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2 NASZA SŁUŻBA

Niech synod przebudzi nasze serca

– Szczerość w mówieniu i otwartość w słuchaniu mają podstawowe znaczenie, aby synod był procesem rozeznania. Rozeznanie nie jest 
sloganem reklamowym, nie jest techniką organizacyjną ani modą tego pontyfikatu, ale postawą wewnętrzną zakorzenioną w akcie wiary
– powiedział papież podczas pierwszej kongregacji generalnej synodu poświęconego młodzieży, który rozpoczął się 3 października i potrwa
do 28 października. Zamieszczamy fragmenty papieskiego przemówienia. 

asze Świątobliwości, Eminencje, 
Ekscelencje, drodzy bracia i sio-
stry, umiłowani młodzi!

[…] Przeżywamy przez nas 
synod jest wydarzeniem dzielenia się. Dla-
tego pragnę na początku zgromadzenia sy-
nodalnego zaprosić wszystkich do mówie-
nia z odwagą i parezją, to znaczy włączając 
wolność, prawdę i miłość. Tylko dialog może 
spowodować nasz rozwój. Szczera i przejrzy-
sta krytyka jest konstruktywna i pomaga, na-
tomiast nie czynią tego bezużyteczne plotki, 
gadanina, domysły lub uprzedzenia.

Odwadze mówienia powinna odpowiadać 
pokora słuchania. Powiedziałem do młodych 
ludzi na spotkaniu przedsynodalnym: „Jeśli 
mówi ten, kto mi się nie podoba, muszę go 
słuchać bardziej, bo każdy ma prawo do bycia 
wysłuchanym, jak każdy ma prawo do wypo-
wiadania się”. To otwarte słuchanie wymaga 
odwagi w zabieraniu głosu i wypowiadaniu się 
w imieniu wielu młodych na świecie, którzy 
nie są obecni. To właśnie słuchanie otwiera 
przestrzeń dla dialogu. Synod musi być reali-
zowaniem dialogu, przede wszystkim wśród 
tych, którzy w nim uczestniczą. A pierwszym 
owocem tego dialogu jest to, iż każdy otwiera 
się na nowości, zmienia zdanie dzięki temu, 
co usłyszał od innych. Jest to ważne dla syno-
du. Wielu z was przygotowało już swoje wy-
stąpienie przed przybyciem – i dziękuję wam 
za tę pracę – ale zachęcam was, byście czuli, 
że swobodnie możecie uważać to, co przygo-
towaliście za projekt tymczasowy otwarty na 
ewentualne uzupełnienia lub zmiany, które 
mógłby każdemu podpowiedzieć proces sy-
nodalny. Czujmy się wolni, aby zaakceptować 
i zrozumieć innych, a tym samym zmienić 
nasze przekonania i stanowiska: jest to znak 
wielkiej dojrzałości ludzkiej i duchowej.

Synod jest kościelnym realizowaniem ro-
zeznania. Szczerość w mówieniu i otwartość 
w słuchaniu mają podstawowe znaczenie, aby 
synod był procesem rozeznania. Rozeznanie 

nie jest sloganem reklamowym, nie jest tech-
niką organizacyjną ani modą tego pontyfi -
katu, ale postawą wewnętrzną zakorzenioną 
w akcie wiary. Rozeznanie jest metodą a jed-
nocześnie celem, jaki sobie stawiamy. Opiera 
się na przekonaniu, że Bóg działa w historii 
świata, w wydarzeniach życia, w ludziach, 
których spotykamy i którzy do nas mówią. 
Z tego powodu jesteśmy wezwani do 
słuchania tego, co podpowiada nam 
Duch, w sposób i w kierunkach czę-
sto nieprzewidywalnych. Rozezna-
nie potrzebuje przestrzeni i czasów. 
Dlatego zarządzam, aby podczas 
dyskusji na posiedzeniu plenarnym 
oraz w grupach, po każdych pięciu 
wystąpieniach zachowywać chwilę 
milczenia – około trzech minut – aby umoż-
liwić każdemu zwrócenie uwagi na rezonans, 
jaki usłyszane kwestie wzbudzają w jego ser-
cu, aby przejść głębiej i uchwycić to, co ude-
rza najbardziej. Ta wrażliwość na wnętrze 
jest kluczem, by dokonać drogi rozpoznania, 
interpretacji i wyboru.

Jesteśmy znakiem Kościoła, który słucha 
i jest w drodze. Postawa słuchania nie może 
ograniczać się do słów, które wymienimy 
w pracach synodalnych. Proces przygotowa-
nia do tego wydarzenia uwydatnił Kościół 
„potrzebujący słuchania” również wobec ludzi 
młodych, którzy często czują się niezrozumia-
ni przez Kościół w swojej oryginalności i dla-
tego nie akceptowani z powodu tego, czym są 
naprawdę, a czasem nawet odrzuceni. Ten Sy-
nod ma szansę, zadanie i obowiązek być zna-
kiem Kościoła, który naprawdę słucha, który 
pozwala stawiać sobie pytania przez postulaty 
tych, których spotyka, że nie ma zawsze już 
gotowej przygotowanej wcześniej odpowiedzi. 
Kościół, który nie słucha, okazuje się zamknię-
ty dla nowości, zamknięty na niespodzianki 
Boga i nie może być wiarygodny, szczególnie 
dla młodych, którzy nieuchronnie odwracają 
się, zamiast się przybliżać.

Synod biskupów pod hasłem „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA PAŹDZIERNIK:
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, 
zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Na okładce:
Papież Jan Paweł II

Fot. Archiwum Kurii Archidiecezjalnej Krakowskiej

Numer zamknięto 9 października 2018 r.

W
Porzućmy uprzedzenia i stereotypy. 

Pierwszym krokiem w kierunku słuchania 
jest uwolnienie naszych umysłów i serc od 
uprzedzeń i stereotypów: kiedy myślimy, że 
już wiemy kim jest inny, czego chce, wtedy 
trudno nam naprawdę wysłuchać go poważ-
nie. Relacje międzypokoleniowe są terenem, 
w którym uprzedzenia i stereotypy zakorze-

niają się z przysłowiową łatwością tak bardzo, 
że często nawet nie zdajemy sobie z tego spra-
wy. Młodzi ludzie mają pokusę, aby uważać 
dorosłych za anachronicznych. Dorośli mają 
pokusę, by uważać młodych za niedoświad-
czonych, sądzić że wiedzą, jacy są, a zwłasz-
cza, jacy powinni być i jak powinni się za-
chowywać. Wszystko to może być potężną 
przeszkodą w dialogu i spotkaniu między po-
koleniami. Większość tu obecnych nie należy 
do pokolenia ludzi młodych, a więc jest jasne, 
że musimy zwracać uwagę przede wszystkim 
na zagrożenie mówienia o młodych, wycho-
dząc ze zdezaktualizowanych już kategorii 
i schematów mentalnych. Jeśli uda nam się 
uniknąć tego ryzyka, to przyczynimy się do 
umożliwienia przymierza między pokolenia-
mi. Dorośli powinni przezwyciężyć pokusę 
niedoceniania umiejętności ludzi młodych 
i osądzania ich negatywnie. […] Natomiast 
młodzi powinni przezwyciężyć pokusę nie 
słuchania dorosłych i uważania starszych za 
„starocie, minione i nudne”, zapominając, że 
chęć zaczynania zawsze od zera jest głupo-
tą, tak jakby życie zaczęło się dopiero wraz 
z każdym z nich.  […]

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI (KAI)/ATYKAN

Czujmy się wolni, aby zaakceptować 

i zrozumieć innych, a tym samym zmienić 

nasze przekonania i stanowiska: jest to znak 

wielkiej dojrzałości ludzkiej i duchowej.
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Dziedzictwo Armii Krajowej
– Zawsze gotowi, zawsze blisko! Te słowa najpełniej wyrażają tożsamość i opisują misję Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – mówił 
26 września w katedrze polowej biskup polowy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy przewodniczył Eucharystii w intencji żołnierzy
i pracowników najmłodszego rodzaju wojsk naszej armii w przeddzień ich święta. Zostało ono ustanowione w tym roku na 27 września, 
upamiętniając zawiązanie w tym dniu, 1939 r. struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

W
homilii bp Guzdek przypomniał, 
że odzyskanie niepodległości 
przez Polskę jesienią 1918 r. było 
możliwe nie tylko dzięki zabie-

gom dyplomatycznym, ale także dzięki walce 
i ofi erze krwi polskich żołnierzy. – Wartość 
wolności znali obrońcy Ojczyzny napadnię-
tej 1 września przez hitlerowskie Niemcy
i 17 dni później przez sowiecką Rosję. Wol-
ność cenili żołnierze Armii Krajowej i innych 
formacji zbrojnego podziemia oraz uczestni-
cy Powstania Warszawskiego. Po zakończe-
niu II wojny światowej Żołnierze Niezłomni 
nie złożyli broni. Mieli oni świadomość, że 
Polska nie była demokratycznym i niepodle-
głym państwem – powiedział.

Dodał, że „wielu obrońców ojczystego 
domu najgłębsze motywacje do służby spra-
wie wolności czerpało z Ewangelii”. Nawią-
zując do motta WOT, słów: „Zawsze gotowi, 
zawsze blisko!” – powiedział, że najpełniej 
wyrażają one tożsamość i opisują misję WOT. 
Zdaniem bp. Guzdka słowa te przypominają 
o nieustannej gotowości do wypełnienia za-
dań płynących ze złożonej przysięgi wojsko-
wej, a także o powołaniu żołnierzy WOT do 
strzeżenia bezpieczeństwa naszego kraju.

– Odzyskanie niepodległości przed stu 
laty kosztowało wiele cierpienia i przela-

nej krwi. Dziś trzeba nam strzec ojczystego 
domu, licząc się z niedogodnościami służby, 
a nawet narażaniem swojego zdrowia i życia. 
Polska kosztuje! Wolność i bezpieczeństwo 
jej granic kosztują! Ale w obronie tych war-

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej i Polskiego Państwa Podziemnego

tości warto, a nawet trzeba płacić najwyższą 
cenę – przekonywał ordynariusz wojskowy. 

Bp Guzdek podziękował żołnierzom 
WOT „za to, że mądrze i z pełnym poświę-
ceniem decydują się strzec bezpieczeństwa 
naszego ojczystego domu”. 

Mszę św. koncelebrowali kapelani pełnią-
cy posługę duszpasterską w ramach WOT, 
m.in. ks. płk. Piotr Majka, dziekan Wojsk 
Obrony Terytorialnej, który z gen. dyw. Wie-
sławem Kukułą, dowódcą WOT podziękował 
bp. Guzdkowi za sprawowaną Eucharystię.

Święto Polskiego Państwa Podziemnego
Święto WOT upamiętnia zawiązanie 

w Warszawie pierwszych struktur Polskie-
go Państwa Podziemnego. Powiedział o tym 
w swoim wystąpieniu 27 września na pl. Pił-
sudskiego gen. Kukuła. Przypomniał, że 79 lat
temu nasi poprzednicy zapoczątkowali bu-
dowę organizacji, która w ciągu czterech lat 
osiągnęła liczebność niemal 400 tys. żołnierzy 
i to wspomnienie powinno towarzyszyć orga-
nizującym WOT w chwilach zwątpienia. „Wy-
razem hołdu dla nich, będzie nie tylko szacu-
nek dla żyjących weteranów, troska o mogiły 
i pamięć o poległych, ale również dopełnienie 
naszej misji” – przekonywał generał.

Główne uroczystości rocznicowe Polskie-
go Państwa Podziemnego odbyły 
się przed Sejmem, gdzie znajdu-
je się monument upamiętniający 
Armię Krajową i Polskie Państwo 
Podziemne. 

W czasie obchodów modlitwę 
w intencji twórców, pracowników 
i żołnierzy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego odmówił biskup polowy 
Józef Guzdek oraz przedstawicie-
le duszpasterstw prawosławnego 
i ewangelickiego.

Rozpoczynając modlitwę bp 
Guzdek powiedział, że rano spra-
wował Mszę św. w intencji twórców 
Polskiego Państwa Podziemnego. 

– Dziękowałem nade wszystko za fenomen 
zjednoczenia. Jeden cel, troska o odzyskanie 
wolności, troska o przetrwanie (…) Stojąc tu, 
przed pomnikiem Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej zachęcam do od-

mówienia tej modlitwy, by przyczyniała się 
ona do tego byśmy byli razem – powiedział. 

List do uczestników uroczystości skiero-
wał prezydent Andrzej Duda. Wyraził w nim 
wdzięczność wobec twórców Polskiego Pań-
stwa Podziemnego oraz wszystkich, którzy 
przypominają o wartościach wyznawanych 
przez jego twórców. Dodał, że w roku setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości „epopeja 
Polski Podziemnej ma szczególną wymowę”, 
bo stanowi „świadectwo tego, jak wielką wagę 
dla naszego narodu ma posiadanie własnego 
suwerennego państwa i jak wiele jesteśmy go-
towi dlań poświęcić”. 

W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele związków i stowarzyszeń kombatanckich 
z prezesem Światowego Związku Żołnierzy 
AK prof. Leszkiem Żukowskim, prezydent 
miasta stołecznego Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, reprezentanci parlamentu, 
wojska, harcerzy oraz mieszkańcy Warszawy.

Pod monumentem odczytany został apel 
pamięci i złożone zostały kwiaty.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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Uroczystość przed pomnikiem 
Polskiego Państwa Podziemnego
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Gen. dyw. Wiesław Kukuła dziękuje za sprawowaną Eucharystię
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Księże prałacie, 16 października mija 40 roczni-
ca wyboru Karola Wojtyły na papieża. Był ksiądz 
przez lata jednym z najbliższych Jego współ-
pracowników. Proszę opowiedzieć naszym Czy-
telnikom, jak doszło do tej współpracy? Jakie 
zadania zostały księdzu prałatowi postawione. 
Jak wyglądało pierwsze „robocze” spotkanie 
z Ojcem Świętym?

Propozycja pracy w Sekcji Polskiej Sekre-
tariatu Stanu przyszła z Watykanu. Było to 
rok po moim powrocie ze studiów w Rzy-
mie. Była tak niespodziewana, że w pierw-
szej chwili zacząłem się głupio wymawiać, że 
seminarium…, że klerycy…, że dopiero co 
zacząłem…, ale – dzięki Bogu – kard. Fran-
ciszek zamknął kwestię jednym zdaniem: 
„Wiesz, nie możemy powiedzieć Ojcu Świę-
temu, że nie ma nikogo, kto by cię tu zastą-
pił…” Nieustannie jestem mu za to zdanie 
wdzięczny. Wtedy dopiero dotarło do mnie, 
co znaczy ta propozycja i przyjąłem ją z ra-
dością.

Na czym miała polegać moja praca, tak 
do końca dowiedziałem się dopiero za kil-
ka dni, gdy już przyjechałem do Watykanu. 
Wtedy ks. prał. Stanisław Ryłko, którego mia-
łem zastąpić, wyjaśnił mi, że chodzi nie tylko 
o zajęcia związane z biurem Sekretariatu, ale 
przede wszystkim o bezpośrednią współ-
pracę z Ojcem Świętym przy przygotowaniu 
tekstów, które wygłaszał albo przekazywał na 
piśmie w formie dokumentów czy książek. 
Miało to polegać na zapisywaniu tego, co Pa-
pież dyktował, i tłumaczeniu na język włoski. 
Szybko jednak okazało się, że Ojciec Święty 
oczekiwał również twórczego wkładu: zachę-
cał do rozmowy, do wyrażenia opinii, wątpli-
wości, sugestii. 

Praca w cieniu postaci tej miary, co Jan Paweł II 
wymagała przecież specjalnych predyspozycji? 
Czy towarzyszyła Księdzu trema? Jak wyglądał 
„zwykły” dzień pracy Księdza Prałata? Na czym 
polegała specyfika pracy w Sekcji Polskiej Se-
kretariatu Stanu w tym czasie?

Oczywiście, miałem tremę… W czasie 
studiów miałem kilkakrotnie okazję osobiście 
spotkać Ojca Świętego i mogłem spodziewać 
się, że zostanę przyjęty serdecznie. Tak też 
było od pierwszego dnia. Ale perspektywa 
pracy z człowiekiem tego formatu wykraczała 
poza wszelkie wyobrażenia… Jednak szybko 

przekonałem się, że Jan Paweł II ani na chwi-
lę nie przytłaczał swoją wielkością. Był pełen 
życzliwości i prostoty.

Zwykle pracę w biurze zaczynałem ok. 
8.30. Do Ojca Świętego chodziłem prawie 
każdego dnia przed 10.00. Pracowaliśmy 
w niewielkim gabinecie (w oknie tego po-
mieszczenia Papież ukazuje się na modlitwę 
Anioł Pański). Ojciec Święty przychodził 
zwykle po porannej medytacji na tarasie. 
Po krótkim przywitaniu zasiadaliśmy przy 
biurku i rozpoczynał dyktowanie… Widać 
było, że nosi już w sobie to, co chce powie-

dzieć. Skupiony, dyktował pełnymi zdaniami, 
w równym tempie pozwalającym na zapisa-
nie bez trudności. Po każdym akapicie prosił, 
aby mu go przeczytać i kontynuował. Nasza 
praca trwała zwykle nieco ponad godzinę. 
Potem Ojciec Święty realizował zaplanowane 
na dany dzień spotkania i audiencje, a ja wra-
całem do swojego biura, aby jak najszybciej 
przetłumaczyć to, co zostało zapisane i prze-
kazać innym sekcjom językowym.

Resztę czasu w biurze zajmowały rutyno-
we zajęcia w ramach kompetencji Sekreta-
riatu Stanu: korespondencja, kontakty z bi-
skupami, z nuncjaturą, z Ambasadą RP przy 
Stolicy Apostolskiej, przedstawicielami rządu 
i organizacji pozarządowych, spotkania.

Wierzę, że mi towarzyszy
– Myślę, że dziś Ojciec Święty wzywałby nas, Polaków, przede wszystkim do jedności – mówi w wywiadzie dla „Naszej Służby” ks. prał. Paweł 
Ptasznik. W wywiadzie udzielonym z okazji 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża rektor rzymskiego kościoła św. Stanisława Bisku-
pa Męczennika wspomina swoją pracę u boku św. Jana Pawła II i zachęca do przypominania sobie o owocach tego pontyfikatu.

Szczycimy się w Ordynariacie Polowym, że św. 
Jan Paweł II był synem oficera Wojska Pol-
skiego. Czy ten „wojskowy” wątek pojawiał się 
w Jego wspomnieniach? Czy brał Ksiądz Prałat 
udział w jakimś szczególnym Jego spotkaniu 
z Wojskiem Polskim?

Wielokrotnie Jan Paweł II wspominał swo-
jego ojca. Nawiązywał przy tym do faktu, że 
był wojskowym – zazwyczaj, żeby podkreślić, 
że to nadawało pewien charakter jego oso-
bowości, jakąś formację ludzką i duchową, 
naznaczoną poczuciem odpowiedzialności, 
wewnętrzną dyscypliną, odwagą, gotowością 

do podejmowania trudu i poświęcenia dla 
wyższych wartości. Był w tym też element pa-
triotyzmu. Nie brakowało wspomnień o jego 
męskiej, prostej, ale głębokiej religijności, 
codziennej modlitwie i ojcowskiej trosce 
o religijne wychowanie syna. Wiele razy Pa-
pież mówił o „czarnej książeczce” z modlitwą 
o dary Ducha Świętego, którą jako dziecko 
otrzymał od ojca z zachętą do stałego od-
mawiania tej modlitwy. Ze wzruszeniem Jan 
Paweł II opowiadał o dniu, w którym ojciec 
stanął przy łóżku przedwcześnie zmarłego 
Edmunda, brata Papieża, i w jednym akcie 
strzelistym wypowiedział na głos cały ból oj-
cowskiego serca i pełne oddanie: „Bądź wola 
Twoja…!”

Rozmowa z ks. prałatem Pawłem Ptasznikiem, bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II

Ks. prałat Paweł Ptasznik w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika
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Osobiście nie pamiętam jakichś szczegól-
nych spotkań Jana Pawła II z Wojskiem Pol-
skim, choć wiem, że takie były, np. w Kosza-
linie, podczas pielgrzymki do Polski w 1991 
roku. Uczestniczyłem w 1999 roku w nawie-
dzeniu cmentarza poległych w 1920 roku 
w Radzyminie. Nie było to wprost spotkanie 
z Wojskiem Polskim, ale z pewnością był to 
hołd oddany żołnierzom, którzy byli i są go-
towi oddać życie w obronie Ojczyzny.

Papież przyjął niezwykle otwarty styl swej po-
sługi. Był to najwnikliwiej śledzony pontyfikat 
w historii papiestwa. Od pierwszych dni posługi, 
aż do godziny śmierci, określanej czasami mia-
nem ostatniej encykliki. Skąd wypływała tak 
wielka otwartość i duchowa siła Jana Pawła II?

Ojciec Święty był wewnętrznie zjedno-
czony z Chrystusem i cały oddany ludziom. 
Jemu zależało na tym, by przyprowadzić do 
Chrystusa każdego człowieka. Wiedział, że 
jedynie dobrocią, otwartością, życzliwością 
może pociągnąć człowieka, zachęcić do dro-
gi – często niełatwej – ku spotkaniu z Chry-
stusem. Kiedy trzeba było, nie unikał oj-
cowskiego napomnienia, ale o wiele częściej 
zachęcał, pokazywał perspektywy dobra, 
budził nadzieję, przekonywał o wspaniało-
ści człowieka i godności, którą każdy może 
w sobie odkrywać, jeśli pozwoli światłu 
Ducha Świętego wydobyć Boży obraz i po-
dobieństwo, jakie człowiek w sobie nosi od 
dnia stworzenia.

Wydaje mi się, że tajemnica popularności 
Jana Pawła II, tego, że przyciągał uwagę, tkwi 
w jego autentyczności. W każdej sytuacji był 
sobą, niczego nie ukrywał, ani nie udawał. 
Tak było również wtedy, gdy przyszła starość, 
choroba i cierpienie. On, przez swoją auten-
tyczność, pozwalał nam uczestniczyć w swym 
przeżywaniu zjednoczenia z Chrystusem, za-
równo w Jego chwale, jak i w Jego męce.

Jak wyglądało ostatnie spotkanie z Janem Paw-
łem II? Czy duchowy kontakt z Janem Pawłem II 
wciąż trwa?

Po raz ostatni spotkałem się z Janem Paw-
łem II w dniu jego śmierci, około południa. 
Gdy wszedłem do jego pokoju, był tam już 
kard. Joseph Ratzinger. Ojciec Święty był 
świadomy, choć nie mógł mówić. Pomodli-
liśmy się chwilę razem, a potem abp Stani-
sław Dziwisz poprosił, aby nas Ojciec Święty 
pobłogosławił. Uklęknąłem przy łóżku, a on 
w milczeniu położył dłoń na mojej głowie 
i nakreślił znak krzyża na czole. Nigdy nie 
zapomnę tej chwili pożegnania.

Oczywiście, mój duchowy kontakt z Ja-
nem Pawłem wciąż trwa. Co dnia modlę się 
za jego wstawiennictwem, polecając mu swo-
je sprawy i sprawy innych ludzi. Kiedy poja-
wia się jakiś problem, proszę, żeby pomógł 
mi go rozwiązać. Wierzę, a czasem tego do-
świadczam, że tak, jak przed laty, tak i teraz, 
z życzliwością mi towarzyszy.

Jak Ksiądz Prałat ocenia z perspekty-
wy 13 lat jakie minęły od śmierci Jana 
Pawła II odbiór pontyfikatu? Czy dobrze 
wykorzystujemy jego owoce? Co nale-
żałoby zmienić w naszym podejściu do 
Jana Pawła II?

Niestety, wydaje mi się, że pon-
tyfi kat Jana Pawła II coraz bardziej 
idzie w zapomnienie. Osoba nie, ale 
pontyfi kat tak… Powracamy jeszcze 
do wydarzeń, pielgrzymek, spotkań, 
anegdot, wzruszamy się może ogląda-
jąc archiwalne nagrania, ale z naucza-
nia w naszej świadomości pozostają 
tylko poszczególne frazy, hasła, apele 
– ważne, wciąż aktualne, ale jakby po-
zbawione całego kontekstu jego na-
uczania o Bogu, o człowieku, o świe-
cie, ale też o powołaniu do świętości 
i o wymaganiach płynących z wiary, 
nadziei i miłości, które nadają kon-
kretny kształt naszemu przeżywaniu 
chrześcijaństwa. Chyba trzeba czę-
ściej i głębiej sięgać do tego skarbca.

W tym roku świętujemy stulecie niepod-
ległości. Towarzyszy temu wiele inicja-
tyw, przedsięwzięć. Jak Ksiądz sądzi, co 
powiedziałby nam Papież, gdyby żył na 
temat wolności, niepodległości?

Również w wymiarze społecznym i poli-
tycznym Jan Paweł II ma nam wiele do powie-
dzenia, począwszy od wyznania: „To jest moja 
Matka, ta Ojczyzna…” No właśnie, widzieć 
w Ojczyźnie matkę… On wciąż przypomina, 
że ta matka wiele wycierpiała i dlatego należy 
się jej miłość szczególna. A miłość ta powinna 
przekładać się na wysiłek budowania, bo łatwo 
jest zniszczyć, trudniej odbudować.

Myślę, że dziś Ojciec Święty wzywałby nas, 
Polaków przede wszystkim do jedności. On 
zawsze łączył, szukał tego, co wspólne w róż-
norodności, która sama w sobie też jest warto-
ścią i może ubogacać, o ile nie staje się źródłem 
niezgody. A dziś niezgody w naszym narodzie 
– i w Kościele również – jest za wiele.

Nie wiem, czy przeczucie, czy znajomość 
ducha polskiego dyktowały Janowi Pawłowi 
II słowa, jakimi żegnał się z Polską po ostat-
niej pielgrzymce, w 2002 roku: „Odjeżdżając, 
te trudne sprawy Ojczyzny chcę polecić Bożej 
Opatrzności i zachęcić wszystkich odpowie-
dzialnych za stan państwa do troski o dobro 
Rzeczypospolitej i jej obywateli. Niech zapa-
nuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, 
zgody i współpracy oraz autentycznej troski 
o dobro naszej Ojczyzny”. Właśnie: zgody, 
współpracy i troski o dobro Ojczyzny…

Dziękujemy za rozmowę
MAŁGORZATA MUSZAŃSKA,

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Paweł Ptasznik, ur. 15 czerwca 1962 r. Węgrzcach Wielkich. Kierownik Sekcji Pol-

skiej i Słowiańskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, bliski współpracownik Jana

Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka. Od 2007 r. rektor kościoła Św. Stanisława 

Biskupa Męczennika w Rzymie i duszpasterz polskiej emigracji w Wiecznym Mieście.

Studiował w związanym z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie Wyższym Seminarium 

Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Święceń kapłańskich udzielił mu 17 maja 1987 r.

w katedrze wawelskiej kardynał Franciszek Macharski.

W latach 1990–1994 studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1994 r. uzy-

skał doktorat z teologii dogmatycznej. W latach 1994–1995 pełnił funkcję ojca duchownego 

w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.

W 1996 r. został pracownikiem sekcji polskiej Sekretariatu Stanu, od 2001 r. jest odpowie-

dzialny za jej prace. Jest redaktorem m.in. serii „Dzieła zebrane Jana Pawła II” oraz waty-

kańskim konsultantem filmów „Jan Paweł II” oraz „Karol. Człowiek, który został papieżem”. 

Współscenarzysta filmu „Świadectwo”. W listopadzie 2009 r. został odznaczony Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Oprac. kes

Jan Paweł II, 16 października 1978 r.
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 P
owroty do tego samego tematu bywają jednak dla auto-
ra zabójcze – to słowa Jacka Moskwy ze wstępu książki.
– Powtórzenia są nieuchronne. Dawno temu jeden z mo-
ich mistrzów w zawodzie powiedział mi, że dziennikarz 

jest jak ołówek – wypisuje się”. 
Trudno nie odnieść wrażenia, że znakomity skądinąd dziennikarz 

kryguje się i usprawiedliwia przed czytelnikiem. Słusznie to czyni. 
Wiele informacji nie jest nowych, często Moskwa wraca do swo-
ich własnych książek i reportaży (głównie do wspomnianej biogra-
fi i), trzeba jednak przyznać, że zręcznie unika wtórności, a książka
„Tajemnice konklawe 1978” jest ciekawa.

Po jej lekturze powstaje jednak pytanie, czy w temacie wyboru 
papieża sprzed 40 lat można dodać coś nowego, zwłaszcza, że nie 
pojawiają się nowe źródła i nowe fakty? Jacek Moskwa wykorzystuje 
w swej książce m.in. notatki z wywiadów i rozmów przeprowadzo-
nych przed wielu laty. Jako czytelnik odnoszę wrażenie, że jest to pró-
ba uratowania tego przeleżałego w zakamarkach szufl ady, ale wciąż 
interesującego i dotąd niewykorzystanego materiału. Powstaje jednak 
pytanie, czy świadectwa, a właściwie opinie, mają swój termin waż-
ności i - wygłaszane dwadzieścia lat temu - są aktualne także dziś? 
Nie umiem, a sądzę, że pewnie i autor nie potrafi  odpowiedzieć na 
to pytanie.

Moją uwagę zwrócił też pozornie zwyczajny, a w rzeczywistości 
dwuznaczny tytuł książki. Słowo konklawe (conclave) oznacza zgro-
madzenie kardynałów, mające za cel wybór głowy Kościoła katolic-
kiego. W języku polskim, zapisane fonetycznie zarówno w liczbie 
pojedynczej, jak i mnogiej, ma taką samą formę. Myśląc o konklawe 
1978 r., automatycznie myślimy o tym październikowym, a przecież 
nie było to jedyne konklawe tego „pamiętnego roku”.

Myślę, że to duża wartość tej książki – przypomnienie o sierpnio-
wym zgromadzeniu kardynałów, o którym często zapominamy. Jacek 
Moskwa stara się drobiazgowo zrekonstruować jego przebieg i oko-
liczności wyboru Jana Pawła I. Jak detektyw próbuje ze skrawków in-
formacji i nielicznych źródeł ułożyć obraz tego wydarzenia. Efektem 
jego dociekań jest uzasadnione i z dużą dozą pewności udowodnione 
twierdzenie, że kard. Karol Wojtyła już podczas sierpniowego konkla-
we miał spore szanse na wybór.

Opisując konklawe z października, Jacek Moskwa porusza też spra-
wę kard. Giuseppe Siriego, arcybiskupa Genui, jednego z papabile,
i kwestię wywiadu, jakiego udzielił tuż przed rozpoczęciem wyboru 
papieża. Tekst wywiadu dotarł do większości kardynałów tuż przed 
rozpoczęciem zgromadzenia. Rozmowa z dziennikarzem peryferyj-
nej gazetki z Turynu, głównie przez swój arogancki ton i zbytnią 
pewność siebie kardynała miała spowodować zamieszanie w gronie 

Tajemnice konklawe
„Papieżem powinien został Karol Wojtyła, nie ja” – miał powiedzieć papież Jan Paweł I, zagadnięty na 
ten temat przez jednego ze swoich sekretarzy. Słowa wstrząsające, zwłaszcza z perspektywy czasu, 
gdy wiemy, że wypowiadający je Albino Luciani umarł w 31. dniu swego pontyfikatu. Jeśli te słowa 
rzeczywiście padły, to dają one wskazówkę na temat przebiegu pierwszego z dwóch konklawe, które 
odbyły się w 1978 r.
Analiza wyboru Jana Pawła I stanowi jedną z zasadniczych części książki „Tajemnice konklawe 1978” 
autorstwa Jacka Moskwy, wybitnego dziennikarza i biografa Jana Pawła II. Jacek Moskwa był przez 
wiele lat watykańskim korespondentem TVP, a następnie „Rzeczpospolitej” i Radia Zet. Uczestniczył 
w licznych podróżach apostolskich na pokładzie papieskiego samolotu. Opublikował szereg książek 
m.in. czterotomową biografię Ojca Świętego Jana Pawła II pt. „Droga Karola Wojtyły”. To zwłaszcza 
ona wskazuje, że autor zgłębił temat pontyfikatu papieża Polaka jak mało kto.

P„
elektorów i ostatecznie utrącenie kandydatury Siriego. Jacek Mo-
skwa nie przesądza o faktycznej roli artykułu, jednak nie wyklucza, 
że mógł on mieć pewien wpływ na postrzeganie kard. Siriego, przez 
kardynałów.

Autor opisuje wybór Karola Wojtyły także z perspektywy geo-
politycznej. Przywołuje (w nieco fabularyzowanym stylu) reakcje 
prasy światowej, a także  władz państw bloku wschodniego na wieść 
o wyborze z 16 października. Przypomina też, że wybór Jana Paw-
ła II pociągnął za sobą zmianę polityki wschodniej Watykanu i za-

przestanie zasady salvare il salvabile (ocalić, co jest do ocalenia), 
będącej w rzeczywistości kapitulacją wobec nieprzejednanej i agre-
sywnej działalności komunistów. Porusza także kwestię ścierania 
się w czasie konklawe zwolenników reform soborowych i konser-
watystów, dając w ten sposób szerszy obraz Kościoła. Jacek Moskwa 
przypomina również, że dla instytucji papiestwa wybór następcy
św. Piotra nie będącego Włochem stanowił historyczny przełom. 
Próbuje też zrekonstruować rolę niemieckich i austriackich bisku-
pów, m.in. kard. Franza Königa, arcybiskupa Wiednia w wysunięciu 
kandydatury kard. Karola Wojtyły. 

Książka „Tajemnice konklawe 1978”, pokazuje, że o sekretach do-
tyczących najważniejszego watykańskiego zgromadzenia można pi-
sać ciekawie, ale bez taniej, krzyczącej sensacji. Warto w 40. rocznicę 
wyboru Jana Pawła II przypomnieć sobie zarówno o klimacie tam-
tych dni, jak i o tym szczególnym czasie naszej historii, przepowiada-
nej już przez Juliusza Słowackiego w XIX w.

Jacek Moskwa nie odpowiada na wszystkie pytania, które rodzą się 
w czasie lektury jego książki, ale czy może być inaczej, skoro w wy-
borze papieża ważną rolę odgrywają nie tylko kardynałowie, ale także 
Duch Święty?

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Jacek Moskwa, Tajemnice konklawe 1978, ZNAK, Kraków 2018 r., s. 288.

Książka „Tajemnice konklawe 1978”, 
pokazuje, że o tajemnicach dotyczących 
najważniejszego watykańskiego 
zgromadzenia można pisać ciekawie,
ale bez taniej, krzyczącej sensacji
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 P
ostanowiliśmy potraktować Jana 
Pawła II jak równolatka Rzeczpo-
spolitej. Nie chodziło nam o ma-
tematyczną zgodność, ale o poka-

zanie, że Jan Paweł II doświadczył wszystkich 
epok, których doświadczyła 100-letnia Pol-
ska, czyli odzyskania niepodległości, walki 
o Polskę w roku 1920, radości 20-lecia mię-
dzywojennego, II wojny światowej, komuni-
zmu i wreszcie odzyskania suwerenności. Jan 
Paweł II nie zatrzymał się jednak na oswaba-
dzaniu narodu. Wskazywał na to, że wolny 
naród to wolni ludzie” – powiedział „Naszej 
Służbie” pomysłodawca i kurator wystawy 
Łukasz Ofi ara.

Na wystawę składają się cztery ekspo-
zycje: Niepodległość, Kultura, Naród, Wol-
ność. Przemierzając kolejne sale ekspozycji 
poznajemy drogę, którą przebył Jan Paweł 
II, najpierw sam ucząc się wolności, potem 
będąc jej nauczycielem i kreatorem w sen-
sie politycznym, społecznym i duchowym. 
Przemierzamy z nim także drogę od wolno-
ści narodowej do wolności osobistej. Narra-
torem wystawy jest sam papież, z głośników 
słyszymy fragmenty jego przemówień, ho-
milii, wypowiedzi. Dla Wojtyły wolność nie 
oznaczała swobodnego wyboru i robienia 

A ty, co robisz ze swoją wolnością?

Około 60 tysięcy ludzi odwiedziło wystawę „Jan Paweł II – człowiek z wolności”, która przez miesiąc, od połowy sierpnia do połowy 
września, była eksponowana w pawilonie ulokowanym na Krakowskim Przedmieściu, obok kościoła św. Anny w Warszawie. Organiza-
torem wystawy było Centrum Myśli Jana Pawła II. Ekspozycję wciąż można oglądać w Internecie. 

Jan Paweł II – nauczyciel i kreator wolności

P„
tego, na co ma się ochotę, ale przede wszyst-
kim możliwość swobodnego wyboru dobra, 
ofi arowania siebie w służbie drugim, bo tylko 
taka postawa rozwija człowieka. Innymi sło-
wy, ponieważ jestem panem samego siebie, 
mogę dobrowolnie czynić dobro.

Ekspozycję rozpoczyna pawilon Niepod-
ległość z podtytułem „Nie ma wolności bez 
ofi ar”. Możemy w nim dowiedzieć się, jak 
wyglądało dzieciństwo przyszłego papieża 
oraz kto i co kształtowało młodego Wojtyłę. 
Pierwszą osobą, od której przyszły papież 
uczy się, że wolność kosztuje jest jego ojciec 
Karol Wojtyła senior, który przez 27 lat był 
żołnierzem. Doświadczenie militarne zdoby-
wał w okresie zaborów w armii austriackiej. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Rzecz-
pospolitą swe doświadczenie wykorzysty-
wał w Wojsku Polskim. Był m.in. ofi cerem
12 pułku piechoty stacjonującego w Wado-
wicach. Skończył służbę wojskową w stopniu 
kapitana. Przyszły papież wspomniał swego 
ojca jako „człowieka ciągłej modlitwy”, któ-
rego często zastawał rano i wieczorem cicho 
modlącego się na kolanach. 

Na Wojtyłę także silnie oddziaływał etos 
powstania styczniowego oraz wojna 1920 
roku. Czuł się zobowiązany wobec tych, któ-
rzy zapłacili krwią za wolną Polskę. „Wiecie, 
że urodziłem się w maju 1920 r., gdy bolsze-
wicy szli na Warszawę i dlatego noszę w sobie 
od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, 
którzy wówczas podjęli walkę z najeźdzcą. 
I zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem”
– możemy usłyszeć papieża mówiącego te 
słowa na cmentarzu w Radzyminie. 

Przechodząc przez pawilony Kultura, Na-
ród, których nie będę szczegółowo omawiać, 
dochodzimy do ostatniej sali zatytułowanej 
Wolność z podtytułem „Nie wolności bez 
miłości”. Nie znajdziemy na niej jednak ser-
duszek czy zakochanych par, ale przypomnie-
nie papieskiej pielgrzymki z 1991 r., bardzo 
trudnej i ciężko odbieranej przez wiernych, 
gdy papież napominał nas, aby rozsądnie 
korzystać z wolności. Przypomniał, że wolny 
naród to wolne jednostki i że wolność jest dla 
każdego z nas egzaminem do zdania, że trze-
ba ją ciągle zdobywać i potwierdzać. Wystawę 
kończy obraz Jezusa Miłosiernego, z napisem 
„Jezu, ufam Tobie”, tak jakby papież chciał 
nam przypomnieć, że tak do końca sami

z siebie nie potrafi my być wolni. Pełną wol-
ność możemy odzyskać dzięki Chrystusowi 
i Jego miłosiernej miłości. 

Wystawa jest przygotowana w dwóch ję-
zykach: polskim i angielskim. Jej zaletą jest 
zwartość i skondensowanie. Jest tak skonstru-
owana, że obcokrajowiec nie mający pojęcia 
o historii Polski może się o niej wiele dowie-
dzieć, a Polak – wzruszyć się, przypomnieć 
wydarzenia sprzed lat, zobaczyć je w szer-
szym kontekście, uporządkować wiedzę. 

Prace nad nią trwały pół roku. Autorem 
koncepcji jest Łukasz Ofi ara, scenariusz 
przygotował Grzegorz Górny, a za projekt 
wystawy odpowiada Koza Nostra Studio 
oraz Zespół Centrum Myśli Jana Pawła II.
– Chcieliśmy, aby wystawa była przeznaczona 
dla jak najszerszego grona odbiorców, star-
szych i młodszych. Zależało mi na tym, aby 
przez emocjonalne odziaływanie na widza za 
pomocą obrazów, wspomnień wprowadzić 
go na wyższy poziom merytoryczny, zachę-
cić do refl eksji. Gdyby tylko 1% z tych, którzy 
oglądali wystawę wynieśli z niej pogłębioną 
wiedzę, to byłby świetny efekt edukacyjny 
– powiedział Łukasz Ofi ara. – Najbardziej 
cieszyły mnie osoby, które spokojnie, bez 
pośpiechu oglądały wystawę, czytając tekst 
po tekście. Jeśli jeszcze ktoś zastanowił się, 
co robi ze swoją wolnością, to już naprawdę 
będzie to, o co nam chodziło, przygotowując 
tę ekspozycję  – dodał.

Wystawę można ją oglądać pod adresem 
http://czlowiekzwolnosci.centrumjp2.pl/, do 
czego gorąco zachęcam.

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Karol Wojtyła z ojcem
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8 NASZA SŁUŻBA

Magda Dobrzyniak (KAI): Jest rok 1978. Dnia
28 września przypadało 20-lecie sakry biskupiej 
kard. Karola Wojtyły. W Rzymie tego dnia zmarł 
papież Jan Paweł I. W jakich okolicznościach 
dowiedział się o tym metropolita krakowski?

Kard. Stanisław Dziwisz: Rano następne-
go dnia na Franciszkańskiej. Jedliśmy właśnie 
śniadanie: ks. Kardynał, ks. rektor Franciszek 
Macharski i ja, kiedy przyszedł kierowca 
z wieścią, że papież nie żyje. Początkowo nie 
wierzyliśmy, myśleliśmy, że mówi o zmarłym 

6 sierpnia Pawle VI. Kiedy jednak dotarło do 
nas, co się stało, przy stole zapadła cisza. Ks. 
Kardynał w głębokim zamyśleniu skończył 
śniadanie i poszedł na górę. Do dziś pamię-
tam ten widok, jak stoi przy oknie, zanurzo-
ny w modlitwie. Śmierć Jana Pawła I była dla 
niego wstrząsem. Papież Luciani był wybra-
ny przecież zaledwie 33 dni temu i nic nie 
wskazywało na to, że jego pontyfi kat skończy 
się tak nagle! Odniosłem jednak wrażenie, 
że chodzi o coś więcej. Widoczne przejęcie 
i niezwykłe skupienie metropolity było zna-
kiem, że nie tylko opłakuje odejście dobrego 

papieża, ale – być może – staje przed refl ek-
sją nad przyszłością Kościoła i rolą, jaką ma 
do odegrania. Domyślaliśmy się, że podczas 
sierpniowego konklawe wymieniane było 
nazwisko kard. Wojtyły. Nigdy jednak na ten 
temat z nim nie rozmawialiśmy, były to tylko 
nasze spekulacje.

Czyli kard. Wojtyła sam nie mówił o takiej ewen-
tualności?

I szybko ucinał ten temat, gdy ktoś pró-
bował go indagować. Trzeba pamiętać, że 
kard. Wojtyła ważył każde zdanie, nie po-
zwalał sobie nigdy na puste słowa. On, który 
był myślicielem, poetą, aktorem, znał ciężar 
wypowiadanych słów, dlatego formułował je 
precyzyjnie i z wielkim namysłem. Świad-
czą o tym zresztą dzieła, które pozostawił. 
Zarówno utwory artystyczne, jak i homilie, 
przemówienia, dokumenty papieskie są zapi-
sem czytelnych, jednoznacznych wywodów, 
gdzie nie ma miejsca na niepotrzebne słowa.

Ale krakowianie pozwalali sobie na różne domy-
sły…

Owszem, jednak nie było to tak powszech-
ne myślenie, jak dziś się wydaje. Powszechna 
była opinia, że kard. Wojtyła jest wybitnym 
duszpasterzem i świętym biskupem. Niektó-
rzy dodawali: byłby dobrym papieżem. Pew-
na siostra zakonna mawiała, że Kraków wiele 
by stracił, gdyby jego arcybiskup został papie-
żem. To były jednak pojedyncze głosy. Z cza-
sem się nasiliły. A przed październikowym 
konklawe okazało się, że media wymieniają 
go wśród najpoważniejszych kandydatów. 
Watykański dziennik „L’Osservatore Roma-
no” przygotował nawet obszerne dossier na 
jego temat. Konsultowałem z nimi treść tego 
materiału. Gdy papież został wybrany, niemal 
od razu na placu św. Piotra było kolportowa-
ne wydanie gazety, które zawierało informa-
cje na jego temat. To pokazuje, że liczono się 
z takim rozwojem wydarzeń.

Wróćmy do końcówki września sprzed 40 lat. 
Kard. Wojtyła wyjeżdża na pogrzeb papieża i ko-
lejne już w tym roku konklawe…

Ale zanim wyjechał, odprawił za zmarłe-
go Mszę św. w bazylice Mariackiej, a potem 
pojechał do Warszawy na posiedzenie Rady 
Głównej Episkopatu. W Watykanie był 3 paź-

Wszystko jest w Bożych rękach
Wieczorem 16 października 1978 r. świat obiegła wiadomość, że nowym papieżem po śmierci Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał tylko
33 dni, został kardynał Karol Wojtyła. Czy przeczuwał wynik konklawe? Jak wyglądały pierwsze chwile po jego wyborze na papieża?
Jak odnalazł się w Kurii Rzymskiej? – opowiada jego najbliższy współpracownik i osobisty sekretarz, kardynał Stanisław Dziwisz.

dziernika. Dzień później Rzym żegnał Jana 
Pawła I w strugach deszczu. To był bardzo 
smutny dzień, bo papież Luciani w ciągu krót-
kiego pontyfi katu zaskarbił sobie powszech-
ną miłość i sympatię prostotą i skromnością, 
dobrocią, jaka z niego emanowała. Zdążył 
zyskać sobie przydomek „papież uśmiechu”. 
Ludzie go pokochali.

Jak wyglądał czas przed rozpoczęciem konkla-
we? Czy w sposobie bycia kard. Wojtyły było 
coś, co mogło wskazywać na to, że przeczuwa 
zbliżający się przełom?

O jego stanie ducha w tym czasie świadczy 
poemat „Stanisław”, który powstał po śmier-
ci Jana Pawła I, jeszcze przed rozpoczęciem 
konklawe. Dziś odczytujemy ten tekst jako 
wielkie pożegnanie z Polską i z Krakowem, 
rodzaj duchowego przesłania dla Kościoła 
nad Wisłą, któremu przewodził.

Jak już mówiłem, ksiądz Kardynał był nie-
zwykle skoncentrowany, głęboko zamyślony. 
Myślę, że nie przestawał szukać woli Boga 
w tych niełatwych chwilach: co Pan chce po-
wiedzieć swojemu Kościołowi przez te wyda-
rzenia? Dokąd prowadzi lud Boży? 

W dniu rozpoczęcia konklawe, rano, mo-
dliliśmy się w kaplicy na Piazza Remuria ze 
wszystkimi polskimi księżmi, którzy dotarli 
w tym czasie do Rzymu. Później byliśmy jesz-
cze w klinice Gemelli, gdzie leżał bp Andrzej 
Deskur, który dzień wcześniej doznał wyle-
wu. Ten serdeczny przyjaciel kard. Wojtyły 
był w bardzo ciężkim stanie, nieprzytomny. 
Ks. Kardynałowi zależało na tym, by go od-
wiedzić. Często powtarzał, że wiele zawdzię-
cza bp. Deskurowi, a jego cierpienia przyj-
mował jako ofi arę w intencji wyboru papieża. 
Dlatego potem pisał: „Stałem się jego dłuż-
nikiem”. Zresztą, odwiedził bp. Deskura zno-
wu, tuż po wyborze, wywołując tym niemałe 
zamieszanie w Watykanie.

Odprowadziłem potem kard. Wojtyłę do 
Kaplicy Sykstyńskiej, pożegnaliśmy się ser-
decznie, ale nie zastanawialiśmy się wtedy, co 
naprawdę oznacza to rozstanie. […]

Wreszcie nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się 
dym, którym kardynałowie oznajmiali światu, że 
dokonali wyboru nowego papieża. Były emocje?

Niewyobrażalne wręcz. Moje serce zadrża-
ło, owładnięte potężnym przeczuciem. A gdy 

40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża
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z balkonu bazyliki św. Piotra usłyszałem imię 
„Carolum”, wiedziałem już wszystko. 

Ksiądz Kardynał nie był zaskoczony?
I tak, i nie. Z jednej strony, od początku 

posługi u boku kard. Wojtyły miałem świa-
domość, że jestem świadkiem życia świętego 
człowieka, wybitnego duszpasterza, utalen-
towanego myśliciela i wrażliwego artysty. 
Widziałem, że jego wizja Kościoła budowana 
jest z odwagą i rozmachem, ale powstaje na 
klęczkach, w głębokiej jedności z Chrystu-
sem, któremu się oddał całkowicie. Widzia-
łem mocarza Bożego. Zarazem miałem świa-
domość, że kard. Wojtyła nie jest postacią 
anonimową w świecie. Dał się poznać jako 
fi lozof, ojców soborowych zadziwiał bły-
skotliwością, głębią ducha i otwartym umy-
słem, szanował go i cenił papież Paweł VI, 
który powierzył mu wygłoszenie rekolekcji 
dla Kurii Rzymskiej. Był przekonany, że kra-
kowski kardynał może wnieść twórcze myśli 
i przyczynić się do odnowy kurii. Intereso-
wały się nim media światowe. Dlatego wybór 
kardynałów nie był dla mnie zaskoczeniem. 
Z drugiej jednak strony, Duch Święty wska-
zał na człowieka z małego, nieznanego kraju 
w środku podzielonej Europy, pochodzące-
go zza „żelaznej kurtyny”. Z tej perspektywy 
patrząc, to było wstrząsające i przełomowe 
wydarzenie. Byłem jednocześnie dumny 
i szczęśliwy, bo docierało do mnie, że wybór 
papieża z Polski oznacza nadzieję na wielkie 
zmiany dla mojej Ojczyzny.

A mieszkańcy Rzymu? Poznali przecież właśnie 
swojego nowego biskupa?

Och, co to była za euforia! Plac wypełniał 
się z minuty na minutę, bo ludzie zostawia-
li swoje zajęcia i biegli, by zobaczyć papieża. 
Wszyscy wokół dopytywali: Kto to? Skąd 
pochodzi? Z jakiego kraju? Zdawało się, że 
nie ma końca owacjom i okrzykom. A kiedy 
w dodatku Jan Paweł II pojawił się na balkonie 
bazyliki i nie zważając na panujące dotychczas 
zwyczaje przemówił do mieszkańców Rzymu 
w ich języku, gęstniejące wciąż tłumy wiwato-
wały z nieopisaną radością. Pierwsze spotka-
nie Jana Pawła II z ludem Rzymu zaowocowa-
ło miłością od pierwszego wejrzenia.

Czy sekretarz metropolity krakowskiego zastana-
wiał się wtedy, jak potoczy się jego dalsze życie?

Nie miałem do tego głowy. Myślałem 
o tym, jakie zadania w Kurii Rzymskiej 
i w Kościele powszechnym czekają na no-
wego papieża. To oznaczało ogromną odpo-
wiedzialność za Kościół i świat. Oczywiście 
uczestniczyłem w radości Kościoła i sam po 
ludzku cieszyłem się wyborem papieża Jana 
Pawła II. Nie myślałem, co będzie dalej, bo 
wierzyłem, że czuwa nad tym Opatrzność.

Kiedy Eminencja spotkał się ponownie z kard. 
Wojtyłą, on był już papieżem…

To pierwsze spotkanie nastąpiło tuż po 
wyborze, choć wcale nie było oczywiste, bo 
przecież nadal trwało konklawe. Ale Ojciec 
Święty chciał się ze mną zobaczyć, odnalezio-
no mnie więc wśród tysięcy ludzi na placu św. 
Piotra i zostałem komisyjnie wprowadzony 
na konklawe, do refektarza, gdzie kardynało-
wie wraz z Ojcem Świętym spożywali właśnie 
kolację. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej 
kard. Jean-Marie Villot podprowadził mnie do 
papieża. A on wstał i przywitał mnie serdecz-
nie. Pierwsze słowa, jakie wówczas usłyszałem 
od Ojca Świętego, brzmiały: „Ale dali szkołę!”. 
Rozładował wzruszenie, które mnie ogarniało.

Rozmawiałem również z kard. Wyszyń-
skim, który zawsze uważał, że papieżem po-
winien być Włoch. Jak sam mi opowiadał, 
gdy zrozumiał, że Duch Święty chce inaczej, 
miał powiedzieć kard. Wojtyle: „Nie wolno 
ci odmówić”. I stanął przy nim, okazując mu 
serdeczne, ojcowskie wsparcie.

Co Księdza Kardynała zdziwiło wtedy najbardziej? 
Okoliczności przecież były raczej niecodzienne.

Uderzył mnie spokój Ojca Świętego. Na 
jego barki złożone zostało olbrzymie brzemię 
odpowiedzialności za losy Kościoła, a on nie 
skupiał się ani na tym, ani na towarzyszących 
niezwykłemu wydarzeniu emocjach, tylko 
od razu zabrał się do pracy. Miał do przygo-
towania homilię, którą następnego dnia wy-
głosił do kardynałów i całego Kościoła na za-
kończenie konklawe. Podjął nowe obowiązki, 
jakby nigdy nic. 

Ten spokój był zresztą charakterystyczną 
cechą Jana Pawła II. On wiedział, że wszystko 
jest w Bożych rękach i ta pewność była źródłem 
jego siły i pokoju ducha. Wszystkie problemy 
rozwiązywał przed Najświętszym Sakramentem 
i tego uczył swoich współpracowników. Gdy 
kardynałowie nie wiedzieli, jak rozstrzygnąć 
sporne kwestie, proponował, by zastanowili 
się, co na ich miejscu zrobiłby Jezus Chrystus. 
I zawsze radził, by szukali rozwiązań w modli-
twie. Był najlepszym przykładem na to, że jest 
to sprawdzona i skuteczna metoda. […]

Pierwsze obowiązki to..?
Oczywiście przygotowanie domu pa-

pieskiego. Apartamenty Ojca Świętego po 
śmierci Jana Pawła I zostały zapieczętowane. 
Weszliśmy tam z papieżem. Drzwi otwie-
rał kard. Villot, który potem przekazał mi 
ogromny pęk kluczy. Troskę o mieszkanie 
papieża i wszystko, co jest potrzebne do co-
dziennego życia, oddaliśmy w ręce nieoce-
nionych sióstr sercanek, zwłaszcza siostrze 
Tobianie, która była już w Rzymie. Nie było 
problemu ze sprowadzeniem z Polski rzeczy 
kard. Wojtyły, bo on nic nie miał. Żył w pro-
stocie, właściwie nawet w ubóstwie. Nie miał 
pensji, honoraria oddawał potrzebującym 
studentom i profesorom. Robił to dyskretnie, 
tak aby nikt poza obdarowanymi o tym nie 
wiedział. Żył jak św. Franciszek z Asyżu.

Jak Ksiądz Kardynał rozumiał swoją nową rolę?
Ona zasadniczo polegała na otwieraniu 

drzwi do Ojca Świętego. Jan Paweł II lubił 
otaczać się ludźmi. Na początku kilka razy 
samotnie odprawił Mszę św., ale nie umiał 
się w tym odnaleźć. Eucharystia jest przecież 
budowaniem wspólnoty. Dlatego zaczęliśmy 
zapraszać różne zgromadzenia zakonne. Sio-
stry początkowo były nieufne, podejrzewały 
mnie o żarty, bo wcześniej nie praktykowa-
no takich zaproszeń. To jednak szybko się 
zmieniło. Ludzie sami zaczęli się zgłaszać: 
wspólnoty, instytucje, osoby prywatne. Dom 
papieski był otwarty. Również przy stole Oj-
ciec Święty nie lubił być sam. Cenił sobie to-
warzystwo przyjaciół i współpracowników.

A pierwsze zadania nowego papieża?
Najpierw przygotowanie inauguracji pon-

tyfi katu. Ojciec Święty sam opracował swoją 
homilię programową. Tak zresztą było wcze-
śniej w Krakowie i potem, przez kolejne lata 
pontyfi katu. Pisanie nie sprawiało mu trud-
ności, nie musiał korzystać ze słowników 
i innych pomocy. Pisał zawsze odręcznie, 
później, gdy już nie mógł pisać, dyktował 
– i wcale nie poświęcał na to wiele czasu. 
Dłuższe przemówienia powstawały w ciągu 
dwóch godzin, bardziej zwięzłe potrzebowa-
ły zaledwie godziny. To nie były szkice, ale 
kompletne teksty. 

Dobrze się czuł w nowym miejscu?
Od początku był jak u siebie. Współpraca 

z Kurią Rzymską układała się harmonijnie, 
bo papież miał jasno sprecyzowaną wizję 
Kościoła i od pierwszych chwil prowadził go 
pewną ręką. Zadziwiał wprawdzie niekon-
wencjonalnym zachowaniem, gdy dzień po 
swoim wyborze wyjechał z Watykanu, by od-
wiedzić chorego przyjaciela albo gdy w czasie 
Mszy inaugurującej pontyfi kat wyszedł spon-
tanicznie do chorych, ale pokazywał tym sa-
mym, że jest człowiekiem niezależnym. To 
budziło powszechny szacunek. […]

Zbliżający się jubileusz chwil, które wspomina-
my, to okazja, aby spojrzeć na tamte wydarzenia 
z perspektywy długich lat, które przyniosły wie-
le owoców pontyfikatu św. Jana Pawła II. Jakie 
przesłanie płynie do nas z tamtego czasu?

Jest to przede wszystkim przesłanie za-
wierzenia. Ojciec Święty w tamtych dniach 
był, jak zresztą przez całe swoje życie, całko-
wicie zanurzony w Bogu, któremu oddał ster 
swojego życia. Z tej perspektywy patrzył na 
wydarzenia, które zapoczątkowała nagła i na-
pawająca wszystkich smutkiem śmierć Jana 
Pawła I. Papież był przekonany, że Bóg, który 
jest Panem dziejów świata i każdego czło-
wieka, prowadzi z miłością swój Kościół; że 
nad wszystkim czuwa Jego Opatrzność. Nam 
wszystkim dał wówczas wspaniałą, niezapo-
mnianą lekcję oddania swojego losu w ręce 
Boże i pokory w przyjmowaniu Jego woli.
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U
strój Kościoła jest hierarchiczny, 
a najwyższą władzę sprawuje w nim 
Biskup Rzymu, czyli papież, następ-
ca św. Piotra, pierwszego spośród 

Apostołów (kan. 330-333 Kodeksu prawa 
kanonicznego). Może to czynić samodzielnie 
lub wraz z Kolegium Biskupów: wszystkimi 
biskupami zebranymi pod przewodnictwem 
papieża (kan. 336-337). Kolegium Biskupów 
może funkcjonować w rozproszeniu lub ze-
brane na soborze powszechnym, którego 
prawo zwołania przysługuje wyłącznie papie-
żowi. Ostatni taki sobór miał miejsce w Wa-
tykanie w latach 1962-1965. Czymś innym 
jest działanie członków Kolegium Biskupów 
podczas Synodu Biskupów.

Synod Biskupów
Jest to zebranie przedstawicieli biskupów 

z różnych regionów świata, zazwyczaj wybra-
nych przez Konferencje Biskupów poszcze-
gólnych państw i regionów, którzy zbierają 

się w określonych terminach, w celu podtrzy-
mywania i pobudzania łączności poszcze-
gólnych biskupów z Biskupem Rzymu. Mają 
również świadczyć papieżowi „pomoc swoją 
radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz 
obyczajów, a także zachowania i umocnienia 
dyscypliny kościelnej, i rozważania proble-
mów związanych z działalnością Kościoła 
w świecie” (kan. 342). 

Synod Biskupów podlega bezpośredniej 
władzy papieża, którego wyłączną kompeten-
cją jest jego zwołanie, wyznaczenie miejsca 
i czasu obrad, wybór tematu, zatwierdzenie 
członków (przedstawicieli Kolegium Bisku-
pów, ale także ekspertów, w tym osób świec-
kich), przewodniczenie obradom (osobiście 
lub przez delegatów) oraz jego zamknię-

cie, przeniesienie, zawieszenie i rozwią-
zanie (kan. 344).

Kodeks prawa kanonicznego w kan. 346 
przewiduje różne formy sesji synodu. Mogą 
to być zebrania generalne zwyczajne, nad-
zwyczajne oraz specjalne. Uzupełnieniem tej 
normy prawnej, jak i pozostałych przepisów 
odnoszących się do Synodu Biskupów jest pra-
wo specjalne, które doprecyzuje wolę ustawo-
dawcy kościelnego. 15 września 2018 r. papież 
Franciszek promulgował Konstytucje Apostol-
ską Episcopalis Communio, stanowiącą prawo 
specjalne (szczegółowe) Synodu Biskupów.

Zadania Synodu Biskupów
Synod Biskupów jest instytucją stałą po-

wołaną przez papieża Pawła VI 15 września 
1965 r. listem apostolskim motu proprio Apo-
stolica Sollicitudo. Był on odpowiedzią na 
pragnienie Ojców Soboru Watykańskiego II, 
aby utrzymać przy życiu autentycznego du-
cha, którego doświadczali podczas obrad.

Synod Biskupów ma 
zadanie doradcze. W prze-
ciwieństwie do soboru 
powszechnego, którego 
owocem obrad są kon-
stytucje i dekrety, a więc 
dokumenty zobowiązują-
ce wszystkich ochrzczo-
nych do ich wiernego 
przestrzegania, wynikiem 
obrad synodu są wnioski 
i odpowiedzi na przed-
stawione mu problemy 
i zagadnienia dotyczące 
Kościoła. W wyjątkowych 
sytuacjach papież może 

wyposażyć Synod Biskupów w głos decydują-
cy (kan. 343), ale nawet wówczas jego decyzje 
zatwierdza osobiście i ogłasza je w postaci po-
synodalnych adhortacji apostolskich.

Poprzednie Synody Biskupów
Wspomniano już, że Synody Biskupów 

odbywają się od roku 1965, czyli od zakoń-
czenia Soboru Watykańskiego II oraz usta-
nowienia tej instytucji przez papieża Pawła 
VI. Obecnie trwające zebranie jest XV ze-
braniem generalnym. Zostało poświęcone 
młodzieży, wierze oraz rozeznawaniu powo-
łania. Poprzednim tematem Synodu Bisku-
pów (4-25 X 2015 r.) było „powołanie i misja 
rodziny w Kościele i świecie współczesnym”, 
a owocem prac Ojców Synodalnych stała się 

Czym jest Synod Biskupów?

adhortacja apostolska papieża Franciszka 
Amoris Laetitia. 

Wśród innych poruszanych przez Synod za-
gadnień były: nowa ewangelizacja (2012, Evan-
gelii Gaudium)*, Słowo Boże w życiu i misji 
Kościoła (2008, Verbum Domini), Eucharystia 
(2005, Sacramentum Caritatis), posługa bisku-

pów we współczesnym Kościele i świecie (2001, 
Pastores Gregis), rola życia konsekrowanego 
w świecie współczesnym (1994, Vita Conse-
crata), formacja kapłańska w świecie współ-
czesnym (1990, Pastores Dabo Vobis), misja 
świeckich w Kościele (1987, Christifi deles laici), 
sakrament pokuty i pojednania (1983, Reconci-
liatio et Paenitentia), zadania rodziny chrześci-
jańskiej w świecie współczesnym (1980, Fami-
liaris Consortio), katechizacja (1977, Catechesi 
Tradendae), ewangelizacja w świecie współcze-
snym (1974, Evangelii Nuntiandi). Oprócz ze-
brań ogólnych zwyczajnych odbyły się również 
trzy zebrania nadzwyczajne oraz dziewięć ze-
brań specjalnych poświęconych problemom 
Kościoła na różnych kontynentach.

Polska delegacja 
Reprezentantami Konferencji Episkopatu 

Polski na tegorocznym Synodzie Biskupów 
poświęconym młodzieży, a którego zebrania 
generalne zwyczajne rozpoczęło się 2 paź-
dziernika br. i potrwa do 28 października, są 
abp Stanisław Gądecki, metropolita poznań-
ski i przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki 
i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej 
Ewangelizacji oraz bp Marek Solarczyk, bi-
skup pomocniczy diecezji warszawsko-pra-
skiej i przewodniczący Rady ds. Duszpaster-
stwa Młodzieży. Zostali oni wybrani przez 378 
Zebranie Plenarne KEP w dniach 13-14 marca 
2018 roku, a decyzja ta została zatwierdzona 
przez papieża Franciszka. 

DAWID LIPIŃSKI
* Data Synodu i tytuł adhortacji apostolskiej.

Synod diecezjalny, partykularny, plenarny, prowincjalny, Synod Biskupów, a do tego jeszcze sobory powszechne. Czy to różne nazwy tego samego 
wydarzenia, czy też nie? Ponieważ z łatwością mozna się w tym pogubić, warto wiedzieć, obrady którego gremium rozpoczęły się 2 października br.

Synod Biskupów ma zadanie 

doradcze, a wynikiem jego 

obrad są wnioski i odpowiedzi 

na przedstawione mu problemy 

i zagadnienia dotyczące Kościoła.
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Urodził się 29 marca 1911 r. w Gliwicach, 
jako syn Karola, kolejarza i Jadwigi z d. Szelc. 
W 1924 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Lublińcu. W 1930 r. 
uzyskał świadectwo dojrzałości i wstąpił do 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Po ukończeniu nowicjatu 
w Markowicach na Kujawach, podjął studia 
fi lozofi czne w Seminarium Duchownym 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
w Krobi, a następnie teologiczne w Obrze.
21 czerwca 1936 r. przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk bp. Walentego Dymka, sufragana 
poznańskiego. W czasie studiów zdobył do-
datkowy zawód technika dentystycznego. 

15 sierpnia 1939 r. został skierowany do 
pracy duszpasterskiej na Polesiu jako wika-
riusz w parafi i Przemienienia Pańskiego w Łu-
ninie w diecezji pińskiej. W 1940 r. usunięty 
z Łunina przez okupacyjne władze sowieckie, 
został wikariuszem w parafi i św. Józefa w Łu-
nińcu. W trudnych okupacyjnych warunkach 
służył pomocą miejscowej ludności, również 
jako dentysta. W lipcu 1941 r. został admi-
nistratorem parafi i św. Anny w Puziczach.
10 maja 1942 r. został aresztowany przez gesta-
po. Przebywał w aresztach śledczych w Sosn-
kowicach, Hancewiczach i w więzieniu w Ba-
ranowiczach. Oskarżono go o współpracę 
z partyzantami, kolportaż ulotek oraz nama-
wianie młodzieży, aby nie zgłaszała się do wy-
jazdu na roboty do Rzeszy. Znalazł się na liście 
osób przewidzianych do rozstrzelenia. 2 lipca 
1942 r. dzięki pomocy strażnika, austriackiego 
katolika, uciekł z więzienia. Dotarł do swojej 
parafi i, zabrał niezbędne rzeczy, m.in. przyrzą-
dy dentystyczne i schronił się do lasu. 15 wrze-
śnia 1942 r. wstąpił do sowieckiego oddziału 
partyzanckiego płk. Wasiliewcowa, który póź-
niej otrzymał miano Brygady im. Lenina. Był 
tam dentystą.

Po utworzeniu w Związku Sowieckim dy-
wizji im. Tadeusza Kościuszki został upatrzo-

ny przez komunistyczny Związek Patriotów 
Polskich na jej kapelana. 5 czerwca 1943 r. 
został przewieziony specjalnym samolotem 
przez linię frontu do Moskwy. Wybór padł na 
niego, ponieważ trudno było na terenie ZSRR 
znaleźć kapłana katolickiego, który nie byłby 
prześladowany przez władzę sowiecką i nie 
miał negatywnych doświadczeń. Ponadto był 
Ślązakiem, rodzinnie powiązanym z postawą 
antyniemiecką, dodatkowym „walorem” było 
to, że przez blisko rok przebywał w sowieckim 
oddziale partyzanckim. 9 i 10 czerwca 1943 r. 
uczestniczył w I Zjeździe Związku Patriotów 
Polskich. Swym pojawieniem się w sutannie 
za stołem prezydialnym miał neutralizować 
wyraźnie antypolską i prosowiecką politykę 
Związku Patriotów Polskich. W czasie zjazdu 
wybrano go do Zarządu Głównego ZPP.

Od rektora kościoła św. Ludwika w Mo-
skwie, o. Leopolda Brauna, posiadającego 
uprawnienia delegata apostolskiego w ZSRS, 
otrzymał jurysdykcję na cały Związek Sowiec-
ki. Dowódca 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki, płk Zygmunt Berling, awanso-
wał go na stopień majora i mianował kape-
lanem dywizji. Pod koniec czerwca 1943 r.
wyjechał do Sielc nad Oką. Był samodziel-
ny w zakresie sprawowania i organizowania 
praktyk religijnych oraz formowania żołnier-
skiego patriotyzmu. 15 lipca 1943 r. odprawił 
pierwszą polową Mszę św., poświęcił sztan-
dar, przyjął przysięgę od dowódcy dywizji 
płk. Berlinga, wraz z nim odebrał przysięgę 
11 tysięcy żołnierzy. Po przekształceniu pol-
skiej dywizji w I Korpus Polskich Sił Zbroj-
nych w ZSRS został jego kapelanem. 12 paź-
dziernika 1943 r. przed bitwą pod Lenino 
zjawił się w okopach pierwszej linii i udzielił 
żołnierzom zbiorowego rozgrzeszenia in arti-
culo mortis. Towarzyszył żołnierzom w czasie 
ataku na pozycje niemieckie.

6 marca 1944 r., gdy I Korpus Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRS został przekształcony 
w I Armię Polską w ZSRS, objął funkcję jej 
dziekana. 26 marca 1944 r. otrzymał awans 
na stopień podpułkownika. 16 lipca 1944 r. 
w czasie posiedzenia ZPP w Moskwie ostro 
potępił wywózki Polaków z Wołynia. Doma-
gał się wprowadzenia nauki religii w szkołach 
na terenach polskich zajętych przez Sowietów. 
Tego samego dnia na peronie dworca kolejo-
wego w Moskwie kilku nieznanych mężczyzn 
wepchnęło go pod nadjeżdżający pociąg. 
Cudem się uratował, ale doznał uszkodzenia 
kręgosłupa. Po latach w uszkodzonym kręgu 
powstał nowotwór, który stał się przyczyną 
jego śmierci.

9 sierpnia 1944 r., gdy 1 Brygada Pancerna 
im. Bohaterów Westerplatte przeprawiała się 

przez Wisłę pod Magnuszewem, stał na brze-
gu rzeki i krzyżem błogosławił pancerniaków. 
Wraz z utworzeniem ludowego Wojska Pol-
skiego, 19 października 1944 r. został miano-
wany jego generalnym dziekanem. Sprzeciwiał 
się czystkom w wojsku i mordowaniu żoł-
nierzy AK. Spowiadał AK-owców skazanych 
przez sądy wojskowe i był świadkiem ich eg-
zekucji. Rozkazem Naczelnego Dowódcy Woj-
ska Polskiego, gen. Michała Roli-Żymierskiego
z 31 stycznia 1945 r. został zwolniony z Wojska 
Polskiego. Oskarżono go o wygłoszenie podju-
dzającego kazania w Przemyślu oraz rzekome 
odrzucenie proponowanego mu mandatu do 
Krajowej Rady Narodowej. Zagrożony sądem 
wojennym, ukrył się w klasztorze dominika-
nów w Lublinie.

1 marca 1945 r. wyjechał do klasztoru 
oblatów na Świętym Krzyżu. Jako superior 
zabrał się energicznie do odbudowy klaszto-
ru i kościoła. Od 1 września 1947 r. przeby-
wał w klasztorze oblatów w Poznaniu. Od 15 
września 1950 r. był misjonarzem ludowym 
w klasztorze św. Józefa w Gdańsku. 1 lipca 
1954 r. został administratorem parafi i św. Mi-
kołaja w Pawłowie koło Chojnic. 1 września 
1957 r. został proboszczem oblackiej parafi i 
Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Pan-
ny w Laskowicach Pomorskich na Kociewiu.

W 1961 r. wstąpił do Koła Księży przy 
Zrzeszeniu Katolików „Caritas”. 1 października 
1964 r. wrócił do duszpasterstwa wojskowego. 
Jako kapelan pomocniczy został p.o. probosz-
czem kościoła garnizonowego św. Elżbiety 
Węgierskiej we Wrocławiu. 26 kwietnia 1968 
r. otrzymał awans na stopień pułkownika re-
zerwy. 10 kwietnia 1969 r. został powołany do 
służby czynnej i mianowany proboszczem ko-
ścioła św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. 
Od 10 marca 1970 r. był proboszczem kościoła 
garnizonowego św. Kazimierza w Katowicach, 
a od 22 czerwca 1972 r. proboszczem parafi i 
garnizonowej Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Jeleniej Górze. W 1977 r. przeszedł w stan 
spoczynku. Zmarł 24 lipca 1978 r. w Jeleniej 
Górze. Spoczywa na miejscowym Cmentarzu 
Komunalnym.

Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Orderem Krzyża Grunwaldu
III klasy, Krzyżem Partyzanckim, sowieckim 
Orderem Wojny Ojczyźnianej II klasy.

Jego imię noszą ulice w Jeleniej Górze, 
Laskowicach Pomorskich i Wodzisławiu Ślą-
skim. Tablice pamiątkowe poświęcone jego 
postaci umieszczono na kamienicy w Wodzi-
sławiu, gdzie mieszkał i na budynku plebanii 
kościoła garnizonowego w Jeleniej Górze.

BOGUSŁAW SZWEDO

Wilhelm Kubsz (1911–1978) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– oblat, dziekan generalny ludowego Wojska Polskiego
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W
e Mszy św. uczestniczyli przed-
stawiciele rządu z ministrem 
obrony narodowej Mariuszem 
Błaszczakiem oraz Kancelarii 

Prezydenta RP, a także parlamentarzyści, 
władze samorządowe i delegacje służb mun-
durowych oraz liczni mieszkańcy Gdyni.

W homilii biskup polowy Józef Guzdek 
przypomniał, że od 1 września 1939 r. po ata-
ku z wody, lądu i morza, obrońcy polskiego 
Wybrzeża stawiali mężny opór niemieckiej 
armii. „Musimy do ostatniej chwili stać na 
posterunku, aby zademonstrować światu, że 
żołnierz polski nawet w najcięższych warun-
kach, nie odda bez walki ani piędzi ziemi. 
Największe ofi ary, przelana krew, staną się 
żywym świadectwem naszego trwania nad 
polskim morzem” – cytował bp Guzdek sło-
wa odezwy adm. Unruga do podwładnych.

Kaznodzieja podkreślił, że po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 r. Józef 
Unrug angażował się całym sercem i duszą 
w „odbudowę polskiego domu, który był 
wykrwawiony, zrujnowany przez zaborców 
i działania zbrojne I wojny światowej”.

– Jego patriotyzm przejawiał się w rzetel-
nym, codziennym wykonywaniu obowiąz-
ków z pełnym poświęceniem. Za wielki wkład 
wniesiony w rozwój polskiej Marynarki Wo-
jennej i jej zaplecza logistycznego zasłużył na 
uznanie i wdzięczność – mówił bp Guzdek.

Biskup polowy dodał, że jako dowódca 
adm. Unrug kładł duży nacisk nie tylko na 

uzbrojenie, ale też podkreślał znaczenie wa-
lorów moralnych żołnierzy i poziom wyszko-
lenia załogi.

Gdy wybuchła II wojna światowa, admi-
rał na znak sprzeciwu zaprzestał używania 
języka niemieckiego, który był językiem jego 
dzieciństwa i młodości. Ceniąc swoich żoł-
nierzy, razem z nimi udał się do niemieckiej 
niewoli. Odmówił propozycji przejścia na 
stronę niemiecką.

Z Polską i polskimi żołnierzami był zwią-
zany do tego stopnia, że nie zapomniał o nich 
na emigracji. – W testamencie zastrzegł, że 
jego pogrzeb w Polsce może odbyć się wtedy, 
gdy zostaną zrehabilitowani jego koledzy, ofi -
cerowie Marynarki Wojennej zamordowani 
przez reżim komunistyczny w tzw. procesie 
komandorów – przypomniał ordynariusz 
wojskowy.

– Panie Admirale, dziś dziękujemy Bogu za 
to, że wspierał Cię na tułaczym szlaku i osta-
tecznie pozwolił, abyś wraz z Małżonką po-
wrócił na Ojczyzny łono – dodał hierarcha.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Or-
dynariatu Polowego, wśród nich ks. kmdr. por. 

Adam Bazylewicz, który 
uczestniczył w sprowa-
dzeniu szczątków kmdr. 
Unruga i jego małżonki 
do kraju. 

Minister Mariusz 
Błaszczak odczytał list 
od premiera Matusza 
Morawieckiego. Premier
w liście przypomniał 
naznaczone cierpieniem
losy admirała Unruga 
i jego okupioną wielo-
ma wyrzeczeniami służ-
bę Polsce. „Admirał 
Unrug także po uwię-
zieniu przez Niemców 
był wzorem nieugiętego 

polskiego patrioty i ofi cera. Do legendy prze-
szło jego konsekwentne odmawianie porozu-
miewania się w niewoli w języku niemieckim 
oraz odrzucanie wszelkich ofert składanych 
przez okupanta”. Zdaniem premiera Mo-
rawieckiego pogrzeb admirała to moment 
symboliczny i długo oczekiwany. „Oto bo-
wiem w roku jubileuszu stulecia odzyskania 

Powrócił do swojej Gdyni

niepodległości powierzamy ojczystej ziemi 
szczątki wielkiego patrioty, który swym ży-
ciem i służbą współtworzył odrodzoną Pol-
skę i bronił jej ze wszystkich sił. Na gdyń-
skim Oksywiu, obok Obrońców Wybrzeża, 
niezłomnych marynarzy, ofi ar totalitaryzmu, 
spocznie wraz z Małżonką nasz rodak, któ-
rego postawa i wierność Polsce pozostaną na 
zawsze w naszej narodowej pamięci” – napi-
sał w liście szef rządu.

W kościele głos zabrał także wnuk admi-
rała – Krzysztof Unrug. – Nie jest łatwo mó-
wić o człowieku, który zawsze przedkładał 
braterstwo i służbę wielkim sprawom ponad 
własny interes i ambicję – przyznał, po czym 
przypomniał historię życia przedwojennego 
dowódcy fl oty. – Józef Unrug zmarł w wieku 
88 lat. Ja miałem wtedy lat 14. Dla nas był to 
dziadzio i to nam wystarczało. Dopiero na 
jego pogrzebie dotarło do mnie, kim jeszcze 
był – wspominał Krzysztof Unrug. – Stałem 
z moim bratem Markiem przed jego trumną. 
A wokół nas było mnóstwo polskich mary-
narzy, już nie pierwszej młodości. Nigdy 
wcześniej nie widziałem tylu mundurów, 
tak wielu medali i kwiatów co w tym małym 
francuskim kościele. Ale największe wrażenie 
zrobił na mnie kontrast pomiędzy elegancją 
tych ofi cerów stojących na baczność i łzami, 
które płynęły po ich policzkach. To wtedy 
zrozumiałem, że los Józefa Unruga nie należy 

Uroczystości pogrzebowe admirała floty Józefa Unruga

W Gdyni 1 i 2 października odbyły się uroczystości pogrzebowe adm. floty Józefa Unruga. Mszy św. pogrzebowej w kościele garnizonowym
pw. Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Po jej zakończeniu trumny ze szczątka-
mi adm. Józefa Unruga i jego małżonki Zofii zostały złożone w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu.

Msza św. w kościele w Montresor, skąd przywieziono do Polski szczątki 
adm. Józefa Unruga i jego małżonki Zofii

Adm. floty Józef Unrug (1884–1973)
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wyłącznie do nas. Należy także do marynarki 
wojennej i historii Niepodległej – podkreślał 
wnuk admirała.

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uro-
czystości przeszli w kondukcie pogrzebowym 
na Cmentarz Marynarki Wojennej. 

W Marynarskiej Kwaterze Pamięci
– Wierzę w to, że dzięki naszemu spotka-

niu z Panem Admirałem i jego żoną, dzię-
ki temu, że możemy odprowadzić ich w tę 
ostatnią drogę, kładziemy jeden z ostatnich 
kamieni na fundamencie prawdziwej, wolnej 
Polski, na którym będzie można dalej budo-
wać jej wielki gmach – mówił Prezydent An-
drzej Duda podczas uroczystości pogrzebo-
wych na cmentarzu Marynarki Wojennej 

Andrzej Duda przypomniał, że pogrzeb 
odbywa się właśnie dziś, bo zostało spełnio-
ne życzenie zapisane przez Józefa Unruga 
w testamencie. Admirał zastrzegł w nim, że 
jego prochy mogą wrócić do Polski dopiero, 
gdy ojczyzna będzie wolna, a jego podwład-
ni, którzy zostali straceni przez komunistów 
po sfi ngowanym procesie, zrehabilitowani 
i pochowani z honorami. – Admirał Unrug 
wiedział, że spoczną tutaj dopiero w wolnej 
Polsce – podkreślał Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że w tym samym 
miejscu, w grudniu ubiegłego roku, pocho-
wani zostali Stanisław Mieszkowski, Jerzy 
Staniewicz i Zbigniew Przybyszewski – pod-
komendni admirała Unruga.

Andrzej Duda podziękował rodzinie 
państwa Unrugów oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do wykonania woli admirała. 
Zauważył, że odszukanie pomordowanych 
marynarzy admirała jest dowodem na to, 
że „Polska jest wreszcie wolna i może oddać 
hołd swoim wiernym żołnierzom”.

– Jakże to symboliczne, że admirał wła-
śnie w tym roku – roku stulecia odzyskania 
niepodległości – wraca tutaj, do swojej Gdy-
ni, na swoje miejsce – zauważył Prezydent 
i dodał, że jest to wielki dzień dla polskiej 
Marynarki Wojennej.

– Wraca Wasz dowódca. Jesteście mary-
narzami, żołnierzami prawdziwie wolnej Pol-
ski – podkreślił Prezydent i wyraził nadzieję, 

że dowództwo Marynarki 
Wojennej zostanie wkrótce 
przeniesione do Gdyni.

Podczas uroczystości po-
grzebowych przy Marynar-
skiej Kwaterze Pamięci Pre-
zydent wręczył wnukowi 
admirała Józefa Unruga akt 
mianowania na stopień ad-
mirała fl oty.

***
Józef Unrug urodził się 

w 1884 r. Brandenburgu pod 
Berlinem (jako Joseph von 
Unruh). Był synem genera-
ła majora gwardii pruskiej 
Tadeusza Gustawa. Ojciec 
Józefa Unruga pochodził ze
znanej niemiecko-polskiej 
rodziny kalwińskiej wywo-
dzącej się od hrabiego Jerze-
go Unruga starosty gnieź-
nieńskiego i założyciela mia-
sta Kargowa (1641) zwanego 
wówczas „Unrugowem”. Był 
synem Henryka Kajetana 
Unruga (zm. 1849) i Anny 
z Kurnatowskich (zm. 1849). 
W l. 50. XIX wieku Tadeusz i część jego ro-
dzeństwa przeszedł na katolicyzm. 

W 1907 r. kontynuując rodzinne trady-
cje wojskowe Józef Unrug został ofi cerem 
Cesarskiej Marynarki Wojennej. W I wojnie 
światowej dowodził okrętami podwodnymi. 
Po odrodzeniu Wojska Polskiego w 1919 r.
wstąpił do marynarki wojennej w stopniu ka-
pitana. Z własnych środków zakupił w Ham-
burgu pierwszy polski okręt – ORP „Pomo-
rzanin”.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 
objął stanowisko dowódcy fl oty i obrony Wy-
brzeża, które w czasie wojny obronnej 1939 r. 
poddało się jako jedno z ostatnich miejsc. 

Był jeńcem kilku ofl agów, m.in. X B Nien-
burg, VIII B Silberberg, VII A Murnau. Jako 
jeniec wojenny zasłynął bezkompromisową 
postawą wobec Niemców. Hitlerowcy do-
strzegając propagandowy potencjał postaci 

Józefa Unruga, starali się 
przekonać go do wstąpienia 
do niemieckiej armii. Ofe-
rowano mu wysokie stano-
wisko dowódcze w zamian 
za wyrzeczenie się Polski.

Józef Unrug nie dał się 
złamać, odmówił, a w ra-
mach protestu przestał po-
sługiwać się językiem nie-
mieckim. Podczas jednej 
z rozmów wprost oświad-
czył, że po wrześniowej 
agresji zapomniał języka 
niemieckiego i zażądał tłu-
macza. 

Po uwolnieniu w 1945 r. uczestniczył 
w rozwiązywaniu Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, żył na emigracji w Wielkiej Bry-
tanii i Francji, gdzie zmarł w 1973 r. Został 
pochowany na cmentarzu w Montresor, obok 
niego spoczęła też żona – Zofi a.

Marzeniem admirała Unruga było spocząć 
w Polsce, ale w swoim testamencie zastrzegł, 
że jego prochy mogą wrócić do Polski tylko 
wtedy, gdy godny pogrzeb znajdą szczątki 
trzech zamordowanych przez komunistycz-
ną bezpiekę komandorów: Stanisława Miesz-
kowskiego, Jerzego Staniewicza i Zbigniewa 
Przybyszewskiego, skazanych i straconych 
w 1952 r. na podstawie fałszywych dowo-
dów na śmierć. W grudniu ubiegłego roku 
na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni 
odbył się pogrzeb tych trzech ofi cerów.

Przed dwoma laty Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego rozpoczęło starania o spro-
wadzenie do Polski prochów małżonków. 
Uroczystości pogrzebowe śp. Józefa i Zo-
fi i Unrugów rozpoczęły się w poniedziałek
1 października. Ekshumowane z cmentarza 
Montresor we Francji szczątki adm. Józefa 
Unruga i jego małżonki Zofi i zostały przy-
wiezione do Polski na pokładzie okrętu Mary-
narki Wojennej ORP „Kościuszko”. Powitano 
je uroczyście na Helu. W intencji Unrugów 
w kościele pw. Bożego Ciała sprawowana była 
1 października Msza św. Następnie trumny 
zostały umieszczone na okręcie ORP „Kra-
ków” i przewiezione do kościoła Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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We Mszy św. pogrzebowej w Kościele Marynarki Wojennej w Gdyni uczestniczyli 
m.in. minister Mariusz Błaszczak i szef BBN Paweł Soloch

Trumny złożone zostały na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Kwaterze Pamięci

Hołd adm. Józefowi Unrugowi złożył prezydent Andrzej Duda
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O
braz został przywieziony przez aktual-
nego dowódcę kontyngentu kmdr por. 
pil. Mariusza Konopkę z Sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Polskiego Morza ze 
Swarzewa i zostanie w bazie lotniczej Sigonella 
tak długo jak polscy żołnierze będą realizować 
zadania w ramach misji EU NAVFORMED 
SOPHIA. Po jej zakończeniu ostatni dowódca 
zabierze obraz do sali tradycji Brygady Lotnic-
twa Marynarki Wojennej – jednostki formują-
cej poszczególne kontyngenty.

Z historią fi gurki Matki Boskiej Swa-
rzewskiej związanych jest kilka legend. 
Jedna z nich mówi o żaglowcu, który tonął 
w czasie sztormu, a załoga statku modliła 
się o ocalenie przed okrętową fi gurką Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. Prośby żeglarzy zostały 
wysłuchane i wkrótce znaleźli się na lądzie, 

W
godzinach popołudniowych Ojciec 
Święty odprawił Mszę św. w Bazyli-
ce Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

Poświęcenie obrazu w PKW EU SOPHIA

Żołnierze III zmiany PKW Łotwa
spotkali się z papieżem Franciszkiem

a z morza wydobyli fi gurkę i ustawili ją w po-
bliżu studzienki. 

Według innej legendy rzeźba pierwotnie 
przeznaczona była dla Gdańska, lecz przewo-
żący ją statek rozbił się, a fi gurka wypłynęła 
na brzeg. W Swarzewie nie było wówczas ko-
ścioła, więc fi gurkę przeniesiono na Hel. Tam 
była przechowywana aż do czasów reforma-
cji, kiedy to wrzucono Madonnę w morskie 
fale. Figurka ponownie wypłynęła w Swarze-
wie, co uznano za cud i postanowiono wła-
śnie tu wybudować sanktuarium maryjne.

Matka Boża Królowa Polskiego Morza jest 
patronką i opiekunką wszystkich ludzi zwią-
zanych z morzem, również lotników mor-
skich, których tradycje kontynuuje Brygada 
Lotnictwa Marynarki Wojennej.

KPT. MAR. CEZARY SIERZPUTOWSKI

ryi Panny w Agłonie. Mszę św. koncelebrował 
także kapelan PKW Łotwa ksiądz ppor. To-
masz Serwin. W liturgii wzięło udział blisko 

23 września kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA sprawował uroczystą Mszę św. w intencji żołnierzy kontyngentu.
W trakcie Eucharystii ks. ppor. mar. Michał Kollek poświęcił obraz przedstawiający figurkę Matki Boskiej Swarzewskiej – Królowej Pol-
skiego Morza, zawierzając jej opiece wszystkich wykonujących obowiązki służbowe w ramach misji.

24 września żołnierze PKW Łotwa oraz pozostałych kontyngentów wchodzących w skład eFP Battle GroupLatvia odbyli pielgrzymkę
do miejscowości Agłona, gdzie spotkali się z Ojcem Świętym. 

Wieści z misji
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30 tysięcy wiernych z całego świata. Papież 
swoją homilię oparł na fragmencie Ewange-
lii św. Jana, opisującym Maryję stojącą pod 
krzyżem swojego Syna. 

Po Mszy św. do publicznej czci wiernych 
dostępny był obraz Matki Bożej Agłońskiej, 
który wystawiany jest  tylko dwa razy do roku 
oraz w czasie bardzo ważnych uroczystości. 
Wizyta Ojca Świętego miała miejsce 25 lat 
po pierwszej podróży zagranicznej Jana Paw-
ła II do krajów bałtyckich, która odbyła się 
w dniach 4–10 września 1993 r.

Agłona to ważny ośrodek maryjny na Łot-
wie. W czasach carskich w dawnym budyn-
ku klasztoru dominikanów więziono księży. 
W 1980 r. św. Jan Paweł II nadał tamtejszemu 
kościołowi status bazyliki. Miejscowi Polacy na-
zywają sanktuarium „łotewską Częstochową”.

PPOR. PAWEŁ BIAŁAS,
ST. CHOR. TOMASZ WOJEWÓDKA
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WARSZAWA-BOERNEROWO 
25 września w parafi i pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej ks. płk Ma-
riusz Tołwiński, proboszcz katedry polowej, przewodniczył Mszy św. 
w intencji podchorążych, którzy zakończyli podstawowe szkolenie woj-
skowe i w następnym dniu przystąpili do złożenia przysięgi wojskowej. 
Eucharystię koncelebrowali ks. płk. Jan Domian – proboszcz tutejszej 
parafi i oraz ks. ppor. Łukasz Siedlecki – rezydent parafi i oraz kapelan 
WAT. W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Akademii 
Technicznej na czele z Rektorem – Komendantem WAT, płk. dr. hab. 
inż. Tadeuszem Szczurkiem, a także przedstawiciele Policji. 

Dnia 26 września na placu apelowym Wojskowej Akademii Tech-
nicznej słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 688 pod-
chorążych WAT, w tym 124 panie. Błogosławieństwa nowo zaprzy-
siężonym podchorążym udzielili biskup polowy Józef Guzdek oraz 
przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Polowego. 

KS. PPOR. KRZYSZTOF WŁOSOWICZ

WROCŁAW
W czwartek, 27 września, w Bazylice Garnizonowej pw. św. Elżbie-
ty Węgerskiej we Wrocławiu odprawiona została Msza św. z okazji
79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Wspólnej 
modlitwie przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz 
parafi i – ks. płk Janusz Radzik. W uroczystości wzięli udział weterani 
Armii Krajowej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, 
poczty sztandarowe na czele ze sztandarem Akademii Wojsk Lądowych, 
a także parafi anie. Całość uświetniła orkiestra Wojsk Lądowych. XMJ

AFGANISTAN/BAGRAM
28 września w bazie Bagram odbyło się pożegnanie cpt. Dariusza 
Barna, kapelana US Air Force polskiego pochodzenia, który kończy 
swoją działalność duszpasterską w Republice Afganistanu. Dowódca 
PKW płk Piotr Kaczmarek wyraził uznanie i złożył podziękowania 
cpt. Barna za pomoc, zaangażowanie oraz wsparcie udzielane na co 
dzień polskim żołnierzom stacjonującym w Afganistanie, wręczając 
żegnanemu okolicznościowy kamień z życzeniami. Ze strony wojsk 
amerykańskich w spotkaniu uczestniczył główny kapelan misji
RS COL Ken Sorenson. MJR TOMASZ RYLICH

GDYNIA
W piątek 28 września, w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Ceremonia 
rozpoczęła się o godzinie 12 w audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa 
Urbańskiego. W uroczystości wzięli udział sekretarz stanu w MON 
Tomasz Zdzikot, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Woj-
skowego Karolina Grenda, a także przedstawiciele władz wojskowych, 
samorządowych, duchowieństwa na czele z Arcybiskupem Metropo-
litą Gdańskim Sławojem Leszkiem Głódziem oraz rektorzy uczelni 
pomorskich i wojskowych. Naukę na I roku studiów pierwszego 

i drugiego stopnia rozpocznie ponad tysiąc studentów wojskowych, 
cywilnych i zagranicznych. Uroczystość inauguracji poprzedziła 
Msza święta, która została odprawiona w gdyńskim kościele garni-
zonowym Marynarki Wojennej. Eucharystii przewodniczył dziekan 
Marynarki Wojennej ks. kmdr Zbigniew Rećko, a słowo Boże wygło-
sił kapelan AMW ks. ppor. Tomasz Wojciechowski. XTW

SHAPE
30 września płk Wojciech Ozga zakończył swoją trzyletnią służbę 
w bazie SHAPE na stanowisku Polskiego NMR (National Military 
Representative). Do czasu wyznaczenia nowego ofi cera, funkcję tę bę-
dzie pełnił dotychczasowy zastępca, ppłk pilot Paweł Marcinkowski. 
Podczas uroczystej zbiórki w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych 
Sił w Europie, płk Wojciech Ozga serdecznie podziękował wszystkim 
swoim podwładnym za dobrą współpracę w realizacji wielu ważnych 
zadań na przestrzeni tych trzech lat. Podczas uroczystego pożegnania, 
płk Ozga został odznaczony medalem „Milito pro Christo”, nadanym 
przez biskupa polowego Józefa Guzdka. KS. PPŁK PAWEŁ PIONTEK 

WROCŁAW 
1 października Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu zainaugurowała Mszą św. rok akademicki. 
Wspólnotowej modlitwie przewodniczył ks. płk Janusz Radzik – dzie-
kan Sił Powietrznych, który na początku Eucharystii zwrócił się do licz-
nie zgromadzonej społeczności akademickiej: „Spotykamy się dzisiaj, 
żeby dziękować dobremu Bogu za miniony rok działalności Akademii 
Wojsk Lądowych i prosić Go, aby błogosławił całej społeczności akade-
mickiej na drodze nowych wyzwań”. Okolicznościowe kazanie wygłosił 
ks. kpt. Maksymilian Jezierski, kapelan AWL. Na koniec Mszy św. de-
legacja podchorążych podziękowała ks. płk. Radzikowi za przewodni-
czenie modlitwie oraz za nieustanne wsparcie i opiekę, jaką obdarza 
społeczność AWL. XMJ

WARSZAWA
Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 3 października w katedrze 
polowej Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników 1. Bazy Lotnic-
twa Transportowego (1BLTr). Po zakończeniu Eucharystii żołnierze 
i pracownicy bazy uczcili pamięć poległych lotników, składając kwiaty 
i znicze przed śmigłem znajdującym przy wejściu do katedry polowej.

W homilii bp Guzdek dziękował żołnierzom i pracownikom bazy 
za ich profesjonalizm odpowiedzialność i racjonalność w podejmo-
waniu decyzji. Eucharystię koncelebrowali ks. kpt. Marcin Janocha, 
sekretarz biskupa polowego oraz ks. ppor. Daniel Piejko, kapelan 
1BLTr. We Mszy św. uczestniczyli żołnierze i pracownicy 1BLTr z za-
stępcą dowódcy 1BLTr., płk. Stanisławem Gąbką. Po zakończeniu 
liturgii płk. Gąbka wraz z delegacją żołnierzy i pracowników podzię-
kował bp. Guzdkowi za sprawowaną Eucharystię i wręczył mu pa-
miątkową statuetkę Ikara. KES
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