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2 NASZA SŁUŻBA

PaPieSka intencja moDlitewna na gruDZieŃ: by osoby starsze, wspierane przez 
rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i do-
świadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Na okładce: 
Ks. por. Krzysztof Ziobro (z lewej) i st. chor. sztab. 
Waldemar Chmielewski prezentują obraz Jezusa 
Miłosiernego, fot. S. Bączkowski

Numer zamknięto 6 grudnia 2017 r.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dziś rozpoczynamy drogę Adwen-

tu, którego uwieńczeniem będzie Boże 
Narodzenie. Adwent jest czasem, któ-

ry jest nam dany, aby przyjąć Pana wychodzą-
cego nam naprzeciw także po to, aby przeko-
nać się czy Go pragniemy, aby spojrzeć przed 
siebie i przygotować się na powrót Chrystusa. 
Powróci On do nas w święcie Bożego Naro-
dzenia, kiedy będziemy upamiętniać Jego 
historyczne przyjście w pokorze ludzkiej kon-
dycji. Ale przychodzi On do nas za każdym ra-
zem, gdy jesteśmy gotowi Go przyjąć i przyj-
dzie ponownie pod koniec czasów, aby „sądzić 
żywych i umarłych”. Dlatego musimy zawsze 
być czujni i oczekiwać na Pana z nadzieją, że 
się z Nim spotkamy. Dzisiejsza liturgia wpro-
wadza nas właśnie w ten sugestywny temat 
czujności i oczekiwania.

Dlatego w czytanej dzisiaj Ewangelii (por. 
Mk 13, 33-37) Jezus zachęca nas, abyśmy uwa-
żali i czuwali, abyśmy byli gotowi powitać Go 
w chwili Jego powrotu. Mówi nam: „Uważaj-
cie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten 
nadejdzie [...]; By niespodzianie przyszedłszy, 
nie zastał was śpiących”(ww. 33-36).

Osoba uważająca to ktoś, kto w zgiełku 
świata nie daje się owładnąć rozproszeniu 
czy powierzchowności, ale żyje w sposób 
pełny i świadomy, z troską skierowaną przede 
wszystkim ku innym. Dzięki takiej postawie 
uświadamiamy sobie łzy i potrzeby bliźnie-
go i możemy również pojąć jego zdolności 

Ten, kto czuwa,
nie ulega pokusom tego świata

ludzkie i duchowe. Osoba czujna zwraca 
się następnie także ku światu, starając się 
przeciwstawić obecnym w nim obojętności 
i okrucieństwu, a ciesząc się skarbami pięk-
na, które również istnieją i których trzeba 
strzec. Chodzi o spojrzenie zrozumienia, aby 
rozpoznać zarówno nędzę i ubóstwo jedno-
stek i społeczeństwa, jak i bogactwo ukryte 
w małych rzeczach dnia powszedniego, wła-
śnie tam, gdzie postawił nas Pan.

Osoba czuwająca to ktoś, kto przyjmuje za-
proszenie do czuwania, to znaczy by nie dać się 
przytłoczyć przez ospałość zniechęcenia, brak 
nadziei czy rozczarowania; a jednocześnie od-
rzuca nagabywanie wielu próżności, których 
pełen jest świat i w pogoni za którymi niekiedy 
poświęca się czas oraz pogodę ducha osobistą 
i rodzinną. Jest to bolesne doświadczenie ludu 
Izraela, wypowiedziane przez proroka Izaja-

sza: „Wydawało się, że Bóg pozwolił, aby 
Jego lud błądził daleko od Jego dróg (por. 
67,17), ale było to skutkiem niewierno-
ści samego ludu (por. 64,4 b)”. Również 
my często znajdujemy się w tej sytuacji 
niewierności wobec wezwania Pana: On 
wskazuje nam dobrą drogę, drogę wiary 
i miłości, ale my szukamy swego szczę-
ścia gdzie indziej.

Bycie uważnymi i czuwającymi to 
warunki wstępne, aby nie „błądzić z dala od 
dróg Pana”, będąc zagubionymi w naszych 
grzechach i naszych niewiernościach; są to 
warunki, by pozwolić Bogu na wtargnięcie 
w nasze życie, aby przywrócić Mu znaczenie 
i wartość, z Jego obecnością pełną dobroci 
i czułości. Niech Najświętsza Maryja Panna, 
wzór oczekiwania Boga i ikona czujności, 
prowadzi nas na spotkanie swego Syna Jezu-
sa, ożywiając naszą miłość do Niego.

Papież nawiązał też do swojej niedaw-
nej wizyty w państwach Azji południo-
wo-wschodniej, która odbyła się w dniach 
27 listopada–2 grudnia. Ojciec Święty od-

wiedził Mjaneme (dawną Birmę) oraz Ban-
gladesz. 

Msze św. na błoniach w Rangunie z udzia-
łem 150 tys. wiernych oraz z 5-tysięczną 
rzeszą młodzieży w katedrze, spotkania 
z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich 
„Sangha”, z biskupami i przedstawicielami 
władz złożyły się na wizytę apostolską Fran-
ciszka w Mjanmie. Jej hasłem były słowa: 
„Miłość i Pokój”. Była to pierwsza podróż 
głowy Kościoła katolickiego w historii tego 
południowoazjatyckiego kraju, w którym ok. 
90 proc. mieszkańców wyznaje buddyzm, 
a katolików jest ok. 700 tys. 

Z kolei w Bangladeszu głównymi punkta-
mi wizyty papieża w Bangladeszu była Msza 
św. w parku Suhrawardy Udyan z udziałem 
ok. 100 tys. wiernych, spotkania z władzami, 
wyznawcami różnych religii, z biskupami, 
księżmi, zakonnikami i młodzieżą. Wizyta 
przebiegała pod hasłem „Zgoda i Pokój”. Fran-
ciszek był trzecim następcą św. Piotra, który 
odwiedził Bangladesz. W dniach 19–20 lis- 
topada 1986 r. przebywał tam Jan Paweł II 
a 26 listopada 1970 r. zatrzymał się na krót-
ko w Dhace Paweł VI w drodze na Daleki 
Wschód oraz do Australii i Oceanii.

– Minionej nocy powróciłem z podróży 
apostolskiej do Mjanmy i Bangladeszu. Dzię-
kuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi swoją 
modlitwą i zapraszam do włączenia się w moje 
dziękczynienie Panu, który pozwolił mi spo-
tkać się z tymi ludami, zwłaszcza wspólnotami 
katolickimi, i być podbudowanym ich świa-
dectwem. Głęboko wryło mi się w pamięć 
wspomnienie wielu twarzy doświadczonych 
życiem, ale szlachetnych i uśmiechniętych. 
Wszystkich noszę w sercu i w modlitwie. 
Dziękuję bardzo narodom Mjanmy i Bangla-
deszu – powiedział do zebranych na Placu św. 
Piotra wiernych papież Franciszek.

watykan, 3 gruDnia 2017 r. 
tłum. o. StaniSław taSiemSki oP /kai

osoba czuwająca to ktoś, kto w zgiełku świata nie daje się opanować przez rozproszenie czy powierzchowność, ale żyje w sposób pełny i świa-
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udzielił im błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił wszystkich obecnych.
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Bycie uważnymi i czuwającymi 
to warunki wstępne, aby nie 
„błądzić z dala od dróg Pana”...
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Dostrzec bliźniego, 
a w nim Jezusa Miłosiernego

Starszego chorążego sztabowego 
Waldemara Chmielewskiego pozna-
łem odwiedzając polskich żołnierzy 
w bazie Fenty w Afganistanie. Roz-

mawiałem z nimi o budowie nowej kaplicy 
w bazie Bagram i  jej wystroju, co spotkało 
się z dużym zainteresowaniem. W trakcie 
kolejnych odwiedzin żołnierze zadawali mi 
wiele pytań, a  pan chorąży wyszedł z inicja-
tywą namalowania obrazu do nowej kaplicy. 
Tak rozpoczęła się nasza współpraca, która 
zaowocowała namalowaniem obrazu Jezusa 
Miłosiernego.

Ks. por. Krzysztof Ziobro: Pamiętasz, jak rozpo-
częła się twoja przygoda z malowaniem?

St. chor. sztab. Waldemar Chmielewski: 
– W szkole podstawowej wymyślałem żarty 
rysunkowe prostą kreską w stylu Andrzeja 
Mleczki, za co nie raz ,,wylatywałem” z kla-
sy, bo potrafiłem rozśmieszyć kolegów z są-
siednich ławek. To były czasy kiedy na lekcji 
musiał być spokój. Po takich akcjach robiło 
się spore zamieszanie, a winnego nie trudno 
było znaleźć (śmiech).

I co było dalej? 
– W Technicznej Szkole Wojsk Lotni-

czych w Zamościu wykonywałem tablice 
szkoleniowe różnych rodzajów broni, pomo-
ce naukowe – tam wymyśliłem pierwsze logo. 
Wykładowca otwierał warsztat samocho-
dowy i potrzebował rozpoznawczego znaku 
firmowego. Wpisałem nazwę jego warsztatu 
w kształt kierownicy.

Zaprojektowałeś też inne loga?
– Następne dopiero na I zmianie w Iraku. 

Dowódca Samodzielnej Grupy Powietrzno-
Szturmowej płk Kostrzewa ogłosił konkurs 
na logo naszych śmigłowców. Zgłoszono 
parę projektów, między innymi motyw z bra-
mą Isztar. Nasza misja była pionierska, trud-
na i ciężka pod wieloma względami, dlatego 
wpadłem na pomysł, żeby to był uśmiech-
nięty wielbłąd, który swoim karykaturalnym 
wyglądem rozbawi i poprawi nastroje wśród 
,,misjonarzy”. Następnie zaprojektowałem 
logo na śmigłowce w Czadzie – była to sty-
lizowana sylwetka jaszczurki, pomysł podsu-
nęła sama natura. 

– Po cichu marzy mi się świat, gdzie wszyscy ludzie bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie pomagają sobie nawzajem – ze starszym 
chorążym sztabowym waldemarem chmielewskim, żołnierzem na misji w afganistanie, malarzem obrazu jezusa miłosiernego w kaplicy 
w Bagram rozmawia kapelan, ksiądz porucznik krzysztof Ziobro.

W Afganistanie, biorąc pod uwagę trudne 
górskie środowisko, niełatwą historię narodu 
i skomplikowany charakter naszych działań, 
zaproponowałem skorpiona. Skorzystałem też 
z sugestii dowódcy kontyngentu XIII zmiany 
pana generała Marka Sokołowskiego, by w pro-
jekt wkomponować napis Afganistan. Przero-
bione odpowiednio litery tworzyły jednocze-
śnie korpus skorpiona na tyle sprytnie, że nie 
każdy patrząc na logo dostrzega w nim napis.

Kiedy zacząłeś malować obrazy religijne? 
– Na pierwszej polskiej misji w Iraku, 

w bazie wojskowej w Al-Kut. Była to postać 
Jezusa Miłosiernego. Potem na IV zmianie 
w Iraku, po 2 kwietnia 2005 r. namalowałem 
obraz Jana Pawła II. Obawiałem się, czy po-
dołam wyzwaniu, ale wpadłem na pomysł 
użycia tylko białej farby i jej odcieni, by 
w taki sposób podkreślić niezwykłą ducho-
wość naszego wielkiego rodaka.

Namalowałem postać Ojca Świętego, 
która najbardziej utkwiła mi w pamięci. To 
był moment, gdy papież siedział w oknie za 
swoim szklanym pulpitem, a nad nim fruwa-
ły gołębie, które nie chciały odlecieć. Papież 
wzniósł rękę do góry, jakby je pozdrawiając, 
a jednocześnie był to gest błogosławieństwa. 
Przypomniały mi się Jego słowa: „Niech po-
kój ogarnie nasze serca i cały świat” i zdanie 
to, namalowałem na dole obrazu. 

Jaka była reakcja na ten obraz?
– Na tyle pozytywna, że dowiedział się 

o tym redaktor z TVP i poprosił mnie o parę 
zdań na temat obrazu i tego, co czułem po 
odejściu papieża.

Pamiętasz co wtedy odpowiedziałeś?
– Że tak naprawdę papież nie odszedł, że ja-

kaś cząstka jego wielkiej duchowości i filozofii 
życia została w każdym z nas. Migawka z tego 
spotkania została wyemitowana w głównym 
wydaniu „Wiadomości”, o czym powiedzieli 
mi koledzy, gdy wróciłem z misji. 

A co czułeś gdy malowałeś papieża?
– Malowanie obrazu przyniosło mi ulgę, 

zajęło umysł i było drobną formą pożegnania 
i podziękowania za to wszystko, co zrobił dla 
Polski i dla pokoju na świecie.ks. por. krzysztof Ziobro błogosławi obraz jezusa miłosiernego, kaplica w Bagram, 5 października 2017 r.
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Czy kiedykolwiek spotkałeś papieża? 
– Tak. Dwa razy: na Światowych Dniach 

Młodzieży we Wrocławiu i podczas ostatniej 
pielgrzymki do Polski w Licheniu.

Wydarzyło się tam coś szczególnego? 
– Tak, bardzo, czasem aż trudno uwierzyć 

w tak niesamowity zbieg okoliczności. Myślę, 
że Opatrzność Boża czuwa nad nami, tym 
bardziej jeżeli czegoś bardzo pragniemy.

Opowiesz nam o tym? 
– Na co dzień pracuję w jednostce śmi-

głowców transportowych przy obsłudze 
naziemnej. Moja eskadra wystawiła śmigło-
wiec specjalnie przygotowany do przewozu 
papieża z minimalną załogą obsługującą. 
Niestety, przed samym wylotem moje na-
zwisko zniknęło z listy, a że bardzo chciałem 
zobaczyć papieża, pojechałem do Wrocławia 
pociągiem. Było już za późno, żeby zgłosić 
chęć uczestnictwa w parafii, toteż nie miałem 
szans na jakikolwiek oficjalny sektor. 

Wyjazd był totalnie spontaniczny. Nie było 
wtedy ani komórek, ani Internetu; nie miałem 
zarezerwowanego noclegu, nie znałem miasta 
ani żadnych szczegółów papieskiej wizyty. Wy-
szedłem z dworca i wyruszyłem w miasto z na-
dzieją znalezienia cudem jakiegoś noclegu. 

I przydarzyła mi się niesamowita rzecz: 
w zatłoczonym ponad 600-tysięcznym mieś- 
cie spotykam koleżankę, z którą nie widzie- 
liśmy się dobrych kilka lat. Akurat tego dnia 
przyjechała z Oborników Śląskich pomóc 
córce na przyulicznym straganie. (Pozdra- 
wiam Cię Bogusiu). Rozpoznaliśmy się i Bo-
gusia powiedziała: „Słuchaj pogadamy póź-
niej, a teraz biegnij dwie przecznice dalej, 

za parę minut będzie przejeżdżał papież”. 
Natychmiast popędziłem w tamtym kierun-
ku i faktycznie ulica oblężona ludźmi z obu 
stron, tłum ogromny, jedyna pusta przestrzeń 
znajdowała się na barierce wiaduktu. Byłem 
w takich emocjach, że nie zważałem na ryzy-
ko, i jak tylko się na nią wspiąłem, pojawiło 
się papamobile z naszym „Drogim Papciem”. 

Trudno mi opisać, co wtedy czułem, ale 
w ułamku sekundy wyświetliło mi się całe 
moje życie, zobaczyłem wszystkie swoje po-

tknięcia i niedociągnięcia oraz możliwości 
ich rozwiązania. Tego dnia podczas homilii 
Ojca Świętego pojawiła się na niebie prze-
piękna tęcza. 

Wróćmy do malowania. Co jeszcze stworzyłeś 
będąc na misjach?

– Na XIII zmianie ISAF w Afganistanie 
współpracowaliśmy z Amerykanami z Chi-
cago Illinois i namalowałem dla nich emble-
maty państwowe i lokalne. Między innymi 
Statuę Wolności, bielika amerykańskiego 
na tle flagi państwowej – symbol narodowy 
Stanów Zjednoczonych oraz logo drużyny 
koszykarskiej Chicago Bulls. 

Będąc na misji EUFOR w Czadzie na-
malowałem drogę krzyżową i przednią 
część ołtarza do polskiego kościoła 
w Ndżamenie, a dla sióstr zakonnych 
papieża Jana Pawła II i świętą siostrę 
Faustynę. 

Opowiedz w jakich okolicznościach po-
wstał obraz Jezusa Miłosiernego do kapli-
cy wojskowej w Bagram?

– To był impuls, może natchnienie, 
czułem, że jest ważne, by szczególnie 
w obecnych czasach, trudnych, pełnych 
przemocy, terroru i agresji, każdy miał 
możliwość korzystania z pozytywnych, 
ciepłych przekazów w postaci słowa, 
malunku, gestu i uśmiechu, którego na 

co dzień często szczędzimy sobie nawzajem. 
Moją intencją podczas malowania tego obra-
zu, było, by każdy kto go zobaczy poczuł się 
lepiej, uśmiechnął się w głębi serca do siebie, 
do innych i dostrzegł w świecie więcej barw 
niż szarości.

Dlatego staram się malować dopiero wtedy, 
gdy jestem spokojny, wyciszony i zrelaksowa-
ny. W realiach misyjnych nie zawsze było to 
możliwe. Samo przebywanie z dala od domu 
i bliskich, w trudnych warunkach klimatycz-

nych jest dyskomfortem; poza tym praca 
i działania w terenie podczas wysokich tempe-
ratur w pełnym umundurowaniu owocowała 
permanentnym stresem i wypoceniem hekto-
litrów potu. (Co też miało plusy, można było 
zgubić trochę zbędnych kilogramów). 

Malowałem w swoim malutkim pokoiku 
na łóżku, a niewygodą było to, że za każdym 
razem musiałem zwijać obraz i farby, żeby 
położyć się spać. Nocą korzystałem ze świa-
tła lampki nocnej, gdyż oświetlenie główne, 
wspólne dla wszystkich, było wyłączane po 
godzinie 22.00. Unikałem malowania pod-
czas dużego zmęczenia, gdyż takie próby 
kończyły się poprawianiem wszystkiego, 
więc lepiej było odpocząć i przeczekać słaby 
nastrój. 

Nie miałem też ze sobą odpowiednich fa-
chowych pędzli, więc bardziej musiałem się 
przykładać. Niekiedy problemy mobilizują, 
a udany projekt rekompensuje wszelkie wcze-
śniejsze trudy, więc mimo wszystko, myślę, 
że warto pokonywać przeciwności zarówno 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Wiem, że jako doradcy macie mnóstwo pracy. 
Kiedy znalazłeś czas na malowanie? Ile Ci to 
zajęło czasu? 

– Około trzech tygodni – dokładnie 7 wrze-
śnia 2017 r. zacząłem, a ostatnie poprawki na-
niosłem 25 września. Miałem trzy dni przerwy 
w związku z wyjazdem do Kabulu, uczestni-
czyłem tam w 24-godzinnym międzynaro-
dowym biegu zatytułowanym: „You are not 
forgotten” ku pamięci wszystkich poległych 
w Afganistanie.

Skąd miałeś farby i przybory?
– Farby zamówiłem pocztą lotniczą 

w amerykańskiej firmie wysyłkowej. Zamó-
wienie zrealizowano błyskawicznie w ciągu 
trzech dni, a czasami trzeba czekać nawet 
2–3 tygodnie. Płytę drewnianą dociął do od-

Żołnierze w oczekiwaniu na mszę św. w kaplicy w Bagram
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Każdy ma swoją własną ścieżkę, 
którą kroczy przez życie. Ważne 
by na chwilę przestać pędzić 
i zatrzymać się. Mam nadzieję, 
że obraz będzie dla kogoś taką 
chwilą zatrzymania się, zadumy 
i refleksji.
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powiednich rozmiarów nasz misyjny stolarz. 
Pędzle wrzuciłem do plecaka jeszcze w Pol-
sce w ostatnim momencie pakowania, pierw-
sze z brzegu jakie mi wpadły w ręce. 

Jestem pod wielkim wrażeniem. Obraz powstał 
bardzo szybko. Kiedy go pokazałeś?

– Koledzy, z którymi pracowałem na misji 
w bazie Fenty, zobaczyli obraz dopiero gdy 
go ukończyłem i raczej wyglądali na zdumio-
nych, zresztą ja również, gdyż nie byłem pe-
wien pozytywnego rezultatu. Zawsze istnieje 
ryzyko, że nie wszystko wyjdzie tak, jak za-
kładamy. Nie jest łatwo uzewnętrznić to, co 
nam w duszy gra. Często też malując, muszę 
„odkrywać Amerykę od nowa”, gdyż jestem 
samoukiem i nie znam technik malowania, 
ani tajemnic warsztatu malarskiego.

Co dało i daje Ci malowanie?
– Hm, nigdy o tym nie myślałem, po pro-

stu działałem, gdy była taka potrzeba. Myślę, 
że mogłaby to być moja prawdziwa miłość. 
Po za tym, dobrze jest mieć jakieś zajęcie 
w długie jesienne wieczory na emeryturze 
(śmiech). Malowanie na pewno daje mi dużo 
satysfakcji i twórczego spełnienia. Zauważy-
łem też, że wycisza mnie, daje odskocznię od 
problemów i rutyny dnia codziennego. A co 
mi dało? Dało mi wiarę w siebie, w swoje 
możliwości, uwrażliwiło na sztukę i kulturę. 

Co chciałbyś powiedzieć tym, którzy modlą się 
lub będą modlić przed obrazem Jezusa Miłosier-
nego w kaplicy w Bagram?

– To z pozoru łatwe, lecz tak naprawdę 
trudne pytanie. Zanim jednak odpowiem, 
chciałbym wszystkim zadedykować piosenkę 
,,Let the sunshine in’’ z musicalu „Hair” Mi-
loša Formana. Wpuście promienie słońca do 
waszego wnętrza, pozwólcie im ogrzać wa-
sze serca, wtedy i wasze serca będą świeciły 
boskimi promieniami, podobnymi do tych 
z obrazu Jezusa Miłosiernego. 

Myślę, że budowa cywilizacji miłości, do 
której nawoływał Święty Jan Paweł II powin-
na rozpocząć się w naszych sercach. Każdy 
ma swoją własną ścieżkę, którą kroczy przez 
życie. Ważne by na chwilę przestać pędzić 
i zatrzymać się. Mam nadzieję, że obraz bę-
dzie dla kogoś taką chwilą zatrzymania się, 
zadumy i refleksji. Wtedy chciałbym powie-
dzieć temu komuś: Bracie, nie ważne kim 
byłeś kiedyś, nieważne kim jesteś teraz, bo 
jeśli tylko chcesz, zawsze możesz być kimś 
lepszym. I niezależnie czy jesteś pracowni-
kiem fizycznym, czy profesorem, masz pra-
wo i obowiązek przeżywać świadomie każdą 
chwilę swojego człowieczeństwa, więc korzy-
staj z tej szansy, zostaw za sobą złość, zawiść, 
małostkowość, lenistwo, wścibstwo, plotkar-
stwo. Stać Cię na to, by być ponad to. Potra-
fisz mówić, czytać, pisać, tworzyć, myśleć, 
więc używaj swoich umiejętności, staraj się 
pomagać innym i nie marnuj czasu – działaj.

Co czujesz widząc swoje dzieło w prezbite-
rium kaplicy w Bagram?

– Nie nazwałbym tego obrazu dzie-
łem, po prostu wyraziłem kolorem to, 
co wtedy czułem i cieszę się, że obraz 
się podoba. Oczywiście, miło było usły-
szeć komplementy i zebrać gratulacje 
od uczestników Mszy św. podczas po-
święcenia obrazu [Ks. Krzysztof Ziobro 
poświęcił obraz 5 października w bazie 
Bagram. Pisaliśmy o tym w 15 nume-
rze NS – przyp. red.]. Dobre słowo ma 
moc, wzmacnia nas, dodaje otuchy, 
a w trudnym momencie może nawet 
uratować życie. 

Mówcą nie jestem, najlepiej czuję się, 
gdy mogę komunikować się ze światem 
za pomocą farb. Dlatego lubię słuchać in-
nych, szczególnie jeśli mają coś mądrego do 
powiedzenia. Lubię też słuchać homilii, które 
są przeplatane przykładami z życia. Trudno 
zrozumieć, tak z marszu, zawiłości Pisma 
Świętego, szczególnie Starego Testamentu, 
dlatego podoba mi się, gdy księża mówią 
swoimi słowami, od serca. To do mnie trafia.

Dlaczego namalowałeś właśnie obraz Jezusa 
Miłosiernego?

– Ten obraz jest mi szczególnie bliski. Ma 
w sobie niezwykłą moc i jest jednocześnie 
bardzo ludzki. To połączenie boskości z ludz-
ką cielesnością. Po wtóre, jako żołnierz-pa-
triota promuję obraz naszej rodaczki, świętej 
siostry Faustyny. Po trzecie i najważniejsze 
– jest on symbolem Bożego Miłosierdzia, 
o którym nauczał Święty Jan Paweł II w swo-
ich homiliach.

Obraz namalowałeś z napisem Jezu ufam Tobie 
w dwóch językach. Skąd taki pomysł?

– Pomysł powstał przypadkowo podczas 
naszych wspólnych rozważań, jak ksiądz-
kapelan pamięta. Zaproponowałem napis 
angielski, a ksiądz – polski. W drodze kom-
promisu powstał napis w dwóch językach. 
Kolejny dowód na to, że współpraca i zgoda 
budują nawet w tak drobnych sprawach

Czy czujesz się lepiej, gdy tworzysz? 
– Oczywiście! Dla mnie to jedna z naj-

lepszych form relaksu! Gdy maluję potrafię 
całkowicie się zapomnieć, skupić, wyciszyć. 
Podczas malowania czuję jakbym rozmawiał 
z Panem Bogiem. To dotknięcie wolności, 
która wyzwala ducha, budzi serce i daje po-
karm duszy. To jest chyba ten stan, o którym 
piszą poeci i filozofowie. Sprawia mi radość 
każde pociągnięcie pędzlem, każda posta-
wiona kreska czy kropka. Zauważyłem, że 
wytwarza się pewnego rodzaju sprzężenie 
zwrotne między tym, co maluję a moim wnę-
trzem – jakbym nie tylko ja miał wpływ na 
obraz, ale również obraz działał na mnie.

Czy chciałbyś powiedzieć coś czytelnikom na 
koniec rozmowy?

– Po cichu marzy mi się świat, gdzie wszy-
scy ludzie bez względu na rasę, kolor skó-
ry, wyznanie pomagają sobie nawzajem, są 
dla siebie życzliwi, skłonni do kompromisu 
i świadomi swojego człowieczeństwa. Mają 
swobodny dostęp do edukacji, opieki zdro-
wotnej, pożywienia i wody. Potrafią dostrzec 
w swoim życiu bliźniego, a w nim oblicze 
Jezusa Miłosiernego. Czego sobie i wszyst-
kim życzę.

roZmawiał kS. Por. krZySZtoF ZioBro

Poprzez obraz chciałbym 
powiedzieć: Bracie, masz prawo 
i obowiązek przeżywać świadomie 
każdą chwilę, korzystaj z tej 
szansy, zostaw za sobą złość, 
zawiść, małostkowość, lenistwo, 
wścibstwo, plotkarstwo. Stać Cię, 
by być ponad to.

St. chor. Sztab. Waldemar chmieleWSki – żołnierz 25 brygady ka-
walerii Powietrznej 1 dywizjonu lotniczego w leźnicy Wielkiej, obecnie na 
misji doradczej „resolute Support” organizacji traktatu Północnoatlan-
tyckiego w islamskiej republice afganistanu. Jest to już jego siódma 
misja. Pierwszą była operacja iracka Wolność w 2003 r., następnie służył 
na iV i iX zmianie w iraku. kolejne dwie misje w czadzie miały na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa działaniom humanitarnym na rzecz 
uchodźców z darfuru w latach 2008–2009. Pierwszą zmianę rozpoczął 

jako PkW eUFor, operacja wojskowa Unii europejskiej w republice czadu, a ostatni miesiąc 
służył już PkW miNUrcat, Polski kontyngent Wojskowy w misji organizacji Narodów zjedno-
czonych w republice czadu. kolejna misja w 2013 r. to PkW afganistan Xiii zmiana iSaF pod 
nazwą „enduring Freedom”. 
Nie tylko maluje, ale także uczy się języków obcych. Ukończył kurs języka: angielskiego, rosyj-
skiego i amatorsko hiszpańskiego.
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Na początku Mszy św. o. Józef Ma-
tras, prowincjał polskiej prowin-
cji Zakonu Pijarów, podkreślił, że 
27 listopada obchodzone jest patro-

cinium, święto opieki św. Józefa Kalasancjusza 
nad zgromadzeniem. – W czasie tej Euchary-
stii pragniemy dziękować Bogu za dary i łaski, 
których udzielił naszemu zakonowi na polskiej 
ziemi, a zwłaszcza tutaj w Warszawie – po-
wiedział. Podziękował też bp. Guzdkowi za 
możliwość upamiętniania w katedrze posługi 
Zakonu Pijarów.

We Mszy św. uczestniczyli uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
prowadzonych przez pijarów. Odczytany 
został list marszałka Senatu Stanisława Kar-
czewskiego do uczestników uroczystości.

W homilii bp Guzdek zachęcał młodzież, 
aby aktywnie uczestniczyła w życiu Ko-
ścioła. – Nie możemy wzorem publiczności 
w teatrze biernie przyglądać się spektaklowi 
życia, ale raczej jako aktorzy czynnie brać 
w nim udział. Bóg nie chce, abyśmy byli tylko 
obserwatorami – przekonywał.

Ordynariusz wojskowy przypomniał po-
stać św. Józefa Kalasantego, założyciela pi-
jarów, zaangażowanego w dzieło edukacji 
i wychowania młodzieży. Podkreślił, że miał 
okazję być w rejonach świata, w których bie-
da utrudniała lub wręcz uniemożliwiała wła-
ściwe kształcenie młodzieży.

Biskup Guzdek podkreślił, że tablica jest 
znakiem wdzięczności wobec Zakonu Pija-
rów, którzy przyczynili się do wykształcenia 
i wychowania wielu pokoleń Polaków. – Oj-
cowie pijarzy przygotowywali młodzież do 
wielu zadań. Do wejścia na scenę życia spo-
łecznego i narodowego. Dlatego tu jesteśmy 
i dlatego odsłonięta zostanie ta tablica. Żeby 
każdy, kto tu będzie wchodził, przypomniał 
sobie, że pijarzy wnieśli przez lata ogromny 
wkład, żeby Polska była nowoczesnym i sil-
nym narodem – powiedział.

Biskup polowy zapewnił, że dziś kapela-
ni są wierni idei, która przyświecała pijarom 
w ich działalności. – To jest posługa myśle-
nia, to jest posługa kształcenia charakterów 

żołnierzy i funkcjonariuszy 
służb mundurowych, ale 
równocześnie duży nacisk 
na kształtowanie intelek-
tualne, moralne i etyczne 
w szkołach oficerskich – po- 
wiedział. Jak podkreślił 
najlepszym lekarstwem na 
szerzące się na świecie zło są 
edukacja i wychowanie.

Eucharystię koncelebro-
wali ks. ppłk Mariusz Toł-
wiński, proboszcz katedry 
polowej, ks. Zbigniew Kras, 
kapelan prezydenta RP oraz 
liczne grono ojców pijarów.

Po zakończeniu Mszy 
św. w kruchcie katedry polowej Iwona Je-
siotr-Krupińska, artystka-rzeźbiarka, odsło-
niła tablicę, którą poświęcił bp Józef Guzdek.

Pierwszy kościół pijarów przy ul. Długiej 
został wzniesiony z woli króla Władysła- 
wa IV w 1642 r. Zostały umieszczone w nim 
relikwie świętych Pryma i Felicjana, którzy 
zostali patronami kościoła. Świątynia spło-
nęła w czasie bitwy o Warszawę w 1656 r. 
Król Jan Kazimierz postanowił postawić na 
jej miejsce murowaną świątynię. W powsta-
jącej świątyni posługę pełnił św. o. Stanisław 
Papczyński, wybitny kaznodzieja, późniejszy 
założyciel marianów. Z jego posługi w kon-
fesjonale korzystali m.in. Jan III Sobieski czy 
nuncjusz Antoni Pignatelli, późniejszy papież 
Innocenty XII.

17 lipca 1701 r. dokonano konsekracji ko-
ścioła (wg. projektu Józefa Fontany) pod we-
zwaniem Matki Bożej Zwycięskiej i świętych 
Pryma i Felicjana. Podobnie jak wcześniej 
kultem otoczone były znajdujące się tam reli-
kwie świętych, a także przywieziony z Rzymu 
wizerunek Najświętszej Maryi Panny, zna-
ny dziś jako Matki Bożej Łaskawej Patronki 
Warszawy, znajdujący się obecnie w kościele 
jezuitów przy ul. Świętojańskiej. 

Kilka lat później pijarzy zaczęli prowa-
dzić Collegium Regium, ufundowane przez 
królów Władysława IV i Jana Kazimierza. 

W 1740 r. Stanisław Konarski, najbardziej 
znany pijar początków polskiego Oświece-
nia, otworzył pionierską szkołę Collegium 
Nobilium, która stała się kuźnią intelektual-
ną epoki.

W 1834 r. rosyjski gubernator Iwan Pa-
skiewicz przekazał kościół rosyjskiej Cerkwi 
prawosławnej, była to jedna z form represji za 
powstanie listopadowe. W latach 1835-1837 
odbyła się przebudowa i adaptacja kościoła 
dla potrzeb liturgii prawosławnej. Między in-
nymi usunięto z wnętrza barokowy wystrój, 
a na wieżach, zakończonych kokosznikami, 
zawieszono dzwony odlane z armat zdoby-
tych w powstaniu listopadowym. Pijarska 
świątynia została zaadaptowana na sobór 
Trójcy Świętej, katedrę eparchii warszawskiej 
i nowogieorgijewskiej.

Społeczeństwo warszawskie w geście bun-
tu przeciw represjom wobec pijarów ułożyło 
wierszyk: „Poczekajcie no kopułki, Przyjdą 
jeszcze z Francji pułki, My nie chcemy obcej 
wiary, Wróci nasza i pijary”.

W grudniu 1916 r. okupacyjne władze 
niemieckie zwróciły świątynię Kościołowi 
rzymskokatolickiemu. Arcybiskup Aleksan-
der Kakowski przekazał ją w użytkowanie 
wojsku. Funkcję katedry polowej kościół po-
pijarski pełni do dziś.

krZySZtoF StęPkowSki

Edukacja i wychowanie
lekarstwem na biedę i zło

w katedrze polowej upamiętniono posługę Zakonu Pijarów

Biskup polowy józef guzdek 27 listopada odsłonił i poświęcił tablicę upamiętniającą posługę Zakonu Szkół Pobożnych, czyli pijarów, 
w katedrze polowej wojska Polskiego. uroczystość poprzedziła msza św. sprawowana pod przewodnictwem ordynariusza wojskowego. 
w homilii bp guzdek wyraził wdzięczność pijarom za ich pracę na rzecz wychowania młodzieży. w tym roku obchodzą oni 400-lecie 
istnienia zakonu, 250.-rocznicę kanonizacji założyciela zakonu św. józefa kalasancjusza i 375-lecie przybycia do Polski.

N

Poświęcenie tablicy, z prawej jej autorka iwona jesiotr-krupińska
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Niedzielny wieczór, Rembertów. 
Przejeżdżam przez ozdobną bramę 
na rondzie gen. Augusta Fieldorfa 
„Nila”. Każą się stawić przy ul. Chru-

ściela. Samochodowe urządzenie nawigacyjne 
wyraźnie nie radzi sobie z ustaleniem miejsca 
stawiennictwa. Według jego wskazań ulica, 
o którą chodzi jest właściwie wszędzie. 

– To obiekty wojskowe, więc normalne 
jest, że GPS się tu gubi – usłyszę następnego 
dnia od mjr. Odoleckiego, który z ramienia 
ASzWoj-u opiekuje się naszym kursem.

Rano, przed domem studenckim nr 4 
spotykam pierwszych kolegów z kursu. Dwu-
dziestu dwóch księży z różnych stron Polski. 
Idziemy na zapoznawcze spotkanie z opieku-
nami naszego kursu w jednej z sal wykłado-
wych Klubu Akademii Sztuki Wojennej. Kilka 
godzin później jesteśmy już umundurowani. 
Ciężkie zimowe buty i bechatki to gwarancja, 
że nie zaznamy chłodu w listopadowej aurze. 
Do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze ba-
dania lekarskiego. Wojskowa przychodnia, 
ciekawskie spojrzenia dzieci w holu tego sza-
cownego przybytku i wreszcie upragniona 
wizyta u lekarza. Krótki, rzeczowy wywiad 
i pomyślna diagnoza. Wszyscy zdrowi! Teraz 
jeszcze byśmy coś zjedli. Obszerna wojskowa 
stołówka cała dla nas! I tak minął poranek 
i wieczór – dzień pierwszy. 

Ostry dźwięk budzika wyrywa ze snu. Jest 
szósta rano, prawie jak w piosence – chociaż 
tam pobudka zagrała pół godziny wcześniej. 
Pokoje są małe, ale zadbane – no i najważ-
niejsze, że wszyscy mają takie same. Z drugiej 
strony, odzywa się jednak nostalgia za topor-

Potrzeby są ogromne…
na kursie dla kapelanów – oficerów rezerwy

w dniach 6–24 listopada w akademii Sztuki wojennej w rembertowie odbył się „Podstawowy kurs taktyczny dla kapelanów – oficerów 
rezerwy”. wzięło w nim udział dwudziestu trzech kapłanów z różnych stron Polski, wśród nich ks. ppor. rez. Dariusz iwański, który 
podzielił się swoimi wrażeniami z kursu.

N

uczestnicy kursu pod pomnikiem napoleona Bonaparte przed budynkiem akademii Sztuki wojennej
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nymi metalowymi pryczami z „izb żołnier-
skich”, jakie mieliśmy na kursie oficerskim we 
Wrocławiu. Nie ma czasu na wspomnienia. 
Trzeba się zbierać, bo zaraz wyjście na po-
ranną Mszę do kościoła w Rembertowie. Przy 
ołtarzu wikariusz parafii garnizonowej, który 
jakby nie dowierzał widząc przed sobą tylu ka-
płanów w koncelebrze. Po śniadaniu pierwsze 
wykłady. Taki porządek poranka stanie się już 
rutyną na najbliższe trzy tygodnie. 

Początkowe zajęcia dotyczą zagadnień z pra-
wa kanonicznego, Regulaminu Sił Zbrojnych 
RP oraz międzynarodowego prawa humani-
tarnego konfliktów zbrojnych. Jeszcze raz prze-
konujemy się, że nieznajomość prawa szkodzi 
albo w najlepszym razie nie pomaga. Z zapar-
tym tchem słuchamy „misjonarzy” – żołnierzy, 
którzy pełnili służbę w zagranicznych kontyn-
gentach. Ks. płk Piotr Kowalczyk był na kilku 
zmianach w Afganistanie. Jego świadectwo 
pracy kapłańskiej z żołnierzami w sytuacjach 
bojowych jest nie do przecenienia. Mjr Adam 
Odolecki, drugi opiekun naszego kursu, także 
był kilka razy na misji Afganistanie. Trudniej 
przychodzi mu o tym opowiadać. Jest sape-
rem, człowiekiem czynu i dość powściągliwie 
przywołuje trudne wspomnienia stamtąd.

– Do kaplicy chodziliśmy tam też często 
poza nabożeństwami, żeby się wyciszyć… 
– stwierdza.

Inni wykładowcy też nie podają nam 
„wiedzy książkowej”, ale raczej mówią z wła-
snego doświadczenia. Nas oczywiście najbar-
dziej interesuje doświadczenie duszpaster-
skie. Ks. płk Bogdan Radziszewski, kapelan 
Dowództwa Generalnego Wojska Polskiego 

opowiada o specyfice pracy w parafiach woj-
skowych. Ks. płk Piotr Majka, dziekan Wojsk 
Obrony Terytorialnej przekonuje do duszpa-
sterskiego zaangażowania na rzecz żołnierzy 
nowotworzonych brygad WOT-u. W week-
end jedziemy w małych grupach na praktyki 
duszpasterskie do parafii wojskowych.

Drugi tydzień to „praktyki” na poligonie. 
Listopadowa aura jest dość sprzyjająca. 

– Chyba księża wymodlili pogodę, bo jak 
my jedziemy na poligon to zawsze pada – za-
uważył porucznik, dowódca szkolenia. 

W każdym razie błogosławię w myślach 
logistyków, którzy wyposażyli nas w ciepłą 
zimową odzież i stosowne buty. Strzelanie 
z długiej i krótkiej broni. Ku zdumieniu prze-
łożonych jest wśród nas strzelec wyborowy. 

– Sześć strzałów z „vista” do tarczy i sześć 
„dziesiątek”! – złapał się za głowę dowódca, 
po czym podsumował wszystko soczystą woj-
skową frazą, będącą kwintesencją podziwu.

Szkolenie z pierwszej pomocy, pokaz sta-
wiania min przeciwpancernych, powtórka 
z musztry wojskowej, „oględziny” czołgu Le-
opard i zapoznanie z nowoczesnymi środka-
mi łączności. Na zakończenie tygodnia wizyta 
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 
a później niedziela z WOT-em w Siedlcach. 
Odwiedzamy szkolących się żołnierzy 1 Bry-
gady Podlaskiej OT. Dowódca brygady płk 
Sławomir Kocanowski z nieskrywaną dumą 
oprowadza nas wśród szkolących się drużyn. 
Ci młodzi patrioci, pasjonaci wojskowości 
z wypiekami na twarzy słuchają wskazówek 
swoich instruktorów. Na zakończenie Msza 
św. w siedleckim kościele garnizonowym. 

Ostatni tydzień to znowu powrót do sali 
wykładowej. Dziekan Akademii – płk Leszek 
Elak – wprowadza nas w tajniki rzemiosła szta-
bowego i taktyki na współczesnym polu walki. 
Później uczymy się o ceremoniale wojskowym, 
jest spotkanie z oficerem z Centrum Przygo-
towań do Misji i ostatnie zajęcia dotyczące 
duszpasterstwa wojskowego. Na zakończenie 
spotkanie bp. Józefem Guzdkiem na plebanii 
parafii garnizonowej w Rembertowie. 

– Proszę księży, gorliwa praca duszpaster-
ska księży kapelanów – niezależnie od specy-
fiki wojsk – jest nie do przecenienia. Potrzeby 
są ogromne… – podsumował biskup.

kS. PPor. reZ. DariuSZ iwaŃSki
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„Ani domu, ani żadnej rzeczy”
rok Świętego Brata alberta (8)

Dobro ku sobie przyciąga. Wiadomo-
ści o posłudze Brata Alberta podję-
tej w krakowskim środowisku nę-
dzy obiegły nie tylko Galicję, trafiły 

dalej, za graniczny kordon, do zaboru rosyj-
skiego. W kilku szlachetnych sercach rozbu-
dziły pragnienie, aby włączyć się do podję-
tego przezeń dzieła. Znamy nazwiska ośmiu 
członków pierwszego zaciągu, samotnych, 
pobożnych mężczyzn (najstarszy ur. w 1856 r., 
najmłodszy w 1874 r.), którzy w 1899 r. za-
mieszkali wraz z Bratem Albertem w wynaję-
tym mieszkaniu u Ojców Paulinów na Skałce. 
Wyruszali stamtąd do swych podopiecznych 
na ul. Piekarską 21, do tamtego miejsca, które 
w świadomości wielu mieszkańców Krakowa 
jawiło się jako zbiorowisko „wszelkiej moral-
nej zgnilizny, wszelkiego rodzaju występków” 
(ks. Jan Badeni, Obrazki z krakowskiej nędzy, 
Kraków 1897). Po jakimś czasie bp Albin 
Dunajewski zezwolił, aby przywdziali szare 
zakonne habity. Podczas ceremonii obłóczyn, 
której dopełnił o. Czesław Bogdalski, kapu-
cyn, zostali przyjęci do rodziny franciszkań-
skiej – III Zakonu św. Franciszka. Przybrali 
nowe imiona, ślubując m.in. „Ewangelię Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa, aż do śmierci za-
chować, żyjąc w czystości, ubóstwie i posłu-
szeństwie”. Byli to ludzie prości; jeden był 
krawcem, dwaj szewcami. Ponad ich grono 
wyrastał młody (ur. w 1871 r.) góral z Pod-
czerwonego koło Nowego Targu, Wojciech 
Leja – brat Witalis; młodzieniec o wielkiej 
kulturze duchowej, oddany bez reszty swej 
posłudze, zmarły w 1901 r. na gruźlicę. To 
oni – niczym ewangeliczni robotnicy pierw-
szej godziny pracy w winnicy Pańskiej – stoją 
u początków zainicjowanej przez Brata Al-
berta wspólnoty miłosiernych czynów skie-
rowanych ku ubogim i moralne zaniedba-
nym bliźnim. 

„Gdzie Krzyż, tam Jezus”
Równolegle kiełkowało zgromadzenie 

żeńskie. U jego początków stoją dwie Podla-
sianki, przybyłe do Krakowa w 1889 r. Pierw-
sza z nich, 44-letnia Anna Lubańska z Białej 
Podlaskiej, podczas Powstania Styczniowego 
pielęgnowała rannych, później angażowała 
się w podziemną pracę apostolską na rzecz 
prześladowanych podlaskich unitów, któ-
rych w 1875 r., po kasacie przez cara Alek-
sandra II obrządku unickiego, przymuszano 
do przyłączenia się do Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego. Druga, to jej daleka krewna, 
młodziutka Maria Silukowska. Obie, za radą 

Brata Alberta, postanowiły podjąć posługę 
w ogrzewalni dla kobiet. Lubańska zamiesz-
kała w klasztorze Sióstr Wizytek, aby poznać 
realia życia wspólnotowego, przygotować się 
do roli, którą zamierzała pełnić. Natomiast 
Silukowska zapisała się do rocznej „szkoły 
pracy domowej” w Zakopanem. Rok później 
wraz z dwiema kobietami – ochotniczkami 
z Podlasia, które pozytywnie zareagowały na 
przesłane do nich z Krakowa „wici”, zamiesz-
kały w suterynie domu hrabiny Potockiej 
a potem w dawnej żydowskiej karczmie; da-
leko stamtąd było do ogrzewalni. Kiedy zro-
biło się tam ciasno – przybyły cztery kolejne 
Podlasianki – przeniosły się bliżej niej, na 
ul. Skawińską 12. Na początku stycznia 1891 r. 

w ogrzewalni wybuchł pożar, spłonęła do-
szczętnie. Jej lokatorki schroniły się w domu 
sióstr. W trzech parterowych budynkach 
znalazło schronienie ok. 150 kobiet i dzieci. 
Nieszczęście wytworzyło sytuację, która od-
powiadała intencjom Brata Alberta: pod jed-
nym dachem powstała wspólnota codzienne-
go życia ubogich i ich opiekunek.

15 stycznia 1891 r. w kaplicy w pałacu bi-
skupów krakowskich siedem kobiet nałoży-
ło habity zakonne, przybrało nowe imiona, 
złożyło tercjarskie ślubowanie. „Ludzie będą 
chcieli was rozproszyć, zniechęcić prześla-
dowaniem, sam Bóg będzie was doświad-
czał niepowodzeniami i trudnościami, więc 
zachęcam was, abyście wszystko przetrwały 
i pamiętały, że w Krzyżu moc i ostoja, gdzie 
Krzyż, tam Jezus” – mówił do nich tamtego 
dnia książę biskup krakowski Albin Kardynał 

Dunajewski. Jeszcze tego samego dnia słowa 
Kardynała nabrały realnego wyrazu. Kiedy 
niewiasty wracały do siebie, na Kazimierz, po 
raz pierwszy w zakonnych habitach, doznały 
zniewag, zaczepek, wyzwisk, zostały obrzu-
cone śnieżnymi kulami. Jakże to? W zakon-
nych habitach paradują kobiety, które na co 
dzień zadają się z prostytutkami, mieszkają 
z nimi pod jednym dachem? Ponoć dozna-
ły jeszcze większego upokorzenia. Przeor 
paulińskiej świątyni na Skałce ostentacyjnie 
począł je omijać podczas udzielania Komunii 
św. Trzeba było dopiero interwencji kardyna-
ła Dunajewskiego, aby tego zaprzestał.

To nie tylko było doświadczenie sióstr. 
Sam Ojciec Założyciel doznawał wiele przy-

krości, także w krakowskim duchownym śro-
dowisku. Mówiono o nim: fantasta, dziwak. 
Zarzucano, że kiereszuje powołania zakonne, 
kieruje młodych, wrażliwych na sprawy boże 
ludzi, do siedlisk grzechu. Przesadza w swej 
fascynacji ludźmi ze zda się niereformowal-
nego marginesu. Był to, na szczęście, jeden 
z biegunów ludzkich osądów. Wspierał Brata 
Alberta kardynał Dunajewski, uważany wręcz 
za duchowego współzałożyciela albertyńskich 
zgromadzeń. Nie tylko protektor w kardynal-
skiej purpurze, także mądry, wrażliwy dorad-
ca, powiernik, przyjaciel. Dostrzegano też nie-
zwykłość jego postaci. „W latach 1890–1891 
często widywałem Brata Alberta i bardzo się 
do niego zbliżyłem. Uderzał mnie w jego po-
staci charakter artysty, jaki mimo woli i wiedzy 
zachowywał pod grubem szarem suknem ter-
cjarskiego habitu. (…). Jego każdy ruch, jego 
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śmiech, miały zawsze tyle charakteru, były 
zawsze czymś tak odrębnym, niezwykłym, 
że wprost uderzały. Nie było w niem tego, co 
nazywają oryginalnością: nie był oryginałem, 
ale tak był zawsze sobą. Wszystkiemu, czego 
się dotykał, nadawał swój charakter, był taką 
niepospolitą, tak niezwykłą, tak wyjątkową 
indywidualnością, że nie mógł nie zwracać 
na siebie uwagi każdego człowieka myślące-
go i interesującego się tym, co ludzkie” – to 
świadectwo abp. Andrzeja Szeptyckiego, me-
tropolity lwowskiego i halickiego obrządku 
greckokatolickiego (Moje wspomnienie o Bra-
cie Albercie, Kraków 1934). 

„Pan Jezus sprawy załatwia”.
Zgromadzenie Braci III Zakonu Świętego 

Franciszka Posługującego Ubogim i Zgro-
madzenie Sióstr III Zakonu Świętego Fran-
ciszka Posługującego Ubogim, tak nazywały 
się stworzone przez Brata Alberta wspólnoty. 
Założyciel nie lubił i nie używał nazwy alber-
tyni i albertynki, choć przyjęła się ona szybko 
i powszechnie. Aż do drugiej połowy lat 20. 
XX wieku nie były to zakony w kanonicznym 
rozumieniu tego terminu, ani wspólnoty życia 
konsekrowanego, a jedynie wspólnoty tercjar-
skie oparte na regule św. Franciszka z Asyżu. 
Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy Brat 
Albert uważał za formę kultu Męki Pańskiej. 
Na pierwszy plan życia tych dwóch zgroma-
dzeń wysunął ubóstwo, które przybrało wręcz 
skrajną formułę. Za przykładem św. Fran-
ciszka i św. Klary domagał się od członków 
albertyńskich wspólnot pozbycia się wszelkiej 
własności i nie zabiegnie o żadną. Także asce-
tycznego trybu życia w równie ascetycznych 
warunkach. Habity z szarego samodziału, 
zwykle połatane, przepasane grubym sznu-
rem, bose stopy. „Trepy z bosymi nogami obok 
ubogiego habitu bardzo się dostrajają” – twier-
dził Brat Albert. W izbach „żadnych tam dy-
wanów, obrazów, i wszystkich tym podobnych 
elegancji zabraniam, ma być n a j u b o ż e j” 
– nakazywał. Na biało malowane ściany, pod-
łoga z niepoliturowanych desek, proste posła-
nie – wystarczy. Wspólne posiłki siedząc na 
podłodze, przy nieco podwyższonej, heblo-
wanej desce, która udawała stół. Kiedy ktoś 
zapytał, dlaczego nie ma refektarza, usłyszał 
od Brata Alberta: „Nasza reguła nie opiera 
się na tym, czy są krzesła, czy ich nie ma (...) 
Bieda nie ma reguł, raczej prostą regułę: nie 
ma, to trzeba się obejść. My zachowujemy tą 
dziadowską regułę. Babina, obierając ziemnia-
ki, przysiada na progu izby, i nie fatyguje się 
przystawianiem sobie mebla. Nie utrudniamy 
sobie życia obmyślaniem wygód”.

„Z regla nad Kalatówkami wskazał mu 
kiedyś Władysław Zamoyski [właściciel Za-
kopanego – przy. JŁ] swoje lasy, powtarzając 
«Bierz ile chcesz», a Brat Albert z dobrotli-
wym uśmiechem odpowiedział kusicielowi 
słowami św. Franciszka: «Ani domu, ani żad-

nej rzeczy». Tłumaczono, ukazywano z róż-
nych stron, że trzeba wnijść na inną drogę. 
Lecz zawsze padała ta sama odpowiedź: «Ani 
domu, ani żadnej innej rzeczy». Pytał go bra-
ciszek, czy wolno nosić złote kapy na zębach. 
Odpowiedział mu ze zdziwieniem i wyrzu-
tem: «Jak można pytać o takie rzeczy! Nosić 
chodaki i ziemisty worek, a w gębie mieć 
złoto – to byłby dowód nieprzyzwoitości» 
(ks. Konstanty Michalski, Brat Albert, Kra-
ków 1946). Swoją drogę zawierzył bez reszty 
Bożej Opatrzności. Był pewien, że to jej opie-
ce zawdzięcza rozwój i powodzenie swego 
dzieła. Zwykł był powtarzać: „Pan Jezus spra-
wy załatwia”.

„Biedny, to twój pan”
Nowicjat albertyński był surowy, tak by 

zawczasu mogły się wycofać osoby ducho-
wo i fizycznie słabsze. Od braci i sióstr Brat 
Albert domagał się bezwzględnego szacunku 
dla ubogich. Kiedy usłyszał jak jeden z braci 
zwrócił się do podopiecznego słowami: „Ty 
dziadu”, usłyszał ostrą reprymendę: „To jest 
twój pan, powinieneś mu służyć, bo on stwo-
rzony jest na obraz Boży”.

Przytuliska były otwarte dla wszystkich. 
Tych, którzy do ich drzwi zastukali, nie pyta-
no o narodowość, religię, nie gmerano w ich 
życiorysach i grzechach. Wielu było takich, 
którzy mieli za złe Bratu Albertowi, że otwie-
ra drzwi także przed bandziorami, złodzieja-
mi, zamiast wezwać policję. W albertyńskiej 
wspólnocie obowiązywała żelazna zasada: 
najpierw trzeba dać „chleb i dach nad głową”, 
dopiero potem rozeznawać sytuację, stawiać 
podopiecznych na nogi, pomagać im w po-
wrocie do samodzielnego życia. Oddziaływać 
dobrem, sercem. „Własnym przykładem – to 
słowa Brata Alberta – uczymy ich, że nawet 
wśród biedy można chwalić Boga i żyć po-
czciwie”.

Kiedyś wspomniany wcześniej o. Bogdal-
ski wyraził zdziwienie, że Brat Albert i bracia 
jedzą to samo – ze wspólnego kotła – co ich 
podopieczni. Usłyszał w odpowiedzi: „Gdyby 
ci biedacy wiedzieli, że my co innego jadamy, 
szybko stracilibyśmy ich zaufanie, zdaliby 
sobie sprawę z tego, że udajemy, że ich biedą 
gardzimy”.

W noclegowniach, schroniskach, których 
z biegiem czas przybywało – powstały we 
Lwowie, Sokalu, Tarnowie, Stanisławowie, 
Jarosławiu, Przemyślu – dzień zaczynano 
i kończono pacierzem, urządzono skromne 
kaplice, przypominano, niekiedy doszczęt-
nie zapomniane przez życiowych rozbitków, 
prawdy katechizmowe – otwierano drzwi 
prowadzące do porządku moralnego, do 
wsparcia życia o fundament wiary.

Organizowano zajęcia, m.in. warsztaty 
tkackie, wyplatanie giętkich mebli, stolar-
stwo, szewstwo…Resocjalizowały, przeła-
mywały bezsilność i lenistwo, organizowały 

rytm dnia, przynosiły też skromy zarobek. 
Tym, którzy się dziwili tej mocnej symbio-
zie albertyńskiej wspólnoty i ludzkiej biedy, 
Brat Albert dowcipnie odpowiadał: „Żyjemy 
w środowisku najbiedniejszych, przyswajamy 
sobie ich obyczaje, jak to zwykli robić ludzie 
dobrze wychowani, gdy przebywają w jakim 
to towarzystwie”.

„Dajcie mu chleba!”
„W notatniku zapisał: pozbawić się wszyst-

kiego, czego się pożąda. I jako odpowiedź na 
pożądliwość ciała, na wygodę, której ciało 
pragnie, odpowiada: „Pasek? Dyscyplina? 
Twarde łóżko?”. Łóżko Brata Alberta było 
naprawdę twarde. Właściwie była to deska 
przykryta garścią słomy, na niej koc. Podusz-
ka wypełniona sieczką. Na ścianie wisiał pu-
sty krzyż. Kiedy pytano dlaczego nie ma na 
nim Chrystusa, odpowiadał: przecież zmar-
twychwstał! (Natalia Budzińska, Brat Albert. 
Biografia, Kraków 2017).

Na widok biedaka, który wchodził do 
ogrzewalni czy do przytułku sióstr, Brat Al-
bert odzywał się: „Dajcie mu chleba!” Jeśli 
chciał komuś zrobić przyjemność, zanosił mu 
w darze bochenek żytniego chleba, upieczo-
nego przez siostry. Po wielokroć powtarzał: 
„Powinno się być dobrym jak chleb. Powin-
no się być jak chleb, który dla wszystkich leży 
na stole, z którego każdy może kęs dla siebie 
ukroić, nakarmić się, jeśli jest głodnym”.

A sztuka? Któregoś dnia młody malarz Jan 
Skotnicki na krakowskich Plantach, przy sto-
liku mleczarni „Dobrzyńskiej”, siedział w to-
warzystwie dwóch sław malarskich, wtedy 
i dziś, Jacka Malczewskiego i Włodzimierza 
Tetmajera (opisał to zdarzenie we wspomnie-
niach Przy sztalugach i przy biurku, Warsza-
wa 1957). Obaj zerwali się z krzeseł na wi-
dok nadchodzącego postawnego, brodatego 
mężczyzny w szarym, zakonnym habicie. Był 
to Brat Albert, ich starszy kolega z monachij-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Przysiadł się 
do ich stolika, potoczyła się wartka, przyja-
cielska rozmowa, „bez hipokryzji i bez jakiej-
kolwiek pozy”. Skotnicki wziął się na odwa-
gę, zapytał zakonnika: „Wiem, że brat szukał 
szczęścia w wojaczce, w walce o Polskę. Wiem, 
że brat szukał ukojenia w nauce, sztuce. Czy 
nareszcie dzisiaj w tym habicie brat znalazł 
to, czego pragnął?” Brat Albert roześmiał się, 
patrząc młodemu artyście w oczy, odpowie-
dział: – Mam schroniska i stowarzyszenia 
mych braci w Krakowie, Tarnowie, we Lwo-
wie, w Zakopanem. Rozdałem w tym roku 
20 tysięcy bochenków chleba, 12 tysięcy por-
cji kaszy, daję nocami dach nad głową setkom 
tych, którzy go nie mają. Niech ci, bracie, to 
służy za odpowiedź”.

Wstał od stolika, pożegnał się. – „Muszę 
odejść do moich”.

 jęDrZej łukawy
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na rynku księgarskim ukazała się książka „generał józef gawlina Biskup Polowy”, autorstwa ks. płk. 
Piotra majki. jej promocja odbyła się w ramach targów książki Historycznej w warszawie. „naszej Służ-
bie” ks. majka udzielił wywiadu, w którym opowiada o swej fascynacji osobą bp. józefa gawliny. 

Biskup Józef Gawlina
– przykład dla współczesnych kapelanów

Skąd pomysł na książkę? Dlaczego 
jej bohaterem jest bp Józef Gawlina?

– Szukałem tematu do mojego 
przewodu doktorskiego. Nie mia-
łem sprecyzowanego pomysłu, 
jednak zależało mi, żeby dotyczył 
on Ordynariatu Polowego. Chcia-
łem pisać na taki temat, który był-
by przydatny i pogłębiał wiedzę 
o duszpasterstwie wojskowym. 

W ten sposób natknąłem się na postać bp. Józefa Gawliny, o którym 
trochę się już mówiło, ale wciąż brakowało rzetelnego opracowania 
monograficznego. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych, po raz 
pierwszy natrafiłem na materiały o nim, m.in. jego korespondencję. 
Rozbudziły we mnie zainteresowanie i postanowiłem je przestudio-
wać. To z kolei zaprowadziło mnie do poważnych studiów, których 
owocem był mój doktorat, a na jego podstawie powstała książka.

Czy rozproszenie materiałów sprawiło największą trudność przy pisaniu 
biografii bp. Gawliny?

– Raczej nie. Głównym problemem była selekcja i konieczność 
rezygnacji z wielu ciekawych informacji na temat jego życia i dzia-
łalności. Nie sposób oddać całości tak barwnego życiorysu i tak in-
teresującej postaci w jednej książce. Prace historyczne mają to do 
siebie, że zawsze coś trzeba wybrać, a z czegoś trzeba zrezygnować. 
Na opracowanie całościowej biografii potrzeba jeszcze rozleglejszych 
studiów. Na przykład, mało znany jest okres posługi bp. Gawliny jako 
opiekuna powojennej Polonii albo jego praca w okresie trwania obrad 
Soboru Watykańskiego II. 

Jakie cechy bp. Gawliny zrobiły na księdzu największe wrażenie?
– Wytrwałość i niezłomność charakteru. To był bardzo silny 

człowiek i oddany dla sprawy Ojczyzny i Kościoła biskup. Te cechy 
charakteru pomagały mu w podejmowaniu niełatwych decyzji i sta-
wiania czoła trudnym wyzwaniom w okresie trwania II wojny świa-
towej. Niezłomność i hart ducha oraz głęboka wiara sprawiły, że był 
to człowiek czynu. Obdarzony jakąś wewnętrzną siłą, która w nim 
odsłaniała pasję życia. Wszędzie gdzie był, umiał zjednać dla sprawy 
innych ludzi, nawet i tych, którzy wpierw byli mu przeciwni. Nosił 
w sobie ten charyzmat dobrego oddziaływania na innych. Zawsze się 
spotykał z uznaniem i podziwem, zarówno u ludzi prostych, jak i lu-
dzi wielkich. Wszyscy oni podkreślali swój wielki szacunek dla Księ-
dza Biskupa.

Czego współcześni kapelani mogliby nauczyć się od bp. Gawliny?
– Myślę, że jedną z najważniejszych jego cech była chęć dociera-

nia do żołnierzy nawet w najtrudniejszych warunkach. W czasach 
II wojny światowej nie było takich środków komunikacji, jakimi dys-
ponujemy obecnie. A jednak bp. Gawlinie udawało się być osobiście 
w kontakcie ze wszystkimi kapelanami, co wymagało od niego dużego 
poświęcenia. Warto także wspomnieć o jego działalności wydawni-
czej. Ponadto stale uczulał kapelanów na konieczność prowadzenia 
skrupulatnej dokumentacji np. pochówków i osobiście czuwał nad 
tym. Z ogromnym zaangażowaniem włączał się w pracę rekolekcyj-
ną i formacyjną. Trzeba dopowiedzieć, że nawet i dzisiaj jego kazania 

PÓŁKA Z KSIąŻKAMI

i homilie pozostają wzorem dla współczesnych kaznodziejów. Liczne 
świadectwa, pozostawione przez jego kapelanów, mówią nam, że bar-
dzo sumiennie przygotowywał swoje wystąpienia. Pokazuje to jego 
niebywałą głębie i bogactwo życia wewnętrznego oraz współpracę 
z łaską Bożą. 

Jako kapelan poznał ksiądz już trzech biskupów polowych. Czy istnieją ja-
kieś podobieństwa między bp. Gawliną a współczesnymi ordynariuszami 
wojskowymi?

Bogu dziękować, żaden ze współczesnych ordynariuszy Wojska Pol-
skiego nie musiał się mierzyć z dramatem wojny. Jak najbardziej ich 
misją jest formowanie żołnierskich sumień i charakterów. Na tym polu 
wszyscy oni dokonali bardzo dużo. To dzięki ich ofiarnej pracy, z całym 
przekonaniem i zarazem wdzięcznością możemy powiedzieć, że Ewan-
gelia na trwałe jest obecna w koszarach wojskowych. Diametralnie 
inaczej przedstawia się historia życia i pracy bp. Gawliny. Jego posługa 
biskupia dotknęła bezpośrednio czasu wojny. To właśnie w tym okre-
sie bp Gawlina potrafił dzięki swojej heroicznej postawie tyle dokonać. 
Ocena jego dorobku jest imponująca na wszystkich polach jego służby 
Ojczyźnie i Kościołowi. 

Jaka część jego biografii szczególnie księdza zainteresowała?
Największe wrażenie robi na mnie jego wizyta i posługa w Związ-

ku Sowieckim. Po pierwsze była to wizyta w tamtych warunkach poli-
tycznych, jakby dokonana z woli Opatrzności Bożej, wbrew wszystkim 

i wszystkiemu; a po wtóre, była bardzo ważna, dla tych, którzy prze-
żyli udręki w sowieckich gułagach. Obecność bp. Gawliny wlała w ich 
serca chrześcijańską nadzieję na lepsze jutro. W tamtych okolicznością 
tę wizytę mógł zrealizować tylko ktoś wyjątkowy, człowiek ogromnej 
woli, niepospolitych cnót i heroicznej odwagi. Był nim właśnie bp Jó-
zef Gawlina. Później on z tymi samymi ludźmi dzielił szlak bojowy 
II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Stanął razem z nimi do 
walki pod Monte Cassino i pozostał im wierny na emigracji aż do końca 
swojego utrudzonego życia. Konkludując, chciałoby się powiedzieć, że 
przychodzi już czas, aby tę niezwykłą postać jeszcze bardziej przybliżyć 
i spopularyzować. Ale to już praca dla historyków i publicystów. 

roZmawiał krZySZtoF StęPkowSki

ks. płk Piotr majka wręcza bp. józefowi guzdkowi 
pierwszy egzemplarz swojej książki
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Urodzony 10 czerwca 1903 r. w Warszawie, 
syn Andrzeja Salamuchy, gisera, i Stanisławy 
z Marciniaków. W 1919 r., po ukończeniu 
6 klas gimnazjum, wstąpił do Seminarium 
Metropolitalnego w Warszawie. Jednocze-
śnie studiował na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. W sierpniu 
1920 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Był sa-
nitariuszem na statku sanitarnym „Skarbek”. 
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej 
wrócił do seminarium. W UW dodatkowo 
uczęszczał na wykłady z filozofii, matematyki 
i logiki matematycznej u  prof. Stanisława Le-
śniewskiego i Jana Łukasiewicza, na wykłady 
z embriologii porównawczej u prof. Jana Tura 
oraz wykłady i ćwiczenia z fizjologii człowie-
ka na Wydziale Lekarskim. Był członkiem 
Koła Filozoficznego UW, którym kierował 
prof. Władysław Tatarkiewicz.

21 lutego 1926 r. w kaplicy biskupa polo-
wego Stanisława Galla otrzymał z jego rąk 
święcenia kapłańskie. 30 listopada 1926 r. 
otrzymał tytuł magistra teologii ze specjaliza-
cją filozofia na podstawie pracy „O kategorii 
προς τι u Arystotelesa”. 24 października 1927 r. 
doktoryzował się na podstawie rozprawy 
„Teoria wynikania modalnego Arystotelesa”, 
napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława 
Kobyłeckiego. W latach 1927–1929 studiował 
w Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, 
uzyskując tytuł magister aggregatus na podsta-
wie pracy poświęconej Arystotelesowi i świę-
temu Tomaszowie z Akwinu „De deductione 
apud Aristotelem et. S. Thomam”.

Po powrocie do kraju był przez kilka 
miesięcy wikariuszem w parafii pw. św. Woj-
ciecha Biskupa i Męczennika w Wiązownej. 
Od 1 października 1929 r. wykładał filozofię 
w Seminarium Metropolitalnym. Uczył także 
w Małym Seminarium Duchownym. 2 czerw-
ca 1933 r. zaliczył kolokwium habilitacyjne na 
podstawie pracy „Pojęcie dedukcji u Arystote-
lesa i św. Tomasza z Akwinu”. Kiedy w 1933 r. 

Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego utworzyła drugą katedrę filo-
zofii chrześcijańskiej, zaproponowała mu po-
sadę zastępcy profesora. Przyjąwszy zaprosze-
nie, zrezygnował z wykładów w seminarium 
warszawskim. 25 września 1933 r. Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego nie zatwierdziło ani habilitacji, ani 
jego zastępstwa na nowo powstałej katedrze 
z powodu braku świadectwa maturalnego. 
Wydział zaproponował mu powierzenie wy-
kładów zleconych, którego nie przyjął. Wrócił 
do Warszawy. Ponieważ jego stanowisko wy-
kładowcy było już zajęte, podjął pracę w pa-
rafii pw. Matki Bożej Loretańskiej na Pradze. 
Na prośbę ks. prof. Konstantego Michalskiego, 
1 grudnia 1934 r. podjął wykłady zlecone na 
UJ. Wykładał logikę, epistemologię, kosmo-
logię, teodyceę i historię filozofii. 17 listopada 
1936 r. ministerstwo zatwierdziło jego habili-
tację, został powołany na stanowisko zastępcy 
profesora w II Katedrze Filozofii Chrześcijań-
skiej UJ. Nominację na profesora nadzwyczaj-
nego otrzymał 6 grudnia 1938 r.

Był sekretarzem sekcji filozoficznej 
Związku Zakładów Filozoficznych uczelni 
duchowych, kierował Sekcją Zagadnień Filo-
zoficzno-Religijnych Stowarzyszenia Katolic- 
kiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. 
Uczestniczył w Polskich Zjazdach Filozoficz-
nych. Na III zjeździe filozofów w 1936 r. razem 
z o. Innocentym Bocheńskim, profesorami: 
ks. Konstantym Michalskim, Janem Drew-
nowskim i Bolesławem Sobocińskim zorgani-
zował dyskusję, która dała początek tzw. Kołu 
Krakowskiemu – grupie filozoficznej tworzą-
cej rodzaj katolickiej „filii” Szkoły Lwowsko-
Warszawskiej, która była liczącym się w świe-
cie ośrodkiem myśli filozoficznej i logicznej. 
On i o. Bocheński byli filarami Koła.

Jego prace badawcze skupiały się głównie 
wokół filozofii starożytnej i średniowiecznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem logiki. Zna-
jomość paleografii umożliwiała mu odczyty-
wanie średniowiecznych rękopisów w biblio-
tekach Krakowa, Paryża i Watykanu. Władał 
biegle siedmioma językami. Jego celem był 
odnowienie tomizmu dzięki zastosowaniu 
narzędzi logiki matematycznej. W rozprawie 
Dowód „ex motu” na istnienie Boga sformali-
zował dowód na istnienia Boga podany przez 
św. Tomasza z Akwinu, wykazująć, że rozu-
mowanie św. Tomasza wykroczyło poza ramy 
logiki Arystotelesa. Była to pierwsza mate-
matyczno-logiczna analiza dowodu istnienia 
Boga. Stał się przez to pionierem stosowania 
logiki w filozofii. Z pasją zajmował się proble-
mami moralnymi i społecznymi.

We wrześniu 1939 r. uczestniczył w obro-
nie Warszawy jako kapelan ochotnik załogi 

Fortu Bema. W pewnym momencie stał się 
nawet dowódcą jego obrony Został ranny 
w głowę. Po kapitulacji stolicy wyjechał do 
Krakowa. 6 listopada 1939 r. został aresz-
towany wraz z profesorami Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w czasie „Sonderaktion Kra-
kau”. Więziony we Wrocławiu, a od 28 lis- 
topada 1939 r. w obozie koncentracyjnym 
w Sachsenhausen. Kiedy w lutym 1940 r., 
w wyniku zagranicznych interwencji Niemcy 
zwolnili większość aresztowanych profeso-
rów, ks. Salamucha 14 grudnia 1940 r. prze-
wieziony został do KL Dachau (nr obozowy 
22337). 4 stycznia 1941 r. został zwolnionyy, 
mi.in. dzięki staraniom Stolicy Apostolskiej. 
Wrócił do Krakowa, skąd po krótkiej kuracji, 
na wiosnę wyjechał do Warszawy. Został wi-
kariuszem w parafii pw. św. Jakuba na Ocho-
cie i kierował warszawskim „Caritasem”. 
Wykładał filozofię i prowadził seminarium 
logistyczne w tajnym Seminarium Duchow-
nym prowadzonym przez księży orionistów 
w Świdrze. Wykładał także logikę matema-
tyczną i metafizykę na tajnym Uniwersytecie 
Ziem Zachodnich w Warszawie. Wygłaszał 
liczne kazania, konferencje i odczyty cieszą-
ce się dużym zainteresowaniem inteligencji 
skupionej w tajnej „Iuventus Christiana”. Pi-
sywał do prasy podziemnej. Na odprawianą 
przez niego niedzielną Mszę św.  przybywała 
licznie inteligencja warszawska.

Razem z ks. prof. Janem Stępniem, o. Jac- 
kiem Woronieckim, ks. Edmundem Elte-
rem i ks. Władysławem Korniłowiczem był 
współzałożycielem Organizacji Kleru Pol-
skiego, której zadaniem było wspomaganie 
walki z okupantem. Dbała m.in. o pogłębie-
nie wiedzy religijnej i życia wewnętrznego 
wśród wojskowych i politycznych działaczy 
podziemia.

Został mianowany wicedziekanem pod-
okręgu Warszawa. Był jednocześnie dzieka-
nem Obwodu IV AK Ochota; zorganizował 
jego służbę kapelańską. Jakiś czas pełnił obo-
wiązki kapelana Narodowych Sił Zbrojnych.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego 
był kapelanem obrońców Reduty Wawelskiej 
i tamtejszego szpitala powstańczego. Gdy 
po 10 dniach walk powstańcy wycofali się 
z zajmowanych stanowisk, pozostał z ranny-
mi i ludnością cywilną. 11 sierpnia 1944 r., 
osłaniając bezbronnych został zastrzelony 
przez żołdaków z Brygady Szturmowej SS-
RONA (Russkaja Oswoboditielnaja Narod-
naja Armija) przy ul. Wawelskiej na Ochocie. 
Spoczywa w zbiorowej mogile kapłanów na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
Odznaczony Krzyżem Walecznych za boha-
terstwo w obronie Warszawy w 1939 r.

BoguSław SZweDo

Ks. kpt. Jan Salamucha  (1903–1944) NIEBANALNE ŻYCIORYSY
– kapłan archidiecezji warszawskiej, kapelan ak, ps. „jan”
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W czasie Mszy św. bp Guzdek dzię-
kował prelegentom za ich obec-
ność i chęć podzielenia się wie-
dzą z zakresu przeciwdziałania 

pedofilii. – Bycie chrześcijaninem w świecie 
nie polega jedynie na modlitwie. Naszym 
obowiązkiem jest zaangażowanie się w spra-
wy tego świata, aby uczynić go choć odro-
binę lepszym. To my, wyznawcy Chrystusa, 
jesteśmy zobowiązani stoczyć zwycięski 
bój z grzechem i wszelkimi przejawami zła 
– podkreślił.

Zdaniem bp. Guzdka, nie można biernie 
przyglądać się ofiarom przemocy, „ale trzeba 
je dostrzec, wziąć w obronę i pospieszyć im 
z pomocą”. – Dlatego trzeba się organizować, 
spotykać, rozmawiać, dzielić się doświad-
czeniami, abyśmy w tej walce o dobro dzieci 
i młodzieży byli skuteczni. Nie możemy za-
przestać wysiłków w tej tak ważnej i bolesnej 
sprawie – podkreślił.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy 
wyraził wdzięczność duszpasterzom i in-
struktorom harcerskim za udział w szkoleniu. 

– Dziękuję za waszą liczną 
obecność, która świadczy 
o przekonaniu, że w środo-
wisku skautów i harcerzy 
wychowanie i poczucie bez-
pieczeństwa powierzonych 
nam przez rodziców dzieci 
powinny być priorytetem 
– powiedział.

Na koniec zachęcił do 
wspólnej walki na rzecz bez-
pieczeństwa dzieci i mło-
dzieży. – Zjednoczmy się 
w trosce o przemianę serc 
i umysłów wielu, aby oca-
lić godność oraz zapewnić 
bezpieczeństwo naszym wychowankom. Pa-
miętajmy, że w tej walce nie jesteśmy sami. 
Po naszej stronie jest Bóg, który ma moc 
pokonać grzech, zło. Ostatecznie to On ma 
moc, aby przemienić ludzkie serca i umysły 
– powiedział.

Eucharystię koncelebrowali duszpasterze 
i kapelani harcerstwa oraz skautów. We Mszy 

św. uczestniczyli przedstawiciele władz naj-
większych organizacji harcerskich ZHP, ZHR 
oraz Skautów Europy.

Zdaniem o. Adama Żaka, delegata KEP 
ds. ochrony dzieci i młodzieży, jednego z pre-
legentów szkolenia, pomysł zorganizowania 
konferencji dla duszpasterzy harcerstwa jest 
krokiem w dobrą stronę. – To może dać taki 

Ponad 70 kapelanów i duszpasterzy harcerzy oraz skautów wzięło udział w spotkaniu formacyjno-szkoleniowym na temat ochrony dzieci i 
młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym. Szkolenie, zorganizowane przez ordynariat Polowy i centrum ochrony Dziecka, poprzedzi-
ła msza św. celebrowana przez biskupa polowego józefa guzdka, delegata konferencji episkopatu Polski ds. duszpasterstwa harcerzy.
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Bezpieczeństwo dzieci
jest priorytetem

Szkolenie duszpasterzy harcerstwa na temat ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym

wspólne zdjęcie uczestników szkolenia

o. adam Żak, jezuita, jeden z prelegentów
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16 listopada w dniu wspomnienia pa-
tronki parafii Matki Bożej Ostro-
bramskiej odprawiona została 

Msza św., podczas której godność kanonika 
honorowego Kapituły Katedralnej Ordynaria-
tu Polowego otrzymał ks. mjr Ireneusz Biruś. 

Na początku Eucharystii zebranych przy-
witał ks. płk Jan Domian, proboszcz parafii. 
Matki Bożej Ostrobramskiej. 

Okolicznościową homilię wygłosił pro-
wincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas, zgro-
madzenia z którego przyszedł do Ordynariatu 
Polowego ks. Biruś. W homilii ks. Filas dzię-
kował za życzliwe słowa skierowane przez bi-
skupa polowego pod adresem ks. Birusia. Ży-
czył nowemu kanonikowi Kapituły Katedry 
Ordynariatu Polowego, aby godność, którą 

przyjmuje, była zobowiązaniem na drodze do 
spotkania z Bogiem, na drodze do świętości, 
by każdego dnia nie tylko siebie, ale i innych 
do Boga przybliżał.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk January 
Wątroba, wikariusz generalny biskupa polo-
wego i i zarazem prepozyt Kapituły Katedry 
Ordynariatu Polowego, ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, dziekan kapituły, wikariusz biskupi 
ks. Bogdan Radziszewski oraz szef sekretaria-
tu biskupa polowego ks. por. Marcin Janocha.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. poseł na 
Sejm RP Andrzej Melak, gen. bryg. Robert Ję-
drychowski, zastępca Komendanta Głównego 
Żandarmerii Wojskowej, płk Tadeusz Szczu-
rek Rektor Wojskowej Akademii Technicznej 
wraz z kadrą naukową WAT, przedstawiciele 

jednostek wojskowych i służb mundurowych 
z Bemowa.

Po homilii ks. płk Zbigniew Kępa odczy-
tał dekret bp. Józefa Guzdka z dnia 2 czerwca 
2017 r., ustanawiający ks. Ireneusza Birusia 
kanonikiem honorowym Kapituły Katedry 
Ordynariatu Polowego w Polsce. Następnie 
ks. kan. złożył wyznanie wiary, a od ks. płk Ja- 
nuarego Wątroby otrzymał mucet (narzuta 
sięgająca łokci, będąca częścią stroju duchow-
nych katolickich), dystynktorium oraz pier-
ścień kanonicki. 

Na koniec Eucharystii, nie kryjąc wzru-
szenia i radości, ks. kan. mjr Ireneusz Biruś 
podziękował przybyłym gościom za ich obec-
ność, a przede wszystkim za modlitwę i życzli-
wość jakiej doświadcza każdego dnia.

Xkw

Ks. Ireneusz Biruś kanonikiem honorowym
Kapituły Katedry Ordynariatu Polowego
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efekt, że inne organizacje młodzieżowe, ka-
tolickie, ale nie tylko, zabiorą się poważnie 
do kwestii ochrony dzieci i młodzieży. Jako 
społeczeństwo jesteśmy na początku drogi. 
Mamy w miarę dobre prawo karne, ale pra-
wem karnym nie rozwiąże się wszystkich 
problemów, które zaczynają się w głowie, 
gnieżdżą w sercu i nieraz zaniedbane, depra-
wują sumienia – powiedział.

Jak zauważył o. Żak, pierwszym krokiem 
ochrony dzieci zaangażowanych w harcer-
stwo jest uświadomienie sobie przez dusz-
pasterzy i instruktorów wagi problemu 
oraz budowania motywacji do rozpoznania 
i przeciwdziałania problemowi. – Po tej kon-
ferencji bardzo ważne będzie, żeby ją przeło-
żyć na praktykę. Potrzebne będzie stworzenie 
dokumentów ramowych, określenie jak pro-
cedury prewencji mają działać w harcerstwie, 
kto i za co będzie odpowiedzialny. Chodzi też 
o to, żeby kapelani i duszpasterze pracujący 
w harcerstwie wyszli stąd z przekonaniem, że 
problem pedofilii istnieje i jest szerszym pro-
blemem społecznym, dotykającym nie tylko 
Kościół – powiedział.

Zdaniem o. Żaka, Kościół powinien włą-
czać się w inicjatywy podejmujące problem 
ochrony przed pedofilią, bo jest do tego zo-
bowiązany przez okoliczności. – Jeśli Opatrz-
ność w jakiś sposób dopuściła fakt, że to 
Kościół stał się środowiskiem, który został 
postawiony w sposób mocny pod ścianą, to 
jest w tym jakiś zamysł, to trzeba ten fakt 
w duchu wiary uznać. Rozpoznać znak cza-
su i powiedzieć: „jak my zaczniemy i jak bę-

dziemy to wszyscy razem robili, to znaczy, że 
nasze dzieci w społeczeństwie będą bezpiecz-
niejsze” – powiedział.

Justyna Podlewska z Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę wygłosiła referat: „Interwencja 
prawna na rzecz małoletniego”. Przedstawiła 
w nim normy prawne, które dotyczą dziecka 
krzywdzonego, zwłaszcza poprzez nadużycia 
seksualne. Przypomniała o prawnym obowiąz-
ku zgłaszania tego rodzaju przestępstw popeł-
nionych wobec dzieci i osób niepełnoletnich. 
Jednocześnie podkreślała, że celem prawnej 
interwencji ma być zawsze dobro dziecka.

Ewa Dziewońska z Akademii Ignatianum 
w Krakowie mówiła o wybranych proble-
mach z zakresu prewencji przemocy i wyko-
rzystywania seksualnego dzieci i młodzieży 
w harcerskim systemie wychowawczym. 
Wskazała główne symptomy wykorzystania 
seksualnego, jego uwarunkowania psycho-
logiczne i środowiskowe. W drugiej części 
wystąpienia, korzystając przede wszystkim 
z dokumentów wypracowanych przez kra-
kowskie Zgromadzenie Księży Salezjanów, 
przedstawiła sugestie na temat pewnych kie-
runków prewencji oraz kodeksu zachowań, 
które mogą przydać się w wypracowaniu po-
dobnych dokumentów oraz praktyki w orga-
nizacjach harcerskich.

Jak podkreślił ks. Jan Dohnalik, przed-
stawiciel biskupa polowego ds. koordyna-
cji duszpasterstwa harcerzy, także to ważne 
wychowawcze środowisko jest narażone na 
obecność nadużyć seksualnych względem 
dzieci i młodzieży. – Choć jest bardzo wie-

lu wspaniałych instruktorów, zastępowych 
i drużynowych, to wśród nich mogą pojawić 
się tzw. czarne owce. Dlatego zorganizowali-
śmy konferencję, aby kapelani i duszpasterze 
harcerscy byli tymi, którzy będą promować 
prewencję nadużyć, to znaczy taki styl bycia 
i styl życia, który będzie bardzo ograniczał, 
a nawet wykluczał możliwość skrzywdzenia 
dziecka – podkreślił.

Zdaniem ks. Dohnalika, Kościół jest na 
pierwszej linii walki z pedofilią i nadużyciami 
wobec małoletnich, dlatego istotne jest ciągłe 
przypominanie i uczulanie kapelanów na 
problem nadużyć. – Mam nadzieję, że księ-
ża i szefowie organizacji harcerskich, którzy 
także brali udział w szkoleniu, wyjadą stąd 
z przekonaniem, że trzeba na ten problem 
uczulić całe środowisko harcerskie, wprowa-
dzić pewne procedury, jakie należy stosować 
w wypadku wystąpienia takiego nadużycia, 
jak i wzorce postępowania, które sprawią, że 
harcerstwo i skauting będą nadal bezpiecz-
nym miejscem rozwoju i wychowania dzieci 
i młodzieży – dodał.

Bp Guzdek podziękował za zorganizowa-
nie szkolenia i podkreślił, że Kościół musi 
być miejscem, gdzie obowiązuje zasada 
„Zero tolerancji dla pedofilii”. – Ofiary chcą 
wiedzieć, że nie spotkają swego krzywdzicie-
la przy ołtarzu – powiedział. Zwrócił uwagę 
na konieczność towarzyszenia wspólnocie 
dotkniętej problemem nadużyć seksualnych 
wobec dzieci i osób nieletnich.

magDalena jagoDZiŃSka,
krZySZtoF StęPkowSki
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W czwartek 23 listopada wolontariu-
sze z Duszpasterstwa Akademic-
kiego „Nieśmiertelni” z Akade- 
mii Wojsk Lądowych we Wro-

cławiu odwiedzili podopiecznych Hospicjum 
Bonifratrów we Wrocławiu.

To już kolejna akcja tego rodzaju. Wcze-
śniej podchorążowie AWL spotkali się z bo-

Opieczętowane depozyty poległych 
żołnierzy dotarły do Polski dzięki 
porozumieniu pomiędzy polskim i 
brytyjskim ministerstwami obrony 

już na przełomie 2002 i 2003 r., ale do tej pory 
nikt nie zajął się szukaniem rodzin żołnierzy. 

Wśród depozytów znajdują się niezwykłe 
pamiątki po polskich żołnierzach: legityma-
cje, odznaczenia, listy, dokumentacja doty-
cząca śmierci, fotografie najbliższych. Moż-
na wśród nich odnaleźć również biżuterię, 
przedmioty codziennego użytku (pudernicz-
ki, zapalniczki, brzytwy, zegarki ), naszyw-
ki, obrączki, pocztówki, pamiątki religijne 
– modlitewniki i różańce.

Ten wyjątkowy zbiór pamiątek stanowi 
przekrój działań Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Wykaz jednostek, w których słu-
żyli żołnierze jest bardzo szeroki. Są wśród 

nifraterskimi pacjentami przy okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Wolontariuszy nie 
zabrakło również na Światowym Dniu Opie-
ki Paliatywnej.

Tym razem odwiedziny były związane 
z obchodzonym niedawno Świętem Nie-
podległości. Młodzi żołnierze w mundurach 
spotkali się z ludźmi chorymi w ich salach, 
wręczając im różańce, przygotowane specjal-
nie na tę okazję przez dzieci z parafii garnizo-
nowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wro-
cławiu. Wystąpili też z krótkim programem 
muzycznym, prezentując repertuar religijno-
patriotyczny.

Pacjenci ochoczo odpowiedzieli na to za-
proszenie i z pomocą wolontariuszy zgroma-
dzili się w hospicyjnej kaplicy. Podczas kon-
certu nie zabrakło łez wzruszenia, zarówno 
u słuchaczy, jak i u artystów. Na koniec spo-
tkania ks. por. Maksymilian Jezierski – dusz-
pasterz akademicki AWL i opiekun wolon-

nich lotnicy brytyjskich Dywizjonów, m.in. 
303 i 305, marynarze z O.R.P. „Sokół”, O.R.P. 
„Orkan”, O.R.P. „Grom” oraz żołnierze wojsk 
lądowych z 1 Brygady Strzelców, 1 Samo-
dzielnej Brygady Spadochronowej, II Korpu-
su i wielu innych.

21 listopada 2017 r. w Dowództwie Gar-
nizonu Warszawa  podczas konferencji 
prasowej w ramach akcji informacyjnej za-
prezentowano dziennikarzom spot informa-
cyjny oraz depozyty po żołnierzach Polskich 
Sił Zbrojnych.

– Odzew ze strony rodzin jest niesamo-
wity. Codziennie odbieram kilkanaście tele-
fonów w tej sprawie – mówi Jan Annusewicz 
z Archiwum Akt Nowych.  – Przez kilka dni 
po konferencji telefon dzwonił bez przerwy 
przez osiem godzin.  Cały czas czekamy na 
kontakt od rodzin poległych żołnierzy, je-

tariatu hospicyjnego, poprowadził modlitwę 
w intencji wszystkich podopiecznych, pra-
cowników oraz wolontariuszy, a także udzie-
lił błogosławieństwa. Miłym akcentem było 
wręczenie wszystkim pacjentom wojsko-
wego Pisma Świętego w limitowanej edycji 
moro.

Xmj

steśmy do ich dyspozycji pod numerem 
(22) 58 93 123 – dodaje Jan Annusewicz.

Listy nazwisk obywateli polskich pole-
głych jest dostępna na stronie internetowej 
Archiwum Akt Nowych - http://www.aan.
gov.pl/depozyty. Pracownicy Archiwum 
Akt Nowych i Wojskowego Biura Histo-
rycznego udzielają wszelkich niezbędnych 
informacji o zawartości depozytów oraz wa-
runkach ich przekazywania. Każdy kto stara 
się o odbiór pamiątek musi udokumentować 
jak najbliższy stopień pokrewieństwa, czyli 
przedstawić dokumenty, takie jak: akt uro-
dzenia, zgonu, chrztu, ślubu. Niekiedy mogą 
być wymagane uwierzytelnione notarialnie 
dokumenty, potwierdzające zdolność dzie-
dziczenia po zmarłym.

Źródło: rp.pl; wbh.wp.mil.pl 
małgorZata muSZaŃSka

Podchorążowie w hospicjum bonifratrów

4284 depozytów po żołnierzach 
Polskich Sił Zbrojnych czeka na odbiór

Fo
t. 
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w zbiorach wojskowego Biura Historycznego i archiwum akt nowych znajdują się 4284 depozyty, które rodziny poległych żołnierzy będą 
mogły odebrać po udokumentowaniu prawa do dziedziczenia. 
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RUMUNIA
Żołnierze I zmiany PKW Rumunia dopingowali polską reprezentację w piłce ręcz-
nej kobiet podczas turnieju o Puchar Karpat, który odbył się w Craiovej w dniach 
24–26 listopada. Ponad sześćdziesięciu polskich kibiców poniosło biało-czerwone 
do sensacyjnych zwycięstw podczas całego turnieju. Nie obyło się też bez pamiąt-
kowego zdjęcia polskich żołnierzy z naszymi wspaniałymi zawodniczkami, z flaga-
mi w barwach narodowych i dużym transparentem z napisem „Wojsko Polskie jest 
z wami!”.

– Podczas całego turnieju pokazałyśmy, że w zespole tkwi siła, a nie w indywidu-
alnościach – powiedziała z kolei Kinga Achruk. – Nawet Panie nie wiedzą, jak wzro-
sło morale polskich żołnierzy dzięki meczom polskiej reprezentacji i waszej wspa-
niałej zespołowej pracy na boisku – powiedział naszym szczypiornistkom kapelan 
Polskiego Kontyngentu, ks. mjr Tomasz Krawczyk. Po ostatnim meczu z Macedonią, 
polscy żołnierze w imieniu dowódcy kontyngentu, mjr. Pawła Cupy podziękowali 
trenerowi naszej reprezentacji za piękną grę polskich zawodniczek.  Xtmk

KAZUń NOWY 
W niedzielę Chrystusa Króla (26 listopada) odbył się odpust w Ośrodku Duszpa-
sterskim w Kazuniu Nowym. Mszy św. przewodniczył ks. prałat kmdr rez. Janusz 
Bąk. W wygłoszonej homilii podkreślił m.in., że „Królestwo Jezusa nie jest z tego 
świata, ale dla tego świata”. – Granice tego Królestwa wyznaczają ludzie wierzący. 
Wszędzie, gdzie są wyznawcy Jezusa Chrystusa, tam znajduje się Jego Królestwo! 
Popatrz, jak wielki jest Bóg. Pozwolił człowiekowi tworzyć Boże Królestwo – ape-
lował kaznodzieja. W kolejnych słowach ukazywał, jak stawać się świadkiem wiary 
w naszych środowiskach życia. – Być świadkiem wiary i Chrystusa to poniekąd być 
człowiekiem nie z tego świata. Świadek wiary zawsze będzie postrzegany, jako ktoś 
inny – powiedział. Zachęcał, aby zobowiązanie do stawania się człowiekiem Króle-
stwa Bożego realizować poprzez podporządkowanie życia osobistego, rodzinnego 
i narodowego Bożym Prawom.

Wraz z całą wspólnotą parafialną modlił się płk Adam Przygoda, do niedawna 
dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, a dziś zastępca szefa zarządu w Zarzą-
dzie Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ. Wśród przyby-
łych gości był ks. płk Zenon Pawelak, proboszcz z Legionowa oraz Krystian Buszta, 
dyrektor zaprzyjaźnionej z jednostką szkoły. 

Mszę św. wzbogacił śpiew scholii oraz asysta wojskowa. Przed błogosławień-
stwem dwoje małych dzieci wyraziło słowa wdzięczności całej wspólnoty księdzu 
celebransowi. mk

ŚWIęTOSZÓW
Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, odbywa-
jący ćwiczenie poligonowe „Borsuk – 2017” w ośrodku Świętoszów, w niedzielne 
popołudnie 26 listopada uczestniczyli we Mszy św., którą sprawował kapelan jed-
nostki ks. płk Marek Kwieciński.

W Słowie Bożym, skierowanym do obecnych kapelan przypomniał o odpo-
wiedzialności chrześcijan za uczynki wobec najsłabszych, z którymi utożsamił się 
Chrystus oraz o sensie służby wojskowej tak nieodzownej dla niepodległości Oj-
czyzny. Przed Eucharystią spotkał się z dowódcą, płk. Piotrem Malinowskim, a po 
liturgii z żołnierzami. Xmk

WIęCEJ INfORMACJI
NA STRONIE INTERNETOWEJ:

 WWW.ORDYNARIAT.PL

ŁÓDź
Podchorążowie studenci Wydziału Wojskowo-Lekar-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi obchodzili 
28 listopada Dzień Podchorążego. Rozpoczął się zło-
żeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Wyższego 
Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim przez 
delegację Centrum, AWL, Urzędu Miasta Łodzi oraz 
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Następnie na placu apelowym została od-
prawiona Msza św. w intencji podchorążych, której 
przewodniczył i wygłosił homilię ks. por. Stanisław 
Pawłowski kapelan WCKMedu.

Po jej zakończeniu odczytano rozkazy okoliczno-
ściowe, w których wyróżniono podchorążych listami 
gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi. Odzna-
ką i tytułem „Wzorowy Podchorąży” uhonorowano 
82 podchorążych, którzy osiągnęli średnie ocen za 
ostatni rok studiów powyżej 4,51.  XSP

AfGANISTAN
W dniu 28 listopada na terenie bazy PMC w Bagram 
w Afganistanie odbył się uroczysty apel podczas, którego 
doszło do przekazania dowodzenia pomiędzy ustępują-
cym dowódcą Best Team (Bi-lateral Embedded Support 
Team) A-19, a nowym dowódcą Best Team A-20.

Dowódca VI zm. PKW Afganistan RSM płk Piotr 
Fajkowski, w swoim przemówieniu zaznaczył, iż przez 
pół roku wspólnej służby udało się zrealizować bardzo 
wiele przedsięwzięć. Przekazanie obowiązków w Best 
Team było również okazją do uhonorowania wyróżnia-
jących się polskich i amerykańskich żołnierzy, odzna-
czeniami amerykańskimi za zasługi niebojowe podczas 
pełnienia służby. Medale te są jednym z najwyższych 
amerykańskich odznaczeń nadawanych, także obco-
krajowcom.

Wśród odznaczonych znalazł się kapelan VI zmiany 
ks. por. Krzysztof Ziobro, który również podziękował 
amerykańskim żołnierzom za dobrą współpracę i po-
moc przy budowie nowej kaplicy, wręczając każdemu 
ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Po uroczystości, 
Dowódca VI zm. PKW Afganistan RSM, zaprosił zgro-
madzonych gości na tradycyjny polski poczęstunek. 

kw
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