy. 
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Lublina. Na zakończenie Mszy św. odmó-
wiono modlitwy ekumeniczne, które poprowadził ks. płk Grzegorz Krupski, przedstawiciel 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego oraz kapelani Prawosławnego Ordynariatu Polowego: 
ks. ppłk Jerzy Mokrał i ks. mjr Jan Kot.
Również tego samego dnia kilkunastu amerykańskich żołnierzy z 3. Dywizji Piechoty wraz 
z kapelanem sierż. J. Porterem oraz polskimi żołnierzami wzięło udział w polowej Mszy św. 
na obozowisku Wierzbiny. Eucharystii przewodniczył ks. płk Marek Kwieciński, kapelan 17. 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Następnego dnia amerykańscy 
kapelani: sierż. J. Porter i ppłk Glazner Robert, kapelan 4. Dywizji Specjalnej oraz ks. płk Ma-
rek Kwieciński odwiedzili żołnierzy ćwiczących na strzelnicy poligonowej.                xJZ/M.K.

Lednica
Studenci i podchorążowie z Duszpasterstwa Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej 
wraz ze swoim kapelanem 4 czerwca uczestniczyli w XX Spotkaniu Młodzieży Lednica 2000. 
Wydarzenie składało się z trzech części: I – 1050 rocznica Chrztu Polski; II – 800-lecie Zakonu 
Dominikanów „Poślij nas”; III – 20-lecie Spotkań Lednickich – Przyszłość wiary w Polsce i na 
świecie „Amen”. Symbolami tegorocznego spotkania były: Pismo Święte Nowego Testamen-
tu – fundament naszej wiary, drewniany krzyżyk do zawieszenia nad drzwiami do pokoju
z tegorocznym hasłem „Amen”, aby przypominał o mówieniu „Amen” Jezusowi każdego 
dnia, wino z winnic małopolskich, trzy hostie – dar dla kapłanów, butelka na wodę święconą 
– dar dla sióstr zakonnych, świeca poświęcona z okazji 800-lecia Zakonu Dominikanów. Cen-
tralnym punktem była Msza św. sprawowana wieczorem pod przewodnictwem abp. Wojcie-
cha Polaka, Prymasa Polski i koncelebrowana przez obecnych na Lednicy biskupów i kapła-
nów. Homilię wygłosił bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski, przypominając 
młodzieży, że życia – zwłaszcza życia duchowego – nie można odkładać na później. Na koniec 
prosił młodych, by wyciągnęli z plecaków podarowane im Pismo Święte i na pierwszej stronie 
napisali: „Twój sługa/Twoja służebnica słucha”, by czytali je każdego dnia zdanie po zdaniu,
a „zacznie się życie, zacznie się ich Amen”. Pola Lednickie rozświetlił blask świec.           B.W.

Rzeszów
12 czerwca parafię garnizonową pw. Matki Bożej Królowej Polski odwiedził ks. Wojciech Kościelniak, misjonarz, który od 26 lat pełni po-
sługę duszpasterską w Kiabakari w Tanzanii. Wybudował tam m.in. dom parafialny, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, konwent Sióstr Słu-
żebniczek, przedszkole, szkołę, ośrodek zdrowia, zbiorniki retencyjne. Współpracuje z różnymi organizacjami rządowymi (Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP) oraz pozarządowymi (Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, Salezjański Wolontariat Misyjny).
W 2008 r. wraz z lek. med. Gabrielą Majkut, wolontariuszką „Redemptoris Missio”, założył Fundację Kiabakari działającą na rzecz mieszkańców 
tej miejscowości. Papież Franciszek powierzył ks. Wojciechowi posługę Misjonarza Miłosierdzia w Roku Jubileuszowym. Misjonarz zachęcał do 
wspierania misji poprzez modlitwę, ofiary serca, a także zachęcił, aby zostać wolontariuszem w Tanzanii. Po każdej Mszy św. można było poroz-
mawiać z Misjonarzem, a także wesprzeć działa, które ks. Wojciech prowadzi w Kiabakari.                                                                              P.L.
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Warszawa
Ks. płk January Wątroba, wikariusz gene-
ralny Biskupa Polowego Wojska Polskiego, 
14 czerwca przewodniczył Mszy św. w ka-
tedrze polowej z okazji 35-lecia Organiza-
cji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego. W homilii ks. Wątroba mó-
wił o przyjaźni, której wzór ukazał na Chry-
stus. Podziękował członkom związku za 
integrowanie i wspieranie środowiska woj-
skowego, zwłaszcza osób starszych i scho-
rowanych. – To jest właśnie praktyczne wy-
pełnianie przykazania miłości i realizacja 
przyjaźni – powiedział. Pod koniec Mszy św.  
nastąpiło poświęcenie trzech sztandarów: 
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koła nr 23 
oraz koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. W imieniu członków związku za 
sprawowaną Eucharystię oraz poświęcenie 
sztandarów podziękował płk Bogdan Miller, 
prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Żołnierza Polskiego.       kes

Warszawa
Funkcjonariusze i pracownicy Biura Ochro-
ny Rządu (BOR) 15 czerwca świętowali 92. 
rocznicę powstania. Rano płk BOR Andrzej 
Pawlikowski, szef formacji oraz Paweł So-
loch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodo-
wego, złożyli kwiaty przed obeliskiem upa-
miętniającym poległych funkcjonariuszy. 
Następnie w kaplicy na terenie kompleksu 
biskup polowy Józef Guzek przewodniczył 
Mszy św. w intencji funkcjonariuszy i pra-
cowników BOR. Eucharystię koncelebrował 
ks. płk BOR Krzysztof Wylężek, dziekan 
formacji. Po południu z udziałem m.in. 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jego mał-
żonki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusza Błaszczaka odbyła 
się uroczystość wręczenia odznaczeń pań-
stwowych, awansów na wyższe stopnie 
oraz promocja 33 podchorążych na pierw-
szy stopień oficerski. W uroczystości wzięli 
udział także Jarosław Zieliński, sekretarz 
Stanu MSWiA, Tomasz Zdzikot, podsekre-
tarz Stanu MSWiA, minister Beata Kempa, 
Paweł Soloch, szef BBN, bp Józef Guzdek, 
przedstawiciele wojska, policji oraz innych 
służb mundurowych.                             kes




