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Numer zamknięto 27 grudnia 2016 r.

Na okładce:

Spotkanie wigilijne z żołnierzami, 

Nowy Glinnik, 15 grudnia 2016 r.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA GRUDZIEŃGRUDZIEŃ
Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewange-
lii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (Łk 2,14)

Drodzy Żołnierze,
Czcigodni Pracownicy Wojska,
Szanowni Państwo,
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę przekazać znak pamięci i najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne Kadrze Dowódczej, Ofi cerom i Podofi cerom, Żołnierzom, Pracow-
nikom Wojska, a także Emerytom i Rencistom.
W tym wyjątkowym czasie moje myśli i uczucia biegną w Waszą stronę. Choć odległość 
dzieli nas fi zycznie, to przecież nie przeszkadza w przeżywaniu bliskości duchowej. Zasiądźmy więc razem do wigilijne-
go stołu. Niech zagoszczą przy nim życzliwość i wzajemny szacunek, wyrażane gestem łamania się opłatkiem i słowem 
dobrych życzeń.
Nowonarodzony Książę Pokoju niech napełnia nasze serca miłością i sprawi, abyśmy stawali się zwiastunami nadziei na 
pojednanie i pokój w Nowym 2017 Roku.
W sposób szczególny będę się modlił za Was i Wasze rodziny podczas Pasterki w katedrze polowej Wojska Polskiego. Moje 
myśli będą także przy żołnierzach chorych i cierpiących – przebywających w szpitalach i w domach, zwłaszcza przy tych, 
którzy doznali obrażeń podczas służby wojskowej. Zmarłych i poległych, po których zostało puste miejsce przy wigilijnym 
stole, wraz z księżmi kapelanami będę polecał Miłosierdziu Bożemu.
Wszystkim zgromadzonym na spotkaniach wigilijnych, a także na Pasterkach w kościołach i kaplicach garnizonowych 
błogosławię w imię Trójcy Przenajświętszej.

+ Józef GUZDEK
Biskup Polowy Wojska Polskiego

„Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem”…

W ciszy tej Świętej Nocy usłyszmy 

i zobaczmy, że Miłość i Życie jest 

niezniszczalne, bo jest z Boga.

Doświadczenia tej ciszy i pokoju serca 

w Święta Bożego Narodzenia Roku 

Pańskiego 2016

Czytelnikom „Naszej Służby”

życzy Redakcja

Kartka świateczna żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
wydawca: Caritas Ordynariatu Polowego WP, wg projektu Adama Buzko
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Franciszek na 50. Światowy Dzień Pokoju:Franciszek na 50. Światowy Dzień Pokoju:

Budujmy świat wolny od przemocyBudujmy świat wolny od przemocy
„W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę
i działania, stawać się ludźmi, którzy wygna-
li przemoc ze swego serca, słów i gestów 
oraz budować wspólnoty bez przemocy, 
które troszczą się o wspólny dom” – napisał 
Franciszek w orędziu na 50 Światowy Dzień 
Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 
2017 r. Jego hasłem są słowa „Wyrzeczenie 

się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju”.
Papież zaczął swoje orędzie od życzeń pokoju 
oraz zachęcił: „Niech miłość i wyrzeczenie się 
przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy 
siebie nawzajem w relacjach międzyosobo-
wych, społecznych i międzynarodowych”. 
Zaapelował, by „wyrzeczenie się przemocy 
stało się charakterystycznym stylem naszych 
decyzji, naszych relacji, naszych działań, poli-
tyki we wszystkich jej formach”.
Franciszek zauważył, że dzisiejszy świat jest 
rozbity, doznając przemocy: „Miniony wiek 
spustoszyły dwie straszliwe wojny światowe, 
groziła mu wojna nuklearna oraz wiele in-
nych konfliktów, podczas gdy dzisiaj mamy 
do czynienia niestety ze straszliwą wojną 
światową w kawałkach”. 
Podkreślił, że reagowanie przemocą na prze-
moc prowadzi do ogromnego cierpienia,
a „w najgorszym przypadku może to dopro-
wadzić do śmierci fizycznej i duchowej wielu 
osób, jeśli nie wręcz wszystkich”.
Ojciec Święty przypomniał nauczanie Pana 
Jezusa i wskazał, że ten, kto je przyjmu-
je „potrafi rozpoznać przemoc, którą nosi
w sobie i pozwala, by uleczyło go Boże miło-
sierdzie, przez co staje się z kolei narzędziem 

pojednania”. Zaznaczył, iż: „Być prawdziwy-
mi uczniami Jezusa dziś oznacza także przy-
jąć Jego propozycję wyrzeczenia się prze-
mocy”, która jest realistyczna, wymagająca 
aby walczyć ze złem jedynie bronią miłości 
i prawdy. Podkreślił znaczenie przykazania 
miłości nieprzyjaciół oraz nakazu, by odpo-
wiadać na zło dobrem (por. Rz 12, 17-21), 

co pozwala przerwać łańcuch 
niesprawiedliwości”. 
Franciszek przytoczył słowa Be-
nedykta XVI: „Odrzucenie prze-
mocy nie jest dla chrześcijan 
posunięciem czysto taktycznym, 
ale sposobem bycia osoby, po-
stawą człowieka, który jest tak 
bardzo przekonany o miłości Bo-
żej i o Jego mocy, że nie boi się 
walczyć ze złem jedynie bronią 
miłości i prawdy. Miłość nieprzy-
jaciół jest zaczątkiem ‘rewolucji 
chrześcijańskiej”. 
Papież zaznaczył także, że re-
zygnacja z przemocy nie jest 
biernością. Wskazał na wielkie 
postaci ukazujące swoim życiem 
moc czynnego niestosowania 
przemocy. Podał jako przykład 
św. Matkę Teresę z Kalkuty, która 
Jego zdaniem „wyraźnie sformu-
łowała” swoje przesłanie o czyn-
nym niestosowaniu przemocy. 
„W naszej rodzinie nie potrze-
bujemy bomb i broni, niszcze-
nia, by zaprowadzać pokój, ale 
jedynie bycia razem, miłowania 
się nawzajem (...). I będziemy 
zdolni przezwyciężyć wszelkie 

zło, które jest w świecie». (…) Wyraziłem 
uznanie dla jej gotowości służenia wszyst-
kim przez «przyjmowanie i obronę ludzkiego 
życia, zarówno nienarodzonego, jak i opusz-
czonego i odrzuconego. (...) Pochylała się 
nad osobami wycieńczonymi, umierającymi 
na poboczach dróg, uznając godność, jaką 
obdarzył je Bóg; mówiła możnym ziemi, aby 
uznali swoje winy za zbrodnie – za zbrodnie! 
– ubóstwa, które sami stworzyli” (…). 
Przywołał następnie osoby Mahatmy Gan-
dhiego i Khana Abdula Ghaffara Khana
w wyzwoleniu Indii oraz Martina Luthera 
Kinga w kampanii przeciwko dyskryminacji 
rasowej. Podkreślił rolę kobiet w budowaniu 
świata wolnego od przemocy. Przypomniał 
też wkład nauczania i posługi św. Jana Pawła 
II w pokojowy upadek reżimów komunistycz-
nych w Europie. Zaznaczając rolę Kościoła
w odrzucaniu przemocy Franciszek zauważył 
również rolę jaką w tej dziedzinie odgrywają 
inne religie. Stanowczo stwierdził: „Żadna 
religia nie jest terrorystyczna. Przemoc jest 
znieważaniem imienia Boga. Nigdy nie prze-
staniemy powtarzać: Imię Boga nigdy nie 
może usprawiedliwiać przemocy. Tylko pokój 
jest święty, a nie wojna!”.

Franciszek podkreślił „Jeśli przemoc bierze 
początek w ludzkim sercu, to bardzo ważne 
jest chodzenie drogą niestosowania przemo-
cy przede wszystkim w obrębie rodziny” (…) 
Z wnętrza rodziny radość płynąca z miłości 
rozprzestrzenia się w świecie i promieniuje 
na całe społeczeństwo .
Ojciec Święty podkreślił rolę rodziny w budo-
waniu postaw wolnych od przemocy w całej 
rodzinie ludzkiej i zaapelował o powstrzyma-
nie przemocy domowej oraz nadużyć w sto-
sunku do kobiet i dzieci. Zachęcił do „prakty-
kowania małej drogi miłości, by nie przegapić 
okazji do dobrego słowa, uśmiechu, każ-
dego małego gestu, zasiewającego pokój
i przyjaźń”. Dodał, że „na ekologię integralną 
składają się również proste codzienne gesty, 
przełamujące logikę przemocy, wyzysku, ego-
izmu”.
Papież wskazał na stałą aktualność ewan-
gelicznych Błogosławieństw. „Sam Jezus 
podsuwa nam «podręcznik» tej strategii bu-
dowania pokoju w tak zwanym Kazaniu na 
Górze. Osiem Błogosławieństw (por. Mt 5, 
3-10) nakreśla profil osoby, którą możemy 
nazwać, błogosławioną, dobrą i autentycz-
ną. Jezus mówi: błogosławieni cisi, miłosier-
ni, wprowadzający pokój, czystego serca, ci, 
którzy łakną i pragną sprawiedliwości.”
Wezwał zwierzchników politycznych i reli-
gijnych, zwierzchników instytucji między-
narodowych, szefów przedsiębiorstw oraz 
mediów całego świata, by ich programem 
było stosowanie Błogosławieństw. Zazna-
czył, że jest to przyjęcie stylu czyniących 
pokój, okazywanie miłosierdzia, wyrzekając 
się odrzucania ludzi, niszczenia środowiska
i chęci zwycięstwa za wszelką cenę. Jedno-
cześnie zachęcił do rozwiązywania zatargów 
w sposób konstruktywny, bez przemocy. 
Franciszek zapewnił, że Kościół katolicki 
będzie wspierał wszelkie próby budowania 
pokoju także poprzez aktywne i twórcze 
wyrzeczenie się przemocy. Służyć temu bę-
dzie od 1 stycznia 2017 r. nowa Dykasteria 
ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Dodał, 
że „Każde działanie w tym kierunku, na-
wet skromne, przyczynia się do budowania 
świata wolnego od przemocy, co stanowi 
pierwszy krok w kierunku sprawiedliwości
i pokoju”.

Na zakończenie Ojciec Święty zawierzył Mat-
ce Bożej wszelkie działania na rzecz wyrze-
czenia się przemocy. 
„W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę
i działania, stawać się ludźmi, którzy wygna-
li przemoc ze swego serca, słów i gestów 
oraz budować wspólnoty bez przemocy, 
które troszczą się o wspólny dom. «Nic nie 
jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga
w modlitwie. Wszyscy mogą być twórcami 
pokoju»” – zaapelował Franciszek.
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Mądrość, szczerość i prawdaMądrość, szczerość i prawda
Pasterka w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

dialogu często jesteśmy świadkami dwóch 
monologów. Dwoje ludzi mówi, ale żaden 
z nich nie słucha. Słowa wypowiadane bez-
myślnie ranią, dzielą, a nawet budują mury 
nienawiści na długi czas – powiedział. 
Biskup polowy zwrócił uwagę, że w wigilijny 
wieczór „spoglądamy na swoje życie i na re-
lacje z bliźnimi”. – Dla wielu jest to moment 
uradowania się obecnością bliskich osób. Są
i tacy, którzy w tych dniach pokonali ogrom-
ne odległości – nie zawsze wyrażane liczbą ki-
lometrów, aby może po długim czasie milcze-
nia, obojętności a nawet zagniewania, stanąć 
pośród krewnych i przyjaciół, uznać swoją 
winę i powiedzieć: „przepraszam”. To słowo 
ma niezwykłą moc. Ono jest kluczem, który 
otwiera serca na dialog i pojednanie – pod-
kreślił. Dodał, że choć przeproszenie i prośba 
o wybaczenie kosztują wiele, to „pozwala-
ją pozbyć się złych emocji, przynoszą pokój
i dają odwagę budowania więzi na nowo”. 
– Prawda jest warunkiem wewnętrznej wol-
ności. Takie dobre, wewnętrzne przełamanie 
się sprawia, że możemy wziąć do ręki opłatek, 
aby przełamać się nim na znak zgody i jedno-
ści – powiedział. 
Ordynariusz wojskowy zauważył, że takie 
same zasady obowiązują w życiu społecznym. 
– Jeśli chcemy przyczyniać się do rozwoju na-

szego kraju, jego bezpieczeństwa i wzrostu 
znaczenia na arenie międzynarodowej, ko-
nieczne są słowa wypowiadane z namysłem, 
w duchu prawdy, oraz podejmowanie rozum-
nych i odpowiedzialnych czynów – podkre-
ślił. Jego zdaniem w naszej Ojczyźnie „dzieje 
się wiele dobra, ale jesteśmy też świadkami 
negatywnych emocji, kłótni, sporów i słów 
wypowiadanych z nienawiścią”. Przypomniał 
słowa poety Cypriana Kamila Norwida, który 
apelował do rodaków, aby w życiu publicz-
nym było mniej emocji a więcej rozumu: 

„«Pracować musisz», głos ogromny woła,
Nie z potem dłoni twej lub twego grzbietu,
(Bo prac początek, doprawdy, jest nie tu)
«Pracować musisz z potem twego czoła!»”.
– Niech więc „spocą się czoła” wszystkich, 
którym zależy na rozwiązaniu trudnych 
spraw i budowaniu pomyślnej przyszłości oj-
czystego domu. Tylko przylgnięcie do Jezusa, 
który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” i rozum-
ne działanie, pozwolą opuścić krainę mroku 
negatywnych uczuć i wzajemnych oskarżeń 
oraz wyjść w stronę najlepszych rozwiązań – 
zachęcał biskup Guzdek.
Ordynariusz wojskowy powiedział, że bożo-
narodzeniową noc powinniśmy życzyć sobie 
„mądrości, odwagi w myśleniu i budowania na 
fundamencie prawdy”. – Myśląc o Aleppo, Mo-
sulu i Donbasie oraz o miejscach, gdzie polscy 
żołnierze służą sprawie pokoju i pojednania – 
w dalekim Afganistanie, Kuwejcie, Iraku, Bośni, 
Hercegowinie i w Kosowie, usilnie prośmy Księ-
cia Pokoju, aby zwaśnione strony zaprzestały 
walk a ludzie wyszli do siebie z chlebem prze-
baczenia i pojednania. Niech pokój i wzajem-
na życzliwość zapanują w naszych rodzinach
i umiłowanej Ojczyźnie – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali kapelani ordynaria-
tu polowego. W pasterce uczestniczyli ofice-
rowie, podoficerowie i żołnierze stołecznego 

garnizonu, z których wielu przybyło do świą-
tyni ze swoimi rodzinami.
Wikariusz katedry polowej, ks. por.. Marek 
Okoń, podziękował wszystkim, którzy zadbali 
o świąteczny wystrój katedry, o przygotowanie 
„żywej” szopki przed katedrą, Chórowi Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego, dowódcom, żołnierzom i siostrom 
pallotynkom, posługującym w katedrze. Na 
koniec bp Guzdek zaprosił do sali konferencyj-
nej na podzielenie się dobrym słowem i świą-
tecznym poczęstunkiem.                            kes

Przed rozpoczęciem Mszy św. orszak liturgicz-
ny udał się do szopki zbudowanej przez Woj-
sko Polskie naprzeciw katedry polowej, gdzie 
w szopce umieszczona została figura Nowo-
narodzonego Dzieciątka Jezus. Podobną fi-
gurkę złożono także przed ołtarzem katedry. 

Szopka z żywymi zwierzętami stanowi od 
wielu lat atrakcję, szczególnie dla najmłod-
szych mieszkańców Warszawy. Przy ołtarzu 
stanął poczet sztandarowy Wojska Polskiego
i odegrany został Mazurek Dąbrowskiego.
Liturgię słowa przygotowali żołnierze z Ba-
talionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego 
oraz Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego.
W homilii bp Guzdek podkreślał, że w czas 
Świąt Bożego Narodzenia nie możemy za-
trzymywać się wyłącznie na poziomie emocji, 
ale ten okres wymaga od nas pogłębionej 
refleksji. Jego zdaniem jest to czas spotkania
z Bogiem. – Posłuchajmy więc, co nam mówi 
ten „Przedziwny Doradca”, który zamieszkał 
pośród nas. Z jakim przesłaniem przychodzi? 
Czego chce nas nauczyć? Jak należy spoj-
rzeć na życie osobiste, rodzinne i narodowe
w świetle betlejemskiego orędzia? – zachęcał.
Ordynariusz wojskowy przypomniał słowa 
św. Jana Pawła II zaczerpnięte z encykliki 
Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa 
skrzydła, na których duch ludzki unosi się 
ku kontemplacji prawdy”. W osobie Jezusa 
Chrystusa Bóg radzi nam, abyśmy, jako lu-
dzie wierzący, w każdym wymiarze życia kie-
rowali się rozumem i budowali na prawdzie 
– powiedział. Podkreślił, że ta zachęta odnosi 
się m.in. do życia małżeńskiego i rodzinnego. 
– Rozumny, szczery dialog jest podstawą do-
brze rozeznanych decyzji i rozważnych dzia-
łań. Jest fundamentem budowania miłości
i zaufania. Kiedy górę biorą emocje, wów-
czas wyłączone zostaje myślenie. Zamiast 

– Rozumny, szczery dialog jest podstawą dobrze rozeznanych decyzji i rozważnych 
działań – powiedział podczas Pasterki w Katedrze Polowej WP bp Józef Guzdek,
Biskup Polowy Wojska Polskiego. W homilii zachęcał, aby w Święta Bożego Narodze-
nia przemyśleć na nowo naszą relację z bliźnimi. Wojskowy charakter Pasterki pod-
kreślił śpiew artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Żłóbek w nawie katedralnejŻłóbek w nawie katedralnej

Szopka przed katedrą polowąSzopka przed katedrą polową

Bp Józef Guzdek przewodniczy Mszy św.Bp Józef Guzdek przewodniczy Mszy św.
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W siedzibie 7. dywizjonu lotniczego w Nowym Glinniku odbyło się 15 grudnia spo-
tkanie świąteczne prezydenta RP Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP
z żołnierzami i rodzinami wojskowymi. Podczas uroczystości opłatki, którymi 
podzielili się żołnierze, pobłogosławił biskup polowy Józef Guzdek.

Gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych wraz z delegacją z DO RSZ w dniach 20-21 grudnia br. odwiedził XXXV 
zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie. Wysłannikiem ordynariu-
sza wojskowego Józefa Guzdka był ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny 
biskupa polowego.

Spotkanie wigilijne żołnierzy ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych

fragment Ewangelii według św. Łu-
kasza.
Biskup Guzdek nawiązując do mo-
mentu przełamywania się opłatkiem, 
powiedział, że w tym geście naśladu-
jemy Boga. – Słowo stało się ciałem
i zamieszkało pośród nas. Bóg zbliżył 
się do człowieka. Kiedy bierzemy biały 
wigilijny opłatek naśladujemy Boga, 
wykonujemy ruch w stronę drugiego czło-
wieka, wyciągamy rękę, wykonujemy parę 
kroków, by odszukać tego drugiego i powie-
dzieć: Tak jak Bóg chciał ocalić każdego czło-
wieka tak, ja chcę ocalić naszą przyjaźń, więź 
i miłość – powiedział.
Ordynariusz wojskowy życzył żołnierzom 
odwagi. – Nie bój się! Wykonaj ruch w stro-
nę Boga, pojednaj się z Nim, wykonaj ruch
w stronę drugiego człowieka, bo dopiero 
wtedy przeżyjesz to, co jest istotą Bożego Na-
rodzenia, zbliżenie i zaufanie do Boga i czło-
wieka – zachęcał. Biskup Polowy prosił, aby 
modlitwą ogarnąć wszystkich ludzi, którzy 
cierpią na skutek wojen i niepokojów na całym 
świecie, m.in. w Donbasie, Mosulu i Aleppo. 
Zebrani wspólnie odmówili modlitwę „Ojcze
nasz”, a biskup Guzdek pobłogosławił opłatki.
Życzenia żołnierzom i pracownikom wojska 
złożyli także bp. Jerzy Pańkowski, prawo-
sławny ordynariusz wojskowy i bp Mirosław 

Wola, naczelny kapelan ewangelickiego 
duszpasterstwa wojskowego.
– Dzięki waszej służbie ludzie w Polsce mogą 
spokojnie żyć i spokojnie pracować, chcę 
serdecznie za tę służbę żołnierską wyrazić 
wdzięczność – powiedział prezydent Andrzej 
Duda. Podkreślił, że Polacy stoją nie tylko na 
straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, ale 
także pokoju na świecie. Pogratulował żoł-
nierzom nowego uzbrojenia. – Ten sprzęt 
jest bardzo drogi, to są horrendalne wydatki. 
Ale żołnierz jest jeszcze droższy. W związku
z czym bezpieczeństwo żołnierzy jest jednym 
z podstawowych elementów, kiedy myślimy 
o tym jakie uzbrojenie powinno zostać i jakie 
wyposażenie powinno zostać kupione – po-
wiedział.
Prezydent podzielił się z zebranymi opłat-
kiem a najmłodszym uczestnikom spotkania 
wręczał upominki.

Tekst i zdjęcia Krzysztof Stępkowski

W hangarze, w którym odbyła się żołnier-
ska Wigilia, zgromadzili się generałowie WP, 
oficerowie, podoficerowie i żołnierze oraz 
rodziny wojskowe. Kolędy śpiewał Chór Li-
ceum Lotniczego z Dęblina.
Spotkanie rozpoczęło przemówienie ministra 
obrony narodowej Antoniego Macierewicza, 
który podsumował miniony rok i podziękował 
żołnierzom za ich służbę. Zaznaczył, że pa-
mięcią obejmuje wszystkich żołnierzy, którzy 
pełnią służbę w wielu miejscach w kraju i na 
świecie. – Chcemy objąć tą najcieplejszą myślą 
wigilijną i spojrzeniem, które sprawia, że biały 
opłatek, będący prefiguracją Hostii świętej, łą-
czy nas wszystkich oraz sprawia, że tą rodziną 
żołnierską się stajemy – powiedział. W imieniu 
wojska złożył prezydentowi życzenia i podzię-
kowania za sposób, w jaki Andrzej Duda pełni 
funkcję Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
Szef MON przypomniał, że wczoraj podpisany 
został ważny z punktu widzenia wojska kon-
trakt na armatohaubice KRAB, a także fakt, 
że w środę przyjął w Żaganiu rekonesans ar-
mii amerykańskiej, który zwiastuje obecność 
w Polsce armii NATO i amerykańskiej już od 
stycznia. – To jest symboliczny bożonarodze-
niowy i choinkowy prezent, który możemy 
przekazać polskiej armii – powiedział.
Po przemówieniu ministra ks. płk Grzegorz 
Krupski, dziekan Wojsk Lądowych, odczytał 

Kolejnym punktem programu wizyty było 
spotkanie z żołnierzami i pracownikami woj-
ska oraz wspólne podzielenie się opłatkiem.
– Drodzy żołnierze!  Święta Bożego Naro-
dzenia to szczególny okres. Dzisiaj jesteście 
tutaj, na wysuniętej placówce, jako najwięk-
szy z polskich kontyngentów wojskowych
i zdaje sobie sprawę, że dla wielu z was są 
to pierwsze Święta spędzane poza krajem, 
na misji. Dlatego w imieniu Dowódcy Opera-

cyjnego i całego Dowództwa chciałbym 
życzyć wam wszystkiego najlepszego, 
aby wszystkie wasze marzenia się spełni-
ły oraz szczęśliwego powrotu do domu
w przyszłym roku – powiedział gen. Mi-
kutel. Dodał, że żołnierze „kiedyś z dumą 
będą wspominać, że część swojego życia 
poświęcili dla dobra innych ludzi i innego 
społeczeństwa, reprezentując Siły Zbroj-
ne RP, jak również cały nasz kraj”.
Ksiądz por. Grzegorz Lach, kapelan kon-
tyngentu, odczytał fragment Ewangelii
o Narodzeniu Pańskim, a ksiądz płk Janu-
ary Wątroba pobłogosławił opłatki i od-

Wizyta rozpoczęła się w bazie Camp Maréchal 
de Lattre de Tassigny w Novo Selo, gdzie na 
placu apelowym Szef Sztabu Generalnego DO 
RSZ został oficjalnie przywitany przez wojsko-
wą asystę honorową. Następnie ppłk Mariusz 
Janikowski, dowódca Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Kosowie, złożył meldunek
o stanie realizacji bieżących zadań w kontyn-
gencie oraz przedstawił sytuację polityczno-
militarną w rejonie misji.

czytał życzenia od Biskupa Polowego Wojska 
Polskiego.  
W drugim dniu wizyty delegacja udała się 
do Brezovicy, gdzie stacjonuje zespół LMT 
(Liaison Monitoring Team czyli Zespół Łączni-
kowo-Monitorujący). Po złożeniu meldunku 
przez dowodzącego kapitana Grzegorza Raź-
nego, generał Mikutel został poinformowany 
o warunkach pracy i funkcjonowaniu zespołu 
LMT. Dowódcy poszczególnych sekcji dzia-
łających w gminach Štrpce, Hani, Elezit oraz 
Kačanik przedstawili najważniejsze informacje 
dotyczące poszczególnych gmin. Następnie, 
delegacja wróciła do Novo Selo, gdzie odby-
ła się telekonferencja Dowództwa Operacyj-
nego z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi
w Kosowie, Iraku, Afganistanie, Kuwejcie oraz 
Bośni i Hercegowinie.
Na zakończenie wizyty w Polskim Kontyngen-
cie Wojskowym dowódca XXXV zmiany ppłk  
Mariusz Janikowski, wręczył Szefowi Sztabu 
Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbroj-
nych pamiątkowy ryngraf jako wyraz wdzięcz-
ności i uznania. – Wizyta ta jest mostem łą-
czącym żołnierzy stacjonujących w Kosowie
z ojczyzną. Dziękuję za wszystkie piękne życze-
nia które spłynęły do nas z Polski  – powiedział 
na zakończenie ppłk. Mariusz Janikowski.

por. Kamila Makowiecka-Fijołek 
oficer prasowy XXXV zmiany PKW KFOR

Wizyta przedświąteczna w Republice Kosowa

Upominki od Prezydenta RP dla dzieci żołnierzyUpominki od Prezydenta RP dla dzieci żołnierzy

Ks. płk January Wątroba i ks. por. Grzegorz Lach Ks. płk January Wątroba i ks. por. Grzegorz Lach 

składają życzenia polskim żołnierzom w Kosowieskładają życzenia polskim żołnierzom w Kosowie

Fo
t. 

PK
W

 K
os

ow
o



6

Z ks. Julianem Bednarzem (SDS), posługującym obecnie na Florydzie w USA, o powoła-
niu, doświadczeniu misyjnym, służbie kleryckiej w jednostce wojskowej w Bartoszycach 
i zwyczajach Bożonarodzeniowych w Afryce rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska.

Od Bartoszyc do Morogoro

Posługuje Ksiądz obecnie w Bazylice 
NMP Królowej Świata w Orlando w USA. 
Rozmawiamy w okresie adwentowym 
– to m.in. czas rekolekcji. Jacy są obec-
ni wierni Księdza w Ameryce i jakim 
potrzebom duchowym salwatorianie
w USA wychodzą dziś naprzeciw?
– Bazylika NMP Królowej Świata jest ośrod-
kiem duszpasterskiej posługi turystom, 
którzy odwiedzają pobliski Disney World, 
SeaWorld, Aquatica, Universal Studios itd. 
Ponadto przychodzą tutaj także ludzie, któ-
rzy w tej części Florydy posiadają własny 
dom lub wynajmują apartament w okresie 
zazwyczaj mroźnej zimy na północy Stanów 
Zjednoczonych czyli od listopada do kwiet-
nia. I wreszcie odwiedzają tutejszą bazylikę 
indiwidualnie lub w zorganizowanych gru-
pach ludzie z okolicznych parafii. Posługa 
duszpasterska w tym miejscu to, po pierw-
sze, ewangelizacja przez sprawowanie Eu-
charystii. Podczas wszystkich Mszy świętych 
głosi się homilie. W niedziele i święta liturgię 
upiększa profesjonalny chór bazyliki. Druga 
forma ewangelizacji to stała posługa w kon-
fesjonale. Przy okazji spowiedzi udzielamy 
też namaszczenia chorych, jeśli penitent o to 
poprosi. Regularnie błogosławimy też dewo-
cjonalia zakupione w sklepie obok bazyliki. 
Ponadto w bazylice gromadzą się dość czę-
sto na specjalne nabożeństwa różne grupy
z tutejszej lub okolicznych diecezji, np. osoby 
konsekrowane, rycerze Kolumba, różne gru-
py etniczne (np. Filipińczycy, Latynosi). W dni 
zwykłe we Mszach świętych uczestniczy od 
50 do 180 osób, zaś w niedziele od 800 do 
1800, co średnio wynosi nieco ponad 200,
w dni powszednie i 4000-5000 w niedziele. 
Do spowiedzi przystępuje około 450-550 
osób tygodniowo. Zdarzają się jednak tygo-
dnie (np. w adwencie i wielkim poście), że ta 
liczba wzrasta do 800-900 penitentów. Msze 
św. odprawiamy w języku angielskim, nato-
miast spowiedzi słuchamy również w wielu 
innych językach. W pierwszym roku mojej 
posługi w konfesjonale miałem penitentów 
także w językach: hiszpańskim, portugalskim, 
francuskim, włoskim, niemieckim i polskim. 
Ponadto przydałaby się znajomość języków 
z Dalekiego Wschodu (koreańskiego, man-
daryńskiego, kantońskiego, wietnamskiego) 
oraz Indii (malajalam i tamilskiego). W tym 
miejscu codziennie przeżywa się uniwersalny 
wymiar Kościoła.  

Z Więciórki, gdzie „wszystko się zaczęło” 
wyruszył Ksiądz w szeroki świat. Życio-
rys kapłański – po świeceniach w Bag-
nie – bardzo bogaty. Kiedy i w jaki spo-
sób rozpoznał Ksiądz swój główny cha-
ryzmat zakonny? 
– W moim przypadku najpierw miało miej-
sce rozpoznanie powołania do kapłaństwa,

a potem dopiero jego realizacja w zgromadze-
niu salwatorianów. Mój pradziadek Wojciech
(+ 1956) i wujek Józef byli zapalonymi czy-
telnikami czasopism religijnych (Rycerz Nie-
pokalanej, Posłaniec Serca Jezusowego, Msza 
Święta). W domowej biblioteczce zachowały 
się całe roczniki lub przynajmniej niektóre 
numery z lat przedwojennych i z kilku lat 
po drugiej wojnie światowej. W biblioteczce 
znajdowały się także różnego formatu biblie 
(streszczenia ksiąg starego i nowego testa-
mentu), katechizmy (w formie pytań i odpo-
wiedzi), różne wydania książeczek do nabo-
żeństwa (zwłaszcza Droga do nieba). Jednak 
najczęściej czytane było „O naśladowaniu 
Chrystusa”, gdyż było to wydanie dużego 
formatu (przynajmniej 50 na 30 cm) z licz-
nymi rycinami i rozmyślaniami dodanymi po 
każdym rozdziale. Już w okresie pierwszych 
lat szkoły podstawowej przeczytałem ją przy-
najmniej trzy razy. Bez tej lektury prawdopo-
dobnie nigdy bym nie trafił do seminarium. 
Natomiast pismo święte w tłumaczeniu
J. Wujka SJ i mszalik łacińsko-polski kupiłem 
sobie dopiero jako kandydat w 1965 r.
Podstawową formację religijną otrzymałem 
oczywiście od rodziców głównie przez przy-
kład. Razem modliliśmy się tylko w święta, ale 
jak długo przebywałem w domu, to często 
widywałem ich, jak klękali do indywidualnej 
modlitwy przy łóżku, a w niedzielę zabierali 
mnie lub wysyłali do kościoła (około 4 km do 
Trzebuni lub około 6 km do Tokarni). Odma-
wiania różańca i różnych modlitw nauczyła 
mnie słowem i przykładem babcia Anna (dru-
ga żona zmarłego w 1948 r. dziadka), która 
na początku lat sześćdziesiątych powróciła
z domu wujka Juliana w Krakowie do nasze-
go domu. Miała niezwykłe nabożeństwo do 
dusz czyścowych i wypraszała sobie łaskę 
szczęśliwej śmierci. Pragnęła umrzeć po krót-
kiej chorobie. I rzeczywiście dostąpiła tej łaski.
W 1977 roku Pan niespodziewanie zabrał ją 
do siebie w ciągu jednego tygodnia, na mie-
siąc przed moimi święceniami kapłańskimi.
W lipcu 1960 r. odbyły się prymicje ks. Jana 
Dragosza SDS, który pochodził z sąsiedniego 
domu. Dwa tygodnie wcześniej przystąpiłem 
do pierwszej Komunii. Może to miało wpływ, 
że wybrano mnie do deklamacji prymicjantowi 
gratulacyjnego wierszyka, który odpowiedział 
mi: teraz w Bagnie jest jedno miejsce wolne. 
Zapewne słyszała to także matka ks. Jana, Ma-
ria. Pięć lat później ukończyłem szkołę pod-
stawową. Pani Maria Dragosz nie omieszkała 
powiadomić o tym swego syna, który akurat 
drugi rok z rzędu był referentem powoła-
niowym przy prowincjalacie salwatorianów
w Krakowie. Pani Maria i ks. Jan omówili spra-
wę z rodzicami i dzięki temu zgłosiłem się
w Krakowie pod koniec czerwca jako kandydat. 
W grupie 8 kandydatów rozpocząłem tam we 
wrześniu prywatną naukę na poziomie klasy 

ósmej i poznawanie zgromadzenia salwato-
rianów. Pierwszą profesję złożyłem w 1967 r.
w Bagnie a egzamin maturalny zdałem we 
Wrocławiu w 1970 r. Tak więc po 5 latach 
przygotowań byłem gotowy do rozpoczęcia 
studiów filozoficzno-teologicznych w Wyż-
szym Seminarium Duchownym Salwatoria-
nów w Bagnie koło Wrocławia. 

Studia filozoficzno-teologiczne w Ba-
gnie w 1970 r. przerwało powołanie do 
zasadniczej służby wojskowej, do jed-
nostki kleryckiej w Bartoszycach. Jak 
wspomina Ksiądz ten czas? Jako błogo-
sławiony czy stracony? 
– Niestety po kilku zaledwie wykładach na 
pierwszym roku filozofii 12 studentów nasze-
go seminarium otrzymało wezwanie do odby-
cia zasadniczej służby wojskowej w jednostce 
wojskowej 4413 w Bartoszycach (54 Szkolny 
Batalion Ratownictwa Terenowego). Pierwszy 
raz w historii zdarzyło się, że tak dużej liczbie 
studentów wręczono karty poborowe. Przeło-
żeni seminarium byli bardzo zaskoczeni i nie 
znając przysługujących nam praw kazali nam 
jechać na parę dni do domów rodzinnych a na-
stępnie do Bartoszyc. Później dowiedzieliśmy 
się, że tak liczny pobór był „karą” wymierzoną 
polskiej prowincji salwatorianów za „niele-
galne” utworzenie ośrodka duszpasterskiego 
w Piastowie (ul. E. Orzeszkowej 23) w domu 
służącym jako mieszkanie dla dwóch salwato-
rianów od 1968 r. (od 1984 r. parafia pod we-
zwaniem Św. Michała Archanioła). Ostatecz-
nie wcielono do jednostki tylko 10 a dwóch 
odesłano do domu. Nasza służba trwała od
28 paźdiernika 1970 r. do 13 października 
1972 r. Ja znalazłem się w drugim plutonie 
pierwszej kompanii. Szkolenie miało mało 
wspólnego z ratownictwem terenowym, gdyż 
nawet brakowało odpowiednich do tego ma-
teriałów. Było oczywiste, że głównym celem 
była raczej indoktrynacja polityczna. Na szczę-
ście w okresie mojej służby sprowadzano kom-
petentnych i w miarę rzetelnych wykładow-
ców lub prelegentów. Ci ludzie przyjeżdżali 
najczęściej z Warszawy lub Olsztyna i mówili
o stosunkach PRL z różnymi państwami, 
przede wszystkim zachodnimi, sporo uwagi 
poświęcano konfliktowi w Wietnamie i sąsied-
nich krajach Indochin. Sporo czasu zajmowało 
studiowanie nowych regulaminów wojsko-
wych. Raz w tygodniu były zajęcia na poligo-
nie w pobliżu koszar. W tak zwanym wolnym 
czasie zachęcano do udziału w różnego ro-
dzaju kołach zainteresowań, ale alumni raczej 
ich unikali, ponieważ były po prostu inną for-
mą indoktrynacji i miały na celu uniemożliwić 
studiowanie teologii z przemyconych do ko-
szar skryptów lub książek. Każdy mógł jednak 
posiadać w swojej szafce legalnie dwie książki 
o tematyce religijnej. Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze dostarczało ciekawe 
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materiały na konkursy wiedzy o Polsce. Wiele 
z tych materiałów chętnie czytałem. W okresie 
letnim wywożono nas na poligony, do Orzy-
sza w 1971 roku, a w 1972 do Nowej Dęby 
koło Tarnobrzegu. Jako młodzi żołnierze prze-
żyliśmy wydarzenia grudniowe w 1970 na 
Wybrzeżu. Dla nas było to tylko chodzenie na 
wartę w podwójnym składzie, ale sąsiednie 
jednostki miały podwyższoną gotowość bo-
jową. W praktyce było to tylko uruchamianie 
pewnej liczy silników czołgowych w okresie 
mroźnych godzin nocnych, aby były gotowe 
do natychmiastowego wyjazdu do akcji. Takie 
rozkazy jednak nigdy nie nadeszły. Na wiosnę 
1972 roku doszło do przypadkowej eksplozji 
amunicji sygnalizacyjnej w podręcznym skła-
dzie w pobliżu koszar. Akurat żołnierze z na-
szego batalionu byli tej nocy na warcie. Prze-
żyliśmy jedyny alarm „bojowy” chroniąc się
w piwnicach koszarowego bloku. Eksplozje 
były bardzo silne, a odłamki pocisków leżały 
nawet na ścieżkach między blokami koszaro-
wymi. Na szczęście nikt nie zginął.
Osobiście dobrze wspominam czas służby. 
Opieka medyczna w miarę staranna. Otrzyma-
liśmy 4 razy zastrzyki uodparniające. W mo-
im przypadku działały na medal. Jeśli pomi-
nąć trzydniową grypę (w grudniu 1972 r.), 
to od tamtego czasu nigdy nie chorowa-
łem. Starano się oczywiście przeszkadzać we 
wspólnej modlitwie, ale raczej sporadycznie. 
Przy kościele św. Jana Chrzciciela posługiwali 
w tym czasie pojedynczy salwatorianie, którzy 
gościnnie nas przyjmowali. Mimo opóźnienia 
o jeden rok moich święceń kapłańskich, dwa 
lata spędzone w Bartoszycach – z dzisiejszej 
perspektywy – nie były czasem straconym.

Ordynariat polowy i MON przyznało 
klerykom z represyjnych jednostek woj-
skowych patenty oficerskie. Czym dla 
Księdza był udział w tej uroczystości w 
Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki?
– Jestem wdzięczny, że ordynariat polowy 
o mnie pamiętał. Już 19 października 2011 
otrzymałem Medal Błogosławionego Księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Cieszę się, że ordy-
nariat polowy przedstawił mnie do awansu 
na pierwszy stopień oficerski, a sama uro-
czystość wręczenia mi patentu oficerskiego 
miała miejsce w Sanktuarium ks. Jerzego Po-
piełuszki. Ja też bowiem służyłem w 54 Ba-
talionie Szkolnym Ratownictwa Terenowego
w Bartoszycach dwa lata później niż on.
Udając się do Warszawy spodziewałem się, 
że może spotkam księży kolegów z mojego 
plutonu. Niektórzy pracują w Polsce: Andrzej 
Wójciak, Stanisław Bastrzyk, Zdzisław Janiec, 
Adam Kuc, Tadeusz Miłek, Andrzej Pachol-
ski, Tadeusz Szamatowicz i Kazimierz Zaleski,
a inni poza jej granicami: Mieczysław Pyrek
(w Niemczech), Marian Jancarz (w Szwecji), 
Idzi Stacherczak (w USA). Niestety żaden z nich 
nie znalazł się w pierwszej grupie awansowa-
nych. Dodam jeszcze, że w pierwszej grupie 
nie było nikogo z moich współbraci salwato-
rianów, z którymi służyłem w Bartoszycach: 
Tadeusz Tabak (USA), Zdzisław Tracz (obecnie 
w Polsce, awansowany parę dni temu).
Niestety nikt z mojej bezpośredniej rodziny 
nie mógł być w tym dniu w Warszawie. Mój 
ojciec był w latach 1945-1947 żołnierzem
1 Dywizji Pancernej generała S. Maczka na 

terenie Niemiec, do Polski wrócił w styczniu 
1948 r., zmarł w grudniu 1999 roku. Dwaj 
młodsi bracia także odbyli swoją służbę
w LWP, w tym jeden w 6 Brygadzie Powietrz-
nodesantowej (stacjonującej w Krakowie). Syn 
mojego najmłodszego brata wstąpił w 2015 r.
do marynarki wojennej i chce być zawodo-
wym żołnierzem po ukończeniu szkolenia. 

Proszę przybliżyć czytelnikom wojsko-
wym, jaka jest geneza zakonu i gdzie 
dziś można spotkać salwatorianów? 
Ks. Ireneusza Birusia np. znają dobrze 
studenci WAT, bo jest ich kapelanem. 
– Niedawno, bo 8 grudnia 2016 r., minęła 
135 rocznica założenia zgromadzenia przez 
Wielebnego Sługę Boże-
go Księdza Franciszka od 
Krzyża Jordana. Urodził się 
w roku 1848 w Gurtweil 
w Badenii, a 30 lat później 
przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk administratora diecezji 
Fryburg w Bryzgowii. Ponie-
waż odznaczał się niezwy-
kłym talentem do nauki ję-
zyków obcych biskup posłał 
go na studia specjalistyczne 
języków starożytnych do 
Rzymu. Po ukończeniu stu-
diów odbył jeszcze podróż 
naukową na Bliski Wschód 
(Egipt, Palestyna, Liban, 
Turcja) i przez parę miesię-
cy studiował klasyczny język 
arabski w Libanie. Już w cza-
sie studiów seminaryjnych 
zaczął snuć plany założenia 
zgromadzenia o celu uniwersalnym – wszyst-
kimi środkami i wszędzie. Chciał, aby do 
tego zgromadzenia mogli wstępować lub je 
wspierać wszyscy: duchowni i świeccy, męż-
czyźni i kobiety. Ostatecznie władze kościel-
ne diecezji rzymskiej zatwierdziły to dzieło 
jako zgromadzenie męskie – salwatorianie
i zgromadzenie żeńskie – salwatorianki. 
Do dnia dzisiejszego domy macierzyste salwa-
torianów i salwatorianek znajdują się w Rzy-
mie. W latach 1890-1915 powstały liczne 
nowe fundacje w: Indiach (Assam), Austrii, 
Belgii, Anglii, USA, Kolumbii i Brazylii. Na te-
renie ziem polskich pierwsi salwatorianie osie-
dlili się w Krakowie już w 1900 roku, a następ-
nie podjęli pracę duszpasterską w Trzebini. 
Prowincja polska z siedzibą w Krakowie istnie-
je od 1927 roku. 
Gdy w 1965 roku wstąpiłem do salwatoria-
nów jako kandydat, zgromadzenie liczyło 
1459 członków, w tym: 1 biskupa (ordyna-
riusz diecezji Nachingwea w Tanzanii), 847 
księży, 296 kleryków i 315 braci zakonnych. 
Pod koniec roku 2015 Towarzystwo Boskie-
go Zbawiciela liczyło 1129 członków, w tym:
3 biskupów, 834 księży, 5 diakonów stałych, 
162 kleryków i 125 braci zakonnych. Salwato-
rianie pracują w 42 krajach. Są to: 18 w Euro-
pie, 10 w Ameryce, 8 w Afryce i 5 w Azji. 

Jesteśmy w okresie Bożonarodzenio-
wym. Myślę, że dla nas najbardziej eg-
zotycznym miejscem pozostaje Afryka. 
Jak w Tanzanii np. przeżywają miejsco-
wi chrześcijanie ten piękny czas?

– Święta Bożego Narodzenia przeżywałem
w Tanzanii już w 1985 roku na parafii 
Mwenge założonej przez misjonarzy salwa-
toriańskich z Polski. Po raz pierwszy było to 
świętowanie bez śniegu, przy temperatu-
rach powyżej 30 °C, z kąpielą w oceanie po 
ostatniej Mszy świętej. Wierni przybywali do 
kościoła bardzo odświętnie ubrani, przy czym 
podkreślić należy czystość noszonych strojów 
i staranne wyprasowanie. Liturgia była i jest 
do dziś sprawowana w języku suahili. Jednak 
śpiewane pieśni w znaczącym stopniu korzy-
stały jeszcze z melodii europejskich, irlandz-
kich, niemieckich, włoskich a nawet polskich, 
bo takich melodii nauczyli się od misjonarzy. 
Jednak obecnie komponuje się już sporo no-

wych pieśni z muzyką afrykańską. Inkulturacja 
liturgii najbardziej zaawansowana jest w Re-
publice Demokratycznej Konga, gdyż długo-
letni dyktator tego kraju – Mobutu Sese Seko 
(1965-1997) – przez kilkanaście lat promował 
ideologię autentyzmu (authenticité), czyli 
uwolnienia kraju od wpływów kolonialnych. 
Dla katolików i chrześcijan innych wyznań 
oznaczało to zakaz używania imion chrześci-
jańskich, zakaz obchodzenia „kolonialnych” 
świąt, w tym nawet Bożego Narodzenia.
W tej sytuacji biskupi byli zmuszeni do szyb-
kiej inkulturacji. W ciągu około 20 lat opra-
cowano tak zwany ryt zairski, który charak-
teryzuje się włączaniem elementów kultury 
afrykańskiej (długie modlitwy, liczne dialogi, 
taniec). W roku 1985 Kongregacja Kultu Bo-
żego zatwierdziła ten ryt, w 1988 r. ukazał 
się „Mszał rzymski dla diecezji Zairu” (nazwa 
kraju używana w latach 1971-1997). Liturgię 
Mszy świętej, szczególnie w niedziele i ważne 
święta, upiększają kościelne chóry, procesje 
z Księgą Ewangelii i darami, niekiedy pięk-
nie ubrane dzieci tańczą podczas śpiewania 
niektórych pieśni w pobliżu ołtarza. Wnętrze 
i otoczenie kościoła zawsze dekoruje się róż-
nokolorowymi wstęgami, chorągiewkami lub 
ozdobnymi cytatami z Pisma Świętego. Oczy-
wiście w Boże Narodzenie we wnętrzu kościo-
ła ustawia się szopkę z afrykańskimi figura-
mi, a palmy zastępują nasze drzewka iglaste. 
Zawsze jednak największe wrażenie sprawia 
na przybyszach z Europy masowy i ożywiony 
udział wiernych, zwłaszcza młodzieży i dzieci, 
w niedzielnej lub świątecznej liturgii.

Morogoro. Ks. Julian Bednarz (pierwszy z prawej) Morogoro. Ks. Julian Bednarz (pierwszy z prawej) 
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Pustynia zrobiła z niego człowiekaPustynia zrobiła z niego człowieka

Karol de Foucauld urodził się 15 września 
1858 r. w Strasburgu, beatyfikowany przez 
Benedykta XVI w 2005 r. Po jego śmierci zro-
dziła się idea życia prostego, ubogiego na 
wzór Jezusa w Nazarecie. W Polsce i na świe-
cie powstały wspólnoty Małych Braci i Sióstr 
Jezusa oraz instytuty świeckie w duchu błogo-
sławionego. Kim był ten tajemniczy człowiek, 
który zmienia perspektywę patrzenia na na-
szych nieprzyjaciół z miłością i dobrocią? Brat 
wszystkich, karmiony kozim mlekiem przez 
muzułmanów, a wcześniej trapista i playboy. 
Karol de Foucauld rozmiękczony przez cichy 
głos Ewangelii dotarł ze swoim przesłaniem 
aż na pustynię. By do dziś zamieniać słabość 
w miłość, nie tylko tam, ale wszędzie gdzie 
pojawia się jego duch.

„Ubogi” hrabia

Przed kościołem św. Augustyna w Strasburgu 
stoi pomnik młodzieńca w tunice z sercem
i krzyżem na piersi. W mieście, gdzie często dziś 
można spotkać muzułmanów na ulicy, bosy 
eremita jeszcze długo przed swoimi życiowy-
mi wyprawami, w 1858 r. przyjmuje chrzest. 
Karol o swojej matce napisze „święta”. Od 
niej uczył się poznawać Boga, zmarła gdy miał 
siedem lat. Pięć miesięcy wcześniej odchodzi 
ojciec. W 1864 r. de Foucauld zostaje siero-
tą. Pochodzi z rodziny szlacheckiej, głęboko 
chrześcijańskiej. Po śmierci rodziców opiekę 
przejmuje nad nim dziadek-pułkownik, co bę-
dzie miało wpływ na „wojskową przyszłość” 
Karola. Do wiary nieustannie prowadzi go 
Marii, kuzynka, która wciąż jak anioł jest przy 
nim. Towarzyszy Karolowi także podczas prze-
prowadzki w 1870 r. z ogarniętego francusko-
pruską wojną Strasburga do Nancy.
Początki młodości Karola były jednym wiel-
kim przyjęciem, na którym panoszyła się 
wewnętrzna pustka i ból. Po śmierci dziad-
ka – Karola Morlet, zaczyna chodzić swoimi 
ścieżkami. Przechodzi – jak je nazywa – lata 
bólu i obojętności. W wieku 20 lat Karol po-
chłania lektury sceptycznych wobec wiary dzie 
Augusta Comta i Ernesta Renana. Uczy się
w Paryżu, w szkole jezuitów, jednak po pew-
nym czasie zostaje z niej wyrzucony. Bierze 
udział w wystawnych przyjęciach, urządza-
nych za fortunę dziadka w najdroższych pa-
ryskich restauracjach. Pewnego razu, gdy za-
smakowało mu podane wino – kupił wszystkie 
butelki o wartości czterech tysięcy dolarów. 
Wstępuje do Szkoły Kawalerii w Saumur. Ten 
etap kończy egzaminem jako jeden z przed-
ostatnich w grupie. Mimo nie najlepszych wy-
ników, tkwi w nim żyłka podróżnika – poszu-
kiwacza, może dlatego, że sam ciągle czuje 
się nie na miejscu. Karol ma także towarzysz-
kę życia Marię – piękną tancerkę, którą nie do 
końca legalnie zabiera w podróże, także te
o charakterze wojskowym. To świadczy o tym, 
że nie był człowiekiem szablonowym, nie bał 
się wybrać innej drogi niż wszyscy.

Rozrzutny tryb życia nie przynosi młodemu 
de Foucauld zaspokojenia. Po powierzchow-
nie przyjemnych uroczystościach, wraca do 
mieszkania przygnębiony, milczący i znudzo-
ny. Podobno na niektórych z nich, tylko na 
początku bawi się, rozmawia z gośćmi – póź-
niej usuwa się w cień i woli pozostać sam. 
Powoli oddala się od takiego stanu rzeczy do 
tego do czego nieświadomie wciąż tęskni. 
„Oddalałem się, oddalałem się coraz bardziej 
od Ciebie, Panie mój i moje Życie... I dlatego 
życie moje stawało się śmiercią, a raczej było 
już śmiercią w Twoich oczach…i w tym sta-
nie śmierci Ty mnie uchroniłeś…” – napisze 
Karol. „Popełniałem zło, ale go nie pochwa-
lałem, ani nie kochałem” – konkretnie póź-
niej już nazywa to, co powodowało w nim 
ciągły zgrzyt i niepokój.
Karol czegoś szuka. Jeszcze nie wie co to jest, 
ale nieustannie na tej drodze przemieszcza 
się, popełnia błędy, idzie…

Wylatujący z gniazda

Słynny amerykański duchowny abp Fulton 
Sheen (1895-1979), znakomity kaznodzieja
i autor oglądanych prez miliony programów 
telewizyjnych, jeden z nich poświęcił Karolo-
wi. Opowieść o historii jego życia zaczyna od 
obrazu ptaka, który nie może wydostać się
z gniazda. Jego skrzydła są czymś ograni-
czone i nie może wznieść się ponad hory-
zont. Wciąż próbuje się wyrwać, aż w końcu
w jego życiu dokonuje się przełom. Ten zner-
wicowany młodzieniec, pokaleczony już tro-
chę przez życie, własne wybory i lenistwo, 
zaczyna coraz bardziej odkrywać pustkę
w której się znajduje.
W rzeczywistości „miarka się przebiera” gdy 
Karol zabiera do Algierii swoją kochankę
i tam przedstawia ją jako „wicehrabinę de 
Foucauld”. Po dotarciu tej informacji do od-
powiednich władz wojskowych postawiono 
mu ultimatum – „kobieta albo armia”. Karol 
wybiera Mimi. Zostaje przeniesiony w stan 
spoczynku za „brak karności i notoryczne złe 
prowadzenie się”. Ma 22 lata i wciąż nieujarz-
miony charakter i serce. Ciągle wyrywa się 
światu, pyta, szuka, aż znajduje. „Gdy się wy-
rusza, aby coś uczynić, nie należy powracać 
zanim się tego nie dokona” – napisze o swojej 
pierwszej wyprawie do Maroka, którą podej-
muje, gdy odkrywa swoją ciekawość „pusty-
ni”. Karol wybrał się do tego kraju z małym 
notatnikiem w ręku, zapisując swoje spostrze-
żenia na podstawie których wychodzi duże 
opracowanie o Maroku, nagrodzone przez 
Towarzystwo Geograficzne. „Miałem stale 
zeszycik, 5 cm w fałdach, z drugiej ręki nie 
wypuszczałem ołówka 2cm, notowałem…”. 
Przebrany za żydowskiego kupca wraz z rabi-
nem przemierza pustynne tereny.
Przygląda się muzułmanom, żydom i do-
świadcza ich gościnności. Nie raz wyciągną 
go z tarapatów, ryzykując swe życie. Granice 

zacierają się. Zostaje przyjaźń. Karol kończy 
podróż wyczerpany i bez grosza. Ale nigdy 
jej nie zapomni. Tu zaczęło się jego nowe 
narodzenie.
Po powrocie z wyprawy, mieszka we Francji, 
u swojej kuzynki. „Moje serce i umysł, były 
dalekie od Ciebie, ale żyłem w atmosferze 
mniej zepsutej; nie było to jeszcze światło
i dobro, ale już nie głęboka zgnilizna”. Karol 
zaczyna odczuwać potrzebę czystości serca, 
która teraz jest dla niego cenna. Przez inteli-
gentną i dobrą siostrę, która wciąż jest przy 
nim, odkrywa nowe wartości. Zaczyna cho-
dzić do kościoła. Niewierzący, pytający? „Tyl-
ko tam czułem się dobrze i spędzałem długie 
godziny, powtarzając dziwną modlitwę «Mój 
Boże jeśli istniejesz daj mi się poznać!»”.
Zostaje wysłuchany.
Niedaleko miejsca w którym mieszka,
w kościele św. Augustyna, prosi ks. Huvelina, 
dobrego duchownego znanego w okolicy
o „lekcje religii” i pouczenia. Duchowny od-
mawia, ale mówi mu, by uklęknął i wyspo-
wiadał się. Karol nie ma już żadnych pytań. 
Zapisał: „W momencie, w którym uwierzy-
łem, że Bóg istnieje, zrozumiałem, że nie po-
trafię żyć inaczej, jak tylko dla Niego, moje 
powołanie zakonne datuje się od tej samej 
godziny co moja wiara: Bóg jest wielki!”
Zostawia myśli o wojsku, już wcześniej zry-
wa zaręczyny, wyrusza do Ziemi Świętej.
W Nazarecie pod wrażeniem miejsca życia 
Jezusa, podejmuje decyzje: „Nie chcę prze-
jechać przez życie w I-ej klasie, podczas gdy 
Ten, którego kocham, przebył je w ostatniej”. 
Ze łzami w oczach żegna kuzynkę i zostaje 
mnichem-trapistą. „Z miłości...czystej miło-
ści” sześć godzin dziennie poświęca modli-
twie, drugie sześć pracy: zmywanie, praca
w polu. Wszystko w całkowitym milczeniu. 
Odkrywa jednak, że pomylił się w rozezna-
waniu i chciałby żyć jeszcze bardziej ubo-

„Boże, jeśli istniejesz, spraw bym Cię poznał!” – tak w chwilach modlitwy we fran-
cuskich kościołach rozpoczęła się przygoda człowieka niewierzącego, hulaki, woj-
skowego, prowadząca na peryferie ubóstwa. 

Bł. Karol de FoucauldBł. Karol de Foucauld
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go. Powraca nieustanne pragnienie pustyni
i pierwszy zachwyt kulturą muzułmańską. Po 
siedmiu latach w klasztorze, gdzie przyjął za-
konne imię Maria Alberyk, studiach w Rzymie,
w 1897 r. opuszcza mury klasztorne. 
Odbywa podróż do Ziemi Świętej, do klasz-
toru klarysek w Nazarecie. Tam spędza długie 
godziny przed Najświętszym Sakramentem. 
I zaczyna rozumieć: „Mam szukać miejsca 
ostatniego z ostatnich”.

Głos pustyni – echo Nazaretu

W sercu Karola narodziło się marzenie za-
łożenia wspólnoty żyjącej ubogo, prosto, 
jak Święta Rodzina z Nazaretu. W końcu, 
prawdopodobnie w opactwie Matki Bożej 
Śnieżnej w Masywie Centralnym, we Francji, 
odkrywa: „Trzeba pójść nie tam gdzie ziemia 
jest najbardziej święta, ale tam gdzie dusze 
są w największej potrzebie.” Wybiera Beni-
Abbes, oazę w dzisiejszej Algierii a tam drugi 
brzeg Wadi – wyschłego koryta rzeki. Miej-
sce, gdzie pośród muzułmanów nie ma ani 
jednego chrześcijanina. 
Na pustynię Karola eskortuje wojsko francu-
skie, z którym de Foucauld znów utrzymuje 
kontakt. Schodząc z konia, przyjęty przez 
arabskiego namiestnika Mussa ag Amasta-
na, zastanawia się czy ci, do których przyje-
chał, odkryją w nim brata, czy nie pomylą go 
z jednym z żołnierzy. Chce być de Foucauld, 
ale w nowy sposób. Chce uczyć innych ko-
chać. Rzeczywistość go zaskakuje.
Przyjeżdża z Ewangelią przetłumaczoną na ję-
zyk tuareski. Dzisiaj można powiedzieć, że tak 
„łopatologicznie” jakby przy wykorzystaniu 
współczesnego „translatora-google”. Muzuł-
manie nie chcą go słuchać. Karol zaprasza na 
pomoc Caalastani Motylińskiego – oficjalnego 
tłumacza armii francuskiej. Ten badacz i uczo-
ny o polskich korzeniach, objeżdżając konno 
okolicę, tłumaczy Karolowi, gdzie znajdują się 
Tuaredzy – berberyjskie ludy zamieszkujące 
Saharę, do których chciał iść. 
Zabiera się za tworzenie słownika tuaresko-
francuskiego. Poświęca na to po 10 godzin 
dziennie, zbierając informację z okolicy. Aż
w końcu wynosi się w góry, gdzie przy po-
mocy inżyniera i pracowników wojska budu-
je swoją pustelnię, by być bliżej Tuaregów. 

Karol chce zostać przy tych, których ukochał. 
Dla których tutaj przyjechał. 

Kozie mleko i koniec słownika 

Karol bardzo zwracał uwagę na człowieka,
a jego perspektywa zmienia się zupełnie 
przez przebywanie z Tuaregami. Wcześniej 
całe życie kręciło się wokół niego, teraz chce 
by inni byli dostrzegani, kochani. Ciągle się 
zmaga, nie jest idealny. Układa wciąż nowe 
plany dnia, a to za mało modlitwy, zbyt mało 
czasu dla innych. Pod koniec życia rezygnuje 
też z symboli religijnych, które miał na tunice 
– przenikającego się serca i krzyża. Coraz bar-
dziej się upowszechnia, staje bratem wszyst-
kich. Karol jest już innym człowiekiem.
Według Karola kluczem do zrozumienia in-
nych jest dać im odczuć, że 
się ich kocha, aby samemu 
być kochanym. „Być ludz-
kim i dużo się śmiać, nawet 
pokazując swoje okropne 
zęby” – radzi Karol. 
Przełomem w jego życiu 
była sytuacja skrajnego wy-
cieńczenia. Był na granicy 
śmierci. Tym, którzy go od-
wiedzali, oddawał żywność 
i wszystko czym mógł się 
podzielić. „Marabut” – pu-
stelnik, bo tak do niego 
mówili, był w okolicy dosyć 
znany, przez swoją inność, 
ale i hojność a zwłaszcza 
dobroć. 
Pewnego dnia przyszedł 
do niego człowiek z Tamanrasset i znalazł go 
zupełnie bez sił. Uratowała go „akcja ratun-
kowa” sprowadzania po odrobinie koziego 
mleka z różnych miejsc z okolicy, miejsc od-
ległych nawet o ok. 40 km. Odkrył, jak bar-
dzo jest kochany, ile tej miłości potrzebował
i w końcu dał się ukochać. Zrozumiał, że aby 
dać, ma najpierw przyjąć.
W jednej z francuskich księgarni słownik, któ-
ry pisał Karol przez całe swe życie znalazł się 
„przypadkowo” w dziale „duchowość”. Samo 
sedno. Całe jego życie zbliżało go do Boga, 
bez wyraźnej granicy. Tak samo zasypianie na 
modlitwie jak i rozdarcie między czasem dla 

innych a pracą ofiarowywał Mistrzowi. Karol 
nie udawał. Cały był oddany Bogu.
I właśnie w taki zwyczajny dzień, 1 grudnia 
1916 r. Karol w „bordzu” – niewielkim forcie, 
który wybudowała tamtejsza ludność, koń-
czy swój słownik. Zachęcony przez sąsiadów 
mieszka w tym miejscu, by być bliżej nich,
w czasie niepewnym, zagrożonym napada-
mi. Prawdopodobnie pracuje, słyszy pukanie 
do drzwi i głos przyjaciela. Ale to tylko przy-
nęta. Do pomieszczenia wkraczają członko-
wie ruchu Sennusija, odłam skrajnych mu-
zułmanów. Czterdziestu uzbrojonych ludzi, 
którzy odłączyli się od reszty, przemierzają-
cej pustynię, by najechać dalekie Agadez. Nie 
przyszli po Karola ale po broń i żywność. Na 
pewien czas został zatrzymany. Był inny, bia-
ły. Pilnował go młody chłopak.

Jakiś czas po tym, do „bordzu” przychodzą 
wojskowi kurierzy, by odebrać korespon-
dencję. Karol bowiem pisał i dostawał wiele 
listów. Wizyta niespodziewanych nieznajo-
mych wywołała zamieszanie. Niepewność, 
być może zgiełk, popłoch. Młody chłopak 
pilnujący Karola, pociąga za spust i strzela 
mu w głowę.
„Nie pozwalam przenosić swego ciała” – zapi-
sał Karol i został w miejscu, w którym zginął. 
Nie można nazwać go męczennikiem, jeśli
w ogóle mieści się, zamyka w jakichś ramach. 
Karol w dzieciństwie wiele cierpiał, być może 
dlatego tak wiele miłości potrzebował, i to ją 
właśnie wyznawał. Wpuszczał w swoje życie 
w ciszy, Adoracji, w spotkaniach z innymi,
w pracy. Teraz jego kroki kontynuują inni, 
spełniając marzenie Karola, podobnie pokrę-
ceni, ubodzy, kochający. 
Ale to tylko część jego życia, które powoli, 
delikatnie, i wiernie odkręcał Bóg. A Karol
w bałaganie, za natchnieniami serca stawiał 
z Nim kolejne kroki. Karol – brat, który mo-
dlił się: „Ojcze powierzam się Tobie, uczyń ze 
mną co zechcesz, z całą miłością mego serca, 
kocham Cię i miłość przynagla mnie”, nam 
pozostawił ziarno. 
By być sobą i pozwolić dotknąć palcem swo-
jego wnętrza. Pokazać je sobie, Bogu i in-
nym. Nawet jeśli boli. Tylko wtedy ma szansę 
wypłynąć z niego miłość i niedoskonały, ale 
piękny, bo prawdziwy człowiek. 

Karolina Kędzia
zdjęcia: arch. br. Zbyszka

Małego Brata Jezusa
W pobliżu takiego fortu śmierć poniósł Karol de FoucauldW pobliżu takiego fortu śmierć poniósł Karol de Foucauld

Kaplica, w której modlił się przyszły błogosławionyKaplica, w której modlił się przyszły błogosławiony
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U nas w rodzinie panował radosny nastrój. Za 
całą mamy biżuterię udało nam się wykupić
z rąk gestapo aresztowanego ojca. Przed kil-
ku dniami wrócił z więzienia wymizerowany,
z ogoloną głową ale radosny, że jest wśród 
nas. Brat Roman akowiec walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Przez długi czas nie mieliśmy
o nim żadnej wiadomości i dopiero w połowie 
grudnia otrzymaliśmy jego pocztówkę z obo-
zu jenieckiego. Wielka radość – żyje! Również 
ja i mój przyjaciel z przedwojennej podchorą-
żówki – który mieszkał u nas – po zakończeniu 
walk partyzanckich Batalionu „Barbara” 16 pp 
AK – szczęśliwie powróciliśmy do domu.
W takim pogodnym nastroju zebraliśmy się 
przy wigilijnym stole. Pod białym obrusem 
siano, na stole opłatki i palące się świece. 
Dziadek – senior rodziny – odczytał tekst 
Ewangelii, a gdy wymawialiśmy w modlitwie 
słowa „...przyjdź Królestwo Twoje...” u drzwi 
wejściowych rozległ się ostry dzwonek. Mo-
dlitwa przerwana. Kto może dzwonić o tej 
porze? Może brat uciekł z niewoli...
Wszyscy przeszliśmy do przedpokoju. Ojciec 
otworzył drzwi... i przerażenie. W drzwiach
w hełmie stał żołnierz niemiecki z przewieszo-
nym przez ramię pistoletem maszynowym. 
Stał i patrzył na nas, aż w końcu zachrypłym 
głosem spytał – czy tu mieszka pan aptekarz? 
Mama z jękiem wyszeptała – Boże miłosierny! 
Po kogo znów przyszedł?
Żołnierz wszedł do mieszkania, zdjął z ramie-
nia broń i postawił ją za sobą w kącie obok 
drzwi. Na jego twarzy widać było wielkie za-
kłopotanie. Wreszcie prawie szeptem powie-
dział, że nas bardzo przeprasza za najście, ale 
jedzie transportem samochodowym w stronę 
Bochni i w czasie postoju dowiedział się, że 
obok apteki mieszka aptekarz. Prosi o pomoc. 
Jest chory, ma gorączkę i bardzo silny kaszel. 
Chciałby kupić jakieś lekarstwa.
Odetchnęliśmy z ulgą, że to tylko spóźniony 
pacjent. Ojciec zaraz poszedł do apteki po 
odpowiednie leki, my zaś przyglądaliśmy się 
temu młodemu, wychudzonemu, o spieczo-
nych wargach i przerażająco blademu czło-
wiekowi. Wyglądem swym wzbudzał litość.
Dziadek, który nie znał niemieckiego, kazał 
mu powiedzieć, że w naszej tradycji narodo-
wej jest zwyczaj pozostawiania przy wigilij-
nym stole pustego nakrycia dla niespodziewa-
nego gościa. Zaprosił go do stołu. Ujrzeliśmy 
łzy w oczach żołnierza. Rozczulony zaczął 
dziękować nam, Polakom, że w tę Świętą Noc 
zapraszamy do wspólnego stołu żołnierza 
wrogiego państwa. Chociaż jest to dla niego 
wielki zaszczyt, to nie czuje się godnym, by 
zasiąść przy naszym rodzinnym stole.
I tak nadal staliśmy w przedpokoju. Mama 
przyniosła z kuchni i podała mu garnuszek 

barszczu z uszkami, a na talerzu postne go-
łąbki z kapustą i grzybkami. Ze zdumieniem 
obserwowaliśmy, jak szybko i z apetytem 
spożywał podane mu jedzenie. W tym cza-
sie ojciec wrócił z apteki i dał mu bezpłatnie 
lekarstwa. Wzruszony żołnierz stał jeszcze 
chwilkę zadumany, podszedł do mamy i dzię-
kując ucałował ją w rękę. Tymczasem ktoś
z nas przyniósł opłatek. My życzyliśmy mu, by 
szczęśliwie powrócił do domu. On zaś życzył 
nam, by Polacy odzyskali wolność swego kra-
ju i by Bóg chronił nas od okrucieństw wojny.
Żołnierz odszedł. Wróciliśmy do stołu. Za-
częliśmy na nowo „Ojcze nasz...” i z pełnym 
zrozumieniem wypowiadaliśmy słowa „...od-
puść nam nasze winy jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom...” W owym dniu w żoł-
nierzu tym widzieliśmy tylko bliźniego, a nie 
znienawidzonego wroga.
Kilka miesięcy po zakończeniu wojny dosta-
liśmy z Niemiec list oryginalnie zaadresowa-
ny: „Tarnów, apteka obok kościoła z dwoma 
wieżami”. W liście tym matka żołnierza Hansa 
v. Reckhof bardzo serdecznie dziękowała za 
pomoc udzieloną jej synowi i ciepło rodzin-
ne, jakie okazaliśmy mu w Świętą Noc. Z bó-
lem jednak zawiadamia, że syn po powrocie
z frontu chorował na zapalenie płuc i zmarł 
na gruźlicę. Przed śmiercią jeszcze prosił mat-
kę, by przesłała nam słowa podziękowania. 
To wyjątkowe wspomnienie wigilijne, spisane 
w 1949 roku, publikujemy dzięki uprzejmo-
ści redakcji czasopisma naukowego „Studia
i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego”, na którego ła-
mach się ukazało (nr 2/2015 r.).

***
Autorem zamieszczonego wyżej wspomnie-
nia jest płk Jerzy Perkiewicz, doktor farma-
cji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii 
Krajowej ps. „Drzazga”, harcmistrz i Harcerz 
Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
Urodził się 25 lutego 1920 w Czortkowie nad 
Seretem, w województwie tarnopolskim,
w rodzinie o tradycjach farmaceutycznych. 
Jego rodzice byli właścicielami apteki w Kut-
nie. Przed wybuchem II wojny światowej prze-
szedł przeszkolenie wojskowe w szkole pod-
chorążych piechoty w Szczypiornie i otrzymał 
przydział mobilizacyjny do 29 Pułku Strzelców 
Kaniowskich, w którym w stopniu plutono-
wego podchorążego objął dowództwo plu-
tonu strzeleckiego 4. kompanii 2. batalionu.
Podczas kampanii wrześniowej 1939 walczył 
ze swoim pułkiem w rejonie Uniejowa, Łęczy-
cy i Kutna oraz w bitwie nad Bzurą. W czasie 
kampanii został dwukrotnie ranny. W szpita-
lu w Warszawie, do której dotarł wraz z wy-

cofującym się oddziałem odnalazła go jego 
matka, powołana tam w obliczu nadciągają-
cej wojny. Po miesiącu kuracji Pertkiewicz nie 
chcąc trafić do niemieckiej niewoli, uciekł ze 
szpitala i pojechał do Kalisza, gdzie brał udział 
w konspiracyjnej odbudowie Pułku Strzelców 
Kaniowskich. Wysiedlony z Kalisza, trafił wraz 
z rodziną do Tarnowa, gdzie 12 lutego 1940 
przystąpił do miejscowej komórki Związku
Walki Zbrojnej i przyjął pseudonim „Drzazga”.
W aptece im. T. Kościuszki, którą objął w Tar-
nowie jego ojciec (również w konspiracji, ps. 
„Zbudowski”), Jerzy Pertkiewicz pracował jako 
laborant; jednocześnie miejsce to stanowiło 
konspiracyjny punkt kontaktowy i miejsce kol-
portażu prasy podziemnej. W zamieszczonym 
wspomnieniu Autor nie podaje tego znaczące-
go szczegółu, a w tym kontekście zaproszenie 
do stołu niemieckiego żołnierza wydaje się czy-
nem jeszcze bardziej heroicznym. Ojciec i syn 
gromadzili też w swojej aptece, a następnie 
przekazywali do innych konspiracyjnych punk-
tów, środki medyczne i opatrunki niezbędne
w związku ze zbliżającą się Akcją „Burza”. 
Po jej rozpoczęciu Pertkiewicz trafił do 16 puł-
ku piechoty Armii Krajowej. Wraz z nim latem 
i jesienią 1944 uczestniczył w walkach w ra-
mach Akcji „Burza” (i w późniejszych działa-
niach na mniejszą skalę określanych krypto-
nimem „Deszcz”) w obwodzie tarnowskim.
17 października 1944, na wniosek lekarza 
batalionowego, zwolniony z 16 pułku pie-
choty AK, a dwa miesiące później, w grudniu 
promowany do stopnia podporucznika przez 
komendanta krakowskiego Okręgu AK, na 
wniosek dowódcy inspektoratu tarnowskiego 
Stefana Musiałka-Łowickiego, „Mirosława”.
W tym też okresie odbyła się opisana we 
wspomnieniu scena z niemieckim żołnierzem.
Po wojnie ukończył studia z zakresu farmacji
i osiadł w Tarnowie, gdzie mieszka do dziś. 
Za zasługi wojenne otrzymał liczne odznacze-
nia, m.in. Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzanc-
ki i Krzyż AK. 16 września 2010 r. za wybitne 
zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczony został Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku 
został awansowany na stopień pułkownika.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Rok 1944 – ostatni rok wojennych Świąt Bożego Narodzenia. Mieszkaliśmy wów-
czas w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 34 na parterze obok apteki im. Tadeusza 
Kościuszki, której dzierżawcą był mój ojciec. Byliśmy w szczególnym nastroju, peł-
nym nadziei na lepsze jutro. Nadchodzące wiadomości, jak i wydarzenia były nader 
optymistyczne. Wojska radzieckie, które latem zatrzymały się na linii Wisła - Wisłoka 
przygotowywały się do nowej ofensywy. Czasami w nocy było słychać daleki od-
głos huku armat, obserwowaliśmy też wzmożone ruchy wojsk niemieckich, a nie-
które urzędy i instytucje okupanta pośpiesznie przystępowały do ewakuacji.

Okupacyjne wspomnienie wigilijne

Płk. dr Jerzy PerkiewiczPłk. dr Jerzy Perkiewicz
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Warto pomyślećWarto pomyśleć
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 11 kwietnia 1876 r. w Lubostroniu w po-
wiecie Szubin. Uczęszczał do gimnazjum w Poznaniu 
i w Krakowie. W 1894 r. wstąpił do Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy Św. Wincentego á Paulo. Studiował 
na Fakultecie Teologicznym Księży Misjonarzy w Kra-
kowie. 30 czerwca 1901 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk biskupa krakowskiego kard. Jana Puzyny.

Po uzyskaniu święceń przebywał w Domu Zakonnym Księży Misjona-
rzy na Kleparzu w Krakowie. 1 lutego 1904 r. przybył do nowo utwo-
rzonej parafii Zgromadzenia pw. Świętej Rodziny w Tarnowie. W tym 
samym roku został prefektem w Niższym Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym we Lwowie. Od 1906 r. przebywał w Domu Zakonnym 
w Jezierzanach koło Jazłowca na ziemi lwowskiej. Był katechetą
w miejscowej szkole ludowej. W 1907 r. został przeniesiony do Domu 
Zakonnego w Milatynie pod Lwowem.
Zgodnie z główną dewizą Zgromadzenia prowadził misje w parafiach 
diecezji krakowskiej, przemyskiej, tarnowskiej oraz archidiecezji lwow-
skiej. Wyjeżdżał również na misje do Królestwa Polskiego, m.in. do Piotr-
kowa, Nowo Radomska (obecnie Radomsko), Skierniewic i Międzyrzeca 
Podlaskiego oraz Poznania, a także do Francji (Pas de Calais) i Belgii.
Od połowy 1913 r. prowadził budowę kościoła i domu dla księży na 
Olczy w Zakopanem. 27 kwietnia 1914 r. został pierwszym probosz-
czem utworzonej na Olczy samodzielnej parafii. Zachodził do niego 
na dyskusje religijne Włodzimierz Lenin, przebywający w 1914 r. na 
Podhalu. Pożyczył Leninowi 300 koron, które ten po paru tygodniach 
odesłał pocztą.
1 maja 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. 25 września 1919 r. został 
kapelanem 12 pułku piechoty. W jego składzie walczył z bolszewikami 
na Froncie Litewsko-Białoruskim. 25 lipca 1920 r. został kapelanem Gar-
nizonu Wilno. Następnie przez miesiąc był kapelanem obozu jeńców 
sowieckich w Puławach. Pełnił również funkcję dziekana 3 Armii Wojska 
Polskiego. Od 26 sierpnia 1920 r. był proboszczem 22 Dywizji Piechoty.

Po wojnie polsko-bolszewickiej został zweryfikowany w stopniu star-
szego kapelana (ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.). Od 25 stycz-
nia 1921 r. był kapelanem wojskowego szpitala okręgowego nr 5
w Krakowie. 15 stycznia 1924 r. został zastępcą szefa duszpasterstwa 
Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu. W 1927 r. został pro-
boszczem parafii wojskowej we Lwowie. W 1929 r. mianowano go 
zastępca dziekana Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie.
1 stycznia 1930 r. otrzymał awans na stopień proboszcza (podpuł-
kownika). 1 stycznia 1931 r. przeszedł w stan spoczynku. Mieszkał we 
Lwowie jako emeryt.
1 lipca 1943 r. został mianowany dziekanem Obszaru Lwowskiego 
Armii Krajowej, przyjmując pseudonim ps. „Drogosław”. W połowie 
1945 r. został aresztowany przez NKWD. Był więziony w Złoczowie 
i we Lwowie. Przeszedł bardzo ciężkie, połączone z maltretowaniem 
śledztwo. 25 lutego 1946 r. w grupowym procesie kapłanów „jako 
członek kontrrewolucyjnej organizacji Armia Krajowa” został skazany 
przez Kolegium Specjalne NKWD ZSRR na 10 lat łagrów.
Gdy powiedział swoim prześladowcom, że znał osobiście Lenina, wła-
dze więzienne zażądały dowodu. Kiedy po liście do rodziny otrzymał 
recepis pocztowy z podpisem Lenina, został natychmiast zwolniony. 
Wręczono mu nawet pieniądze na drogę. We Lwowie specjalnie dla 
niego otwarto zamknięty rok wcześniej kościół Świętej Marii Magda-
leny, którego został proboszczem. Był autorem książki „Zagadnienie 
obrony państwa”. Zmarł 6 listopada 1949 r. we Lwowie. Spoczywa na 
Cmentarzu Łyczakowskim.
Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę 1918-
1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Jego na-
zwisko umieszczono na tablicy poświęconej kapłanom, którzy pełnili 
swoją służbę Bogu i ludziom we Lwowie – w warunkach kilkudziesię-
cioletniego terroru sowieckiego po II wojnie światowej, wmurowanej 
w 2004 r. w lwowskim  kościele Świętego Antoniego.

Bogusław Szwedo 

Ks. podpułkownik Zygmunt Truszkowski CM (1876–1949) – kapłan Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Świętego Wincentego á Paulo, dziekan Obszaru Lwowskiego AK, ps. „Drogosław”

Na samym początku zwraca uwagę duża obję-
tość książki ks. prof. Naumowicza. Bez obaw, 
można być zaskoczonym, w jak szybkim tem-
pie czyta sie ponad 340 stronicową biografię 
drzewka choinkowego. Imponuje argumen-
tacja, ale i prosty język, którym opisywane są 
zawiłe historyczne procesy, połączone także
z esejami etnograficznymi i o ikonografii. 
Ks. Naumowicz przypomina, że początków 
obecności choinki w naszych domach nie nale-
ży upatrywać w etnografii, ale przede wszyst-
kim w teologii. Jednym z symboli, które ma 
uobecniać, jest drzewo życia, a więc początek 
historii człowieka. Nie mogłoby zabraknąć 
choinki w dniach, kiedy wspominamy począ-
tek ziemskiej drogi Chrystusa. 
Choinka, zdaniem autora, wywodzi się ze 
średniowiecznej tradycji misteriów, które wy-
stawiano w przeddzień święta Narodzenia Je-

Choinka wszechświatem „sensów”
O tym, że  stawiane w naszych domach iglaste drzewko może być 
„wszechświatem sensów”, pisze w swej najnowszej książce „Histo-
ria świątecznej choinki” ks. prof. Józef Naumowicz z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kiedy, jak nie właśnie na przeło-
mie roku, czytać o głębokim, teologicznym sensie świerku czy jodły 
wypełniającej swoim zapachem wnętrze domu?

zusa. Opowiadały one o historii Adama i Ewy, 
grzechu pierworodnym i oczywiście o drze-
wie poznania dobra i zła, które jako jedne
z bohaterów Księgi Rodzaju, musiały się poja-
wiać jako element dekoracji. Skoro Biblia nie 
mówiła o jaki gatunek chodzi, to w zależno-
ści od regionu utożsamiano je z miejscowy-
mi drzewami. W naszej strefie klimatycznej 
w okresie zimowym zielone pozostają tylko 
drzewa iglaste, stąd choinka, drzewko zielo-
ne, a więc żywe, opierające się porze roku,
w której większość przyrody pogrążona jest 
w głębokim śnie dekorowano jabłkami. 
Ksiądz Naumowicz obala w książce wiele mi-
tów związanych z choinką i jej upowszechnie-
niem się w ramach chrześcijańskiej tradycji. 
Na przykład obala mit Lutra jako tego, który 
miał rozpowszechniać tradycję ubierania bo-
żonarodzeniowych drzewek. Określa w czasie 

i przestrzeni rozwój choinkowego zwyczaju, 
pisząc także o obecności choinki w Nowym 
Świecie, opisując jej obecność w Polsce oraz 
to, jak podbiła serca rzymian w stolicy Włoch 
za sprawą Jana Pawła II.
Ksiądz Naumowicz dociera do interesujących 
rozmówców i interesujących informatorów 
zza Spiżowej Bramy. Opisuje na przykład 
fakt, że w Pałacu Apostolskim za czasów Jana 
Pawła II w każdym pomieszczeniu, w którym 
przebywał papież, musiała w okresie Boże-
go Narodzenia stać choinka. Ojciec Święty 
uwielbiał ich zapach, co więcej, traktował 
je z szacunkiem i czułością, np. dopytywał 
się, co stanie się z nimi, gdy zostaną zabrane
z papieskiego domu. Każde z drzewek, nieza-
leżnie od tego, jak bardzo pozbawione było 
już igieł, czekało do 2 lutego na zabranie.
Jedną z myśli, jakie zostają po lekturze „Hi-
storii świątecznej choinki", jest ta, że czasem 
temat, zdawałoby się, na pozór błahy, może 
po zgłębieniu okazać się pełnym wartości
i znaczeń. Może stać się wszechświatem.

Ks. prof. Józef Naumowicz, Historia świątecz-
nej choinki, Kraków, 2016, ss. 340.

kes
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„Słuchaj! W Rama daje się słyszeć lament
i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich sy-
nów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie 
ma” (Jr 31, 15) Przedstawicielami Izraela są 
tu dwaj synowie Racheli: Józef i Beniamin. 
Pojawiający się w dalszej części proroctwa 
Efraim był synem Józefa (wnukiem Racheli) 
i protoplastą pokoleń państwa północnego. 
Autor Ewangelii cytuje proroctwo Jeremiasza 
nie tylko by oddać dramat jaki spotkał małe 
dzieci płci męskiej w ziemi judzkiej, ale chciał 
podkreślić cierpienie całego narodu wybra-
nego, który znalazł się po rządami okrutnego 
tyrana. Herod nie jest prawowitym władcą, 
ale „figurantem” okupanta rzymskiego.  Św. 
Mateusz kreśli trudną sytuację polityczną 
Izraela i wskazuje na podobieństwo pomię-
dzy latami niewoli egipskiej (zob. Wj 1, 16. 
22), a współczesnymi mu czasami – życiem 
pod rządami Cesarstwa Rzymskiego. I tak jak 
Mojżesz uniknął śmierci z rąk oprawców kró-
la Egiptu (zob. Wj 2, 1-10), tak Jezus uszedł 
z życiem przed mściwym Herodem.
Drugie proroctwo mówi o „wezwaniu syna 
z Egiptu” (zob. Mt 2, 15). Św. Mateusz na-
wiązuje do proroka Ozeasza, w którym Izrael 
został przedstawiony jako syn Najwyższego 
(zob. Oz 11, 1). Jahwe odnalazł go na pu-
styni, objawiając się najpierw jego przyszłe-
mu patriarsze, Abrahamowi. Gdy znalazł się 
w niewoli, postanowił go wybawić: wezwał 
swój umiłowany naród do wyjścia z Egiptu
i ponownie wyprowadził na pustynne tereny. 
Tam Izrael wzrastał, dojrzewał i oczyszczał 
się, by wejść ostatecznie do ziemi obiecanej. 
Słowa o wezwaniu syna z Egiptu ewangelista 
Mateusz odnosi do Jezusa – przedstawiciela 
i króla Izraela. Jezus powraca do miejsca, 
gdzie wszystko się zaczęło. Utożsamia się
z narodem wybranym. Tak jak on od dziecię-
cych lat niesie brzemię niewoli i strachu. Jego 
Ojciec wzywa Go z Egiptu, gdzie przebywał 
na wygnaniu w ukryciu przed mściwym He-
rodem. Jego powrót oznacza, że jeszcze raz 
Izrael stanie przed szansą. Bóg go znowu 
wyzwoli, a „jego ciężkie jarzmo zostanie zła-
mane” (Iz 9, 3).  

Karolina Kwaśniewska-Maroń

Hen, gdzieś w Betlejem, w zagrodzie na pasterskim polu, narodziło się cudowne 
Dziecko, o którym już najstarsze podania żydowskie pisały takie słowa: „Prze-
dziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9, 5). Do nie-
go z dalekich stron podążali trzej magowie prowadzeni światłem gwiazdy. Gdy 
Je ujrzeli, upadli na twarz, a u Jego stóp złożyli najprzedniejsze kosztowności: 
złoto, kadzidło i mirrę (Mt 2, 11). Jednak zły i zazdrosny o swą władzę król 
judzki postanowił odnaleźć Dziecię i Je zgładzić. Wiedzeni natchnieniem rodzice 
postanowili uciekać aż do Egiptu i tam ukrywać się przed jego wysłannikami. 

Bajka, która wydarzyła się naprawdęBajka, która wydarzyła się naprawdę

Historia jak z bajki? Niezupełnie. Badania 
historyczne wykazały bowiem, że ta historia 
wydarzyła się naprawdę. Ewangelista Mate-
usz doskonale oddał charakter Heroda – jego 
przebiegłość, okrucieństwo i lęk o utratę tro-
nu. Świadczą o tym chociażby kroniki Józefa 
Flawiusza, historyka żydowskiego, który w po-
dobny sposób opisywał judzkiego króla. 
Magowie natomiast najprawdopodobniej 
pochodzili z Persji i byli wyznawcami na-
uki Zaratustry. Zgodnie z tym wierzeniem 
to właśnie niezwykłe zjawisko na niebie 
miało potwierdzić nadejście króla-wybawi-
ciela, którego przeznaczeniem było zwycię-
stwo nad złem. Magowie wybrali się zatem
w drogę i wędrowali za blaskiem gwiaz-
dy, aby sprawdzić czy oto wypełni się od-
wieczne proroctwo. Nie wiemy natomiast 
jak naprawdę wyglądała konwersacja ma-
gów z Herodem i czy na pewno się odbyła.
W końcu gwiazda nie zatrzymała się wcale 
nad pałacem króla, lecz dopiero nad zagro-
dą, w której przebywali Maryja z Józefem 
oraz nowonarodzonym Synem Bożym. Św. 
Mateusz miał jednak pewien cel, by ukazać 
tę historię właśnie w taki sposób.

RODOWÓD JEZUSA 
Na początku Ewangelii św. Mateusza znajdu-
jemy „rodowód Jezusa Chrystusa, , syna Da-
wida, syna Abrahama” (Mt 1, 1). Został on 
„zbudowany” z pewnym zamysłem. Widzi-
my tu czternaście pokoleń w każdym z trzech 
okresów: od Abrahama do Dawida, od Dawi-
da do niewoli babilońskiej i od niewoli babi-
lońskiej do Chrystusa (Mt 1, 17). Ewangelista 
łączy imię Dawida i Abrahama, gdyż obaj 
pełnili szczególne role w Izraelu. Abraham 
i jego potomstwo byli „synami obietnicy”, 
zapoczątkowali naród obdarzony niezwykłą 
Bożą łaską. Dawid natomiast otrzymał obiet-
nicę związaną z potomkiem królewskim, 
którego tron miał zostać utrwalony na wie-
ki. Św. Mateusz, konstruując swój rodowód 
w ten sposób, chciał odnieść wszystkie te 
obietnice do Chrystusa. To w Nim ostatecz-
nie się one wypełniły (zob. Ga 3, 16; Hbr 1, 
5). Królewską godność Jezusa uwypukla wy-
liczenie czternastu królów judzkich w środ-
kowej części Jego genealogii (od Dawida do 
Jechoniasza) oraz sama liczba „czternaście”. 
Jest to bowiem suma liczb oznaczanych lite-
rami alfabetu hebrajskiego składających się 
na imię „Dawid”: 4+6+4=DWD (język he-
brajski nie zapisuje samogłosek). 

PROROCTWO MICHEASZA
Św. Mateusz snuje opowieść o tym jak prze-
rażony perspektywą pojawienia się nowego 

żydowskiego króla Herod przywołuje arcyka-
płanów i uczonych w Piśmie. Chce się dowie-
dzieć,  gdzie ma narodzić się zapowiedziany 
Mesjasz. W odpowiedzi słyszy proroctwo Mi-
cheasza: „A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie je-
steś zgoła najlichsze spośród głównych miast 
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”
(Mt 2, 6). Jak już wspomniane zostało wcze-
śniej, nie wiadomo, czy rzeczywiście taka 
rozmowa miała miejsce na dworze króla He-
roda. Św. Mateusz jednak posłużył się tym 
proroctwem, by po raz kolejny podkreślić, 
że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem 
pochodzącym z rodu Dawida. Słowa te in-
tencjonalnie też „włożył” w usta „nauczycieli 
ludu”, czyli uczonych w Piśmie – tych, którzy 
byli strażnikami wszelkich tradycji i proroctw 
w dziejach narodu wybranego. Dzięki temu 
nabrały one jeszcze większej wagi i stały się 
świadectwem o Jezusie. Co ciekawe ewan-
gelista, cytując proroctwo Micheasza, wyeli-
minował słowo „Efrata” określające nazwę 
„Betlejem”, dodając za to zwrot „ziemio 
judzka” (por. Mi 5, 1). Betlejem wskazywa-
ło na miejsce, w którym miał się narodzić 
przyszły władca Izraela. Z kolei „Efrata” do-
tyczyło konkretnego rodu, z którego miał on 
pochodzić (według Pierwszej Księgi Samuela 
Dawid był synem pewnego Efratejczyka z Be-
tlejem judzkiego, imieniem Jesse – zob. 1 Sm 
17, 12). Ponieważ Herod zapytał o miejsce 
narodzin Mesjasza, w odpowiedzi znalazło 
się konkretne miasto. Wydaje się jednak, 
że św. Mateusz poprzez dodanie zwrotu 
„ziemio judzka” chciał w bardziej oczywisty 
sposób zasugerować, że wraz z narodzinami 
Chrystusa spełniło się proroctwo Micheasza. 
Judzka kraina bowiem znajdowała się pod 
władzą króla Heroda Wielkiego, mianowa-
nego do tego tytułu decyzją senatu rzym-
skiego. Lecz oto nagle zbliżał się kres jego 
panowania, gdyż w krainie tej narodził się 
prawowity Król, Książe judzki i Pasterz ludu 
izraelskiego. W ten sposób ewangelista po-
łożył nacisk bardziej na godność królewską 
Jezusa, a nie na Jego pochodzeniu z rodu 
Dawida, choć oczywiście go nie neguje.

UCIECZKA DO EGIPTU
Św. Mateusz wspomina o rzezi niemowląt 
betlejemskich dokonanych z rozkazu Hero-
da. Wydarzenie to spowodowało, że św. Ro-
dzina musiała uciekać do Egiptu. Opisując je, 
ewangelista nawiązał do dwóch proroctw: 
Jeremiasza i Ozeasza. Pierwsze stanowi skar-
gę, jaką prorok Jeremiasz wkłada w usta Ra-
cheli, żony Jakuba, „matki Izraela”, płaczącej 
nad uciskiem narodu wybranego w niewoli: 
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Służył Bogu i OjczyźnieSłużył Bogu i Ojczyźnie

Trzeba nieść krzyż odpowiedzialnościTrzeba nieść krzyż odpowiedzialności

W uroczystości otwarcia wystawy wzięli 
m.in. Sławomir Frątczak, dyrektor Departa-
mentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, gen. 
bryg. Jan Dziedzic, zastępca Szefa Sztabu 
Generalnego, oficerowie, żołnierze, ojcowie 
dominikanie, kombatanci i mieszkańcy War-
szawy. Duszpasterstwo wojskowe reprezen-
tował ks. ppłk Piotr Majka, proboszcz kate-
dry polowej.
Pomysłodawcą wystawy jest prof. dr hab. 
Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu
w ministerstwie obrony narodowej. – Ojciec 
Adam Studziński jest doskonałym wzorem 
dla każdego żołnierza i dla każdego obywa-
tela – mówił podczas otwarcia wystawy. Jego 
zdaniem potrzeba takich wzorów do naśla-
dowania, którzy „pokazywali i pokazują jak 
należy budować Rzeczpospolitą wolną, nie-
zależną, prawdziwie polską w duszy, w sercu 
i umysłach”. Zapowiedział, że MON będzie 
starał się organizować kolejne wystawy bio-
graficzne, których bohaterami będą ludzie
o wyjątkowych dla Polski biografiach.
W uroczystym otwarciu wziął udział tak-
że Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. – Dobrze, że warszawiacy będą mogli 

W homilii bp Guzdek przypomniał, że istnieje 
moralny obowiązek niesienia pomocy czło-
wiekowi w potrzebie. – Im większe zagroże-
nie, im większa potrzeba pomocy, tym obo-
wiązek i przynaglenie do działania są większe; 
tym bardziej jesteśmy zobowiązani do pomo-

wspomnieć tę wspaniałą postać, która wy-
warła tak ogromny wpływ na polskiej histo-
rii i to nie tylko historii oręża polskiego, ale
i polskiej nauki – powiedział. Przypomniał, że
o. Adam Studziński ukończył studia na wy-
dziale konserwatorskim Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, odnowił kościół św. Idzie-
go, znajdujący się u podnóża Wawelu i odkrył 
średniowieczną kryptę w krakowskim klaszto-
rze oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej.
Jan Kasprzyk podkreślił, że o. Studziński do 
końca swoich dni chciał służyć Polsce. – Po 
wybuchu wojny w Iraku zgłosił się do kra-
kowskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień 
i chciał udać się z polskimi żołnierzami na 
wojnę, mówiąc że zna tamtejsze warunki
i realia – powiedział. Szef Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych zaakcen-
tował, że o. Studziński „pozostaje wzorem 
wierności Bogu i Ojczyźnie”.
Autorem scenariusza i kuratorem wystawy 
jest dr Jacek Macyszyn, kierownik ekspozycji 
Muzeum Ordynariatu Polowego, skąd za-
czerpnięta została część zbiorów. Autorem 
opracowania narracji plastycznej, koncepcji 
oświetlenia i opracowania muzycznego Jerzy 
Kalina.

cy w dźwiganiu krzyża cierpienia. Należy się 
spieszyć, wszak niejednokrotnie pomoc, która 
przyjdzie za późno, bywa nieskuteczna – po-
wiedział.
Zdaniem ordynariusza wojskowego istnieje 
„zasadnicza różnica pomiędzy nieszczęściem 

a krzyżem”. – Nieszczęścia spadają 
na człowieka jak grom z jasnego 
nieba. Są od nas niezależne. Zda-
rzają się nie wiadomo z jakiej przy-
czyny i w jakim celu. Tymczasem 
krzyż nie jest czymś zesłanym. Nie 
jest „przypadkiem”, ale świadomie 
podjętym działaniem. Krzyż jest za 
kogoś i w imię czegoś. To człowiek 
decyduje się na przyjęcie cierpie-
nia, utratę zdrowia a nawet ży-
cia, ratując innych ludzi lub stając
w obronie zagrożonych wartości
– powiedział.

Zaprezentowano na niej trzy etapy życia do-
minikanina. Powołanie, okres jego posługi 
kapelańskiej oraz czas jego zaangażowania 
w działalność konserwatorską i artystyczną. 
Część wystawy ma charakter multimedialny. 
Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują 
się pamiątki i rzeczy osobiste po o. Studziń-
skim, m.in. jego habit, czapka i szabla general-
ska, odznaczenia i dokumenty. Eksponaty po-
chodzą z wielu źródeł, m.in. Muzeum Wojska 
Polskiego, Muzeum Armii Krajowej im. gen. 
Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, Archiwum 
Akt Nowych, archiwum Polskiej Prowincji Do-
minikanów oraz ze zbiorów prywatnych.
Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany 
katalog, przygotowany przez Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ekspozy-
cja będzie czynna do 15 stycznia codziennie
w godz. 11.00-19.00.

kes

Biskup Guzdek podkreślił, że należy „czynić 
wszystko, aby uwolnić się od nieszczęść, ale 
krzyża nie wolno odrzucać”. – On jest wpisany 
w kondycję człowieka a w sposób szczególny 
w historię naszego narodu. Nie pierwsi idziemy 
drogą krzyża – poprzedziło nas wielu. Idziemy 
więc wydeptaną ścieżką – powiedział.
Biskup Polowy przypomniał, że krzyż odpo-
wiedzialności „za wolność naszą i waszą” 
podjęli żołnierze walczący podczas II wojny 
światowej.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że Dzień 
Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach Po-
kojowych i Operacjach Wojskowych poza Gra-
nicami Państwa obchodzony jest na pamiątkę 
zamachu, w którym zginęło pięciu żołnierzy
z 20 Dywizji Zmechanizowanej z Bartoszyc.
Zauważył, że żołnierze polegli podczas misji 
pokojowych podjęli krzyż odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo innych narodów. – Dziś 
dziękujemy im za to, że oni kiedyś świado-
mie podjęli ten krzyż i zapłacili cenę najwyż-
szą. Zasługują na szacunek, zasługują na pa-
mięć. Rodziny poległych i rannych zasługują 
na szczególną troskę ze strony państwa. To 
jest lekcja, która nasze społeczeństwo musi 
odrobić, bo jesteśmy spóźnieni w stosunku 
do innych narodów – zaapelował.           kes

W podziemiach Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie otwarto 15 grudnia wysta-
wę pt. „Deo et patriae. Wiara i moc Ojca Adama Studzińskiego”. Ojciec Studziński 
był dominikaninem, kapelanem, uczestnikiem m.in. bitwy o Monte Cassino, hi-
storykiem sztuki i duszpasterzem środowisk kombatanckich i młodzieży. Patronat 
nad wystawą objął Antoni Macierewicz, minister Obrony Narodowej.

Mszą św. w katedrze polowej uczczono 21 grudnia pamięć poległych poza grani-
cami Polski żołnierzy Wojska Polskiego. Eucharystii przewodniczył biskup polowy 
Józef Guzdek.  W homilii podkreślał, że polegli podczas misji żołnierze nieśli krzyż 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wolność innych narodów. W południe
w Centrum Weterana Misji poza Granicami Państwa odbył się apel pamięci. Dzień 
Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granica-
mi Państwa był obchodzony po raz drugi.

Otwarcie wystawy poświęconej o. gen. bryg. Adamowi Studzińskiemu OP, kapelanowi żołnierzy 2. Korpusu Polskiego

We Mszy św. uczestniczyły rodziny poległych żołnierzyWe Mszy św. uczestniczyły rodziny poległych żołnierzyFo
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Od lewej dr Jacek Macyszyn, wiceminister ONOd lewej dr Jacek Macyszyn, wiceminister ON

prof. Wojciech Fałkowski, ks. ppłk Piotr Majkaprof. Wojciech Fałkowski, ks. ppłk Piotr Majka Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



14

Owoce Światowych Dni MłodzieżyOwoce Światowych Dni Młodzieży

W dniach 7-11 grudnia 2016 roku siedemna-
stu podchorążych Wojskowej Akademii Tech-
nicznej z ppłk. Andrzejem Gigą, szefem Woj-
skowego Wydziału Wychowawczego, ks. mjr. 
Ireneuszem Birusiem, kapelanem WAT i kpt. 
Pawłem Jęckiem odwiedziło Wiedeń. Zapro-
szenie strony polskiej było wyrazem wdzięcz-
ności za opiekę nad żołnierzami armii au-
striackiej w czasie Światowych Dni Młodzieży. 
– To niesamowite, że ludzie, którzy jakiś czas 
temu zupełnie nas nie znali, zapraszają nas 
do siebie, chcąc podziękować za nasze po-
święcenie podczas ŚDM w Polsce. Austriacy, 
którzy wystosowali takie zaproszenie, nie mu-
sieli, ale chcieli nawiązać dalszą współpracę 
– mówił sierż. pchor. Maciej Wielgosik, jeden
z wolontariuszy-łączników WAT podczas 
Światowych Dni Młodzieży.
Żołnierze WAT dotarli do Wiednia w czwar-
tek około południa. Zakwaterowani zostali
w Domu Ojców Pallotynów. Zwiedzanie miasta 
rozpoczęli od „pustynnego domu” (Wüsten-
haus), w którym bada się florę i faunę naj-
bardziej suchych rejonów świata oraz jednej 
z największych w Europie palmiarni (Palmen-
haus). Po Mszy świętej w kościele wojskowym 

pw. św. Jana Napomucena z okazji uroczy-
stości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny żołnierze udali się na nieszpory 
do Klasztoru Szkockiego (Schottenstift) ojców 
Benedyktynów. Podczas kolacji żołnierze mieli 
okazję do skosztowania tradycyjnego sznycla 
wiedeńskiego w najstarszej w mieście restau-
racji Gösser Bierklinik.
Kolejny dzień pobytu w Austrii był równie 
pełen atrakcji. Żołnierze odwiedzili opactwo 
w Klosterneuburgu, gdzie znajdują się śre-
dniowieczne dzieła sztuki oraz winnica. Tam 
spotkali się z Wikariuszem Generalnym Ordy-
nariatu Polowego Austrii ks. gen. Leszkiem 
Ryżką. Tego dnia żołnierze zwiedzili także 
Skarbiec (Schatzkammer) oraz mieli okazję 

spróbować tradycyjnych austriackich naleśni-
ków i knedli.
W sobotni poranek udali się do Muzeum Hi-
storii Wojska, gdzie ukazane są dzieje i umun-
durowanie wojska od średniowiecznego ry-
cerstwa po czasy współczesne. Dla żołnierzy 
ważnym elementem ekspozycji był obraz 
ukazujący zwycięstwo króla Jana III Sobieskie-
go pod Wiedniem. – Zobaczyć historię woj-
skowości innego narodu to dla żołnierza jest 
bardzo ważne. Co istotne, do tego muzeum 
mogą za darmo wejść wszyscy żołnierze, nie 
tylko z armii austriackiej, ale także z innych 
armii świata. Ważne było także nawiązanie 
do Bitwy pod Wiedniem, w której Jan III So-
bieski zwyciężył wojska tureckie – wspomina 
kpt. Paweł Jęcek. Tego dnia żołnierze zwiedzi-
li także budynek Parlamentu i poznali system 
polityczny Austrii. Na zakończenie delega-
cję z Polski ugościła restauracja Centimeter, 
gdzie potrawy „podawane są na centyme-
try”. Sznycle, filety wołowe (lungenbraten)
i kurczaki (backhendl) wbite na długie miecze 
wzbudziły olbrzymie zainteresowanie.
W niedzielę żołnierze udali się do Katedry 
Polowej pw. św. Jerzego, która znajduje się 

na terenie Austriackiej Akademii 
Wojskowej utworzonej w XVIII 
wieku. Po Mszy świętej miało 
miejsce spotkanie z ks. bp. Wer-
nerem Freistetterem, biskupem 
polowym Austrii oraz władzami 
uczelni. Na zakończenie pobytu 
przekazano podziękowania od 
płk. dr hab. inż. Tadeusza Szczur-
ka, rektora-komendanta Wojsko-
wej Akademii Technicznej.
Program wizyty żołnierzy z Woj-
skowej Akademii Technicznej 
opracował ks. ppłk. Stefan Gu-
gerel, dyrektor Instytutu Religii
i Pokoju (Institut für Religion 
und Frieden), któremu poma-

gał sierż. Manuel Schatz. Uczestnicy są im 
bardzo wdzięczni za poświęcony czas i za-
angażowanie organizatorów w przebieg 
całego wydarzenia. – Oprócz możliwości 
poznania Wiednia i Austrii, historii, kultu-
ry, obyczajów, oczywiście kuchni, miałem 
okazję zobaczenia się po raz kolejny ze Ste-
fanem i Manuelem, których poznałem pod-
czas ŚDM. Największe wrażenie zrobiła na 
mnie gościnność ordynariatu polowego Au-
strii. My Polacy słyniemy z gościnności i po 
tym pobycie i gorącym przyjęciu myślę, że
i Stefan musi mieć coś wspólnego z Polską – 
wspomina sierż. pchor. Bartosz Panienkowski, 
wolontariusz-łącznik WAT podczas Świato-
wych Dni Młodzieży. Żołnierze wyrazili na-

dzieję na kolejne spotkania i pielęgnowanie 
nowych przyjaźni.
A jak podchorążowie wspominają Światowe 
Dni Młodzieży?
– Moje doświadczenie po ŚDM jest takie, 
że armie mogą być różne, a wojsko zawsze 
pozostanie takie samo. Niezależnie od języ-
ka czy narodowości. Zawsze jest możliwość 
znalezienia wspólnego języka porozumienia 
z żołnierzami innych państw. Nieważne czy 
porównujemy nasze armie ze względu na 
sprzęt czy przygotowanie, ale ludzi napędzają 
te same rzeczy, służymy tym samym warto-
ściom. W związku z tym łatwość porozumie-
nia jest niezwykła – wspomina sierż. pchor. 
Łukasz Lewnau.
St. szer. pchor. Szymon Borejza opowiedział 
także historię, w której podchorążowie mogli 
po raz kolejny się wykazać. – Szliśmy na Brze-
gi jako żołnierze, w mundurach. Spotkaliśmy 
mężczyznę o kulach, który prosił o pomoc
w dostaniu się na miejsce spotkania z pa-
pieżem. Dostrzegliśmy go kątem oka. Szedł
z dziewczyną, ale ona niewiele mogła mu 
pomóc. Podeszliśmy bliżej. Od zajezdni aż do 
samych Brzegów nosiliśmy go na plecach na 
zmianę co 100, 200 metrów. To mi pokazało, 
że wszytko zależy od człowieka. Szczególnie 
cieszyłem się, że my, jako żołnierze, to zrobi-
liśmy. Służyliśmy człowiekowi i mogliśmy po-
móc, mieliśmy tyle sił, że daliśmy radę. Ponoć 
ten mężczyzna doszedłby na miejsce dopiero 
w nocy, ale byłby niesamowicie zmęczony.
Światowe Dni Młodzieży to był także czas 
modlitwy i zadumy. – Podczas dni młodzieży 
odczuwałem przemianę duchową. Noszę cały 
czas różaniec z ŚDM. Na zaprawach biegam 
w chustce, którą dostaliśmy w pakiecie piel-
grzyma. Był tam też modlitewnik. Gdyby nie 
ŚDM to pewnie nie miałbym teraz do czego 
sięgnąć. Każde takie wydarzenie religijne skła-
nia do przemyśleń. Myślę, że trochę się zmie-
niłem jako człowiek. Odwiedziłem też moich 
nowych znajomych z Francji, którymi opieko-
wałem się w lipcu – opowiada sierż. pchor. 
Bartosz Panienkowski. – Listownie, mailowo, 
facebook’owo jesteśmy w stałym kontakcie
z uczestnikami z Nowej Zelandii, Stanów Zjed-
noczonych czy Francji. Podczas ŚDM wymie-
nialiśmy się doświadczeniami wojskowymi, 
ale nie tylko. Wspaniale było zobaczyć jak inni 
się modlą, jak spędzają wolny czas, o czym 
rozmawiają – opowiadała sierż. pchor. Matyl-
da Ciereszko. Na zakończenie dodała jeszcze. 
– Dzięki ŚDM nauczyłam się modlić, doświad-
czyłam, czym jest modlitwa. Zobaczyłam jak 
można być w bliższej relacji z Panem Bogiem, 
jak można się modlić całym sobą.
Cieszymy się, że owoce Światowych Dni 
Młodzieży są stale zauważane i w dalszym 
ciągu rozwijane. Niech minione wydarzenia 
i nowe przyjaźnie będą nie tylko pięknym 
wspomnieniem, ale także czymś, o co warto 
walczyć wspólnie.

Magdalena Jagodzińska

Ordynariat Polowy Austrii zaprosił podchorążych i oficerów Wojskowej Akademii 
Technicznej do Wiednia. Było to podziękowanie za gościnę, której doświadczyli 
w Polsce żołnierze z Austrii podczas lipcowych Światowych Dni Młodzieży. Pod-
chorążowie przez cztery dni mieli okazję poznać stolicę Austrii, jej historię i archi-
tekturę, zakosztowali lokalnych przysmaków i cieszyli się świąteczną atmosferą, 
która królowała na ulicach miasta.

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej z wizytą w Wiedniu

Spotkanie z bp. Wernerem Freistetterem, Spotkanie z bp. Wernerem Freistetterem, 
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Choszczno
5 grudnia 2016 r. swoje święto obchodzili żołnierze Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, która 
na stałe wchodzi w skład 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. bron. Józefa Hallera. Uro-
czystości rozpoczęły się Mszą św. z ceremoniałem wojskowym w kościele pw. św. Jadwigi 
Królowej, której przewodniczył ks. kpt. Tomasz Szefliński, kapelan Garnizonu Choszczno.
W homilii przypomniał o konieczności dobrego przeżycia czasu Adwentu, w którym szcze-
gólne miejsce zajmuje Matka Najświętsza, Jan Chrzciciel wzywający do prostowania dróg 
oraz św. Barbara, patronka artylerzystów. Po południu w koszarach odbyła się uroczysta 
zbiórka z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. W uroczystości uczestniczył gen. 
bryg. Tomasz Piotrowski, zastępca dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 
gen. bryg. Dariusz Górniak, dowódca Błękitnej Brygady, dowódcy batalionów, przedstawi-
ciele władz samorządowych, zaproszeni goście oraz młodzież szkolna. Po oczytaniu decyzji
i rozkazów wyższych przełożonych gen. Górniak w towarzystwie gen. Piotrowskiego oraz 
burmistrza i starosty choszczeńskiego wręczyli artylerzystom akty mianowania na kolejne 
stopnie wojskowe, odznaki pamiątkowe Błękitnej Brygady oraz  pozostałe wyróżnienia. 
Przemawiając,  każdy z nich dziękował i gratulował żołnierzom ich profesjonalizmu oraz 
wysokiego poziomu wykonywania zadań służbowych w garnizonach i na poligonach. Na 
zakończenie ppłk Jarosław Chojnacki wręczył gen. Górniakowi i gen. Piotrowskiemu artyle-
ryjskie ryngrafy, a burmistrz Choszczna uhonorował kilku żołnierzy za zasługi dla rozwoju 
miasta. Uroczystości uświetnił występ Orkiestry Wojskowej ze Szczecina i pokaz musztry 
paradnej w wykonaniu żołnierzy 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich oraz defilada podod-
działów i sprzętu wojskowego.                                                                   12. BZmech

Wrocław
„Bo wiara góry przenosi” – pod takim hasłem w dniach od 2 do 4 grudnia odbyło się 
„duchowe szkolenie” Duszpasterstwa Akademickiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu. W adwentowych zmaganiach, które miały miejsce w Szklar-
skiej Porębie, wzięło udział 80 podchorążych i studentów cywilnych wrocławskiej uczel-
ni. Duchowym przewodnikiem był ks. por. Maksymilian Jezierski, kapelan WSOWL. Re-
kolekcje rozpoczęły się od nocnej Drogi Krzyżowej zatytułowanej: „Moc w słabości się 
doskonali”, która prowadziła przez ośmiokilometrowy górski odcinek. Podchorążowie 
sami przygotowali Krzyż, który stał się symbolem Jezusa – Przewodnika ludzkiego ży-
cia. W sobotni poranek „duchowi siłacze” po krótkiej konferencji na temat spowiedzi 
wyruszyli na karkonoskie szlaki, gdzie podczas wspinaczki mieli okazję skorzysta z sakra-
mentu pokuty i pojednania. Niezapomnianym przeżyciem była polowa Msza św. w gó-
rach, która jeszcze bardziej zmotywowała wszystkich do uwielbienia Boga za piękno 
stworzonego świata. Po powrocie do Ośrodka Szkolenia WSOWL na Wysokim Kamie-
niu miała miejsce modlitwa uwielbienia za wszystko, czego Jezus dokonał w czasie tych
intensywnych adwentowych rekolekcji.                                                                       xMJ

Żagań
Dzieci z parafii pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego 6 grudnia zgromadziły się 
w świątyni, by poprzez czynny udział w liturgii prosić o potrzebne łaski za wstawien-
nictwem św. Mikołaja. Liczne podarunki sprawiły, że na ich twarzach zagościł uśmiech 
radości. Również parafia wojskowo-cywilna w Poznaniu przygotowała 80 paczek, które 
św. Mikołaj po zakończeniu Mszy św. wręczył dzieciom. Obdarowywanie się prezentami 
świadczy o ludzkiej życzliwości, także o tym, że się pamięta o innych, ale też o tym praw-
dziwym Świętym Biskupie, który kiedyś rozdawał swoje dobra biednym.

K. Lesicki/ R.K.

Poznań
W przeddzień przekazania obowiązków na stano-
wisku dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 
w kościele garnizonowym sprawowana był uroczy-
sta Msza św. w intencji dowódców, żołnierzy i pra-
cowników jednostki, której przewodniczył ks. płk 
Mariusz Stolarczyk. W Eucharystii uczestniczyli gen. 
bryg. pil. Dariusz Malinowski, który żegnał się z po-
znańskim garnizonem, gen. bryg. w st. spocz. Jan 
Podhorski, płk pil. Jacek Pszczoła wraz małżonką – 
nowy dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 
żołnierze i pracownicy wojska, poczet sztandarowy 
oraz wspólnota parafialna. Liturgiczne spotkanie 
zakończyło pamiątkowe zdjęcie.                     G.J.

Leźnica Wielka
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, 8 grudnia, w kościele pw. św. 
Jakuba Apostoła sprawowana była Msza św. w in-
tencji żołnierzy i pracowników 1. Dywizjonu Lotni-
czego oraz 1. Batalionu Kawalerii Powietrznej, któ-
rej przewodniczył ks. kpt. Robert Dębiński, kapelan 
25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Przesłanie Biskupa Polowego 
odczytał ks. ppor. Stanisław Pawłowski, kapelan 
Garnizonu Łęczyca, który także wygłosił homilię. 
Wieczorem na placu apelowym jednostki odbył się 
capstrzyk kawaleryjski. Przy zapalonych ogniskach 
odczytano Apel Pamięci i uczczono salwą hono-
rową wszystkich bohaterskich Kawalerzystów. 
Złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego oraz przy symbolicznych krzyżach 
upamiętniających dwóch żołnierzy z 1bkp, którzy 
zginęli w Iraku. 9 grudnia na płycie lotniska jed-
nostki odbyła się uroczysta zbiórka, w czasie której 
dowódcy ppłk pil. Mirosław Guzdek i ppłk Krzysz-
tof Sarnowski wręczyli odznaczenia wyróżnionym 
żołnierzom. W uroczystości uczestniczyły władze 
samorządowe i wojewódzkie, posłowie, przedsta-
wiciele służb mundurowych, oraz młodzież z klas 
wojskowych. Uroczystość zakończyła defilada woj-
skowa oraz dynamiczny pokaz walki wręcz i symu-
lacja odbijania zakładników.                            S.P

Afganistan
Niedzielną Eucharystię sprawowaną w kaplicy
11 grudnia poprzedził obrzęd błogosławieństwa 
nowego kielicha i pateny, które ofiarował w darze 
biskup polowy Józef Guzdek dla misji Resolute Sup-
port Mission w Afganistanie. Żołnierze jako wyraz 
dziękczynienia podczas Mszy św. polecali Bogu 
hojnego Darczyńcę. Przepiękną oprawę muzyczną 
zapewnił kpt. Rafał Łyżwa, oficer wychowawczy
V zmiany. Eucharystia zainaugurowała również za-
kończenie przebudowy kaplicy, w której nieocenio-
ną pomoc okazał st. chor. sztab. Sebastian Barsz-
czewski z sekcji Żandarmerii Wojskowej. Pod koniec 
liturgii został on uhonorowany medalem XXV-lecia 
przywrócenia Ordynariatu Polowego.               R.Ł.
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