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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA PAŹDZIERNIK:
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną „wiosnę” w Kościele.
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Papieski cykl katechez poświęcony Dziejom Apostolskim

Kościół zawsze otwartych drzwi

D
rodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Księga Dziejów Apostolskich 
opowiada o tym, że św. Paweł po 
przemieniającym spotkaniu z Jezu-

sem został przyjęty przez Kościół Jerozolim-
ski za pośrednictwem Barnaby i zaczął gło-
sić Chrystusa. Jednak z powodu wrogości 
niektórych osób został zmuszony, by prze-
prowadzić się do rodzinnego miasta – Tar-
su, gdzie dołączył do niego Barnaba, aby za-
angażować go w długą podróż Słowa Boże-
go. Można powiedzieć, że Księga Dziejów 
Apostolskich, którą komentujemy podczas 
audiencji, jest księgą długiej podróży Słowa 
Bożego. Słowo Boże głoszone jest wszędzie. 
Zaczyna się ona w następstwie silnych prze-
śladowań. Ale zamiast powodować regres 
ewangelizacji, staje się to szansą na poszerze-
nie pola, na którym można zasiać dobre ziar-
no Słowa. Chrześcijanie nie ulegają przeraże-
niu. Muszą uciekać, ale uciekają wraz ze Sło-
wem, i sieją to Słowo wszędzie.

Paweł i Barnaba po raz pierwszy przyby-
wają do Antiochii Syryjskiej, gdzie zatrzymu-
ją się przez cały rok, by nauczać i dopomóc 
wspólnocie w zapuszczeniu korzeni. Głosi-
li słowo wspólnocie judaistycznej, Żydom. 
Antiochia staje się w ten sposób centrum 
energii misyjnej, dzięki przepowiadaniu, ja-
kim dwóch ewangelizatorów Paweł i Bar-
naba oddziałuje na serca wierzących, któ-
rzy w Antiochii po raz pierwszy nazywani są
„chrześcijanami”.

Z Księgi Dziejów Apostolskich wyła-
nia się natura Kościoła, który nie jest twier-
dzą, lecz namiotem zdolnym do poszerze-
nia swojej przestrzeni, aby wszyscy mogli 
wejść, i zapewnienia dostępu wszystkim. Ko-
ściół albo „wychodzi” albo nie jest Kościo-

łem, albo pielgrzymuje, poszerzając się nie-
ustannie, aby wchodzili do niego nowi człon-
kowie, albo nie jest Kościołem. Jest „Kościo-
łem otwartych drzwi” (Adhort. ap. Evangelii 
gaudium, 46), zawsze otwartych drzwi. Kie-
dy widzę kościół tutaj, czy też w innej diecezji 
z zamkniętymi drzwiami postrzegam to jako 
bardzo zły sygnał. Kościoły powinny mieć za-
wsze drzwi otwarte, ponieważ jest to symbo-
lem tego, czym jest Kościół zawsze otwarty. 
Kościół jest „powołany, by był zawsze otwar-
tym domem Ojca. [...] tak, aby ktoś, kto pra-
gnie iść za natchnieniem Ducha i zbliża się, 
szukając Boga, nie spotkał się z chłodem za-
mkniętych drzwi” (tamże, 47).

Ale teraz pojawiają się problemy. Ta no-
wość drzwi otwartych dla pogan – bowiem 
apostołowie kierowali swoje przepowiada-
nie do Żydów, ale do drzwi Kościoła pu-
kali także poganie, ta nowość drzwi otwar-
tych dla pogan wywołuje bardzo żywe kon-
trowersje. Niektórzy Żydzi twierdzą, że ko-
nieczne dla zbawienia jest stanie się naj-
pierw wyznawcami judaizmu, czyli przyję-
cie obrzezania, a dopiero następnie chrztu. 
Mówią: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 
według zwyczaju Mojżeszowego, nie może-
cie być zbawieni”. Aby rozstrzygnąć tę kwe-
stię, Paweł i Barnaba konsultują się z radą 
apostołów i starszych w Jerozolimie i odby-
wa się to, co jest uważane za pierwszy sobór 
w dziejach Kościoła, sobór czy też zgroma-
dzenie w Jerozolimie, o którym Paweł wspo-
mina w Liście do Galatów. Poruszona jest 
bardzo delikatna kwestia teologiczna, du-
chowa i dyscyplinarna: relacja między wiarą 
w Chrystusa a przestrzeganiem Prawa Moj-
żeszowego. Podczas zgromadzenia decydu-
jące znaczenie mają wystąpienia Piotra i Ja-

kuba, fi larów Kościoła macierzystego. Za-
chęcają oni braci, aby nie narzucali narzu-
cać obrzezania poganom, ale prosić ich je-
dynie o odrzucenie bałwochwalstwa i jego 
wszelkich przejawów. Z dyskusji wyłania się 
wspólna droga. Ta decyzja, usankcjonowana 
została tak zwanym listem apostolskim po-
słanym do Antiochii.

Zgromadzenie w Jerozolimie przedsta-
wia nam ważne światło na temat sposobów 
radzenia sobie z różnicami i poszukiwania 
„prawdy w miłości. Przypomina, że ekle-
zjalna metoda rozwiązywania konfl iktów 
opiera się na dialogu polegającym na uważ-
nym i cierpliwym słuchaniu oraz na roze-
znaniu dokonanym w świetle Ducha Święte-
go. To właśnie Duch pomaga przezwyciężyć 
zamknięcia oraz napięcia i działa w sercach, 
aby w prawdzie i w dobru osiągnęły jedność. 
Ten tekst pomaga nam zrozumieć synodal-
ność. Interesujące jest to, jak apostołowie pi-
szą list, rozpoczynając od słów: „postano-
wiliśmy bowiem, Duch Święty i my”. Cechą 
właściwą synodalności jest obecność Ducha 
Świętego. W przeciwnym razie nie mamy do 
czynienie z synodalnością, a wymianą zdań, 
parlamentem, czymś całkiem innym.

Prośmy Pana, aby umocnił we wszyst-
kich chrześcijanach, a zwłaszcza w biskupach 
i prezbiterach pragnienie i odpowiedzialność 
komunii. Niech nam dopomoże w życiu dia-
logiem, słuchaniem i spotkaniem z braćmi 
w wierze oraz z tymi, którzy są daleko, aby 
zasmakować i ukazać płodność Kościoła, po-
wołanego do bycia „pełną radości matką” 
wielu dzieci. Dziękuję.

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI OP (KAI)/
WATYKAN

O powołaniu Kościoła do otwartości na każdego kto szuka Boga mówił Ojciec Święty 23 października podczas audiencji ogólnej. Jego słów na 
placu św. Piotra wysłuchało około 16 tys. wiernych.

Czcigodny Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie
na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Beatyfikacji dokona wysłannik Ojca Świętego Franciszka,
ks. kard. Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.
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D
nia 19 października w sanktuarium 
Świętego Stanisława Kostki na war-
szawskim Żoliborzu miała miejsce 
uroczysta liturgia pod przewodnic-

twem ks. kardynała Kazimierza Nycza, cele-
browana w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza ludzi 
pracy i zepchniętej do podziemia „Solidarno-
ści” po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. sta-
nu wojennego. Comiesięczne Msze św. za Oj-
czyznę, podczas których ks. Jerzy głosił homi-
lie, gromadziły tłumy wiernych. W tamtym 
trudnym czasie tłumienia wolności i represji, 
ks. Jerzy budował – wokół Chrystusowego oł-
tarza – wspólnotę polskiej nadziei, wyzwalał 
z lęku i z nienawiści, o którą wtedy nie było 
trudno. Dewizą jego nauczania stały się sło-
wa św. Pawła Apostoła: „Nie daj się zwyciężać 
złu, tylko zło o dobrem zwyciężaj”(Rz 12,21). 
Od 35 lat do grobu Męczennika, zamordowa-
nego przez funkcjonariuszy IV Departamentu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pielgrzy-
mują miliony ludzi. W latach komunistycznej 
opresji odbywało się tu – jak to pięknie ujął 
ks. Józef Tischner – „odzyskiwanie Ojczyzny”. 
To pielgrzymowanie nie ustaje w latach wol-
ności, tak jak nie milknie wołanie ks. Jerzego 
– wyniesionego do chwały błogosławionych
6 czerwca 2010 r. – „o powiększenie w sercach 
ludzi miłości Ojczyzny”, o jej kształt budowa-
ny na fundamencie prawdy i sprawiedliwości, 
o pokój społeczny i narodową jedność. 

Przy grobie Męczennika tego dnia, jak co 
roku, gromadzili się wierni, przybyli z róż-
nych stron Ojczyny, honorową wartę pełniło 
około sto pocztów sztandarowych „Solidar-
ności”. Rozpoczynając Mszę św. kard. Nycz 
poświęcił kaplicę, w której została wyekspo-
nowana relikwia sutanny, jaką miał na sobie 
ks. Jerzy w dniu męczeńskiej śmierci .

W Mszy św. uczestniczyli bliscy Błogo-
sławionego, m.in. siostra Teresa, brat Józef, 
a także przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych, partii politycznych, m.in. 
Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, Ja-
rosław Kaczyński, prezes PiS, Jacek Czapu-
towicz, minister spraw zagranicznych, Zo-
fi a Romaszewska, doradczyni Prezydenta RP. 

Homilię wygłosił bp Józef Guzdek. Przy-
wołując zapowiedź Jezusa, skierowaną do 
uczniów: „Jeżeli Mnie prześladowali, to 
i was będą prześladować” (J 15,20), stwier-
dził, że w chwilach próby „Nie wolno pod-
dać się złu, pozostać biernym, ale «zło nale-

ży dobrem zwyciężać». To jest jedyna meto-
da godna wyznawców Chrystusa”. Biskup po-
lowy przypomniał o sytuacji w jakiej znalazła 
się Polska po II wojnie światowej, kiedy „Na-
ród wciąż doświadczał ingerencji i przemocy 
wroga zewnętrznego, ale także «brat wydawał 
brata i o śmierć go przyprawiał». Panoszyły 
się zakłamanie i niesprawiedliwość” (…) wte-
dy „zajaśniał blask świętości ks. Jerzego Po-
piełuszki”, który „mówił wprost, że «przemoc 
nie jest oznaką siły, lecz słabości»”. Bp Guzek 
przypomniał, że „żyjemy w świecie, w któ-
rym polityczna poprawność nie pozwala na-
zywać zła po imieniu. Nie wolno nazywać ła-
mania Bożych przykazań grzechem z obawy, 
aby ktoś nie poczuł się dotknięty. Zdarzają się 
także przypadki cynizmu i pogardy wobec lu-
dzi ze względu na ich przekonania religijne 
oraz profanacji tego, co dla ludzi wierzących 
jest święte”. W takiej „sytuacji (…) niezwykle 
pożyteczne jest spotkanie z bł. ks. Jerzym, któ-
ry nauczał, że złu nie można ulegać i na zło 
nie wolno wyrażać zgody (…). Jednak zawsze 
podkreślał: „Aby zło dobrem zwyciężać i za-
chować godność człowieka, nie wolno wal-
czyć przemocą”. Przestrzegał przed niechrze-
ścijańskim radykalizmem. „W jednej z homi-
lii wprost wyznał: «Kazania moje nie są skie-
rowane przeciw komuś. Skierowane są prze-
ciw kłamstwu, niesprawiedliwości, poniewie-
raniu godności człowieka. Walczę z systemem 
zła, a nie z człowiekiem. To, co robię, to nie 
polityka. Moją bronią jest prawda i miłość»”. 
(…) Zawsze posługiwał się metodami godny-
mi uczniów Jezusa. (…) potrafi ł wyjść z ciepłą 
kawą do śledzących go esbeków, marznących 
na mrozie przed jego mieszkaniem, i powie-
dzieć: «To nie wasza wina, że tu stoicie, pano-
wie!». Biskup polowy stwierdził, że spotkanie 
z bł. ks. Jerzym Popiełuszką „jest okazją do za-
wstydzenia niektórych wyznawców Chrystusa 
w naszej Ojczyźnie bowiem Kościół” nie może 
ograniczyć swojej misji do karmienia wier-
nych oburzeniem. W pluralistycznym społe-
czeństwie zawsze znajdą się nurty ideowe od-
rzucające chrześcijaństwo i atakujące instytu-
cję kościelną. Na te ataki trzeba reagować, ale 
nie każda reakcja jest zgodna z duchem Ewan-
gelii. Jeśli okazywanie oburzenia stanie się po-
mysłem na duszpasterstwo, to nie będzie już 
miejsca dla Dobrej Nowiny, dla nowej ewan-
gelizacji i dla idei „dziedzińca pogan”. W ten 
sposób przestaniemy być apostołami a stanie-
my się inkwizytorami. Zaś Eucharystia stanie 

się jedynie uroczystym dodatkiem, mającym 
porwać do rzucania kamieniami”. 

Biskup polowy zaakcentował, że ks. Je-
rzy Popiełuszko słowa: „Zło dobrem zwy-
ciężaj” uczynił dewizą kapłańskiej posłu-
gi. Nigdy prawdy nie zdradził! Był jej głosi-
cielem i świadkiem nawet za cenę męczeń-
skiej śmierci. Jednocześnie był orędowni-
kiem przebaczenia i pojednania zwaśnio-
nych stron”. W końcowej części homilii bi-
skup polowy zapytał: „Czy poruszeni sło-
wem Bożym i przykładem świętego życia
bł. ks. Jerzego Popiełuszki potrafi my uwol-
nić się od pogardy i nienawiści? Czy – zanim 
przystąpimy do Komunii Świętej – będziemy 
mogli z całą świadomością wypowiedzieć sło-
wa: «i odpuść nam nasze winy, jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom»? Bł. księże 
Jerzy! Uczyń wyznawców Chrystusa, aposto-
łami prawdy, przebaczenia i pojednania. Bło-
gosław nam i naszej umiłowanej Ojczyźnie!” 
Po zakończeniu Mszy św. biskupi i kapłani 
procesjonalnie przeszli do grobu Męczenni-
ka, na modlitwę, złożenie wieńców, kwiatów; 
zabrzmiały słowa pieśni: „Męczenniku, księże 
Jerzy, przysięgamy na Twój grób, Twój testa-
ment poniesiemy, dopomoże nam w tym Bóg”.

W przeddzień rocznicowych uroczysto-
ści przy grobie Męczennika modlił się i złożył 
wieniec Prezydent RP Andrzej Duda. „Szedł 
swoją duszpasterską drogą, drogą duszpaster-
stwa robotników, drogą krzepienia serc, wspie-
rania, budowania wiary przede wszystkim 
w Boga, ale także wiary w to, że dobro prędzej 
czy później zwycięży, że musi nadejść wolność, 
że Polska będzie wolna’” – powiedział przed
grobem bł. ks. Jerzego. 

JĘDRZEJ ŁUKAWY

Walczył z systemem zła
a nie z człowiekiem

35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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K
to będzie nowym biskupem polo-
wym? Zastanawiano się od dnia
26 sierpnia 2004 r., kiedy Jan Pa-
weł II biskupem diecezji warszaw-

sko-praskie mianował ks. abp. Sławoja Lesz-
ka Głódzia, biskupa polowego. Dnia 2 paź-
dziernika ks. Arcybiskup pożegnał się z ka-
tedrą polową, matką kościołów diecezji woj-
skowej, której strukturę odnowił, zreorga-
nizował i umocnił w ciągu swej rozpoczę-
tej w 1991 r. biskupiej posługi. Tego dnia od-
był ingres do katedry praskiej. Wzmogła się 
fala spekulacji, przypuszczeń, wskazywania 
domniemanych kandydatów na biskupstwo 
polowe. „Bezkrólewie” trwało krótko. Dnia
16 października Jan Paweł II biskupem po-
lowym mianował ks. prałata płk. dr. Tade-
usza Płoskiego, kanclerza Kurii Polowej. To 
było duże zaskoczenie. Ks. Płoski nie poja-
wiał się „na giełdzie” kandydatów, nie przy-
chodził do diecezji wojskowej – jak się spo-
dziewano – „z dalekiego kraju”, z innej die-
cezji, z Rzymu, tylko z serca ordynariatu po-
lowego: znany, doceniany, lubiany, ducho-
wo przyjazny, „weteran” korpusu kapela-
nów w którym służył od 1992 r. „Przez wiele 
lat byłem jednym z was, przyjacielem, kole-
gą, współpracownikiem, jednym z tych, któ-
rzy służyli Panu w winnicy Wojskowej Die-
cezji” – mówił podczas ingresu. W ciągu tych 
lat jego biskup nie szczędził ks. Tadeuszowi 
zadań i obowiązków, m.in. pracował w Kurii 
Polowej, był redaktorem naczelnym naszego 
pisma, dziekanem Nadwiślańskich Jednostek 

Wojskowych MSWiA, Biura 
Ochrony Rządu. Uzyskał dok-
torat, ukończył Studium Ope-
racyjno Strategiczne w Akade-
mii Obrony Narodowej, wykła-
dał w Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim w Olsztynie.

30 października – był to 
piękny, słoneczny dzień – przy-
jął święcenia biskupie i odbył 
ingres do katedry polowej, wy-
pełnionej po brzegi: najbliż-
szą rodziną, ofi cjalnymi gość-
mi, liczną reprezentacją Woj-
ska Polskiego i służb mundu-
rowych, przyjaciółmi. Wprowa-
dzał go do katedralnego wnę-
trza orszak kapłanów i bisku-
pów z Prymasem kard. Józefem 
Glempem i nuncjuszem apostolskim abp. Jó-
zefem Kowalczykiem (głównym konsekrato-
rem). Długo trwał podniosły obrzęd święceń 
biskupich, włączający biskupa-nominata do 
grona następców Apostołów. Kiedy się dopeł-
nił, nowy biskup polowy przybrany w ozna-
ki swej biskupiej godności, przeszedł wzdłuż 
nawy, błogosławiąc promieniujących rado-
ścią i życzliwością świadków obrzędu świę-
ceń. Odczytany został list od ówczesnego pre-
zydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, wy-
powiedziane słowa serdecznych życzeń przez
kard. Józefa Glempa, abp. Sławoja Leszka
Głódzia, bp. sandomierskiego Andrzeja Dzię-
gę (niegdyś kanclerza ordynariatu polowe-

„Byłem jednym z was”

go), biskupów gen. Mirona Chodakowskiego
i płk. Ryszarda Borskiego z Kościołów pra-
wosławnego i ewangelickiego. „Pragnę wraz 
z kiężmi kapelanami umacniać obecność 
Chrystusa w żołnierskich sercach. Otwierać je 
na Ewangelię. Służyć nadziei. Odsłaniać przed 
ludźmi w mundurach piękno i blask Praw-
dy, która jest w Chrystusie – mówił bp Płoski 
w swym pierwszym pasterskim słowie. Za bi-
skupią dewizę obrał słowa: Mane nobiscum, 
Domine – Zostań z nami, Panie! 

Zgromadzone na placu Krasińskich Woj-
sko Polskie witało swego nowego Pasterza, 
który ucałował płat sztandaru kompanii re-
prezentacyjnej WP, przy pomniku Powsta-
nia Warszawskiego złożył wiązankę kwiatów. 
Kiedy uroczystość dobiegła końca otoczył go 
przyjazny krąg, ofi arując życzenia, dobre sło-
wa, znaki duchowej wspólnoty. Rozpoczął 
się czas posługi czwartego biskupa polowe-
go w dziejach Wojska Polskiego: Chrystuso-
wi, Kościołowi, Ojczyźnie, ludziom w mun-
durach i ich rodzinom…

***
10 kwietnia 2010 r., plac przed pomnikiem 

Powstania Warszawskiego wypełniła wiel-
ka, przejęta bólem rzesza. W znaku Chrystu-
sa Zmartwychwstałego żegnaliśmy na drogę 
wieczności: ks. bp. gen. broni Tadeusza Pło-
skiego i biskupiego sekretarza, ks. płk. Jana 
Osińskiego – ofi ary tragedii smoleńskiej.

„Pan Życia i Śmierci «nagradza czło-
wieka za sprawiedliwość i wierność» (por. 
1 Sm 26, 23)”, mówił w homilii pożegnania
ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Pamiętamy 
o biskupie Tadeuszu – dobrym Pasterzu 
wojskowej wspólnoty wiary.

JĘDRZEJ ŁUKAWY

15. rocznica ingresu i sakry biskupiej śp. bp. gen. broni Tadeusza Płoskiego

Przekazanie Księgi Ewangelii – element święceń biskupich
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„Proszę się modlić o jego powrót
do Krakowa” 

Dnia 6 sierpnia 1978 r. w szesnastym roku 
roku swego pontyfi katu zmarł papież Paweł 
VI, który m.in. dokończył dzieła Soboru Wa-
tykańskiego II, a jego uchwały wprowadził 
w życie Kościoła. Dwadzieścia dni po jego 
śmierci w Kaplicy Sykstyńskiej rozpoczęło 
się konklawe, w którym wzięli udział dwaj 
polscy kardynałowie, Stefan Wyszyński, Pry-
mas Polski i Karol Wojtyła, metropolita kra-
kowski. Konklawe trwało nadzwyczaj krót-
ko. Już w pierwszym dniu następcą św. Pio-
tra obrany został kard. Albino Luciani, pa-
triarcha Wenecji. Przyjął imiona swych po-
przedników, papieży Soboru Watykańskie-
go II – Jana XXIII i Pawła VI. Znana była 
jego otwartość, pogoda serca, skromność. 
Był pierwszym papieżem, który zrezygno-
wał z koronacji tiarą – koroną składającą się 
z trzech diademów, symbolizujących potrój-
ną władzę papieża: duchową nad Kościołem, 
nad duszami pokutującymi w czyśćcu, nad 
Państwem Kościelnym. Jana Pawła I szybko 
zaczęto nazywać „uśmiechniętym papieżem”. 
Po wyborze miał powiedzieć swemu sekreta-
rzowi, że papieżem powinien zostać wybra-
ny nie on, tylko ten kardynał, który siedział 
naprzeciw niego w Kaplicy Sykstyńskiej. Był 
nim kardynał Karol Wojtyła. 

W nocy 28 września papież Jan Paweł I
doznał rozległego ataku serca, o poranku 
następnego dnia został znaleziony martwy 
z dziełem Tomasza á Kampis O naśladowa-
niu Chrystusa w ręku.

Wiadomość o śmierci Jana Pawła I dotarła 
do kard. Wojtyły, kiedy jadł śniadanie w kra-
kowskiej Kurii Metropolitalnej. Natychmiast 
wstał od stołu i udał się do kaplicy. Choć jesz-
cze tego przedpołudnia mówił, że wszelkie 
niespodzianki i zaskoczenia, jakie życie przy-
nosi, należy przyjmować „w duchu wiary”, był 
wyraźnie wstrząśnięty wiadomością o śmier-
ci Jana Pawła I. Można domniemywać, że 
wstrząs ten nie wynikał tylko z tego, że na-
gle, po trwającym ledwie 33 dni pontyfi kacie 
zmarł Papież, ale dlatego, że dla kard. Wojty-
ły miał on charakter osobisty. Wynikał z prze-
czucia tego, co miało się niebawem stać. 

Z wielu świadectw krakowskich i rzym-
skich przyjaciół kard. Wojtyły wynika, że 
w dniach poprzedzających konklawe bardzo 
się zmienił, „był inną osobą”: milczący, wy-
ciszony, roztargniony, zamyślony, wpatrzo-
ny w swoje myśli, wręcz nieobecny. Pamię-
tał o tym co miało miejsce podczas ostatniego 
konklawe, a dopiero po długim czasie wyszło 
na jaw. Otóż kilka-kilkanaście głosów elekto-
rów padło na niego. Jeden z bliskich znajo-
mych Wojtyły, poeta Marek Skwarnicki, prze-
bywający wtedy w Rzymie, zapamiętał, jak 
podczas wizyty u kard. Wojtyły, jego i redak-
tora Jerzego Turowicza, naczelnego „Tygo-

dnika Powszechnego”, sekretarz Kardynała ks. 
Stanisław Dziwisz, zwrócił się do nich z proś-
bą: „Proszę się modlić za kardynała Wojtyłę, 
proszę się modlić o jego powrót do Krakowa”. 

Przed wyjazdem na konklawe kard. Woj-
tyła napisał poemat zatytułowany Stanisław, 
mówił później, że uczynił to, by spłacić „dług 
wobec Krakowa”. Z perspektywy tego co się 
wkrótce stało odnajdywano w tym poemacie 
także czytelne przeczucie pożegnania z mia-
stem, w którym biegło jego życie. Podczas pi-
sania utworu stało się coś, co miało wymiar 
symbolu: złamało się wieczne pióro kardyna-
ła-poety.

3 października Prymas Polski i Metropo-
lita Krakowski odlecieli do Rzymu. Wzięli 
udział w pogrzebie Jana Pawła I. Podczas se-
sji kolegium kardynalskiego, jaka tradycyjnie 
miała miejsce przed rozpoczęciem konklawe, 
kard. Wojtyła został poproszony o wykład 
na temat przyszłości Kościoła. 13 paździer-
nika dotknęła go osobista tragedia. Serdecz-
ny przyjaciel, jeszcze z krakowskich semina-
ryjnych czasów, bp Andrzej Maria Deskur, 
wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, doznał 
rozległego wylewu. Na wiadomość o tym 
Kardynał natychmiast pojechał do Kliniki
Gemelli. Następnego dnia rozpoczynało się 

konklawe. Rankiem kard. Wojtyła w Kole-
gium Polskim, w którym się zatrzymywał 
podczas swych pobytów w Rzymie, odprawił 
Mszę św. w intencji bp. Deskura, po południu 
ponownie odwiedził go w klinice. Był ostat-
nim kardynałem, który wszedł do Kaplicy 
Sykstyńskiej przed jej zamknięciem na czas 
papieskiej elekcji.

„Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać”
W październikowym konklawe 1978 r. 

wzięło udział 111 kardynałów, tylko 18 z nich 
było młodszych od kard. Wojtyły. Do wybo-
ru papieża potrzebna jest większość dwóch
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„Pan Bóg uderza w ogromny dzwon”
41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża

Tamten październikowy wieczór, 16 października 1978 r., był zdumiewającym wieczorem dla Kościoła, świata, Polski. Na konklawe zwo-
łanym po nagłej śmierci papieża Jana Pawła I, 262 Następcą Księcia Apostołów został obrany kardynał Karol Wojtyła, przybysz „z dale-
kiego kraju” – Polski, która po II wojnie światowej została oddana pod dominację ZSRR. Dla Polaków był to wieczór oszałamiającej rado-
ści, dla ateistycznych władz konsternacji i zaskoczenia. Świadectwem tego było kilkuminutowe opóźnienie emisji wieczornego „Dziennika 
telewizyjnego” i sucha, zwięzła, wyzbyta pozytywnych emocji informacja o wyborze. Przypomnę przebieg tamtego pamiętnego konklawe.

Rozpoczęcie konklawe po śmierci papieża Jana Pawła I, Kaplica Sykstyńska, 14 października 1978 r.



6 NASZA SŁUŻBA

trzecich głosów plus jeden głos. Przy 111 
elektorach oznaczało to 75 głosów. Konkla-
we rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu 
Veni Creator Spiritus (Przyjdź Duchu Świę-
ty). Jego przebieg był tajny. Jednak do wia-
domości publicznej z biegiem lat przenik-
nęło sporo szczegółów, choćby z ujawnio-
nych zapisków niektórych jego uczestników. 
W pierwszym dniu konklawe na czoło wybi-
li się dwaj włoscy kardynałowie, tzw. papabi-
le, w których upatrywano najmocniejszych 
kandydatów do papieskiej sukcesji. Giusep-
pe Siri (72 lata), arcybiskup Genui, papabile 
w poprzednich konklawe, hierarcha o zdecy-
dowania konserwatywnych poglądach i Gio-
vani Benelli (57 lat), arcybiskup Florencji, 
uznawany za umiarkowanego reformato-
ra. Prawdopodobnie kilka głosów uzyskał
kard. Wojtyła. W następnym dniu, 15 paź-
dziernika, trwał klincz między włoskimi kar-
dynałami, choć w wieczornym głosowaniu 
zarysowała się przewaga kard. Siriego. 

Jeden z najwybitniejszych hierarchów 
tamtej epoki, kard. Franz König, arcybiskup 
Wiednia, tak po latach wspominał nastrój 
wieczoru drugiego dnia konklawe: „Spoży-
waliśmy razem wieczerzę, ale rozmów było 
mało. Milcząc odbyliśmy spacer w chłod-
nym wieczornym powiewie na dziedziń-
cu św. Damazego. W duchu wyczuwało się 
dziwne napięcie. Do dziś nie znajduję żad-
nego ludzkiego wyjaśnienia dla wyboru do-
konanego dzień później”. Natomiast kard.
Wyszyński w zapiskach Pro memoria pod 
datą 15 październik zanotował: „W cza-
sie wieczerzy – długa rozmowa z kard. Kró-
lem, kard. Wojtyłą i kard. Siri, moim sąsia-
dem z Conclave”. Może w jej rezultacie kard. 
Siri zdecydował się przekazać swoje głosy na
kard. Wojtyłę? Natomiast kard. Wojtyła tego 
dnia był już świadomy biegu zdarzeń. Jako 
Jan Paweł II napisał: „Na początku drugie-
go dnia wszystko było już jasne: czułem dzia-
łanie Ducha Świętego wśród kardynałów 
i przeczuwałem rezultat”.

Ten rezultat skonkretyzował się 16 paź-
dziernika, trzeciego dnia konklawe. W siód-
mej turze kard. Wojtyła otrzymał już 73 gło-
sy. Oznaczało, że kard. Sirti stracił wszystkich 
zwolenników, którzy przeszli na stronę arcy-
biskupa Krakowa. 

Kiedy zbliżał się przełom, belgijski kar-
dynał, o. Maksymilian de Fuerstenberg, nie-
gdyś rektor Kolegium Belgijskiego w któ-
rym młody Wojtyła mieszkał podczas swych 
rzymskich studiów, pochylił się nad nim, wy-
powiadając słowa z Ewangelii św. Jana: Do-
minus adest et vocat te (Pan jest i woła cię). 
Kardynał Stefan Wyszyński szepnął: „Jeśli 
wybiorą, proszę nie odmawiać”. Natomiast 
kardynał Basil Hume, Prymas Anglii i Wa-
lii, obserwował kard. Wojtyłę, który w mo-
mencie liczenia głosów po ósmym decydują-
cym, głosowaniu (otrzymał w nim 99 głosów 
spośród 111 uczestników konklawe), ukrył 

twarz w dłoniach, „bardzo mu było żal tego 
człowieka” stwierdził po latach w rozmowie 
z George Weigelem, autorem znanej książki 
Świadek nadziei. Natomiast ostatni zapis do-
konany ręką kard. Wojtyły w „Księdze czyn-
ności biskupich” brzmi: „Około godz. 17.15 
– Jan Paweł II”.

Osobistą sytuację w jakiej w chwili wybo-
ru na papieża znalazł się kard. Wojtyła trafnie 
ujął jego krakowski przyjaciel, wspomniany 
już Jerzy Turowicz, pisząc, że wybór dokona-
ny w Kaplicy Sykstyńskiej oznaczał dla Woj-
tyły „wyraźne odcięcie się od poprzedniego 
życia, bez możliwości powrotu”. 

Rezultaty głosowania kard. Wojtyła uznał 
za wyraz woli Bożej. Kiedy Jean-Marie Villot, 
kardynał kamerling, zadał przewidziane ce-
remoniałem pytanie: „Czy przyjmujesz doko-
nany przed chwilą kanonicznie wybór twojej 
osoby na Najwyższego Kapłana?”, kard. Woj-
tyła odpowiedział: „W posłuszeństwie wiary 
wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając 
Matce Chrystusa i Kościoła – przyjmuję”. Zo-
stał obrany 262. następcą św. Piotra. Na py-
tanie o imię, jakie chce przybrać, odpowie-
dział, że ze względu na swe przywiązanie do 
Pawła VI oraz sympatię do Jana Pawła I chce 
być Janem Pawłem II. 

Po latach, w homilii podczas Mszy św. 
z okazji 25. rocznicy pontyfi katu, 16 paź-
dziernika 2003 r., Jan Paweł II wyznał, że 
w momencie wyboru silnie odczuł w swym 
sercu pytanie, jakie skierował Jezus do Pio-
tra: „Miłujesz Mnie, czy miłujesz Mnie wię-
cej aniżeli ci?”(J 21, 15-16).

Od czasu pontyfi katu papieża Hadriana 
VI (1522–1523), który był Holendrem, Jan 
Paweł II został pierwszym papieżem nie-
Włochem.

Po przebraniu w papieskie szaty wrócił 
do Kaplicy Sykstyńskiej, aby zgodnie z cere-
moniałem odebrać homagium od kardyna-
łów-elektorów. Kiedy mistrz ceremonii pod-
powiedział nowemu papieżowi, że ma zasiąść 
przed ołtarzem oznajmił: „Nie, ja przyjmę 
moich braci na stojąco”.

Biały dym zwiastujący dokonanie wybo-
ru pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o godz. 
18.18. Ileż razy oglądaliśmy tę znamien-
ną scenę, kiedy na balkonie Bazyliki Piotro-
wej pojawił się kardynał Pericle Felici, aby
Kościołowi i światu oznajmić radość wielką: 
Habemus Papam – „Mamy Papieża Najdo-
stojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana 
Świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynała 
Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan 
Paweł II”. Zebrany na placu Świętego Piotra 
tłum zafalował, rozległy się gorączkowe py-
tania: Chiè? (kto?), E nero? (czy to czarny?),
E Asiatico? Po chwili pojawił się on sam, 
przybysz „z dalekiego kraju”, aby pozdrowić 
zebranych imieniem Chrystusa i „wyznać na-
szą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą uf-
ność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościo-
ła, a także, aby rozpocząć na nowo tę drogę 

historii Kościoła – rozpocząć ją z pomocą 
Boga i z pomocą ludzi”.

Nie lękajcie się!
Sensacyjny wybór Karola Wojtyły na tron 

papieski, stał się przez szereg dni pierwszo-
planowym tematem światowych mediów. 
Z ogromnym entuzjazmem przyjęty zo-
stał przez miliony Polaków. Spełniło się po-
etyckie proroctwo Juliusza Słowackiego 
z 1848 r.: „Pośród niesnasek Pan Bóg ude-
rza/w ogromny dzwon/dla słowiańskiego oto 
papieża /Otworzył tron… Nastał czas fascy-
nujący i oszałamiający. Dźwięk tego dzwo-
nu docierał do polskiej wspólnoty, do ludów 
i narodów na całym świecie, szczególnie do 
krajów sowieckiego bloku, gdzie prawa ludzi 
wierzących były ograniczane. „Wybór papie-
ża Wojtyły to jedyna dobra rzecz, jaka wyda-
rzył się ludzkości dwudziestego wieku, która 
zmieni oblicze świata”, tak skomentował de-
cyzję konklawe Aleksander Sołżenicyn, au-
tor Archipelagu Gułag, sławny pisarz rosyjski, 
przez sowieckie władze wygnany z ojczyzny. 
Przeczuwano, że wybór kard. Karola Wojty-
ły wiele zmieni, ci, co go znali, byli świadomi 
jego duchowej wielkości. „Nie będzie cudzo-
ziemcem ani w Rzymie, ani w świecie, ponie-
waż ma ten rodzaj inteligencji, która każde-
mu, kto się z nim zetknie, uświadamia jego 
inteligencję własną. Ma dar otwierania serc 
na tajemnice Boga i tajemnice człowieka. (...) 
uniwersalna mądrość tego papieża, jego ta-
lent identyfi kacji z innymi, jego wewnętrz-
na wielość i jego wielkość rzucą blask na całą 
nadchodzącą epokę w historii Kościoła”, pisał 
niedługo po wyborze Andrzej Kijowski, wy-
bitny pisarz, krytyk literacki i eseista.

Wybór papieża Polaka stanowił potęż-
ny cios dla przywódców bloku komunistycz-
nego, którzy nie wiedzieli jak z tym wydarza-
niem sobie poradzić. Szok przeżywały władze 
PRL-u. Kiedy nieco ochłonęły, sobie przypisa-
ły część tego sukcesu. „Na tronie papieskim po 
raz pierwszy w dziejach jest syn polskiego na-
rodu, budującego w jedności i współdziałaniu 
wszystkich obywateli wielkość i pomyślność 
swej socjalistycznej ojczyzny” – można było 
przeczytać  w gratulacyjnym telegramie wy-
stosowanym do Jana Pawła II następnego dnia 
po zakończeniu konklawe. 

Kilka dni później, 22 października, pod-
czas celebrowanej na placu Świętego Piotra, 
Mszy św. inaugurując nowy pontyfi kat, Jan 
Paweł II wypowiedział słowa, które stano-
wią niemilknące przesłanie jego rozpoczęte-
go 41 lat temu pontyfi katu: „Nie lękajcie się! 
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chry-
stusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie 
granice państw, systemów ekonomicznych 
i politycznych, szerokie dziedziny kultury, 
cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chry-
stus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. 
On jeden to wie!” 

JĘDRZEJ ŁUKAWY
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Czy rodzice Karola Wojtyły
oraz dr Wanda Błeńska trafią na ołtarze?

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości

Biskupi zgromadzeni na 384. zebraniu plenarnym KEP wyrazili zgodę na rozpoczęcie procesów beatyfikacyjnego rodziców Jana Pawła II:
Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich oraz świeckiej misjonarki dr Wandy Błeńskiej. Nihil obstat polskich biskupów otwiera drogę do 
zwrócenia się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie procesów na poziomie diecezjalnym.

Emilia i Karol Wojtyłowie 
Ojciec przyszłego papieża Karol Wojtyła urodził się 18 lipca 1879 r.

w Lipniku k. Bielska. Ukończył szkołę podstawową i trzy klasy gim-
nazjalne. Od 1900 r. służył w wojsku austro-węgierskim, m.in. w Wa-
dowicach, Lwowie i Krakowie. W 1906 r. zawarł związek małżeński 
z Emilią Kaczorowską. Urodziło się im troje dzieci: Edmund, Olga 
i Karol. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w stopniu porucz-
nika przeszedł do Wojska Polskiego i służył w nim do przejścia na 
emeryturę ze względu na stan zdrowia ok. 1927 r. Jako człowiek nie-
zwykle religijny, pracowity i sumienny, po śmierci żony w 1929 r.

otoczył szczególną miłością 
i opieką najmłodszego syna Ka-
rola i towarzyszył mu w jego la-
tach szkolnych, a od 1938 r. za-
mieszkał wraz z nim w Krako-
wie. Zmarł 18 lutego 1941 r., zo-
stał pochowany na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie.

„Mogłem na co dzień obser-
wować jego życie, które było ży-
ciem surowym. Z zawodu był 
wojskowym, a kiedy owdowiał, 
stało się ono jeszcze bardziej ży-
ciem ciągłej modlitwy. Nieraz 
zdarzało mi się budzić w nocy 
i wtedy zastawałem mego Ojca 
na kolanach, tak jak na kolanach 
widywałem go zawsze w koście-
le parafi alnym” – pisał później 
o nim Jan Paweł II.

Emilia Wojtyła, z domu Ka-
czorowska, urodziła się 26 marca 1884 r. w Krakowie jako piąte dziec-
ko w rodzinie Feliksa, z zawodu rymarza i Marii z domu Scholz. Mia-
ła ośmioro rodzeństwa. Ukończyła przyklasztorną szkołę Sióstr Miło-
ści Bożej. W 1906 r. poślubiła Karola Wojtyłę. Prowadziła dom i opie-
kowała się synami Edmundem i Karolem, średnia córka Olga zmarła 
wkrótce po urodzeniu. Emilia była wątłego zdrowia, zmarła 13 kwiet-
nia 1929 r. na zapalenie mięśnia sercowego i nerek. Została pochowa-
na na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Proces beatyfi kacyjny Karola seniora i Emilii Wojtyłów może ruszyć 
18 maja 2020 r., w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Postulatorem 
został kard. Stanisław Dziwisz. Jeśli Stolica Apostolska zgodzi się na 
rozpoczęcie procesu, będą prowadzone dwa postępowania przez dwa 
osobne trybunały. Jeden z nich zajmie się Emilią, drugi – Karolem se-
niorem. Oczywiście wątek życia małżeńskiego będzie się w tych postę-
powaniach nakładał i przenikał, aż do śmierci Emilii – mówi ks. dr An-
drzej Scąber, delegat arcybiskupa krakowskiego ds. kanonizacji. 

Jego zdaniem, będzie to jeden z trudniejszych procesów, bo od 
śmierci rodziców papieża upłynęło wiele lat i trudno będzie dotrzeć do 
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naocznych świadków życia tej rodziny. – Można zadać pytanie, dlacze-
go proces jest podejmowany tak późno. Niewątpliwie Janowi Pawło-
wi II było niezręcznie to robić i być sędzią niejako we własnej sprawie 
– wyjaśnia ks. Andrzej Scąber. – Opinia o świętości rodziców Jana Paw-
ła II istnieje w archidiecezji, ale jeszcze mocniejsza jest poza nią, m.in. 
w środowiskach polonijnych – dodaje, podkreślając, że to rodzice stwo-
rzyli przyszłemu papieżowi dom, który go ukształtował.

Wanda Błeńska
Lekarka, misjonarka, nazywana Matką Trędowatych, została wy-

brana przez Stolicę Apostolską jako jedna z 25 osób (jedyna Polka) 
mających być dla chrześcijan świadkiem wiary i zaangażowania mi-
syjnego. 

Urodziła się 30 października 1911 r. w Poznaniu. Od dziecka mia-
ła dwa marzenia: zostać lekarką i misjonarką. W 1934 r. uzyskała dy-
plom lekarski na Uniwersytecie Poznańskim. Na studiach działała 
w Akademickim Kole Misyjnym, gdzie redagowała Annales Missiolo-
gicae. W czasie wojny była podporucznikiem AK, członkiem organi-
zacji Gryf Pomorski, komendantką oddziału ko-
biecego w obwodzie toruńskim AK.

Żeby wyjechać na misje musiała czekać do 
czterdziestki, wcześniej było to niemożliwe, bo-
wiem w tamtym czasie świeckich kobiet na mi-
sje nie wysyłano. W 1951 r. rozpoczęła służbę 
wśród trędowatych w Bulubie w Ugandzie, gdzie 
spędziła 43 lata. Pracowała w prymitywnych wa-
runkach. Z biegiem czasu udało się to zmienić. 
Powołała do życia centrum szkolenia asystentów 
medycznych w zakresie diagnozowania i leczenia 
trądu (dziś ośrodek nosi jej imię). Została jednym 
z najlepszych specjalistów na świecie w dziedzi-
nie leczenia tej choroby. Podbiła serca Ugandyj-
czyków nie tylko kompetencjami zawodowymi, 
ale i swoim podejściem do chorych – nie leczyła trądu, tylko ludzi cho-
rych na trąd. Badała ich bez rękawiczek, nie chcąc, by pomyśleli, że się 
ich boi czy brzydzi. Zakładała je tylko, gdy rana była otwarta lub gdy 
operowała. Dzięki temu pomogła przełamać społeczny lęk przed cho-
rymi na trąd. 

Na stałe wróciła do Polski na początku lat 90. i zamieszkała w Po-
znaniu. Mimo podeszłego wieku do końca życia brała udział w życiu 
misyjnym Kościoła. Do 93. roku życia prowadziła wykłady w Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie. Uczestniczyła w misyjnych 
sympozjach, odwiedzała szkoły i duszpasterstwa. Od papieża Jana 
Pawła II otrzymała najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim 
zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Zmarła 
27 listopada 2014 r. w Poznaniu w wieku 103 lat. Przyznano jej tytuł 
honorowej obywatelki Ugandy i miasta Poznania. Jan Paweł II nazwał 
ją „ambasadorem misyjnego laikatu”.

OPRACOWAŁA MAŁGORZATA MUSZAŃSKA
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KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO
22 listopada 2018
Ks. por. Antoni Paweł Humeniuk (ur. 3 grud-
nia 1975). Święcenia kapłańskie przyjął
22 maja 2004 r. w Gorzowie Wielkopolskim. 
Kanonicznie przynależał do diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej. Do duszpasterstwa woj-
skowego został przyjęty 25 sierpnia 2014 r. 
Odszedł nagle w 15. roku kapłaństwa.
16 lutego 2019
Ks. ppłk w st. spocz. Mieczysław Oleksiuk 
(ur. 15 lipca 1953) – ze Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1981 r.
w Poznaniu. Od 1997 r. do 2006 r. służył 
w Ordynariacie Polowym. 
2 lipca 2019 
Ks. płk Andrzej Molendowski (ur. 19 maja 
1959). Święcenia kapłańskie przyjął dnia
18 maja 1985 r., należał do prezbiterium die-
cezji sandomierskiej. Od 1 lipca 1992 r. 
w duszpasterstwie wojskowym. Posługę dusz-
pasterską w Ordynariacie Polowym zakończył
31 stycznia 2014 r. 
26 września 2019
Ks. Krzysztof Straub (ur. 2 sierpnia 1949). 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. z rąk 
kard. Karola Wojtyły. Był pierwszym pro-
boszczem parafi i św. Józefa w Oświęcimiu 
i budowniczym szczególnego kościoła: Świą-
tyni Pokoju, upamiętniającej 40 tys. Wło-
chów zamordowanych w KL Auschwitz. 
W latach 1993–2004 służył w Ordynariacie 
Polowym.
10 października 2019
Ks. mjr w st. spocz. Franciszek Gutowski, 
odszedł w wieku 80 lat. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1964 r. w Warszawie. Od 1987 r. do 
1996 r. służył w Ordynariacie Polowym. 

ŻOŁNIERZE WP, KOMBATANCI I WETERANI 
6 grudnia 2018 
Płk Danuta Józefa Gałkowa (ur. 19 marca 
1924), ps. „Blondynka,” sanitariuszka i łącz-
niczka, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka 
Powstania Warszawskiego. Odznaczona m.in. 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
31 marca 2019
Jan Gliński (ur. 19 grudnia 1915), ps. „Gbur”, 
lekarz, we wrześniu 1939 r. strzelec-ochotnik 
178 pułku piechoty, uczestnik walk Samo-
dzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. 
Franciszka Kleeberga, kapitan AK podczas 

Powstania Warszawskiego prowadził punkt 
sanitarny przy ulicy Nowogrodzkiej 34. 
25 kwietnia 2019
Anna Borkiewicz-Celińska (ur. 11 listo-
pada 1921), ps. „Iza”, „Hanka Skrzynkowa”,
plutonowy podchorąży AK w batalionie 
„Zośka”, w Powstaniu Warszawskim łącz-
niczka dowódcy 2 kompanii Andrzeja Ro-
mockiego „Rudego”, absolwentka Wydzia-
łu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 
w 1951 r. skazana na siedem lat więzienia za 
„próbę obalenia ustroju siłą”.
3 maja 2019 
Ks. mjr kan. Czesław Wierzbicki (ur. 13 lis-
topada 1923). W październiku 1942 r. zo-
stał zaprzysiężony w Okręgu Wileńskim AK. 
Uczestniczył w operacji „Ostra Brama” i w bi-
twie pod Krawczunami. Od sierpnia do paź-
dziernika 1944 r. internowany w obozach so-
wieckich. Ukończył Seminarium Duchow-
ne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1952 r. Przez wiele lat inwigilowany oraz 
szykanowany przez władze komunistyczne. 
Zmarł w 67. roku kapłaństwa. 
15 maja 2019 
St. sierż. Łukasz Bartkowski, miał 35 lat. Po-
chodził z gminy Wisznice. Od wielu lat pra-
cował w Mazowieckim Oddziale Żandarme-
rii Wojskowej jako inspektor ruchu drogowe-
go. Zginął w wypadku samochodowym, choć 
jechał zgodnie z przepisami. Osierocił piąt-
kę dzieci.
22 lipca 2019 
Kazimierz Albin (ur. 30 sierpnia 1922)
– technik lotniczy, więzień i uciekinier z KL 
Auschwitz, podporucznik AK. Otrzymał 
liczne odznaczenia wojskowe i cywilne. Był 
ostatnim żyjącym więźniem z pierwszego 
transportu z Tarnowa do KL Auschwitz. 
31 lipca 2019 – powtórny pochówek
Kpt. Ryszard Białous (ur. 4 kwietnia 1914, 
zmarł 24 marca 1992 r. w Argentynie) – in-
struktor harcerski Szarych Szeregów, harc-
mistrz, kapitan Armii Krajowej, uczestnik 
Powstania Warszawskiego, dowódca harcer-
skiego batalionu „Zośka”, dowodził sztur-
mem na obóz koncentracyjny przy ul. Gę-
siej („Gęsiówka”), z którego uwolniono 348 
żydowskich więźniów. Odznaczony Orde-
rem Virtuti Militari V klasy oraz trzykrot-
nie Krzyżem Walecznych. Naczelnik ZHP 
poza granicami kraju (1947). W lipcu 1948 r.
osiedlił się wraz z rodziną w Argentynie, był 

Odeszli od nas...
Wspominamy tych, którzy odeszli od nas w minionym i obecnym roku. Są wśród nich kapela-
ni, biskupi i kapłani, żołnierze, weterani oraz ludzie nauki, kultury i polityki. Niektórzy z nich 
w swoją ostatnią drogę wyruszyli z katedry polowej Wojska Polskiego. Pamiętajmy o nich, 
także w modlitwie.  

m.in. ministrem ds. planowania i rozwoju 
w rządzie prowincji Neuquén. 
2 września 2019 
Piotr Kołodziejczyk (ur. 8 czerwca 1939), od 
1960 r. służył w Marynarce Wojennej, wice-
admirał, dowódca 3 Flotylli Okrętów Mary-
narki Wojennej, minister obrony narodowej 
w latach 1990–1991 i 1993–1994, poseł na 
Sejm X kadencji.
22 września 2019 
22 Żołnierzy Niezłomnych odnalezionych 
w kwaterze „Ł” i „Ł II” na Powązkach.
22 ofi ary reżimu komunistycznego, których 
szczątki odnaleziono i wydobyto w ramach 
poszukiwań IPN w kwaterze „Ł” i „Ł II” na 
Cmentarzu Wojskowym.
8 października 2019 
Kapral Krzysztof Chlewicki, kapral Adam 
Olszówka – saperzy z 6 Batalionu Powietrz-
nodesantowego z Gliwic, zginęli na miejscu 
podczas usuwania niewybuchów w okolicach 
Kuźni Raciborskiej.
16 października 2019 
St. chorąży sztabowy Dawid Tokarski – sa-
per z 6 Batalionu Powietrznodesantowego 
z Gliwic, zmarł w szpitalu św. Barbary w So-
snowcu osiem dni po tragicznym wypadku 
podczas usuwania niewybuchów w okolicach 
Kuźni Raciborskiej.

DUCHOWIEŃSTWO
21 grudnia 2018 
Bp Gerard Bernacki (ur. 3 listopada 1942) 
– kapłan diecezji katowickiej, święcenia ka-
płańskie otrzymał 4 czerwca 1967 r., ab-
solwent Papieskiego Uniwersytetu Grego-
riańskiego w Rzymie, doktor teologii, pro-
fesor Wyższego Seminarium Duchownego 
w Katowicach, biskup pomocniczy katowic-
ki (1988–2012). 
27 grudnia 2018
Bp Tadeusz Pieronek (ur. 24 październi-
ka 1934) – kanonista, profesor nauk praw-
nych, biskup pomocniczy sosnowiecki w la-
tach 1992–1998, sekretarz generalny Konfe-
rencji Episkopatu Polski w latach 1993–1998, 
rektor Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie w latach 1998–2004. Przewod-
niczący Kościelnej Komisji Konkordatowej 
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(1998–2010). Od 1990 r. z ramienia Episko-
patu Polski brał udział w rozmowach dyplo-
matycznych z rządem RP w sprawie zawar-
cia konkordatu.
21 lutego 2019
Bp Alojzy Orszulik (ur. 21 czerwca 1928)
– pallotyn, pracownik Sekretariatu Episkopa-
tu Polski – kierownik Biura Prasowego, zastęp-
ca Sekretarza Episkopatu Polski (1989–1991),
uczestnik obrad Okrągłego Stołu, biskup 
pomocniczy siedlecki (1989–1992), biskup 
diecezjalny łowicki (1992–2004). W latach 
1990–1993 jako delegat Stolicy Apostolskiej 
negocjował konkordat z polskim rządem. 
Kawaler Orderu Orła Białego.
22 lutego 2019
Ks. Stanisław Szmidt (ur. 23 lutego 1936)
– salezjanin, autor polskiego przekładu Bar-
ki, ulubionej pieśni Jana Pawła II, publikacji 
na temat misji salezjańskich.
19 maja 2019 
Bp Jan Bagiński (ur. 31 maja 1932) – dok-
tor nauk teologicznych, biskup pomocniczy 
opolski w latach 1985–2009, od 2009 biskup 
pomocniczy senior diecezji opolskiej. Był in-
wigilowany przez funkcjonariuszy Służbę 
Bezpieczeństwa, w latach 60. został oblany 
kwasem. Instytut Pamięci Narodowej nadał 
mu status pokrzywdzonego.
6 czerwca 2019 
Abp Bolesław Pylak (ur. 20 sierpnia 1921)
– profesor nauk teologicznych, biskup po-
mocniczy lubelski w latach 1966–1975, bi-
skup diecezjalny lubelski w latach 1975–1997 
(od 1992 arcybiskup metropolita lubelski), 
Wielki Kanclerz KUL, od 1997 r. arcybiskup 
senior archidiecezji lubelskiej. Od 1941 r. 
żołnierz Batalionów Chłopskich (pseudonim 
„Kalina”). W chwili śmierci był najstarszym 
polskim biskupem.
5 lipca 2019 
Ks. Wojciech Czarnowski (ur. 8 maja 1940)
– proboszcz parafi i Miłosierdzia Bożego 
w Warszawie i św. s. Faustyny w Warszawie 
na Żytniej, założyciel Ośrodka Charytatywne-
go „Tylko z Darów Miłosierdzia”, zapoczątko-
wał wszechstronną opiekę nad bezdomnymi 
i ubogimi, w latach stanu wojennego animator 
i opiekun środowisk kultury niezależnej. 

4 sierpnia 2019
Ks. Kazimierz Orzechowski (ur. 3 marca 
1929) – aktor i kapłan. Święcenia kapłańskie 
przyjął 9 czerwca 1968 r. W latach 1994–2009 
pełnił funkcję kapelana Domu Aktora w Sko-
limowie. Zagrał w kilkudziesięciu fi lmach.
11 października 2019 
Ks. Łucjan Królikowski OFMConv (ur.
7 września 1919) – zesłaniec syberyjski, żoł-
nierz Armii Andersa, opiekun sierot wojen-
nych – gdy Brytyjczycy w 1949 r. likwidowali 
obozy w Tanzanii, zebrał 150 dzieci i udał się 
do Kanady. Tam zajmował się ich wychowa-
niem aż do osiągnięcia pełnoletniości. Jeden 
z ostatnich świadków życia św. Maksymilia-
na Kolbego – swoje śluby czasowe składał 
w jego obecności. W 1934 r. rozpoczął naukę 
w Małym Seminarium Misyjnym w Niepo-
kalanowie. Tam w 1938 r. wstąpił do Zako-
nu Braci Mniejszych Konwentualnych. W Li-
banie odbył studia teologiczne i w Bejrucie
w 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
Przeżył 100 lat.
 
OSOBY Z ŻYCIA POLITYCZNEGO
I SPOŁECZNEGO
8 grudnia 2018
Jolanta Szczypińska (ur. 24 czerwca 1957) 
– pielęgniarka, posłanka na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej IV, V, VI, VII i VIII ka-
dencji. W latach 70. związana z duszpaster-
stwem akademickim. Należała do NSZZ „So-
lidarność”, współtworzyła struktury związku 
w swoim miejscu pracy w Słupsku. 
14 stycznia 2019
Paweł Adamowicz (ur. 2 listopada 1965) 
– prawnik, samorządowiec i polityk, dzia-
łacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, 
w latach 1998–2019 prezydent Gdańska. 
Zmarł w wyniku ran zadanych mu przez za-
machowca podczas fi nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.
27 stycznia 2019
Antoni Zambrowski (ur. 27 stycznia 1934) 
– współpracownik KSS „KOR”, uczestnik ak-
cji „Chrystus w środkach społecznego prze-
kazu”, członek „Solidarności”, w stanie wo-
jennym internowany, dwukrotnie więzio-
ny za pikietowanie sklepów monopolowych 
w ramach akcji Ruchu Otrzeźwienia Narodu, 
dziennikarz „Tygodnika Solidarność”. 
7 lutego 2019
Jan Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930) – poli-
tyk, adwokat i publicysta. Żołnierz Szarych 
Szeregów, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego. Działacz opozycji i obrońca w proce-
sach politycznych w okresie PRL. W latach
1991–1992 prezes Rady Ministrów, w latach 
1991–1993 i 1997–2005 poseł na Sejm I, III 
i IV kadencji, założyciel i przewodniczący Ru-
chu dla Rzeczypospolitej oraz Ruchu Odbu-
dowy Polski, w latach 1989–1991 i 2005–2006 
członek Trybunału Stanu, w latach 2006–2010 
doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
Kawaler Orderu Orła Białego. 

17 czerwca 2019
Gen. Zbigniew Nowek (ur. 1 lipca 1959)
– działacz Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów, z wykształcenia prawnik, ofi cer wywia-
du, szef Urzędu Ochrony Państwa (1998–
–2001), Agencji Wywiadu (2005–2008), za-
stępca szefa Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego. Odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności, Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (po-
śmiertnie).
30 września 2019
Kornel Morawiecki (ur. 3 maja 1941) – po-
lityk, fi zyk, nauczyciel akademicki, redaktor 
pism podziemnych, działacz niepodległo-
ściowy, członek Solidarności. Działacz opo-
zycji antykomunistycznej w czasach PRL, za-
łożyciel i przewodniczący Solidarności Wal-
czącej, a w III RP „Partii Wolności”, poseł 
i marszałek senior Sejmu VIII kadencji. Ka-
waler Orderu Orła Białego. Ojciec premiera 
Mateusza Morawieckiego.
1 października 2019 
Karol Tendera (ur. 7 lipca 1921) – robotnik 
przymusowy, więzień niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz, polski świadek 
Zagłady. Autor pozwu przeciwko niemieckiej 
telewizji publicznej ZDF za używanie przez 
stację określenia „polskie obozy zagłady”.
9 października 2019
Jan Szyszko (ur. 19 kwietnia 1944) – nauczy-
ciel akademicki, profesor nauk leśnych, autor 
ponad stu publikacji naukowych z zakresu 
użytkowania zasobów przyrodniczych i eko-
logicznych, wiceprezes Porozumienia Cen-
trum, minister ochrony środowiska, zasobów 
naturalnych i leśnictwa (1997–1999), mini-
ster środowiska (2005–2007, 2015–2019). 

LUDZIE KULTURY, SZTUKI i NAUKI
1 listopada 2018
Halina Słojewska-Kołodziej (ur. 26 czerw-
ca 1933) – aktorka, działaczka opozycji an-
tykomunistycznej, recytowała poezje pod-
czas „Mszy za Ojczyznę” i Tygodni Kultury 
Chrześcijańskiej w Gdańsku (1982–1988). 
Odznaczona Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 
5 listopada 2018
Irena Dziedzic (ur. 20 czerwca 1925)
– dziennikarka i prezenterka telewizyjna, 
twórczyni pierwszego polskiego talk-show 
Tele-Echo (1956–1981). 
19 listopada 2018 
Witold Sobociński (ur. 15 październi-
ka 1929) – operator fi lmowy. Współpraco-
wał m.in. z Andrzejem Wajdą (Smuga cie-
nia, Ziemia obiecana) i Romanem Polańskim 
(Frantic, Piraci). Od 1980 r. był profesorem 
w PWSFTviT w Łodzi. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
18 grudnia 2018
Kazimierz Kutz (ur. 16 lutego 1929) – re-
żyser fi lmowy, teatralny i telewizyjny, scena-
rzysta fi lmowy, publicysta, pisarz oraz poli-
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Tragedia w Kuźni Raciborskiej poruszyła całą Polskę. 8 października podczas akcji 
unieszkodliwiania niewybuchów z II wojny światowej poszkodowanych zostało 6 sape-
rów – dwóch z nich zginęło na miejscu, trzeci zmarł po kilku dniach w szpitalu. Kolejnych 
trzech odniosło poważne obrażenia. Żołnierze należeli do 29. patrolu rozminowywania
6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic. W pogrzebach saperów uczestniczył
biskup polowy Józef Guzdek.

M
iędzy 17 a 23 października odby-
ły się pogrzeby tragicznie zmarłych 
saperów. W uroczystościach uczest-

niczyli: minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, przed-
stawiciele Sztabu Generalnego, bardzo licz-
nie zgromadzeni saperzy, rodziny i przyjacie-
le zmarłych.

Śp. kapral Krzysztof Chlewicki, jeden 
z dwóch saperów, którzy zginęli na miejscu 
akcji rozminowywania, został pochowany 
17 października w Boleszynie. Miał za sobą 
12 lat służby, połączonej z narażaniem życia 
i zdrowia. – Krzysztof poświęcił swoje życie, 
aby inni mogli żyć. Do końca wypełnił woj-
skową przysięgę, która zobowiązuje żołnie-
rza, aby „w potrzebie, krwi własnej ani życia 

Pożegnaliśmy tragicznie zmarłych saperów

nie szczędził” – powiedział podczas ceremo-
nii biskup Guzdek.

We wtorek 22 października w Rudzie Ślą-
skiej odbył się pogrzeb drugiego z tragicz-
nie zmarłych żołnierzy. Śp. kapral Adam Ol-
szówka był saperem, kierowcą i ratowni-
kiem w 6. Batalionie Powietrznodesantowym 
w Gliwicach. W wojsku służył od 16 lat. Brał 
udział w misji poza granicami kraju, za co zo-
stał odznaczony Gwiazdą Afganistanu. Osie-
rocił trzech synów.

Trzeci z ciężko rannych saperów przez 
8 dni walczył o życie w szpitalu św. Barba-
ry w Sosnowcu. Lekarzom nie udało się go 
uratować. Uroczystości żałobne śp. starszego 
chorążego sztabowego Dawida Tokarskiego 
odbyły się 23 października w Rybniku. Żoł-
nierz osierocił dwójkę dzieci w wieku 6 i 8 lat. 

Służył od 2003 roku, ostatnio jako starszy sa-
per w patrolu rozminowywania. Za ofi arną 
służbę został odznaczony Brązowym Meda-
lem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. 

Biskup polowy Wojska Polskiego żegnając 
zmarłego powiedział: – On życie swoje dał, 
aby inni mogli bezpiecznie żyć. To był ostat-
ni akord jego dawania siebie innym. Był ho-
norowym dawcą krwi, dzielił się tym, co naj-
cenniejsze, tym, co ratuje życie. On żyje w lu-
dziach, którym dawał cząstkę siebie, którym 
pomagał. 

Biskup Guzdek wspomniał także ofi ar-
ną i niebezpieczną służbę saperów: – Choć 
już dawno umilkły odgłosy II wojny świato-
wej, oni nigdy nie spoczęli. W akcji rozmino-
wania kraju od zakończenia wojny do 1968 
r. poległo 685 saperów. Ich nazwiska są wy-
ryte na płytach przy Pomniku Chwała Sape-
rom na Powiślu w Warszawie. W ciągu ko-
lejnych lat lista poległych saperów wydłuża-
ła się. Niestety, trzeba dopisać do niej kolej-
ne trzy nazwiska żołnierzy z 6. Batalionu Po-
wietrznodesantowego z Gliwic – powiedział 
bp Guzdek.
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tyk. Wyreżyserował ponad dwadzieścia fi l-
mów fabularnych, w tym sześć o Górnym 
Śląsku. Współpracownik opozycji demo-
kratycznej w PRL, senator IV, V, VI i VIII 
kadencji (1997–2007, 2011–2015), w latach 
2001–2005 wicemarszałek Senatu V kaden-
cji, w latach 2007–2011 poseł na Sejm VI 
kadencji.
27 lutego 2019
Janusz Skowron (ur. 23 maja 1957) – muzyk 
jazzowy, pianista, kompozytor i aranżer. Nie-
widomy od urodzenia. Edukację muzyczną 
rozpoczął w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. 
Współpracował z najwybitniejszymi polski-
mi muzykami jazzowymi.
2 kwietnia 2019 
Andrzej Trzos-Rastawicki (ur. 23 czerw-
ca 1932) – reżyser, scenarzysta fi lmów fabu-
larnych i dokumentalnych, m.in Pielgrzym 
(1979) o I pielgrzymce Jana Pawła II do Oj-
czyzny, serialu Marszałek Piłsudski (2001).
28 kwietnia 2019
Karol Modzelewski (ur. 23 listopada 1937)
– historyk mediewista, profesor Uniwersyte-
tu Warszawskiego, członek rzeczywisty Pol-
skiej Akademii Nauk, więzień polityczny 
i jeden z liderów opozycji demokratycznej 

w PRL-u, rzecznik prasowy NSZZ Solidar-
ność, inicjator nazwy Solidarność dla związ-
ku zawodowego powstałego w wyniku straj-
ków w sierpniu 1980 r., senator I kadencji, 
Kawaler Orderu Orła Białego.
7 czerwca 2019
Ryszard Bugajski (ur. 27 kwietnia 1943)
– reżyser fi lmowy i telewizyjny, pisarz i sce-
narzysta. Autorów m.in. fi lmów: Przesłucha-
nie, Generał Nil, Układ zamknięty, Zaćma. 
Odznaczony Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 
19 czerwca 2019
Antoni Wiweger (ur. 18 kwietnia 1931) – ma-
tematyk, doktor habilitowany, specjalizują-
cy się w teorii kategorii. Pracownik naukowy 
w Instytucie Matematycznym PAN. W wie-
ku 6 lat przeszedł chorobę Heinego-Medi-
na, na skutek porażenia dolnych kończyn zo-
stał przykuty do wózka. Studia matematyczne 
zdołał ukończyć dzięki temu, że przez 5 lat ko-
ledzy wnosili go po schodach na zajęcia. 
6 lipca 2019 
Wanda Warska (ur. 28 kwietnia 1930 lub 
1932) – wokalistka jazzowa, kompozytorka, 
artystka kabaretu literackiego „Piwnica pod 
Baranami” w Krakowie, od 1965 r. prowadzi-
ła „Piwnicę Artystyczną” w Warszawie.

30 sierpnia 2019 
Jan Kulma (ur. 13 grudnia 1924) – polski re-
żyser teatralny i telewizyjny, muzyk (kompo-
zytor i wykonawca), fi lozof i pisarz, żołnierz 
AK, uczestnik Powstania Warszawskiego; 
mąż poetki Joanny Kulmowej.
28 września 2019 
Jan Kobuszewski (ur. 19 kwietnia 1934)
– aktor teatralny, telewizyjny i fi lmowy, arty-
sta kabaretowy. Związany z kabaretami Du-
dek i Olgi Lipińskiej. Wystąpił w ok. 2 tys. 
programów telewizyjnych i kilkudziesięciu 
fi lmach.
7 października 2019
Janusz Kondratiuk (ur. 19 września 1943 
w Ak-Bułak) – reżyser i scenarzysta, twórca 
pamiętnych komedii, m.in.:  Dziewczyny do 
wzięcia, Czy jest tu panna na wydaniu?, Mi-
lion dolarów;  młodszy brat reżysera Andrze-
ja, którego pamięci poświęcił swój ostatni, 
głośny fi lm Jak pies z kotem.
14 października 2019 
Bohdan Butenko (ur. 8 lutego 1931) – ry-
sownik, ilustrator i grafi k, Autor komik-
sów i książek. Scenarzysta, projektant lalek 
i dekoracji dla teatrów lalkowych. Był twór-
cą postaci Gapiszona, Kwapiszona, Gucia
i Cezara.
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Solidarność, wzajemna życzliwość
i zaufanie budują siłę armii

– Aby realizować powierzoną Wam misję i osiągać wytyczone, zaszczytne cele, nade wszystko potrzebni są ludzie – ludzie o wielkiej 
kulturze ducha i niezłomnym charakterze, gruntownie wykształceni, zmotywowani i posiadający doświadczenie. To oni są największym 
skarbem każdej instytucji – mówił w homilii biskup polowy Józef Guzdek, który 25 października przewodniczył Mszy św. w intencji żoł-
nierzy i pracowników Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z okazji 101. rocznicy jego powołania.

M
sza św. rozpoczęła się od wpro-
wadzenia sztandaru Wojska Pol-
skiego, następnie biskup Józef 
Guzdek powitał Szefa Sztabu Ge-

neralnego gen. broni Rajmunda Andrzejcza-
ka, jego zastępców i najbliższych współpra-
cowników, a także wszystkich żołnierzy i pra-
cowników Sztabu Generalnego, którzy przy-
byli do katedry polowej. – Bardzo się cieszę, 
że święto Sztabu Generalnego możemy roz-
począć od chwili refl eksji i modlitwy – po-
wiedział. – Ta Msza św. jest w waszej intencji, 
by Pan Bóg błogosławił i pomagał w realiza-
cji niezwykle odpowiedzialnych zadań, jakie 
przed wami stoją.

Na początku homilii biskup polowy na-
wiązał do ubiegłorocznych obchodów stule-
cia powołania Sztabu Generalnego. – Minął 
rok od tamtego wydarzenia. Dziś warto do-
dać, że owszem plany i jasno nakreślona stra-
tegia są potrzebne, ale nie wystarczą. Aby re-
alizować powierzoną Wam misję i osiągać 
wytyczone, zaszczytne cele, nade wszystko 
potrzebni są ludzie – ludzie o wielkiej kultu-
rze ducha i niezłomnym charakterze, grun-
townie wykształceni, zmotywowani i posia-
dający doświadczenie. To oni są największym 
skarbem każdej instytucji – podkreślał ordy-
nariusz wojskowy.

Biskup nawiązał odczytanej Ewangelii św. 
Łukasza o rzymskim ofi cerze, setniku, od któ-
rego i my współcześni możemy się wiele na-
uczyć. Przypomniał, że setnik był sprawnym, 
dobrze wyszkolonym i skutecznym dowód-
cą, a ponadto szlachetnym człowiekiem. Ce-
chowały go: wrażliwość na potrzeby podwład-
nych, zaufanie – cieszył się pełnym zaufaniem 
swoich żołnierzy i potrafi ł tak zaufać Jezusowi, 
że Ten powiedział o nim: „Zaprawdę powia-
dam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem 
tak wielkiej wiary” oraz szacunek do odmien-
nej od jego własnej religii i kultury.

Zwracając się do zgromadzonych biskup 
Guzdek zaapelował: „Tym, co buduje siłę ar-
mii jest solidarność, wzajemna życzliwość 
i pomoc okazywana żołnierzom i ich rodzi-
nom. Nie może jej zabraknąć w polskiej ar-

mii. „Jeden drugiego brze-
miona noście” (Ga 6,2)
„A więc nigdy: jeden prze-
ciw drugiemu. Jedni – prze-
ciw drugim. I nigdy «brze-
mię» dźwigane przez czło-
wieka samotnie. Bez po-
mocy drugich. Nie może 
być walka silniejsza nad so-
lidarność” – nauczał św. Jan 
Paweł II (12.06.1987). Po-
dobne przesłanie niesie Ko-
deks Honorowy Żołnierza 
Zawodowego WP. Przyto-
czę z niego tylko jedno zda-
nie: Żołnierz „w relacjach 
z podwładnymi i współpra-
cownikami wyraża szacu-
nek dla drugiego człowieka 
i jego godności osobistej, kieruje się poczu-
ciem sprawiedliwości oraz dąży do umacnia-
nia więzi koleżeńskich”. 

Następnie wskazał na zaufanie jako dru-
gi, niezbędny warunek rozwoju polskich Sił 
Zbrojnych. – Gdy ono wzrasta, rośnie siła 
i skuteczność armii. Zatem, kto przez swo-
je słowa i podejmowane decyzje podkopu-
je i niszczy zaufanie w siłach zbrojnych, ten 
je osłabia. Wojsko oczekuje także zaufania 
i uznania w oczach przełożonych – przeko-
nywał ordynariusz wojskowy.

Kończąc homilię biskup Guzdek podzięko-
wał generałom, ofi cerom, podofi cerom, żoł-
nierzom i wszystkim pracownikom Sztabu 
Generalnego WP. – Z okazji Waszego świę-
ta pragnę przekazać wyrazy uznania za wraż-
liwe serca, wzajemne zaufanie i poszanowa-
nie ludzi o odmiennych poglądach i różnią-
cych się wyznawaną wiarą. Dziękuję za Wa-
sze człowieczeństwo, które pozwala budować 
wspólnotę niezbędną w realizacji powierzonej 
Wam misji. Piszcie kolejne piękne historie ofi -
cerów Wojska Polskiego na wzór tej, jaką napi-
sał rzymski setnik. Niech Wam Bóg błogosła-
wi! – zakończył ordynariusz wojskowy. 

Następnie biskup polowy wręczył jubile-
uszowe medale „W służbie Bogu i Ojczyźnie” 

Szefowi Sztabu Generalnego oraz jego za-
stępcom. – Jest to wyraz wdzięczności i uzna-
nia za wspólne działanie i wspólną służbę. 
Mamy różne obszary odpowiedzialności, ale 
łączy nas jeden cel: dobro Sił Zbrojnych i bez-
pieczeństwo Rzeczpospolitej – zakończył or-
dynariusz wojskowy.

Po Eucharystii biskup Józef Guzdek i gen. 
broni Rajmund Andrzejczak udali się do Ka-
plicy Katyńskiej, gdzie złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze.   

***
Sztab Generalny Wojska Polskiego jest na-

czelną jednostką organizacyjną polskich Sił 
Zbrojnych. Do jego zadań należy planowanie 
rozwoju, mobilizacji i kierowania szkoleniem 
Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego odpowiada za organizację 
i przygotowanie do działań organu dowodze-
nia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Do-
wódcy Sił Zbrojnych.

W dniu 25 października 1918 r. ukazał 
się dekret Rady Regencyjnej, który powoły-
wał do istnienia Sztab Generalny. Jego pierw-
szym szefem został gen. Tadeusz Jordan-Ro-
zwadowski.
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Biskup polowy wręcza medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie”
gen. broni Rajmundowi Andrzejczakowi

Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego



12 NASZA SŁUŻBA

Urodzony 30 listopada 1893 r. w Mariampo-
lu na północnej Suwalszczyźnie, jako syn Ro-
mana i Julii z Sobolewskich. Ukończył 6 klas 
gimnazjum w Suwałkach. W 1911 r. wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Sejnach. Po 
wybuchu Wielkiej Wojny kontynuował stu-
dia w Seminarium Duchownym Archidiece-
zji Mohylewskiej w Sankt Petersburgu. Przez 
dwa semestry studiował w miejscowej Aka-
demii Duchownej. 21 maja 1916 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie w Sankt Petersburgu. 
Od 1 czerwca 1916 r. był kapelanem polskich 
uchodźców w Mohylewie nad Dnieprem. 
W lipcu 1917 r. został mianowany wikariu-
szem w Mińsku Litewskim.

1 września 1917 r. ochotniczo wstąpił do 
I Korpusu Polskiego w Rosji. Został mia-
nowany kapelanem 5 Pułku Strzelców Pol-
skich w 2 Dywizji Strzelców Polskich. Brał 
udział w przemarszu 2 Dywizji z Zubcowa 
pod Moskwą do Bobrujska, miejsca koncen-
tracji I Korpusu. Uczestniczył w bitwie pod 
Uszą. W numerze „Placówki” z 23 stycznia 
1918 r., piśmie wydawanym w Mińsku Li-
tewskim, znalazła się informacja: „Uczest-
nicy wydarzeń pod Uszą stwierdzają jedno-
myślnie pełne poświęcenia, bohaterskie za-
chowanie się ks. kapelana Gawędzkiego, któ-
ry dzielił niedolę żołnierzy i ofi cerów swego 
pułku, wraz z ofi cerami został zaaresztowany 
i przyprowadzony do Mołodeczna. Tutaj, po 
przebyciu niejednokrotnej przykrości, został 
wypuszczony na wolność’.We wniosku o od-
znaczenie Krzyżem Walecznych złożonym 
przez dowództwo I Korpusu Polskiego napi-
sano: „Ksiądz Andrzej Gawędzki jako kape-
lan 5 p. strzelców z narażeniem życia prze-
wiózł i schował sztandar pułku. Pod Uszą ks. 
Gawędzki, gdy bolszewicy wykoleili eszelon
5 p. strzelców, udzieliwszy generalnej absolu-
cji pułkowi, kilka godzin przeleżał w tyralie-
rze z żołnierzami, podnosząc ich na duchu. 
Po rozbrojeniu pułku bolszewicy chcieli za-
mordować kapelana i tylko przypadek oca-
lił mu życie. Pod grozą represji ze strony bol-
szewików urządził solenny pogrzeb poległym 
w bitwie pod Uszą, współdziałał w organiza-
cji 5 pułku w Mińsku, a następnie przenie-
siony do 4 p. strzelców spełniał kapłańskie 
posługi Mohylewem, dając wzór obywatel-
skiego poświęcenia się dla sprawy ojczystej”.
1 lutego 1918 r. został przydzielony do 4 puł-
ku strzelców. W jego składzie uczestniczył 
w walkach z bolszewikami. 

Po demobilizacji I Korpusu Polskie-
go wrócił do diecezji sejneńskiej. Od jesie-
ni 1918 r. był wikariuszem w parafi i pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie. 
Od listopada 1918 r. działał w Polskiej Or-

ganizacji Wojskowej. Razem z por. Antonim 
Lipskim z 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 
przewoził pirokselinę do wysadzenia mostu 
w celu przeszkodzenia wojskom niemieckim 
w wywozie materiału wojennego do Niemiec. 
Dzięki temu uszkodzono most na Czarnej 
Hańczy koło Raczek w powiecie augustow-
skim. Potajemnie współdziałał w tworzeniu 
41 Suwalskiego Pułku Piechoty.

Od 1919 r. pracował w Kurii Diecezjalnej 
w Sejnach. Był również prefektem w miejsco-
wych szkołach. 17 lipca 1920 r. ochotniczo 
wstąpił do Wojska Polskiego. Został kapela-
nem 41 Suwalskiego Pułku Piechoty, w któ-
rego składzie uczestniczył w wojnie polsko-
bolszewickiej. Od 30 marca 1921 r. był kape-
lanem Garnizonu Łomża. 10 maja 1921 r. zo-
stał zwolniony z Wojska Polskiego w stopniu 
kapelana rezerwy.

Objął stanowisko prefekta w Męskim 
Gimnazjum w Łomży. W 1923 r. został rek-
torem poklasztornego kościoła pw. Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny w Tyko-
cinie. 24 lutego 1924 r. mianowano go pro-
boszczem parafi i pw. Świętego Jakuba Apo-
stoła w Jedwabnem. 1 marca 1930 r. został 
proboszczem parafi i pw. Imienia Najświęt-
szej Maryi Panny w Szczuczynie. Od stycz-
nia 1931 r. był proboszczem parafi i pw. Trój-
cy Świętej w Grajewie i dziekanem dekana-
tu szczuczyńskiego. Stał na czele grajewskie-
go oddziału Związku Dowborczyków. Był 
prezesem koła Ligi Obrony Przeciwlotniczej 
i Przeciwgazowej w Grajewie oraz tamtejsze-
go Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich.

15 marca 1938 r. został mianowany ka-
pelanem pomocniczym Garnizonu Graje-
wo. W kampanii polskiej 1939 r. był kape-
lanem grajewskiego 9 Pułku Strzelców Kon-
nych, który wchodził w skład Podlaskiej Bry-
gady Kawalerii walczącej w Samodzielnej 
Grupie Operacyjnej „Narew”. Przeszedł cały 
szlak bojowy pułku od Szczuczyna po Kock, 
uczestnicząc w walkach z Niemcami i Sowie-
tami. Wziął udział w bitwie pod Kockiem 
(2-6 października). Po kapitulacji dostał się 
do niewoli niemieckiej.

Osadzono go w ofl agu VII A w Murnau. 
W grudniu 1939 r. został przewieziony do 
ofl agu IX C w Rottenburgu, gdzie Niemcy 
zgromadzili większość polskich kapelanów. 
18 kwietnia 1940 r. wraz z innymi kapelana-
mi został pozbawiony statusu jeńca wojenne-
go, co stanowiło pogwałcenie przez Niemców 
konwencji haskiej. Formalnie zwolniono go 
z ofl agu i przekazano do dyspozycji gestapo 
w Kassel. Wywieziono go do obozu koncen-
tracyjnego w Buchenwaldzie. 7 lipca 1942 r.
w grupie 51 kapelanów został przewieziony 

do obozu w Dachau, gdzie otrzymał numer 
obozowy 31206. Był ofi arą pseudomedycz-
nych eksperymentów prowadzonych przez 
niemieckich lekarzy. Przetaczano mu krew 
innych więźniów. Po jednym z takich zabie-
gów wróżono mu tylko trzy dni życia. Cu-
dem ocalał.

Tadeusz Gryczan, współwięzień z Dachau 
tak go wspominał: „Będąc w Dachau odwie-
dziłem blok księży polskich. Odnalazłem 
księdza swojej parafi i, proboszcza z Graje-
wa, który wsparł mnie duchowo oraz kilko-
ma kromkami chleba’. 

29 kwietniu 1945 r. odzyskał wolność. 
W czerwcu 1945 r. został skierowany do służ-
by w 2 Korpusie Polskim we Włoszech. Był 
kapelanem 5 Polowego Szpitala Ewakuacyj-
nego w Anconie. W 1946 r. otrzymał awans 
na stopień starszego kapelana. Po demobili-
zacji, w 1947 r. wyjechał do Argentyny. Peł-
nił posługę duszpasterską przy klasztorze 
Sióstr Dominikanek jako kapelan ich szko-
ły żeńskiej. Opiekował się również miejsco-
wą Polonią. W 1970 r. prezydent RP August 
Zaleski awansował go na stopień proboszcza. 
Zmarł 15 lutego 1977 r. Zgodnie z jego wolą 
ciało sprowadzono do Polski i pochowano na 
Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski (zarządzeniem prezydenta RP Augu-
sta Zaleskiego z 3 maja 1970 r. „za wybitne 
zasługi w długoletniej ofi arnej pracy duszpa-
sterskiej, narodowej i społecznej wśród Pola-
ków w Argentynie”), Medalem Niepodległo-
ści, Medalem za Wojnę 1918–1921, Krzyżem 
I Korpusu Polskiego i międzysojuszniczym 
Médaille Interalliée de la Victoire.

W 1961 r. otrzymał godność kanonika ho-
norowego Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej. 
13 lutego 1969 r. Ojciec Święty Paweł VI nadał 
mu godność prałata Jego Świątobliwości.

BOGUSŁAW SZWEDO 

Ks. ppłk Andrzej Gawędzki (1893–1977) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

 – kapłan diecezji sejneńskiej i łomżyńskiej, kapelan 9 pułku strzelców konnych
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B
adania archiwalne umożliwiły do-
kładne odtworzenie dziejów życia 
i działalności płk. Szredersa. Nieste-
ty, jego grób na cmentarzu parafi al-

nym w Istebnej został zlikwidowany, a postać 
doktora, który wiele lat poświęcił chorującym 
na gruźlicę dzieciom, zatarła się w pamięci 
jej mieszkańców. Był to sygnał alarmowy dla 
podjęcia akcji przywracania pamięci o tym 
lekarzu. Pierwszy krok ku temu stanowił ar-
tykuł na łamach „Acta Medicorum Polono-
rum” autorstwa Krzysztofa i Zbigniewa. Ko-
pocińskich, ukazujący drogę życia płk. Szre-
dersa, kolejnym zaprojektowanie przez żar-
skich medyków tablicy pamiątkowej i zwró-
cenie się z wnioskiem o wsparcie tej inicjaty-
wy do Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Le-
karskiej, a następnie Rady Lekarskiej Śląskiej 
Izby Lekarskiej. Oba gremia podjęły decyzję 
o wspólnym ufundowaniu tablicy. 

Godną oprawę uroczystości jej odsłonięcia 
i poświęcenia zapewniła kompania honorowa 
i poczty sztandarowe. Odegrany został hymn 
narodowy. Dr Krzysztof Kopociński powitał 
przybyłych gości. Biskupa Polowego reprezen-
tował ks. ppłk. Mariusz Antczak. Przybyli, se-
nator Grzegorz Peczkis, angażujący się w przy-
wracanie pamięci o Kresach Wschodnich II 
RP, wybitni przedstawiciele świata medycyny, 
m.in. dr Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczel-
nej Rady Lekarskiej, dr Tadeusz Urban, prezes 
Śląskiej Izby Lekarskiej, dr Marek Stankiewicz, 
kierownik Ośrodka Historycznego NIL, prof. 
Jurek Olszewski, dziekan Wydziału Wojskowo-
Lekarskiego UM w Łodzi. Wojskową Izbę Le-
karską reprezentowali płk lek. Grzegorz Dur-
da, komendant Wojskowego Ośrodka Medy-
cyny Prewencyjnej w Krakowie, płk lek. Ar-
tur Rydzyk, komendant 5. Wojskowego Szpita-
la Klinicznego z Polikliniką im. gen. bryg. prof. 
M. Garlickiego. Był obecny Grzegorz Gwóźdź, 
dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, oraz przedstawiciele miej-
scowych władz: Stanisław Kubicius, przewod-
niczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Łucja 
Michałek, wójt Gminy Istebna Bogusław Ka-
wulok, sołtys wsi Jaworzynka, Barbara Juro-
szek, sołtys wsi Istebna. Pięknie prezentowali 
się w regionalnych strojach pracownicy Gmin-

Całe życie służył ludziom

nego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej oraz grupa szkolnej młodzieży.

Dr Krzysztof Kopociński przedstawił syl-
wetkę płk. dr. Wacława Szredersa oraz po-
dziękował wszystkim osobom i instytucjom, 
które wsparły projekt uhonorowania kreso-
wego lekarza w Istebnej, wśród nich ks. Ta-
deuszowi Pietrzykowi, proboszczowi miej-
scowej Parafi i pw. Dobrego Pasterza. Prze-
mawiał senator Grzegorz Peczkis, mówiąc 
o konieczności wychowywania młodzieży na 
wzorze osób pokroju dr. Szredersa, dr Jacek 
Kozakiewicz, przypomiał o wielkim wkładzie 
lekarzy z Kresów Wschodnich II RP w umac-
nianie niepodległości, a także rozwój polskiej 
medycyny na Górnym Śląsku po 1945 r. Ry-
szard Macura, zastępca wójta Gminy Istebna, 
odczytał list od Premiera RP Mateusza Mo-
rawieckiego; znalazły się w nim słowa: „Bo-
hater dzisiejszej uroczystości swoją biogra-

W dniu 10 września 2019 r. w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej ku czci płk. dr. Wacława Michała Szredersa. Stanowiła końcowy akord ponad dwuletnich starań dr. dr. Krzysztofa i Zbigniewa Kopo-
cińskich, lekarzy 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach, o uhonorowanie tego zasłużonego lekarza, oficera Wojska 
Polskiego, uczestnika wojny 1920 r. jednego z twórców wojskowej służby zdrowia na Kresach Wschodnich II RP, a po II wojnie światowej 
wieloletniego ordynatora Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci i Młodzieży w Istebnej.

fi ą mógłby obdzielić wiele osób. Był posta-
cią niezwykłą-w najtrudniejszych okoliczno-
ściach potrafi ł być wierny swoim wartościom 
i z ofi arnością całe życie służył ludziom”. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, w jej 
górnej części umieszczono sentencję Cycero-
na: „MEMORIA BENE REDDITAE VITAE 
SEMPITERNA EST” (Pamięć dobrze prze-
żytego życia jest wieczna). Aktu odsłonię-
cia dokonali płk lek. Artur Rydzyk i dr Ta-
deusz Urban. Modlitwę w intencji kresowe-
go medyka odmówił ks. ppłk. Mariusz Ant-
czak i poświęcił tablicę. Apel Pamięci, skła-
danie wieńców (szczególnie okazale prezen-
tował się wieniec od premiera Morawickie-
go) i Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskie-
go zwieńczyły ofi cjalną część uroczystości.

DR N. MED. ZBIGNIEW KOPOCIŃSKI,
DR N. MED. KRZYSZTOF KOPOCIŃSKI

Tablica ku czci płk. dr. Wacława Michała Szredersa (1874-1964) 

Płk dr Wacław Michał Szreders
Urodził się 28 września 1874 r. Birżach, w ówczesnej guberni witebskiej, w szlacheckiej rodzinie Donata i Lu-
dwiki z domu Petryżyckiej. Dziadek, Michał Szreders, wziął udział w powstaniu styczniowym. W wyniku popo-
wstaniowych represji rodzina zubożała, nie była w stanie finansować studiów młodego Wacława, jedyną szan-
sę dawały bezpłatne studia w akademiach wojskowych. W latach1893–1898 studiował w Cesarskiej Akademii 
Wojskowo-Medycznej w Petersburgu, uzyskując dyplom lekarza cum eximia laude. Od 1903 r. służył w 29. Flo-
tylli Morskiej w Sewastopolu. Wziął udział w wojnie japońsko-rosyjskiej, jako ordynator na statku szpitalnym 
„Kostroma”. W rezultacie klęski flotylli rosyjskiej w bitwie morskiej pod Cuszimą (27-28 maja 1905), jego sta-
tek został wzięty do niewoli. Po uwolnieniu został skierowany do Cesarskiej Akademii Wojskowo-Medycznej 
w Petersburgu, w 1906 r. awansowany na radcę dworu, w 1907 r. uzyskał doktorat. Po powrocie do Sewasto-
pola ordynator Szpitala Wojskowego Marynarki Wojennej, od 1912 r. starszy ordynator i kierownik pracowni 
chemiczno-bakteriologicznej, w 1917 r. mianowany radcą stanu. W styczniu 1918 r. Inspektor Sanitarny Por-
tu w Sewastopolu i Naczelny Lekarz Szpitala Wojskowego Marynarki Wojennej. 
Jesienią 1918 r. wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego, w randze kapitana objął stanowisko prosektora 
anatomii patologicznej Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej komendant 
Szpitala Wojskowego w Żyrardowie, odznaczony Krzyżem Walecznych, awansowany do stopnia podpułkownika, 
a w 1921 r. – pułkownika. Pełnił m.in. funkcję Szefa Sanitarnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu 
nad Bugiem i Szefa Sanitarnego DOK III w Grodnie. Przyczynił się do rozwoju medycyny wojskowej na Kresach 
Wschodnich RP. Organizator i prezes Wojskowego Klubu Wioślarskiego „Niemen” w Grodnie. W listopadzie 1928 
r. kierownik pracowni statystycznej w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie, w następnym roku kierow-
nik pracowni anatomo-patologicznej, służbę pełnił do czasu przeniesienia w stan spoczynku z dniem 28 lutego 
1930 r. Podjął pracę jako zastępca Naczelnego Lekarza Ubezpieczalni Społecznej w Żyrardowie. W czasie niemiec-
kiej okupacji dorabiał jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie. Po kapitulacji Powstania Warszawskie-
go wysiedlony wraz z całą ludnością cywilną. W dniu 9 października 1945 r. został ordynatorem Wojewódzkie-
go Zakładu Leczniczo-Wychowawczego w Istebnej (późniejszym Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym dla 
Dzieci i Młodzieży). W 1959 r. uznany specjalistą drugiego stopnia z zakresu ftyzjatrii dziecięcej. Pracę zawodową 
zakończył 30 czerwca 1961 r. Zmarł 22 listopada 1964 r. w Istebnej.



14 NASZA SŁUŻBA

Andrzej Machnowski jest reżyserem, ope-
ratorem, scenarzystą oraz producentem. Na-
grodzony fi lm jego autorstwa przybliża po-
stać prymasa seniora, abp. Henryka Muszyń-
skiego – począwszy od wczesnego dzieciń-
stwa spędzonego w rodzinnej Kościerzynie, 
poprzez lata wojenne, seminarium w Pelpli-
nie, zagraniczne studia i pracę naukową aż 
po posługę biskupią, najpierw we Włocław-
ku, a potem w Gnieźnie – jako arcybiskupa 
metropolity gnieźnieńskiego, wreszcie – Pry-
masa Polski. Premierowy pokaz fi lmu miał 
miejsce 3 października w warszawskim kinie 
„Atlantic”.

Ks. płk SG Zbigniew Kępa, wręczając 
Złotą Szablę Andrzejowi Machnowskiemu 
w imieniu bp. Józefa Guzdka, który nie mógł 
przybyć na uroczystość, powiedział, że jest 
ona przyznawana w roku szczególnie waż-
nym dla Ordynariatu Polowego, gdy świętu-
je on stulecie istnienia. Autor fi lmu „Prymas 
Dialogu – In Verbo Tuo” odbierał nagrodę, 
nie kryjąc wzruszenia. Podzielił się z uczest-
nikami gali osobistym wyznaniem: „Ostatnio 

byłem poddany bardzo poważnej operacji na 
sercu, ważyły się losy mego życia. Przez pięć 
godzin byłem już na tamtym świecie, podsze-
dłem do św. Piotra, a on jak mnie zobaczył 
powiedział: «O pan Machnowski, znamy, 
znamy… Co do raju by się chciało? Nie, wra-
caj na Ziemię, musisz fi lmy skończyć». Bar-
dzo dziękuję” – zakończył wzruszony.

Służba historii i tradycji

W kategorii Nagrody Specjalne Różę Lu-
tra, nagrodę bp. płk. Mirosława Woli, Ewan-
gelickiego Biskupa Wojskowego, otrzymał 
Andrzej Sapija za fi lm „W naszym miastecz-
ku wojna”, opowiadający o wybuchu II woj-
ny światowej z perspektywy Grodziska Ma-
zowieckiego. Natomiast Ikonę, nagrodę
abp. Jerzego Pańkowskiego, Prawosławnego 
Ordynariusza Wojskowego wręczono  Lesz-
kowi Wiśniewskiemu za fi lm „I wasze zapo-
mniane odnajdziem nazwiska”, przedstawia-
jący historię człowieka, który opiekuje się 
grobami na Polesiu Wołyńskim.

W kategorii Film dokumentalny Srebrna 
Szabla przypadła w udziale Dagmarze Fur-
gał za fi lm „Słudzy Wolności”, który przed-
stawia historię duszpasterstwa wojskowe-
go w Polsce, a w szczególności sto lat istnie-
nia Biskupstwa Polowego. Oprócz historycz-
nego tła dokument pokazuje także o bieżącą 
działalność kapelanów wojskowych w kraju 
i na misjach. 1 września premiera fi lmu mia-
ła miejsce na antenie TVP 3. Srebrną Szablę 
podczas gali festiwalowej wręczył reżyser-

ce fi lmu Dagmarze Furgał Jacek 
Macyszn, dyrektor Muzeum Or-
dynariatu Polowego. 

Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Historycznych i Woj-
skowych jest corocznym wy-
darzeniem artystycznym, któ-
re promuje sztukę fi lmową, bę-
dącą ważnym składnikiem pol-
skiego dziedzictwa narodowego, 
stanowiącego część europejskiej 
kultury duchowej. 

Festiwal jest inicjatywą Fun-
dacji Projektów Autorskich Ars 
Creatori, utrzymuje dystans wo-
bec bieżącej polityki, tworzy 
swoistą niezależną fi lmową plat-
formę wymiany idei, niezbęd-

nych do rozumienia świata, w którym żyje-
my i skupiania się na całorocznej, niekomer-
cyjnej promocji wiedzy historycznej i patrio-
tycznej. – Od dziesięciu lat festiwal funkcjo-
nuje w sposób wolontaryjny, wyrobił sobie 
pewną markę, pewien standard i nie jest ła-
two go utrzymać – poskreśla Andrzej Brzo-
za, dyrektor programowy festiwalu. Arty-

21 października w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie rozpoczął się X Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych. 
Podczas uroczystej gali wręczono nagrody, repliki historycznych polskich szabel wojskowych, w czterech kategoriach: Film dokumentalny, 
Film wojskowy, Nagrody Specjalne oraz Wyróżnienia.  Nagrodę specjalną biskupa polowego WP Józefa Guzdka – Złotą Szablę – otrzymał An-
drzej Machnowski za film „Prymas Dialogu – In Verbo Tuo”. W imieniu ordynariusza wojskowego nagrodę wręczył ks. płk SG Zbigniew Kępa.

ści fi lmowi, w tym także reprezentujący wie-
le armii świata, zgłaszają do niego wartościo-
we fi lmy o aktywności sił zbrojnych na rzecz 
bezpieczeństwa międzynarodowego. 

W tym roku do konkursu wpłynęło 27 fi l-
mów historycznych, dokumentalnych i woj-
skowych. Jury przyznało piętnaście nagród 
i wyróżnień, w tym osiem szabel festiwalo-
wych – w tym z okazji dziesięciolecia festi-
walu roku orły w rękojeściach otrzymały ru-
binowe oczy. Jednym z patronów honoro-
wych X MFFHiW jest biskup polowy WP 
Józef Guzdek, wśród patronów znalazło się 
Muzeum Ordynariatu Polowego WP, a Ordy-
nariat Polowy jest jednym z dobrodziejów fe-
stiwalu. 

Podczas gali, współprowadzący ją An-
drzej Brzoza powiedział o festiwalu: „To jest 
służba. Służba historii, służba tradycji, służba 
temu czemu jesteśmy winni nasze działania. 
Chcemy, aby to się utrwalało”. 

Festiwal trwał od 21 do 25 październi-
ka, jednak organizatorzy przez cały rok nie-
komercyjnie będą promować festiwalowe fi l-
my w Polsce i za granicą. Pokazy zaplanowa-
ne zostały, m.in. przez: Tatra House w Chica-
go i Illinois, FMT Litwa w Sołecznikach oraz 
Ofi cynę Filmową Galicja w Krakowie, War-
szawski Klub Seniorów Lotnictwa w sali Klu-
bu Aviator. Więcej informacji można znaleźć 
na stronach wymienionych instytucji. 

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA 

X Międzynarodowy Festiwal filmów Historycznych i Wojskowych
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Andrzej Machnowski odbiera Złotą Szablę

Laureaci na wspólnej fotografii
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PKW AFGANISTAN 
8 października w kaplicy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bagram 
sierżant Christopher Michael Ellis, żołnierz armii USA przyjął sakra-
menty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest św., komunię św. oraz 
sakarament bierzmowania. W ten sposób został on włączony do wspól-
noty Kościoła rzymskokatolickiego diecezji wojskowej USA. Celebrują-
cym sakramenty był ks. kpt Sebastian Semrau – kapelan PKW. 

W ceremonii, która odbyła się podczas Mszy św. uczestniczyli pol-
scy i amerykańscy żołnierze oraz kapelani US Army różnych wyznań. 
Za zgodą Biskupa Polowego Wojska Polskiego polski kapłan udzielił 
Amerykaninowi sakramentu bierzmowania. Po raz pierwszy w ży-
ciu uczestniczył w on pełni we Mszy św., przyjmując Ciało Pańskie. 

Niezwykle wzruszony Christopher podziękował polskiemu kape-
lanowi i wszystkim modlącym się w jego intencji. Przed nim wiel-
kie wydarzenia: zakończenie misji w Afganistanie i powrót do domu, 
gdzie czeka na niego narzeczona, Polka. Termin ślubu już dawno 
ustalony. KS. KPT. SEBASTIAN SEMRAU

PRASZKA
11 października odbyło się otwarcie wystawy „Na straży granic. Straż 
Graniczna II Rzeczypospolitej na zachodnim odcinku granicy pol-
sko-niemieckiej”. Autorem i inicjatorem wystawy jest dr Ksawery Ja-
siak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych we Wrocławiu De-
legatury w Opolu. Niektóre materiały i eksponaty pochodzą z pry-
watnych zbiorów st. chor. sztab. SG Tadeusza Pruchniewskiego, eme-
rytowanego funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Honorowym patronatem wystawę objęli Minister Obrony Narodo-
wej oraz Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Wartę ho-
norową wystawiła PSG Opole oraz MON. W wystawie wzięli udział 
– obok komendanta ŚlOSG, płk. SG Adama Jopka i komendanta PSG 
w Opolu ppłk. SG Jerzego Łukasika – przedstawiciele z komendy od-
działu i placówki w Opolu. Byli także obecni reprezentanci lokalnych 
władz samorządowych, MON i uczniowie szkoły podstawowej.

Celem wystawy jest przedstawienie fragmentu historii Straży Gra-
nicznej na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej w okre-
sie międzywojennym XX w. oraz ukazanie jej roli ze szczególnym 
uwzględnieniem wykonywanych przez nią zadań i czynności służbo-
wych, odzwierciedlających ówczesną sytuację w II Rzeczpospolitej. 
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających muzeum w Praszce do 
końca roku.  KS. PPOR. SG ARTUR SUSKA

WROCŁAW
W sobotę 12 października wolontariusze Duszpasterstwa Akademic-
kiego „Nieśmiertelni” z Akademii Wojsk Lądowych po raz kolejny 
wzięli udział w corocznej akcji „Wielkie tchnienie życia” zorganizo-
wanej przez Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Wydarzenie miało miejsce na wrocławskim Rynku, gdzie mło-
dzi ludzie zaangażowani w wolontariat hospicyjny promowali dzia-

łalność dziecięcego hospicjum poprzez spotkanie z  „małymi” pod-
opiecznymi i ich rodzinami, zabawy z dziećmi, rozmowy z dorosłymi 
o tym, że „Hospicjum to też życie”, a także poprzez stworzenie błękit-
nej wstęgi życia. DA „NIEŚMIERTELNI”

PKW EU SOPHIA
W poniedziałek 14 października we włoskiej bazie lotniczej Sigonel-
la odbyła się ceremonia przekazania obowiązków dowódcy. Dowódca 
III zmiany kmdr por. pil. Cezary Zygmunt w obecności przedstawi-
ciela dowódcy operacyjnego RSZ płk Dariusza Skrodzkiego przeka-
zał dowodzenie kontyngentem kmdr ppor. pil. Sebastianowi Stypuł-
kowskiemu, dowódcy IV zmiany PKW EU SOPHIA.

Ks. kmdr por. Adam Rogacki, kapelan III zmiany PKW EU
SOPHIA w imieniu biskupa polowego Józefa Guzdka wręczył medal
„W Służbie Bogu i Ojczyźnie” dowódcy kmdr. por. pil. Cezaremu Zyg-
muntowi, który zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby zadania sta-
wiane przed kontyngentem wykonywane były na najwyższym poziomie.

W niedzielę 20 października w kaplicy w intencji rozpoczęcia
IV zmiany sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ka-
pelan zmiany ks. ppor. Mariusz Gawłowski. We Mszy świętej udział 
wzięli: dowódca IV zmiany kmdr ppor. pil. Sebastian Stypułkowski, 
zastępca dowódcy kmdr ppor. Miron Grochulski oraz licznie zebrani 
żołnierze.   KMDR PPOR. KRZYSZTOF CASTA

BEMOWO PISKIE
16 października miała miejsce wizyta dwunastu generałów armii 
amerykańskiej, angielskiej, chorwackiej, rumuńskiej i polskiej na 
terenie Komendy Poligonu OSPWląd. Delegacji przewodził dowo-
dzący formacją Marines przedstawiciel USA przy siedzibie NATO 
w Brukseli   gen. Lt. John K. Love. Delegacji polskiej przewodził
gen. bryg. Norbert Iwanowski. 

Na początku wspólnego spotkania w sztabie IFP odbył się bre-
fi eng z poszczególnymi dowódcami grup IFP. Po nim miało miejsce 
spotkanie z żołnierzami IFP na placu apelowym Komendy Poligonu
i  prezentacja sprzętu wojskowego poszczególnych grup. Następnie 
delegacja przemieściła się na teren poligonu, gdzie odbyła się symu-
lacja współdziałania IFP w rejonie zagrożenia.  XKK

GDYNIA 
We wtorek 22 października w Akademii Marynarki Wojennej odby-
ła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem „Młoda Krew 
Ratuje Życie”. Organizatorami byli: Klub HDK PCK przy AMW i Sa-
morząd Studentów AMW, we współpracy z Wojskowym  Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. W Sali Kolumnowej 
AMW stawili się licznie podchorążowie, podofi cerowie i ofi cerowie. 
Wspierał wszystkich kapelan AMW ks. ppor. Tomasz Wojciechow-
ski, który także podzielił się swa krwią. 44 osoby oddały 19800 ml 
krwi.  XTM




