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Nowa parafi a wojskowa w WejherowieNowa parafi a wojskowa w Wejherowie

Numer zamknięto 12 października 2016 r.

Na okładce:

Bp Józef Guzdek dokonuje konsekracji ołtarza

w kościele pw. Świętego Augustyna w Złocieńcu,

7 października 2016 r.

Spotkania z prawosławnym katolikosem – patriarchą całej Gruzji Eliaszem II, Msza 
św. na stadionie im. Micheila Meschiego w Tbilisi z udziałem tysięcy wiernych, spo-
tkania z kapłanami, zakonnicami i zakonnikami w kościele pw. Matki Bożej Wniebo-
wziętej i podopiecznymi kościelnych dzieł charytatywnych w ośrodku charytatyw-
nym oo. kamilianów w Tbilisi oraz wizyta w patriarszej katedrze Sweti Cchoweli
w Mcchecie – to główne wydarzenia wizyty apostolskiej Franciszka w Gruzji
w dniach 30 września – 2 października. Papież spędził też 10 godzin w sąsiednim 
Azerbejdżanie, gdzie odprawił Mszę św. oraz spotkał się m.in. z szejkiem Kaukazu 
oraz przedstawicielami innych wspólnot religijnych kraju.

Wizyta Ojca Świętego Franciszka w Gruzji i AzerbejdżanieWizyta Ojca Świętego Franciszka w Gruzji i Azerbejdżanie

Franciszek w Gruzji

Wizyta w Gruzji przebiegła pod hasłem: „Po-
kój wam”. Była to 16 zagraniczna podróż 
papieża, która stanowiła drugi etap jego wy-
prawy do krajów kaukaskich – w czerwcu był 
w Armenii. 
W myśl hasła pielgrzymki papież przybył do 
Gruzji z misją pokoju. W kontekście konflik-
tu o okupowane od 2008 r. przez Rosję ob-
szary Abchazji i Osetii Południowej, o czym 
wspominali w swoich przemówieniach po-
witalnych prezydent Giorgi Margwelaszwi-
li i patriarcha – katolikos Eliasz II, papież 
modlił się i apelował o rozwiązywanie kon-
fliktów i ostrzegał, aby nie wykorzystywać 
różnic etnicznych, językowych, religijnych
i politycznych jako „pretekstu do przekształ-
cenia konfliktów w niekończące się niesz-
częścia”. 
W rozmowie z Eliaszem II, zwierzchnikiem 
Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego papież 
podkreślił, że „wobec świata spragnionego 
miłosierdzia, jedności i pokoju” Bóg wzywa 
oba Kościoły, aby łączące je więzi „otrzymały 
nowy impuls i odnowiony zapał”. Papież za 
przykład dał braterskie relacje między aposto-
łami Andrzejem i Piotrem, na których powin-
ny być budowane stosunki między Kościołem 
katolickim i GKP. 
Ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty 
w Gruzji było krótkie spotkanie Franciszka 
z 300-osobową grupą katolików z diaspory 
asyryjsko-chaldejskiej. W ich kościele pw. św. 
Szymona powitał go patriarcha Babilonu Lo-
uis Raphaël I Sako.
Głównym punktem wizyty Papieża Francisz-
ka w Gruzji była Msza św. na stadionie im. 
Micheila Meschiego w Tbilisi. W Eucharystii 
wzięło udział tysiące wiernych, wśród któ-
rych było wielu młodych prawosławnych. Był 
też prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili, 
ale nie było, wbrew wcześniejszym zapowie-

dziom, oficjalnej delegacji Gruzińskiego Ko-
ścioła Prawosławnego.
W homilii papież nawiązał do wspomnienia 
liturgicznego św. Teresy od Dzieciątka Jezus
i podkreślił, że wśród wielu skarbów Gruzji 
wyróżnia się wielką wartość kobiet, wiele 
babć i matek, które nadal zachowują oraz 
przekazują wiarę, i na wzór św. Nino „wno-
szą świeżą wodę Bożego pocieszenia w wiele 
sytuacji pustyni i konfliktów”.
Franciszek podkreślił, że przyjmować i nieść 
pocieszenie to pilna misja Kościoła. „Poczuj-
my się powołani do tego, byśmy nie byli skon-
centrowani na to, co nam się wokół nas nie 
podoba, czy też zasmucali się pewnym bra-
kiem zgody, jaki dostrzegamy między nami. 
Niedobrze, gdy przyzwyczajamy się do za-
mkniętego „mikroklimatu” kościelnego. Dob-
rze, jeśli podzielamy szerokie i otwarte per-
spektywy nadziei, żyjąc pokorną odwagą 
otwierania drzwi i wychodzenia z naszych 
ograniczeń” – zachęcił.
Po Mszy św. papież udał się do kościoła pw. 
Matki Bożej Wniebowziętej w Tibilisi, gdzie 
odbyło się spotkanie z gruzińskim ducho-
wieństwem, osobami konsekrowanymi, 
seminarzystami i świeckimi pracownikami 
Kościoła.
Podczas spotkania Ojciec Święty przestrzegał 
przed nawracaniem na siłę, określając pro-
zelityzm jako wielki grzech przeciw ekume-
nizmowi. „Nigdy nie wolno uprawiać wobec 
prawosławnych prozelityzmu!” – podkreślił. 
Dodał, że są oni naszymi braćmi i siostra-
mi, uczniami Jezusa Chrystusa, a jesteśmy
w obecnej sytuacji z bardzo złożonych po-
wodów historycznych. Papież zachęcił, by 
nie potępiać, utrzymywać przyjaźń, wspólnie 
podążać, tam gdzie to możliwe razem z pra-
wosławnymi prowadzić dzieła miłosierdzia, 
modlić się nawzajem za siebie.
Papież odwiedził także ośrodek ojców kami-
lianów w Tbilisi, gdzie odbyło się spotkanie

z podopiecznymi kościelnych dzieł charyta-
tywnych i ich opiekunami. Papież zachęcił do 
dalszej owocnej pracy, gdyż „ludzie biedni
i słabi są ciałem Chrystusa”.
Ostatnim punktem wizyty były odwiedziny pa-
triarszej katedry Sweti Cchoweli (Życiodajnej 
Kolumny) w Mcchecie – duchowym centrum 
gruzińskiego prawosławia i całego narodu. 
Witając papieża, Eliasz II przypomniał dra-
matyczne dzieje swego kraju oraz męczeń-
stwo chrześcijan. 
Odnosząc się do przechowywanej w katedrze 
świętej tuniki Chrystusa i słów św. Cypriana 
z Kartaginy, że w niepodzielnej sukni Jezu-
sa ujawnia się „jednomyślna zgodność ludu 
naszego”, Franciszek powiedział: „Święta 
tunika, tajemnica jedności zachęca nas, by-
śmy doświadczali wielkiego bólu z powodu 
podziałów, jakie dokonały się między chrze-
ścijanami na przestrzeni dziejów; są to praw-
dziwe i w pełnym tego słowa znaczeniu roz-
darcia zadane ciału Pana”. 
Franciszek podkreślił, że pomimo ograniczeń 
i niezależnie od wszelkich późniejszych zróż-
nicowań historycznych i kulturowych, jeste-
śmy wezwani, by być „kimś jednym w Chry-
stusie Jezusie” i nie stawiać na pierwszym 
miejscu nieporozumień i podziałów wśród 
ochrzczonych, ponieważ naprawdę o wiele 
więcej nas łączy, niż dzieli. 

Franciszek w Azerbejdżanie

Podobnie jak do Armenii, Franciszek przy-
był do Azerbejdżanu z misją pokoju. Papież 
przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny w ośrodku 
salezjańskim w Baku. W Eucharystii wzięło 
udział około 500 osób, stanowiących pra-
wie całą wspólnotę katolicką w tym kraju. 
W homilii papież wskazał na fundamenty 
chrześcijańskiej wiary: otwartą i żywą wiarę 
oraz służbę bliźniemu. Przestrzegł, aby wia-
ry nie mylić z powodzeniem lub dobrym sa-
mopoczuciem, z pocieszeniem duchowym,
a służby nie pojmować tylko jako bycie wier-
nym swoim obowiązkom lub wypełnienia 
jakiegoś dobrego uczynku. Zachęcił też do 
pomocy uchodźcom i tym, którzy ucierpieli 
z powodu konfliktów. 
Drugim ważnym aspektem papieskiej wizy-
ty był dialog międzyreligijny, który odbył się 
w meczecie im. Hejdara Alijewa. Franciszek 
przypomniał, że Boga nie można przyzywać 
do własnych partykularnych interesów. „Ni-
gdy więcej przemocy w imię Boga! Niech 
Jego święte imię będzie czczone, a nie bez-
czeszczone i poniewierane przez nienawiść
i ludzkie konfrontacje” – zaapelował papież.

Na podst. informacji KAI oprac. kes
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej wiernym Ordy-
nariatu Polowego biskup polowy Józef Guzdek erygował z dniem 1 października parafię 
wojskową pw. św. Wojciecha w Wejherowie. Funkcję kościoła parafialnego będzie pełniła 
kaplica garnizonowa znajdująca się przy ul. Jana III Sobieskiego 277. Odpust parafialny 
będzie obchodzony w dniu 23 kwietnia, w liturgiczną uroczystość św. Wojciecha, Biskupa 
i Męczennika, głównego patrona Polski.
Nowo utworzona parafia przynależy do Dekanatu Marynarki Wojennej. W latach 1993-
2013 istniała w Wejherowie parafia wojskowa przy Osiedlu Kaszubskim.

Oprac. kes
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Kościół – szkoła miłości i mądrościKościół – szkoła miłości i mądrości

Konsekracja i poświęcenie kościoła pw. św. Augustyna w ZłocieńcuKonsekracja i poświęcenie kościoła pw. św. Augustyna w Złocieńcu

Konsekracja świątyni to wyjątkowa chwila dla całej wspólnoty para-
fialnej. Parafianie wojskowej parafii pw. św. Augustyna w Budowie 
przeżywali ją 7 października razem z bp. Józefem Guzdkiem, biskupem 
polowym Wojska Polskiego. Po Mszy św. odbyła się uroczystość złoże-
nia przysięgi przez żołnierzy III turnusu służby przygotowawczej.

W uroczystej konsekracji kościoła uczestniczyli 
wierni związani z duszpasterstwem wojsko-
wym. Obecny był sztandar 2 Brygady Zmecha-
nizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Na początku Eucharystii obecnych 
przywitał ks. por. Przemysław Tur, proboszcz 
parafii. Przedstawił krótką historię parafii, wy-
rażając szacunek i wdzięczność wobec wszyst-
kich dotychczasowych proboszczów, którymi 
byli: ks. Ryszard Pasieka, ks. Augustyn Rosły, 
ks. Zbigniew Sawicki, ks. Sławomir Szelągow-
ski, ks. Mirosław Sułek, ks. Sławomir Pałka 
(pełniący najdłużej, bo 11 lat posługę), ks. Ta-
deusz Gryglicki i ks. Tomasz Paroń. – Ekscelen-
cjo, prosimy o przewodniczenie tej Eucharystii 
oraz o to, by Ksiądz Biskup pierwszą Mszę św. 
w tym nowo konsekrowanym kościele odpra-
wił w intencji wszystkich wiernych parafii i bu-
downiczych kościoła – powiedział.
– Centralnym miejscem każdego kościoła jest 
ołtarz – przypominał w homilii bp Guzdek. 
Przy ołtarzu rodzi się rodzina, przy ołtarzu na 
modlitwie rozwiązujemy życiowe problemy, 
także przy ołtarzu wołamy o siły do dźwigania 
codziennego krzyża, przy ołtarzu uczymy się 
przyjmować cierpienie, z ołtarza przyjmujemy 
Chrystusa w Komunii św. W każdym koście-
le znajduje się konfesjonał, „niemy świadek 
przemiany ludzkich serc” – podkreślił.
Hierarcha w kazaniu przywołał również po-
czątki chrześcijaństwa. Przypominał, że po-
mimo prześladowań i represji chrześcijanie 
gromadzili się na modlitwie w domach pry-
watnych lub katakumbach. Dopiero Edykt 
Mediolański dał chrześcijanom wolność reli-
gijną i otworzył możliwość budowania kościo-
łów miejsc modlitwy i odkrywania Boga. 
Wskazał także na patrona kościoła, który na-
wrócił się dopiero po wpływem kazań biskupa 
Mediolanu, św. Ambrożego. Jako młodzieniec 
Augustyn żył swobodnie. Lubił zabawy, dobre 
jadło i picie, igrzyska, walki gladiatorów, teatr. 
Dopiero wymowa i głębia treści przekazywa-
nych przez wielkiego biskupa przyczyniły się 
do momentu zwrotnego w jego życiu – pod-
kreślił biskup Guzdek. 
Po co budować świątynie? Człowiek, który 
nie pragnie Boga, nie widzi także potrzeby 
miejsc gdzie możemy go znaleźć, usłyszeć. 
Jak zauważył Biskup Polowy to w nich uczy-
my się drogowskazów Bożych przykazań, to 
w nich uczymy się miłości, uczciwości, szacun-
ku. Zdaniem bp. Guzdka bez świątyń, miejsc 
spotkań człowieka z Bogiem i odpowiedniego 
wychowania, będzie rosła liczba więzień, za-
kładów poprawczych i domów dziecka. Pod-
kreślił, że bez Boga, bez świątyni, w której Go 
poznajemy stajemy się egoistami bez celu. Po 
homilii odbył się obrzęd konsekracji ołtarza. 

Fo
t. 

st
. s

ie
rż

. A
nd

rz
ej

 B
ie

ni
ec

ki

Odśpiewana została Litania do 
Wszystkich Świętych. Biskup 
Guzdek namaścił płytę ołtarza 
olejem krzyżma. Ustawione zo-
stało naczynie z żarzącymi się 
węgielkami, które Ordynariusz 
Wojskowy zasypał kadzidłem, 
jego woń wypełniła całą świą-
tynię. Zapalono „zacheuszki”, świece ozna-
czające miejsca, w których namaszczone zo-
stały  ściany kościoła. Będą zapalane podczas 
rocznicy konsekracji świątyni. Biskup Polowy 
okadził ołtarz, który został nakryty obrusem,
a wnętrze kościoła rozbłysło światłami. 
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu 
Wsparcia Rodzajów Sił Zbrojnych, ks. por. 
Przemysław Tur, proboszcz parafii, ks. Wie-
sław Hnatejko CR, proboszcz parafii cywilnej 
pw. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu. Ce-
remoniarzem był ks. Krzysztof Mazur, pro-
boszcz parafii pw. św. Jadwigi w Złocieńcu.
W uroczystości konsekracji katedry uczest-
niczyli Krzysztof Zacharzewski, burmistrz 
Złocieńca, płk Eryk Hoffman, dowódca gar-
nizonu Wałcz, ppłk Artur Prabucki, dowódca
16 WOG-u, weterani ze stowarzyszenia Kom-
batantów Misji Pokojowych ONZ z Drawska 
Pomorskiego i Wałcza, uczniowie klas mun-
durowych z zespołu szkół ponadgimnazjal-
nych im. gen.Władysław Andersa za Złocieńca 
oraz kapelani Ordynariatu Polowego: ks. mjr. 
Witold Kurek, ks. ppłk Piotr Gibasiewicz, ks. 
ppor. Rafał Daniec, ks. kpt Tomasz Szefliński. 
Nie zabrakło przedstawiciela duszpasterstwa 
ewangelickiego, który reprezentował ks. kpt 
Tomasz Wola. Obecni byli także ks. Arnold 
Zimnicki SDB i ks. Tomasz Blok SDB.
W imieniu wspólnoty parafialnej za dar kon-
sekracji świątyni wyraziła wdzięczność p. Ka-
tarzyna Bieniecka. – Zdajemy sobie sprawę że 
konsekracja kościoła nie jest zakończeniem 
budowy domu Bożego, lecz jej początkiem, 
teraz my własnym życiem i świadectwem mu-
simy go nieustannie wzmacniać i chronić.
Pułkownik Artur Pikoń, dowódca brygady
i złocienieckiego garnizonu, wręczył ordyna-
riuszowi wojskowemu symboliczny klucz do 
świątyni. 
Po zakończeniu Mszy św. piesza kolumna
w asyście Żandarmerii Wojskowej wyruszy-
ła do koszar 2. Brygady Zmechanizowanej, 
by uczestniczyć w uroczystej zbiórce z okazji 
przysięgi wojskowej żołnierzy III turnusu służ-
by przygotowawczej. Zaszczytu złożenia przy-
sięgi na sztandar jednostki dostąpili szer. elew  
Kamil Petlik, szer. elew Mikołaj Abramowicz, 
szer. elew Wiktor Musieliński i szer. elew Mi-
chał Skonieczny.

– Gratuluję Wam, bowiem ta piękna uroczy-
stość wprowadziła Was do naszej wojskowej 
rodziny. Pamiętajcie jednak, że armia, któ-
rej staliście się przed chwilą pełnoprawnymi 
członkami, wiele od Was oczekuje – powie-
dział płk Artur Pikoń, dowódca złocienieckiej 
brygady.
Pasterskiego błogosławieństwa udzielił żoł-
nierzom biskup Józef Guzdek. 
Koncert Orkiestry Wojskowej ze Szczecina pod 
przewodnictwem tamburmajora st. chor. Ma-
riusza Sekulskiego oraz defilada pododdzia-
łów zakończyły uroczystość. 
W ramach dnia otwartych koszar zorganizo-
wano jeszcze dwa pokazy dynamiczne plutonu 
rozpoznawczego oraz statyczny pokaz uzbro-
jenia i sprzętu wojskowego pozostającego na 
wyposażeniu 2 Brygady Zmechanizowanej.
Parafia św. Augustyna w Budowie została 
erygowana przez bp. Sławoja Leszka Głódzia
13 sierpnia 1993 r. Pierwszym proboszczem 
w Budowie był ks. kpt. Ryszard Pasieka, któ-
ry pełnił także posługę proboszcza w parafii 
wojskowej w Szczecinku. Początkowo Msze 
św. sprawowane były w sali odpraw, gdzie 
istniała możliwość otwarcia drzwi na hol, tak 
by większa liczba wiernych mogła uczestni-
czyć w Eucharystii. W 1994 r. podjęto decy-
zję o budowie kościoła, ale prace budowlane 
rozpoczęły się dopiero w 1998 r. 26 lipca 
2003 r. została w murach kościoła odprawio-
na pierwsza Msza Święta w intencji Brygady 
w dniu jej święta. 
Przez 13 lat wiele się w kościele w Budowie 
zmieniło, przebudowane zostało prezbite-
rium, trwały konieczne prace wykończenio-
we, m.in. umieszczone zostały witraże. Jeden
z nich, przedstawiający postać św. Sebastia-
na, stanowi wotum dziękczynne żołnierzy 
2. Brygady Zmechanizowanej za szczęśliwy 
przebieg dwóch misjach irackich, jednej misji 
w Afganistanie i Bośni. Odsłonięcie i poświę-
cenie witraża odbyło się w czasie Mszy św.
31 lipca 2009 r. 
W 2014 r. połączono parafię Złocieniec z pa-
rafią pw. Ducha Świętego w Olesznie, która 
obejmuje poligon Drawski, największy czynny 
poligon w Europie, na którym w ciągu roku 
ćwiczy nawet kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. 

Ks. Wiesław Hnatejko CR,
mjr Maciej Wiśniewski, xpt, oprac. kes
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Maryja przemówiła do Justynki i Basi po polsku. W języku zakazanym przez za-
borcę. Objawiła się dziewczynkom pośród szalejącego na Warmii „Kulturkampfu”. 
Prasa niemiecka uznała to wydarzenie za manifestację polityczną i zabobon, nie-
bezpieczny dla państwa pruskiego, postępu i pokoju społecznego. Rozpoczęły się 
represje. Pruski zaborca, który dążył do zniszczenia na Warmii wszelkich śladów 
polskości i katolicyzmu, wtrącił do więzienia i nękał grzywnami proboszcza ks. 
Augustyna Weischela z pochodzenia Niemca (mówił po polsku ze względu na swo-
ich parafian), który swoje kapłaństwo traktował jako misję Bożą a nie narodową.
W takich to okolicznościach przebiegały objawienia Maryjne w Gietrzwałdzie. Je-
dyne objawienia na ziemiach polskich uznane przez Kościół. 

Uchwycić się „liny ratunkowej”Uchwycić się „liny ratunkowej”

pulacji pojęciem Kościoła, które sieją zamęt 
w duszach młodych i dewastują ich świado-
mość eklezjalną, warto przypomnieć słowa 
charyzmatycznego dominikanina. „Bo Kościół 
jak drzewo życia w wieczności zapuszcza ko-
rzenie”. (Abba, Ojcze).
Bez „drzewa życia” – Krzyża Chrystusa – nie 
ma w nas życia i nie ma duchowego wzrostu 

Jego Kościoła. A czy drzewo może wzrastać 
bez korzeni? „Ten stary dąb tak urósł, a wiatr 
go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chry-
stus” (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba 
iść po śladach tego, czym – a raczej kim – na 
przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów 
i córek tej ziem” – mówił do nas 2 czerwca 
1979 r. w Warszawie Jan Paweł II…
W sanktuariach Maryjnych wciąż na nowo 
Maryja pokazuje nam Źródło Życia – swego 
Syna i najpewniejszą drogę do zbawienia – 
drogę wierności Kościołowi. Nie inaczej jest 
w Gietrzwałdzie…
Na bocznej ścianie gietrzwałdzkiej Bazyliki 
widnieje obraz objawienia NMP. Niepokala-
na w nadprzyrodzonej jasności ukazuje się 
na klonie nieopodal kościoła Justynie Sza-
fryńskiej i Barbarze Samulowskiej.

Symbolika drzewa jest żywo obecna w obra-
zowaniu biblijnym. Klon, na którym objawiła 
się Matka Boża, jest dziś relikwią.
Po Koronce do Miłosierdzia Bożego, przed 
obliczem Cudownego obrazu Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej, która niezmiennie wskazuje 
na swego Syna, wychodzimy z kościoła.
Miejsce objawień z 1877 r. jest tuż, tuż. Stoi tu 
dziś kapliczka z Niepokalaną. – Tutaj, za szyb-
ką, znajduje się fragment klonu, na którym 
wizjonerki zobaczyły Maryję – informuje nas 
młodzieniec, który stanął obok nas ze swo-
ją dziewczyną. W jego głosie, twarzy widać 
wielkie pragnienie podzielenia się miłością 
do Matki Bożej. Przez chwilę dotykając reli-
kwii, oplecionej różańcami, kontemplujemy 
ten intymny moment oddając się modlitwie 
myślnej. Młody człowiek dostrzega medalik 
z Niepokalaną. – Ten medalik ma wielką moc 

przeciw atakom Złego – słyszymy od 
chłopaka. Wiedział o tym Maksymilian 
Maria Kolbe, dodaje. – Tak „Szaleniec 
Niepokalanej” – uśmiechamy się do sie-
bie i wszystko jasne.
Na murku okalającym miejsce obja-
wień gietrzwałdzkich marmurowa 
tablica ufundowana „Pani Ziemi War-
mińskiej” przez parę prezydencką 
Marię i Lecha Kaczyńskich na 130. 
rocznicę objawień. Na tablicy data:
8 września 2007 r. Pod tablicą kwiaty 
i znicze.
Przed oczyma duszy, jak błysk flesza 
albo niezabliźniona (prawdą) rana po 
Smoleńsku, staje postać śp. biskupa 
polowego Tadeusza Płoskiego. Prze-
cież stał tu w tym miejscu na pewno, 
gdy z woli Jana Pawła II, 16 paździer-
nika 2004 r. został wyznaczony na bi-
skupa polowego WP.
Ówczesny biskup nominat Tadeusz 
w dniach 26-30 października 2004 r. 
odprawiał w Sanktuarium w Gietrz-
wałdzie rekolekcje przed przyjęciem 
sakry biskupiej. – Sanktuarium w Gie-
trzwałdzie, mówił wtedy „Naszej Służ-
bie” – jest dla mnie miejscem szcze-

gólnym i bliskim. Tu odprawiałem rekolekcje 
przed święceniami diakonatu i święceniami 
kapłańskimi.
Gdzie jak nie w promieniowaniu Gietrzwał-
du, na swojej „świętej Warmii”, gdzie dora-
stał do powołania apostoła Chrystusa, na-
uczył się mocy duchowej różańca świętego. 
To było w czasie jednej z uroczystości kurial-
nych, niedługo przed jego śmiercią. Podzielił 
się z nami świadectwem, jak to on, biskup, 
w chwilach trudnych, chwilach pokus, czuje 
wręcz namacalnie, jak ktoś podaje mu „linę 
ratunkową”. Tą liną jest modlitwa wstawien-
nicza na różańcu.
„Codziennie odmawiajcie różaniec” – usły-
szały m.in. wizjonerki z Gietrzwałdu. Ni-
gdzie nie wyrosło tak wiele kapliczek, gdzie
w październiku rozbrzmiewała modlitwa ró-

Do Gietrzwałdu prowadzili nas motocykliści, 
gdy zjechaliśmy z trasy szybkiego ruchu. Nie, 
nie tacy, którzy nadmierną szybkością nara-
żają siebie i innych na niebezpieczeństwo
w drodze. To byli motocykliści pielgrzymi, 
którzy jechali 2 sierpnia 2016 r., by podzię-
kować Matce Bożej Gietrzwałdzkiej za łaski 
i modlić się m.in. za swojego komandora, 
Wiktora Węgrzyna, któremu zawdzię-
czają „Rajdy Katyńskie”.
Dlaczego do Gietrzwałdu ciągną już od 
kilku lat na zakończenie sezonu moto-
cyklowego ci współcześni rycerze na 
swych stalowych rumakach i z wyzna-
niem na czarnych skórzanych kurtkach: 
„Kocham Polskę i ty ją kochaj”? Bo to 
tutaj, w jedynym miejscu w Polsce, ob-
jawiła się Niepokalana i powiedziała 
m.in. po polsku: „Życzę sobie, abyście 
codziennie odmawiali różaniec”. W 100.
rocznicę tych objawień, 11 września 
1977 r. biskup warmiński Józef Drzazga 
wydał dekret zatwierdzający kult Matki 
Boskiej w Gietrzwałdzie. Jubileuszowe-
mu Te Deum na stulecie objawień gie-
trzwałdzkich przewodniczył kardynał 
Karol Wojtyła. Nasz przyszły święty pa-
pież – czciciel Maryi.
Droga do sanktuarium w Gietrzwałdzie 
wije się malowniczo wśród zielonych 
– w jesiennym słońcu niemal szmarag-
dowych – pastwisk i łagodnych wzgórz. 
Gdzieniegdzie jeszcze można przejechać 
odcinki wąskich szos ze starodrzewiem 
po obu stronach. Tak charakterystyczne 
wspomnienie lata i mazurskich „zielo-
nych tuneli”. To takimi szosami niespiesznie 
toczyły się pekaesy ogórki, którymi na waka-
cje nad jeziora jechała dziatwa z lat 60. i 70.
Jesteśmy wszak na pograniczu Warmii i Ma-
zur…
Strzelista późnogotycka świątynia już z od-
dali wskazuje kierunek naszej doczesnej piel-
grzymki i przystanek na tej drodze, na której 
niezawodną przewodniczką jest Niepokalana 
– Maryja bez zmazy pierworodnej poczęta.

Drzewo

Jest taka piękna pieśń śp. o. Jana Góry, hymn 
Światowych Dni Młodzieży w 1991 r. w Czę-
stochowie, gdzie Jan Paweł II spotkał się
z młodzieżą. Jest w niej fragment, który tak 
pięknie definiuje Kościół. Wobec tylu mani-

Przesłanie z GietrzwałduPrzesłanie z Gietrzwałdu

Gietrzwałd. Słynący łaskami obraz Matki BożejGietrzwałd. Słynący łaskami obraz Matki Bożej
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żańcowa, jak na świętej Warmii po objawie-
niach w 1877 r.
Figurę Matki Bożej do kapliczki w miejscu 
objawień zmówiono w Monachium. Pro-
boszcza Weischela i wiernych, którzy zorga-
nizowali akcję zbierania funduszy, władze 
niemieckie straszyły i przesłuchiwały, nakła-
dały kary pieniężne. Mocni zawierzeniem 
Maryi jednak się nie ulękli. Biskup warmiń-
ski Filip Krementz pozwolił proboszczowi 
Weischelowi na poświecenie Krzyża i figury 
Matki Bożej Niepokalanie poczętej 13 sierp-
nia 1877 r.
Do Matki Bożej z Gietrzwałdu często przyjeż-
dżał Prymas Polski Sługa Boży kard. Stefan 
Wyszyński. I to Prymas Tysiąclecia koronował 
10 września 1967 r. papieskimi koronami cu-
downy obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
Kościół jak drzewo życia…

Wiara dzieci

Dzieci wierzą z ufnością, bez zbędnego in-
telektualizowania, które jakże często nam 
dorosłym blokuje przyjęcie łaski wiary.
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie 
– upomina wszystkich Pan Jezus. W innym 
miejscu Ewangelii ostrzega: „Jeśli nie stanie-
cie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa 
niebieskiego”. Doświadczenie duchowe wielu 
pokazuje, jak prawdziwe są to słowa. I by-
najmniej nie chodzi tu o infantylizację doros-
łych, ale o bezwarunkowe zawierzenie i ot-
wartość – bliskie dziecięcej wrażliwości… 
Był letni czerwcowy wieczór, 27 czerwca 
1877 r. dochodziła godzina dziewiąta Za-
czął bić dzwon na modlitwę Anioł Pański. 
Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu z ka-
techizmu u ks. Weischela w Gietrzwałdzie 
przed przyjęciem I Komunii św. Justynka 
Szafryńska wracała z mamą do domu, do 
Nowego Młyna. Matka przeżegnała się
i przyspieszyła kroku, bo do domu było oko-
ło godziny drogi. Justynka zatrzymała się; na 
mijanym klonie ujrzała przedziwną jasność. 
Mimo ponagleń matki dziewczynka nie ru-
szała się z miejsca. Tymczasem nadszedł ks. 
Augustyn Weischel. Kazał Justynie podejść 
bliżej klonu. Dziewczynka opowiedziała, że 
widzi siedzącą piękną Panią z długimi wło-
sami. Proboszcz polecił odmówić Zdrowaś 
Maryjo i iść do domu. Dziewczynka jednak 
stała nadal. Zobaczyła aniołka zstępują-
cego z nieba, który skłonił się przed Panią
(Królową Aniołów), a Ona wstała i uniosła 
się do nieba.
W wigilię uroczystości św. Piotra i Pawła, pa-
tronów parafii, dziewczynka przyprowadziła 
koleżanki, wśród których była Barbara Samu-
lowska. Dzieci zaczęły się modlić na różańcu, 
a gdy wybił czas modlitwy Anioł Pański, na-
stąpiło kolejne objawienie.
Taki był początek objawień w Gietrzwałdzie, 
które trwały do 16 września 1877 r. Pod 
klonem gromadziło się coraz więcej osób, 
ale tylko dwie dziewczynki, dwunastoletnia 
i trzynastoletnia dostąpiły łaski widzenia
i słyszenia słów Matki Bożej. Na polecenie 
proboszcza Augustyna Weischela Justyna 
zapytała Panią 30 czerwca, czego od nich 
żąda: – Chcę, abyście codziennie odmawia-
ły różaniec. Te pierwsze słowa Maryi moż-

na dziś przeczytać na ogrodzeniu kapliczki
w miejscu objawień.
Maryja, podobnie jak w Lourdes, na pytanie 
Justyny: – Kto Ty jesteś?, odpowiedziała: Ma-
ryja Niepokalane poczęcie. 
Dzieci pytały też o rożne sprawy, które po-
wierzali im przybywający coraz liczniej piel-
grzymi.
Przesłanie Maryi potwierdziło wiarę Kościo-
ła zawartą w prawdach teologicznych. Po-
twierdzony został dogmat, ogłoszony przez 
Papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r. o Niepo-
kalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
W czasach, gdy dogmat ten był podważany 
przez teologów, którzy ulegli modernizmo-
wi, objawienia gietrzwałdzkie potwierdziły 
nauczanie błogosłowianego papieża. Mary-
ja podkreśliła także, że ofiara eucharystycz-
na jest najważniejszą modlitwą Kościoła
i jest szczególną pomocą dla dusz czyśćco-
wych. Pojawia się też przesłanie posłuszeń-
stwa kapłanom kościoła. Podobnie jak dziś 
był to czas podważania nadprzyrodzoności 
Kościoła. 
Niezwykle interesujący wątek objawień z Gie-
trzwałdu dotyczy protestantów.
Jak pisze ks. Jan Rosłan, Maryja poradziła, 
aby ci, którzy nie przyznają jej szczególnej 
roli w planie zbawienia, przybyli do Gietrz-
wałdu. „Stąd jakby potwierdzenie, pisze ks. 
Rosłan, że prawdy wiary człowiek poznaje 
przez modlitwę i łaskę nadprzyrodzoną, ale 
to sam człowiek musi wyjść na spotkanie
z Bogiem”.
To przesłanie Maryi do braci odłączonych, 
którzy rozpoczynają obchody 500-lecia refor-
macji, jest wciąż aktualnym zaproszeniem.
Jak każde objawienie Maryi, potwierdzone 
magisterium Kościoła, zrodziło i rodzi wiel-
kie owoce duchowe. Przesłanie Gietrzwałdu 

promieniowało na wszystkie zabory, docie-
rało do cudzoziemców. Ludzie się nawracali, 
przystę – powali do sakramentów świętych.
Podobnie jak w Lourdes, u źródełka w Gie-
trzwałdzie, ludzie doznają uzdrowienia du-
szy i ciała.
Tam gdzie dzieją się wielkie sprawy Boże, 
tam również pojawia się „odwieczny kłamca 
i morderca „przeciwnik naszego zbawienia – 
szatan.
To on ma powody szczególnie nienawidzić 
Maryi, pierwszej wśród Świętych. Bo to Ona 

przez swoją doskonałą pokorę, czystość i po-
słuszeństwo planowi Boga – „zetrze głowę 
węża”.
W Gietrzwałdzie także przystąpił do swojej 
złej roboty – zdyskredytowania przesłania 
Matki Bożej. Jak zwykle wykorzystuje do 
swoich celów odwieczne paliwo: ludzką py-
chę, niezdrowe ambicje, czczą sławę.
Jak w tylu innych miejscach, naznaczonych 
szczególnym Bożym wybraniem, i w Gietrzwał-
dzie pojawiły się tzw. objawienia lustrzane. 
Dwie fałszywe wizjonerki zwiodły nawet 
proboszcza Weischela, który bardzo mocno 
przeżył, gdy jedna z nich przyznała się do 
oszustwa.
Wczasach opresji zaborczej Maryja przema-
wiając do dziewczynek po polsku pokrzepiła 
duchowo Polaków. – „Skoro Przenajświętsza 
Panienka przemówiła do dzieci warmińskich 
po polsku, to grzechem jest, jeśli ktokolwiek 
języka ojczystego jako daru Bożego się wy-
rzeka” – głosili działacze pielęgnujący tożsa-
mość narodową na Warmii.
Podobnie do objawień Gietrzwałdzkich od-
nosił się błogosławiony kapucyn o. Honorat 
Kożmiński z Zakroczymia. Podkreślał, że wy-
darzenia z 1877 roku są dowodem błogosła-
wieństwa i łaski Bożej, okazanej Polakom…

***
Jeszcze przed chwilą byli tu, przed ołtarzem 
polowym, motocykliści z Rajdu Katyńskiego. 
Jeszcze wśród zielonych wzgórz, w duszy nur-
tuje echo kazania Abp Wojciecha Ziemby. Jest 
piękny słoneczny Dzień Pański. Idziemy lekko 
pod górę, w stronę stacji Drogi Krzyżowej, 
której fundatorami są m.in. nasi rodacy prze-
bywający z dala od ojczyzny, na emigracji.
Na początku – kapliczka z modlitwą w inten-
cji kobiet i ich „utraconych dzieci”.

Na jutro zapowiadany jest „czarny ponie-
działek” – protest kobiet, które walczą o pra-
wo do zabijania poczętych dzieci.

Maryjo z Gietrzwałdu, wypraszaj dla tych 
nieszczęśliwych kobiet łaskę pokochania 
Twojego Syna. 
Maryjo z Gietrzwałdu, przypominaj o wiel-
kiej godności kobiety matki, pod której ser-
cem rodzi się z woli Bożej nowe życie.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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W czasie lotu powrotnego z Baku do Rzymu 2 paź-
dziernika Franciszek wyjaśnił dziennikarzom, co ro-
zumie pod pojęciem wojny prowadzonej przeciw-
ko rodzinom. Był pytany o bliski już konsystorz, na 
którym mianuje nowych kardynałów. Poruszył też 
kwestię relacji z Chinami.

Franciszek w drodze z Baku do Rzymu
– rozmowa z dziennikarzami 

Papież Franciszek: Dobry wieczór. Bardzo 
dziękuję za waszą pracę, za waszą pomoc. To 
prawda, była to krótka podróż – trzy dni – ale 
mieliście wiele pracy. Jestem do waszej dys-
pozycji i bardzo dziękuję za wykonaną pracę. 
Pytajcie o to, co chcecie.

Ketevan Kardava: Dziękuję, Ojcze Świę-
ty za Twoją pierwszą podróż do Gruzji. 
Dla mnie bardzo ważne było podawanie 
informacji o tej podróży i śledzenie Two-
jej wizyty w mej ojczyźnie. My wszyscy, 
obywatele Gruzji byliśmy pod wraże-
niem wypowiedzi Waszej Świątobliwo-
ści, a szczególnie fotografia przedsta-
wiająca Ciebie z Patriarchą Gruzji była 
powielona tysiące razy w mediach spo-
łecznościowych. Była to wizyta pełna 
nadziei dla naszej doprawdy bardzo ma-
łej wspólnoty katolickiej. Czy po spotka-
niu z Patriarchą Gruzji dostrzega Wasza 
Świątobliwość podstawy dla przyszłej 
współpracy i konstruktywnego dialogu 
między Tobą oraz między Kościołami 
prawosławnym i katolickim w spra-
wie istniejących różnic doktrynalnych? 
Powiedziałeś, że mamy ze sobą wiele 
wspólnego, tego co nas łączy, bardziej 
niż to co nas oddziela. Dziękuje i czekam 
na odpowiedź Waszej Świątobliwości.
Papież Franciszek: Miałem w Gruzji dwie 
niespodzianki. Jedną była Gruzja. Nigdy nie 
wyobrażałem sobie, że jest tam tyle kultury, 
tyle wiary, tyle chrześcijaństwa. Naród wierzą-
cy o starożytnej kulturze chrześcijańskiej, naród 
tak wielu męczenników. I odkryłem coś, czego 
nie znałem: głębokie korzenie tej gruzińskiej 
wiary. Drugą niespodzianką był patriarcha: to 
Boży człowiek. Ten człowiek mnie wzruszył. Za 
każdym razem, kiedy go spotkałem wychodzi-
łem z poruszonym sercem, z poczuciem, że 
spotkałem Bożego człowieka. Naprawdę, Bo-
żego człowieka. Co do rzeczy, które nas łączą 
i dzielą powiem: nie angażujmy się w dyskusje 
w kwestiach doktrynalnych. To trzeba zostawić 
teologom. Oni potrafią to czynić lepiej od nas. 
Dyskutują i są świetni, są dobrzy, mają dobrą 
wolę, teologowie jednej i drugiej strony. Co po-
winniśmy zrobić my, lud? Modlić się za siebie 
nawzajem. Jest to niezwykle ważne: modlitwa. 
A po drugie, pracować razem: są ludzie biedni, 
możemy pracować razem z ubogimi. Istnieje 
taki, czy innym problem, możemy wspólnie się 
z nim zmierzyć. Istnieje kwestia migrantów? 
Uczyńmy coś razem... Zróbmy razem coś do-
brego dla innych, to możemy zrobić. I to jest 
droga ekumenizmu. Nie tylko droga doktry-
nalna – to jest ostatnia rzecz, do tego dotrze-
my na końcu. Ale zacznijmy podążać razem. 

I z dobrą wolą, można to zrobić. Musimy to 
czynić. Dziś ekumenizm trzeba uprawiać po-
dążając wspólnie, modląc się jedni za drugich.
I niech teologowie nadal rozmawiają ze sobą, 
studiując kwestie między sobą. Ale Gruzja jest 
wspaniała, to coś, czego się nie spodziewałem; 
naród chrześcijański, i to do szpiku!

Tassilo Forchheimer: Ojcze Święty, po 
rozmowie z wszystkimi ludźmi, którzy 
mogą zmienić tę okropną historię mię-
dzy Armenią i Azerbejdżanem, co musi 
się wydarzyć, aby osiągnąć trwały po-
kój, pozwalający na ochronę praw czło-
wieka? Jakie istnieją problemy i jaką rolę 
może odegrać Jego Świątobliwość?
Papież Franciszek: Dwa razy, w dwóch wy-
stąpieniach o tym mówiłem. W drugim z nich 
poruszyłem rolę religii, aby pomóc w osiągnię-
ciu tego celu. Myślę, że jedynym sposobem 
jest dialog, dialog szczery, bez rzeczy tajnych, 
szczery, twarzą w twarz. Szczere negocjacje.
A jeśli nie można tego osiągnąć, to trzeba mieć 
odwagę, aby udać się do międzynarodowego 
trybunału, do Hagi, na przykład, i podporząd-
kować się osądowi międzynarodowemu. Nie 
widzę innego wyjścia. Alternatywą jest woj-
na, a wojna zawsze niszczy, z wojną traci się 
wszystko! Ponadto dla chrześcijan istnieje mo-
dlitwa: modlitwa o pokój, aby serca podjęły tę 
drogę dialogu, negocjacji, lub udania się do 
trybunału międzynarodowego. Ale nie można 
problemów utrzymywać w ten sposób... Po-
myślcie, że trzy kraje kaukaskie mają problemy: 
również Gruzja ma problem z Rosją, zbyt wiele 
o tym ludzie nie wiedzą (…). Także Armenia 
to kraj bez otwartych granic, ma problemy
z Azerbejdżanem. Trzeba udać się do trybuna-
łu międzynarodowego, jeśli nie ma postępów 
w dialogu i negocjacjach: nie ma innej drogi.
A także modlitwa, modlitwa o pokój.

Maria Elena Ribezzo: Witam, Wasza 
Świątobliwość, dobry wieczór. Wczoraj 
mówiłeś o wojnie światowej prowadzo-
nej przeciw małżeństwu, a w tej wojnie 
użyłeś bardzo mocnych słów przeciwko 
rozwodom. Powiedziałeś Ojcze Święty, 
że rozwód zanieczyszcza obraz Boga. Na-
tomiast w minionych miesiącach, także 
podczas Synodu mówiono o gościnno-
ści wobec rozwiedzionych. Chciałam się 
dowiedzieć, czy takie podejście można 
ze sobą pogodzić i w jaki sposób.
Papież Franciszek: Wszystko co powiedzia-
łem wczoraj innymi słowami zawarte jest
w Amoris laetitia. Wczoraj mówiłem bowiem 
w sposób improwizowany, na gorąco. Kiedy 
mówi się o małżeństwie, jako o związku męż-

czyzny i kobiety, takich jakimi stworzył ich Bóg, 
jako obraz Boga, to jest to zarówno mężczy-
zna jak i kobieta. Obrazem Boga nie jest czło-
wiek [mężczyzna]: ale mężczyzna wraz z ko-
bietą. Razem. To oni stają się w małżeństwie 
jednym ciałem. Taka jest prawda. To prawda, 
że w tej kulturze konflikty i wiele problemów 
nie jest dobrze kontrolowanych. Są też takie 
filozofie mówiące „Dzisiaj zawieram [małżeń-
stwo], a kiedy mi się znudzi zawrę drugie,
a potem trzecie i wreszcie czwarte”. To właśnie 
ta „wojna światowa” przeciwko małżeństwu, 
o której pani mówi. Musimy być uważni, by te 
idee do nas nie przeniknęły. Ale przede wszyst-
kim: małżeństwo jest obrazem Boga, mężczy-
zna i kobieta stają się jednym ciałem. Kiedy 
to się niszczy, to dochodzi do „zaplamienia” 
lub zniekształcenia obrazu Boga. Ponadto 
Amoris laetitia mówi o tym, jak radzić sobie 
z takimi przypadkami, jak traktować rodziny 
zranione i jak wkracza w nie miłosierdzie. Jest 
tutaj piękna modlitwa Kościoła, którą modlili-
śmy się w zeszłym tygodniu: „Boże, który tak 
cudownie stworzyłeś świat, a jeszcze cudow-
niej stworzyłeś go na nowo”, to znaczy po-
przez odkupienie i miłosierdzie. Małżeństwo 
zranione, poranione pary: tam wkracza miło-
sierdzie. Zasady są jasne, ale istnieją ludzkie 
słabości, są grzechy i zawsze ostatnie słowo 
ma nie grzech, lecz miłosierdzie! Lubię opo-
wiadać – nie wiem czy to mówiłem, bo po-
wtarzam to tyle razy – że w kościele św. Marii 
Magdaleny w Vezelay, znajduje się przepiękny 
kapitel mniej więcej z roku 1200. Ludzie śre-
dniowiecza uczyli katechezy za pomocą rzeźb 
w katedrach. Z jednej strony kapitelu znajdu-
je się Judasz powieszony z otwartymi oczami, 
wywieszonym językiem, a z drugiej strony 
jest Jezus, Dobry Pasterz, który bierze go ze 
sobą. A jeśli dobrze, uważnie się przyjrzeć, to 
twarz Jezusa, wargi Jezusa po jednej stronie 
są smutne, ale z drugiej strony się uśmiechają, 
jakby ze współudziałem. Oni zrozumieli czym 
jest miłosierdzie! Wobec Judasza! Dlatego
w Amoris laetitia mówimy o małżeństwie, 
fundamencie małżeństwa, takim jakim on jest, 
ale potem przychodzą problemy. Jak przygo-
tować się do małżeństwa, jak wychowywać 
swoje dzieci. Następnie, w rozdziale ósmym, 
kiedy przychodzą problemy, jak je rozwiązać. 
Rozwiązuje się je za pomocą czterech kryte-
riów: przyjąć rodziny zranione, towarzyszyć, 
rozeznać każdy przypadek i włączyć, prze-
pracować. Byłby to sposób na współpracę
w tym „drugim stworzeniu”, w tym cudow-
nym ponownym stworzeniu, jakiego dokonał 
Pan wraz z odkupieniem. Czy to zrozumiałe? 
Ale jeśli weźmiemy jedną część, to się nie ro-
zumie. W przypadku Amoris laetitia – wszyscy 
przechodzą do ósmego rozdziału. Nie, należy 
przeczytać od początku do końca. A co jest
w centrum?... To zależy od każdego z czytelni-
ków. Dla mnie centrum, istotą Amoris laetitia 
jest rozdział czwarty, służący na całe życie. Ale 
trzeba przeczytać ją całą i przeczytać raz jesz-
cze w całości, przedyskutować całą. Wszystko 
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jest całością. Istnieje grzech, zerwanie, ale jest 
także miłosierdzie, odkupienie, troska. Czy 
wyraziłem się w tej sprawie jasno?

Jean-Marie Guénois: Dziękuję, Ojcze 
Święty. Pytanie o podróże: dlaczego
w swojej odpowiedzi nie wspominałeś 
o Chinach? A jakie są powody, dlacze-
go jako papież Wasza Świątobliwość nie 
może mieć biletu do Pekinu? Czy są to 
powody w obrębie Kościoła chińskiego? 
Czy powodem są problemy w relacjach 
między chińskim Kościołem a rządem, 
czy też powodem są problemy między 
Watykanem a rządem Chin? Oraz jeśli 
Wasza Świątobliwość pozwoli, pytanie 
z ostatniej chwili, bo kilka godzin temu 
abp Lebrun, arcybiskup Rouen, ogłosił, 
że został upoważniony do rozpoczęcia 
procesu beatyfikacyjnego ks. Hamela, 
nie uwzględniając zasady oczekiwania 
pięciu lat. Dlaczego Wasza Świątobli-
wość podjął tę decyzję? Dziękuję.
Papież Franciszek: Rozmawiałem o tej spra-
wie z kardynałem Angelo Amato, Prefektem 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, doko-
namy badań, a on da ostateczną informację. 
Jednak zamiarem jest pójście w tym kierunku, 
dokonanie niezbędnych badań i sprawdzenie, 
czy istnieją powody, aby tego dokonać.

Gregory Burke (dyrektor Biura Praso-
wego Stolicy Apostolskiej): Ogłosił, że 
otworzył proces beatyfikacyjny.

Papież Franciszek: Nie, trzeba szukać 
świadectw, aby otworzyć proces. Nie stracić 
świadectw – to jest bardzo ważne. Ponieważ 
świeże dowody, to co ludzie widzieli, potem
z biegiem czasu ktoś umiera, ktoś inny za-
pomina… to się zdarza. W języku łacińskim 
mówi: ne pereant probationes.
Chiny. Dobrze znacie historię Chin i Kościoła: 
Kościół patriotyczny, Kościół ukryty... Ale jeste-
śmy w dobrych stosunkach, studiujemy i roz-
mawiamy, istnieją komisje robocze... Jestem 
optymistą. Sądzę, że obecnie Muzea Waty-
kańskie zrobiły wystawę w Chinach, Chińczycy 
zrobią inną w Watykanie... Jest wielu profe-
sorów, którzy wyjeżdżają na wykłady na chiń-
skich uniwersytetach, wiele sióstr, wielu kapła-
nów, którzy mogą dobrze pracować. Stosunki 
między Watykanem a Chińczykami... Należy 
je ustalić w raporcie, i dlatego się rozmawia, 
powoli... To co czyni się powoli zawsze dobrze 
wychodzi. Rzeczy czynione w pośpiechu nie 
wychodzą dobrze. Naród chiński darzę naj-
wyższym szacunkiem. Przedwczoraj, na przy-
kład, była dwudniowa konferencja, jak sądzę, 
w [Papieskiej] Akademii Nauk na temat Lau-
dato si’, a byli tam przedstawiciele chińskiego 
prezydenta. Zaś chiński prezydent przysłał mi 
prezent. Istnieją dobre stosunki.

JMG: Czy papież odbędzie tam podróż?
Papież Franciszek: Och, chciałabym... ale 
jeszcze o tym nie myślę.

Juan Vicente Boo: Dziękuję, Ojcze Święty. 
W grupie hiszpańskojęzycznej zauważy-
liśmy, że laureat Pokojowej Nagrody No-
bla zostanie ogłoszony 7 października. 
Istnieje ponad 300 nominacji, na przy-
kład: mieszkańcy Lesbos za to co zrobili 

na rzecz uchodźców, „białe hełmy” w Sy-
rii, ci ochotnicy, którzy wyciągają ludzi 
spod gruzów po bombardowaniach: 
wyciągnęli ich 60 tysięcy kosztem życia 
132 z nich. Lub nawet prezydent Santos 
z Kolumbii i dowódca FARC Timochenko, 
którzy podpisali kompleksowe porozu-
mienie pokojowe. I wielu innych. Moje 
pytanie zatem brzmi: który kandydat 
jest ulubieńcem Waszej Świątobliwości 
lub jacy ludzie lub organizacje zasługu-
ją na większe uznanie za pracę, którą 
wykonują na rzecz pokoju? Dziękuję.
Papież Franciszek: Jest tak wielu ludzi, któ-
rzy żyją dla wojny, dla handlu bronią, by zabi-
jać. Jest ich tak wielu – mówił Franciszek. – Ale 
wielu jest też takich, którzy pracują dla poko-
ju. Jest ich bardzo dużo. Ja nie potrafiłbym 
powiedzieć, kogo wybrać spośród tak wielu 
osób, które dziś zabiegają o pokój. Jest to bar-
dzo trudne. Wspomniał Pan o niektórych, jest 
ich więcej. Zawsze jest to zamieszanie: komu 
dać nagrodę. Ja bym chciał, aby na szczeblu 
międzynarodowym, abstrahując od pokojo-
wej Nagrody Nobla, pamiętano o dzieciach, 
niepełnosprawnych, nieletnich, osobach cy-
wilnych umierających w czasie bombardo-
wań. Myślę, że jest to grzech! Grzech przeciw 
Jezusowi Chrystusowi, bo ciało tych dzieci, 
tych chorych, bezbronnych starców jest cia-
łem Chrystusa. Byłoby dobrze, gdyby ludzkość 
wypowiedziała się o ofiarach wojen. O tych, 
którzy wprowadzają pokój, Jezus powiedział, 
że są błogosławieni. Ale ofiary wojen... Trzeba 
się wypowiedzieć, uświadomić sobie... To, że 
zrzuca się bombę na szpital dziecięcy i umiera 
30, 40 osób..., że bombarduje się szkołę... to 
jest tragedia naszych czasów.

Gregory Burke: Dziękuję, Ojcze Święty. 
Kolejnym jest John Jeremiah Sullivan,
z New York Times Magazine, jest to jego 
pierwsza podróż.

John Jeremiah Sullivan: Ojcze Święty, 
jak wiesz Stany Zjednoczone zbliżają się 
do końca długiej kampanii prezydenc-
kiej, bardzo brutalnej, na którą świat 
patrzy z wielką uwagą. Wielu amery-
kańskich katolików i ludzi sumienia ma 
trudności w wyborze między dwoma 
kandydatami, z których jeden odwraca 
się od niektórych aspektów nauki Ko-
ścioła, a drugi wypowiedział stwierdze-
nia oczerniające imigrantów i mniejszo-
ści religijne. Jaką radę dałbyś wiernym w 
Ameryce? I do jakiej mądrości nawoływa-
ła by ich Wasza Świątobliwość w przysz-
łym miesiącu, kiedy będą wybory?
Papież Franciszek: Stawia mi pan pytanie, 
w którym opisuje trudny wybór, ponieważ 
pańskim zdaniem istnieją trudności zarówno 
w jednym jak i w drugim kandydacie. Podczas 
kampanii wyborczej nigdy nic nie mówię. Lud 
jest suwerenem, a tylko powiem: trzeba do-
brze badać propozycje, modlić się i wybierać 
w sumieniu! Następnie porzucam problem 
i udaję się do fikcji [przypadku wyimagino-
wanego], bo nie chcę mówić o konkretnym 
problemie. Kiedy zdarza się, że w jakimś kraju 
jest dwóch, trzech czy czterech kandydatów, 
którzy nie spełniają oczekiwań wszystkich, to 
oznacza, że życie polityczne tego kraju jest 
zbyt upartyjnione i brak kultury politycznej. 

Jednym z zadań Kościoła i jego nauczania jest 
kształtowanie kultury politycznej. Są kraje – 
myślę tu o Ameryce Łacińskiej – które są zbyt 
upolitycznione, a nie mają kultury politycznej. 
Jestem z tej albo tamtej partii, ale w rzeczywi-
stości brak jasnego rozeznania w podstawo-
wych sprawach, w programie.

Gregory Burke: Tymczasem, chciałbym 
powiedzieć, że dzisiaj [pod koniec Mszy 
św. w Baku] Ojciec Święty odpowiedział 
na pytanie, dlaczego udaje się w podróże 
do miejsc, gdzie jest bardzo mało kato-
lików, a to nam się podobało. My także 
nie myślimy tracić czasu: podejmujemy 
te wyjazdy krótkie, ale intensywne. Jed-
nakże, jeśli Wasza Świątobliwość zechce 
podjąć jakąś podróż długą i relaksującą, 
możemy również udać się z Tobą...

Papież Franciszek: Nie... Po pierwszej po-
dróży, która była do Albanii, powiedziano mi: 
„Dlaczego postanowiłeś pojechać do Albanii 
w pierwszej podróży do Europy? Kraj, który 
nie jest w Unii Europejskiej?”. Potem udałem 
się do Sarajewa, w Bośni i Hercegowinie, 
która nie jest w Unii Europejskiej. Pierwszym 
krajem Unii Europejskiej, do którego się przy-
byłem była Grecja, wyspa Lesbos: pierwsza. 
Dlaczego podróżować do tych krajów? Te 
trzy są krajami kaukaskimi. Trzej prezydenci 
przybyli do Watykanu, żeby mnie zaprosić. 
I to stanowczo. A wszyscy trzej mają inną 
postawę religijną: Ormianie są dumni – i to 
nikogo nie obrażając – są dumni ze swojej 
„armeńskości”, mają historię i są chrześci-
janami, zdecydowana większość, niemal 
wszyscy należą do Ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego, następnie katolicy i mała gru-
pa ewangelików. Gruzja jest krajem chrze-
ścijańskim, całkowicie chrześcijańskim, lecz 
prawosławnym. Natomiast Azerbejdżan jest 
krajem, jak sądzę w 96-98 procentach mu-
zułmańskim. Nie wiem, ilu ma mieszkańców, 
bo powiedziałem dwa miliony, ale myślę, że 
jest ich dwadzieścia...

Gregory Burke: Około dziesięciu.

Papież Franciszek: ...około dziesięciu zatem. 
Około dziesięciu milionów. Katolików jest naj-
wyżej 600: malutka grupa. A ja, dlaczego tam 
jadę? Dla katolików, aby udać się na obrzeża 
wspólnoty katolickiej, która jest właśnie na 
obrzeżach, jest bardzo mała. A dziś na Mszy 
św. powiedziałem, że przypomina mi ona pe-
ryferyjną wspólnotę jerozolimską, zamknię-
tą w Wieczerniku w oczekiwaniu na Ducha 
Świętego, czekającą na możliwość rozwoju, 
wyjścia…Jest mała. Nie jest prześladowana, 
nie, ponieważ w Azerbejdżanie jest wielki 
szacunek religijny, wielka wolność religijna. 
To prawda, mówiłem o tym dzisiaj w swoim 
wystąpieniu. I nawet te trzy kraje są krajami 
peryferyjnymi, jak Albania, Bośnia i Hercego-
wina... A powiedziałem wam: rzeczywistość 
lepiej rozumie się i lepiej się widzi z obrzeży niż
z centrum. Dlatego postanawiam tam wyjeż-
dżać. Ale nie odbiera to możliwości wyjazdu 
do wielkiego kraju jak Portugalia, Francja, nie 
wiem... Zobaczmy...
Dziękuję bardzo za waszą pracę. Teraz trochę 
odpocznijcie i smacznej wieczerzy. Dziękuję, 
i módlcie się za mnie.
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Kształcenie kadr Marynarki Wojennej po 1918 r.Kształcenie kadr Marynarki Wojennej po 1918 r.

Na bazę dla Szkoły Podchorążych Marynar-
ki Wojennej kształcącej przyszłych oficerów 
wybrano Toruń. W latach 1920-1939 to po-
łożone nad Wisłą miasto dysponowało infra-
strukturą dla żeglugi rzecznej. Zostało ono 
również wyznaczone na stolicę Wojewódz-
twa Pomorskiego będącą w dogodnym, nie-
zbyt odległym położeniu od Wybrzeża. 
Pierwszą siedzibą marynarskiej szkoły była 
willa przy ul. Fredry 8. Inauguracja jej działal-
ności nastąpiła w 1921 r. Powołano wówczas 

Tymczasowe Instruktorskie Kursy dla Ofice-
rów Marynarki Wojennej (TIKOMW). Dzięki 
nim młodzi oficerowie, którzy przeszli przy-
spieszone szkolenie w warunkach wojennych 
we flotach państw zaborczych, mogli uzupeł-
nić swoją wiedzę. Na kursy trafiali również 
oficerowie, którzy pełnili służbę w innych 
rodzajach wojsk, a na własną prośbę chcieli 
przenieść się do Marynarki Wojennej.
Po pierwszym roku, 1 października 1922 r., 
nastąpiło przemianowanie TIKOMW w Ofi-
cerską Szkołę Marynarki Wojennej (OSMW). 
Rozwój szkolnictwa był ściśle związany z ro-
snącymi z roku na rok potrzebami kadrowy-
mi, a także wzrastającą popularnością floty
i zainteresowania morzem w społeczeń-
stwie. Czynniki te spowodowały również po-
trzebę poszerzenia bazy lokalowej dla szkoły, 
dlatego w 1925 r. została ona przeniesiona 
do tzw. Koszar Racławickich, które wcześniej 
stanowiły siedzibę dla Flotylli Wiślanej (roz-
formowanej na krótki czas w latach 1925-
1927). W tym miejscu szkoła prowadziła 
działalność dydaktyczną do jesieni 1938 r., 
kiedy to została przeniesiona do Bydgoszczy 
na ul. Gdańską. 

Życie studenckie

Wraz ze zmianą statusu szkoły, zmianie ulec 
musiały zasady rekrutacji kandydatów na 
słuchaczy OSMW. Podstawowym warunkiem 
stawianym przed kandydatami była oczywiś-
cie zdana matura, wiek od 17 do 20 lat i kate-
goria zdrowia „A bez zastrzeżeń”. Następnie 
czekał ich egzamin konkursowy z matematy-

ki, języka obcego i wybranych przedmiotów 
ogólnych. Ważnym elementem tego etapu 
rekrutacji były badania psychotechniczne, 
w czasie których kandydat musiał wykazać 
się dobrą orientacją, szybkością reakcji, traf-
nością podejmowanych decyzji, pamięcią
i odwagą. Pozytywne przejście powyższych 
eliminacji nie decydowało jeszcze o przyjęciu 
do szkoły. Kandydaci poddawani byli kolej-
nemu testowi. Stanowił go tzw. rejs kandy-
dacki na żaglowcu szkolnym ORP „Iskra”. Do-

piero zaliczenie te-
go ostatniego eta-
pu dawało gwa-
rancję przyjęcia w 
poczet słuchaczy 
I roku Oficerskiej 
Szkoły Marynarki 
Wojennej. Jednak 
selekcja trwała na-
dal przez okres 
studiów, gdyż na-
uka na OSMW nie 
należała do łat-
wych. Świadczy 
o tym ilość absol-

wentów. Na pierwszy rok przyjmowano od 20 
do 30 podchorążych. Do promocji docierało 
od 15 do 20 spośród nich. Warto zaznaczyć, 
że władze uczelni nie zwracały uwagi na 
status społeczny elewów. Liczyły się jedynie 
wiedza i predyspozycje do pełnienia służby 
na morzu. Warunki te umożliwiały podjęcie 
studiów wielu kandydatom, których nie było 
stać na inne studia.
Początkowo szkoła posiadała tylko jeden 
wydział. 19 października 1928 r. została 
przekształcona w Szkołę Podchorążych Ma-
rynarki Wojennej (SPMW). System rekrutacji 
i kształcenia pozostał taki sam. Zmieniła się 
natomiast struktura uczelni. Powołano dwa 
wydziały: Morski i Techniczny. Nauka na nich 
trwała trzy lata i trzy miesiące. W 1935 r. po-
wstał Wydział Administracyjny, na którym 
cykl szkoleniowy trwał dwa lata i dziewięć 
miesięcy. Rok szkolny był podzielony na dwa 
etapy. W okresie jesienno-zimowym w Toru-
niu słuchacze zgłębiali wiedzę na zajęciach 
teoretycznych oraz ogólnowojskowych. Wraz 
z nastaniem wiosny podchorążowie przeno-
sili się do Gdyni, by na okrętach doskonalić 
zdobytą wiedzę teoretyczną. Elementem tych 
praktyk mógł być również rejs na żaglowcu 
ORP „Iskra”. Cykl szkoleniowy kończyły egza-
miny. Po ich pozytywnym zaliczeniu nadcho-
dził uroczysty moment promocji na pierwszy 
stopień oficerski – podporucznika marynarki. 
Uroczystość odbywała się na pokładzie prze-
kształconego w okręt-hulk ORP „Bałtyk” (eks-
francuski „d’Entrecasteux”). Następnie wszy-
scy wypromowani udawali się do Warszawy, 

gdzie w salach Zamku Królewskiego byli po-
dejmowani przez Prezydenta RP. Spotkanie 
to miało szczególne znaczenie zwłaszcza dla 
najlepszego absolwenta szkoły. Z rąk głowy 
państwa otrzymywał on tzw. „Złotą szablę 
Prezydencką”. Na jej głowni znajdowała się 
imienna dedykacja. Po zakończeniu uroczy-
stości absolwenci rozjeżdżali się na przydzie-
lone stanowiska służbowe.
Szkoła w Toruniu nie była jedynym miejscem 
kształcenia kadr morskich. Równolegle Kie-
rownictwo Marynarki Wojennej organizowa-
ło liczne kursy uzupełniające i doszkalające 
dla oficerów. Bardzo często wykłady odby-
wały się na ORP „Bałtyk”, na którym słucha-
cze byli również zakwaterowani. Oficerowie 
byli także wysyłani na specjalistyczne prze-
szkolenie poza granice Rzeczpospolitej. Na 
przykład przyszłych polskich podwodników 
delegowano do Szkoły Pływań Podwodnych 
w Tulonie. Było to korzystne, gdyż właśnie 
we Francji zostały zamówione trzy okręty 
podwodne dla naszej Marynarki Wojennej.
Kuźnią kadr niższego szczebla – podoficerskich 
i marynarskich – był ośrodek w Świeciu nad 
Wisłą. Początki ośrodka wiążą się ściśle z miej-
scowościami, w których stacjonowała kadra 
Marynarki Wojennej. Pierwszą był Modlin,
z którego na krótko przeniesiono go do To-
runia, by ostatecznie zakotwiczyć w Świeciu. 
Trzymiesięcznym szkoleniem objęci byli pobo-
rowi i ochotnicy do służby w Marynarce Wo-
jennej. Mieli oni do wyboru dwa kierunki – po-
kładowy i techniczny, które podzielone zostały 
na konkretne specjalności np. artylerzysta, sy-
gnalista, sternik, itp. W okresie międzywojen-
nym system ten był stale reformowany i rozwi-
jany zgodnie z potrzebami wynikającymi z roz-
woju floty. Ostateczny kształt zyskał z chwi-
lą powołania w 1939 r. Centrum Wyszkolenia 
Floty Marynarki Wojennej. Końcowym etapem 
wyszkolenia dla wszystkich członków załogi – 
od kadry oficerskiej, po najmłodszych służbą 
marynarzy – była zawsze służba na okrętach, 
gdzie wiedzę teoretyczną przekuwano na 
umiejętność posługiwania się tak skompliko-
waną bronią, jaką jest okręt. 

Szkolnictwo w czasie wojny

Wybuch II wojny światowej przeszkodził
w dalszym rozwoju szkolnictwa na terenach 
Rzeczpospolitej. W czasie rejsu na ORP „Iskra” 
na Morze Śródziemne, który rozpoczął się
w maju 1939 r. w ramach praktyk morskich, 
grupę podchorążych zastała wiadomość 
o wybuchu wojny. Żaglowiec natychmiast 
skierowano do Gibraltaru, skąd podchorążo-
wie zostali przerzuceni do Wielkiej Brytanii. 
Część słuchaczy SPMW ewakuowano drogą 
kolejową z Bydgoszczy na wschód. W koń-
cowej fazie kampanii wrześniowej wielu
z nich zasiliło Samodzielną Grupę Operacyjną 
„Polesie” dowodzoną przez gen. Franciszka 
Kleeberga. Niektórzy znaleźli się w szeregach 
obrońców Rejonu Umocnionego Hel. Niemal 
w przeddzień kapitulacji, 27 września 1939 r.,
kontradmirał Józef Unrug promował na pod-
poruczników marynarki 12 podchorążych. 
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Koszary Racławickie dawnej twierdzy Toruń. Tu do 1938 r. kształciła się Koszary Racławickie dawnej twierdzy Toruń. Tu do 1938 r. kształciła się 

kadra oficerska MW. Obecnie w budynku znajduje się hotel Bulwar.kadra oficerska MW. Obecnie w budynku znajduje się hotel Bulwar.

Podpisanie w dniu 28 listopada 1918 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Pił-
sudskiego rozkazu o odtworzeniu Marynarki Wojennej stało się początkiem dla 
wielu działań organizacyjnych. Jednym z nich było przygotowywanie kadr dla 
rozwijającej się dynamicznie floty. Specyfika tej formacji wojskowej wymagała 
stworzenia własnego, autonomicznego systemu kształcenia i doskonalenia za-
wodowego na wszystkich poziomach – oficerów, podoficerów i marynarzy.
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Jednak lata wojny nie przerwały działalności 
dydaktyczno-szkoleniowej polskiej Marynar-
ki Wojennej, choć teraz musiała korzystać 
z brytyjskiego zaplecza edukacyjnego. Sys-
tem kształcenia oparto na wypracowanym, 
przedwojennym modelu. Jedynie w przy-
padku Wydziału Technicznego z powodu 
braku odpowiednio wyposażonej w pomoce 
dydaktyczne bazy, kształcenie odbywało się
w Royal Naval Engeneering College w Keyham. 
Pozostałe zajęcia miały miejsce w utworzonej 
23 listopada 1939 r. Szkole Podchorążych Ma-
rynarki Wojennej mieszczącej się początkowo 
na pokładzie ORP „Gdynia”. Głównym celem 
sformowania uczelni na terenach Wielkiej 
Brytanii było umożliwienie dokończenia szko-
lenia podchorążym, którzy rozpoczęli naukę 
w Polsce. Pierwszym komendantem szkoły 
wyznaczonym z ramienia szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej 19 grudnia 1939 roku 
był kmdr ppor. Ludwik Ziembicki. Jednak to 
kmdr por. Włodzimierz Kodrębski, dowódca 
ORP „Gdynia”, odpowiadał początkowo za 

uruchomienie procesu edukacyjnego. Pełnił
z resztą niedługo potem funkcję komendanta 
SPMW (od 18 października 1940 r. do 5 paź-
dziernika 1941 r.).
Już 22 listopada na okręt przybyli pierwsi 
podchorążowie. Byli to głównie marynarze, 
którzy w dniu wybuchu wojny odbywali 
praktyki morskie na ORP „Iskra” i „Wilja”. Ich 
51 osobowa grupa została zakwalifikowana 
na drugi rok szkolenia. Wkrótce zaczęli dołą-
czać do nich inni podchorążowie z terenów 
okupowanej Polski. Rok później do szkoły 
trafili byli słuchacze przedwojennej SPMW, 
którzy uniknęli niewoli bądź uciekli z obo-
zów jenieckich. Wśród nich znaleźli się rów-
nież podchorążowie z Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie”. W kwietniu 1940 r. na 
SPMW zaczęto realizować wojenny program 
kształcenia. Zmniejszono ilość zajęć teore-
tycznych, na korzyść znacznie rozszerzo-
nego szkolenia praktycznego na okrętach.
W lutym 1941 r. słuchacze SPMW udali się na 
sześciomiesięczne praktyki morskie. W tym 
czasie wzięli udział w licznych operacjach 
morskich, m.in. w pościgu, a następnie zato-
pieniu niemieckiego pancernika „Bismarck”. 
Uczestniczyły w nim niemal wszystkie okrę-

ty, na których pływali
w tym czasie polscy pod-
chorążowie. Niestety by-
ły i straty. W walce z pan-
cernikiem 24 maja 1941 r.
zatopiony został najwię-
kszy brytyjski okręt – 
krążownik liniowy HMS 
„Hood”, w skutek czego 
śmierć poniosła niemal 
cała załoga, w tym czte-
rech podchorążych ostat-
niego rocznika SPMW. 
Była to ich ostatnia prak-
tyka morska przed pro-
mocją i ostatni rejs w ich młodym życiu. 
4 lipca 1941 r. struktury Szkoły Podchorą-
żych Marynarki Wojennej przeniesiono do 
budynku koszarowego na Stocke Terrace
w Devonport, nazywanego odtąd „Polish 
Naval Barracks”. Tutaj też 3 września 1941 r.
odbyła się pierwsza promocja 33 podchorą-
żych – absolwentów SPMW. Uroczystość roz-
poczęła się Mszą św. pod przewodnictwem 
kapelana polskiej Marynarki Wojennej. Do 
nowo wypromowanych podporuczników 
słowo skierował Naczelny Wódz gen. Włady-
sław Sikorski. Oto co pisał w depeszy: 
Drodzy Chłopcy!
Dzień Waszej promocji na podporuczników 
jest Waszym uroczystym świętem.
Gorąco pragnąłem być w tym dniu pośród 
Was i osobiście dokonać Waszej
uroczystej promocji na oficerów. Jest to, nie-
stety, niemożliwe. Chodzicie po raz
pierwszy jako oficerowie na pokładzie okrę-
tów, okrytych chwałą Polskiej Marynarki Wo-
jennej, której dumna bandera stale pomnaża 
siłę polskiego imienia. Nie wątpię, że pomni 
na honor polskiego marynarza będziecie 
godni zaszczytnej pod tą banderą służby. 
Niech droga Wam będzie pamięć Waszych 
kolegów podchorążych, którzy zginęli na 
okrętach Rzeczypospolitej oraz na pancerni-
ku „Hood”, niech świeci Wam żywym przy-
kładem poświęcenia i bohaterstwa.
Z 51 podchorążych, którzy przybyli w 1939 r.,
do Wielkiej Brytanii do promocji doszło
42. Czterech zginęło w starciu z niemieckim 
pancernikiem, jeden zatonął wraz z okrętem 
patrolowym „Medoc”, jednego zwolniono 
ze względu na stan zdrowia, a trzech ukoń-
czyło SPMW w późniejszym terminie. 
Wysiłek wojenny i rosnące potrzeby kadrowe 
spowodowały, że trzeba było powołać jesz-
cze jeden ośrodek szkoleniowy – Szkołę Pod-
chorążych Rezerwy Marynarki Wojennej. Pro-
wadzono w niej przyspieszony kurs szkolenia 
kadr, który trwał od 14,5 do 19,5 miesiąca. 
Przez cały czas działalności szkoła wypromo-
wała 85 oficerów. Systemem szkolenia objęto 
156 oficerów, z czego 132 było absolwen-
tami SPMW i Szkoły Podchorążych Rezerwy,
11 ukończyło brytyjskie studia medyczne,
a 13 studia techniczne na uczelniach brytyj-
skich. 

Lata powojenne

Zakończenie działań wojennych 9 maja 1945 r.
przyniosło nowe wyzwania. Odradzająca 
się po raz kolejny Marynarka Wojenna, tym 
razem w ramach I Armii Wojska Polskiego, 

nie mogła zaniechać stworzenia systemu 
kształcenia kadr morskich. Już w styczniu 
1946 r. w Gdyni-Oksywiu sformowano Ofi-
cerską Szkołę Marynarki Wojennej. Pierwsza 
promocja odbyła się 25 września 1949 r. Na 
stopień podporucznika mianowano wów-
czas 28 słuchaczy. W tej formie szkoła funk-
cjonowała do roku 1955. Następnie została 
przemianowana na Wyższą Szkołę Marynarki 
Wojennej, a w rok później nadano jej patro-
nat Bohaterów Westerplatte. Przez cały czas 
swojej działalności szkoła rozwijała się bar-
dzo dynamicznie. Stała się także istotnym 
ośrodkiem naukowo-badawczym w zakresie 
nauk nautologicznych. W 1987 roku została 
przekształcona w Akademię Marynarki Wo-
jennej im. Bohaterów Westerplatte. 
Równolegle funkcjonował system kształcenia 
podoficerów zawodowych Marynarki Wo-
jennej oraz marynarzy-specjalistów służby 
zasadniczej i nadterminowej. Główny ośro-
dek sformowano w Ustce. Było to Centrum 
Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. 
Wraz z wprowadzeniem do Wojska Polskie-
go korpusu chorążych należało wdrożyć 
system kształcenia kadr dla tego szczebla. 
Odpowiednią szkołę zorganizowano przy 
Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Oczy-
wiście nie możemy zapominać, iż przez cały 
ten czas oficerowie MW byli zobowiązani do 
uczestnictwa w różnego rodzaju kursach do-
szkalających. Niejednokrotnie wiązało się to 
z wprowadzeniem nowego typu uzbrojenia 
i podnoszeniem kwalifikacji ogólnowojsko-
wych.
Nierozerwalnym elementem systemu edu-
kacyjnego w powojennej Polsce było do-
skonalenie kadry oficerskiej w różnych spe-
cjalnościach na uczelniach zagranicznych. 
Oczywiście w minionym czasie były to przede 
wszystkim ośrodki na terenie ZSRR. W wy-
niku przemian politycznych w 1989 roku,
a następnie wraz z akcesją Polski do Sojuszu 
Północnoatlantyckiego zmienił się charakter 
kursów doskonalących, jak i miejsce, do któ-
rego kierowana była kadra polskiej Marynar-
ki Wojennej. Podchorążowie trafili m. in. do 
US Naval Academy w Annapolis (USA) oraz 
innych ośrodków znajdujących się w Europie 
Zachodniej. 

Andrzej Kotecki
red. kak

Warto przeczytać: Dariusz Nawrot, Kształcenie 
oficerów polskiej Marynarki Wojennej w Wiel-
kiej Brytanii, Zeszyty Naukowe Akademii Mary-
narki Wojennej, Rok XLV, nr 4 (159) 2004.

Kmdr por. Włodzimierz Kodrębski Kmdr por. Włodzimierz Kodrębski 

(1900-1948), dowódca ORP „Błyskawica” (1900-1948), dowódca ORP „Błyskawica” 

w latach 1938-1939, a następnie w latach 1938-1939, a następnie 

ORP „Gdynia”, komendant SPMW na ORP „Gdynia”, komendant SPMW na 

obczyźnie.obczyźnie.

Podchorążowie starszego rocznika Podchorążowie starszego rocznika 

na pokładzie ORP „Iskra” w 1938 r.na pokładzie ORP „Iskra” w 1938 r.
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Lattaa powwwwoojennnne
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Najwcześniej, bo już 30 września, odbyła się 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2016/2017 w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Ceremonia rozpoczęła się w samo 
południe w Audytorium im. kmdr. prof. dr. 
Józefa Urbańskiego. Inaugurację uświetniło 
swoją obecnością wielu gości, wśród któ-
rych znaleźli się: abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański, płk Robert Kurowski, 
dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wojskowego, rektorzy uczelni wojskowych
i cywilnych, parlamentarzyści, duchowień-
stwo, władze wojewódzkie i samorządo-
we. Uroczystość zainicjowało przemówienie 
kmdr. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta, rek-
tora-komendanta AMW. Następnie odbyła 
się immatrykulacja studentów pierwszego 
roku oraz ślubowanie doktorantów. Wykład 
inauguracyjny na temat: „NATO-wyzwania 
bezpieczeństwa” wygłosił gen. broni dr An-
drzej Fałkowski, polski przedstawiciel wojsko-
wy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. 
Podczas uroczystości wręczone zostały także 
wyróżnienia dla nauczycieli akademickich. 

Indywidualne nagrody otrzymali również naj-
lepsi studenci z każdego wydziału. Na zakoń-
czenie wykonano pieśń Gaude Mater Polonia 
oraz odśpiewano „Hymn do Bałtyku” – pieśń 
poświęconą Morzu Bałtyckiemu. 
W Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie in-
augurację poprzedziła Msza św. sprawowana 
3 października w kościele parafialnym pw. św. 
o. Rafała Kalinowskiego w intencji pracowni-
ków i studentów uczelni, której przewodni-
czył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii 
podkreślił, że trzema filarami, na których 
powinna opierać się działalność uczelni woj-
skowej, są: kształcenie umysłu, rozwój tęży-
zny fizycznej i wychowanie. Przed południem
w sali konferencejno-widowiskowej Klubu 
ASzWoj zgromadzili się wykładowcy i stu-
denci. Na ceremonię inauguracji przybył An-
toni Macierewicz, minister obrony narodowej, 
a także Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rektorzy-

komendanci uczelni wojskowych, rektorzy 
polskich uczelni wyższych i przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego. Po przemówieniu 
płk. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza, rektora-
komendanta ASzWoj, symbolicznej immatry-
kulacji i przekazaniu indeksów nowym studen-
tom, miał miejsce wykład inauguracyjny pt.: 
„Geneza Ludowego Wojska Polskiego” wygło-
szony przez dr. hab. Sławomira Cenckiewicza,
dyrektora Wojskowego Biura Historycznego.
Również Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie zainaugurowała nowy rok aka-
demicki Mszą św. sprawowaną 3 paździer-
nika w parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki 
Boskiej Ostrobramskiej pod przewodnictwem 
biskupa polowego Józefa Guzdka. W Eucha-
rystii licznie uczestniczyli podchorążowie i stu-
denci uczelni oraz karda profesorska i oficer-
ska. Wśród zaproszonych gości był również 
kmdr. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, ppłk 
Paweł Biernat, zastępca dyrektora Inspekto-
ratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego, płk 
Robert Jędrychowski, zastępca komendanta 
Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej 

oraz przedstawiciele po-
licji. Następnego dnia
10 tys. studentów, w tym 
1306 podchorążych, roz-
poczęło uroczyście rok 
akademicki 2016/2017. 
Po przemówieniu rektora-
komendanta płk. dr. hab.
inż. Tadeusza Szczurka, 
studenci pierwszego ro-
ku złożyli ślubowanie. 
Dziesięcioosobowa dele-
gacja studentów i dok-
torantów odebrała z rąk 
rektora WAT symboliczne 
indeksy. Chór akademicki 
odśpiewał pieśń Gaude 

Mater Polonia. Zgodnie z akademicką tra-
dycją wykład inauguracyjny pt. „Parametry 
pracy silnika do napędu samolotu wieloza-
daniowego” wygłosił płk dr hab. inż. Adam 
Kozakiewicz, prof. WAT z Wydziału Mechatro-
niki i Lotnictwa.

Budować wspólnotę

– Inauguracja to szczególny czas dla studen-
tów pierwszego roku, którzy rozpoczynając 
edukację, wkraczają także w dorosłe życie. 
Wierzę, że temu wyzwaniu będzie towarzyszył 
zapał i satysfakcja, a kandydaci na żołnierzy 
zawodowych, podchorążowie, odnajdą swo-
je miejsce w niełatwej edukacji wojskowej – 
powiedział płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka, 
rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych, otwierając 5 października 
inaugurację nowego roku akademickiego 
na wrocławskiej uczelni. Wstępem do uro-

czystości był dynamiczny pokaz wyszkolenia 
wojskowego oraz występ Chóru WSOWL. 
Zgodnie z tradycją studenci odśpiewali naj-
starszą pieśń żaków Gaudeamus igitur oraz 
„Pieśń rycerską”. Szczególnym momentem 
było ślubowanie złożone przez studentów 
pierwszego roku. W trakcie uroczystości wrę-
czono nagrody Rektora-Komendanta przy-
znawane za całokształt dorobku naukowego, 
dydaktyczno-wychowawczego oraz publicy-
stycznego w roku akademickim 2015/2016. 
Wykład inauguracyjny na temat: „Rola Woj-
ska Polskiego w dynamicznie zmieniającej się 
sytuacji międzynarodowej” wygłosił dr hab. 
Przemysław Żurawski vel Grajewski. 
Również 5 października nowy rok akademic-
ki rozpoczął Wojskowy Instytut Medyczny
w Warszawie. Inaugurację poprzedziła Msza 
św. sprawowana przez ks. Jana Dohnalika, 
kanclerza Kurii Ordynariatu Polowego w ka-
plicy szpitalnej pw. św. Rafała Kalinowskiego 
w intencji kadry naukowej, pracowników
i studentów. W homilii celebrans podkreślił, że 
w pracy naukowców, lekarzy i pracowników 
szpitala ważne jest budowanie wspólnoty, 
które powinno się to odbywać w życzliwości 
i  prawdzie. Zachęcał, by w dziele tym otwo-
rzyć się na Bożą łaskę i pomoc. Po zakończe-
niu Eucharystii w Auli Głównej im. gen. bryg. 
prof. dr. hab. med. Dymitra Aleksandrowa 
odbyła się uroczystość inauguracyjna z udzia-
łem m.in. Małgorzaty Sadurskiej, szefowej 
Kancelarii Prezydenta RP oraz posła Jarosława 
Kaczyńskiego, prezesa „Prawa i Sprawiedli-
wości”. Gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz 
Gielerak, dyrektor WIM, przedstawił wizję roz-
woju Instytutu w kolejnych latach. Następnie 
miało miejsce wręczenie dyplomów dla dok-
torów habilitowanych, promocja doktorska 
oraz immatrykulacja studentów studiów dok-
toranckich wyróżnionych w czasie rekrutacji. 
Wykład inauguracyjny: „Funkcjonalności sys-
temu bezpieczeństwa narodowego” wygłosił 
gen. broni Mirosław Różański, Dowódca Ge-
neralny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie nowy rok akademicki zainauguro-
wała uroczystą Mszą św. sprawowaną 6 paź-
dziernika w kościele pw. Matki Bożej Loretań-
skiej pod przewodnictwem ks. płk. Janusza 
Radzika, dziekana Sił Powietrznych. Następnie 
w sali kinowej Klubu Uczelnianego WSOSP 
przy udziale społeczności akademickiej oraz 
zaproszonych gości, m.in. prof. dr hab. Woj-
ciecha Fałkowskiego, podsekretarza stanu
w MON, wojewody lubelskiego, inspektora 
sił powietrznych i rektorów zaprzyjaźnionych 
uczelni, odbyła się immatrykulacja studentów. 
Wykład inauguracyjny: „Lotnictwo XXI wie-
ku. Człowiek, maszyna, misja” wygłosił prof.
dr hab. gen. broni Jerzy Gotowała.

Oprac. kak

Na uczelniach wojskowych rozpoczął się kolejny rok akademic-
ki. Przed studentami czas nauki, rozwoju osobistego, budowa-
nia relacji, doskonalenia umiejętności przydatnych w korpusie 
oficerskim. Uroczysta inauguracja pozwala adeptom nie tylko 
zaznajomić się z tradycjami uczelni, ale stanowi również oka-
zję do wspólnej modlitwy. 

Naukę czas zacząćNaukę czas zacząć

Msza św. inaugurująca nowy rok akademickiMsza św. inaugurująca nowy rok akademicki

w Wojskowym Instytucie Medycznymw Wojskowym Instytucie Medycznym

Studenci WAT licznie uczestniczyli we Mszy św. Studenci WAT licznie uczestniczyli we Mszy św. 

na warszawskim Bemowie.na warszawskim Bemowie.
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Warto pomyślećWarto pomyśleć
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 30 listopada 1874 r. w Kownie. Po ukoń-
czeniu kowieńskiego gimnazjum wstąpił do miejsco-
wego Seminarium Duchownego. 30 maja 1898 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa żmudz-

kiego Mieczysława Pallulona. Prace duszpasterską rozpoczął jako wi-
kariusz w Iłłukszcie koło Dźwiny na Łotwie. Był również prefektem
w miejscowych szkołach rządowych. Od 1901 r. był wikariuszem w Jo-
haniszkielach oraz prefektem w miejscowej szkole rolniczej. W 1907 r.
został proboszczem w Belmoncie w guberni kowieńskiej.
Pod koniec 1918 r. teren bolmonckiej parafii zajęli bolszewicy, którzy 
przemocą usunęli ks. Tyszko z parafii. Ksiądz tułał się, ukrywany przez 
swoich parafian. Poszukiwany przez bolszewików zdecydował się do-
trzeć do Polski. W łachmanach, jak najgorszy nędzarz, w połowie 1919 
r. dotarł do Warszawy. Zamieszkał na plebani parafii Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Pomagał w pracy parafialnej oraz opiekował się 
rannymi i chorymi na tyfus żołnierzami w szpitalu przy ulicy Pokornej. 
1 września 1919 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego Stanisław Gall przy-
jął go w poczet kapelanów wojskowych. Został mianowany kapelanem 
Szpitala Mokotowskiego. Od 1 maja 1920 r. był kapelanem Szpitala 
Ujazdowskiego. Po wojnie polsko-bolszewickiej został zweryfikowany 
w stopniu proboszcza (ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 r.).
1 sierpnia 1921 r. został mianowany dziekanem Wojsk Litwy Środkowej 
– formacji stworzonej przez generała Lucjana Żeligowskiego 12 paź-
dziernika 1920 r., po tzw. buncie, gdy generał upozorowawszy niesub-
ordynację wobec Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno 
i jego okolice, proklamując powstanie Litwy Środkowej. Wojsko Litwy 

Środkowej, chociaż na zewnątrz występowało samodzielnie, to jednak 
znajdowało się w strukturach operacyjnych polskiej 2 Armii, funkcjo-
nując jako Grupa Operacyjna „Bieniakonie”. Ks. Tyszko pełnił posługę 
duszpasterską wśród żołnierzy tej formacji stacjonujących w Wilnie
i okolicy. W kwietniu 1922 r., po zjednoczeniu Litwy Środkowej z Polską, 
wrócił do służby w Wojsku Polskim w Warszawie.
1 lipca 1922 r. został zastępcą szefa duszpasterstwa Dowództwa Okrę-
gu Korpusu nr I w Warszawie. Od 1 marca 1923 r. był zastępcą szefa 
duszpasterstwa Dowództwa Okręgu Korpusu nr II w Lublinie. 1 marca 
1926 r. mianowano go proboszczem III Brygady Korpusu Ochrony Po-
granicza w Wilejce. Od 12 lipca 1929 r. był proboszczem IV Brygady 
Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole” w Czortkowie. 1 lipca 1930 r.
został mianowany dziekanem Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV
w Łodzi. 3 listopada 1931 r. przeszedł w stan spoczynku.
Zamieszkał jako emeryt na plebani parafii Świętego Wawrzyńca na 
warszawskiej Woli, pomagając w pracy duszpasterskiej. Od kwietnia 
1932 r. był kapelanem Szpitala Świętego Stanisława. Pracy wśród cho-
rych poświęcił się z całego serca i był przykładem gorliwości i szczere-
go oddania się dla dobra drugich. We wrześniu 1935 r. z powodu po-
stępującej choroby serca musiał zrezygnować z pracy w szpitalu. Zmarł 
8 lutego 1937 r. w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Wolskim.
Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi,  Medalem za Wojnę 
1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i pa-
pieski Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice.

Bogusław Szwedo 

Ksiądz pułkownik Ludwik Tyszko (1874–1937)
– kapłan diecezji żmudzkiej, dziekan Wojsk Litwy Środkowej

Wojciech Smarzowski nie po raz pierwszy bie-
rze na warsztat trudne emocjonalnie momen-
ty historii. Wystarczy przypomnieć „Różę” ze 
znakomitą kreacją Agaty Kuleszy, opowiada-
jącą o problemie powojennego przesiedlenia 
ludności z rejonu Mazur. Smarzowski – po-
dobnie jak w „Róży” – także w „Wołyniu” 
piętnuje drzemiące w człowieku najniższe 
instynkty. Posługując się bardzo sugestyw-
nym obrazem, dynamicznym montażem, nie 
oszczędza widza przed brutalnością wojny
i zła, które ta ze sobą niesie. 
Podobieństw do „Róży” jest więcej. Podobnie 
jak tam, główną bohaterką jest kobieta. Zo-
sia Głowacka (świetna rola Michaliny Łabacz) 
próbuje przetrwać koszmar wojny. Film roz-
poczyna się od kilku scen z wesela siostry Zosi, 
wychodzącej za mąż za Ukraińca. Także młoda 
Zosia upatrzyła sobie na przyszłego męża jed-
nego z ukraińskich sąsiadów, niestety rodzice 
wydają ją za dużo starszego od niej zamoż-
nego wdowca, Macieja Skibę. Odtworzone 

Uczciwie o Wołyniu 
„Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, drugi raz 
przez przemilczenie, a to drugie morderstwo jest gorsze od pierw-
szego” – to cytat, który otwiera najnowszy film Wojciecha Smarzow-
skiego „Wołyń”. Film daje nadzieję na to, że po latach potrafimy 
zmierzyć się z naszą powikłaną historią w dobrym stylu. Bez kom-
pleksów wobec kogokolwiek, bez presji tzw. poprawności politycz-

nej, a także zachowując odpowiednie proporcje w przyznawaniu się do winy wobec 
ofiar i nie pomijając milczeniem zbrodni napastników.

na potrzeby filmu zostały zwyczaje weselne, 
stroje i muzyka nieznanego już współcześnie 
świata dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Ten 
fragment filmu jest znakomitym kontrastem 
do późniejszych wydarzeń – uczestnicy wese-
la, Ukraińcy i Polacy, sąsiedzi żyjący obok sie-
bie od lat, niebawem staną się katami i ofia-
rami ludobójczej rzezi rozpętanej w 1943 r. 
na Wołyniu przez banderowców z Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i oddziały UPA.
Wielką zaletą filmu Smarzowskiego jest 
uczciwość. Reżyser pokazuje entuzjazm, z ja-
kim mieszkający na Wołyniu Ukraińcy wita-
li wkraczającą we wrześniu 1939 r. Armię 
Czerwoną, początek działań, których celem 
miało być usunięcie polskich mieszkańców 
z Wołynia, przebieg zbrodniczych ludobój-
czych akcji, których szczególnym symbolem 
była tzw. krwawa niedziela 11 lipca 1943 r., 
kiedy pod hasłem: „Śmierć Lachom” oddzia-
ły UPA zaatakowały 99 zamieszkałych przez 
Polaków miejscowości, mordując ich miesz-

kańców ze szczególnym okrucieństwem. Nie 
cofa się przed ukazaniem brutalnych akcji 
odwetowych, podejmowanych przez polskie 
oddziały partyzanckie i członków ośrodków 
samoobrony. 
Ważne jest jednak to, że w przekazie Sma-
rzowskiego nie ma zachwiania proporcji – 
widz nie ma wątpliwości kto jest sprawcą,
a kto ofiarą tamtych tragicznych zdarzeń. 
Reżyser nie ucieka też przed pytaniem, czym 
karmił się ukraiński nacjonalizm? Według nie-
go jedną z jego przyczyn mogło być nierów-
ne traktowanie ludności ukraińskiej w okresie 
międzywojennym. „Lach – to pan!” – mówi 
jeden z Ukraińców i dziwi się, że jednemu z je-
go pobratymców udało się dostać pracę na 
kolei (dobrze płatną), która zarezerwowana 
była dla Polaków. Oczywiście doszukiwanie 
się w tego typu opiniach „paliwa” dla strasz-
liwych wołyńskich zbrodni, byłoby karygod-
nym uproszczeniem krzywdzącym i pamięć 
ofiar i film Smarzowskiego. To dramatyczne 
i bolesne w odbiorze dzieło, nie daje pełnych 
i miarodajnych odpowiedzi na pytania o isto-
tę i źródła ukraińskiego nacjonalizmu, który 
doprowadził do zbrodni ludobójstwa. Ale 
„Wołyń” jest – warto to jeszcze raz napisać 
– do bólu uczciwy, w sugestywny sposób po-
kazuje okrucieństwo wojny i rzezi wołyńskiej. 
Dlatego trzeba i warto ten film zobaczyć.

Krzysztof Stępkowski
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Gdzie pochować ks. Jerzego? 

30 października w 1984 r., w zbiorniku wod-
nym na Wiśle pod Włocławkiem odnaleziono 
ciało ks. Jerzego Popiełuszki, uprowadzone-
go 19 października przez – jak się okazało 
– funkcjonariuszy MSW. Przewieziono je do 
Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Me-
dycznej w Białymstoku. Tam zostały przepro-
wadzone oględziny i sekcja zwłok. Ich obser-
watorem był pełnomocnik Episkopatu Polski, 
mecenas Jan Olszewski, późniejszy premier 
rządu Rzeczypospolitej (1991–1992).
To, że sekcji zwłok dokonano w Białymstoku, 
a nie w innym ośrodku, choćby w Warszawie, 
było przemyślaną decyzją władz. Nie wynikała 
z pozytywnej opinii o profesjonalizmie tam-
tejszego Zakładu Medycyny Sądowej. Chodzi-
ło o coś innego. O miejsce pogrzebu zamor-
dowanego kapłana. O to, żeby umniejszyć 
jego rangę, powściągnąć liczbę uczestników, 
zlokalizować w miejscu, które nie sprzyjałoby 
w przyszłości kultywowaniu pamięci. Z Białe-
gostoku niedaleko do rodzinnej Suchowoli ks. 
Jerzego. To właśnie tam, na wiejskim cmen-
tarzu – taki był zamysł władz – zamierzano 
pochować kapłana, którego śmierć poruszyła 
Polskę i świat. Z takim projektem zwrócono 
się do rodziny księdza Jerzego. Nic z tego nie 
wyszło. Marianna Popiełuszko, mądrą Matka 
ks. Jerzego, bezbłędnie rozpoznała obłudne 
intencje wysłanników władz. „Dałam go Ko-
ściołowi i nie zabiorę Kościołowi” – taka była 
jej odpowiedź na namowy, aby pogrzeb od-
był się w Suchowoli.  
Tymczasem Kuria Metropolitalna Warszaw-
ska była zdania, że ks. Jerzy powinien zostać 
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, 
słynnej nekropoli, miejscu wiecznego spo-
czynku wielu wybitnych Polaków. Poinfor-
mowano o tym w komunikacie ogłoszonym
31 października 1984 r. Natomiast szeroki 
krąg osób związanych z ks. Jerzym wysunął 
inny projekt. Powinien on być pochowany 
przy kościele pw. Świętego Stanisława Kost-
ki, miejscu jego posługi kapłańskiej, która 
przyciągała tysiące. Za takim rozwiązaniem 
przemawiał jeszcze jeden argument. Grób 
przykościelny byłby chroniony, natomiast 
tamten, na Cmentarzu Powązkowskim, 
mógłby stać się celem agresji tzw. niezna-
nych sprawców. Petycję w tej sprawie pod-

pisały tysiące osób, uczestniczących w mo-
dlitewnym czuwaniu w żoliborskiej świątyni. 
O pochowanie ks. Jerzego przy żoliborskiej 
świątyni prosił także władze kościelne przy-
bywający w szpitalu proboszcz parafii, ks. 
Teofil Bogucki. Na spotkanie w tej sprawie 
w Kurii zaproszono też Matkę ks. Jerzego. 
Zapytano ją, jaki jest jej pogląd na miejsce 
pochówku Syna. W odpowiedzi tej prostej, 
wiejskiej kobiety, znów ujawniła się jej nie-
zwykła mądrość. „Powinien być wśród swo-
jej owczarni. Tutaj miał swoje owieczki  i tu-
taj powinien zostać” – powiedziała. Jeszcze 
tego samego dnia kard. Józef Glemp, arcybi-
skup metropolita gnieźnieński i warszawski, 
Prymas Polski, wydał stosowny dekret o po-
chowaniu doczesnych szczątków ks. Jerze-
go Popiełuszki obok świątyni pw. Świętego 
Stanisława Kostki. Kiedy późnym wieczorem 
ówczesny kanclerz Kurii Metropolitalnej, ks. 
prałat Zdzisław Król (ofiara tragedii smo-
leńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r.) ogłosił 
wiernym w żoliborskiej świątyni decyzje Księ-
dza Prymasa, rozległy się rzęsiste oklaski. 

„Widzę przed sobą Polskę całą” 

3 listopada 1984 r. odbył sie pogrzeb za-
mordowanego kapłana. Wielka manifestacja 
wiary, pamięci, solidarności, jedności, wolno-
ści polskich sumień: „Wydaje mi się, że widzę 
przed sobą całą Polskę, Polskę prawdziwą, 
wierząca w Boga ...Polskę, która pragnie wol-
ności i tożsamości swojej narodowej” – pa-
trząc na tysięczne tłumy, mówił w godzinie 
pogrzebu Męczennika ks. Teofil Bogucki, du-
chowy ojciec zamordowanego kapłana. Pro-
sta, zbita z desek trumna bez ozdób została 
złożona na katafalku przed frontonem świą-
tyni. W jej wnętrzu znajdowała się podwójna 
metalowa trumna z doczesnymi szczątkami 
Męczennika. Na tabliczce trumiennej wid-
niał napis: „Ksiądz Jerzy Popiełuszko, żył
lat 37, w kapłaństwie 12, zm. 1984”. Mszy 
św. przewodniczył kard. Józef Glemp, Pry-
mas Polski: „Podzielam niepokój całego spo-
łeczeństwa wobec tak nieludzkiego czynu, 
jawnej przemocy dokonanej na kapłanie 
oraz pogwałcenia godności i niezbywalnych 
praw ludzkiej osoby” – mówił w pogrzebo-
wej egzorcie. Pogrzeb ks. Jerzego stał się 
wielką manifestacją zdelegalizowanej, prze-

Grób, który odwiedziły miliony Grób, który odwiedziły miliony 
„Ksiądz Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił swo-
jej godności jako sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy podobnie jak 
on, byli ciemiężeni i upokorzeni. Ale religia, Ewangelia, godność osoby ludzkiej, wol-
ność nie były pojęciami zgodnymi z ideologią marksistowską. To właśnie dlatego 
rozpętał się przeciw niemu niszczący gniew wielkiego kłamcy, nieprzyjaciela Boga 
i ciemięzcy ludzkości, tego który nienawidzi prawdy i szerzy kłamstwo. W tamtych 
latach, jak zdarzało się niekiedy w historii, na dużym obszarze Europy, światło rozu-
mu zostało przyćmione ciemnością, a dobro zastąpione złem” – to słowa z homilii 
beatyfikacyjnej abp. Angelo Amato, wygłoszonej 6 czerwca 2010 roku w Warszawie.
Od 32 lat miliony ludzi pielgrzymują do grobu Męczennika na warszawskim Żolibo-
rzu. To szczególny grób, przy którym dniem dniem i nocą sprawowana jest warta 
pamięci i miłości. Przypomnijmy jego dzieje. 

śladowanej „Solidarności”, która przybyła 
ze swoimi emblematami, transparentami –
z Polski całej. „Spoczywaj w pokoju. Solidar-
ność żyje, bo Ty oddałeś za nią swoje życie” 
– takimi słowami kończył swe przemówienie 
jej przewodniczący, Lech Wałęsa. Trumna ks. 
Jerzego, przeniesiona na barkach górników
i hutników, została złożona do obmurowanej 
niszy grobowej (zbiegiem czasu obudowanej 
szczelną, betonową osłoną), w pobliżu wej-
ścia do kościoła. Przykryła ją marmurowa 
płyta, obłożona wieńcami, zwieńczył krzyż.
Rozpoczął się czas nawiedzania Grobu przez 
tysiące wiernych. W jednej ze swych homilii 
ks. Antoni Lewek, kapłan mocno zaanga-
żowany w utrwalanie pamięci o ks. Jerzym, 
określił kościół św. Stanisława Kostki „sank-
tuarium, gdzie budzi się sumienie narodu”. 
Przybywały do niego rzesze wiernych, szcze-
gólnie ludzi „Solidarności”. Już w listopadzie 
1984 r. poczęła być kontynuowana – prze-
rwana przez śmierć ks. Jerzego – tradycja 
comiesięcznych Mszy św. za Ojczyznę. Pierw-
szej z nich przewodniczył ks. Teofil Bogucki. 
To na nich dokonywało się – jak to pięknie 
ujął ks. Józef Tischner – „odzyskiwanie Ojczy-
zny”. Stałym elementem Mszy św. za Ojczy-
znę było procesjonalne przejście do Grobu: 
rozbrzmiewały słowa pieśni: „Męczenniku, 
księże Jerzy, przysięgamy na Twój grób, 
Twój testament poniesiemy, dopomoże nam
w tym Bóg”, modlitw w intencji ks. Jerzego, 
Ojczyzny, „Solidarności”, zwycięstwa prawdy 
i sprawiedliwości w życiu narodu.
Szczególnym fenomenem tego miejsca jest 
trwające dzień i noc czuwanie przy Grobie. 
To wielkie dzieło Kościelnej Służby Porząd-
kowej. W pierwszych latach to całodobowe 
czuwanie było ze wszech miar uzasadnione. 
Obawiano się prowokacji, zbezczeszczania 
grobu, zakłócenia powagi i świętości tego 
miejsca. Czuwanie przy Grobie nie ustało po 
przełomie 1989 r., kiedy zagrożenie minęło, 
a z terenu kościelnego zniknęli, obecni na 
nim przez lata, wmieszani w pielgrzymkowy 
tłum, funkcjonariusze i agenci Służby Bez-
pieczeństwa. Nieustana obecność przy Gro-
bie członków Kościelnej Służby Porządkowej 
to świadectwo niesłabnącej posługi pamięci, 
nieprzerwanej duchowej łączności z ks. Je-
rzym, wierności wartościom, którym służył.

Kurhan chwały obwiedziony różańcem

Na projekt pomnika grobowego został ogło-
szony konkurs. Wieść o nim, to w tamtym 
czasie oczywiste, propagowano kanałami 
kościelnymi. Zwyciężył projekt Jerzego Ka-
liny, rzeźbiarza, scenografa, twórcy awan-
gardowych instalacji (w późniejszych latach 
m.in. projektanta kaplic w warszawskim Pa-
łacu Prezydenckim i w Belwederze, ekspozy-
cji w Muzeum Katyńskim). Zaprojektowany 
przezeń grób (poświęcony w 1986 r.) ma 
kształt ziemnego kurhanu. Na jego kulmina-

.

32. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki32. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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cji, ukrytą w ziemi komorę grobową, przy-
krywa granitowa płyta w kształcie krzyża
z napisem: „Śp. ks. Jerzy Popiełuszko, lat 37, 
zamordowany 19 X 1984”.
Kurhan jest obwiedziony polnymi kamienia-
mi tworzącymi kontur granic Rzeczypospo-
litej, połączonych ze sobą łańcuchami. Jest 
ich 58. Tyle, ile paciorków ma różaniec. Krzyż 
różańca jest położony w centrum mogiły –  
tam, gdzie znajduje się grobowiec. Łącznik 
ma kształt polskiego ukoronowanego Orła
z Matką Bożą Jasnogórską na piersi.
Obwiedziony kamieniami zarys granic Polski 
symbolizuje także duchową siłę odprawia-
nych tu przez ks. Jerzego Mszy św. za Ojczy-
znę, które gromadziły wiernych przybywają-
cych z najdalszych zakątków Polski.
Na sąsiadującym z grobem drzewie dostrzec 
można krucyfiks, dzieło znakomitego rzeź-
biarza prof. Gustawa Zemły. Łańcuchy, któ-
rymi został przywiązany, symbolizują skrępo-
wanie ks. Jerzego sznurami po porwaniu.

„Matko, dałaś nam wielkiego Syna”  

W 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II po 
raz trzeci przybył do swej Ojczyzny. Komu-
nistyczne władze, świadome coraz większej 
społecznej izolacji, nie 
mogły przeciwstawić się 
projektowi odwiedzin 
przez Ojca Świętego ko-
ścioła pw. Świętego Sta-
nisława Kostki. Godziły się 
na to, stawiając warunek, 
że zapowiedź wizyty nie 
będzie podawana do wia-
domości publicznej. Ks. 
proboszcz Bogucki zos-
tał zawiadomiony, że Oj-
ciec Święty przybędzie na 
Żoliborz 14 czerwca 1987 r.
w godzinach rannych. Tego 
dnia, gdy o godz. 8.45
przed kościół podjechała 
kolumna samochodów, ra-
dośnie zabiły dzwony. Mi-
mo dyskrecji, parafia przy-
gotowała się na przyjęcie 
niezwykłego Gościa. Jej scenerię opisał repor-
ter parafialnego biuletynu „Bóg i Ojczyzna”: 
„Z wież kościoła spływały flagi w barwach 
papieskich i narodowych, takie same powie-
wały na żelaznych sztachetach ogrodzenia. 
Na balkonie umieszczono olbrzymich roz-
miarów malowidło przedstawiające Ostatnią 
Wieczerzę, u wejścia do kościoła portret ks. 
Jerzego pędzla Teresy Chromy. Bramę, zwień-
czoną niczym łuk triumfalny „złotymi” kwia-
tami, zdobił z jednej strony Orzeł w koronie, 
z drugiej znak Polski Walczącej. U dołu wid-
niał napis „CZUWAMY”. 
Jan Paweł II modlił się w kościele przed Naj-
świętszym Sakramentem, stamtąd podszedł 
do płyty grobowej, złożył na niej bukiet 
kwiatów, uklęknął, objął płytę ramionami i ją 
ucałował. Tej wzruszającej chwili asystowało 
kilkaset osób, które wpuszczono na dziedzi-
niec kościelny; rozległ się ich śpiew: „Boże, 
coś Polskę”, a po chwili: „Ojczyzno ma tyle 
razy we krwi skąpana”, pieśń śpiewana pod-
czas Mszy św. za Ojczyznę. Gdy śpiew umilkł, 

Papież ponownie uklęknął na trawie i ucało-
wał płytę. Podszedł do zgromadzonej przed 
Grobem rodziny księdza Jerzego. – Matko, 
dałaś nam wielkiego syna – zwrócił się do 
Marianny Popiełuszkowej. „Odpowiedziałam: 
«Ojcze Święty, nie ja dałam, ale Bóg dał prze-
ze mnie światu»” – relacjonowała przebieg 
swego dialog z Papieżem Matka Męczennika. 
Rozległ się po raz pierwszy głos dzwonu wol-
ności o imieniu „Jerzy”. W drodze do samo-
chodu towarzyszyli Ojcu Świętemu ks. Boguc-
ki i Rodzice ks. Jerzego. „Upadłam na kolana, 
ucałowałam rękę Ojca Świętego, poprosiłam 
o modlitwę za syna Jerzego. Ojciec Święty 
powiedział „Pamiętam o nim” – wspominała 
Marianna Popiełuszko. Wizyta Papieża miała 
trwać 15 minut, przeciągnęła się do 38. 

Pamięć, która trwa

Jan Paweł II pamiętał o ks. Jerzym; wspomi-
nał wielokrotnie jego imię; powiedział o nim, 
że jest „patronem naszej obecności w Euro-
pie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus” 
(Włocławek, 7 czerwca 1991). Pamiętali inni. 
Olbrzymie rzesze  pielgrzymów z Polski i róż-
nych części świata nawiedzających grób Mę-
czennika. Pośród nich kardynałowie, biskupi, 

także wielcy tego świata. 25 maja 2002 r. 
modlił się tu kard. Joseph Ratzinger, prefekt
Kongregacji Nauki Wiary, za niespełna trzy 
lata papież Benedykt XVI. Była tu Matka 
Teresa, dziś święta Kościoła. Sławni polity-
cy, m.in. George Bush (jako wiceprezydent 
USA), Margaret Thatcher, Hans Dietrich Gen-
scher, Vaclav Havel, Victor Orbán. Przyby-
wali dawni żołnierze kleryckich batalionów, 
uczestnicy dwóch kolejnych spotkań organi-
zowanych przez bp. Sławoja Leszka Głódzia 
(1997) i bp. Józefa Guzdka (2011), aby oddać 
modlitewny hołd swemu dawnemu koledze 
zkleryckiej jednostki w Bartoszycach. 
Po 1989 roku „nie trzeba było już u grobu 
ks. Jerzego szukać skrawka wolności, siły do 
trwania w sprzeciwie wobec systemu i ma-
nifestować niezadowolenie” (E. Czaczkow-
ska, T. Wiścicki). W żoliborskim sanktuarium 
przestali bywać ci, którzy w latach 80. kryli 
się pod kościelnym parasolem; „odpłynę-
li, nawet nie podziękowawszy Kościołowi.
A nieraz ten Kościół jeszcze znieważają” (bp 

Władysław Miziołek, 1991). Bowiem część 
nowych elit z opozycyjnym rodowodem  
poczęła kontestować prawo Kościoła do 
wypowiadania się w kwestiach społecznych 
i światopoglądowych. Natomiast robotni-
cy wielkoprzemysłowi, w latach 80. ostoja 
„Solidarności”, poczęli przeżywać trudności 
związane z przemianami gospodarczymi. 
Te i inne czynniki spowodowały, że na po-
czątku lat 90. zmniejszyła się liczba piel-
grzymów. Jednak w ich połowie  nastąpiło 
swoiste „oczyszczenie” kultu ks. Jerzego
z doraźnych elementów. Do Grobu przyby-
wali nade wszystko ci, dla których ks. Jerzy 
był męczennikiem i nauczycielem  chrześci-
jańskich zasad, m.in. przekonania, że nie 
można budować sprawnego i akceptowa-
nego społecznie systemu politycznego bez 
oparcia na fundamencie prawdy i sprawie-
dliwości. Duchowej energii kultowi ks. Jerze-
go przysporzył proces beatyfikacyjny, które-
go czteroletni diecezjalny etap zakończył się
w 2002 r., a kolejny, na szczeblu watykań-
skim, 19 grudnia 2009 roku, podpisaniem 
przez Benedykta XVI  dekretu w sprawie 
męczeństwa Sługi Bożego ks. Jerzego Popie-
łuszki. Data beatyfikacji, która miała się od-
być się Warszawie, została wyznaczona na 

dzień 6 czerwca 2010 r. 
W dniach 6 i 7 kwietnia, 
zgodnie z przepisami 
Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych, odbyła
się ekshumacja i kano-
niczne rozeznanie reli-
kwii ks. Jerzego. Z tru-
dem udało się rozkru-
szyć ścianę betonowego 
„bunkra”, aby dostać 
się do komory grobo-
wej, wydobyć stamtąd 
trumnę, na której spo-
czywał zasuszony wie-
niec złożony 26 lat 
wcześniej przez Rodzinę 
ks. Jerzego; przenieść ją 
do kościoła, aby tam ją 
otworzyć, pobrać małe 
cząstki kości na relikwie 

do relikwiarzy. Szczątki Sługi Bożego złożo-
no do nowej trumny i umieszczono ją w tym 
samym, wyremontowanym grobie, w któ-
rym spoczywały od dnia pogrzebu. 

***
Tysiące uczestników beatyfikacji z radoś-
cią wysłuchało Listu Apostolskiego Ojca 
Świętego Benedykta XVI, który swą władzą 
apostolską zezwolił, „aby odtąd Czcigod-
nemu Słudze Bożemu Jerzemu Popiełuszce, 
prezbiterowi i męczennikowi, wytrwałemu
i niestrudzonemu świadkowi Chrystusa, 
który zwyciężył zło dobrem, aż do przelania 
krwi, przysługiwał tytuł błogosławionego”.
Rozpoczął się nowy etap pielgrzymowania 
do otoczonego różańcem z polnych kamieni 
grobu ks. Jerzego – grobu Błogosławionego 
Kościoła Katolickiego. 
(Korzystałem m.in. z książki Ewy K. Czaczkowskiej 
i Tomasza Wiścickiego, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, 
Warszawa 2008)

 Jędrzej Łukawy 

Dawni alumni-żołnierze przy grobie Męczennika, 18 października 2011 r.Dawni alumni-żołnierze przy grobie Męczennika, 18 października 2011 r. Fo
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Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zosta-
ła ustanowiona przez Konferencję Episkopa-
tu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięcz-
ności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za 
jego niestrudzoną posługę na rzecz Kościoła 
i Ojczyzny. Stanowiła odpowiedź Kościoła 
w Polsce na słowa papieża o niezbędności 
otwierania się na potrzeby drugiego czło-
wieka, szczególnie na wołanie biednych oraz 
podkreślanie znaczenia młodzieży i ich roli
w nowym tysiącleciu. Fundacja realizuje 
swoje cele poprzez wspieranie uboższej mło-
dzieży szkolnej i studenckiej pochodzącej
z małych miast i wsi w dostępie do oświa-
ty, nauki i kultury. Na program stypendialny 
składają się także obozy oraz warsztaty szko-
leniowo-wypoczynkowe, na które zapraszani 
są również młodzi Polacy ze Wschodu, m.in. 
z Białorusi, Kazachstanu, Litwy i Ukrainy oraz 
z innych krajów np. z Brazylii czy Argentyny. 
Fundacja organizuje i finansuje prace na-
ukowo-badawcze, konferencje, seminaria, 
imprezy i konkursy w zakresie objętym jej 
działalnością na terenie Polski oraz za gra-
nicą. Nagradza też osoby zaangażowane
w dziedzinie kultury i nauki chrześcijańskiej 
oraz media chrześcijańskie w Polsce. 
Na początku swojej działalności Fundacja 
wypłacała 500 stypendiów, obejmując swo-
im działaniem gimnazjalistów pochodzących 
z pięciu diecezji. W kolejnych latach obszar 
działalności i liczba stypendystów rosła. 
Aktualnie programem stypendialnym obję-
tych jest około 2,3 tysiąca gimnazjalistów, 
uczniów szkół średnich i studentów z całej 
Polski. Pomoc finansowa to nie wszystko, co 
stypendyści zawdzięczają Fundacji.

Największa rodzina na świecie

Radek dołączył do Fundacji siedem lat temu. 
Dzięki temu, że wcześniej programem sty-
pendialnym objęta była jego starsza siostra, 
miał już tutaj wielu przyjaciół. Z każdym ro-

kiem liczba znajomych rosła. Samo stypen-
dium było dużym odciążeniem rodzinnego 
budżetu, jednak największych  zmian w jego 
życiu dokonali ludzie, których poznawał na 
obozach i szkoleniach. Dzięki ich wsparciu 
Radek rozpoczął studia w Wojskowej Akade-
mii Technicznej w Warszawie. – Nie trafiłbym 
do Warszawy, gdyby nie Fundacja. Jeślibym 
zdecydował się na studia to pewnie w jakimś 
mniejszym mieście. Dziś planu-
ję kontynuować studia dokto-
ranckie na Wojskowej Akademii 
Technicznej – zwierza się Radek. 
Również dzięki Fundacji może 
on rozwijać swoje zainteresowa-
nia fotografią. Wiele zdjęć jego 
autorstwa jest publikowanych
w prasie oraz Internecie. Nie-
dawno ruszyła także nowa stro-
na internetowa Fundacji, której 
jest współtwórcą.
– Dostanie się na WAT jest trud-
ne. Dzięki wsparciu Fundacji 
mogłam jeszcze lepiej przygoto-
wać się do matury. Stypendium pozwoliło mi 
na zakup dodatkowych pomocy naukowych. 
Do egzaminu sprawnościowego przygoto-
wałam się sama. Studentką Akademii jestem 
od czterech lat. Po studiach inżynierskich
z matematyki złożyłam dokumenty do War-
szawy. Zdobyta wiedza bardzo przydaje się 
w logistyce. Dziś już nie korzystam z mate-
rialnego wsparcia Fundacji, ale to zawsze 
będzie mój dom, moja rodzina, do której 
wracam i z którymi czuję się dobrze – opo-
wiada Asia, studentka logistyki w Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie.

Współpraca z Ordynariatem Polowym

Wszyscy studenci objęci programem sty-
pendialnym tworzą wspólnoty akademickie
w różnych miastach Polski. Również w War-
szawie – spotykają się kilka razy w miesiącu na 

Młodzi, którzy pragną być świadkami miłosierdziaMłodzi, którzy pragną być świadkami miłosierdzia
Są pomnikiem, o jakim marzył Ojciec Święty – nie ze spiżu, nie z mo-
siądzu, nie z brązu. Są Żywym Pomnikiem św. Jana Pawła II. Mowa 
tu o młodych ludziach z całej Polski, którzy dzięki wsparciu Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” mogą się kształcić, rozwijać swoje ta-
lenty i pasje.

wspólnej Mszy św. w Katedrze Polowej Woj-
ska Polskiego, a później uczestniczą w spo-
tkaniu w Ordynariacie Polowym. To właśnie 
tam dzielą się swoimi radościami i smutkami. 
To ich miejsce, w którym wszyscy razem mogą 
się pomodlić, porozmawiać, czy podzielić 
opłatkiem zanim rozjadą się w różne strony 
Polski na Święta Bożego Narodzenia. To tam 
już dwa razy bawili się podczas Fundacyjne-
go Balu Karnawałowego – prawdziwym balu, 
z muzyką, z tradycyjnym polonezem, na sto 
par! Współpraca z Ordynariatem Polowym 
jest niezwykle owocna dla stypendystów. 
Mogą się tu spotykać, by wspólnie zastano-
wić się, jak przekazywać dalej w świat dobro, 

które otrzymali od innych. To miejsce, w któ-
rym czują się bezpieczni i lubiani. – Zawsze, 
gdy przychodzimy na spotkanie, w drzwiach 
wita nas swoim uśmiechem oficer dyżurny. 
To miłe, że ktoś cieszy się z naszej obecno-
ści w tym miejscu! – wspomina Małgosia, 
dla której spotkania w tym miejscu są czymś 
wyjątkowym. To miejsce, do którego mają 
ochotę wracać. Choćby do swojego dusz-
pasterza, który jest nie tylko ich duchowym 
opiekunem, ale też przyjacielem. Zawsze jest 
przy nich, by wspierać i pomagać w dalszym 
rozwoju. Stypendyści z warszawskiej grupy 
akademickiej wiedzą, że zawsze mogą na 
nim polegać. Szczególnie w gorącym okresie 
przygotowań do Dnia Papieskiego.

XVI Dzień Papieski:
Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Obchodzony będzie w tym roku pod hasłem: 
„Bądźcie świadkami miłosierdzia”. To hasło 
niezwykle bliskie sercom stypendystów, któ-
rzy wiele razy próbowali okazywać miłosier-
dzie i niejdnokrotnie to miłosierdzie otrzy-
mali od drugiego człowieka. Właśnie dzięki 
temu mogą być stypendystami, mogą two-
rzyć wspólne dzieło i być razem. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie otwarte serca ludzi, 
którzy wspierają Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. To dzięki nim Radek, Asia, Mał-
gosia i ponad 2300 innych młodych ludzi ma 
szansę rozwijać swoje talenty i kształcić się. 
Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia” to nie tylko zdolni i ambitni młodzi lu-
dzie, ale przede wszystkim ludzie o pięknych 
sercach.

Aleksandra Krowicka
Magdalena Jagodzińska

Dzień Papieski w Katedrze Polowej, Dzień Papieski w Katedrze Polowej, 

procesja z darami, 9 X 2016 r.procesja z darami, 9 X 2016 r.

Wspólnota krakowska Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia“, 2016 r.Wspólnota krakowska Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia“, 2016 r.
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Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Koszalin
30 września przysięgę wojskową złożyło 239 żołnierzy służby przygotowawczej Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta. W przeddzień przysięgi, 29 września,
w święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, elewi na czele z mjr. Markiem Pawłow-
skim, komendantem Ośrodka Szkolenia Podstawowego, licznie przybyli do kościoła garni-
zonowego pw. św. Marcina, aby podziękować Bogu za czas przygotowań w CSSP, a także 
prosić o błogosławieństwo na dalszą służbę. Eucharystii przewodniczył ks. ppor. Łukasz Sie-
dlecki, który życzył żołnierzom, by zostali ubogaceni owocami Ducha Świętego. Następne-
go dnia obyła się uroczystość przysięgi wojskowej, w której udział wzięli parlamentarzyści, 
władze miejskie, przedstawiciele instytucji wojskowych i naukowych, służb mundurowych, 
kombatanci i weterani, a także bliscy elewów. Słowa roty przysięgi od żołnierzy odebrał płk 
Dariusz Sienkiewicz, komendant CSSP. Po udzieleniu błogosławieństwa wręczono wyróżnie-
nia wojskowe. Następnie odbył się pokaz działania patrolu żołnierzy połączony z elementami 
walki wręcz. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.                                            Ł.S.

Warszawa
Mszą św. sprawowaną 27 września w katedrze polowej zainaugurowano obchody 77. rocz-
nicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Eucharystii przewodniczył biskup polowy 
Józef Guzdek. W homilii podkreślił, że istnienie struktur państwa podziemnego potwierdza-
ło przekonanie, że „jeszcze Polska nie zginęła” – żyła w sercach naszych rodaków. Jego zda-
niem także dziś dalekosiężny program twórców Polskiego Państwa Podziemnego powinien 
inspirować do roztropnego planowania przyszłości. We Mszy św. uczestniczyli kombatanci 
i weterani. Do nich zwrócił się Ksiądz Biskup przed błogosławieństwem, dziękując im za 
świadectwo życia. – Dla młodego pokolenia jesteście jak relikwie, szkoda, że nie wszyscy 
to zauważają. Z Wami nie powinno się dyskutować, was powinno się szanować. Miejcie 
świadomość, że w Kościele zawsze tak jesteście oceniani – powiedział. Na zakończenie bp 
Guzdek odczytał modlitwę ks. Piotra Skargi w intencji ojczyzny. Po południu pod pomnikami 
gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się uroczy-
stości rocznicowe.                                                                                                             kes

Gdańsk
Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za Światowe Dni Młodzieży w Polsce sprawowanej 1 paź-
dziernika w Bazylice Mariackiej przewodniczył kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongrega-
cji ds. Wychowania Katolickiego w latach 1999–2015. – Światowe Dni Młodzieży to nie coś, 
co się skończyło. To raczej początek realizacji tego, do czego nas te dni wezwały – powiedział
w homilii. W Eucharystii uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, władz miejskich, 
służb mundurowych, rektorzy trójmiejskich uczelni wyższych wraz ze studentami, wolontariu-
sze ŚDM oraz rodziny, które przyjmowały do swoich domów pielgrzymów, a także liczni wier-
ni. Obecni byli również reprezentanci Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze 
SG brali udział w zabezpieczaniu wizyty Ojca Świętego i Światowych Dni Młodzieży w Pol-
sce, m.in. czuwali nad bezpieczeństwem na lotnisku Kraków Balice. Mszę św. koncelebrował 
abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański i biskupi pomocniczy archidiecezji gdańskiej:
Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński oraz przedstawiciele duchowieństwa.                   A.J.

Kłodzko
W koszarach 22. Batalionu Piechoty Górskiej odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej na sztandar jednostki żołnierzy służby przygo-
towawczej po zakończeniu trwającego miesiąc intensywnego szkolenia podstawowego. Wydarzenie zostało poprzedzone spowiedzią i Mszą 
św. sprawowaną w intencji żołnierzy pod przewodnictwem ks. kpt. Sebastiana Piekarskiego, kapelana Garnizonu Kłodzko. Przysięgę przyjął 
dowódca jednostki, ppłk dypl. Piotr Rupa. Po błogosławieństwie nastąpiła ceremonia wyróżnienia najlepszych żołnierzy, którzy w obecności 
rodziców i najbliższych otrzymali listy gratulacyjne od dowódcy Garnizonu Kłodzko. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów żołnierzy 
służby przygotowawczej i pododdziałów 22. Batalionu Piechoty Górskiej.                                                                                                      D.A.
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Leźnica Wielka 
Na płycie lotniska wojskowego w Leźnicy 
Wielkiej, 7 października odbyła się uro-
czysta przysięga wojskowa elewów służby 
przygotowawczej. 104 ochotników złożyło 
uroczyste ślubowanie na sztandar 1. Bata-
lionu Kawalerii Powietrznej. Gospodarzem 
uroczystości był ppłk Krzysztof Sarnowski, 
dowódca 1BKP. Podczas podniesienia fla-
gi państwowej żołnierze odśpiewali hymn 
państwowy. Po powitaniu gości nastąpił 
najważniejszy moment – złożenie przysięgi 
wojskowej. Żołnierzom błogosławieństwa 
udzielił ks. ppor. Stanisław Pawłowski, ka-
pelan Garnizonu Łęczyca. W uroczystości 
udział wzięli: gen. bryg. Stanisław Kaczyń-
ski, dowódca 25. Brygady Kawalerii Po-
wietrznej, dowódcy podległych jednostek, 
przedstawiciele służb mundurowych, władz 
samorządowych, instytucji i organizacji 
społecznych oraz bliscy żołnierzy służby 
przygotowawczej. Uroczystość zakończyła 
defilada pododdziałów i Orkiestry Wojsko-
wej z Radomia. Przysięgę poprzedziła Msza 
św. sprawowana dzień wcześniej na placu 
apelowym w Leźnicy Wielkiej w intencji ele-
wów i ich rodzin.                                    S.P

Rembertów
W dniach od 3 do 7 października grupa sie-
demnastu kapelanów wojskowych uczest-
niczyła w „Podstawowym kursie wiedzy 
taktyczno-operacyjnej dla kapelanów”, 
który miał miejsce w Akademii Sztuki Wo-
jennej. Duszpasterze brali udział w wykła-
dach i ćwiczeniach. Poznawali tajniki sztuki 
wojennej, zaznajamiali się z rolą kapelana 
w czasie pokoju i wojny. Zgłębiali wiedzę 
z zakresu taktyki, bezpieczeństwa pań-
stwa, prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych, obrony przed bronią masowego 
rażenia, logistyki oraz dowodzenia. Uczest-
niczyli w symulowanej mobilizacji, która od-
była się na terenie 1. Warszawskiej Brygady 
Pancernej w Warszawie-Wesołej. W podsu-
mowaniu kursu bp Józef Guzdek w imieniu 
wszystkich uczestników podziękował płk. 
Ryszardowi Parafianowiczowi, rektorowi-
komendantowi ASzWoj i wyraził nadzie-
ję, że wzajemna współpraca Ordynariatu 
Polowego oraz Akademii Sztuki Wojennej 
będzie sprzyjała rozwojowi duszpasterstwa 
wojskowego oraz wyznaczaniu nowych
kierunków działania.                             M.J.




