
DWUTYGODNIK
ORDYNARIATU
POLOWEGO
ROK XXVI NR 19 (563)
1-15 LISTOPADA 2017 R. 

WWW. ORDYNARIAT.PL ISSN 1231-6911

Modlitwa za żołnierzy
i kapelanów

„Ja ich tak nie zostawię”
– św. Brat Albert Chmielowski

O instrukcji KEP w sprawie 
muzyki kościelnej

s. 8-9 s. 12-13s. 3-4

Modlitwa za tych,
którzy odeszli

NS_nowy_19_2017.indd   1 2017-11-08   14:50:12



2 NASZA SŁUŻBA

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewange-
lii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumie-
nia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Na okładce:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie,
fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 8 listopada 2017 r.

O
jciec Święty zaznaczył, że zgroma-
dzonych wiernych łączy nadzieja.
– Każdy z nas może powtórzyć 
w swoim sercu słowa Hioba: „ja 

wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi 
jako ostatni” – stwierdził Franciszek. Pod-
kreślił, że jest to nadzieja spotkania każdego 
z nas z Bogiem. Nadzieja, która nie zawodzi. 
Dodał, że rodzi się ona i ma jednak i ma swoje 
korzenie w licznych ludzkich ranach. I wtedy 
chcemy powiedzieć Bogu: ja wiem, Wybawca 
mój żyje, ale, Panie, powstrzymaj swój gniew! 
Prosimy wtedy: nigdy więcej wojny, tej bezsen-
sownej rzezi, jak powiedział Benedykt XV.

Papież zauważył, że chcielibyśmy żywić 
nadzieję bez tego zniszczenia, bez setek ty-
sięcy młodych ludzi, których nadzieje zostały 
zniweczone. – Musimy powiedzieć to dzisiaj, 
gdy modlimy się za wszystkich zmarłych, ale 
w tym miejscu szczególnie za tych chłopców, 
dzisiaj, gdy świat po raz kolejny pogrążony jest 
w innej wojnie i przygotowuje się do silniejsze-
go zaangażowania się w wojnę: Nigdy więcej 
Panie! Z wojną traci się wszystko – podkreślił 
Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał postać starusz-
ki patrzącej na ruiny Hiroszimy i mówiącej: 
„Ludzie czynią wszystko, by wypowiedzieć 
i prowadzić wojnę, a w końcu niszczą samych 
siebie”. – Taka jest wojna. Jest niszczeniem 
nas samych. Z pewnością ta staruszka straci-
ła dzieci i wnuki. Miała jedynie ranę w sercu 
i łzy. Jeśli przeżywam dziś dzień nadziei, to jest 
to również dzień łez – powiedział papież.

Franciszek przypomniał łzy kobiet płaczą-
cych, gdy otrzymywały wiadomość o śmierci 
swoich najbliższych. – Tych łez ludzkość nie po-
winna dziś zapominać, a także pychy ludzkości, 
która niczego się nie nauczyła i zdaje się, że nie 
chce się nauczyć – stwierdził Ojciec Święty.

Papież zauważył, że często ludzkość myśli 
o wojnie jako drodze do postępu, sposobie 

Niech Pan da nam łaskę 
opłakiwania ofiar wszystkich wojen

budowania nowego świata, czynienia wiosny. 
A kończy się ona okrutną zimą, panowaniem 
terroru i śmierci.

– Dzisiaj modlimy się za wszystkich 
zmarłych, ale szczególnie za tych młodych, 
w chwili gdy wielu umiera w bitwach każde-
go dnia tej wojny «w kawałkach». Módlmy 
się także za zmarłych w wojnach dnia dzi-
siejszego, w tym niewinne dzieci. Śmierć jest 
owocem wojny. Niech Pan da nam łaskę pła-
czu – zakończył swoją homilię Franciszek.

Przed Mszą św. Ojciec Święty przeszedł 
między rzędami grobów z bukietem białych 
róż, które kładł na krzyżach bezimiennych 
mogił. Następnie stanął pośród grobów 
i w skupieniu się modlił.

Cmentarz wojsk amerykańskich w Net-
tuno znajduje się ok. 38 km na południe od 
Rzymu, w północnej części miasta. Zajmuje 
obszar 35 ha. Pochowano na nim 7862 żołnie-
rzy amerykańskich, poległych na Sycylii, pod 
Salerno, Anzio, w walkach na północy Włoch, 
oraz w operacjach morskich i lotniczych. Na 
marmurowych ścianach kaplicy wyryto 3094 
nazwiska zaginionych. Na 490 grobach nie ma 
żadnych nazwisk, leżących tam żołnierzy nie 
udało się zidentyfi kować. Cmentarz powstał 
w połowie lat 50. XX wieku.

W drodze powrotnej z Nettuno Ojciec 
Święty zatrzymał się w Grotach Ardeatyńskich 
na przedmieściach Wiecznego Miasta. Fran-
ciszek pozdrowił obecnych – krewnych osób, 
które padły ofi arą masowej egzekucji 335 Wło-
chów i Żydów przeprowadzona przez funkcjo-
nariuszy SS 24 marca 1944 r. Został też powi-
tany przez przedstawicieli gminy żydowskiej. 
Następnie przedstawiciel włoskich sił zbroj-
nych oprowadził papieża po tym miejscu.

Franciszek pozostał na chwilę dłuższej 
modlitwy w milczeniu przy pomniku upa-
miętniającym ofi ary niemieckiej zbrodni. 
Rozmawiał ponadto z głównym rabinem 

Rzymu, Riccardo Di Segnim, który opowie-
dział mu o cierpieniach 73 ofi ar wywodzą-
cych się ze społeczności żydowskiej. Papież 
złożył też kwiaty na tablicach upamiętniają-
cych poszczególne osoby.

Rabin di Segni odmówił w języku hebraj-
skim kadisz – żydowską modlitwę za zmar-
łych, po czym głos zabrał papież. – Spraw 
Panie, abyśmy w tym miejscu poświęconym 
pamięci poległych za wolność i sprawiedli-
wość zdjęli sandały egoizmu i obojętności 
i poprzez gorejący krzew tego mauzoleum 
usłyszeli w milczeniu Twoje imię, Boże Abra-
hama, Izaaka i Jakuba, Boże Jezusa, Boże 
żyjących. Amen – powiedział Papież Franci-
szek.

Po powrocie do Watykanu Ojciec Święty 
udał się do Grot Watykańskich i modlił się 
przy grobach spoczywających tam swoich 
poprzedników na Stolicy Piotrowej. 

ZA KAI

Papież Franciszek modlił się na cmentarzu wojsk amerykańskich w Nettuno

O łaskę opłakiwania ofiar wszystkich wojen i pokój na świecie modlił się 2 listopada 
papież Franciszek podczas Mszy św. na cmentarzu wojsk amerykańskich w Nettuno,
w pobliżu Rzymu.
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Modlitwa za żołnierzy i kapelanów

B
iskup polowy Józef Guzdek modlił 
się 31 października przy grobach 
żołnierzy i kapelanów na Cmenta-
rzu Wojskowym na warszawskich 

Powązkach. Biskupowi polowemu towarzyszył 
ks. ppłk Mariusz Tołwiński – proboszcz kate-
dry polowej oraz pracownicy Kurii Ordynaria-
tu Polowego.

Wizytę na cmentarzu bp Guzdek rozpo-
czął od zapalenia znicza przy grobie ks. płk. 
Jana Mrugacza – kapelana saperów. Ordyna-
riusz wojskowy modlił się także przy pomni-
ku ofi ar katastrofy smoleńskiej i nawiedził 
kwaterę „Ł”, z której wydobyto szczątki bo-
haterów polskiego podziemia, ofi ar reżimu 
komunistycznego.

Duchowni odwiedzili także kwatery żoł-
nierzy Powstania Warszawskiego, Dolinkę 
Katyńską oraz kwaterę poległych w wojnie 
obronnej 1939 r.

Kapelani modlili się także w kwaterze 
obrońców Ojczyzny z wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 r. oraz przy grobie płk. Zyg-
munta Łabędzkiego ps. „Łoś” – pierwszego 
dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP.

Przed południem bp Guzdek odprawił 
Mszę św. w intencji poległych i zmarłych 
żołnierzy, pracowników wojska, weteranów 
i kombatantów, a także członków ich rodzin. 
Wspominał m.in. spoczywających w katedrze 
polowej bp. Władysława Bandurskiego, bp. Ta-
deusza Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego.

PKW Rumunia 

W niedzielę, 29 października, żołnierze 
I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go w Rumunii spotkali się z Polonią mieszka-
jącą w Bukareszcie. Spotkanie rozpoczęło się 

B

Cmentarz Bellu w Bukareszcie
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na cmentarzu Bellu i połączone było z pro-
wadzoną przez żołnierzy kontyngentu akcją 
„Żołnierska Pamięć”.

Rozpoczynając swój pobyt w stolicy Ru-
munii żołnierze wraz z przedstawicielami 
Polonii udali się na bukareszteński zabytko-
wy cmentarz Bellu, zwany też cmentarzem 
Șerban Vodă, odpowiednik warszawskich 
Powązek, gdzie spoczywają najwybitniejsi 
rumuńscy pisarze, artyści, naukowcy i poli-
tycy. Wizyta na nim to doskonała lekcja hi-
storii Rumunii obejmująca ostatnie 150 lat. 
Znajduje się tu m.in. grób Mihaia Eminescu, 
uznawanego za największego poetę literatury 
rumuńskiej. W trakcie spaceru po założonej 
w 1858 r. i liczącej dziś 28 hektarów nekro-

polii, nasi żołnierze odszukali na jego kato-
lickiej części, dawny grób płk. Józefa Becka, 
w którym były minister spraw zagranicznych 
RP i legionista był pochowany do 1991 r., 
kiedy to jego doczesne szczątki powróciły do 
Ojczyzny i zostały pochowane na Cmentarzu 
Wojskowym na warszawskich Powązkach. 

Polscy żołnierze uporządkowali groby, 
ozdobili je biało-czerwonymi kwiatami i za-
palili znicze pamięci. Ks. mjr Tomasz Kraw-
czyk poprowadził modlitwę za zmarłych przy 
grobowcu rodziny Skupiewskich. Spoczywa 
w nim Lucjan Skupiewski, który przez kilka 
miesięcy w 1923 r. był burmistrzem stolicy 
Rumunii. Był on pradziadkiem śp. prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego. Jak podaje na swej 
stronie Ambasada Polska w Rumunii Lucjan 
Skupiewski był przyjacielem króla Rumunii 
Karola II. Córka Lucjana, Kornelia Zoe Sku-
piewska wyszła za płk. Wincentego Jasiewi-
cza, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, 
kawalera orderu wojennego Virtuti Militari 
V klasy. Płk Wincenty Jasiewicz jest również 
pochowany w tym grobowcu. Ich córka Ja-
dwiga, żona Rajmunda Kaczyńskiego była 
matką śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Następnie w katolickiej świątyni Sancta 
Maria Gratiarum w Bukareszcie, odprawio-
na została Msza św. w intencji Polaków spo-
czywających na cmentarzu w Bukareszcie. 
Podczas Eucharystii chor. Adrian Bieniasz, 
kierownik sekcji Żandarmerii Wojskowej 
w PKW Rumunia, wprowadził relikwie
św. Jana Pawła II. Następnie zostało odczy-
tane pismo kard. Stanisława Dziwisza po-
twierdzające ich autentyczność. We wspólnej 

Cmentarz Wojskowy na Powązkach – Dolinka Katyńska
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modlitwie uczestniczyli licznie przybyli Po-
lacy, mieszkający w stolicy Rumunii, na czele 
z Bogdanem Polipciucem – prezesem „Domu 
Polskiego” w Bukareszcie.

W homilii ks. mjr Tomasz Krawczyk po-
wiedział m.in., że św. Jan Paweł II, syn ofi -
cera Wojska Polskiego, był przede wszystkim 
człowiekiem wielkiej modlitwy. – Długie 
godziny spędzał w swojej kaplicy na adoracji 
Jezusa Chrystusa. Jego najbliżsi współpra-
cownicy dają tego świadectwo. Jednym ze 
świadków modlitw św. Jana Pawła II był jego 
osobisty sekretarz kard. Stanisław Dziwisz, 
który przekazał nam relikwie – cząstkę krwi
św. Jana Pawła II – powiedział kapelan. 

Na zakończenie wierni odśpiewali Litanię 
do św. Jana Pawła II, podczas której każdy 
mógł podejść, osobiście ucałować i uczcić re-
likwie świętego papieża. – Jesteśmy wdzięcz-
ni, że mogliśmy dziś uczestniczyć we Mszy św. 
w języku polskim, z naszymi polskimi żołnie-
rzami, którzy realizują swoje zadania w ra-
mach sojuszu NATO w Rumunii. Dziękujemy 
za wspólnotę modlitwy za zmarłych i wygło-
szoną przez ks. kapelana Tomasza homilię
– powiedział prezes Bogdan Polipciuc.

Na zakończenie kapelan kontyngentu, 
w imieniu dowódcy PKW mjr. Pawła Cupy 
podziękował ks. Eugenowi Bartosowi – pro-
boszczowi parafi i za umożliwienie sprawo-
wania Mszy św. dla Polonii. – Życzę wam, 
żebyście ofi arnie służyli Bogu i swojej Oj-
czyźnie, byli świadkami Chrystusowej Ewan-
gelii i polskości na świecie, tak jak to robił 
przez lata św. Jan Paweł II, wasz wielki rodak 
– powiedział ks. Eugen Bartos.

PKW KFOR Kosowo

1 listopada 2017 r. żołnierze XXXVI 
zmiany PKW KFOR pamiętali o zmarłych 
i okazali im szacunek. W ramach akcji „Żoł-
nierska Pamięć” odwiedzili miejsce w Ma-
cedonii, w którym w dniu 4 marca 2003 r. 
dwóch polskich żołnierzy misji pokojowej 
NATO, sierż. Paweł Legencki oraz sierż. 
Piotr Mikułowski, na służbie. Ppłk Robert 
Kruz w imieniu dowodzonego przez siebie 
kontyngentu zapalił w tym miejscu symbo-
liczny znicz. Modlitwę w intencji zmarłych 
rodaków poprowadził kapelan kontyngentu 
ks. por. Sławomir Bylina.

W wieczór poprzedzający uroczystość 
Wszystkich Świętych przeprowadzono także 
uroczysty capstrzyk, stanowiący wyraz sza-
cunku i pamięci historycznej o polskich żoł-
nierzach, którzy stracili życie pełniąc służbę 
w misjach zagranicznych na Bałkanach.

PKW RSM Afganistan 

W tym szczególnym dniu, jakim jest 
uroczystość Wszystkich Świętych, cały stan 
osobowy kontyngentu VI zmiany PKW RSM 
Afganistan spotkał się na Apelu Pamięci, aby 

uhonorować tych, którzy na przestrzeni kil-
kunastoletniej służby w Afganistanie złożyli 
najwyższą ofi arę – swoje życie. 

W trakcie uroczystości dowódca PKW RSM 
Afganistan płk Piotr Fajkowski podkreślił świą-
teczny charakter tego dnia. Po Apelu Pamięci 
delegacja składająca się z polskich i amery-
kańskich żołnierzy zapaliła symboliczny znicz 
przy „ekwipunku” koalicyjnego misjonarza. 
Odegrano melodię utworu „Śpij kolego”. Na-
stępnie żołnierze VI zm. PKW Afganistan 
RSM udali się do kaplicy, gdzie została od-
słonięta i poświęcona tablica upamiętniają-
ca poległych żołnierzy służących w Gwardii 
Narodowej Stanu Illinois, powstała z inicja-
tywy kapelana VI Zmiany, ks. por. Krzysztofa 
Ziobro. Odsłonięcia dokonał z-ca dowódcy 
Task Force White Eagle LTC Corey L. Wise, 
a poświęcenia kapelan U.S. Air Force CPT 
Arkadiusz Szyda. Na znak symbolu wiecznej 
pamięci zapalono znicze przy trzech tablicach: 
polskich, amerykańskich misjonarzy, którzy 

polegli poza granicami kraju oraz za 96 ofi ar, 
które oddały życie w służbie Ojczyzny, w kata-
strofi e lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze
na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Kolejnym punktem obchodów była Msza 
św., którą celebrowali ks. por. Krzysztof 
Ziobro z PKW i ks. CPT Arkadiusz Szyda
z US Air Force. – Oczyma duszy widzimy tych, 
których kochaliśmy i kochamy nadal. Pamię-
tamy naszych kolegów, którzy tutaj oddali 
swoje życie. Być może wspominamy ostatnią 
rozmowę, ostatnią kawę, herbatę, ostatni pa-
trol czy nawet zapalony papieros. Myślimy 
o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do 
Niebieskiej Ojczyzny, do domuOjca – mówił 
kapelan kontyngentu. 

Żołnierze kontyngentu wraz z żołnierza-
mi armii amerykańskiej modlili się w intencji 
swoich bliskich zmarłych i chociaż znaleźli 
się z dala od najbliższych, od ich mogił i gro-
bów, zapalili symboliczny znicz pamięci dla 
spoczywających na polskiej i amerykańskiej 
ziemi.

PKW Łotwa

We wtorek, 31 października polscy żoł-
nierze z PKW Łotwa wraz z kapelanem udali 
się na cmentarz św. Michała w Rydze w celu 
uporządkowania grobów na uroczystości 
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych.

Na cmentarzu tym spoczywają m.in.
prof. Konstanty Ronczewski, architekt i ar-
tysta, wykładowca Uniwersytetu Łotew-
skiego oraz Ita Kozakiewicz, działaczka 
polonijna, założycielka Związku Polaków 
na Łotwie i deputowana do Rady Najwyż-
szej Łotwy.

Żołnierze odwiedzili też Cmentarz Bra-
terski, na terenie którego znajduje się kaplica 
Orderu Wojennego Pogromcy Niedźwiedzia 
(Lāčplēsisa). Jest to najwyższe łotewskie od-
znaczenie wojskowe, ustanowione11 listo-
pada 1919 r. Przyznaje się je osobom, które 
podczas wojny o niepodległość wykazały się 
wyjątkowym bohaterstwem w walce i nara-

żały się w obronie wolności, honoru i chwały 
Łotwy. We wnętrzu kaplicy widnieją wyryte 
nazwiska wszystkich jego kawalerów m.in.: 
marszałków Polski Józefa Piłsudskiego, który 
otrzymał Order Wojenny Pogromcy Niedź-
wiedzia I klasy 12 marca 1922 r. i gen. Edwar-
da Rydza-Śmigłego.

W uroczystość Wszystkich Świętych, 
w kaplicy Camp Adazi, odprawiona została 
Msza św. przez ks. mjr. Grzegorza Przewroc-
kiego, w której uczestniczyli żołnierze PKW. 
W Dzień Zaduszny, Dowódca I zmiany
PKW Łotwa, mjr Marek Potorski, wraz z ka-
pelanem, delegacją żołnierzy oraz wojsko-
wą asystą udał się na polskie groby w celu 
uczczenia pamięci, oddania hołdu, wspólnej 
modlitwy i zapalenia symbolicznego znicza. 
W tym dniu również polscy żołnierze uczest-
niczyli we Mszy św. sprawowanej za wszyst-
kich wiernych zmarłych i poległych w woj-
nach o niepodległość naszej Ojczyzny.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Cmentarz św. Michała w Rydze
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99 rocznica powstania Sztabu Generalnego WP

N
a początku Mszy św. przy ołtarzu 
stanął poczet sztandarowy Batalionu 
Reprezentacyjnego WP.

W homilii bp Guzdek zwrócił 
uwagę, że współczesnego człowieka często 
dotyka kryzys tożsamości. – Jest jeden pod-
stawowy warunek, niezbędny do tego, aby 
człowiek poświęcił swoje zdrowie a nawet 
życie. Musi on znać cel, do którego zmierza 
i być przekonanym o swojej misji. Musi znać 
wartości, które są godne największych po-
święceń – powiedział.

Biskup podkreślił, że kryzys tożsamości 
jest coraz bardziej powszechny: dotyka insty-
tucji małżeństwa, powołanych do kapłaństwa, 
dociera na wielu płaszczyznach do wielu grup 
społecznych, pojawia się także w armii – we 
wspólnocie stróżów pokoju, bezpieczeństwa 
i wolności naszej Ojczyzny. 

– Co może myśleć o polskiej armii młody, 
zdolny człowiek, do którego wciąż docierają 
sprzeczne informacje o priorytetach wojska, 
o jego sile i znaczeniu, o ciągłych reformach 
w strukturach dowodzenia w siłach zbroj-
nych? Czyż nie będzie stawiał pytań: Jaki 
jest sens i czy warto być żołnierzem? Kim 
jestem jako żołnierz? – pytał bp Guzdek. Or-
dynariusz wojskowy przypomniał, że papież 
Franciszek podczas ubiegłorocznych Świa-
towych Dni Młodzieży przestrzegał przed 
„sprzedawcami dymu”, czyli ludźmi, którzy 
„sprzedają” fałszywe iluzje, czarują słowem, 
nie myśląc o konsekwencjach.

Zdaniem bp. Guzdka nie może zabraknąć 
determinacji, mądrości i odwagi, aby odpo-
wiadać na pojawiające się pytania i proble-
my. – Doświadczeni generałowie i ofi cerowie 
wiedzą, że armii jest potrzebne nowoczesne 
uzbrojenie, ale o jej sile ostatecznie decyduje 
duch żołnierza oraz świadomość jego toż-
samości. Żołnierz zawodowy, który posiada 
przymioty obywatela, człowieka wewnętrz-
nie wolnego, o prawym sumieniu, nie tylko 
wie, co robi, ale ma świadomość tego, kim 
jest. Ma swoją tożsamość i jasno nakreślony 
cel – powiedział.

Ordynariusz wojskowy spara-
frazował słowa Jezusa z odczytanej 
Ewangelii: „Żołnierz może o sobie 
powiedzieć: Ja się na to narodziłem 
i na to przyszedłem na świat, aby 
stać na straży niepodległości i suwerenno-
ści Ojczyzny. Moim powołaniem jest służba 
sprawie pokoju i bezpieczeństwa. W obronie 
tych wartości jestem gotów przelewać krew 
a nawet poświęcić swoje życie”. Jak podkreślił 
bp Guzdek, „decyzja o wstąpieniu w szeregi 
Wojska Polskiego to nie kaprys, ale świado-
my i wolny wybór motywowany pragnieniem 
służenia najwyższym wartościom”.

Bp Guzdek zauważył, że stulecie SGWP 
będzie ważnym wydarzeniem dla całego śro-
dowiska Wojska Polskiego. – Z dzisiejszym 
dniem wchodzimy w setny rok istnienia tej 
najważniejszej instytucji w strukturach pol-
skiej armii. Wszyscy noszący mundury Woj-
ska Polskiego oczekujemy od Was jasnych, 
konkretnych i nie spóźnionych odpowiedzi na 
pytania nurtujące ludzi, którzy złożyli przysię-
gę wojskową – powiedział. Dodał, że na żoł-
nierzach SGWP ciąży obowiązek „budowania 
pozytywnego wizerunku polskiej armii nie 
tyle słowem, co konkretnymi decyzjami”. 

Na koniec życzył zebranym wewnętrznej 
wolności. – Nie możecie ulec postawie wyra-
żonej słowami: byle tylko przetrwać i nie nara-
zić się nikomu. Zbigniew Herbert w niezwykle 
trafny sposób przestrzegał przed „epidemią 
instynktu samozachowawczego” i udziałem 
w „przyspieszonych kursach padania na ko-
lana” – powiedział. Zdaniem ordynariusza 
wojskowego żołnierze SGWP muszą być ludź-
mi o prawych sumieniach. – Możecie stracić 
wszystko, co można kupić za pieniądze, ale 
nie pozwólcie na utratę tego, czego za żadne 
pieniądze kupić się nie da – spokoju sumienia. 
Prawe sumienie jest bowiem przymiotem lu-
dzi szlachetnych i wolnych – podkreślił.

Życzył też, aby pamiętali, że powinnością 
żołnierzy i pracowników SGWP „jest myśleć 
i mówić prawdę, zawsze w trosce o wzmoc-
nienie siły armii”. – Trzeba mieć odwagę, jeśli 

Służba Ojczyźnie, to służba wartościom

przyjdzie taka godzina, aby powiedzieć wiel-
kie „tak” albo wielkie „nie”. Nigdy nie pytajmy: 
„Czego żądają ode mnie okoliczności?”, ale: 
„Czego żąda ode mnie Ojczyzna?” – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk January 
Wątroba – wikariusz generalny biskupa polo-
wego, ks. płk Jan Domian – kapelan Dowódz-
twa Operacyjnego oraz ks. dr Jan Dohnalik, 
kanclerz kurii Ordynariatu Polowego.

We Mszy św. uczestniczyło liczne grono 
ofi cerów, podofi cerów i pracowników Szta-
bu Generalnego WP. Obecny był Szef Sztabu 
gen. broni Leszek Surawski wraz z zastępca-
mi i szefami poszczególnych zarządów. We 
Mszy św. uczestniczyli także uczniowie Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych o profi lu 
mundurowym z Bolimowa.

Gen. Surawski podziękował bp. Guzdko-
wi za sprawowaną Eucharystię i wręczył mu 
obraz z widokiem bazyliki Ofi arowania Naj-
świętszej Maryi Panny w Wadowicach oraz 
okolicznościowy medal z okazji 100. roczni-
cy powstania Sztabu Generalnego.

Po Mszy św. bp Guzdek, gen. Surawski 
oraz jego zastępcy złożyli kwiaty w Kaplicy 
Katyńskiej.

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 dowo-
dzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego 
Dowódcy Sił Zbrojnych.

W dniu 25 października 1918 r. ukazał się 
dekret Rady Regencyjnej, który powoływał 
do istnienia Sztab Generalny. Jego pierwszym 
szefem został gen. Tadeusz Jordan-Rozwa-
dowski.

KES

Obchody 99 rocznicy powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego za-
inaugurowano 25 października Mszą św. w katedrze polowej. Eucharystii 
przewodniczył bp Józef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy podkreślił, 
że Sztab Generalny jest „mózgiem i sercem polskiej armii”, o czym trzeba 
pamiętać szczególnie w rozpoczynającym się roku stulecia jego istnienia. Ży-
czył żołnierzom i pracownikom Sztabu, aby styl ich służby zapisał się złotymi 
zgłoskami w historii armii i naszego narodu.

Gen. broni Leszek Surawski wręcza bp. Józefowi Guzdkowi 
medal pamiątkowy Sztabu Generalnego WP
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Z
 daliście egzamin z wierności 
Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie
– mówił na początku Mszy św.
bp Józef Guzdek, wyrażając uz-

nanie dla postawy kapłanów. Biskup polo-
wy zwrócił uwagę, że beatyfi kacja ks. Jerzego 
Popiełuszki, który pełnił przymusową służbę 
w jednostce wojskowej w Bartoszycach spowo-
dowała zainteresowanie tematem byłych alum-
nów-żołnierzy. – Wyniesienie na ołtarze ks. 
Jerzego stało się okazją, by przypomnieć pol-
skiemu społeczeństwu prawdę o komunistycz-
nym systemie walczącym z Kościołem poprzez 
próby wyrywania z szeregów tych, którzy byli 
na drodze do kapłaństwa, przeszkadzając im, 
by byli sługami Boga i Kościoła – mówił.

Bp Guzdek wyraził wdzięczność Mini-
strowi Obrony Narodowej za dostrzeżenie 
i docenienie byłych alumnów-żołnierzy. – 
Dzięki decyzji obecnych władz poznaliśmy 
807 twarzy niezłomnych rycerzy Chrystusa 
i Kościoła oraz sług wolności i prawdy w na-
szej Ojczyźnie – powiedział.

W homilii abp Adam Szal podkreślił, że 
chrześcijanin jest wezwany do dawania świa-
dectwa swojej wierze. – Tego wymaga od 
niego Bóg i tego potrzebuje od niego świat, 
który zdaje się mówić coś zupełnie przeciw-
nego – powiedział.

Metropolita przemyski zwrócił uwagę, że 
jest wiele sposobów zapierania się Chrystu-
sa – Można to czynić jawnie poprzez słowa, 
poprzez kwestionowanie prawdy wiary które 
podaje Ewangelia, ale również można to ro-
bić poprzez milczenie. Wielu wybiera właśnie 
ten sposób nie chcąc się narazić środowisku, 
w którym żyje i pracuje – mówił hierarcha.

Przyznał, że można zaprzeć się Boga po-
przez rozdźwięk między tym co człowiek 

deklaruje, a czynami których dokonuje na-
zywając tę postawę „faryzejską”. – Bez wzglę-
du na to, który ze sposobów osoba wybiera 
odżegnując się od Chrystusa wyrzeka się tym 
samym przynależności do Boga – bycia Jego 
dzieckiem – ostrzegł.

Zaznaczył, że również w dzisiejszych cza-
sach wiara domaga się czytelnego świadec-
twa. – Jest to często pójście w poprzek po-
prawności społecznej czy politycznej. Bywa 

Wytrwali w powołaniu
W katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie 21 października odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich 55 byłym 
alumnom-żołnierzom, którzy odbywali przymusową służbę wojskową w jednostkach kleryckich w czasach PRL. Wśród nich znaleźli się 
metropolita przemyski abp Adam Szal i ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba.

(od prawej) abp Adam Szal, metropolita przemyski, bp Józef Guzdek,
biskup polowy WP oraz bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski

Byli alumni-żołnierze w czasie koncelebry

Uroczystość wręczenia patentów oficerskich byłym alumnom-żołnierzom

-

Fo
t. 

MO
N

Fo
t. 

ks
. p

łk 
SG

 Zb
ign

iew
 Kę

pa

NS_nowy_19_2017.indd   6 2017-11-08   14:54:46



71-15 XI 2017  19/2017

nawet i tak, że trzeba opowiedzieć się prze-
ciwko autorytetom, które może są wątpliwej 
jakości, ale zajmują wysoką pozycje w hierar-
chii społecznej – powiedział.

Podkreślił, że czas przymusowej służby 
w jednostkach wojskowych dla większości 
alumnów był okazją weryfi kacji powołania. 
– Bez względu na osobiste doświadczenia 
każdego z nas oderwanie od seminarium 
i wtłoczenie w nowe realia wystawiało nas 
na ideologiczną próbę. Jak pokazują obecne 
badania historyczne planowano poderwać 
w naszych oczach autorytet władz kościel-
nych, poddać w wątpliwość dogmaty wiary, 
czy potrzebę Kościoła jako wspólnoty wiary 
ponieważ nie dało się Go pogodzić z ideą so-
cjalistycznego państwa – mówił abp Szal.

Stwierdził, że większość alumnów wyszła 
z próby zwycięsko. – Możemy zawdzięczać 
to Bożej pomocy oraz wartościom wyniesio-
nym z formacji rodzinnej i katechetycznej, ale 
również dzięki opiece naszych duszpasterzy. 
Nie brakowało też życzliwości ludzi świec-
kich. Jako przykład arcybiskup przywołał 
postać Konstancji Skurjat, tzw. bartoszyckiej 
babci, która pomagała klerykom odbywają-
cym służbę, dożywiając ich, podtrzymując na 
duchu i wspierając materialnie.

Abp Szal powiedział, że doświadczenie 
służby wojskowej rozszerzyło spojrzenie przy-
szłych kapłanów na Kościół w Polsce. – Pozna-
liśmy również wspaniałych kolegów, z którymi 
mimo upływu lat wciąż utrzymujemy kontakty. 
Ten czas pozwolił nam także zmężnieć, ugrun-
tować się w powołaniu, nauczył dyscypliny we-
wnętrznej i zewnętrznej oraz czy sztuki poko-
nywania przeciwności – wyznał abp Szal. 

Po liturgii odczytano postanowienie Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy o mianowaniu 
byłych alumnów-żołnierzy na pierwszy sto-
pień ofi cerski. Wręczył je kapłanom minister 
Antoni Macierewicz, któremu towarzyszył bp 
Józef Guzdek.

Wyrażając uznanie dla kapłanów służą-
cych w wojsku minister Macierewicz nazwał 
ten czas współczesnymi łagrami. – Trafi liście 
do nich ponieważ byliście wierni Bogu i Oj-
czyźnie – oświadczył. Podkreślił, że odrodze-
nie Polski stało się możliwe dzięki daninie 
krwi minionych pokoleń oraz świadectwie 
wiary i przywiązania do własnej tradycji 
i tożsamości, jakie złożyli Polacy w tym rów-
nież alumni-żołnierze. – Mimo upadków 
i trudności polscy chłopi, robotnicy i inteli-
gencja szli przez te lata z wiarą, że kiedyś bę-
dzie wolna Polska i w tym duchu wychowali 
swoje dzieci – mówił Antoni Macierewicz. 

Zdaniem ministra dla wielu Polaków 
„światłem w tunelu było świadectwo kapła-
nów”. – Nikt nic nie zrozumie z historii Pol-
ski, jeżeli nie będzie miał świadomości, jak 
wielkim darem dla naszej Ojczyzny był Ko-
ściół katolicki i wiara – stwierdził minister.

Powiedział również, że poprzez przyzna-
nie byłym alumnom-żołnierzom patentów 

ofi cerskich Polska armia wraca do swoich 
korzeni. – To nie armia daje wam patenty, ale 
to wy swoim świadectwem i posługą dajecie 
jej nowe życie – podsumował Minister Obro-
ny Narodowej.

Na zakończenie ojcowie duchowni klery-
ków-żołnierzy: ks. płk Adolf Setlak i ks. Zbi-
gniew Bąkowski zostali uhonorowani meda-
lami Milito Pro Christo w dowód uznania 
i wdzięczności za pomoc duchową alumnom 
w czasie ich służby w jednostkach wojsko-
wych.

Uroczystości zwieńczyło złożenie kwia-
tów i zniczy pod tablicą smoleńską, znajdują-
cą obok wejścia do katedry polowej.

We Mszy św. uczestniczyli Sławomir Frąt-
czak – dyrektor Departamentu Edukacji Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego MON, Jan 
Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki 
Wojskowej, gen. bryg. Piotr Błazeusz ze Sztabu 

Generalnego, gen. dyw. Jan Śliwka z Dowódz-
twa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
gen. Dariusz Malinowski – przedstawiciel 
Dowództwa Operacyjnego RSZ, gen. bryg. 
Robert Głąb – dowódca Garnizonu Warsza-
wa, płk Tadeusz Szczurek – rektor Wojskowej 
Akademii Technicznej, płk Karol Malinowski 
– przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej.

W latach 1959-80, wbrew protokołowi 
wspólnej Komisji Rządu RP i Episkopatu 
Polski, sformułowanemu w związku z poro-
zumieniem państwo-Kościół z 14 kwietnia
1950 r., do wojska przymusowo wcielono 

około 3000 kleryków z diecezjalnych i za-
konnych seminariów duchownych. Funk-
cjonowały trzy jednostki specjalizujące się 
w „wychowywaniu” kleryków: w Szczeci-
nie-Podjuchach, Gdańsku i Opolu. W póź-
niejszym czasie jednostka w Opolu została 
przeniesiona do Brzegu, a jednostka z Gdań-
ska do Bartoszyc. W czasie trwania służby 
wojskowej kandydaci do kapłaństwa byli na 
różne sposoby szykanowani: zmuszano ich 
do wykonywania ciężkich, często bezsen-
sownych prac fi zycznych, uniemożliwiano 
praktyki religijne, fi zycznie i psychicznie 
znęcano się nad nimi, a także zachęcano do 
porzucenia seminariów w zamian za pomoc 
w znalezieniu mieszkania, pracy oraz miejsca 
na świeckich uczelniach. Nieznaczna część 
kleryków została pod wpływem silnej indok-
trynacji złamana i nie wróciła po odbyciu 
służby wojskowej do seminariów. Przeważa-
jąca większość pozostała wierna powołaniu.

Środowisko księży, którzy byli zmuszeni do 
odbycia podczas studiów seminaryjnych służ-
by wojskowej, kilkakrotnie zwracało się do 
kolejnych prezydentów RP, ministrów obrony 
narodowej, przewodniczących Konferencji 
Episkopatu Polski oraz biskupów polowych 
z prośbą o zauważenie i docenienie odbycia 
przymusowej, dwuletniej służby w wojsku oraz 
mianowanie ówczesnych alumnów-żołnierzy 
na pierwszy stopień ofi cerski, tak jak odby-
wało się to w przypadku studentów świeckich 
uczelni, którzy przechodzili znacznie krótsze 
przeszkolenie wojskowe.

O pomoc w odnalezieniu i nawiązaniu kon-
taktu z byłymi klerykami-żołnierzami został 
poproszony Ordynariat Polowy, który otrzy-
mał odpowiedzi od 1050 byłych alumnów-żoł-
nierzy. Ankiety zostały przekazane do Depar-
tamentu Kadr, który na ich podstawie zebrał 
dokumentację i sporządził wniosek awansowy. 
Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy księża 
otrzymali stopień podporucznika rezerwy. 
Stopień ten nie wiąże się z przywilejami prze-
widzianymi dla ofi cerów zawodowych.

MAGDALENA GRONEK,
KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

„Nikt nic nie zrozumie 
z historii Polski, jeżeli nie 
będzie miał świadomości, 
jak wielkim darem dla 
naszej Ojczyzny był Kościół 
katolicki i wiara”

Gratulacje od Ministra Obrony Narodowej
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„Ja ich tak nie zostawię”
Rok Świętego Brata Alberta (7)

Trzeba wśród nich zamieszkać

Miejscem w którym Brat Albert począł 
uprawiać ową „sztukę nad sztukami” stały się 
krakowskie ogrzewalnie. Pierwsza zorgani-
zowana została ok. 1870 r. przez prezydenta 
Krakowa Józefa Dietla (1866–1874). Jego na-
stępca, prezydent Feliks Szlachtowski (1884–
–1893), urządził dwie ogrzewalnie: męską 
przy ul. Piekarskiej 21 w baraku odziedzi-
czonym po koszarach wojskowych i żeńską 
przy ul. Skawińskiej 12. Późną jesienią i zimą 
nędzarzom i bezdomnym zapewniały nocleg 
w ogrzewanym pomieszczeniu i skromny 
posiłek. Nic więcej. Zawiadywał nimi stróż 
miejski. Biegła o nich zła sława, jako o siedli-
sku odrażającej, obsiadłej przez robactwo nę-
dzy, pozbawionej jakichkolwiek moralnych 
skrupułów.

Kiedy trafi ł tam Adam Chmielowski? 
Najprawdopodobniej w styczniu lub lutym 
1887 r. Pomysł wyprawy narodził się podczas 
balu karnawałowego w kamienicy „Pod Ba-
ranami”, urządzonego przez hr.  Adamową 
Potocką dla krakowskiej „śmietanki” arysto-
kratycznej i artystycznej. Jednym z gości był 
Adam Chmielowski.

Czy to on był pomysłodawcą nocnej 
wyprawy? Można tak sądzić. Wiadomo, że 
uczestników nocnej eskapady było trzech: 
Adam Chmielowski, hr. Ludwik Dębicki,
hr. Wodzicki. Warto dodać, że hr. Dębicki na-
zywany był „dziadowskim hrabią” – sławnym 
z dzieł dobroczynności i serca otwartego ku 
ubogim, którzy jego dom „dosłownie oble-
gali”. Niektórzy z biografów Chmielowskiego 
dodają, że tej nocnej wyprawie towarzyszyła 
policyjna ochrona. Z rozświetlonego lampio-
nami krakowskiego Rynku zdążali bowiem 
na Kazimierz, dzielnicę Krakowa o najgor-

szej w mieście reputacji, gdzie niebezpiecznie 
było poruszać się w dzień i w nocy. To tam 
mieściła się ogrzewalnia męska.

Potwierdził to w swej relacji hr. Dębicki: 
„podążamy siatką ulic, z których wieje mdły 
zapach. Ci, co nie znają tej dzielnicy, nie mogą 
sobie wyobrazić jej odrażającego brudu oraz 
występku, który tam się panoszy. Miałem 
wrażenie, że zjeżdżamy zboczem, po którym 
spływają wszystkie potoki nędzy materialnej 
i moralnej aż do zbiornika, do którego one 
wpadają, aż do samego dna wszelkiej nędzy”. 
Wreszcie doszli do dawnego wojskowego ba-
raku – krakowskiej ogrzewalni.

„Już przy wejściu chwycił nas za gardło 
straszny smród ludzkich wyziewów. Sala była 
wielka i niska, tonąca w półcieniu pełna nie-
wyobrażalnego brudu (…) Wzdłuż brudnych 
i zagrzybionych ścian stały ławki z nieheblo-
wanego drewna. Stłoczone na nich indywi-
dua, złowrogie i siejące postrach, zapijały się 
gorzałką, grały w karty i przedstawiały sobie 
nawzajem hersztów bandy. Pod ławami leżeli 
– na gołej podłodze – bo słoma sprzyjałaby 
wylęgowi robactwa – chorzy i starcy, jęcząc 
na próżno błagali o kubek wody. Blasza-
na rura prowadziła przez całą salę do pieca 
w przedsionku. Ogień podtrzymywał w nim 
stróż, nie ośmielając się zapuszczać do wnę-
trza tej nory. Pod rozpaloną rura, zwinięci 
w kłębek, leżeli mali ulicznicy i urwisze, po-
grążeni w głębokim śnie. Ich twarze pokłute 
robactwem spadającym z odzieży suszącej się 
nad ich głowami, stwarzały wrażenie, że cho-
rowali na ospę”.

Poniechajmy dalszego opisu hr. Dębickie-
go, przyrównującego obraz tego, co zobaczył 
do dantejskiego piekła; piszącego o obelgach, 
wyzwiskach, jakimi eleganckich przybyszy 
(byli przecież tego wieczora na balu) obrzu-

cili „bywalcy tej haniebnej nory”, o bezna-
dziejnym poszukiwaniu słów, które „by mo-
gły przebić mur tej wrogości i wzruszyć tych 
nieszczęśliwców, nie podsycając ich buntu”.

Szybko, przejęci grozą, opuszczali to miej-
sce ohydy i skierowanej ku nim wrogości. 
Dopiero na  Plantach, w miejscu dobrze im 
znanym, doznali wrażenia przebudzenia się 
z okropnej zmory sennej, która przecież była 
rzeczywistością. To właśnie tam hr. Dębicki 
usłyszał przyciszony głos Adama Chmielow-
skiego: „Tam trzeba wśród nich zamieszkać. 
Ja ich tak nie zostawię”.

Kiedy Adam Chmielowski pojawiał się 

W poprzednim odcinku naszego cyklu rozstaliśmy się z Adamem Chmielowskim w ważnej godzinie jego życia, kiedy w kaplicy loretań-
skiej u krakowskich kapucynów przywdział tercjarski habit III Zakonu św. Franciszka. Tamtego dnia, 25 sierpnia 1887 r., zmarł Adam 
Chmielowski, wyrafinowany intelektualista, wybitny malarz, a narodził się Brat Albert, opiekun nędzarzy W dniu tym w wyrazisty 
sposób przesunęła się dominanta jego życia. Przestało biec wedle dwóch dwu wektorów. Pierwszy to życie artysty, traktującego swą 
twórczość z wielką powagą i odpowiedzialnością. Drugi, to motywowany ewangeliczną refleksją, nurt miłosierdzia – skierowanego ku 
ludzkiej biedzie. Do tej pory – po powrocie Chmielowskiego z Podola do Krakowa – te dwa wektory wzajemnie się splatały. Pierwszego 
z nich nie eksponował, wręcz go ukrywał wobec przyjaciół z artystycznego środowiska – była o tym mowa w poprzednich odcinkach. 
Przyjmując tercjarski habit i obierając nowe imię zdefiniował jednoznacznie kierunek swej dalszej drogi. Stwierdził, że „kiedy się ma 
jedną, jedyną duszę”, trzeba nią służyć Bogu, odsłaniać Jego oblicze ukryte w ludziach nieszczęśliwych, wzgardzonych, poniżonych. 
Pójść na oddaną i wierną służbę duszom ludzkim. To także była swoista służba sztuce. Jeden z biografów Adama Chmielowskiego przy-
pomniał, że w średniowieczu posługę duszom ludzkim określano terminem: „sztuka nad sztukami”. Wracał często do słów św. Jana: 
„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3, 18).

Leon Wyczółkowski, Brat Albert (1902 r.)
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znów w ogrzewalni? Już po włożeniu habitu 
tercjarskiego, zapewne w końcu 1887 r. Wcześ-
niej wybrał się, tym razem sam, do ogrzewalni 
dla kobiet. Trafi ł akurat na zajadłą bójkę po-
między nimi, widział jak w amoku rozwaliły 
piec, waliły czym popadło, aż krew się polała. 
Ujrzał potwornie brudne kobiety, które – jak 
to dosadnie ujął – „leżały jedna obok drugiej 
jakoby kluski tłuszczem polane”.

Dalej intensywnie działał w dobro-
czynnym Stowarzyszeniu św. Wincente-
go à Paulo. Pracował nad  „Przewodni-
kiem dla Tercjarzy”,  który ukazał się na 
początku 1888 r.

W czterdziestym trzecim roku życia w ra-
dykalny sposób postanowił wejść w świat 
ludzkiej nędzy. Odczuwał intuicyjnie, że aby 
móc skutecznie oddziaływać na środowi-
sko, któremu pragnął służyć, trzeba do nie-
go należeć, dzielić jego los, żyć jego życiem. 
A dzięki temu osiągać coś bardzo ważnego: 
odkrywać piękno ukryte w głębinie serc 
zdegradowanych, zepchniętych na margines 
ludzi, przywracać im poczucie człowieczeń-
stwa i należnej godności, niezbędny warunek 
odczucia Boga, otworzenia serc na Chrystusa 
i Jego Miłość.

Przeprowadzka do ogrzewalni

Nie znamy jej daty. Brat Albert jej 
nie zanotował. Jak wszyscy bezdomni 
miał prawo do kącika wśród nędzarzy. 
Nie musiał się wpisywać do jakiejkol-
wiek księgi meldunkowej, pytać o zgodę 
na nocleg. Któregoś wieczora przyszedł 
przed północą. Pozdrowił przebywają-
cych w ogrzewalni. Budził rezerwę jego 
mnisi habit. Niejeden zapewne pomyślał: 
„Po co tu ten klecha. Pewnie zacznie nam 
prawić swoje morały”. Na szczęście przy-
bysz dysponował istotnym argument za 
tym, aby nie być od progu odrzuconym. 
Było nim jego widoczne kalectwo. Drew-
niana noga. Specyfi czna przepustka do 
tej wspólnoty nędzy i nieszczęścia, która 
miała swoje zasady i hierarchie: kalecy 
mieli w niej szczególne prawa. Przybysz 
rozwinął przyniesiony ze sobą pokaźny 
pakunek. Pachnąca czosnkiem kiełbasa, 
biały chleb... Częstował tym, co przy-
niósł. Pytał towarzyszy wieczornej uczty 
o ich imiona. – A wódkę masz? – zapy-
tał któryś z nich. I o tym Brat Albert pa-
miętał. – Mam. Flaszka poszła w obieg. 
Serca uczestników wieczerzy zostały na 
dobre zdobyte. Przydało się to, kiedy po 
północy zaczęli napływać, pewni siebie, 
butni, „książęta nocy”: złodzieje wraca-
jący z łupem po udanych skokach, nie-
dopici alkoholicy, rozmaite ciemne typy 
– arystokracja krakowskiej ogrzewalni. 
Spostrzegli przybysza w zakonnym ha-
bicie. Obrzucili go stekiem wyzwisk, ka-
zali się wynosić. Naprzeciw tej nagłej fali 

wściekłości, stanęli ci, których Brat Albert 
serdecznie ugościł. Wybronili go przed 
wyrzuceniem. „Brat Albert tej nocy nie 
mógł zasnąć. Leżał na ziemi obok nędza-
rzy, którzy byli przecież dziećmi Bożymi, 
a teraz mieli stać się i jego dziećmi. Nie-
samowity, smrodliwy zaduch, chrapanie, 
bełkot śpiących, «żywa włosiennica» zło-
żona z wszy, pcheł i pluskiew, nie pozwa-
lały Bratu Albertowi zmrużyć oka. Leżał 
z szeroko otwartymi oczyma” (E. Dębic-
ka, Brat Albert, „Verbum”|, I, 1939).

Pierwszy przyczółek został zdobyty. Kie-
dy pojawił się następnego wieczora, nikt go 
już nie przepędzał. Przynosił ze sobą obfi te 
i pożywne zaopatrzenie, przyrządzał zupę ze 
skwarkami, nie narzucał się, nie prawił mo-
rałów. Wieczorami otaczał go zwykle krąg 
słuchaczy. Był wspaniałym gawędziarzem. 
Opowiadał ze swadą o przeżyciach powstań-
czych: leśnych biwakach, krwawych potycz-
kach i bitwach z Rosjanami, o Warszawie, 
Monachium, Paryżu...

Nędzarze z przytuliska zdali sobie spra-
wę, że ten niezwykły towarzysz ich wieczo-
rów i nocy, jest całym sercem po ich stronie. 
Przynosił, bywało, dobre wieści: komuś ze 
wspólnoty bezdomnych „załatwił” dorywczą 
pracę na mieście, dla chorego znalazł miej-
sce w którymś ze szpitali… Nie należy sądzić, 
że Brat Albert świadomie zamykał się w tym 
kręgu nieszczęścia i moralnego upadku,  aby 
go tolerować, identyfi kować się z nim. On 
przyszedł tam po to, aby tamtą rzeczywistość 
odmienić, przywrócić wspólnocie krakow-
skiej ogrzewalni utraconą godność dzieci 
Bożych. Wiedział jednak dobrze, że należy 
działać powoli, na zimne dmuchać, by niko-
go nie zrazić, nie spłoszyć. To co robił, było 
elementem wielkiego planu, tego o wymiarze 
chrześcijańskim i społecznym. Swoistym gło-
sem na trwogę, skierowanym w stronę tych, 
którzy powinni szukać radykalnych rozwią-
zań systemowych, aby zapobiec pożarowi re-
wolucji socjalnej, niekontrolowanemu wybu-
chowi nienawiści ludzi wyzutych z godności 
i  własności.

To  były impulsy płynące z nauczania  
wielkiego papieża Leona XIII,  autora 
poświęconej św. Franciszkowi III en-
cykliki Auspicato (1882), w której pisał 
m.in. o konieczności zmian w III Zako-
nie św. Franciszka: przesunięciu akcentu 
z indywidualnej pobożności na zorga-
nizowaną instytucję działającą na rzecz 
społecznej i moralnej odnowy wspólnoty 
chrześcijańskiej i ludzkiej, po latach au-
tora słynnej encykliki Rerum Novarum 
(1891), poświęconej kwestii społecznej.  
Podchwytywał je polski ruch tercjar-
ski, który nie tylko tworzył wspólnoty 
modlitwy, także wspólnoty społecznego 
działania. Sam Brat Albert we właściwy 
mu prosty, obrazowy sposób, ukazywał 
swoiste zaślepienie współczesnych mu 

elit, przestrzegał przed jego konsekwen-
cjami. „Zauważyłem, że zbiorowy rozum 
nie jest nawet na poziomie zdrowego 
rozsądku wieśniaka. Wieśniak nigdy nie 
odmówi noclegu i chleba włóczędze, bo 
wie dobrze, że ten nieznany może się ze-
mścić, podpalając jego dom. Otóż świat 
dzisiejszy zdaje się nie wiedzieć, że wy-
chowuje podpalaczy, którzy stanowiąc 
masę mogą stać się niebezpieczni”.

O swym planie religijnym i społecznym 
skierowanym do „wszelkiej nędzy i «dziado-
stwa»”, o swej posłodzę w krakowskiej ogrze-
walni informował bp. Albina Dunajewskiego, 
zyskując jego błogosławieństwo. 25 sierpnia 
1888 r. na jego ręce złożył pierwsze śluby 
zakonne. Dzień ten uważany jest za datę po-
wstania Zgromadzenia Albertynów.

Wiosenny remont

Jesienią 1888 r. Brat Albert zwrócił się 
do Rady Miejskiej Krakowa z prośbą o wy-
dzierżawienie obu krakowskich ogrzewalni. 
Po burzliwym posiedzeniu Zarząd miasta 
Krakowa w dniu 1 listopada zawarł i podpi-
sał umowę z Bratem Albertem. Nader ory-
ginalną. Wszystkie ciężary spadały na niego, 
natomiast korzyści przypadały miastu.

Brat Albert zobowiązywał się m.in. do sta-
łego przebywania w dzień i w nocy w ogrze-
walni miejskiej (on lub jeden z jego towarzy-
szy), starań o zaspokojenie głodu ubogich; 
o wyszukiwanie w miarę możliwości pracy 
dla nich i „okrycie dla ubogich”, nadzór nad 
ich zdrowiem, „ochędóstwem ciała i odzieży”, 
zobowiązany został też do urządzenia kuchni 
na sto osób, uzyskał zezwolenie na kwesto-
wanie na określonych ulicach Krakowa. Co 
jeszcze: zrzekł się imieniem własnym i swo-
ich towarzyszy wszelkiego wynagrodzenia ze 
strony gminy miast Krakowa za swoją pracę  
w ogrzewalni  oraz zadeklarował, że wszelkie 
nadwyżki uzyskane z kwest będzie przekazy-
wał Zarządowi Miasta.

Wiosną, kiedy ogrzewalnia przestała 
funkcjonować, przeprowadzono jej kapital-
ny remont: zdrapano ściany do tynku i na 
nowo pomalowano, założono podłogę, nowe 
okna, zakupiono tapczany, urządzono kuch-
nię i spiżarkę, wytępiono robactwo, budynek 
ogrodzono parkanem.

Jeszcze wcześniej na ścianie ogrzewalni za-
wisł wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. 
To jej, Pocieszycielce Strapionych, a nie sobie, 
Brat Albert przypisywał tytuł założycielki kra-
kowskiego dzieła w służbie ludzi nieszczęśli-
wych, odartych z godności nędzarzy.

Już nie był sam. O współpracownikach 
pierwszej godziny, o ludziach którzy lgnęli 
do Brata Alberta i początkach Zgromadzenia 
Albertynów opowiem w następnym odcinku 
cyklu.

JĘDRZEJ ŁUKAWY
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Anna German o Ojczyźnie i wojsku

Anna German urodziła się 14 lutego 1936 r. 
w Urgenczu. Jako piosenkarka debiutowała 
w 1960 r. we wrocławskim teatrze studenc-
kim „Kalambur”. W 1963 r. wzięła udział 
w III Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
w Sopocie, gdzie zdobyła II nagrodę w dniu 
polskim za utwór „Tak mi z tym źle”. Nato-
miast w 1964 r. zdobyła II nagrodę na Festi-
walu Piosenki w Opolu, śpiewając piosenkę 
„Tańczące Eurydyki”. Od tej pory jej kariera 
nabrała rozpędu. Była m.in. laureatką festi-
wali w Monte Carlo, Wiesbaden, Bratysławie, 
San Remo, Neapolu, Cannes, Ostendzie, So-
pocie, Opolu, Kołobrzegu, Zielonej Górze. 
Była pierwszą Polką, która wystąpiła w San 

PÓŁKA Z PŁYTAMI

Remo. Dwukrotnie uznana za najpopular-
niejszą polską piosenkarkę wśród Polonii 
amerykańskiej (1966, 1969). Otrzymała złotą 
płytę za longplay „Człowieczy los” nagrany 
w 1970 r.

Występowała w Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, 
Francji, Portugalii, Włoszech, na Węgrzech, 
w Mongolii, NRD, RFN, CSRS oraz ZSRR. 
Zmarła w 1982 r. po długiej chorobie w wie-
ku zaledwie 46 lat.

Album „Moja Ojczyzna” jest zbiorem
19 pieśni patriotycznych, z których wie-
le skomponowała Anna German. Na pły-
cie znalazły się m.in. takie kompozycje jak: 

„Chłopcy malowani”, „Być może”, „Pieśń 
o żołnierzach z Westerplatte”, „Ballada o nie-
bie i ziemi”, „I ty żołnierzem będziesz synku”, 
„Najpiękniejszy kraj”, „Za siedmioma morza-
mi”. Ich wydanie możliwe było dzięki kwe-
rendzie archiwów Polskiego Radia. Niektóre 
z nagrań opublikowano po raz pierwszy. Być 
może dla wielu zaskoczeniem będzie fakt, że 
w twórczości Anny German wyjątkowe miej-
sce zajmowały pieśni żołnierskie, a to właśnie 
one dominują na płycie. Jest to pokłosie wie-
lu występów przed wojskową publicznością, 
a także wspólnych nagrań z Orkiestrą Kon-
certową Wojska Polskiego. 

Sława piosenkarki nie przemija, a po 
emisji w TVP serialu biografi cznego „Anna 
German” można powiedzieć, że przeżywa 
swój renesans. Jest jeszcze jeden powód, aby 
sięgnąć po płytę „Moja Ojczyzna”. Wydanie 
tej płyty ma też cel charytatywny. Część do-
chodu z jej sprzedaży zostanie przeznaczona 
na pomoc prześladowanym chrześcijanom 
na Bliskim Wschodzie.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

„Moja Ojczyzna” to najnowsza płyta Anny German przy-
pominająca twórczość tej jednej z najwybitniejszych wo-
kalistek w historii polskiej muzyki. Dzięki albumowi wy-
danemu staraniem Polskiego Radia i Caritas Ordynariatu 
Polowego możemy znów podziwiać talent tej wybitnej 
gwiazdy estrady.

– Jakie są związki ojca z wojskiem?
Moje bezpośrednie kontakty z wojskiem 

skończyły się 50 lat temu, kiedy 20 paździer-
nika 1967 r. opuściłem koszary w Szczecinie-
Podjuchach. Po moim wyjeździe w 1974 r.
do pracy wśród Polaków w Australii miałem 
jedynie kontakt z byłymi żołnierzami II Kor-
pusu Polskiego, armii gen. Władysława An-
dersa, którzy wyemigrowali do Australii, 
kiedy nie spełniły się ich marzenia o wolnej
i niepodległej Polsce, za którą przelewali krew. 

Byłem ich kapelanem. Otrzymałem wszystkie 
możliwe odznaki kombatanckie.

– Czy doświadczenie zdobyte w czasach, 
przymusowej służby w jednostce kleryckiej 
wpłynęło w jakiś sposób na ojca życie? Ja-
kie wspomnienia zachował ojciec z tamtego 
okresu?

Doświadczenia zdobyte w jednostce kleryc-
kiej w Bartoszycach i Szczecinie-Podjuchach 
utwierdziły mnie w moim powołaniu do posłu-
gi kapłańskiej. Miło wspominam wielką solidar-
ność klerycką. Przyjaźnie wtedy zawarte trwają 
do dziś. Razem dostawaliśmy „w kość”, co jesz-
cze bardziej nas mobilizowało do wierności po-
wołaniu kapłańskiemu i wzajemnego dodawa-
nia sobie motywacji do tego, aby się nie poddać 
ateistycznej i antykościelnej propagandzie.

– Czym jest dla ojca nominacja na 
pierwszy stopień ofi cerski?

Jest pewnego rodzaju nagrodą za wytrwałość 
i wierność ideałom. Jest też nagrodą za chwile 

poniżenia w czasie służby wojskowej, za to tylko, 
że miało się inny światopogląd niż ten, materiali-
styczny, który próbowano nam narzucić.

– Jak potoczyło się ojca życie? Gdzie oj-
ciec pełni posługę?

Pracuję jako duszpasterz polonijny w Au-
stralii od 43 lat. Moje placówki to: Sydney, 
Melbourne, Newcastle, obecnie Tasmania, 
już po raz drugi. Do pracy na emigracji przy-
gotowywałem się w Seminarium Towarzy-
stwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicz-
nej w Poznaniu. Jest to posługa wymagająca 
dobrego zdrowia i cierpliwości. Wiele godzin 
spędza się w samochodzie, docierając do Ro-
daków oddalonych niekiedy o setki kilome-
trów. Większość mieszkających tam Polaków 
bardzo sobie ceni sobie to, że tak daleko od 
Ojczyzny mogą mieć kapłana rodaka, który 
ich wysłucha, pocieszy, doradzi i pokieruje. 

Mój zwykły dzień to posługa w kościele, do 
którego nasi rodacy przyjeżdżają, odwiedziny 
w szpitalach czy domach opieki, przygotowanie 
do sakramentów świętych młodszej generacji. 

Poza posługą duszpasterską jest też czas 
na odpoczynek w scenerii pięknego austra-
lijskiego kontynentu z wędką w ręku, łowiąc 
wspaniałe pstrągi tasmańskie.

NOTOWAŁ KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Razem dostawaliśmy „w kość” 
Rozmowa z o. ppor. rez. Kazimierzem Bojdą TChr, misjonarzem, duszpasterzem posługu-
jącym Polonii pracującym od 43 lat w Australii i Tasmanii, byłym klerykiem-alumnem
z jednostek w Bartoszycach i Szczecinie-Podjuchach. W październiku o. Bojda decyzją 
prezydenta RP został mianowany na I stopień oficerski.
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Urodzony 10 czerwca 1896 r. w Poniemo-
niu koło Kowna jako syn Jakuba i Marian-
ny z d. Pająk. W początkach XX wieku za-
mieszkał wraz z rodziną we wsi Kuźnia pod 
Szydło-wcem. Po ukończeniu dwuletniej 
szkoły początkowej w Szydłowcu, uczęszczał 
do gimnazjum w Warszawie, a następnie do 
progimnazjum w Radomiu. W 1913 r. zdał 
maturę w Warszawie i wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Sandomierzu.

21 grudnia 1918 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk bp. Pawła Kubickiego, su-
fragana sandomierskiego. Został wikariu-
szem w parafi i Świętego Michała Archanioła 
w Ostrowcu (obecnie: Ostrowiec Świętokrzy-
ski), gdzie już od 25 listopada 1918 r. pełnił 
posługę duszpasterską jako diakon. Niosąc 
pomoc chorym, zaraził się tyfusem plami-
stym, który z najwyższym trudem wyleczył. 
W październiku 1919 r. podjął studia prawa 
kanonicznego na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

W lipcu 1920 r. wstąpił ochotniczo do Woj-
ska Polskiego, Został kapelanem Garnizonu 
Konin. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 
był kapelanem 18 pułku piechoty. Odznaczył 
się pod Korcem na Wołyniu, zachęcając wal-
czących i niosąc otuchę żołnierzom. Pod ko-
niec grudnia 1920 r. został zdemobilizowany 
w stopniu kapelana rezerwy (ze starszeństwem 
z 1 czerwca 1919 r.).

Wrócił na studia na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego. 16 paź-
dziernika 1923 r. uzyskał doktorat z prawa 
kanonicznego na podstawie rozprawy „Szkol-
nictwo w ustawodawstwie synodalnym pol-
skim”. Już 17 lipca 1923 r. został prefektem 
szkół powszechnych w Radomiu. Razem
z ks. Janem Zieją przeprowadził w Radomiu 
pierwsze rekolekcje dla robotników.

Od 4 września 1924 r. był prefektem Szko-
ły Handlowej Męskiej Stowarzyszenia Kup-

ców Polskich. Rok późnej został prefektem 
w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
Żeńskim i przyległej Szkole Ćwiczeń. Uczył 
również w Państwowej Szkole Przemysłowej 
Żeńskiej oraz Zawodowej Szkole Towarzy-
stwa Ochrony Chrześcijańskich Kobiet.

Jesienią 1926 r. został spowiednikiem 
Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosier-
dzia i Sióstr Zgromadzenia Córek Maryi Nie-
pokalanej w ich pięciu radomskich domach. 
Był również spowiednikiem Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo, 
pracujących w Szpitalu Świetego Kazimierza.

Od 1927 r. był wizytatorem nauki reli-
gii w szkołach powszechnych w parafi ach 
Tczów, Kazanów Iłżecki, Wielgie, Ciepielów, 
Krępa i Lipsko. 8 maja 1927 r. został wybra-
ny radnym Rady Miejskiej Miasta Radomia 
z listy Chrześcijańskich Organizacji Społecz-
no-Zawodowych. W latach 1928–1937 był 
kapelanem i członkiem komendy Radomskiej 
Chorągwi ZHP, kapelanem harcerstwa w die-
cezji sandomierskiej. W 1932 r. wybrano go 
prezesem Związku Stowarzyszeń Robotników 
Chrześcijańskich. Był opiekunem Stowarzy-
szenia Służących Świętej Zyty. Był członkiem 
Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Ra-
domiu. Działał w Towarzystwie Prawniczym 
i Towarzystwie Chemiczno-Garbarskim.

12 września 1935 r. został mianowany rekto-
rem kościoła Przenajświętszej Trójcy w Rado-
miu. Ze składek wiernych odnowił zniszczoną 
świątynię. Był kapelanem w więzieniach ra-
domskich i wiceprezesem i przewodniczącym 
Sekcji Kulturalno-Oświatowej radomskiego 
oddziału „Patronatu”.

27 września 1939 r. wraz z grupą najwy-
bitniejszych mieszkańców Radomia został 
aresztowany jako zakładnik. Po kilku dniach 
został zwolniony. Ułatwiał ucieczki polskim 
żołnierzom z dwóch przejściowych obozów 
jenieckich zlokalizowanych na terenie Rado-
mia w porozumieniu z siostrami zakonnymi, 
którym pozwolono wchodzić na ich teren. 
Wyprowadzał ich w sutannach, które przy-
nosił na teren obozu w teczce. Uwolnionym 
wyrabiał nowe dowody tożsamości.

15 lipca 1940 r. został proboszczem para-
fi i Najświętszego Serca Jezusowego w Rado-
miu-Glinicach. Zorganizował w parafi i kuch-
nię dla biednych, odrestaurował tymczasową 
kaplicę i kontynuował prace przy budowie 
nowego kościoła. Jako opiekun głodnych 
i ubogich był nazywany „Św. Franciszkiem 
z Radomia”.

W uroczystość Trzech Króli 1941 r. powie-
dział w kazaniu: „Tak jak spotkała kara Boża 
biblijnego Heroda, tak dosięgnie ona również 
i dzisiejszych Herodów”, dodając jeszcze: 
„trzeba wierzyć w powstanie narodu pol-

skiego”. Następnego dnia został aresztowany 
przez gestapo. Oskarżono go o „nadużywa-
nie ambony” i przewieziono do radomskiego 
więzienia, gdzie był przesłuchiwany i tortu-
rowany. Usilne starania o jego uwolnienie 
czynione przez sandomierską Kurię Diece-
zjalną, wpływowych mieszkańców Radomia 
i nawet niemieckie rodziny ewangelickie nie 
dały rezultatu.

5 kwietnia 1941 r. został przewieziony 
do KL Auschwitz w grupie 536 mężczyzn. 
Otrzymał numer obozowy 13002. Przydzie-
lono go do bloku nr 17. Pracował przy roz-
biórce domów mieszkalnych położonych 
w pobliżu obozu. Podtrzymywał więźniów 
na duchu i dzielił się z innymi swoimi ra-
cjami żywnościowymi. W obozie miał prze-
zwisko „głodomór”, gdyż żebrał o chleb dla 
innych. Był szczególnie prześladowany przez 
vorarbeitera Nitasa – niemieckiego więźnia 
funkcyjnego, kryminalistę, który zmuszał go 
do noszenia ciężkich belek i kamieni. Po ko-
lejnym pobiciu przez Nitasa kijem dębowym, 
został umieszczony w szpitalu obozowym. 
Zmarł w nim 2 maja 1941 r. w opinii świę-
tości i męczeństwa. Jego ciało oprawcy spalili 
w obozowym krematorium. 

Współwięzień, ks. Konrad Szweda, napi-
sał: „Prawda o żebractwie ks. Strzeleckiego 
wyszła na jaw dopiero wtedy, kiedy wyschłe-
go jak szkielet zanieśliśmy do szpitala. Wtedy 
zaczęły przychodzić na sztubę wychudzone 
niedobitki radomskiego transportu. Przy-
chodzili po chleb, który dotychczas przynosił 
im ich radomski proboszcz”.

Ks. Strzelecki był odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi („Za pracę oświatową i du-
chową w wojsku oraz za pracę społeczną nio-
sąca korzyść Państwu”).

Został beatyfi kowany 13 czerwca 1999 r.
w Warszawie przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II w gronie 108 męczenników ofi ar II wojny 
światowej. Liturgiczne wspomnienie bł. ks. 
Strzeleckiego przypada 16 czerwca. Tablice 
poświęcone ks. Strzeleckiemu znajdują się 
na grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Ja-
strzębiu, w katedrze Opieki Najświętszej Ma-
rii Panny w Radomiu, w kościele Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Radomiu, gdzie 
w ołtarzu w bocznej kaplicy umieszczono 
obraz jego postaci, w krypcie męczenników 
w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski 
w Kałkowie–Godowie, w kaplicy męczenni-
ków w Licheniu, kaplicy św. Maksymiliana 
Kolbe w kościele garnizonowym św. Stani-
sława Biskupa w Radomiu, w kościele św. 
Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Ks. 
Strzelecki jest patronem Caritas Diecezji Ra-
domskiej. Jego relikwie znajdują się w koście-
le św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu.

BOGUSŁAW SZWEDO 

Bł. ks. kapitan Bolesław Strzelecki  (1896–1941) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan diecezji sandomierskiej, kapelan 18 pułku piechoty
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D
okument przyjęty w Lublinie składa 
się z dwunastu rozdziałów. W pierw-
szym nakreślono zasady ogólne, drugi 
defi niuje muzyczne funkcje w liturgii, 

trzeci omawia miejsce muzyki w liturgii Mszy 
św., czwarty ukazuje aspekty muzyczne roku 
liturgicznego, piąty odnosi się do śpiewu litur-
gii godzin, szósty zaś do liturgii sakramentów, 
sakramentaliów i nabożeństw, w siódmym 
hierarchowie dotykają specyfi ki litur-
gii transmitowanej przez media, ósmy 
rozdział odnosi się do zagadnień zwią-
zanych z wykonawstwem muzyki in-
strumentalnej. W dziewiątym rozdziale 
znajdziemy wytyczne dotyczące śpiew-
ników i materiałów pomocniczych, 
a w dziesiątym zasady organizacji kon-
certów muzyki religijnej. W jedenastym 
rozdziale hierarchowie pochylają się 
nad problemem edukacji i formacji mu-
zycznej, a w ostatnim, dwunastym, znaj-
dziemy garść refl eksji na temat Komisji 
Muzyki Kościelnej i innych organizacji 
pomocniczych. 

W pierwszym rozdziale znajdzie-
my m.in. defi nicje muzyki religijnej 
(sztuka odnosząca się w swej inspira-
cji do tematyki dotyczącej Boga), mu-
zyki kościelnej (pochodzącej z kręgu 
chrześcijańskiego, związanej z życiem 
wspólnot wyznaniowych), muzyki sa-
kralnej (obejmującej dzieła powstałe 
przez wieki z przeznaczeniem do li-
turgii w Kościele) i muzyki liturgicznej 
(współtworzącej święte obrzędy). Hie-
rarchowie przypominają, że „liturgia 
z natury swej jest nie tylko otwarta na muzy-
kę, lecz wręcz się jej domaga”.

W drugim rozdziale znajdziemy defi nicje 
i funkcje osób oraz zespołów zaangażowa-
nych w liturgię (m.in. lektor, psałterzysta, 
kantor, schola, chór, dyrygent, organista). 
Omówione zostały także obowiązki i ko-
nieczne kwalifi kacje osób pełniących po-
szczególne funkcje. 

W trzecim rozdziale znajdziemy szczegó-
łowe zalecenia dotyczące wykonania poszcze-
gólnych części Mszy św. związanych z muzy-

ką. Warto podkreślić, iż sferą wykonywania 
psalmu responsoryjnego jest „miejsce pro-
klamacji słowa Bożego”, czyli – o ile to moż-
liwe – należy angażować odpowiednie osoby 
z asysty liturgicznej, aby ograniczać niewła-
ściwe, ale powszechne zjawisko śpiewania 
psalmu przez organistę z chóru. Sekwencję 
może wykonać zespół śpiewaczy, kantor 
lub całe zgromadzenie w postawie siedzącej 

(dziś wierni za przykładem celebransa często 
wstają). Aklamację przed Ewangelią należy 
śpiewać lub ją pominąć. Biskupi zachęcają, 
by podczas bardziej uroczystych celebracji 
śpiewać Wyznanie wiary. Instrukcja mocno 
akcentuje, iż „dialog przed prefacją, prefacja 
i aklamacja «Święty» stanowią jedną całość 
i powinny być śpiewane. Nie należy roz-
różniać sposobu wykonywania tych części, 
śpiewając dialog, a recytując prefację. Śpiew 
aklamacji «Święty» należy do całego zgroma-
dzenia”. Dziś nagminną praktyką jest śpiewa-

nie dialogu i recytacja prefacji. Hierarchowie 
zachęcają, by przed Mszą św. wykonywano 
kompozycje wokalno-instrumentalne lub in-
strumentalne (np. utwór organowy), aby „po-
móc w tworzeniu modlitewnego skupienia”. 
Na zakończenie, po rozesłaniu, „zwłaszcza 
gdy odbywa się uroczyste wyjście celebran-
sa z asystą, należy wykonać śpiew, aby każdy 
wrócił do swoich dobrych czynów, wielbiąc 

i błogosławiąc Boga”. Biskupi zachęca-
ją też „do wykonywania w tym czasie 
odpowiedniej muzyki instrumentalnej 
lub wokalno-instrumentalnej”. Tutaj 
znajdujemy doskonałe miejsce na wy-
konanie popisowych, wirtuozowskich 
kompozycji organowych.

W czwartym rozdziale poświęconym 
muzyce w roku liturgicznym biskupi 
przypominają, że „szczególnie uroczysty 
wydźwięk ma świętowanie niedzieli jako 
Dnia Pańskiego. Wyjątkowość zgroma-
dzenia eucharystycznego w tym dniu 
zostaje podkreślona przez liturgię śpie-
waną. Starannie przygotowane śpiewy, 
które sprzyjają dzieleniu się jedną wiarą 
i miłością, mają być owocem współpra-
cy wszystkich osób odpowiedzialnych 
za muzyczne ukształtowanie świętych 
obrzędów. Stają się one wówczas wyra-
zem radości serca. Także odpowiednio 
dobrana muzyka instrumentalna powin-
na podkreślać uroczysty charakter nie-
dzielnej liturgii”. Hierarchowie odnoszą 
się także do polskiej tradycji śpiewania 
kolęd już po okresie Bożego Narodzenia: 
„Po święcie Chrztu Pańskiego następuje 

pierwsza część okresu zwykłego. Należy wów-
czas śpiewać pieśni związane z treścią liturgii 
tego okresu. W przypadku utrwalonej trady-
cji śpiewania kolęd aż do święta Ofi arowania 
Pańskiego dopuszcza się wykorzystywanie 
zwrotek, których treść koresponduje z liturgią 
pierwszych tygodni okresu zwykłego. Można 
także śpiewać kolędy po zakończeniu liturgii”. 

Omówiwszy w piątym rozdziale zagadnie-
nia związane z liturgią godzin, hierarchowie 
pochylają się nad problemem muzyki pod-
czas udzielania sakramentów, nabożeństw 

O instrukcji Konferencji Episkopatu Polski 
w sprawie muzyki kościelnej

Podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie, została zatwierdzona „Instrukcja o muzyce kościelnej”. 
We wstępie czytamy, że jest to odpowiedź na „zachodzące przemieniany społeczne i kulturowe oraz postępującą sekularyzację życia 
dotykającą także liturgii”. Zatem, w pewnym sensie, jest to aktualizacja „Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze 
Watykańskim II” z 8 lutego 1979 r., która z kolei przenosiła na rodzimy grunt tezy instrukcji „Musicam Sacram” Świętej Kongregacji 
Obrzędów z 1967 r., służącej wprowadzeniu w życie Konstytucji o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” Soboru Watykańskiego II.
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i sakramentaliów. Tu warto podkreślić pod-
punkt dotyczący sakramentu małżeństwa: 
„W czasie celebracji liturgii sakramentu 
małżeństwa należy pilnie wystrzegać się, by 
pod pozorem podnoszenia okazałości nie 
wprowadzać do obrzędów czegoś niezgodne-
go z kultem. Trzeba zachować odpowiednią 
równowagę pomiędzy śpiewem ludu a mu-
zyką instrumentalną, śpiewem solowym lub 
chóralnym, tak aby wierni nie byli wyłączeni 
z czynnego uczestnictwa w śpiewie. Dobór 
repertuaru wokalnego i instrumentalnego 
musi odpowiadać charakterowi świętych 
czynności”. Nie wolno odtwarzać muzyki za 
pomocą urządzeń elektronicznych. Właśnie 
podczas liturgii ślubnej najczęściej docho-
dzi do nadużyć. Łamany jest zakaz wykony-
wania muzyki o proweniencji rozrywkowej, 
Przemyca się ją do rzeczywistości liturgicznej 
zazwyczaj podmieniając tekst na „bardziej 
pobożny”, często rażący banałem i ocierający 
się o herezje. Wielu przyszłych małżonków 
czerpie inspiracje do tego typu poczynań 
oglądając zamieszczone w internecie nagra-
nia, w których np. „postępowy” celebrans 
podczas homilii, uzbrojony w gitarę, śpiewa 
świeckie piosenki z „nabożnymi” tekstami 
często, niestety własnego autorstwa, o dysku-
syjnej wartości duszpasterskiej. 

W rozdziale dotyczącym liturgii transmi-
towanych przez media zwrócono uwagę iż 

„liturgia transmitowana przez media powin-
na mieć charakter pewnego wzorca”. 

Omawiając zagadnienia związane z mu-
zyką instrumentalną biskupi uczulają, że 
„w liturgii głos ludzki ma pierwszeństwo 
przed wszelkimi instrumentami (...) Muzy-
ka instrumentalna (kompozycje instrumen-
talne i improwizacje organowe) stosowana 
zgodnie ze wskazaniami Kościoła, wzbogaca 
liturgię. We Mszy świętej wykonanie muzyki 
instrumentalnej możliwe jest: przed rozpo-
częciem śpiewu na wejście, na przygotowanie 
darów, podczas przystępowania do Komunii 
świętej (po antyfonie lub śpiewie zastępują-
cym ją), w ramach uwielbienia po Komunii 
świętej i po zakończeniu liturgii”. Hierar-
chowie przypominają, że właściwym litur-
gii instrumentem są organy piszczałkowe, 
instrumenty elektroniczne mają charakter 
wyłącznie tymczasowy (np. podczas budowy 
świątyni, czy remontów). Biskupi doceniają 
wartość śpiewników i materiałów pomocni-
czych zalecając wyposażanie w nie kościołów 
i kaplic. 

W rozdziale dziesiątym, poświęconym 
organizacji koncertów w przestrzeni sakral-
nej, hierarchowie przypominają, że „kościoły 
nie są zwyczajnymi miejscami «publicznymi» 
mogącymi służyć wszelkim zgromadzeniom 
(…) Są to miejsca święte, przeznaczone wy-
łącznie i na stałe, od momentu ich konsekracji 

lub poświęcenia, do sprawowania kultu Boże-
go. Pozostają one miejscem świętym również 
wtedy, gdy nie odbywają się w nim obrzędy 
liturgiczne» W Ewangelii czytamy:«Mój dom 
będzie domem modlitwy (Łk 19, 46)»”.

W końcowych rozdziałach biskupi uczu-
lają na konieczność profesjonalnego przy-
gotowania merytorycznego i odpowiedniej 
formacji duchowej osób odpowiadających 
za życie muzyczne w parafi ach, a także, by 
diecezjalne komisje muzyki kościelnej dba-
ły o właściwy poziom muzyki w ośrodkach 
duszpasterskich, pomagały zachowywać 
prawidłowe relacje między duchownymi 
i muzykami kościelnymi, troszczyły się o od-
powiednie regulacje prawne gwarantujące 
możliwość należytego wykonywania zadań 
przez muzyków kościelnych. 

W zakończeniu czytamy, że „chorał gre-
goriański jako śpiew własny Kościoła rzym-
skokatolickiego powinien mieć szczególne 
miejsce w uroczyście sprawowanych litur-
giach w Kościele w Polsce”.

Konkludując biskupi wyrażają nadzieję, 
że normy określone w Instrukcji przyczynią 
się do podniesienia poziomu wykonywanej 
muzyki kościelnej, a także nadania należnej 
godności i powagi świętym obrzędom spra-
wowanym na chwałę Bożą i uświęcenie wier-
nych.

LESZEK GORECKI

W
 kaplicy Straży Granicznej w No-
wym Sączu 30 października od-
była się uroczystość poświęcenia 
obrazu Jezusa Miłosiernego. 

Mszy św. przewodniczył ks. płk SG Zbigniew 
Kępa – dziekan dekanatu SG, który również 
wygłosił homilię.

Na Mszy św. zgromadzili się funkcjona-
riusze, pracownicy Karpackiego Oddziału 
SG na czele z komendantem płk. SG Stani-
sławem Laciugą oraz liczną grupą wiernych, 
na co dzień modlących się w kaplicy Straży 
Granicznej. W uroczystości wzięli też udział 
ks. płk SG rez. Andrzej Gut – były kapelan 
i proboszcz w parafi i w Nowym Sączu, a tak-
że ks. prałat Stanisław Czachor.

Przy Karpackim Oddziale SG od 2008 r. 
funkcjonuje kaplica pw. Miłosierdzia Bożego. 
Od 1 sierpnia 2016 r. proboszczem parafi i 
jest ks. kapelan SG Robert Młynarczyk.

Wspólnie z wiernymi ks. Robert pod-
jął inicjatywę zmiany dotychczasowego 
wizerunku, który był wykonany na szkle 
i nie do końca spełniał wymogi liturgiczne. 
Aby w należyty sposób oddać cześć Jezuso-
wi Miłosiernemu w wizerunku opisanym 
w „Dzienniczku” św. s. Faustyny Kowalskiej 
konieczne było wykonanie obrazu na płót-
nie. „Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrza-
łam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. 
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, 
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchy-
lenia szaty na piersiach wychodziły dwa 
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi 
blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: 
«Wymaluj obraz według rysunku, który 
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pra-
gnę, aby ten obraz czczono najpierw w ka-
plicy waszej i na całym świecie»” – czytamy 
w „Dzienniczku” (Dz. 47).

Dzieła namalowania obrazu podjęła się 
Grażyna Kulig, artysta malarz z Nowego 
Sącza. Po drobnej zmianie wystroju ołtarza 
w kaplicy udało się zawiesić nowy obraz, któ-
ry przedstawia postać Zbawiciela.

R.M.

Poświęcenie obrazu Jezusa 
Miłosiernego w kaplicy Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej
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P
odczas uroczystości dokonano in-
tronizacji relikwii św. Jana Pawła II 
i odczytano pismo kard. Stanisława 
Dziwisza potwierdzające jej auten-

tyczność. We wspólnej modlitwie uczestniczyli 
przedstawiciele dowództwa Międzynarodowej 
Brygady Południe-Wschód z Rumunii, Portu-
galii i Kanady na czele z dowódcą brygady płk. 
Christianem Dan.

– Ten dzień jest dla nas szczególny, ponie-
waż w tym miejscu, w nowo otwartej kaplicy 
kontyngentu po raz pierwszy zostanie spra-
wowana Msza św. oraz nastąpi wprowadzenie 
relikwii św. Jana Pawła II,  syna ofi cera Wojska 
Polskiego. Serdecznie witam wszystkich tu 
zebranych, a w szczególny sposób witam na-
szych gości z dowództwa Międzynarodowej 
Brygady. Panie pułkowniku Dan, to dla nas 
bardzo ważne, że dzięki panu możemy mieć 
tu na rumuńskiej ziemi miejsce, gdzie polski 
żołnierz może oddać się modlitwie. Dziękuję 
za zrozumienie i przychylność. Dziękuję rów-
nież żołnierzom plutonu logistycznego Naro-
dowego Elementu Wsparcia Logistycznego 

(NEWL) za wytężoną pracę przy budowie 
ołtarza naszej kaplicy. Ks. kapelanie Tomaszu, 
proszę o poświęcenie kaplicy i sprawowanie 
pierwszej Mszy św. – powiedział mjr Paweł 
Cupa, dowódca PKW w Rumunii.

Po modlitwie poświęcenia nowego ołta-
rza, poszczególnych elementów prezbiterium 
i drogi krzyżowej została intronizowana kropla 
krwi św. Jana Pawła. Jest to relikwia pierwszego 
stopnia, opatrzona dokumentem potwierdzają-
cym jej autentyczność. Widnieje na nim łaciń-
ski tekst: „Stanisław Kardynał Dziwisz z Bożej 

i Stolicy Apostolskiej łaski Arcybiskup Metro-
polita Krakowski Pozdrowienie i Apostolskie 
Błogosławieństwo. Niniejszym po sprawdzeniu 
potwierdzamy, że umieszczona w relikwiarzu 
przedstawiona nam cząstka z krwi św. Jana 
Pawła II, papieża, jest prawdziwa, i jednocze-
śnie pozwalamy, by mogła ona być gdziekol-
wiek pokazywana wiernym celem odbierania 
czci”.  Relikwie świętego papieża są własnością 
kaplicy garnizonowej w Opolu; jak powiedział 
płk. Szymon Lepiarz, dowódca 10 Opolskiej 
Brygady Logistycznej: „Chciałbym, aby reli-
kwia ta towarzyszyła polskim żołnierzom w co-
dziennej służbie, nie tylko w kraju, ale również 
na misjach wojskowych poza jego granicami”. 
Relikwia, którą przekazał z Opola płk Lepiarz, 
została uroczyście wniesiona do nowej kaplicy 
przez kpt. Zbigniewa Napierałę z NEWL.

W wygłoszonej homilii ks. mjr Krawczyk 
zwrócił uwagę na to, że św. Jan Paweł II był  
zatroskany o każdą rodzinę: – Kiedyś sam po-
wiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako 
Papież Rodziny. W swoim nauczaniu uczył jak 
być odpowiedzialnym ojcem i matką. Uczył, że 

odpowiedzialna mi-
łość między mężczy-
zną i kobietą zaczyna 
się już w narzeczeń-
stwie. Dlatego, jakże 
wymowne dla nas 
jest to, że podczas 
uroczystego wpro-
wadzenia tych reli-
kwii do naszej nowej 
kaplicy kontyngentu 
towarzyszą przed-
stawiciele żołnierzy, 
którzy uczestniczą 
tu, na misji w Ru-
munii w kursie 
przedmałżeńskim 

i mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński i założyć 
własną rodzinę. – powiedział. Przynieśli oni 
dziś do ołtarza zapaloną świecę – znak Zmar-
twychwstałego Chrystusa i kwiaty, które są 
symbolem ich miłości. Modlimy się dziś w ich 
intencji i zawierzamy ich Maryi, Matce Bożej, 
Królowej Rodzin, aby ich wspierała w jak naj-
lepszym przygotowaniu do wspólnego mał-
żeńskiego życia”.

Podczas homilii przypomniana została 
pielgrzymka Jana Pawła II do Rumunii, która 

odbyła się w maju 1999 r. Podczas tamtego 
historycznego spotkania z narodem rumuń-
skim Papież wypowiedział znamienne słowa: 
„Pragnę tu, na rumuńskiej ziemi, wspomnieć 
o gościnności, jaką Rumunia okazała wielko-
dusznie moim rodakom oraz polskiemu rzą-
dowi w czasie II wojny światowej”.

– Te słowa św. Jana Pawła II są dla nas, żoł-
nierzy I zmiany Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego, wielkim zobowiązaniem i zadaniem. 
Pamiętamy o tym, że podczas II wojny świato-
wej Rumunia przyjęła ponad 30 tys. polskich 
żołnierzy i ponad 20 tys. polskich cywilów. 
Pamiętamy, że Rumunia była jedynym miej-
scem, gdzie podczas wojny polski rząd mógł 
się ewakuować z ogarniętego wojną kraju
– przypomniał. 

Swe podziękowania kapelan kontyngentu 
skierował na ręce obecnego wśród polskich 
żołnierzy na wspólnej modlitwie płk. Chri-
stiana Dan, dowódcy Międzynarodowej Bry-
gady Południe-Wschód. – Razem z panem 
pułkownikiem dziękujemy dziś w tej kapli-
cy Panu Bogu za każdą okazję budowania 
wspólnoty pomiędzy polskimi żołnierzami 
a społeczeństwem i żołnierzami rumuńskimi. 
Dziękujemy za waszą wielką gościnność, za 
wspólne szkolenia wojskowe i wymianę do-
świadczeń w ramach misji Tailored Forward 
Presence. Proszę dziś w modlitwie, niech ta 
współpraca się umacnia, rozwija i staje się 
bardziej aktywna dla nas i wszystkich pol-
skich żołnierzy, którzy do Rumunii przybędą 
na kolejne zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego – powiedział.

Podziękowanie za obecność i wspólną 
modlitwę ks. kapelan skierował też do przed-
stawicieli sojuszniczych armii z Rumunii, 
Portugalii i Kanady.

Na zakończenie mjr Paweł Cupa razem 
z ks. kapelanem wręczyli przedstawicielom 
dowództwa Międzynarodowej Brygady Połu-
dnie-Wschód pamiątkowe albumy poświęco-
ne Katedrze Polowej Wojska Polskiego, która 
jest matką wszystkich polskich kościołów 
i kaplic wojskowych. – Jestem pod wielkim 
wrażeniem i bardzo zaskoczony, że w tak 
krótkim czasie udało się wam wykonać tak 
piękne miejsce kultu. Cieszę się, że mogłem 
być razem z wami w tak ważnym dla was dniu
– powiedział płk Christian Dan, dowódca Mię-
dzynarodowej Brygady Południe-Wschód.

TMK

Miejsce rozmów z Bogiem
Poświęcenie kaplicy PKW w Rumunii
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W niedzielę, 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, żołnierze I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Rumunii uczestniczyli w uroczystości otwarcia i poświęcenia nowej kaplicy kontyngentu, której dokonał ks. mjr Tomasz Krawczyk.

Ks. mjr Tomasz Krawczyk z polskimi i rumuńskimi żołnierzami
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ŁOTWA
W miejscowości Ławkiesy na Łotwie 21 października odbył się uroczysty pochówek 
polskich Legionistów, poległych w wojnie z bolszewikami w 1919 r. pod Dyneburgiem.
W latach 1919-1920 Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego brało 
udział w tzw. Kampanii Łatgalskiej, w efekcie której połączone siły polsko-łotewskie wy-
zwoliły terytorium Łatgalii z rąk bolszewików. Na podstawie odnalezionych szczątków oraz 
przeprowadzonych badań genetycznych, antropologicznych i medyczno-sądowych, ustalo-
no nazwiska poległych we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Siedmiu 
z nich należało do 1. Dywizji Piechoty Legionów, natomiast dwóch pozostałych pochodziło 
z 1. Pułku Czołgów.

W uroczystości wzięła udział delegacja żołnierzy PKW Łotwa z dowódcą mjr. Markiem 
Potorskim. 

Pochówek poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Ławkiesach spra-
wowana pod przewodnictwem biskupa diecezji jełgawskiej Edwarda Pawłowskiego wraz
z licznie zgromadzonym duchowieństwem. Podczas uroczystej Eucharystii homilię wygło-
sił kapelan PKW Łotwa ks. mjr Grzegorz Przewrocki. Po Mszy św. głos zabrał wiceminister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

Zakończenie uroczystości pogrzebowych zostało uwieńczone koncertem patriotycznym 
w Polskim Centrum Kultury w Dyneburgu, z okazji XX rocznicy istnienia i działalności.

WARSZAWA-WESOŁA
W dniu 22 października w parafi i św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej obchodzony był 
odpust ku czci patrona parafi i. W południe odprawiona została uroczysta Msza św., której 
przewodniczył ks. ppłk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry wojskowej. Przybyli kapłani 
i zaproszeni goście z sąsiednich parafi i na czele z ks. płk Januarym Wątrobą, wikariuszem 
generalnym.

We wstępie do Eucharystii ks. płk Bogdan Radziszewski, proboszcz parafi i, powitał wszyst-
kich zgromadzonych i zachęcił do wspólnej modlitwy w intencji misji, bo – jak zaznaczył 
– rozpoczyna się szczególny tydzień modlitw za misjonarzy. Celebra zakończyła się błogo-
sławieństwem Najświętszym Sakramentem. Podczas wszystkich odprawianych w tę niedzielę 
Mszy św. był prowadzony kiermasz materiałów misyjnych, a s. Bernarda, katechetka, przygo-
towała piękną wystawę obrazów Maryi, pt.: „Różne oblicza Tej samej Matki”.  XPG

WARSZAWA
23 października w Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyła się gala otwarcia
i ogłoszenia wyników VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Woj-
skowych 2017. Jedną z nagród, Szablę biskupa polowego Józefa Guzdka otrzymał reżyser 
Krzysztof Tadej za fi lm „Człowiek Boga”. Nagrodę wręczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, nota-
riusz kurii ordynariatu polowego.

Człowiek Boga to fi lm o życiu i działalności bł. ks. Władysława Bukowińskiego (1904-
-1974), który spędził 13 lat w sowieckich łagrach i więzieniach. Ten niezwykły kapłan, po-
mimo ogromnych cierpień, potrafi ł zmieniać świat, głosząc jak wielka i wszechmocna jest 
miłość Boga. Mogli słuchać jego nauk nie tylko mieszkańcy Polski, ale też obecnej Ukrainy 
w Kazachstanu. Właśnie w tych miejscach gdzie mieszkał i nauczał ks. Bukowiński, a także 
o jego życiu duchowym, opowiada zrealizowany przez Krzysztofa Tadeja fi lm.  ZJK

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:  WWW.ORDYNARIAT.PL

WARSZAWA
W Wojskowym Instytucie Medycznym w War-
szawie 24 października otwarto Oddział Klinicz-
ny Medycyny Hiperbarycznej. W uroczystości 
wziął udział minister obrony narodowej Antoni 
Macierewicz. Dzięki inwestycji sfi nansowanej 
ze środków resortu obrony w WIM powstał 
pierwszy ośrodek medycyny hiperbarycznej
w polskim wojsku. Inwestycja będzie służyć za-
równo żołnierzom, jak i pacjentom cywilnym,
a także rozwijaniu badań naukowych.

W otwarciu wzięli udział m.in. bp Józef Guz-
dek (który poświęcił komorę), dyrektor Depar-
tamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON gen. 
bryg. dr Stanisław Żmuda, zastępca szefa Sztabu 
Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic, dyrek-
tor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi w BBN gen. bryg. Jarosław Kraszew-
ski, prezes EUBS (European Underwater and 
Baromedical Society) dr n. med. Jacek Kot oraz 
dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ Filip Nowak.

Podczas spotkania dr hab. n. med. Jacek Kot 
mówił o zastosowaniu medycyny hiperbarycznej 
w Polsce, Europie i na świecie. Z kolei miejsce woj-
skowej medycyny w rozwoju hiperbarii w Polsce 
omówił prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański, 
kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i hiperba-
rycznej WIM w Gdyni. WIM, KES,MZ

STARA MIŁOSNA
W sobotę, 28 października, w liturgiczne święto 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w Starej 
Miłosnej odbył się jubileusz 20-lecia Szwadronu 
Kawalerii WP. Obchody jubileuszu rozpoczęły się 
od uroczystej Eucharystii, której przewodniczył 
ks. płk. Bogdan Radziszewski – wikariusz biskupa 
polowego ds. koordynacji pracy księży dziekanów. 
Mszę św. koncelebrowali: ks. ppor. Tomasz Serwin 
– wikariusz katedry polowej oraz ks. ppor. Paweł 
Grzeszek – wikariusz parafi i wojskowej w Warsza-
wie-Wesołej, który również wygłosił kazanie.

Po Eucharystii odbył się uroczysty Hubertus, 
który był przedłużeniem obchodów związanych
z jubileuszem 20-lecia Szwadronu Kawalerii WP.

MJ
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