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Aby w parafi ach kapłani i osoby świeckie współpracowali w służbie 
wspólnoty, nie poddając się pokusie zniechęcenia

Papież w Szwecji na rozpoczęciu obchodów 500-lecia reformacjiPapież w Szwecji na rozpoczęciu obchodów 500-lecia reformacji

Siedemnasta podróż zagraniczna Franciszka miała charakter ekume-
niczny. 31 października udał się on do Szwecji z dwudniową piel-
grzymką, na rozpoczęcie obchodów 500-lecia reformacji. Także, aby 
uczcić półwiecze dialogu katolicko-luterańskiego. Spotkał się również 
z miejscową, wielonarodową wspólnotą katolicką.
Ojca Świętego w Malmö powitał premier Stefan Löfven, obecni byli 
także przedstawiciele Kościołów, m.in. bp Anders Arborelius, katolicki 
biskup Sztokholmu oraz abp Antje Jackelén, zwierzchniczka luterańskie-
go Kościoła Szwecji. Następnie w pałacu królewskim papież Franciszek 
spotkał się z królem Szwecji Karolem XVI Gustawem i królową Sylwią. 
Nabożeństwo ekumeniczne inaugurujące obchody 500-lecia reforma-
cji odbyło się w dawnej katolickiej katedrze pw. św. Wawrzyńca, za-
mienionej na katedrę luterańską. 
Biskup Munib Younan, przewodniczący Światowej Federacji Luterań-
skiej, we wprowadzeniu zaznaczył, że katolicy i luteranie z radością 
stwierdzają, iż to „co ich łączy jest znacznie większe od tego, co ich 
dzieli, zaś na tej drodze wzrosło wzajemne porozumienie i zaufanie”. 
Wyraził żal, że dobre intencje reformatorów miały negatywne konse-
kwencje.
Franciszek rozpoczął modlitwę słowami: „Duchu Święty, pomóż nam 
radować się z darów, jakie Kościół otrzymał poprzez reformację” i przy-
pomniał, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i to On obala mury 
podziałów. Po tych słowach zgromadzeni przekazali sobie „znak prze-
baczenia i pokoju”.
Zwierzchniczka luterańskiego Kościoła Szwecji odczytała następnie 
fragment Ewangelii św. Jana o Chrystusie – krzewie winnym, po czym 
homilię wygłosił ks. Junge. Przypomniał, że były cza-
sy, kiedy wspólne obchodzenie rocznicy reformacji 
było nie do pomyślenia, ale byli tacy, którzy spotykali 
się i wspólnie modlili się o jedność i tworzyli wspól-
noty ekumeniczne. „Niech Bóg prowadzi nas więc do 
spotkania, podczas którego budujemy mosty, na któ-
rych możemy się zbliżyć, domy, w których możemy 
się spotykać i stoły – tak, stoły – których będziemy 
mogli wspólnie dzielić chleb i wino, dzielić obecność 
Chrystusa. Chrystusa, który wzywa nas do trwania
w Nim, aby świat uwierzył” – skonstatował ks. Junge.
Franciszek w homilii powiedział, że istotą wysił-
ków na rzecz zjednoczenia chrześcijan jest trwanie
w jedności z Chrystusem. Zastanawiając się nad po-
działem Kościoła zachodniego podkreślił cierpienie, jakie ów podział 
spowodował, zauważając jednocześnie, że doprowadził chrześcijan do 
przekonania, że nic nie mogą uczynić bez Chrystusa.
Papież wskazał na znaczenie dialogu między Kościołem katolickim
a Światową Federacją Luterańską na przestrzeni minionych 50 lat. 
Podkreślił z mocą, że jedność chrześcijan jest pragnieniem samego Je-
zusa. Przestrzegł przed pokusą osądzania historii i zachęcił, by dążyć 
do lepszego zrozumienia wydarzeń, „aby stać się nosicielami prawdy”. 
Jednocześnie wskazał na konieczność trwania w Chrystusie oraz do 
dążenia, „aby tę samą historię opowiedzieć w inny sposób”.
Zachęcił następnie chrześcijan do żarliwej modlitwy o jedność, bowiem 
tego świadectwa oczekuje od nich świat. „Jako chrześcijanie będziemy 
wiarygodnym świadectwem miłosierdzia na tyle, na ile przebaczenie, 
odnowa i pojednanie będą między nami codziennym doświadcze-
niem” – podkreślił Franciszek. 

Deklaracja katolicko-luterańska

Po odmówieniu przez zebranych wyznania wiary (Składu Apostol-
skiego) papież i bp Younan podpisali wspólną deklarację upamięt-

niającą 500-lecie reformacji i 50-lecie dialogu katolicko-luterańskie-
go. Zaznaczono w niej, że w okresie 50-letniego dialogu  udało się 
przezwyciężyć wiele różnic i pogłębić wzajemne zrozumienie. Wyra-
żono ubolewanie z powodu naruszenia widzialnej jedności Kościoła, 
uprzedzeń i konfliktów, a także wykorzystywania religii do celów po-
litycznych na przestrzeni minionych 500 lat.
Odnosząc się do możliwości wspólnoty eucharystycznej, wyrażono 
wolę „aby ta rana w Ciele Chrystusa została uleczona” i zobowiązano 
się do ożywienia dialogu teologicznego w tej kwestii.
Dokument wzywa także do wspólnego świadectwa katolików i lu-
teranów. Jego polem może być współpraca w dziedzinie obrony 
„ludzkiej godności i praw, zwłaszcza ubogich, pracując na rzecz spra-
wiedliwości i odrzucenia wszelkich form przemocy”. „(…) Wzywa-
my luteranów i katolików do współpracy, by ugościć cudzoziemców, 
przyjść z pomocą tym, których zmuszono do ucieczki z powodu woj-
ny i prześladowań oraz bronić praw uchodźców i osób starających się 
o azyl” – czytamy. Podkreślono też konieczność współpracy w dzie-
dzinie ekologii. Wezwano parafie i wspólnoty na całym świecie do 
kontynuowania dialogu i pogłębiania solidarności.
Po podpisaniu deklaracji papież i bp Younan, każdy w swoim języ-
ku, odmówili modlitwę „Ojcze nasz”, po czym Franciszek udzielił 
zgromadzonym błogosławieństwa.Ojciec Święty uczestniczył także
w spotkaniu ekumenicznym „Razem w nadziei” w hali sportowej 
Malmö Arena. 
Następnego dnia Franciszek odprawił Mszę św. w Malmö dla 15 tys. 
katolików, wśród których było wielu Polaków. Eucharystię koncele-

browali kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej, kard. Koch, przewodniczący Papie-
skiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, abp 
Henryk Nowacki, nuncjusz apostolski w krajach 
skandynawskich, bp Czesław Kozon, przewodni-
czący Skandynawskiej Konferencji Biskupiej, bisku-
pi z całej Skandynawii i krajów bałtyckich, a także 
patriarcha melchicki Grzegorz III Laham z Damasz-
ku i bp Antoine Audo z Aleppo w Syrii.
Franciszek zaznaczył w homilii, że uroczystość 
Wszystkich Świętych skłania do myśli nie tylko
o tych świętych, którzy zostali wyniesieni na ołta-
rze, ale także o chrześcijanach, którzy przeżyli swe 
życie w pełni wiary i miłości. Nie brakuje wśród 

nich naszych krewnych, przyjaciół i znajomych.
Zauważył, iż świętych cechuje szczęście, które swe źródło ma w mi-
łości Boga. Ich drogą, ich celem, ich ojczyzną są Błogosławieństwa. 
Są  one drogą życia, którą wskazuje nam Pan, abyśmy mogli pójść
w Jego ślady. 
Wyjaśnił, że powołanie do świętości skierowane jest do wszystkich 
i trzeba je przyjmować od Pana w duchu wiary. „Naszej niebieskiej 
Matce, Królowej Wszystkich Świętych, powierzamy nasze intencje
i dialog w poszukiwaniu pełnej komunii wszystkich chrześcijan, aby-
śmy byli pobłogosławieni w naszych wysiłkach i osiągnęli świętość
w jedności” – zakończył swoją homilię Ojciec Święty.
W rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” Franciszek zachęcił 
szwedzkich katolików do przeżywania wiary w modlitwie, w sakra-
mentach i w ofiarnej służbie osobom potrzebującym i cierpiącym. 
Ze stadionu papież odjechał na lotnisko, gdzie odbyła się krótka ce-
remonia pożegnalna.

Na podst. inf. KAI, oprac. kes
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Msza św. w 98. rocznicę powstania Sztabu Generalnego WP

25 października w 98. rocznicę powstania Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. w ka-
tedrze polowej w intencji jego kadry dowódczej, oficerów, żołnierzy
i pracowników.  W homilii podkreślał, że żołnierze Sztabu Generalne-
go stanowią elitę polskiej armii, dziękował im za ofiarną służbę na 
rzecz Ojczyzny. Po Mszy św. bp Guzdek i delegacja Sztabu Generalnego 
złożyli kwiaty i zapalili znicz w Kaplicy Katyńskiej.

Na początku Mszy św. przy ołtarzu stanął 
poczet sztandarowy Batalionu Reprezenta-
cyjnego WP i odegrany został Mazurek Dą-
browskiego.
W homilii bp Guzdek zwrócił uwagę, że każ-
da wspólnota mająca do wypełnienia zada-
nia potrzebuje odpowiednich struktur oraz 
kompetentnych i charyzmatycznych przy-
wódców. Wskazał na Jezusa, który stworzył
i pokierował rodzącą się wspólnotą Kościoła. 
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że na 
czele Kościoła od 2000 lat stają kolejni na-
stępcy św. Piotra, jednak jego struktury po-
zostają niezmienne.
Biskup Polowy podkreślił, że od czasu wybo-
ru kard. Jorge Bergolio na Stolicę Piotrową 
mówi się o „wiośnie” Kościoła. – Papież zo-
stał wybrany Człowiekiem Roku 2013 przez 

magazyn „Time”, a na Twitterze jest okre-
ślany „najbardziej wpływowym przywódcą 
międzynarodowym”. Podczas wygłaszanych 
przez niego katechez gromadzą się dziesiątki 
tysięcy ludzi z całego świata – powiedział.
Według bp. Guzdka siłą przywództwa Fran-
ciszka są cztery cechy: wiedza i praktyka 
kierowania Kościołem, postawa skromności, 
otwartość na spotkanie i słuchanie drugiego 
człowieka oraz przekraczanie linii horyzontu 
wyznaczonej przez poprzedników.
Biskup Polowy podkreślił, że Sztab Generalny 
od 98 lat pełni niezwykle ważną rolę w zakre-
sie planowania rozwoju polskiej armii. – Pos-
tawione przed nim zadania domagają się naj-
wybitniejszych dowódców, najlepiej przygo-
towanych, z doświadczeniem zdobywanym 
w kraju i poza jego granicami, w kooperacji 
ze Sztabami Generalnymi sojuszniczych armii. 
Wszyscy służący w strukturach Sztabu Gene-
ralnego powinni odznaczać się przymiotami, 
o których mówimy, odwołując się do przykła-
du papieża Franciszka – powiedział.

Zdaniem biskupa Guzdka na 
najwyższym szczeblu plano-
wania i dowodzenia „potrzeb-
ni są oficerowie z najwyższymi 
kompetencjami”, zapomina-
jący „o własnych pożytkach”,
a kierujący się jedynie dobrem 
i bezpieczeństwem Ojczyzny.
– Potrzebna jest zdolność słuchania, wszak tyl-
ko ten kto umie słuchać, nadaje się do pełnie-
nia kierowniczych funkcji. Wreszcie oficerowie 
tworzący Sztab Generalny muszą być ludźmi, 
którzy przekraczają linię horyzontu wyznaczo-
ną przez poprzedników – powiedział.
Ordynariusz wojskowy zachęcił żołnierzy i pra-
cowników Sztabu Generalnego, aby robili 
rachunek sumienia z jakości, przebiegu oraz 
motywów swej służby wojskowej. Zacytował 

pytania z rachunku sumienia, zamieszczo-
nego w „Żołnierskim śpiewniku religijnym”, 
wydanym przez 2. Pułk Artylerii w Holandii 
w 1944 roku:

  Czy nie starałem się o urząd, nie mając do 
tego odpowiednich zdolności?

  Czy awansowałem ludzi bez należytych 
kwalifikacji z przyjacielstwa?

  Czy uczyniłem cokolwiek niezgodnego ze 
złożoną przysięgą?

  Czy dołożyłem wszystkich starań o dobre 
wyćwiczenie żołnierzy, oporządzenie, do-
stateczne wyżywienie?  (…)

  Czy dostatecznie czuwałem nad dobrem 
duszy żołnierza?

  Czy sam nie dawałem kolegom i podko-
mendnym zgorszenia pijaństwem, rozpu-
stą, lenistwem?  (…)

  Czy nie wyjawiłem powierzonych mi ta-
jemnic wojskowych?

Te pytania z rachunku sumienia sprzed 72 lat 
nic nie straciły ze swej aktualności! – pod-
kreślił.

– Należy uczynić wszystko, abyśmy nie mu-
sieli wstydzić się naszych czynów lub zanie-
dbań. Obyśmy w każdym momencie naszej 
służby mogli powtórzyć za gen. Władysła-
wem Sikorskim słowa, które wypowiedział 
wobec polskich żołnierzy w Buzułuku: „Bóg 
patrzy w moje serce. Widzi i zna moje inten-
cje oraz zamiary, które są czyste i rzetelne. 
Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedli-
wa i wielka Polska”  – zakończył bp Guzdek.
Eucharystię koncelebrowali ks. płk January 
Wątroba, wikariusz generalny biskupa polo-
wego oraz ks. ppor. Daniel Piejko, wikariusz 
katedry polowej.
We Mszy św. uczestniczyło liczne grono ofi-
cerów, podoficerów i pracowników Sztabu 
Generalnego. Obecny był Szef Sztabu gen. 
Mieczysław Gocuł, wraz zastępcami i szefa-
mi poszczególnych pionów. Generał Gocuł 
podziękował Biskupowi Guzdkowi za spra-
wowaną Eucharystię i wręczył mu obraz
z widokiem katedry polowej oraz dedykacją. 
Podkreślił, że w czasach kiedy brakuje wła-
ściwych przykładów, Biskup Polowy jest dla 
żołnierzy Sztabu autorytetem moralnym, za 
którym chcą podążać.
Po Mszy św. Biskup Guzdek, gen. Gocuł oraz 
jego zastępcy złożyli kwiaty w Kaplicy Katyń-
skiej.

Sztab Generalny Wojska Polskiego jest 
naczelną jednostką organizacyjną pol-
skich Sił Zbrojnych. Do jego zadań na-
leży planowanie rozwoju, mobilizacji 
i kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych 
RP. Szef Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego odpowiada za organizację
i przygotowanie do działań organu 
dowodzenia i stanowiska dowodzenia 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
98 lat temu, 25 października 1918 r., 
ukazał się dekret Rady Regencyjnej
„O organizacji Naczelnego Dowódz-
twa i administracji wojskowej”. Dekret 
ten powoływał do istnienia Sztab Ge-
neralny. Jego pierwszym szefem Rada 
Regencyjna mianowała gen. Tadeusza 
Jordan-Rozwadowskiego.
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„We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie, naszym zadaniem jest 
umiejętne przewidywanie przyszłego środowiska bezpieczeństwa i rozpoznawa-
nie zagrożeń. Na Sztabie Generalnym spoczywa odpowiedzialność za przygoto-
wanie strategii użycia, rozwoju, jak również doskonalenia Wojska Polskiego (…) 
Tu biorą początek procesy decyzyjne, stanowiące o konstruktywnej transformacji, 
modernizacji i przyszłości Wojska Polskiego” – mówił 25 października b.r. gen. 
Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego WP, podczas obchodów 96. rocznicy 
jego utworzenia.

W służbie Polski Niepodległej W służbie Polski Niepodległej 

Funkcjonował, kiedy Piłsudski przejmował 
osobiste dowództwo nad konkretnymi ope-
racjami, także tymi kluczowymi dla biegu 
wojny 1920 roku. W tę wojnę o polskie być 
albo nie być Sztab Generalny WP, choć wyłą-
czony z planowania ważnych operacji, wniósł 
istotny wkład, m.in. w organizację zaopatrze-
nia frontu, szkolenie bojowe, a jego II Oddział 
(wywiad) odniósł znaczące sukcesy, m.in.
w rozpoznaniu liczebności Armii Czerwonej, jej 
uzbrojenia, organizacji, zamierzeń. Rola Szta-
bu Generalnego przejściowo wzrosła latem 
1920 roku, kiedy funkcję jego szefa ponow-
nie objął gen. Rozwadowski. W tym czasie, po 
wyjeździe Piłsudskiego z Warszawy, który po-
stanowił osobiście dowodzić manewrem znad 
Wieprza, gen. Rozwadowski przejął na krótko 
dowodzenie Wojskiem Polskim, podnosząc 
tym samym prestiż szefa Sztabu Generalnego. 
Jednak planowanie kolejnej operacji, zwycię-
skiej Bitwy Niemeńskiej, wieńczącej wojnę 
z Rosją sowiecką, było już działem Kwatery 
Głównej Naczelnego Wodza. Okres pokojowy 
(1921-12 maja 1926) cechowała płynność na 
stanowisku szefa sztabu (gen. Władysław Si-
korski, marszałek Józef Piłsudski, gen. Stani-
sław Haller, gen. Edmund Kessler). Istotne dla 
zdefiniowania jego roli stały się zmiany, jakie 
w 1921 r. nastąpiły w organizacji Wojska Pol-
skiego. Wprowadzony został podział najwyż-
szych władz wojskowych na Radę Wojenną, 
pod przewodnictwem marszałka Piłsudskie-
go, która miała opracowywać ogólne wy-
tyczne działania w sferze obronności i Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych (MSWoj.). Jego 
zadaniem było organizacyjno-administracyj-
ne kierowanie wojskiem. Sztab Generalny zo-
stał usytuowany w ministerialnej strukturze. 
Sprawował bezpośrednie dowództwo nad si-
łami zbrojnymi w czasie pokoju, odpowiadał 
za ich przygotowanie do wojny (uzbrojenie, 
wyposażenie, wyszkolenie, mobilizację), tak-
że za planowanie wojenne w ramach koalicyj-
nych (z Rumunią i Francją). Uważa się, że lata 
1921–1926 były okresem największego pre-
stiżu i znaczenia Sztabu Generalnego w II RP.

II. 12 maja 1926 – 12 maja 1935
Zamach majowy stanowił kolejną cezurę
w funkcjonowaniu Sztabu Generalnego. 
Wywołał wiele zmian organizacyjnych w struk-
turach państwa, także w organizacji na-
czelnych władz wojskowych, m.in. zostało 
ustanowione nowe stanowisko Generalne-
go Inspektora Sił Zbrojnych, który dowodził 
siłami zbrojnymi w czasie pokoju. To jemu 
został podporządkowany Sztab Generalny, 

który został wyłączony z MSWojsk. W nowym 
usytuowaniu stał się organem roboczym 
generalnego inspektora. Został pozbawio-
ny wcześniejszych prerogatyw: m.in. funk-
cji głównego organu planistycznego armii. 
Otrzymał natomiast zadanie przygotowania 
WP do działań obronnych na wypadek kon-
fliktu zbrojnego. 
Kolejnym krokiem obniżającym rangę Sztabu 
Generalnego stało się jego przekształcenie
w 1928 r. w Sztab Główny. W nowych uregulo-
waniach w istotny sposób został zmniejszony 
zakres obowiązków nałożonych na tę struk-
turę. Sztab Główny został m.in. odsunięty od 
przygotowań planu mobilizacyjnego wojska, 
a także mobilizacji gospodarki; przestały mu 
organizacyjnie podlegać ważne dla życia woj-
ska instytucje, m.in. Wyższa Szkoła Wojenna. 
Jedyną jego strukturą, która w tych latach za-
chowała bez uszczerbku swe dotychczasowe 
kompetencje był Oddział II – wywiadowczy.

III. 12 maja 1935 –1 września 1939
Przyjęcie nowej konstytucji RP (23 kwietnia 
1935) i śmierć marszałka Józefa Piłsudskie-
go (12 maja 1935) miały wpływ na organi-
zację i funkcjonowanie naczelnych władz 
wojskowych II RP, także Sztabu Głównego. 
Nie otrzymał on uprawnień w zakresie do-
wodzenia i kierowania siłami zbrojnymi czy 
wypracowania doktryny wojennej państwa. 
Miał natomiast nadzorować planowanie wo-
jenne w skali państwa, również w resortach 
cywilnych. Wykonywał także doraźne, zleco-
ne przez gen. Rydza-Śmigłego, generalne-
go inspektora, zadania, m.in. opracowanie 
studium porównawczego polskiego i nie-
mieckiego potencjału wojennego, także 
planu modernizacji i rozbudowy WP. Wraz 
z narastającym zagrożeniem wojennym 
jego ranga i rola systematycznie rosły. Naj-
ważniejszym zadaniem postawionym przed 
Sztabem Głównym po 1936 r. było opraco-
wanie planów wojny. Najpierw, na począt-
ku 1936 r., planu „W” – wojny z ZSRR (gen. 
Rydz-Śmigły przewidywał możliwość jej 
rychłego wybuchu) oraz związanego z nim
nowego planu mobilizacyjnego (opracowano 
dwa warianty: „W” i „W2”). Był to plan – jak 
się podkreśla w literaturze – niezwykle ela-
styczny, umożliwiający narastanie sił i środ-
ków w zależności od zmieniającej się sytu-
acji politycznej i wojskowej. W lutym 1939 r.
rozpoczęto w trybie alarmowym prace nad 
planem „Z” – wojny z Niemcami. Mimo 
ogromnego wysiłku sztabowców nie został 
on szczegółowo dopracowany, zawierał wie-
le wad i elementów opartych na improwiza-
cji. 1 września, w chwili wybuchu wojny, za-
kończyła się działalność Sztabu Głównego. 
Został przekształcony w Sztab Naczelnego 
Wodza – czas jego działania (do 17 września 
1939 r.) to najbardziej dramatyczny epizod
w dziejach polskich sztabowców. 

(Korzystałem z opracowania: Sztab Generalny 
Wojska Polskiego, Warszawa 2001) 

Na tle tegorocznych rocznicowych uroczy-
stości przypominamy pierwszy etap funkcjo-
nowania tej ważnej struktury organizacyjnej 
WP, zamknięty 1 września 1939 r., z chwi-
lą przekształcenia Sztabu Głównego WP
w Sztab Naczelnego Wodza po agresji
III Rzeszy na Rzeczpospolitą.
Historycy wojskowości w funkcjonowaniu 
Sztabu Generalnego (Głównego) WP wy-
różniają trzy etapy: 1921–1926, 1926–1935, 
1935–1939. Różniły się zakresem stawia-
nych przed Sztabem zadań, jego usytuowa-
niem w obrębie naczelnych struktur armii.
W latach 1918–1935 na jego funkcjonowa-
nie przemożny wpływ wywierała osobowość 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta elitarna 
struktura WP skupiła w swych szeregach 
wielu wybitnych oficerów. Przypominamy 
tych, którzy stali na jej czele – szefów sztabu 
sil zbrojnych Polski Niepodległej. 

I. 11 listopada 1918 – 12 V 1926
11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przyjął 
zwierzchnictwo nad zalążkami tworzonego 
Wojska Polskiego; także nad Sztabem Ge-
neralnym, powołanym kilka dni wcześniej
(25 października) przez Radę Regencyjną 
(jako Sztab Wojsk Polskich), na którego czele 
stanął gen. Józef Rozwadowski. 15 listopada 
jego nowym szefem, już z nominacji Józefa 
Piłsudskiego, został gen. Stanisław Szeptyc-
ki. Otrzymał zadanie pilnego przygotowania 
nowych struktur organizacyjnych. Sztab Ge-
neralny został włączony do Naczelnego Do-
wództwa WP jako jego podstawowy organ 
planistyczno-organizacyjny; miał się skupić 
na przygotowaniu operacji wojennych. 
Wymagała tego sytuacja: walki o granice,
o Lwów i Przemyśl z Ukraińcami. Gen. Szep-
tycki nie zagrzał długo miejsca na swym 
stanowisku, po niespełna trzech miesiącach 
nastąpiła kolejna zmiana – szefem Sztabu 
Generalnego został gen. Stanisław Haller.
W karuzeli personalnych zmian odzwierciedliły 
się – zdaniem historyków – poglądy naczelne-
go wodza WP Józefa Piłsudskiego na rolę i za-
dania sztabów. W sztuce wojennej szczególną 
rolę przypisywał on improwizacji, uważał że 
wiążące decyzje dotyczące działań wojennych 
powinny być podejmowane w konkretnej sy-
tuacji, której wcześniej nie sposób było prze-
widzieć i zaplanować. Z niechęcią odnosił się 
do sztabowej planistyki, do całościowych pla-
nów operacji wojennych czy poszczególnych 
bitew. Pociągało to decyzje ograniczające 
rolę Sztabu Generalnego. Natomiast dowar-
tościowany został Sztab Naczelnego Wodza. 

Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego (25 X 1918–1 września 1939)
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91. rocznicę utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza uczczono 2 listopada w War-
szawie. Odbyła się uroczysta odprawa wart, odczytano akt erekcyjny grobu i od-
dano salwę honorową. Na jego płycie złożone zostały kwiaty. W uroczystościach 
wzięli udział: podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski, generałowie WP, 
m.in. gen. broni Mirosław Różański, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 
bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, Zdzisław Sipiera, wojewoda 
mazowiecki, Jan Kasprzyk, p.o. kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, przedstawiciele i uczniowie szkół i klas o profilu mundurowym.

Symbol żołnierskiej ofiarySymbol żołnierskiej ofiary

postanowili poświęcić jego wolności i nie-
zawisłości to, co mieli najcenniejsze, swoje 
życie. Wyraził radość, że w uroczystości na 
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wzię-
li udział reprezentanci szkół i klas o profilu 
wojskowym. Odczytany został akt erekcyjny 
Grobu Nieznanego Żołnierza z 2 listopada 
1925 r. Żołnierze Batalionu Reprezentacyjne-
go oddali salwę honorową.
Zdaniem wiceministra Fałkowskiego Grób 
Nieznanego Żołnierza jest „znakiem solidar-
ności i godności żołnierza, który nie musi 

mieć imienia i nazwiska”. – Symbolem żoł-
nierza, który nie walczył w jednej konkretnej 
bitwie, ale trwał na posterunku wierny roz-
kazom i wierny służbie państwu. Żołnierza, 
który przez swą służbę i ofiarę życia zasłużył, 
aby być pamiętany – powiedział.
Mówca podkreślił, że fragment arkad Pałacu 
Saskiego, w których znajduje się Grób Niezna-
nego Żołnierza, jest także symbolem państwa 
polskiego, „które trwa mimo wichur wojen-
nych, strasznych losów i zagłady swoich oby-
wateli”. – To jest państwo, które tutaj jest re-
prezentowane przez pamięć i te potrzaskane 
mury. To jest symbol Polski. Stoimy w miejscu, 
w którym splatają się losy żołnierza i państwa. 
Nic lepiej nie pokazuje tego związku, że pań-
stwo opiera się na obywatelach, a kiedy jest 
taka potrzeba obywatele stają się żołnierzami. 
To jest ten symbol, który pokazuje ofiarę, ale 
pokazuje także nieustępliwość i chęć trwania 
przy Rzeczpospolitej - powiedział.
Delegacje złożyły kwiaty na płycie pomnika. 
Uroczystość zakończyła defilada żołnierzy 
Batalionu Reprezentacyjnego.                 kes

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania 
przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Pol-
skiego hymnu państwowego. Następnie do-
konano zmiany posterunku honorowego.
- Dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego 
Grób Nieznanego Żołnierza jest miejscem 
szczególnym – powiedział dowódca stołecz-
nego garnizonu gen. bryg. Robert Głąb. Pod-
kreślił, że nieprzypadkowo wszystkie uroczy-
stości wojskowe odbywają się w tym miejscu. 
– To tutaj skupia się 1000-letnia, chwalebna 
historia chwały naszego kraju i tych, którzy 

Gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowski
(20 V1866–18 X 1928)
Oficer armii austro-węgierskiej; generał porucznik 
(1915); szef Sztabu Generalnego WP (28 X–15 XI 
1918; 22 VII1920–1 IV 1921); w 1920 dowódca Armii 
„Wschód”, członek Ścisłej Rady Wojennej; inspektor ka-
walerii, podczas zamachu majowego dowódca wojsk 
rządowych, więziony na rozkaz Józefa Piłsudskiego. 

Gen. broni Stanisław Szeptycki
(8 XI1866–9 X1950)
Oficer armii austro-węgierskiej, generał major (1917), 
dowódca Legionów Polskich (1917), szef Sztabu Ge-
neralnego (16 XI 1918–7 II 1919), dowódca Dywizji 
Litewsko-Białoruskiej i Frontu Północno-Wschodniego 
(1919-1920), inspektor armii, od 1926 w stanie spo-
czynku; brat abp. Andrzeja Szeptyckiego, metropolity 
lwowskiego i halickiego. 

Gen. dywizji Stanisław Haller
(26 IV1872–1940)
Płk armii austro-węgierskiej, szef Sztabu Generalne-
go (8 II 1919–22 VII 1920 i 9 VI 1923–16 XII 1925), 
w 1920 dowódca 6. Armii, członek Rady Wojennej, 
podczas zamachu majowego szef sztabu wojsk rzą-
dowych, po maju 1926 w stanie stanie spoczynku, 
zamordowany przez NKWD w Charkowie.

Gen broni inż. Władysław Sikorski
(20 V1881–4 VII 1943) 
Szef Departamentu Wojskowego NKN, oficer Legio-
nów, dowódca 5. Armii w Bitwie Warszawskiej, szef 
Sztabu Generalnego (1 IV 1921–16 XII), premier 
(1922–1923), minister spraw wojskowych (1923–
1924), premier Rządu RP na uchodźstwie i wódz na-
czelny (1939–1943). 

I marszałek Polski Józef Piłsudski
(5 XII 1867–12 V 1935)
Twórca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów Pol-
skich i Polskiej Organizacji Wojskowej, wódz naczelny 
(od 11 listopada 1918), naczelnik państwa (1918–
1922), szef Sztabu Generalnego (17 XII 1922–9 VI 
1923), dwukrotny premier (1926–1928 i 1930). 

Gen. brygady Edmund Kessler
(9 II 1880–7 V 1930)
Ppłk armii rosyjskiej; oficer I Korpusu Polskiego gen. 
Józefa Dowbora-Muśnickiego, w WP, m.in. dowódca 
Okręgu Generalnego Warszawa, p.o. Szefa Sztabu 
Generalnego (16 XII 1925–12 V 1926), komendant 
Wyższej Szkoły Wojskowej.

Gen. dywizji Stanisław Burhard-Bukacki
(8 I1890– 6 VI 1942)
Żołnierz I Kompanii Kadrowej Legionów i POW, w Bi-
twie Warszawskiej dowódca 8. i 10. Dywizji Piechoty, 
szef Oddziału II Sztabu Generalnego, szef Sztabu 
Generalnego (17 V 1926–28 VI 1926), inspektor ar-
mii, w 1939 szef Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu, 
dowódca zgrupowania WP w Szkocji. 

Gen. dywizji Tadeusz Piskor
(1 II 1889–22 III1951)
Żołnierz I Brygady Legionów i POW, adiutant Józefa 
Piłsudskiego, sztabowiec, szef Sztabu Głównego 
(22 XII 1928–3 XII 1931), inspektor armii, w kam-
panii wrześniowej dowódca Armii „Lublin”, jeniec 
Oflagu Murnau.

Gen. bryg. Tadeusz Gąsiorowski
(17 VI 1889 –19 XI 1949)
Żołnierz armii austro-węgierskiej, konspirator POW, 
attaché wojskowy w Moskwie, oficer sztabowy i wy-
kładowca, szef Sztabu Głównego (3 XII 1931–7 VI 
1935) dowódca 7. Dywizji Piechoty, także w kampa-
nii wrześniowej, lata wojny w niewoli niemieckiej.

Gen. bryg. Wacław Stachiewicz
(18 XI 1894 –12 XI 1973)
Żołnierz I Brygady Legionów, w WP oficer sztabowy, 
wykładowca, oficer sztabu generalnego, dowódca 
m.in. 7. Dywizji Piechoty, szef Sztabu Głównego
(7 VI 1935–1 IX 1939), w kampanii wrześniowej szef 
Sztabu Naczelnego Wodza, zbiegł z internowania
w Rumunii, podczas wojny w Algierii i Londynie w dys-

pozycji naczelnego wodza. 

Jędrzej Łukawy

ji l

Szefowie Sztabu Generalnego (Główny) Wojska Polskie II RP
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Do Warszawy 31 października przybył nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce abp 
Salvatore Pennacchio. Na lotnisku Okręcie przedstawiciel Ojca Świętego powi-
tany został przez przedstawicieli Kościoła w Polsce na czele z abp. Stanisławem 
Gądeckim, metropolitą poznańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopa-
tu Polski. Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami nuncjusz zapewnił, że
„z odwagą i miłością pragnie rozpocząć posługę Kościołowi i ludowi w Polsce”. 
Zaznaczył, że jego misją jest poznanie Kościoła w Polsce, stąd towarzyszyć mu 
będą trzy słowa: słuchać, kochać i patrzeć.

Nowy nuncjusz Stolicy Apostolskiej w PolsceNowy nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce

Mianowany 6 sierpnia br. Nuncjuszem Apo-
stolskim w Polsce abp Salvatore Pennacchio 
zastąpił na tym stanowisku abp. Celestino 
Migliore, który został Nuncjuszem Apo-
stolskim w Federacji Rosyjskiej. Na lotnisku
w Warszawie abp. Pennacchio oczekiwała 
liczna grupa dziennikarzy, reprezentujących 
najważniejsze media w kraju.
Tuż po przylocie nowy nuncjusz powitany 
został przez przedstawicieli Konferencji Epi-
skopatu Polski, na czele z przewodniczącym 
abp. Stanisławem Gądeckim. Obecni byli 
również: abp Marek Jędraszewski, zastępca 

przewodniczącego KEP, bp Artur Miziński, 
sekretarz generalny KEP oraz kard. Kazimierz 
Nycz, metropolita warszawski, abp Henryk 
Hoser, biskup warszawsko-praski oraz biskup 
polowy Józef Guzdek.
„Dzień dobry. Szczęść Boże” – tymi słowa-
mi nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce roz-
począł swoje spotkanie z dziennikarzami.
„Z wielkim przejęciem rozpoczynam tę nową 
misję” – podkreślił abp Pennacchio. Podzię-
kował także mediom za ciepłe powitanie.
Nie zabrakło podziękowań dla przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Polski oraz 
biskupów, którzy przybyli, by powitać papie-
skiego reprezentanta.
Abp Pennacchio przypomniał, że przybywa
z Indii, gdzie ostatnio pracował, z ziemi ka-
nonizowanej we wrześniu Matki Teresy z Kal-
kuty. „Dzisiaj przybywam do ziemi świętego 
papieża Jana Pawła II. Pamiętamy ten ducho-
wy związek pomiędzy tymi dwoma święty-
mi” – podkreślił nuncjusz. „Ufam, że będą 
mi towarzyszyć w tej misji poprzez błogosła-
wieństwo Boże, oraz że będzie mi towarzy-
szyć także wasza modlitwa, umiłowany ludu 
Boży Polski” – mówił nowy nuncjusz.
Poinformował, że przed kilkoma dniami spo-
tkał się z papieżem Franciszkiem, w którego 

sercu wciąż żywe jest wspomnienie wizyty 
w Polsce z racji Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie i entuzjazm młodych oraz wiara 
ludzi w Polsce. „Dziękuję wam i chcę wam 
powiedzieć, że z odwagą i miłością pragnę 
rozpocząć tę posługę Kościołowi i temu lu-
dowi” – podkreślił abp Pennacchio.
Jak zaznaczył w swojej posłudze w Polsce 
jest „nowicjuszem”, stąd jego misją jest po-
znanie Kościoła w Polsce, dlatego towarzy-
szyć mu będą trzy słowa: słuchać, kochać 
i patrzeć. Dodał, że misja nuncjusza polega 
na budowaniu mostów pomiędzy Rzymem 

i Kościołem lokalnym, 
wszystkimi biskupami, 
księżmi, klerem, wierny-
mi i młodymi. Ale także 
misją jest budowanie 
mostów pomiędzy pań-
stwem, rządem, wła-
dzami świeckimi, korpu-
sem dyplomatycznym, 
ponieważ nuncjusz ma 
i tę funkcję – dziekana 
i ambasadora. „Pragnę 
nieść Polsce radość i mi-
łość papieża Franciszka” 
– zapewnił.
Podkreślił również, że 
jest „pokornym narzę-
dziem w ręku Boga”, 

aby służyć temu narodowi i Kościołowi. „Nio-
sę radość papieża Franciszka i jego błogosła-
wieństwo” – powiedział abp Pennacchio.
Przypomniał, że miał już okazję odwiedzić 
Polskę w 2009 roku, z okazji 10-lecia swojej 
konsekracji biskupiej, której abp. Pennacchio 
udzielił Jan Paweł II. Hierarcha miał wtedy 
możliwość nawiedzić miejsca związane z pa-
pieżem-Polakiem.
Nowy nuncjusz udał się tego samego dnia do 
siedziby Konferencji Episkopatu Polski, gdzie 
przekazał abp. Stanisławowi Gądeckiemu list 
powierzający ze strony Stolicy Apostolskiej. 
W przekazaniu listu powierzającego oprócz 
abp. Gądeckiego uczestniczył także sekretarz 
generalny KEP bp Artur Miziński. Następnie 
nowy nuncjusz udał się do kaplicy w sekre-
tariacie KEP, gdzie modlił się przed relikwia-
mi św. Jana Pawła II i obrazem bł. Edmunda 
Bojanowskiego, założyciela zgromadzenia 
sióstr służebniczek, które posługują w sie-
dzibie Episkopatu.
Jak podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecz-
nik KEP, nowy nuncjusz zna Polskę, o czym nie 
omieszkał przypomnieć podczas spotkania. 
„Okazało się, że w dniu, w którym Jan Pa-
weł II rozpoczynał swoją posługę jako papież,
22 października 1978 roku w Mszy św. na pla-

cu św. Piotra uczestniczyli jako księża zarówno 
późniejszy przewodniczący KEP abp Stanisław 
Gądecki, jak i abp Salvatore Pennacchio” – po-
wiedział ks. Rytel-Andrianik. Abp Salvatore 
Pennacchio wpisał się w Księdze Pamiąt-
kowej Sekretariatu KEP: „Z wielką radością
i wzruszeniem rozpoczynam w domu Kon-
ferencji Episkopatu Polski misję powierzoną 
mi przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego 
Franciszka”.
Nowy nuncjusz napisał również, że rozpo-
czyna posługę na ziemi związanej z pamięcią 
świętego Jana Pawła II i wspomniał o bra-
terskiej współpracy z drogimi współbraćmi
w biskupstwie w Polsce. Abp Pennacchio 
ofiarował swą posługę matczynej opiece 
Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Pol-
ski, wzywając błogosławieństwa Pana – po-
informował rzecznik Episkopatu.
Po wizycie w siedzibie Episkopatu Polski abp 
Pennacchio złożył także wizytę kard. Kazi-
mierzowi Nyczowi w Domu Arcybiskupów 
Warszawskich.
3 listopada abp Pennacchio złożył listy uwie-
rzytelniające na ręce prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. 

***
Nuncjusz apostolski w Polsce jest przedsta-
wicielem papieża (Stolicy Apostolskiej) przy 
Kościele w Polsce oraz pełni rolę ambasado-
ra wobec władz kraju. Jego zadaniem wobec 
władz państwa – oprócz analogicznej funkcji 
reprezentacyjnej – jest także m.in. podtrzy-
mywanie poprawnych stosunków między 
Stolicą Apostolską a rządem danego kraju 
oraz prowadzenie rokowań (w porozumie-
niu z miejscową Konferencją Biskupów), do-
tyczących relacji państwo – Kościół.
Nuncjusz apostolski w Polsce jest też zwycza-
jowo dziekanem korpusu dyplomatycznego.
Abp Salvatore Pennacchio urodził się 7 wrze-
śnia 1952 r. w Marano w okolicach Neapolu 
we Włoszech. Święcenia kapłańskie otrzymał 
18 września 1976 r. w diecezji Aversa. Po 
uzyskaniu doktoratu z filozofii, został skie-
rowany w 1979 r. do pracy dyplomatycznej 
przy Stolicy Apostolskiej. Nowo mianowany 
nuncjusz ma bogate doświadczenie między-
narodowe. Pracował na placówkach dyplo-
matycznych m.in. w Panamie, Etiopii, Au-
stralii, Turcji, Egipcie, Jugosławii i Irlandii.
28 listopada 1998 r. został mianowany Nun-
cjuszem Apostolskim w Rwandzie i podnie-
siony do godności arcybiskupiej (abp tytu-
larny Montemarano). Dnia 6 stycznia 1999 r.
otrzymał święcenia biskupie z rąk Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. W 2003 r. został miano-
wany Nuncjuszem Apostolskim w Tajlandii, 
Singapurze i Kambodży oraz Delegatem Apo-
stolskim w Mjanmie, Laosie, Malezji i Bru-
nei. Dnia 8 maja 2010 r. został Nuncjuszem 
Apostolskim w Indiach i Nepalu, a 6 sierpnia 
2016 Ojciec Święty Franciszek mianował go 
swoim przedstawicielem w Polsce. Oprócz 
języka włoskiego, zna również francuski, an-
gielski i hiszpański.

Na podst. info KAI i Episkopat.pl oprac. kes

Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio (czwarty od lewej)Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio (czwarty od lewej)

w gronie polskich hierarchów, Warszawa-Okęcie, 31 października 2016 r.w gronie polskich hierarchów, Warszawa-Okęcie, 31 października 2016 r.
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tarz stanu w MON. – Co trzeci z 316, którzy 
zostali zrzuceni na terytorium Polski, oddał 
swoje życie ojczyźnie, Polsce. Część zginę-
ła już na podstawie wyroków sądów Polski 
Ludowej. Dzisiaj czcimy pamięć gliwickich 
cichociemnych, tych, którym dane było wal-
czyć o Polskę, o Polskę niepodległą – powie-
dział Grabski.
W uroczystościach wzięli także udział m.in. 
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, a także 
płk Mirosław Molik, dowódca Garnizonu Gli-
wickiego oraz rodziny i przyjaciele gliwickich 
cichociemnych, m.in. Marta Święcicka, córka 
cichociemnego Antoniego Żychiewicza. 
– Przez długi czas nie wiedziałem o tym, że 
w Gliwicach mieszkali cichociemni. To są kar-
ty historii, które dla wielu wciąż pozostają 
nieznane. Naszym obowiązkiem jest do nich 
wracać i upamiętniać tych, którzy na to za-
służyli. To naprawdę wielka sprawa, że mo-
żemy w naszym mieście organizować takie 
uroczystości jak dzisiejsza. Przez wiele lat
o cichociemnych nie wolno było nawet mó-
wić – powiedział Zygmunt Frankiewicz, pre-
zydent Gliwic.
Z kolei Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, 
podkreślił, że pomnik jest wyrazem dbałości
o tożsamość historyczną regionu. – Jako 
mieszkaniec Gliwic mogę powiedzieć z dumą, 
że obywatele naszego miasta bronili demo-
kracji i wolności Polski. Tym, którzy odeszli na-
leży się pamięć i dobre słowo – podkreślił.
Sejm RP przyjął 22 grudnia 2015 roku 
uchwałę, w której ustanowił rok 2016 Ro-
kiem Cichociemnych dla uczczenia żołnierzy 
szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań spe-
cjalnych. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. 
odbył się pierwszy zrzut spadochronowy żoł-
nierzy na teren okupowanej Polski.
Do akcji specjalnych przeszkolono 606 osób, 
a do przerzutu zakwalifikowano łącznie 579 
żołnierzy i kurierów. Do 26 grudnia 1944 r.
zorganizowano 82 loty, w czasie których 
na teren Polski przerzucono 316 cichociem-
nych. Cichociemni brali udział w działaniach 

wywiadowczych, sabotażu i dywersji, wcho-
dzili w skład kierownictwa KG AK, prowadzili 
szkolenia dla wojskowych w kraju.
W czasie wojny zginęło w sumie 103 cicho-
ciemnych. Dziewięciu zostało zamordowa-
nych przez władze komunistyczne w powo-
jennej Polsce.

kes

Obelisk upamiętniający sześciu cichociemnych odsłonięto 26 października w Gli-
wicach. Pomnik dedykowany był polskim spadochroniarzom, którzy byli zwią-
zani z tym miastem. Obelisk, który stanął obok kościoła garnizonowego pw. św. 
Barbary pobłogosławił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Pamięć o cichociemnychPamięć o cichociemnych

Inicjatorem i fundatorem pomnika jest Spo-
łeczny Komitet Pamięci im. gen. Augusta 
Fieldorfa „Nila”. Ma on formę granitowego 
obelisku i został wybudowany obok kościoła 
garnizonowego pw. św. Barbary. Na obelisku 
została umieszczona tablica z nazwiskami 
sześciu cichociemnych, związanych z Gliwica-

mi, urodzonych lub przez lata mieszkających 
w tym mieście. Na płycie pomnika znalazły 
się nazwiska Edwarda Kiwera, ps. „Biegaj” 
(1919-1987), Bolesława Polończyka, ps. 
„Kryształ” (1906-1996), Leszka Ratajskiego 
pseud. „Żal” (1907-1975), Bogusława Wol-
niaka, ps. „Mięta” (1907-1986) i Antoniego 
Żychiewicza, ps. „Przerwa” (1919-2005) oraz 
kpt. Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz” 
(ur. 1921), jedynego żyjącego cichociemnego 
z Gliwic, honorowego gościa uroczystości.
Odsłonięcie pomnika poprzedziła Msza św. 
celebrowana przez bp. Józefa Guzdka. W ka-
zaniu Biskup Polowy odwołując się do opi-
sanych w Ewangelii dwóch postaw: dobre-
go pasterza i najemnika, zwrócił uwagę na 
sprawę podejmowania odpowiedzialności 
za losy innych ludzi, za los Ojczyzny. 
– We wrześniu 1939 roku wielu naszych roda-
ków zginęło pod gruzami bombardowanych 
domostw. Wielu też zostało zabitych pod-
czas ucieczki przed nacierającymi wojskami 
wroga. Oni nie zamierzali umierać za wolną 

Polskę. Dbali jedynie o bezpieczeństwo swoje 
i swoich bliskich. Chcieli zachować zdrowie, 
życie i część dobytku. Byli jednak tacy, którzy 
zdecydowali się życie dać w obronie wolno-
ści naszej Ojczyzny. Walczyli do końca, dopó-
ki starczyło amunicji. Podobnie było podczas 
długiej nocy okupacji niemieckiej i sowiec-
kiej. Tych nazywamy bohaterami, stawiamy 
im pomniki, ich imieniem nazywamy ulice 
i place naszych miast – powiedział Biskup. 
Do tego grona należą gliwiccy cichociemni. 
– Jako chrześcijanie nie możemy ograniczyć 
się jedynie do podziwiania naszych świętych 
i bohaterów narodowych. Trzeba ich naśla-
dować – przypomniał kaznodzieja.
Eucharystię koncelebrowało czterech kapela-
nów wojskowych.
W uroczystościach wziął udział 95-letni kpt. 
Aleksander Tarnawski, cichociemny, mieszka-
niec Gliwic. – To dla mnie ważny dzień, po-

nieważ wspominamy wszystkich moich kole-
gów, którzy zginęli albo zmarli; to dla mnie 
wzruszająca historia – powiedział Tarnawski. 
Kpt. Tarnawski został odznaczony przez bp. 
Guzdka medalem „Błogosławionego ks. Je-
rzego Popiełuszki”.
Z ramienia ministerstwa w uroczystościach 
uczestniczył Bartłomiej Grabski, podsekre-
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Eucharystia w kościele garnizonowym pw. św. Barbary w Gliwicach, 26 października 2016 r.Eucharystia w kościele garnizonowym pw. św. Barbary w Gliwicach, 26 października 2016 r.
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Obelisk przed kościołem pw. św. BarbaryObelisk przed kościołem pw. św. Barbary

Kpt. Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”Kpt. Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”



8

Mistycy widzą dalej

Nic lepiej niż cmentarze w listopadzie nie 
przypomina prawdy o przemijaniu postaci 
tego świata, o „strącaniu władców z tronu 
i wywyższeniu pokornych”, o ostatecznym 
celu naszej ziemskiej pielgrzymki. Ale to nie 
groby sławnych i wielkich tego świata były 
celem tamtej naszej wyprawy z Warszawy 
do Krakowa. Przeciwnie – szukaliśmy gro-
bu osoby, która przeszła przez życie cicho
i skromnie, dobrze czyniąc i nikomu nie od-
mówiła pomocy. 
Trochę się pogubiliśmy na rozległej krakow-
skiej nekropolii w poszukiwaniu tego grobu. 
Jakże się więc ucieszyłam, gdy nagle zoba-
czyłam nadchodzącą z naprzeciwka siostrę 
zakonną. – Siostra na pewno będzie wiedzia-
ła – przemknęło mi przez myśl. – Czy siostra 
orientuje się, jak dojść do grobu… – nie zdą-
żyłam dokończyć, gdy zakonnica z promien-
nym uśmiechem dokończyła moje pytanie… 
– Rozalii Celakówny?..
Okazało się, że jesteśmy już dość blisko. – Za 
tym dużym metalowym krzyżem – wskazała 
siostra punkt odniesienia i kierunek.

Panowanie Serca

Skromny grób Rozalii Celakówny na Cmen-
tarzu Rakowickim wieńczy wielkie Serce,
z którego wyrasta krzyżyk. Wielkie oczy Sługi 
Bożej Rózi patrzą na nas z uwagą i przenikli-
wością. Jakby chciały zapytać: kto jest Twoim 
Królem i Panem?..
Wciąż pokrywają ten nagrobek świeże kwia-
ty, ludzie wypraszają tu wiele łask. Jak mó-
wią, Rozalia nikomu za życia nie odmówiła 
pomocy, więc tym bardziej wspomaga po-
trzebujących po swoim świętym życiu… 
Wrażliwość religijną małej Rózi kształtowa-
li pobożni rodzice Tomasz i Joanna z domu 
Kachnic, małorolni chłopi z Jachówki na 
Podhalu. Rozalia była najstarszą córką wśród 
ośmiorga rodzeństwa, urodziła się 19 wrze-
śnia 1901 r. Szczególnie mama Joanna, któ-
ra ofiarowała wszystkie swoje dzieci jeszcze 
przed urodzeniem Najświętszej Maryi Pan-
nie, rozbudziła w niej wielką miłość do Jezu-
sa Eucharystycznego. W odległej o 5 km od 
Jachówki – Bieńkówce, w kościele parafial-
nym Rózia często modliła się przy bocznym 
ołtarzu z figurą Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes. Już od najmłodszych lat podjęła 
pracę nad swą porywczą naturą, która nie-
chętnie podporządkowywała się wymagają-
cym rodzicom. Jako piętnastolatka zapadła 
poważnie na zdrowiu. Niezdiagnozowana 
choroba postępowała… Nagłe wyzdrowienie 
nastąpiło w 9. dniu nowenny do Najświęt-
szej Maryi Panny. 2 lipca 1917 roku przyjęła 
z rąk księcia biskupa krakowskiego Adama 
Stefana Sapiehy sakrament bierzmowania. 

Około roku 1918 złożyła prywatny ślub czy-
stości przed figurą Matki Bożej Niepokalanej 
w kościele w Bieńkówce.
Tęskniła za codziennym obcowaniem z Jezu-
sem Eucharystycznym, pragnęła duchowego 
prowadzenia, więc podjęła decyzję o wyjeź-
dzie z małej Jachówki do Krakowa, gdzie był 
dostęp i do kościołów, i kapłanów. 
To był czas rozeznawania woli Bożej co do 
życiowego powołania. Rozalia pragnęła 
pójść do klasztoru klauzurowego. Pan Jezus 
chciał inaczej. W jednym z objawień wskazał 
jej miejsce uświęcania. W czerwcu 1925 r.
Rozalia rozpoczęła oracę na oddziale der-
matologicznym Szpitala św. Łazarza, gdzie 
usługiwała osobom chorym wenerycznie. To 
tam usłyszała słowa Jezusa: „Moje dziecko!
W szpitalu jest miejsce dla ciebie z mojej woli 
ci przeznaczone”. 4 sierpnia 1937 roku zło-
żyła państwowy egzamin pielęgniarski.
Pracowała bardzo ofiarnie przy chorych,
o których dbała nie tylko fizycznie, ale i du-
chowo. Jej służba przy cierpiących przenik-
nięta była modlitwą. W ciągu 19 lat pracy 
na jej dyżurach nikt nie odszedł bez pojed-
nania z Bogiem. Mimo swojej łagodności, 
uczynności, dobrego uśmiechu – spotykały 
ją oszczerstwa, pomówienia, a nawet agre-
sja ze strony osoby, kierującej się złą wolą, za 
którą się zresztą modliła.
Za radą kierowników duchowych, o. Włady-
sława Całki, redemptorysty i o. Kazimierza 
Dobrzyckiego, paulina robiła notatki ze swo-
ich duchowych doświadczeń. 
Spowiednik, o. Kazimierz Dobrzycki, paulin 
poinformował o wizjach Rozalii swojego 
przełożonego, Generała Paulinów, o. Piusa 
Przeździeckiego, który z kolei przekazał tę 
informację ks. Prymasowi Polski, Augustowi 
Hlondowi.
Rozalia modliła się za Kapłanów i grzeszni-
ków. „Przed rokiem 1935 – pisała – chciał 
Pan Jezus, bym Mu złożyła ofiarę za kapła-
nów… 1 stycznia 1935 r. po Komunii Świętej 
oświadczył mi Pan Jezus, że mnie przyjmu-
je jako ofiarę za Kapłanów i grzeszników… 
Mamy dużo świętych Kapłanów, lecz jeszcze 
więcej obojętnych, a co gorsze takich, też 
wielu, że lepiej by im było nimi nigdy nie 
być… tak mi jest żal tych dusz kapłańskich 
nie rozumiejących swego powołania i swej 
wysokiej godności”.
Do końca swojego 43. letniego ofiarnego 
życia nie oszczędzała się. Nawet w gorącz-
ce poszła usłużyć swojej chorej przyjaciółce. 
12 września 1944 r. Rozalia poprosiła o ka-
płana. Po spowiedzi, przyjęciu wiatyku i na-
maszczenia chorych, 13 września o godzi-
nie 2 nad ranem odeszła do swojego Króla
i Pana. Na pogrzebie, mimo trwającej okupa-

cji niemieckiej, było bardzo wielu kapłanów
i sióstr szarytek, z którymi pracowała.
W ranie Serca Pana Jezusa Rozalia Celaków-
na znajdowała ukojenie i duchowe pokrze-
pienie; regularnie odprawiała nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. 
Warto wspomnieć, że jej duchowy wzrost 
upływał w czasach, gdy Prymas August 
Hlond, który był także czcicielem Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, zainspirował w 1932 r. 
zbudowanie w Poznaniu pomnika Najświęt-
szego Serca Jezusa, który miał być Pomnikiem 
Wdzięczności, jako wotum narodu za odzy-
skanie niepodległości (trwają gorszące spory 
o prawo do jego obecności w przestrzeni 
publicznej Poznania, a przecież to niemiec-
cy okupanci zniszczyli ten pomnik). 30 X 
1932 r., w uroczystość Chrystusa Króla, kard. 
Hlond dokonał jego uroczystego poświę-
cenia. Prymas Polski powiedział wówczas:
„W tej chwili naród cały skupia się koło Serca 
Jezusowego, koło Serca, które jest źródłem
i symbolem miłości. Niech ten pomnik będzie 
upomnieniem do jedności, upomnieniem do 
zgody i snucia tej myśli Bożej poprzez dzie-
je! Oddajemy ten pomnik uroczyście w straż 
i opiekę przyszłym pokoleniom z wiarą, że 
będą wysnuwały naukę i ojczyste motywy do 
czynów patriotycznych. Sercu Najsłodszemu 
naród polski niech wierny pozostanie, aby żył 
na wieki i niech z tego Serca płyną obfite pro-
mienie łask i błogosławieństwo”.
W Poznaniu w 1937 r., Prymas Hlond zorga-
nizował I Międzynarodowy Kongres Chrystu-
sa Króla. Podczas manifestacji religijnej pod 
pomnikiem Wdzięczności 29 VI 1937 r. Sługa 
Boży August Hlond mówił: „Solidaryzujemy 
się z działaniem łaski w duszach, z odrucha-
mi religijnymi serc, łączymy się z wszelką 

Rozalia CelakównaRozalia Celakówna
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Idziemy alejami Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, mijamy groby znanych 
i zasłużonych Polaków. Ostatnie jesienne liście spadają na nagrobne płyty. Jest 
sobota, wigilia Uroczystości Chrystusa Króla, 20 listopada 2010 roku. To już 
sześć lat minęło…

19 listopada 2016 r. – Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana „Jest jednak ratunek dla Polski: 
jeżeli mnie uzna za swego Króla i 
Pana w zupełności przez Introniza-
cję, nie tylko w poszczególnych czę-
ściach kraju, ale w całym Państwie 
z Rządem na czele”

Z objawienia Sługi Bożej
Rozalii Celakówny (1901-1944)
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szczerą inicjatywą pro Deo, z każdą obroną 
prawd objawionych, z agonią dogorywa-
jących za Chrystusa bohaterów. Jesteśmy 
jednozgodni z nieustraszonymi wyznawcami 
Chrystusowymi i z wielkodusznością współ-
czesnych męczenników. Ludom przeżywają-
cym kalwarię swych wierzeń ślemy braterskie 
pozdrowienie: nie braknie nas, gdy nas zawe-
zwą do pomocy przy odbudowie ołtarzy. Za 
orędownictwem Wspomożycielki Wiernych 
wspólnie święcić będziemy na tragicznym 
przełomie epok triumfy Boskiego Serca”.

Faustyna i Rozalia

Soteriologia czyli nauka o zbawieniu nie zna 
pojęcia przypadek. I choć ortodoksyjni ra-
cjonaliści, uwięzieni w swoim ciasnym rezo-
nerstwie, nazywanym światopoglądem na-
ukowym, kwestionują duchowy nurt historii 
świata, to tenże – mimo ich złudzeń – toczy 
się swoim rytmem i zgodnie z Bożą ekono-
mią zbawienia.
Gdy świat coraz bardziej układa się przeciw 
Bogu, a nawet żyje jakby GO nie było, poja-
wiają się wśród nas święci. Mali, cisi i pokor-
ni, ale gdy ich ofiara, zjednoczona z Krzyżem 
Chrystusa, zostaje przyjęta, rusza duchowe 
„tsunami”.
Kto słyszał o skromnej zakonnicy siostrze 
Faustynie, Apostołce Bożego Miłosierdzia, za 
jej życia oprócz spowiedników i najbliższego 
otoczenia. A jak dziś owocuje jej heroiczne 
życie? Obrazek Jezusa Miłosiernego to naj-
bardziej dziś znany na świecie obraz religij-
ny, a duchowy „Dzienniczek“ mistyczki XX w. 
jest bestsellerem wszechczasów. 
Obie dwudziestowieczne polskie mistyczki, 
Faustyna i Rozalia, żyły niemal równolegle. 
Obie były wielkimi patriotkami zatroskanymi 
o zbawienie swojej ojczyzny. Gdy w mistycz-
nych wizjach zobaczyły, jak wielkie kary gro-
żą Polakom za grzechy mordowania niena-
rodzonych, grzechy nieczystości, nienawiści, 
ofiarowały swoje cierpienia w intencji Polski, 
by Pan Bóg oddalił karę.
I wbrew „szkiełku i oku” agnostyków, ate-
istów i racjonalistów, wszystkie wizje świę-
tych niewiast potwierdziła i potwierdza rze-
czywistość.
Zarówno przesłanie Pana Jezusa o Miłosier-
dziu Bożym, przekazane siostrze Faustynie 
Kowalskiej, jak i przesłanie przekazane pielę-
gniarce ze szpitala św. Łazarza w Krakowie, 
Rozalii Celakównie o intronizacji Chrystusa 
Króla napotkało na niesłychane przeciwno-
ści… nie tylko wśród przeciwników Kościoła, 
ale i w jego łonie. Nihil novi.
To dowód, jak to poważna duchowa sprawa. 
I jak wiele cierpliwości, roztropności i zaufa-
nia Bożej Opatrzności tu trzeba. Bo szatan, 
ojciec buntu, tylko czyha, by zwiększyć za-
męt i podziały w Kościele. Był przecież czas, 
że Stolica Apostolska zabroniła publicznego 
kultu obrazu Jezusa Miłosiernego, a spo-
wiednik siostry Faustyny, błogosławiony ks. 
Michał Sopoćko (także kapelan wojskowy) 
doświadczył ostracyzmu wśród duchowień-
stwa. Aż nastał czas, gdy pojawił się trze-
ci Apostoł Miłosierdzia, św. Jan Paweł II,
i orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło aż 
na krańce ziemi. A papież Franciszek ogłosił
w Kościele Rok Miłosierdzia.

Sługa Boża Rozalia Celakówna przyjęła na 
siebie wszystkie możliwe cierpienia, na wzór 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego, by mogła się 
objawić Jego chwała.
Obu mistyczkom dane było nawet znać dzień 
swojej śmierci.
Rozalia Celakówna od wczesnej młodości 
pragnęła zostać zakonnicą, ale Pan Jezus 
wskazał jej inne miejsce na drodze do świę-
tości – Szpital św. Łazarza, gdzie posługiwała 
chorym wenerycznie. Modliła się za swoich 
podopiecznych, ofiarowywała cierpienia za 
ich nawrócenie i żaden z jej podopiecznych 
nie odszedł z tego świata bez pojednania z 
Panem Bogiem. Każdy jej dzień był przesy-
cony duchowością karmelitańską. Na wzór 
św. Jana od Krzyża przeżyła 6. letni okres 
duchowych ciemności i pokus. Bliska jej była 
„mała droga” św. Tereski z Lisieux. Podob-
nie jak Faustyna modliła się o duchowego 
przewodnika, który poprowadziłby ją drogą 
świętości. Choć zdarzali się spowiednicy, któ-
rzy nie rozumieli jej duszy i ostro ją ganili, ni-
gdy nie mówiła o Kapłanach bez należnego 
szacunku. Za kapłanów upadających, zobo-
jętnianych na wysoką godność, 
jaką zostali obdarzeni przez Pana 
Jezusa, obie modliły się żarliwie 
i ofiarowały swoje cierpienia fi-
zyczne i duchowe.
Gdy Rozalia umierała, powie-
działa, że oddaje swoje życie za 
uwolnienie ks. Kazimierza Do-
brzyckiego, paulina, aresztowa-
nego przez gestapo, swojego 
ostatniego duchowego kierow-
nika, który rozpoznał jej mistycz-
ne dary duchowe.
Został uwolniony w dniu jej 
śmierci. I do końca swojego życia 
(zm. w 1974 r.) gromadził i opra-
cowywał notatki i wspomnienia 
Rozalii. Posłużyły one m.in. do 
zainicjowania procesu beatyfika-
cyjnego, który rozpoczął się 5 li-
stopada 1996 r. Stosowny dekret 
podpisał metropolita krakowski 
Kard. Franciszek Macharski.
Obie, Faustyna i Rozalia, także 
pokornie poddały się badaniom 
psychiatrycznym, aby wykluczyć, 
czy wizje, których doświadczają, 
nie mają podłoża chorobowego. 
Psychiatra, który badał Rozalię, wyznał, ze 
nawet nie wiemy, że wśród nas żyją święci.
Nasz „wielce oświecony” wiek XX i XXI na-
wet przesłanie Miłosierdzia Bożego zredu-
kował do pobłażliwości i samowoli. I stare 
porzekadło „hulaj dusza, piekła nie ma”… 
bo jest miłosierdzie, uczynił intensywnie lan-
sowanym programem życia wielu, tragicznie 
wielu…
Obie mistyczki doświadczyły wizji piekła, 
które wcale nie jest puste.
Ta przerażająca i nieodwracalna rzeczywi-
stość jest konsekwencją ostateczną odrzu-
cenia przez człowieka Boga jako swojego 
Stwórcy i Zbawiciela. Bóg nikogo nie odrzu-
ca, ale człowiek może odrzucić Boga. „Ale 
czy mu wolno?!” – to dramatyczne pytanie 
św. Jana Pawła II wciąż woła do naszych su-
mień.

Lata 1937-1939 obfitowały w życiu Roza-
lii przeżyciami mistycznymi, wśród których 
dominowała idea Intronizacji Chrystusa
w poszczególnych duszach, rodzinach, w Pol-
sce, a przez Polskę w innych narodach i pań-
stwach… Skutkiem tego aktu ma być nawró-
cenie się wielu dusz i podporządkowanie się 
przez nie prawu Bożemu. 
I znów – niezrozumienie, chybione inter-
pretacje i nadinterpretacje, które wypaczały
i zaciemniały mistyczne przesłanie dla Polski, 
przekazane Rozalii, sprawiły, że… owoc doj-
rzewał. Młyny Kościoła mielą powoli.
I choć obie mistyczki nigdy się nie spotkały za 
życia, to dziś już wiemy, że obie, w porządku 
świętych obcowania – będą obecne 19 listo-
pada 2016 r. w Łagiewnikach, w sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, gdzie nastąpi uroczysty 
Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, następ-
nego dnia powtórzony we wszystkich ko-
ściołach w Polsce. W Uroczystość Chrystusa 
Króla, która kończy jubileuszowy Rok Miło-
sierdzia w Kościele, uznamy Jego panowanie 
we wszystkich sferach naszego życia prywat-
nego, społecznego i politycznego. 

W Akcie Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana nie 
chodzi bowiem o „uczynienie” Go Królem, 
bo On Królem był, jest i będzie, ale w świe-
cie, który wyrzuca Boga z różnych sfer życia 
publicznego – uznanie z mocą Jego panowa-
nia – zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste! 
Eviva Cristo Rey! – powtórzymy za święty-
mi. Powtórzymy okrzyk wierności świętego 
czternastolatka, Jose Luisa Sancheza del Rio, 
meksykańskiego męczennika, ofiary masone-
rii, wyniesionego na ołtarze 16 października 
2016 r. przez papieża Franciszka.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyź-
nie, króluj w każdym narodzie…
Król Królów i Pan Panów nie jest z tego świa-
ta, ale jest cały i bez reszty dla tego świata.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Grób Rozalii Celakówny, Cmentarz RakowickiGrób Rozalii Celakówny, Cmentarz Rakowicki
w Krakowiew Krakowie
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Mel Gibson jest aktorem, któremu sławę 
przyniosły lata osiemdziesiąte i cykle filmów 
„Mad Max” oraz „Zabójcza broń”. W tym 
czasie zdobył na całym świecie tysiące fa-
nów, którym kolejne wcielenia aktora przypa-
dały mniej lub bardziej do gustu. Przez lata 
uchodził także za wzorowego męża i ojca, co
w środowisku największych gwiazd Hollywo-
od nie było częste i gorliwego katolika, trak-
tującego sprawy wiary nadzwyczaj poważnie. 
Poza filmami rozrywkowymi i komercyjnymi 
warto zauważyć zainteresowanie aktora tak-
że kinem artystycznym, np. tytułową jego rolę
w ekranizacji „Hamleta”, reżyserowanego 
przez Franka Zefirellego i niedoceniane filmy 
Petera Weira „Gallipoli” oraz „Rok niebez-
piecznego życia”. 
Przełomowym dla australijskiego aktora oka-
zał się rok 1996, w którym Gibson otrzymał 
dwa Oskary za wyreżyserowany przez siebie 
obraz „Waleczne serce – Braveheart”, przed-
stawiający losy Sir Williama Wallace’a, średnio-
wiecznego, szkockiego rycerza i buntownika, 
sprzeciwiającego się angielskiej koronie. Na 
przełomie wieków Gibson zagrał z większym 
i mniejszym powodzeniem w kilku filmach, 

jednak reżyserię pozostawiał innym, a szkoda, 
bo kolejna część „Zabójczej broni”, „Okup”, 
czy „Godzina zemsty”, były wyłącznie filmami 
rozrywkowymi, bez głębszej treści. 
W roku 2004 Gibson wyreżyserował najwięk-
sze swoje dzieło, „Pasję”, film o kilkunastu 
godzinach poprzedzających ukrzyżowanie 
Chrystusa. Znany ze swej religijności, stworzył 
sugestywne i kontrowersyjne pod względem 
realizmu pokazania cierpienia dzieło (krwawe 
sceny to swego rodzaju wyróżnik reżysero-
wanych przez Gibsona filmów), które zosta-
ło entuzjastycznie przyjęte przez chrześcijan 
na całym świecie. Kolejne sukcesy i nagrody 

ugruntowały pozycję aktora i reżysera, ale 
prawdopodobnie stały się też powodem kry-
zysu w życiu osobistym.
Seria skandali, m.in. antysemickie, wygłoszone 
po alkoholu tyrady rzucone w kierunku poli-
cjantów, rozwód i nieudane małżeństwo spo-
wodowały kilkuletnią banicję aktora. I mimo, 
że brał udział w kilku produkcjach, a sam wy-
reżyserował „Apocalypto", historię o walkach 
plemion prekolumbijskiej Ameryki Środkowej, 
pozostawał na uboczu głównego nurtu.
Wielki powrót nastąpił podczas tegorocznego 
festiwalu w Wenecji, podczas którego został 
zaprezentowany najnowszy film Gibsona. Po-
wrót do kina wojennego staje się dla reżysera 
także przepustką do powrotu na salony i jego 
odkupieniem.
Gibson podkreślał w serii wywiadów, których 
udzielił podczas promocji filmu, że „Przełęcz 
ocalonych” jest historią człowieka, którego 
bronią były silna wiara i wytrwałość wobec 
wyznawanych wartości. – Nie ma zbyt wielu 
osób, które potrafiłyby dokonać tego co on. 
Skromność, którą wykazał przy omawianiu 
swych wojennych czynów, świadczy jeszcze 
bardziej o jego wyjątkowym charakterze. 

Prawda jest taka, że Desmond 
odmawiał przez lata wszyst-
kim chętnym do nakręcenia fil-
mu na podstawie jego historii. 
Podkreślał, że „prawdziwymi 
bohaterami” są ci, którzy zo-
stali zakopani w ziemi. Uzna-
łem, że w dzisiejszym kinie,
w którym najważniejsi są fik-
cyjni „superbohaterowie”, war-
to celebrować czyny prawdzi-
wego bohatera – podkreślił 
reżyser „Pasji”.
Oglądając „Przełęcz…” zasta-
nawia wielopłaszczyznowość 
i wielość wątków, które zdo-

łał podjąć w swym dziele Gibson. Film opo-
wiada nie tylko o wytrwałości, ale również
o silnym przeświadczeniu głównego bohate-
ra, aby mimo swej niewielkiej, zdawałoby się, 
przydatności bojowej istnieje w Dossie wola 
włączenia się do walki w jednym szeregu
z kolegami. Jest to także historia o relacjach 
panujących w rodzinie, wychowaniu, środo-
wisku w którym się dojrzewa, budzącej się 
miłości i wyborze między nią a obowiązkiem. 
Jest to wreszcie także opowieść o tym, że każ-
dy ma do wypełnienia swoją rolę, na pozór 
nie zawsze oczywistą i łatwą do odczytania. 
W „Przełęczy…”, choć jest to film afirmujący 

pokój, łatwo dostrzec, prawdę, że Doss, nie 
mógłby pozostawać wierny swoim pacyfi-
stycznym przekonaniom, gdyby obok niego 
nie stali żołnierze, którzy w razie zagrożenia 
nie zawahają się stanąć w jego obronie. Przy-
pomina to trochę sytuację kapelanów w nie-
których armiach, którzy mają swoich ochro-
niarzy, dzięki czemu sami nie muszą nosić 
broni.
Znając historię Dossa przed obejrzeniem fil-
mu, zastanawiałem się, w jaki sposób reżyser 
pokaże heroiczny akt wyniesienia spod ognia 
karabinów 70. rannych kolegów. Czy będzie 
to przepatetyzowany moment, z zaangażo-
waną muzyką i powiewającym amerykańskim 
sztandarem w tle, czy w sposób symboliczny 
z umiarem, ale i napięciem. Sądzę, że Gibson 
dość zgrabnie wybrnął z tego dylematu, nie 
epatując emocjami w sposób nadmierny,
a jednocześnie pokazując wyjątkowość tej sy-
tuacji. Co oznacza, że potrafił w sposób wła-
ściwy rozłożyć akcenty. Doss wznosi modlitwę 
do Boga: „Panie pozwól uratować mi jeszcze 
tylko tego jednego”, i znika w dymie, aby 
za moment pojawić się z kolejnym rannym
na plecach.
Reżyser z humorem podchodzi do koszaro-
wego życia żołnierzy, z sympatią prowadzi 
nas przez historię romantycznej i nieco kiczo-
watej znajomości z pielęgniarką, w której za-
kochuje się główny bohater. Tragedię wojny, 
pokazaną bez litości dla widza, uwydatnia 
zderzenie z życiem w pokoju i szczęściem na 
łonie rodziny.
Podobnie jak w innym epickim dziele Gibsona 
na temat wojny „Byliśmy żołnierzami”, tak i 
w dziele najnowszym praca kamery jest per-
fekcyjna. W wielu filmach zdarza się, że gdy 
przed oczami widza toczy się wojna całość 
obrazu drży, staje się nieczytelna, a widzowie 
męczą się, uczestnicząc w koszmarze monta-
żu i zdjęć kręconych z ręki. Sceny zaprezento-
wane w „Przełęczy…”, mogą śmiało konku-
rować ze zdjęciami naszego rodaka Janusza 
Kamińskiego, laureata Oskara za „Szeregow-
ca Ryana”. Jest i dynamika, i płynność, widz 
nie czuje się oszukany. Całości dopełniają zna-
komity dźwięk i równie dobra muzyka.
Świetne, paradokumentalne zakończenie fil-
mu wzrusza. Widzimy tu prawdziwego Do-
ssa, wypowiedzi jego kolegów, postacie ludzi, 
którzy właściwie wypełnili obowiązek wobec 
Ojczyzny i siebie nawzajem. „Przełęcz ocalo-
nych”, to solidne, męskie kino z przesłaniem.

Krzysztof Stępkowski
fot. materiały prasowe

Od 4 listopada na ekranach kin można oglądać „Przełęcz ocalonych”, najnowsze 
dzieło Mela Gibsona, reżysera m.in. „Pasji”, „Byliśmy żołnierzami” i „Waleczne ser-
ce – Braveheart”. Najnowszy film Gibsona przenosi widzów w schyłkowy okres
II wojny światowej, w którym Amerykanie toczą ciężkie walki z Japończykami
o każdą wyspę i skrawek lądu na Pacyfiku. Strategicznym celem jest wyspa Oki-
nawa, której zdobycie może oznaczać ostateczną klęskę Japonii. Razem z setka-
mi tysięcy amerykańskich żołnierzy trafia tu Desmond T. Doss, sanitariusz, który 
ze względu na przekonania odmawia noszenia broni. Traktowany z nieufnością, 
oskarżany o tchórzostwo, wkrótce udowadnia, jak bardzo się wobec niego mylo-
no. Podczas najcięższych starć, wielokrotnie ryzykując życiem, wydostaje z ognia 
walki ponad 70. rannych żołnierzy. Tak rodzi się legenda bohatera, którego jedyną 
bronią są trzy cnoty kardynalne: wiara, nadzieja i miłość…

Przełęcz ocalonychPrzełęcz ocalonych
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Warto pomyślećWarto pomyśleć
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 2 lutego 1874 r. w Szepinkach, w powiecie 
mohylewskim, jako syn Wilhelma i Eleonory z domu 
Smolińskiej. W 1892 r., po ukończeniu gimnazjum 
w Kamieńcu Podolskim, wstąpił do Seminarium Du-

chownego diecezji łucko-żytomierskiej w Żytomierzu. W 1896 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie z rąk bp. Cyryla Lubowidzkiego, sufragana 
łucko-żytomierskiego. Sakrament kapłaństwa mógł przyjąć na mocy 
specjalnej dyspensy papieskiej, ponieważ w chwili święceń miał za-
ledwie 22 lata i 4 miesiące. Pracował w diecezji łucko-żytomierskiej 
zachowując przynależność do diecezji kamienieckiej.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Brasławiu. Na skutek 
rozmaitych szykan ze strony władz carskich był przenoszony nieustannie 
z parafii do parafii. W ciągu pierwszych 19 lat po święceniach pracował 
w 27 parafiach, m.in. jako administrator parafii Niewirków w dekana-
cie Nowogród Wołyński i parafii Sokół w dekanacie łuckim. Za swoją 
patriotyczną postawę kilkakrotnie był skazywany na odosobnienie w zli-
kwidowanym klasztorze w Zasławiu. W końcu dekretem generał-guber-
natora Nikołaja Klejgelsa w 1913 r. został wydalony poza diecezję łucko-
żytomierską. Miejscem zesłania był Jarosław nad Wołgą, gdzie spędził 
prawie pięć lat, prowadząc pracę duszpasterską wśród miejscowych 
Polaków. W 1915 r. na pierwszym Zjeździe Polaków w Moskwie napięt-
nował z wielką odwagą Rosjan za ich stosunek do Polaków. Po rewolucji 
lutowej jako jeden z pierwszych wziął udział w organizowaniu polskich 
oddziałów w Jarosławiu. Następnie na prośbę bp. Jana Cieplaka, ad-
ministratora archidiecezji mohylewskiej, objął probostwo w Taszkiencie, 
otaczając opieką duszpasterską cały Turkiestan. Ukończył rozpoczętą 
przez poprzednika budowę kościoła. Sprawował opiekę duszpasterską 
nad rzeszą Polaków, wygnańców i jeńców wojennych.
W połowie 1917 r. wrócił na Podole. Objął probostwo parafii Świętej Anny 
w Barze. Wykazał wielką aktywność, organizując szkoły, uczestnicząc
w konspiracji niepodległościowej. Opiekował się prześladowanymi Żyda-
mi. Kijowska ofensywa wojsk polskich na wiosnę 1920 r. przyniosła wy-
zwolenie Baru. Korzystając z tej okazji na krótko wyjechał do Warszawy. 
Jednak zmiana sytuacji na froncie uniemożliwiła mu powrót do parafii.
W stolicy wstąpił do Wojska Polskiego. 5 lipca 1920 r. został miano-

wany kapelanem Kadry Marynarki Wojennej w Toruniu. 8 października 
1920 r. został zastępcą dziekana Okręgu Generalnego nr I w Warsza-
wie. 8 listopada 1920 r. biskup Polowy WP Stanisław Gall mianował go 
kapelanem Naczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego. Po wojnie polsko-
bolszewickiej został zweryfikowany w stopniu dziekana. 25 paździer-
nika 1921 r. udzielił w Belwederze ślubu Aleksandrze Szczerbińskiej
i Józefowi Piłsudskiemu. Później był również kapelanem Prezydenta RP 
Stanisława Wojciechowskiego.
Po przewrocie majowym zrzekł się funkcji kapelana. 15 listopada 1926 r.
objął parafię Świętej Anny w Grodzisku Mazowieckim, zamieniając na 
tym miejscu ks. Mikołaja Bojanka, który został kapelanem Prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego. Wyremontował stary kościół Świętej Anny 
oraz kaplicę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia na cmentarzu pa-
rafialnym. W 1930 r. został mianowany proboszczem parafii Świętego 
Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim. W tym samym 
roku wrócił do diecezji łuckiej. Wykładał homiletykę i teologię pa-
storalną w Seminarium Duchownym w Łucku. W 1931 r. został pro-
boszczem parafii Świętej Anny w Kowlu. W 1935 r. został dziekanem 
dekanatu kowelskiego. Po zajęciu Wołynia przez Armię Czerwoną zor-
ganizował przy parafii pomoc dla uchodźców.
28 czerwca 1940 r. został aresztowany przez NKWD. 1 listopada 1940 r.
skazany został na karę śmierci z zamianą na 10 lat łagrów. Odmówił 
podpisania prośby o ułaskawienie. Prawdopodobnie 1 kwietnia 1941 r.
został wywieziony z łuckiego więzienia w nieznanym kierunku. Od 
tego momentu brak wiadomości o jego losach. Jedna z relacji mówi, 
że zginął na etapie, pchnięty przez konwojenta do dołu z wapnem, 
jako niezdolny do dalszego marszu. Mógł zostać zamordowany pod-
czas likwidacji łuckiego więzienia 22 czerwca 1941 r.
Ks. Tokarzewski był autorem kilku książek, m.in. pamiętników „Straż 
przednia (ze wspomnień i notatek)”. Został odznaczony Krzyżem Nie-
podległości, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Był protonotariuszem apostolskim (infuła-
tem), szambelanem papieskim oraz kanonikiem honorowym Kapituły 
Katedralnej Łuckiej. Jego imię nosi ulica w Grodzisku Mazowieckim.

Bogusław Szwedo

Ks. podpułkownik Marian Tokarzewski (1874–1941) – kapłan diecezji kamienieckiej
i łucko-żytomierskiej, protonotariusz apostolski, kapelan Marszałka Józefa Piłsudskiego

Jego publikacja „Na 
chwałę Bożą. Rys his-
toryczny kościoła gar-
nizonowego w Skier-
niewicach“ pokazuje,

że w żołnierskiej duszy zapis: Bóg Honor
Ojczyzna, jest nie do wymazania. Mimo roż-
nych zawirowań politycznych. I choć garnizo-
nu Skierniewice już prawie nie ma – wierna 
wspólnota wojskowa trwa przy swoim Koście-
le z placu Jana Pawła II. 
Rok 2016 – to rok jubileuszu 90 lecia Kościoła 
garnizonowego w Skierniewicach i doskonała 
okazja przypomnienia kapelanów, probosz-
czów, którzy budowali tę wspólnotę. A dla 
tych, którym służyli Bożym słowem i sakra-
mentami – okazja do wyrażenia wdzięczności, 
choćby w pamięci modlitewnej. Wśród paste-

Kościół i wojsko w Skierniewicach – historia trwania na dobre i złe
To historia opowiedziana z miłością do małej ojczyzny. Do garni-
zonu Skierniewice i jego duchowej przystani – Kościoła Garnizono-
wego. To piękne, że trudu opisania 90 letniej historii wojskowego 
kościoła w Skierniewicach podjął się nie zawodowy historyk, ale 
jeden z mundurowych wiernych, ppłk rez. Andrzej Krysiak – pa-
sjonat regionalnej historii. 

T
z
w

rzy  wojskowego duszpasterstwa katolickiego, 
którzy tu posługiwali, jest wielu, którzy już 
odeszli. Jest wśród nich m.in. ks. mjr Edward 
Choma, zamordowany w Katyniu.
Andrzej Krysiak dokonał pracowitej kwerendy 
w różnych archiwach, by przypomnieć nazwi-
ska wszystkich księży, związanych ze skiernie-
wicką parafią wojskową.
Publikacja zawiera także bogatą dokumen-
tację fotograficzną… Wartość tego rodzaju 
pracy nie sprowadza się jednak tylko do jej 
warstwy dokumentacyjnej. Myślę, że równie 
ważna będzie refleksja samych wiernych któ-
rych ta wspólnota duchowo ukształtowała…
Mijają lata, ludzie opuszczają swoje rodzin-
ne gniazda, parafie swojego dzieciństwa, by 
szukać szczęścia w tzw. szerokim świecie. Ale 
przychodzi taki moment w życiu, kiedy  wraca-

my do życiodajnych żródeł 
naszego człowieczeństwa. 
Pamiętam, z jakim wzru-
szeniem, po wielu latach, 
w domu mojego dzieciństwa sięgnęłam po 
podobną publikację, wydaną z okazji 50. lecia 
parafii mojego dzieciństwa – św. Jana Kan-
tego na warszawskim Żoliborzu. Ile dobrych 
myśli, które ogrzewały ducha, gdy patrzyłam 
na znajome twarze kapłanów: ks. Teofila Bo-
guckiego czy mojego katechety ks. Wiesława 
Kalisiaka.
Myślę, że wielu parafian kościoła Garnizono-
wego w Skierniewicach z wielką wdzięczno-
ścią spojrzy po latach na twarze swoich ka-
pelanów: ks. Marka Pietrusiaka, ks. Dariusza 
Kowalskiego, ks. Pawła Piontka i tylu innych, 
którzy przekazali im bezcenny skarb. Taki, któ-
ry się w życiu jedynie liczy – miłość Pana Jezusa
i jego Matki – Hetmanki Żołnierza Polskiego. 

Andrzej Krysiak, Na chwałę Bożą. Rys histo-
ryczny kościoła garnizonowego w Skierniewi-
cach, Skierniewice 2016, ss. 350.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Początek życia człowieka w oczach BogaPoczątek życia człowieka w oczach Boga

Bóg jest miłośnikiem życia. Stworzył świat 
wraz z wszelkimi istotami, ponieważ jako 
Źródło i Początek życia pragnie dzielić się 
nim w sposób hojny i je nieustannie po-
mnażać. W Księdze Mądrości czytamy: „Nie 
dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie 
gotujcie sobie zguby własnymi rękami! Bo 
śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zgu-
by żyjących. Stworzył bowiem wszystko po 
to, aby było, i byty tego świata niosą zdro-
wie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu 
ani władania Otchłani na tej ziemi” (Mdr 1, 
12-14). Wszystko zatem, co Bóg czyni, nakie-
rowane jest na życie: powoływanie do istnie-
nia, obdarzanie bytami niosącymi zdrowie, 
ostrzeganie przed występnym życiem, które 
wiedzie ku śmierci: „Ja nie pragnę śmierci 
występnego, ale jedynie tego, aby występny 
zawrócił ze swej drogi i żył” (Ez 33, 11). Bóg 
nie tylko obdarza życiem, ale je też podtrzy-
muje (zob. Ps 54, 6) i nad nim czuwa (zob. Ps 
121, 7). Staje w jego obronie (zob. Ps 27, 1).
Bóg kocha życie, gdyż jest ono niezwykle 
cenne. Gdy błogosławił Noemu i jego po-
tomstwu na nowej ziemi, dał im przykaza-
nie, by nie spożywali mięsa „z krwią życia”: 
„Upomnę się o waszą krew przez wzgląd 
na wasze życie – upomnę się o nią u każde-
go zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka
o życie człowieka i u każdego – o życie bra-
ta” (Rdz 9, 5). Dla Boga życie człowieka jest 
tak wartościowe, że „upomni się” o nie nie 
tylko u zabójcy, ale nawet u każdego zwie-
rzęcia. Jego Słowo mówi nam, że nikt nie jest
w stanie uiścić adekwatnej ceny za swoje ży-
cie, gdyż jest ono zbyt kosztowne (zob. Ps 49,
8-9). Za życie człowieka Bóg dał życie swo-
jego Syna – to największy dowód, jak cenne 
jest w Jego oczach nasze istnienie.

Biblia o życiu nienarodzonym

Nasi starsi bracia w wierze przyjęli praktykę 
zrównywania statusu matki i dziecka do-
piero po jego urodzeniu. Według wykładni 
Prawa Mojżeszowego – Halachy noworodek 
jest uznawany za osobę w chwili, gdy  opu-
ści kanał rodny matki. W przypadku innego 
ułożenia się noworodka decyduje ukazanie 
się połowy ciała. Tę zasadę najlepiej obrazu-
je fragment Miszny, który mówi, że w razie 
trudności z urodzeniem dziecka, „należy 
rozerwać na kawałki płód w jej łonie, gdyż 
jej życie jest ważniejsze niż życie płodu. Gdy-
by tylko pojawiła się głowa (lub jej większa 
część), nie może on być uszkodzony, ponie-
waż nie możemy poświęcić jednego życia 
dla drugiego”. Ujęcie przez Żydów tematu 
życia nienarodzonego w taki sposób może
z pewnością zadziwić każdego, kto zna Pismo 
Święte. Znajdujemy w nim bowiem wiele 
pięknych opisów odnoszących się do ludzkiej 
egzystencji rozwijającej się w łonie matki.

Bóg własnoręcznie
kształtuje człowieka 
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utka-
łeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, 
że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne 
podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz 
moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy
w ukryciu powstawałem, utkany w głębi zie-
mi. Oczy Twoje widziały me czyny i wszyst-
kie są spisane w Twej księdze; dni określone 
zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie 
nastał (Ps 139, 13-16). 
Psalmista ukazuje z jaką precyzją Bóg kształ-
tuje człowieka w łonie matki. Jego działanie 
porównane jest do pracy tkacza, która wyma-
ga wysiłku, koncentracji i kunsztu. Człowiek 
zatem jest arcydziełem i autor psalmów pra-
gnie dziękować Stwórcy za jego „mistrzow-
skie wykonanie”. Bóg doskonale zna każdą 
istotę, którą stworzył, przenika jej myśli, za-
miary i duszę (zob. Ps 139, 1-4). Wszystko, 
cokolwiek człowiek zrobi, każde wydarzenie, 
każdy przyszły dzień został już zapisany. Sło-
wa te odnoszą się do wszechwiedzy Boga, 
ale również mogą kierować nasze myśli
w stronę genetyki. Dziś wiemy już, że wraz 
z połączeniem w komórek rozrodczych męż-
czyzny i kobiety powstaje nowy, odrębny 
byt o niezwykłym potencjale rozwojowym, 
w którym zakodowane zostały informacje 
m.in. o jego wyglądzie, płci, usposobieniu, 
zdolnościach, skłonnościach czy ryzyku za-
chorowania na określone choroby. Żadna
z tych cech nie jest jeszcze „zrealizowana”
i dostrzegalna dla świata, a już została zapi-
sana w tej maleńkiej komórce.
Psalm 139 nie jest bynajmniej jedynym miej-
scem, w którym Biblia mówi o stwarzaniu 
człowieka w łonie matki przez Boga. Podob-
nie Hiob w obawie, że postąpił niewłaściwie 
wobec swojego sługi mówi: „Jak mnie, tak 
jego we wnętrzu uczynił, On sam nas w ło-
nie utworzył” (Hb 31, 15). Również sam Bóg 
mówi o sobie: „Tak mówi Pan, twój Odku-
piciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki” 
(Iz 44, 24). Ciekawym fragmentem jest ten, 
w którym Hiob opisuje jak jego życie roz-
wijało się od poczęcia: „Twe ręce ukształto-
wały mnie, uczyniły: potem rozmyśliłeś się, 
chcesz zniszczyć? Wspomnij, żeś ulepił mnie 
z gliny: i chcesz obrócić mnie w proch? Czy 
mnie nie zlałeś jak mleko, czyż zsiąść się nie 
dałeś jak serowi? Odziałeś mnie skórą i cia-
łem i spiąłeś żyłami i kośćmi” (Hi 10, 8-11). 
Narracja Hioba nie przypomina dzisiejszej 
nauki o życiu prenatalnym. Jest raczej bliż-
sza traktatowi Arystotelesa „O rodzeniu się 
zwierząt”. Analogia między kształtowaniem 
się organizmu ludzkiego a ścinaniem się 
mleka do konsystencji sera była charaktery-
styczna dla starożytności. Hiob zatem mówi 
językiem ówczesnych mu ludzi zgodnie 
z obowiązującą wiedzą na ten temat. Nie 

znajdziemy w Biblii rozpraw naukowych 
wyjaśniających sposób powstania świata, 
czy rzucających światło na przebieg em-
briogenezy. Jednak Hiob nie miał żadnych 
wątpliwości, że Bóg sam go ukształtował. 
I to jest właśnie to, czego powinniśmy po-
szukiwać w Biblii – odpowiedzi na to Kim 
jest Bóg i kim my jesteśmy dla Niego. 

Bóg powołuje człowieka
zanim się narodzi
Eliasz otrzymał od Boga nakaz namaszcze-
nia na proroka Elizeusza (zob. 1 Krl 19, 16). 
Taka wówczas była tradycja powoływania 
na urząd proroka w Izraelu. Jednak pew-
nego razu Bóg kieruje do bardzo młodego 
mężczyzny imieniem Jeremiasz zaskakujące 
słowa: „Zanim ukształtowałem cię w łonie 
matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 
poświęciłem cię, prorokiem dla narodów 
ustanowiłem cię” (Jr 1, 5). Jeremiasz został 
namaszczony przez Boga na proroka już 
w czasie prenatalnym. Stwórca doskonale 
go znał, sam ukształtował go we wnętrzu 
matczynego ciała i już wtedy powołał do 
głoszenia słowa Pańskiego. Zatem jego ży-
cie było podwójnie cenne – zarówno przez 
wartość, jaką ma życie samo w sobie oraz 
dzięki szczególnemu powołaniu. Księga Sy-
racha wspomina historię powołania Jeremia-
sza, cierpienia jakich doświadczył i wskazuje 
na jego godność proroka przez podkreślenie, 
że „skrzywdzili tego, który w łonie matki był 
poświęcony na proroka” (por. Syr 49, 7). 
Podobnie Izajasz mówi o sobie: „Powołał 
Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrz-
ności wspomniał moje imię” (Iz 49, 1). Bóg 
wspomina jego imię jeszcze przed narodze-
niem. Prawdopodobnie chodzi tu o analogię 
do najgłębszej istoty człowieka, jego tożsa-
mości, którą w pełni zna tylko Stwórca. Bóg 
zatem jest świadomy potencjału ukrytego w 
człowieku, wie kim on może się stać, do cze-
go został przeznaczony. Fragment ten należy 
do tzw. Drugiej Pieśni Sługi Pańskiego, a więc 
w sposób prorocki odnosi się do Chrystusa. 
Maryja jeszcze przed poczęciem Jezusa po-
znała Jego imię, a także tożsamość Mesjasza, 
„Syna Najwyższego” (zob. Łk 1, 32).  Autor 
Listu do Hebrajczyków nawiązał do idei po-
woływania wielkich proroków i odniósł ją 
do Chrystusa, przytaczają Psalm 40: „Przeto 
przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru 
nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopale-
nia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. 
Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi na-
pisano o Mnie – abym spełniał wolę Twoją, 
Boże” (Hbr 10, 5-7). Preegzystujący Syn Boży 
przychodzi na ziemię, aby położyć kres krwa-
wym ofiarom, które nie mają mocy wymazać 
ludzkich grzechów raz na zawsze. Pozwala, 
aby Bóg ukształtował Mu ciało dokładnie
w taki sam sposób, jak ciało poprzedzających 
Go proroków. Tylko początek Jego zaistnienia 
jako człowieka różni się od naszego, gdyż nie 
towarzyszy mu męskie nasienie.
Wreszcie św. Paweł mówi o sobie: „(...)  
spodobało się Temu, który wybrał mnie jesz-

„Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo 
gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, 
gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz 
wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia!” (Mdr 11, 24-26).
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cze w łonie matki mojej i powołał łaską swo-
ją, aby objawić Syna swego we mnie, bym 
Ewangelię o Nim głosił poganom” (Ga 1,
15-16). Również on został powołany do wiel-
kich rzeczy jeszcze przed swoim narodze-
niem, kiedy rozwijał się pod sercem swojej 
matki. Nikt długo nie przypuszczał, że stanie 
się misjonarzem pogan. Jednak wola Boża 
wypełniła się w jego życiu. Bóg pragnie by 
było tak z każdym z nas –  byśmy realizowali 
dzieła, do których nas od początku powołał 
(zob. Ef 2, 10). 

Poczęcie człowieka łączy się
z narodzinami 
Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy.
A ona poczęła i urodziła Kaina (Rdz 4, 1). 
Stary Testament wielokrotnie przy-
wołuje początek czyjegoś życia 
używając słowa „poczęła” lub 
„poczęty”. Co ciekawe, najczęściej 
nazywa istotę ukrytą w brzuchu 
matki „dzieckiem”, „niemowlę-
ciem”, „synem”, „córką” lub jego 
imieniem. Mamy więc do czynie-
nia z określoną jednostką, a nie 
bezkształtną masą komórek: Ewa 
poczęła i urodziła Kaina, Bilha 
poczęła i urodziła Jakubowi syna 
(zob. Rdz 30, 4), cudzołożnica 
poczęła dzieci obcego mężczyzny 
(zob. Syr 23, 23), żona proroka 
Ozeasza poczęła i porodziła córkę 
(zob. Oz 1, 6), niemowlę podsko-
czyło radośnie w łonie Elżbiety 
(Łk 1, 44). Określenie „płód” po-
jawia się zwykle w odniesieniu do 
potomstwa zwierząt: „Kładą się
i młode swe rodzą, na świat wyda-
ją swój płód” (Hi 39, 3) lub poro-
nienia („nefel” – wypadły): „Szczę-
śliwszy od niego nieżywy płód, bo 
przyszedł jako nicość i odchodzi w 
mroku, a imię jego mrokiem zakry-
te; i nawet słońca nie widział, i nie 
wie niczego; on większy ma spo-
kój niż tamten” (Koh 6, 3-5). Sło-
wo „zarodek” natomiast występu-
je tylko raz w Psalmie 139: „Oczy 
Twoje wdziały mój zarodek”, co 
Biblia Tysiąclecia tłumaczy jako 
„czyny” (zob. Ps 139, 16). Dosłow-
nie zdanie to powinno brzmieć: 
„Twoje oczy widziały, gdy jeszcze 
byłem substancją” („gol-mi” od 
wyrazu „go-lem”). Jednocześnie 
poczęcie niemal zawsze łączy się
z narodzinami. Dla Biblii są to dwa synonimy 
początku życia konkretnego człowieka: „Pod 
jabłonią obudziłem cię; tam poczęła cię mat-
ka twoja, tam poczęła cię ta, co cię zrodziła” 
(Pnp 8, 5).

Biblia udziela głosu
poczętemu życiu
Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna.
A gdy walczyły z sobą dzieci w jej łonie, 
pomyślała: «Jeśli tak bywa, to czemu mnie 
się to przytrafia?» Poszła więc zapytać o to 
Pana, a Pan jej powiedział: «Dwa narody 
są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą
z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy 

od drugiego, starszy będzie sługą młodsze-
go» (Rdz 25, 21-23).
Biblia nie tylko nazywa poczęte życie osobą, 
ale również nadaje znaczenie jego działaniu. 
Ruchy płodowe bliźniąt zaniepokoiły Rebe-
kę, więc postanowiła poszukać przyczyny 
tego zjawiska. Zwróciła się z tą sprawą do 
Boga, który doskonale znał obu jej synów 
i przewidział ich przyszłość. Mieli stać się 
początkiem dwóch zwalczających się wza-
jemnie narodów: Izraelitów i Edomitów. Ru-
chy, które odczuwała Rebeka, nie były więc 
przypadkowe, ale oddawały charakter jej 
potomstwa i stanowiły proroctwo, które wy-
pełniło się w odpowiednim czasie. Podobnie 
Elżbieta doświadczyła niezwykłego odczu-
cia ze strony dziecka ukrytego w jej wnę-

trzu: „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 
Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 
a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1, 41). 
Jan Chrzciciel „podskoczył”, gdy usłyszał 
pozdrowienie Matki Jezusa. Zareagował na 
jej głos intencjonalnie, co dla Elżbiety było 
oznaką radości (zob. Łk 1, 44). Ewangelia św. 
Łukasza na długo zanim wynaleziono USG
i zaczęto przeprowadzać badania prenatal-
ne, zarejestrowała fakt, że poczęte dziecko 
w łonie matki może przeżywać określone 
emocje i posiadać zdolność do rozpozna-
wania głosu osób bliskich. Jednocześnie re-
akcja Jana łączy się z napełnieniem Duchem 
Świętym Elżbiety. Prorok, choć jeszcze się nie 

narodził, ma udział w rzeczywistości ducho-
wej. Jeszcze przed jego poczęciem anioł Pań-
ski zapowiada Zachariaszowi, że już w łonie 
matki będzie napełniony Duchem Świętym 
(zob. Łk  1, 15). Na tym przykładzie widzimy, 
że człowiek od pierwszych chwil swojego ży-
cia może wejść w relację z Bogiem i stać się 
poniekąd odbiorcą Jego łaski.

Dzieci są darem Boga
Oto dzieci są darem Pana, Podarunkiem jest 
owoc łona (Ps 127, 3).
Pismo Święte ukazuje nam dzieci jako dar
i Boże błogosławieństwo. Wielokrotnie mo-
żemy przeczytać o nieszczęściu kobiet, które 
były bezpłodne i modliły się do Boga o po-
moc. Wśród nich są: Sara (zob. Rdz 11, 30. 

21, 6-7), Rebeka, (Rdz 25, 21), Ra-
chela (zob. Rdz 30, 22-24), matka 
Samsona (zob. Sdz 13, 2-3), Anna 
(1 Sm 1, 10-11), Elżbieta, która po 
urodzeniu Jan Chrzciciela cieszyła 
się: „Tak uczynił mi Pan – mówiła 
– wówczas, kiedy wejrzał łaskawie 
i zdjął ze mnie hańbę w oczach 
ludzi” (Łk 1, 25). Poprzez potom-
stwo Lea rywalizowała z Rachelą
o względy męża: „A gdy Lea znów 
poczęła i urodziła szóstego sy-
na Jakubowi, rzekła: «Obdarował 
mnie Bóg wspaniałym darem, te-
raz będę już miała pierwszeństwo 
u mego męża, gdyż urodziłam mu 
sześciu synów!»” (Rdz 30, 19-20). 
Potomstwo jest szczęściem nie 
tylko dla kobiety, ale także dla jej 
męża. Jego synowie są „jak sa-
dzonki oliwki dokoła jego stołu” 
(Ps 128, 3). Psalm 127 mówi na-
tomiast: „Oto synowie są darem 
Pana, a owoc łona nagrodą. Jak 
strzały w ręku wojownika, tak sy-
nowie za młodu zrodzeni. Szczę-
śliwy mąż, który napełnił nimi 
swój kołczan” (Ps 127, 3-5).

Jezus przeszedł tę drogę

Syn Boży, przychodząc na świat, 
przeszedł przez wszystkie etapy 
życia. Stał się człowiekiem od po-
czątku do końca: od poczęcia po-
przez narodziny aż po śmierć. Nie 
pominął szczególnej drogi, jaką 
jest życie prenatalne. Tylko ono 
wiedzie do narodzin i z całą sta-
rannością nas do nich przygoto-

wuje. Jeśli wierzymy, że Jezus uświęcił nasze 
człowieczeństwo, to musimy przyznać, że 
uświęcił również okres, w którym w wyniku 
podziału komórek i skomplikowanych pro-
cesów biologicznych kształtuje się człowiek. 
Zjawisko to pozostaje wielką tajemnicą. Ta 
nowa istota rozwijająca się pod sercem mat-
ki, kiedyś będzie czyimś mężem, bratem, 
ojcem. Może to przyszły lekarz, który wynaj-
dzie lek na raka albo sportowiec – trzykrot-
ny mistrz Olimpiady lub polityk, który spełni 
marzenia Polaków o dobrobycie i uczciwo-
ści? Trzeba tylko dać temu życiu szansę. 

Karolina Kwaśniewska-Maroń
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Spośród 75 filmów nadesłanych z 18 państw 
świata jury wytypowało do konkursu 30 ob-
razów. Uroczystą galę rozpoczęło wspomnie-
nie niedawno zmarłego wybitnego reżysera, 
Andrzeja Wajdy, który dwa lata temu, pod-
czas V Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Historycznych i Wojskowych, uhonorowany 
został Platynową Szablą. – Gdy ministrowie 
wręczyli mu szablę, powiedział, że ta broń 
w magiczny sposób do niego wraca. Kiedyś 
bowiem dostał pod opiekę oficerską szablę 
swego ojca, ale wojenny czas nie pozwolił 
mu jej zachować. W otrzymanej nagrodzie 
odnalazł tamtą ważną dla siebie, a utraconą 
kiedyś pamiątkę osobistą. Zawsze będzie-
my powracać do Jego filmowych arcydzieł. 
Pozostanie nam w pamięci obraz mistrza 
siedzącego z Platynową Szablą na naszej wi-
downi, a także jego słowa przyjazne widzom 

i artystom – powiedział Andrzej Brzoza, dy-
rektor programowy Festiwalu. 
Słowa powitania i wdzięczności dla organi-
zatorów festiwalu wypowiedział płk Jacek 
Macyszyn, dyrektor Muzeum Ordynariatu 
Polowego. Do zebranych zwrócił się także 
Sławomir Frątczak, dyrektor Departamen-
tu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Jak 
podkreślił, festiwal stanowi kolejną odsłonę 
tworzonej polityki historycznej. Pogratulował 
organizatorom i dokonał otwarcia festiwalu.
Dyrektor Frątczak odczytał także list od prof. 
Wojciecha Fałkowskiego, wiceministra Obro-
ny Narodowej. – Objęcie patronatu honoro-
wego nad VII MFFHiW to wyraz uznania dla 
organizatorów festiwalu, promującego filmy 
o tematyce historycznej i wojskowej, u któ-

rego podstaw leży misja wypełniania białych 
plam historii Europy Środkowo-Wschodniej. 
Pamiętajmy, że pamięć historyczna czasów 
minionych jest dziedzictwem stanowiącym 
fundament każdego narodu – napisał mini-
ster Fałkowski.
W drugiej części uroczystości wręczone zo-
stały nagrody specjalne VII MFFHiW. Jedną 
z nich wręczył biskup polowy Józef Guzdek, 
który objął honorowy patronat nad imprezą.
– Szabla to symbol walki. Życie jest bojowa-
niem, życie jest walką. Dziś wojuje się nie 
tylko przy pomocy szabli, ale także za po-
mocą słowa i obrazu. Stąd tak ważna rola 
filmu, który potrafi powiedzieć więcej niż 
wiele słów – powiedział bp Guzdek wręcza-
jąc Krzysztofowi Tadejowi, Srebrną Szablę. 
Nagroda została przyznana za film „Życia 
nie można zmarnować”, który opowia-

da o o. Zbigniewie Strzałkowskim
i o. Michale Tomaszku, dwóch pol-
skich franciszkanach zamordowa-
nych przez terrorystów z organizacji 
„Świetlisty szlak” i beatyfikowanych 
w grudniu 2015 roku.
Reżyser filmu podziękował za na-
grodę Biskupowi Polowemu i pod-
kreślił, że choć wiele można mówić 
o zamordowanych franciszkanach, 
to jedna myśl, która płynie z prze-
słania ich życia i męczeńskiej śmierci 
wydaje mu się najważniejsza. – Gdy-
bym miał wybrać jedną rzecz z tej 
historii to byłaby to chyba ta chęć 
czynienia i pozostawiania po sobie 
dobra – powiedział. Tadej podkre-
ślił, że w trakcie realizacji filmu za-

skoczyła go wdzięczność i pamięć jaką ota-
czani są zamordowani zakonnicy. Dodał, że 
miał okazję na własne oczy zobaczyć z jaką 
radością celebrowali zwycięstwo dobra nad 
złem miejscowi, uczestniczący w uroczysto-
ściach w rocznicę śmierci franciszkanów.
Biskup Mirosław Wola, naczelny ewangelic-
ki duszpasterz wojskowy, wręczył Srebrną 
Szablę Mirosławowi Borkowi za film „List 
biskupów“. Ikonę, nagrodę Prawosławnego 
Ordynariusza Wojskowego Jerzego Pańkow-
skiego otrzymał film Agnieszki Piwar „Rajd 
Katyński“. Podczas Gali wręczony został 
także Puchar Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, który otrzymał Przemysław 
Bednarczyk, reżyser filmu „Zapomniany le-
gion“. Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski 

Film o męczennikach z PariacotoFilm o męczennikach z Pariacoto
laureatem Srebrnej Szablilaureatem Srebrnej Szabli
Galą otwarcia w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego rozpoczął się 24 paździer-
nika VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych (VIIMFFHiW). 
Podczas uroczystego otwarcia festiwalu wręczone zostały nagrody – repliki szabel 
wojskowych. Janusza Majewskiego i Hannę Zofię Etemadi wyróżniono platynowymi 
szablami za całokształt twórczości. W czasie gali Biskup Polowy Józef Guzdek uho-
norował Srebrną Szablą  Krzysztofa Tadeja, reżysera filmu „Życia nie można zmarno-
wać”, opowiadającego o dwóch beatyfikowanych w ubiegłym roku polskich francisz-
kanach, męczennikach z Pariacoto.

specjalną Złotą Szablę otrzymał film „Krzyż
i korona“ w reżyserii Zdzisława Cozaca, opo-
wiadający o początkach Polski.
Za całokształt twórczości Platynową Szablą 
uhonorowana została Hanna Zofia Etemadi, 
autorka wielu filmów dokumentalnych, m.in. 
o elitach Drugiej Rzeczpospolitej i okresie
II wojny światowej. Odbierając nagrodę pod-
kreśliła, że tworzenie filmów jest jej pasją. 
Podziękowała swoim współpracownikom 
za pomoc w realizacji kolejnych projektów 
filmowych. – Zajmuję się od lat odnajdywa-
niem ostatnich świadków, tych, którzy jesz-
cze są – mówiła o swojej pracy podczas gali. 
Wyznała, że znaczną część swej pracy dedy-
kuje rodzicom, którzy uczestniczyli w walce 
konspiracyjnej podczas okupacji.
Drugim wyróżnionym Platynową Szablą 
reżyserem został Janusz Majewski, twórca 
m.in. seriali „Królowa Bona”, „Siedlisko” 
oraz filmów, m.in. „C.K. Dezerterzy”, „Zło-
to dezerterów” i „Zaklęte rewiry”. Żartował, 
że jako podporucznik rezerwy nie czuje się 
zobowiązany do noszenia szabli, ale chętnie 
umieści ją obok innego egzemplarza broni 
białej, który posiada. Wyraził wdzięczność 
jurorom za docenienie jego twórczości i do-
robku artystycznego.
Uroczystość zakończył występ Chóru Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego oraz pokaz filmu laureatki platy-
nowej szabli, Hanny Zofii Etemadi „Kobieta 
walcząca. Senator Hanna Jaroszewicz”.
Pokazy filmów w ramach festiwalu odbywały 
się w Muzeum Niepodległości. 28 paździer-
nika w kinie Luna ogłoszono zwycięzców 
festiwalu. 
Pierwsze miejsce w kategorii filmu fabularne-
go Złotą Szablę VII MFFHiW zdobył film „Kar-
bala” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, 
natomiast w kategorii filmu wojskowego Zło-
tą Szablę otrzymał francuski film „Serval. Bry-
gada w boju”, którego reżyserem jest Nicolas 
Conort. W kategorii filmu dokumentalnego 
zwyciężył film o bohaterze Polskiego Państwa 
Podziemnego „Karski i władcy ludzkości”
w reżyserii Sławomira Grundberga. Oprócz 
Złotych Szabel przyznano także Srebrne i Brą-
zowe, poza tym swoje wyróżnienia przyznało: 
Muzeum Niepodległości, Centrum Weterana 
Walk Poza Granicami Państwa, Oficynya Fil-
mowej GALICJA oraz Fundacja ARS CREATO-
RI. Pełna lista nagrodzonych dostępna jest 
na stronie http://www.militaryfilmfestival.pl/. 
Uroczystość zwieńczył pokaz filmu Janusza 
Majewskiego „Ekscentrycy, czyli po słonecz-
nej stronie ulicy”.
Głównym organizatorem Festiwalu jest Fun-
dacja Ars Creatori.

tekst i zdjęcia Krzysztof Stępkowski

VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Biskup Polowy Józef Guzdek wręcza Srebrną Biskup Polowy Józef Guzdek wręcza Srebrną 

Szablę Krzysztofowi Tadejowi, reżyserowi filmu Szablę Krzysztofowi Tadejowi, reżyserowi filmu 
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KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Czerwieńsk
4 listopada na terenie 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego (4ZPPlot) w Czerwieńsku 
odbyło się pożegnanie żołnierzy XXXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR 
(Kosovo Force). Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w intencji żołnierzy, któ-
rej przewodniczył delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk Mariusz Stolarczyk
w asyście ks. mjr. Jana Zapotocznego, kapelana 4ZPPlot, ks. mjr. Grzegorza Przewrockiego, 
kapelana Garnizonu Giżycko, ks. mjr. Stanisława Garbacika, kapelana Garnizonu Wędrzyn, 
ks. por. Grzegorza Lacha, kapelana Garnizonu Jarosław, ks. Pawła Koniecznego, probosz-
cza parafii w Żarach oraz ks. Marka Kidonia, proboszcza parafii w Czerwieńsku. Po zakoń-
czeniu Eucharystii odbył się uroczysty apel z udziałem gen. dyw. Jarosława Miki, dowódcy 
11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (Czarna Dywizja), 
gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego, zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, kadry oficerskiej, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także 
rodzin udających się na misję żołnierzy. W czasie uroczystości ks. płk Mariusz Stolarczyk 
odczytał przesłanie bp. Józefa Guzdka do żołnierzy. Na zakończenie udzielił im błogosła-
wieństwa. Żołnierzy pobłogosławił również ks. por. Waldemar Gabryś, kapelan Ewange-
lickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów,
której akompaniowała Orkiestra Sił Powietrznych z Poznania.                                        xJZ

Grójec
W dniach 24-26 października żołnierze 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego 
im. ppłk. Jana Kowalewskiego uczestniczyli w wycieczce wojskowo-historycznej na Litwę 
„Szlakiem życia i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego” w 81. rocznicę jego śmierci. Zwie-
dzili cmentarz na Rossie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze przy mauzoleum z sercem 
Józefa Piłsudskiego oraz na grobie jego matki. Uczestnicy wycieczki odwiedzili również 
miejsca pochówku innych znamienitych Polaków, m.in. rodziny Piłsudskich, Joachima Le-
lewela, Euzebiusza Słowackiego oraz żołnierzy walczących o Wilno w latach 1919-1920. 
Ponadto udali się na Uniwersytet Wileński, jedną z najstarszych uczelni w Europie oraz 
mieli okazję podziwiać Ostrą Bramę, która stanowi niezaprzeczalny symbol Ziemi Wileń-
skiej. Niezapomnianym punktem wycieczki było zwiedzanie przepięknej Starówki wraz
z mieszczącym się w jej obrębie Pałacem Prezydenckim.                                             Z.G.

Białystok
28 października w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej miały miejsce obchody 7. roczni-
cy katastrofy śmigłowca „Kania”, w której zginęło 3 lotników – funkcjonariuszy podczas 
wykonywania zadań ochrony granicy Rzeczypospolitej. Delegacje służbowe udały się na 
cmentarze, gdzie zostali pochowani zmarli w katastrofie funkcjonariusze. Na grobach 
złożono wieńce i odmówiono wspólnie modlitwy. Następnie ks. ppłk SG Wiesław Kon-
draciuk, kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, przewodniczył Mszy św., 
w której wzięli udział: ppłk SG Grzegorz Biziuk, komendant Podlaskiego Oddziału SG, 
przedstawiciele Lotnictwa Straży Granicznej, kadra, funkcjonariusze i pracownicy oddzia-
łu. Na początku liturgii wdowy zmarłych funkcjonariuszy zapaliły znicze przy tablicy pa-
miątkowej. Po zakończeniu Eucharystii trzydziestoosobowa delegacja udała się na miejsce 
katastrofy na terenie Republiki Białoruś. Przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie 
zostały odmówione modlitwy, którym przewodniczył ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk
i ks. Piotr Nestoruk, prawosławny kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Pod 
pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze.                                                           W.K. 

Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl

Warszawa
Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek
28 października przewodniczył Mszy św. w inten-
cji Aleksandra Szczygły, ministra Kancelarii Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego oraz szefa Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego, który zginął w katastrofie 
samolotu pod Smoleńskiem. W homilii zachęcał 
zebranych, aby sprawowana Eucharystia w inten-
cji tragicznie zmarłego ministra była okazją do po-
głębionej refleksji nad życiem, które jest zadaniem 
dla każdego z nas. W Eucharystii uczestniczyli 
m.in. Paweł Soloch, szef BBN, Antoni Maciere-
wicz, minister Obrony Narodowej, sekretarz stanu 
Bartosz Kownacki, podsekretarze stanu Bartłomiej 
Grabski i Tomasz Szadkowski, a także generałowie 
Wojska Polskiego, oficerowie, podoficerowie i żoł-
nierze stołecznego garnizonu, rodzina, przyjaciele 
i współpracownicy ministra. Po Mszy św. pod ta-
blicą Smoleńską oraz przy sarkofagach bp. Tade-
usza Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego złożone 
zostały kwiaty i zapalone znicze.                     kes

Aleksandrów Kujawski
Podczas siódmego cyklu Mistrzostw Polski Księ-
ży w piłce siatkowej, które odbyły się w dniach
28-29 października w Zespole Szkół Salezjańskich 
w Aleksandrowie Kujawskim, po raz czwarty wzię-
li udział kapelani wojskowi. Drużyna w składzie: 
ks. ppłk Tomasz Paroń, kapelan Garnizonu Biały-
stok, ks. mjr Robert Krzysztofiak, kapelan Jednost-
ki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, ks. por. 
Przemysław Tur, kapelan 2. Brygady Zmechanizo-
wanej w Złocieńcu, ks. por. Piotr Listopad, kape-
lan Garnizonu Wejherowo, ks. ppor. Marek Okoń, 
kapelan Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych, 
ks. ppor. Rafał Daniec, kapelan 12. Batalionu Do-
wodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie oraz 
ks. ppor. Sławomir Bylina, kapelan 6. Batalionu Po-
wietrznodesantowego, zdobyła brązowy medal. 
Rywalizacja była emocjonująca oraz prowadzona 
w duchu „fair play” i przy wzajemnym zrozumie-
niu. Pierwsze miejsce zdobyli księża z Archidiecezji 
Częstochowskiej. Tuż za nimi byli księża Salezjanie. 
Nagrody wręczył ks. Edward Pleń, Krajowy Dusz-
pasterz Sportowców oraz Paweł Wojciechowski, 
Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski w skoku o tyczce.
Impreza sportowa skupia duchowieństwo z terenu 
całego kraju. Jej celem jest integracja środowiska 
duchownych połączona z aktywnością fizyczną. 
W Mistrzostwach mogą wziąć udział reprezenta-
cje diecezji składające się z księży diecezjalnych lub 
reprezentacje zgromadzeń zakonnych (tylko księ-
ża). Każda drużyna liczy od 7 do 10 zawodników
i posiada własnego trenera.                      xsb/kak




