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Prosz´ o pami´ç i modlitw´.

Odmeldowuj´ si´ - Wasz Biskup
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MMEEDDIIAA WW RROODDZZIINNIIEE::  RRYYZZYYKKOO II BBOOGGAACCTTWWOO

bie prezentacji zagadnieƒ dotyczàcych p∏ciowo-
Êci, ma∏˝eƒstwa i ˝ycia rodzinnego. 
W wielu domach i rodzinach media sà przyjmo-
wane ka˝dego dnia jako stali goÊcie. Z okazji te-
gorocznego Âwiatowego Dnia Ârodków Spo-
∏ecznego Przekazu zach´cam osoby pracujàce
w Êrodkach przekazu oraz same rodziny, aby
zda∏y sobie spraw´ z tego wyjàtkowego przywi-
leju oraz z odpowiedzialnoÊci, jaka si´ z nim
wià˝e. Niech wszyscy uczestnicy procesu prze-
kazu spo∏ecznego uznajà, ˝e naprawd´ sà „sza-
farzami i rzàdcami ogromnej duchowej pot´gi,
która nale˝y do dziedzictwa ludzkoÊci i ma s∏u-
˝yç wzbogaceniu ca∏ej ludzkiej spo∏ecznoÊci”
(przemówienie do pracowników Êrodków prze-
kazu, Los Angeles, 15 wrzeÊnia 1987 r., n. 8).
Oby rodziny zawsze mog∏y znajdowaç w me-
diach oparcie, êród∏o otuchy i inspiracji w trudzie
budowania wspólnoty ˝ycia i mi∏oÊci, wpajania
m∏odzie˝y zdrowych wartoÊci moralnych, krze-
wienia kultury solidarnoÊci, wolnoÊci i pokoju. (…)

JJaann  PPaawwee∏∏  IIII  
„„MMeeddiiaa  ww rrooddzziinniiee::  rryyzzyykkoo  ii bbooggaaccttwwoo””

ZZ  OOrr´́ddzziiaa  PPaappiiee˝̋aa  JJaannaa  PPaaww∏∏aa  IIII
nnaa  XXXXXXVVIIIIII  ÂÂwwiiaattoowwyy  DDzziieeƒƒ

ÂÂrrooddkkóóww  SSppoo∏∏eecczznneeggoo  PPrrzzeekkaazzuu  22000044  rr..
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1188  wwrrzzeeÊÊnniiaa  --  ÂÂwwii´́ttoo  ÊÊww..  SSttaanniiss∏∏aawwaa  KKoossttkkii,,
ZZaakkoonnnniikkaa,,  PPaattrroonnaa  PPoollsskkii  ((¸̧kk  22,,  4411  --  5522))  
„„DDooppiieerroo  ppoo  ttrrzzeecchh  ddnniiaacchh  ooddnnaalleeêêllii  GGoo  ww ÊÊwwiiàà--
ttyynnii......““  ((¸̧kk  22,,  4466aa))  
Cz´sto mówimy, ˝e nie mamy czasu. Nie mamy go
na codziennà modlitw´, na cotygodniowà Msz´
Âwi´tà, na comiesi´cznà spowiedê. Tymczasem
w ka˝dej chwili dnia powinniÊmy odpowiadaç Bo-
gu na jego mi∏oÊç i rozdawaç naszà mi∏oÊç wszyst-
kim napotkanym ludziom. Czy zastanowi∏eÊ si´ kie-
dykolwiek, jakà mi∏oÊcià obdarowujesz swoich naj-
bli˝szych: rodzin´, znajomych, przyjació∏, kole-
gów? Czy umiesz odwzajemniç drugiemu cz∏owie-
kowi uÊmiech, dobre s∏owo, dobry czyn? 

1199  wwrrzzeeÊÊnniiaa  --  XXXXVV  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykk∏∏aa  ((¸̧kk  1166,,  11 --  1133))  
„„NNiiee  mmoo˝̋eecciiee  ss∏∏uu˝̋yyçç  BBoogguu  ii mmaammoonniiee““  ((¸̧kk  1166,,  1133cc))  
Bogactwo nie jest samo w sobie grzechem lub wy-
st´pkiem, ale prowadzi do tego, je˝eli cz∏owiek je
postawi wy˝ej ni˝ Boga, ni˝ bliêniego. W dzisiej-
szej Ewangelii pan chwali nieuczciwego s∏ug´ nie
za jego oszustwa, ale za znalezienie wyjÊcia
z ci´˝kiej sytuacji. Czy czasem staramy si´ przewi-
dywaç, co nam przyniesie jutrzejszy dzieƒ? Czy je-
steÊmy przygotowani do spotkania z mi∏osiernym
i sprawiedliwym Bogiem w chwili Êmierci? 

2211  wwrrzzeeÊÊnniiaa  --  ÂÂwwii´́ttoo  ÊÊww..  MMaatteeuusszzaa,,
AAppoossttoo∏∏aa  ii EEwwaannggeelliissttyy  ((MMtt  99,,  99 --  1133))  
„„......  nniiee  pprrzzyysszzeedd∏∏eemm  ppoowwoo∏∏aaçç  sspprraawwiieeddlliiwwyycchh,,
aallee  ggrrzzeesszznniikkóóww““  ((MMtt  99,,  1133bb))  
Jezus spotyka nas ka˝dego dnia. W promieniach
s∏oƒca i kroplach deszczu, w oczach rodziców
i dzieci, w uÊmiechu i ∏zach kolegów i kole˝anek.
Nade wszystko jednak przychodzi do nas, gdy
Go przyjmujemy w Komunii Âwi´tej i pos∏uszni Je-
go wezwaniu: 'Pójdê za Mnà', staramy si´ za Nim
kroczyç. Chocia˝ mamy wiele grzechów i przy-
war, to On nas powo∏uje, abyÊmy szli za Jego s∏o-
wami. Czy ja staram si´ iÊç za Jezusem, gdy mnie
wo∏a? Czy umiem ka˝dego dnia, choç na chwil´
zwróciç ku Niemu swoje serce? 

2266  wwrrzzeeÊÊnniiaa  --  XXXXVVII  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykk∏∏aa  ((¸̧kk  1166,,  1199  --  3311))  
„„......  cchhooççbbyy  kkttoo  zz uummaarr∏∏yycchh  ppoowwssttaa∏∏,,  nniiee  uuwwiieerrzzàà““
((¸̧kk  1166,,  3311bb))  
Byli i sà biedni i bogaci w ka˝dym organizmie spo-
∏ecznym. To jednak nie oznacza, ˝e tak powinno
byç. Bogaci powinni umieç si´ podzieliç z biednymi,
bo sà oni ich braçmi i siostrami, wszystkich ludzi, nie-
zale˝nie od pozycji i majàtku obmy∏a zbawcza
krew Chrystusa przelana na krzy˝u. Jak du˝o mo˝-
na zrobiç ma∏ym gestem skierowanym do drugiego
cz∏owieka. Zastanówmy si´, co ju˝ zrobiliÊmy dla
bliênich, a co jeszcze mo˝emy dla nich uczyniç? 

2299  wwrrzzeeÊÊnniiaa  --  ÂÂwwii´́ttoo  ÂÂwwii´́ttyycchh  AArrcchhaanniioo∏∏óóww
MMiicchhaa∏∏aa,,  GGaabbrriieellaa  ii RRaaffaa∏∏aa  ((JJ  11,,  4477  --  5511))  
„„UUjjrrzzyycciiee  nniieebbiioossaa  oottwwaarrttee  ii aanniioo∏∏óóww  BBoo˝̋yycchh““  ((JJ  11,,  5511))  
Bóg ka˝demu cz∏owiekowi daje anio∏a, aby go
wspiera∏ w trudach w´drówki po tym Êwiecie. Dzi-
siaj obchodzimy Êwi´to trzech Archanio∏ów, którzy
zapisali si´ w Historii Zbawienia. Micha∏ walczy∏
z szatanem, Gabriel zwiastowa∏ Maryi, ˝e b´dzie
Matkà Syna Bo˝ego, a Rafa∏ — jeden z siedmiu
anio∏ów, którzy stojà przed Panem — by∏ opieku-
nem m∏odego Tobiasza. Czy czujemy ich obecnoÊç
w naszym ˝yciu? Czy modlimy si´ za ich wstawien-
nictwem do Boga w naszych potrzebach? 

(…) Osoby odpowiedzialne za polityk´ w dzie-
dzinie Êrodków przekazu i sprawy publiczne win-
ny te˝ dà˝yç do równomiernego rozmieszczenia
zasobów medialnych w skali krajowej i mi´dzy-
narodowej, troszczàc si´ zarazem o integralnoÊç
tradycyjnych kultur. Media nie powinny sprawiaç
wra˝enia jakoby ich celem by∏o niszczenie zdro-
wych rodzinnych wartoÊci tradycyjnych kultur al-
bo zastàpienie tych˝e wartoÊci — w ramach pro-
cesu globalizacji — zlaicyzowanymi wartoÊciami
spo∏eczeƒstwa konsumpcyjnego. 
5. Rodzice jako pierwsi i najwa˝niejsi wycho-
wawcy swoich dzieci sà te˝ dla nich pierwszym
êród∏em wiedzy o mediach. Ich zadaniem jest
wpojenie potomstwu umiej´tnoÊci „korzystania
z umiarem, krytycznie, czujnie i roztropnie z tych
Êrodków” w rodzinnym domu (por. Familiaris
consortio, 76). Gdy rodzice wywiàzujà si´ z te-
go zadania dobrze i konsekwentnie, ˝ycie ro-
dzinne ogromnie na tym zyskuje. Nawet ma∏ym
dzieciom mo˝na przekazaç istotne informacje na
temat mediów: ˝e sà one tworzone przez ludzi,
którym zale˝y na przekazywaniu pewnych treÊci;
˝e treÊci te majà cz´sto zach´caç do okreÊlonych
zachowaƒ — do kupienia jakiegoÊ towaru albo
do post´powania w sposób budzàcy zastrze˝e-
nia — które nie le˝à w rzeczywistym interesie
dziecka i nie sà zgodne z prawdà moralnà; ˝e
dzieci nie powinny bezkrytycznie przyjmowaç
ani naÊladowaç tego, co znajdujà w mediach. 
Rodzice powinni tak˝e ustalaç regu∏y korzystania
ze Êrodków spo∏ecznego przekazu w domu. Po-
winno to polegaç mi´dzy innymi na planowaniu
i programowaniu korzystania z mediów, na Êci-
s∏ym ograniczaniu czasu, jaki dzieci im poÊwi´ca-
jà, organizowaniu wspólnych rozrywek w gronie
rodziny, ca∏kowitym zabranianiu dost´pu do nie-
których Êrodków przekazu oraz okresowej rezy-
gnacji z korzystania z wszystkich mediów na rzecz
innych form wspólnego sp´dzania czasu. Przede
wszystkim rodzice powinni dawaç dzieciom dobry
przyk∏ad swym rozwa˝nym i wybiórczym korzy-
staniem z mediów. W wielu przypadkach przydat-
ne mo˝e byç wspó∏dzia∏anie rodzin, które razem
zastanawiajà si´, jakie problemy i mo˝liwoÊci
stwarza korzystanie z mediów. Rodziny powinny
otwarcie mówiç producentom, twórcom reklam
i w∏adzom publicznym, co im si´ podoba, a co nie.
Ârodki spo∏ecznego przekazu majà ogromny po-
zytywny potencja∏, który mo˝e s∏u˝yç upowszech-
nianiu zdrowych wartoÊci humanistycznych i ro-
dzinnych i w ten sposób przyczyniaç si´ do odno-
wy spo∏eczeƒstwa. Ze wzgl´du na ich znacznà
zdolnoÊç kszta∏towania poglàdów i zachowaƒ,
osoby pracujàce w mediach powinny zdawaç so-
bie spraw´, ˝e majà moralny obowiàzek nie tylko
na wszelkie sposoby pokrzepiaç, wspomagaç
i wspieraç rodziny, ale tak˝e kierowaç si´ màdro-
Êcià, zdrowym rozsàdkiem i uczciwoÊcià w sposo-

IInnwwaazzjjaa  aanniioo∏∏óóww
Niekiedy mo˝e si´ wydawaç, ˝e jesteÊmy Êwiad-
kami inwazji anio∏ów. Znowu furczà w kinie, ksià˝-
kach, przedstawieniach i nad dachami. Z w∏asnej
inicjatywy i na ˝yczenie ludzi. Zapewne
majà do przekazania nowe or´-
dzia, nowe s∏owa otuchy, jak
zawsze w czasach prze∏o-
mu, gdy pilnie trzeba zro-
zumieç to, co nowe, co po-
jawia si´ jak grom
z nieba. W ka˝-
dym razie jedno
or´dzie aniels-
kie jest wa˝-
ne po wsze
czasy i w ka˝-
dym czasie:
„Bóg jest z to-
bà. Nie l´kaj
si´! '

ZZaakk∏∏óócceenniiaa  wwzzrrookkuu
Od poniedzia∏ku do piàtku na oku tylko pie-
niàdze, a w niedziel´ Bóg? Skutek: pó∏ chrze-
Êcijanin z zaburzeniem wzroku. Gdy pienià-
dze zas∏aniajà mu pole widzenia, zezuje na
krzy˝; gdy modlitwa zabiera mu je z oczu, nie-
spokojnie rozglàda si´ za nimi.



˚̊oo∏∏nniieerrzzee  NNaajjjjaaÊÊnniieejjsszzeejj  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj!!  
KKaappeellaannii  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo!!  

DDrrooddzzyy  BBrraacciiaa  ii SSiioossttrryy,,  WWiieerrnnii  OOrrddyynnaarriiaattuu  PPoolloowweeggoo  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo!!  

„Milito pro Christo” — Walcz´ dla Chrystusa. Tymi s∏owami, które przyjà∏em za moje biskupie zawo∏anie, rozpoczyna∏em swoje s∏owo, wypowiedzia-
ne 23 lutego 1991 roku w Bazylice Jasnogórskiej, podczas obrz´du nadania sakry biskupiej przez Najdostojniejszych Ksí ˝y Kardyna∏ów Józefa
Glempa, Franciszka Macharskiego, Henryka Gulbinowicza. Niespe∏na miesiàc wczeÊniej, 31 stycznia 1991 roku, z woli Ojca Âwí tego zosta∏em usta-
nowiony Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Mia∏em podjàç dziedzictwo dwóch pierwszych Biskupów Wojska Polskiego Stanis∏awa Galla i Józe-
fa Gawliny, które po wojnie zosta∏o przerwane. Nominacja biskupia zasta∏a mnie w Rzymie, w s∏u˝bie Stolicy Apostolskiej. Przybywa∏em do swoich,
do Ojczyzny, która mnie ukszta∏towa∏a i uformowa∏a — rodzinny dom w Bobrówce, seminaryjne studia w Bia∏ymstoku, tak˝e dwuletnia s∏u˝ba w kleryc-
kich jednostkach wojskowych w latach 1965-1967. Dzí ki tej s∏u˝bie pozna∏em smak ˝o∏nierskiego ˝ycia. Powraca∏em do Ojczyzny w czasie, kiedy po historycznych przemianach 1989
roku, rozpoczyna∏ sí  proces przywracania Wojska Polskiego Narodowi, a wraz z nim przywracania Wojsku Polskiemu Chrystusa. „Chrystus puka do bram polskich koszar i instytucji woj-
skowych [... ] Niech otworzà sí  przed Nim [... ] bez wymogów specjalnych przepustek” — pisa∏em w swoim pierwszym pos∏aniu adresowanym do ˝o∏nierzy Wojska Polskiego, Wetera-
nów i Kombatantów. Podczas mojej biskupiej pos∏ugi stara∏em sí , jak mog∏em najlepiej, to zamierzenie realizowaç: g∏osiç Dobrà Nowin´ Jezusa Chrystusa Wojsku Polskiemu, prowadziç
je drogami Ojczyzny i KoÊcio∏a ku Bogu, èród∏u i Dawcy Mi∏oÊci. DziÊ przychodzi godzina po˝egnania z Wojskiem Polskim i z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego — strukturà ad-
ministracji koÊcielnej, która realizuje swojà zbawczà misj́  poÊród ludzi w mundurach. 26 sierpnia, w Âwí to Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej z woli Ojca Âwí tego Jana Paw∏a II zosta∏em
przeniesiony z Katedry Biskupa Polowego Wojska Polskiego na Katedr´ Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej. 2 paêdziernika, o godzinie 11.00, podczas ingresu do Katedry pw. Âwí -
tego Micha∏a Archanio∏a i Âwí tego Floriana, kanonicznie obejm´ rzàdy tà Diecezjà. Zapraszam wszystkich na t́  uroczystoÊç. Pos∏uszny woli Ojca Âwí tego, opuszczam placówk´ mej
biskupiej pos∏ugi w Wojsku Polskim, aby pod tym samym biskupim zawo∏aniem „Milito pro Christo” prowadziç Lud Bo˝y Diecezji Warszawsko-Praskiej ku zbawieniu. W tej godzinie, kie-
dy rozstaj́  sí  z Diecezjà Wojskowà, wypowiadam s∏owa podzí kowaƒ i wdzí cznoÊci, tym wszystkim, którzy mnie na drodze biskupiej pos∏ugi wspierali, umacniali, wspomagali, darzy-
li przyjaênià, zaufaniem, dobrym s∏owem — zostawili g∏́ boki Êlad w moim sercu. Nade wszystko dzí kuj́  Bogu w Trójcy Âwí tej Jedynemu za ∏ask´ wiary, dar kap∏aƒstwa i biskupstwa.
Za ujawniajàce sí  w tylu trudnych chwilach tych ponad trzynastu lat tchnienie Bo˝ej OpatrznoÊci, która pozwoli∏a wyminàç przeszkody, trudy i zasadzki biskupiej pos∏ugi. Swojà biskupià
s∏u˝b´ zawierzy∏em Matce Zbawiciela — Hetmance ˚o∏nierza Polskiego. Czu∏em Jej macierzyƒskà d∏oƒ na drogach mego ˝ycia i powierzonej mej pieczy Diecezji Wojskowej. Pielgrzy-
mowa∏a przez wojskowe koÊcio∏y i kaplice, koszary i szpitale, by∏a tak˝e na okr´cie, czeka∏a na ˝o∏nierzy- pielgrzymów, którzy ka˝dego roku podà˝ali do Jej Jasnogórskiego Tronu dro-
gami Ojczyzny. DziÊ w godzinie po˝egnania sk∏adam przed figurà Niepokalanej w Katedrze Polowej moje odznaczenia wojskowe i cywilne, jakie w ciàgu tych 13 lat otrzyma∏em — ja-
ko wyraz wdzí cznoÊci i ho∏du dla Matki Pana, Królowej Korony Polskiej. To w Matk´ Zbawiciela wpatrzona by∏a przez d∏ugie lata moja ziemska matka, Êp. Leokadia, zmar∏a w ubie-
g∏ym roku, której mi∏oÊç i modlitwa towarzyszy∏y mi przez lata mego kap∏aƒstwa i biskupstwa. Z synowskim oddaniem ca∏uj́  d∏onie Ojca Âwí tego Jana Paw∏a II. To z jego woli, po latach
bolesnej przerwy, zosta∏ odnowiony Ordynariat Polowy Wojska Polskiego i ustanowiony Biskup Polowy. To On spotkanie z wojskiem w Zegrzu Pomorskim, w 1991 r., okreÊli∏ jako „rezu-
rekcyjne odkrycie” — znak wstajàcej ku wolnoÊci Ojczyzny. Jak˝e wiele Namiestnik Chrystusowy poÊwí ci∏ przez te lata uwagi Ordynariatowi Polowemu Wojska Polskiego. Niezapomnia-
ne spotkania w Zegrzu Pomorskim i Sandomierzu, nawiedzenie Katedry Polowej, liczne spotkania w Rzymie z ludêmi wojska, szczególnie w Roku Jubileuszowym, tak˝e ˝ywe zaintereso-
wanie Ojca Âwí tego — syna oficera WP — naszymi sprawami i problemami. S∏owa wdzí cznoÊci kieruj́  do Stolicy Apostolskiej, która zawsze by∏a dla mnie oparciem, tak˝e dla Jej przed-
stawiciela w naszej Ojczyênie Ks. Abp. Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, od którego Ordynariat Polowy doznawa∏ wiele dobra, a ja radoÊci przyjaêni i duchowe-
go wsparcia. S∏owa wdzí cznoÊci kieruj́  do Braci w Biskupstwie, na czele z Ks. Kardyna∏em Prymasem — moim sàsiadem, Ksí ˝a Biskupi wspomagali modlitwà i konkretnà pomocà mo-
jà pos∏ug ;́ jej wa˝nym aspektem by∏o oddelegowanie kap∏anów ze swych diecezji do pracy w Ordynariacie Polowym. Jak˝e w tym miejscu nie wyraziç mojej braterskiej wdzí cznoÊci
Biskupom KoÊcio∏a Prawos∏awnego i Ewangelicko-Augsburskiego. W duchu iÊcie ekumenicznym pracowaliÊmy wÊród ludzi w mundurach z Jego ÂwiàtobliwoÊcià Arcybiskupem Sawà,
z Jego nast́ pcà Biskupem Mironem i Ksí dzem Biskupem Ryszardem Borskim. Dzí kuj́  rzeszy kap∏anów-kapelanów, którzy na mojà proÊb´ przyszli do wojska. Stan ĺiÊcie do trudnej pra-
cy, poczàtkowo na zachwaszczonym ugorze. Po latach przerodzi∏ sí  on w dojrza∏y ∏an. To, ˝e jest tak urodzajny to Wasza zas∏uga. ByliÊcie wsz´dzie tam, gdzie ˝o∏nierze, zawsze
w pierwszej linii s∏u˝by, modlitwy, dzia∏ania. BudowaliÊcie z poÊwí ceniem i oddaniem nasz Wojskowy KoÊció∏, ten widzialny, który mo˝na opisaç liczbà nowych koÊcio∏ów, kaplic, izb
modlitwy, tak˝e ten budowany w ˝o∏nierskich sercach. Bo˝emu Mi∏osierdziu polecam tych, którzy w czasie swej kapelaƒskiej s∏u˝by odeszli na wiecznà wart́  przed Bo˝y Tron. ˚egnam
sí  ze wzruszeniem z Wojskiem Polskim — z tà rzeczywistoÊcià s∏u˝by, mi∏oÊci i odpowiedzialnoÊci, która ma chroniç Rzeczpospolità. By∏em przez te lata jednym z Was, który ˝y∏ Waszym
˝yciem, Waszymi problemami, identyfikowa∏ sí  z Wojskiem Polskim w sposób pe∏ny. Bola∏em, gdy wokó∏ wojska gromadzi∏o sí  tyle nieporozumieƒ. W tym miejscu chc´ ˝yczyç, aby Pan
Minister i MON nie bra∏ na siebie ca∏ej odpowiedzialnoÊci za to, co wojsko czyni. Niech sí  ona rozk∏ada na MSZ i inne segmenty w∏adzy rzàdowej. Przyszed∏em w szeregi wojska w imí
Chrystusa. Jak˝e wielkà radoÊcià by∏o dla mnie to, ˝e tego Chrystusa spotyka∏em, obecnego w ˝yciu wielu z Was, ˝o∏nierzy Wojska Polskiego — oddanych synów Ojczyzny, wiernych Bo-
gu i KoÊcio∏owi. To Wy tworzyliÊcie ten KoÊció∏ wojskowy. To Wy we wszystkich miejscach ˝o∏nierskiej s∏u˝by byliÊcie Jego znakiem. Kiedy rozpoczyna∏em swojà biskupià pos∏ug´ nie sà-
dzi∏em, ˝e ten KoÊció∏ wojskowy przekroczy granice Ojczyzny. Wsz´dzie tam, gdzie s∏u˝y∏ polski ˝o∏nierz, poza granicami Rzeczypospolitej: w misjach pokojowych, rozjemczych, tak˝e
stabilizacyjnych, jak to ostatnio ma miejsce w Iraku, byli i sà obecni kapelani. Nigdy nie przypuszcza∏em, ˝e a˝ tylu ˝o∏nierzy, którzy szli z oliwnà ga∏àzkà, przyjdzie mi odprowadziç na
wieczna wart́ . Tu chcia∏oby sí  powiedzieç s∏owa: „Nie spieszcie sí  ch∏opcy do nieba, jeszcze zdà˝ycie” (R. Ulicki). W budowaniu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pomaga-
∏o mi swoimi decyzjami i przychylnoÊcià wielu. Dozna∏em wiele ˝yczliwoÊci od kolejnych Zwierzchników Si∏ Zbrojnych Rzeczpospolitej. Od Pana Prezydenta Lecha Wa∏́ sy, który mnie
mianowa∏ na kolejne stopnie generalskie. Tak˝e od Pana Prezydenta Aleksandra KwaÊniewskiego, który odznaczy∏ mnie Krzy˝em Komandorskim Orderu Polonia Restituta z Gwiazdà i po-
˝egna∏ uroczyÊcie w ubieg∏y czwartek, 23 wrzeÊnia. Dzí kuj́  za przychylnoÊç kolejnym Ministrom Obrony Narodowej, Szefom Sztabu Generalnego, Zarzàdów, Instytucji Wojskowych,
Dowódcom Rodzajów Si∏ Zbrojnych, Szefom S∏u˝by Zdrowia, Komendantom uczelni wojskowych — Akademii, Wy˝szych Szkó∏ Oficerskich, Centrów Szkolenia, Dowódcom Jednostek
Wojskowych. Dzí kuj́  wszystkim ludziom Wojska, spotykanym przy ró˝nych okazjach i w ró˝nych sytuacjach, jak Polska d∏uga i szeroka. Pozdrawiam ˝o∏nierzy, tych ze s∏u˝by czynnej
i tych, którzy ju˝ odeszli do cywila. NieÊcie do swoich domów i rodzin, to dobro i Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo, które otrzymaliÊcie podczas s∏u˝by wojskowej. Nigdy od Was z szeregów woj-
ska nie dozna∏em przykroÊci. Jak˝e wielkà mam satysfakcj́ , gdy mówicie „nasz biskup”. A ja dopiero po tych s∏owach mog´ powiedzieç „wasz biskup”. Te s∏owa stanowià najwí kszà
satysfakcj́  i sà swoistà zap∏atà za mojà pos∏ug´ biskupià. Pozdrawiam w sposób szczególny Weteranów i Kombatantów. TowarzyszyliÊcie wiernie w mojej biskupiej s∏u˝bie ze swoimi
pocztami sztandarowymi — ˝ywy symbol Niepodleg∏ej. ByliÊcie wsz´dzie tam, gdzie mia∏y miejsce narodowe i religijne uroczystoÊci, te radosne, i te smutne. Z wielkim wzruszeniem ˝e-
gnam sí  z Katedrà Polowà Wojska Polskiego — matkà wszystkich koÊcio∏ów wojskowych. Mam wielkà radoÊç, ˝e podczas mej pos∏ugi tak bardzo wypí knia∏a, nasyci∏a sí  dzie∏ami sztu-
ki i pomnikami ˝o∏nierskiej chwa∏y i narodowej martyrologii. PoÊród nich — Kaplicà Katyƒskà. To tutaj dane mi by∏o tyle razy sprawowaç NajÊwí tszà Ofiar ,́ g∏osiç S∏owo Bo˝e, wype∏-
niaç sakramentalnà pos∏ug ,́ tak˝e odprowadzaç na drog´ wiecznoÊci powo∏anych przez Pana. Tak˝e tych, których prochy po latach powraca∏y do ojczystej ziemi: m´˝ów stanu, do-
wódców wojskowych, ludzi, którzy zas∏u˝yli sí  Rzeczypospolitej. Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, w miejscu, które jest symbolem ofiarnej ˝o∏nierskiej s∏u˝by, po˝egna∏em wojsko-
wy sztandar. „Niech ten Grób Nieznanego ˚o∏nierza — znak mi∏oÊci, wiernoÊci i ofiary, kieruje nasze myÊli ku NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej wiernej Bogu i tradycjom ojczystym” — te s∏o-
wa wpisa∏em przed godzinà do Ksí gi Pamiàtkowej przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza w ostatnim dniu mej pos∏ugi Biskupa Polowego Wojska Polskiego. ˚egnam Was Wszystkich
Bracia ˚o∏nierze! Mam nadziej́ , ˝e z takà samà mi∏oÊcià i oddaniem przyjmiecie mego Nast́ pc ,́ który dalej prowadziç Was b´dzie drogami KoÊcio∏a i Narodu. 
Prosz´ o pamí ç i modlitw .́ 
Odmeldowuj́  sí  — Wasz Biskup

AAbbpp  SS∏∏aawwoojj  LLeesszzeekk  GG∏∏óóddêê
BBiisskkuupp  PPoolloowwyy  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo
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„„MMiilliittoo  pprroo  CChhrriissttoo  --  WWaallcczz´́  ddllaa  CChhrryyssttuussaa““



siaj, po tych 13 latach Ksiàdz Biskup ma satysfak-
cj´, tak jak Moj˝esz, który przeprowadzi∏ przez
Morze Czerwone Izraelitów. Dzi´kujemy ser-
decznie, dzi´kujemy. Mamy i my swój wk∏ad
w te sukcesy, bo ponad 70% parafii wojskowych
to Wojska Làdowe. Niedawno mieliÊmy szcz´-
Êcie obydwaj uczestniczyç we wspania∏ej uro-
czystoÊci konsekracji nowej Êwiàtyni wojskowej
w ˚aganiu. I szcz´Êliwà r´k´ mia∏ Ksiàdz Biskup,
bo ocena jak wysoka wysz∏a, 5, 0 w inspekcji.
Dzi´kujemy serdecznie. Szcz´Êciem dla nas zdà-
˝yliÊmy przed 26 wrzeÊnia. Dlatego dzisiaj w ten
szczególny czas chcia∏em przypomnieç o szcze-
gólnej roli Ksi´dza Arcybiskupa Genera∏a. Za-
wsze uczy∏eÊ nas: „Ja nie wk∏adam nikomu ter-
mometru wiary”, ale prosz´, jaki owoc dziÊ ze-
bra∏eÊ. Stàd zaczynaliÊmy pielgrzymki. Mówi∏eÊ:
„Walcz´ dla Chrystusa”. Mówi∏eÊ, abyÊmy byli
prawdziwymi ˝o∏nierzami Chrystusa, byli blisko
Niego. W tamtym roku mówi∏eÊ blisko Niego,
macie byç takim ˝o∏nierzem, który nikogo nie uci-
ska, nie zn´ca si´ nad nikim, poprzestaje na ˝o∏-
dzie. Wówczas Jezus Chrystus zeÊle nam zwy-
ci´stwo, b´dàc przy nas tam, gdzie jest najtrud-
niej. I by∏eÊ z nami tam, gdzie jest nam najtrud-
niej, naprawd´ trudno. By∏eÊ tam w te dni naszej
czarnej ˝a∏oby, bo traciliÊmy swoich towarzyszy
broni. By∏eÊ tam, gdzie ̋ o∏nierzowi polskiemu by-
∏a potrzebna Twoja pociecha, pod czarnym nie-
bem Iraku, nigdy Ci tego nie zapomnimy. Jak ma-
∏o kto, w∏aÊnie ty rozumiesz dusz´ ˝o∏nierza, bo
dwa lata by∏eÊ ˝o∏nierzem, wykonujàcym rozka-
zy. Mo˝e rozkazywaç tylko ten, kto umie wyko-
nywaç rozkazy. ˚yczymy Ksi´dzu Arcybiskupo-
wi wszelkich ∏ask Bo˝ych, niech ∏aska Bo˝a, ∏a-
ska Jezusa Chrystusa sp∏ywa na Ksi´dza Arcybi-
skupa i w swoich codziennych modlitwach niech
Ksiàdz Arcybiskup nie zapomina o tej Braci làdo-
wej, która Tobie tak du˝o ma do zawdzi´czenia.
Szcz´Êç Bo˝e, Ksi´˝e Arcybiskupie! 

S∏owo wyg∏oszone 10 wrzeÊnia 2004 r. 
w Katedrze Polowej WP 

JJuulliiaann  LLeewwiiƒƒsskkii,,  
ggeenn..  ddyyww..  ww ssttaanniiee  ssppoocczzyynnkkuu::

- Si´gam pami´cià do poczàtków drogi, gdy po
oficjalnych uroczystoÊciach Biskup Polowy WP
S∏awoj Leszek G∏ódê rozpoczyna∏ wdra˝anie
swojego programu Milito pro Christo i kiedy ˝y-
czy∏ sobie, aby sta∏ on si´ naszym wspólnym
programem. Organizowa∏em wówczas pierw-
sze szkolenie kapelanów wojskowych, tworzà-
cego si´ Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego. Zapami´ta∏em, ˝e osobiÊcie i z pe∏nym
zaanga˝owaniem uczestniczy∏ przy tworzeniu
planu i realizacji tego szkolenia. By∏ bezpoÊred-
ni i otwarty, a w jego wypowiedziach wyczu-
wa∏em ogromnà wiar´ i przekonanie o s∏usz-
noÊci swojego dzia∏ania. To wówczas mówi∏,
˝e duszpasterstwo wojskowe pragnie przyczy-
niç si´ do odbudowy tego, co zrujnowa∏ z∏y
czas i do budowy nowych wartoÊci. Znajàc
z autopsji realia s∏u˝by wojskowej, nie szcz´-
dzi∏ pytaƒ prowadzàcym wyk∏ady i zmusza∏ do
aktywnoÊci i zaanga˝owania podleg∏ych sobie
kapelanów, szczególnie tych, którzy po raz
pierwszy w∏o˝yli mundur wojskowy. Gdy zwra-
ca∏ si´ z apelem do kapelanów, aby wtapiali
si´ w ˝o∏nierskà codziennoÊç, towarzyszyli nam
na poligonach i w koszarach, nie przypuszcza∏,
˝e ten udzia∏ rozszerzy si´ na ró˝ne rejony
Êwiata, a obecnoÊç kapelanów b´dzie wr´cz
po˝àdanà. Od wrzeÊnia 1992 roku, gdy objà-
∏em obowiàzki dowódcy Warszawskiego
Okr´gu Wojskowego, nasze wzajemne kontak-
ty by∏y bardzo cz´ste, niemal robocze. Z per-
spektywy lat mog´ powiedzieç, ˝e by∏ to czas
poznawania przez biskupa wojska i biskupa
przez ˝o∏nierzy. By∏ wsz´dzie tam, gdzie Go
oczekiwano i najcz´Êciej tam, gdzie nikt w da-
nym momencie si´ tego nie spodziewa∏.
Zw∏aszcza w czasie wielu çwiczeƒ, (których
w tym okresie by∏o jeszcze wiele) zaskakiwa∏
swojà obecnoÊcià czo∏gistów, artylerzystów
i piechurów w okopach i na stanowiskach
ogniowych. Jego znajomoÊç realiów ˝ycia ˝o∏-
nierskiego, dostrzeganie problemów i otwartoÊç
w czasie takich spotkaƒ wzbudza∏y zaufanie
wÊród çwiczàcych ˝o∏nierzy i kadry zawodowej.

WW  ppeerrssppeekkttyywwiiee  wwiiaarryy  kkaa˝̋ddyy  cczz∏∏oowwiieekk  ssppoottkkaannyy
nnaa  ddrrooggaacchh  nnaasszzeeggoo  ˝̋yycciiaa  jjeesstt  cciiaaggllee  nnoowwàà  sszzaann--
ssàà  ssppoottkkaanniiaa  CChhrryyssttuussaa..  MMoo˝̋eemmyy  mmiinnààçç  ggoo  oobboo--
jj´́ttnniiee,,  ppoottrrààcciiçç  ww sszzaalloonnyymm  pp´́ddzziiee,,  zzlleekkcceewwaa˝̋yyçç
ww nnaatt∏∏ookkuu  „„pprriioorryytteettoowwyycchh  sspprraaww””,,  wwyysszzyyddzziiçç,,
aa nnaawweett  ppooddeeppttaaçç,,  bboo  pprrzzeesszzkkaaddzzaa..  MMoo˝̋nnaa  ttee˝̋
ggoo  wwyykkoorrzzyyssttaaçç  ww sswwooiicchh  mmaa∏∏yycchh  kkaallkkuullaaccjjaacchh,,
oobblliicczzoonnyycchh  nnaa  wwiieellkkàà  kkaarriieerr´́..  NNaasszzaa  oobbcciiàà˝̋oonnaa
kkoonnsseekkwweennccjjaammii  ppiieerrwwsszzeeggoo  uuppaaddkkuu  lluuddzzkkaa  kkoonn--
ddyyccjjaa,,  zznnaa  ddoobbrrzzee  ttee  mmaanneewwrryy..  SSàà  ttaakkiiee  ssppoottkkaa--
nniiaa,,  kkttóórree  ddoommaaggaajjàà  ssii´́  ooddppoowwiieeddzzii,,  bboo  nnaa  oobboo--
jj´́ttnnooÊÊçç  nniiee  mmaa  ttuu  mmiieejjssccaa..  TTaakk  jjeesstt  zzaawwsszzee,,  ggddyy
ssttaajjee  nnaa  nnaasszzeejj  ddrrooddzzee  ppoossttaaçç  oo ttaakk  wwyyrraazziissttyymm
cchhaarryyzzmmaacciiee,,  ttaakk  bbuujjnneejj  oossoobboowwooÊÊccii  jjaakk  BBiisskkuupp
SS∏∏aawwoojj  LLeesszzeekk  GG∏∏óóddêê..  WWaagg´́  ii nnaajjgg∏∏´́bbsszzyy  sseennss  ttee--
ggoo  ttrrwwaajjààcceeggoo  pprraawwiiee  1144  llaatt  ssppoottkkaanniiaa  BBiisskkuuppaa
GG∏∏óóddzziiaa  zz WWoojjsskkiieemm  PPoollsskkiimm  ppoozzwwoollii  ooddcczzyyttaaçç
ppee∏∏nniieejj  ddooppiieerroo  uupp∏∏yywwaajjààccyy  cczzaass..  WW wwyymmiiaarrzzee  hhii--
ssttoorryycczznnyymm  ÊÊllaadd  tteeggoo  ssppoottkkaanniiaa  jjuu˝̋  jjeesstt  uuttrrwwaalloonnyy,,
bboo  nniicc  aannii  nniikktt  nniiee  zzmmiieennii  ffaakkttuu,,  ˝̋ee  BBiisskkuupp  PPoolloowwyy
AAbbpp  ggeenn..  ddyyww..  SS∏∏aawwoojj  LLeesszzeekk  GG∏∏óóddêê  ppoozzoossttaanniiee
ppiieerrwwsszzyymm  BBiisskkuuppeemm  PPoolloowwyymm  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo
IIIIII  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj..  CCzzyy  CChhrryyssttuussoowwyy  ÊÊllaadd  ww oodd--
nnoowwiioonnyycchh  dduusszzaacchh  wwoojjsskkoowwyycchh  wwiieerrnnyycchh  ookkaa˝̋ee
ssii´́  ttrrwwaa∏∏yy??  BBoo  oo ttoo  zz ccaa∏∏àà  ppeewwnnooÊÊcciiàà  pprroossii∏∏oo  bbiisskkuu--
ppiiee  sseerrccee  HHeettmmaannkk´́  ˚̊oo∏∏nniieerrzzaa  PPoollsskkiieeggoo  pprrzzeezz  ttee
1144..  llaatt  dduusszzppaasstteerrsskkiieejj  ss∏∏uu˝̋bbyy  WWoojjsskkuu  PPoollsskkiieemmuu..  
WWddzzii´́cczznnooÊÊçç,,  ww wwyymmiiaarrzzee  iinnddyywwiidduuaallnnyymm
ii wwssppóóllnnoottoowwyymm  zzoobboowwiiààzzuujjee  wwiieerrnnyycchh  ddoo  mmoo--
ddlliittwwyy..  II oo tteenn  ddaarr  pprroossii∏∏  AAbbpp  GG∏∏óóddêê  ww oossttaattnniicchh
ss∏∏oowwaacchh  ppoo˝̋eeggnnaanniiaa  zz WWoojjsskkiieemm  PPoollsskkiimm  ww KKaa--
tteeddrrzzee  PPoolloowweejj..  

EEll˝̋bbiieettaa  SSzzmmiiggiieellsskkaa  ——  JJeezziieerrsskkaa..

ggeenn..  bbrroonnii  EEddwwaarrdd  PPiieettrrzzyykk,,  
ddoowwóóddccaa  WWoojjsskk  LLààddoowwyycchh::

- Ekscelencjo, Ksi´˝e Arcybiskupie Generale S∏awo-
ju Leszku. Pozwólcie, ˝e z tej okazji szczególnej
w dniu dzisiejszym zwróc´ si´ do zbola∏ych Rodzi-
ców Krystiana, do moich dowódców, Pana genera-
∏a Zalewskiego, Pana genera∏a W∏odzimierza
Kwaczeniuka, do moich Kolegów, do Pracowni-
ków Wojska naszej instytucji. Nie by∏o w nas ani
chwili wahania, jak w tym 2004 r. mamy Êwi´to-
waç Dzieƒ Wojsk Làdowych. Bo by∏oby fa∏szem
gdybyÊmy mówili tylko o radoÊciach. Bo jest w nas
pami´ç, pami´ç o naszych poleg∏ych towarzy-
szach broni. I dlatego ten dzieƒ, dzieƒ szczególny,
podejrzewam, ˝e pierwszy taki dzieƒ w historii
Wojska po wojnie, kiedy musimy ∏àczyç radoÊç, pa-
mi´ç, po to ˝eby jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej
wykonywaç zadania, jakie przed nami stojà. Wy-
baczcie Paƒstwo, ale chc´ w sposób szczególny
zwróciç si´ do jednej osoby obecnej wÊród nas, do
naszego Arcypasterza Ksi´dza Genera∏a Arcybi-
skupa S∏awoja Leszka: - ˚o∏nierz pami´ta! Ksiàdz
Arcybiskup mówi∏ dziÊ o pami´ci. ˚o∏nierz Wojsk
Làdowych pami´ta i b´dzie pami´ta∏, kto go prze-
prowadzi∏ od przymusowej ateizacji, tu do Katedry
Polowej Wojska Polskiego, do Matki wszystkich ko-
Êcio∏ów garnizonowych. Ja osobiÊcie pami´tam ten
rok 1991 r. jak powoli, krok, po kroku gromadzi∏eÊ
wokó∏ siebie Ksi´˝e Arcybiskupie ludzi w ró˝nych
kolorach mundurów. I tak jest dzisiaj. MyÊl´, ˝e dzi-

PPoozzoossttaawwii∏∏  ÊÊllaadd……
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˚̊eeggnnaammyy  BBiisskkuuppaa  PPoolloowweeggoo  SS∏∏aawwoojjaa  LLeesszzkkaa  GG∏∏óóddzziiaa
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Biskup wr´cza nowo bierzmowanym ˝o∏nierzom poÊwi´cone krzy˝e



By∏ to przede wszystkim czas odbudowywania
tradycji polskiego wojska i przywracanie
w ÊwiadomoÊci ˝o∏nierzy i ca∏ego spo∏eczeƒ-
stwa zakazanych prawd historycznych. Móg∏-
bym tu wyliczyç ogromnà iloÊç zdarzeƒ i miejsc
zwiàzanych z bohaterstwem ˝o∏nierzy walczà-
cych na Zachodzie jak i na Wschodzie. By∏ Ka-
tyƒ, Monte Cassino i Narwik, ale i by∏o Lenino,
gdzie w 1993 roku w 50. rocznic´ tej krwawej
bitwy mówi∏ o zbyt szczodrze przelanej krwi,
mitach i zak∏amywaniu prawdy o tamtym dniu,
ale te˝ o próbach usuni´cia tej daty poza mar-
gines. Wtedy to pad∏y pami´tne s∏owa o jedna-
kiej cenie polskiej przelanej krwi pod Lenino
i Monte Cassino, na Wale Pomorskim i pod To-
brukiem. By∏em tam wtedy i pami´tam, jak du˝e
wra˝enie zrobi∏o to na uczestnikach tego spo-
tkania. Wielokrotnie odwiedza∏ tych, których
jak napisano, zdradzi∏ Êwiat. W 50. rocznic´ bi-
twy o Monte Cassino pyta∏ nie bez przyczyny,
„co by by∏o, gdyby tamto zwyci´stwo nie zosta-
∏o odniesione”. Ilu mia∏o odwag´ takie pytanie
postawiç? Przywracanie tradycji, to wiele trudu
i walki o nowe sztandary dla Wojska Polskiego.
Walki o napis: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zw∏asz-
cza dotyczy∏o to tego pierwszego, Sztandaru
Kompanii Reprezentacyjnej WP. Mia∏ swój zna-
czàcy udzia∏ w jego tworzeniu i pokazaniu go
Polsce. Podobnie by∏o, ze Êwi´tem Wojska Pol-
skiego i dniem Niepodleg∏oÊci. Polska w nie-
skr´powany sposób dowiedzia∏a si´ o Osso-
wie, Radzyminie, a mieszkaƒcy tych ziem nie
musieli jak obecnie oglàdaç uroczystoÊci rocz-
nicowych w TV, ale byli uczestnikami oddania
ho∏du bohaterom na polu bitwy. Gdy dziÊ pa-
trzymy na pomnik Marsza∏ka Pi∏sudskiego przy
placu jego imienia, nikt ju˝ nie pami´ta, w ja-
kich bólach i przy jakim sprzeciwie przygoto-
wywano jego ods∏oni´cie. WÊród tych nielicz-
nych, którzy wspierali to przedsi´wzi´cie, by∏
Biskup Polowy WP. Nie mog´ o tym zapo-
mnieç. I tak idzie wsparty o pastora∏. DziÊ ju˝
arcybiskup, genera∏ dywizji S∏awoj Leszek
G∏ódê w walce dla Chrystusa. Wspó∏pracowa-
∏em z nim a teraz ze wzruszeniem patrz´, jak to
zrealizowa∏y si´ oczekiwania Polaków. Oto,
bowiem Wojsko Polskie ze swoimi sztandarami
wesz∏o do KoÊcio∏ów i Katedr, a Chrystus jest
nie tyle goÊciem oczekiwanym, co obecnym
w ˝o∏nierskiej s∏u˝bie. Ekselencjo, Ksi´˝e Arcy-
biskupie, pozostawiajàc swojà ukochanà Kate-
dr´ Polowà bàdê przekonany, ˝e te mury ju˝ ni-
gdy nie zwàtpià, aby kiedykolwiek mia∏ w nie
wstàpiç prawowity Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego. Jako ˝o∏nierz, dowódca za wspólnà
s∏u˝b´ Bogu i Ojczyênie mówi´ po prostu dzi´-
kuj´. Na nowym poczàtku niech Twoje Milito
pro Christo spe∏ni oczekiwania Polaków. 

ggeenn..  bbrryygg..  SSGG  MMaarreekk  BBiieeƒƒkkoowwsskkii::  
- Jest g∏´boka, ciemna, groêna noc. Bieszczady.
Strefa Nadgraniczna. MyÊliwi w´drujàc
wzd∏u˝ granicy wypatrujà zwierzyny. Wyda-
waç by si´ mog∏o, ˝e w tym miejscu i o tej po-
rze nie ma szans, by mogli spotkaç „˝ywà du-
sz´“. A jednak, nagle, wyrastajà przed nimi
„mundurowi“. Stój! Stra˝ Graniczna! 
Cz´sto Ks. Arcybiskup, nawiàzujàc do tego
nocnego spotkania z patrolem Stra˝y Granicz-

nej podkreÊla∏, ˝e w postawie bezinteresowne-
go poÊwi´cenia, odwagi i czujnoÊci dostrzega
istot´ naszej s∏u˝by Polsce. By∏o to jedno
z pierwszych spotkaƒ Ks. Arcybiskupa Genera-
∏a z Formacjà, w której duchowy rozwój w∏o˝y∏
wiele swego biskupiego i ˝o∏nierskiego serca,
a my poch∏oni´ci codziennà s∏u˝bà, okazywa-
liÊmy tak ma∏o zrozumienia i wdzi´cznoÊci.
Gdy si´gam myÊlà wstecz, dostrzegam, ˝e bez
˝yczliwej pomocy Arcybiskupa Genera∏a S∏a-
woja, nie moglibyÊmy tak uroczyÊcie i g∏´boko
prze˝ywaç w Stra˝y Granicznej III RP: - nieza-
pomnianych spotkaƒ z Ojcem Âwi´tym: 
- otwarcia polskich nekropolii na Wschodzie, 
- nadania i poÊwi´cenia sztandaru Komendy

G∏ównej Stra˝y Granicznej, 
- 75. rocznicy utworzenia Korpusu Ochrony

Pogranicza i nadania pierwszych stopni ofi-
cerskich ˝yjàcym ˝o∏nierzom KOP-u, 

- ods∏oni´cia w GPK Warszawa — Ok´cie tabli-
cy upami´tniajàcej gen. Czum´, 

- kolejnych promocji oficerskich i rocznic utwo-
rzenia Stra˝y Granicznej, 

- otwarcia wielu nowych stra˝nic na wschod-
nich rubie˝ach Rzeczpospolitej. 

A nade wszystko, bez determinacji i zaanga˝owa-
nia Ks. Arcybiskupa w powstanie i rozwój duszpa-
sterstwa w Stra˝y Granicznej, nie mielibyÊmy tylu
wspania∏ych kapelanów pe∏niàcych z poÊwi´ce-
niem s∏u˝b´ w Oddzia∏ach i OÊrodkach Szkolenia
SG. ˚yczliwe, braterskie wsparcie Ks. Arcybisku-
pa gen. dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia, na które
mog∏em zawsze liczyç w czasie, gdy dane mi by-
∏o pe∏niç zaszczytnà s∏u˝b´ w SG, jak i po jej za-
koƒczeniu, jest dla mnie cennà wartoÊcià. 

pp∏∏kk  AAnnddrrzzeejj  MMaacckkiieewwiicczz::
- Jego Ekscelencja, Ksiàdz Arcybiskup Genera∏ -
S∏awoj Leszek G∏ódê, jako Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego i Stra˝y Granicznej w okresie spra-
wowanej misji wÊród ludzi munduru, pe∏niàcych
s∏u˝b´ zarówno na terytorium kraju i jego rubie-
˝ach granicznych oraz misjach pokojowych, po-
za granicami Rzeczypospolitej, da∏ si´ poznaç
w momencie odrodzenia Ordynariatu Polowego
WP, jako jego twórca i energiczny organizator.
OsobiÊcie mia∏em okazj´ i zaszczyt poznaç Ksi´-

dza Biskupa Genera∏a podczas Jego podró˝y
drogà lotniczà, gdy  przekracza∏ granice RP
w Granicznej Placówce Kontrolnej Stra˝y Gra-
nicznej Warszawa — Ok´cie. Udawa∏ si´
wówczas do miejsc martyrologii polskich ˝o∏nie-
rzy oraz do pe∏nionych aktualnie misji pokojo-
wych. Mog´ z satysfakcjà i przekonaniem stwier-
dziç, i˝ Jego Ekscelencja w sposób szczególny
upodoba∏ sobie t´ specyficznà, a zarazem tak
wa˝nà Placówk´ Stra˝y Granicznej w Central-
nym Porcie Lotniczym. By∏ zawsze otwarty i ˝ycz-
liwy, pe∏en pogody i poczucia humoru, zauwa-
˝ajàcy funkcjonariuszy SG pe∏niàcych s∏u˝b´ na
pierwszej linii. W rozmowie z funkcjonariuszami
GPK SG Warszawa — Ok´cie cz´sto podkreÊla∏,
i˝ sà wizytówkà Stra˝y Granicznej. To w∏aÊnie
tej placówce w okresie mojej kadencji na stano-
wisku komendanta Granicznej Placówki Kontrol-
nej Stra˝y Granicznej zosta∏o nadane imi´ gen.
bryg. Waleriana Czumy oraz poÊwi´cona przez
Jego Ekscelencj´ tablica pamiàtkowa ku czci pa-
trona podczas uroczystoÊci nadania imienia
z udzia∏em Prezydenta RP na uchodêstwie Pana
Ryszarda Kaczorowskiego. Wysoki kunszt dy-
plomatyczny i ujmujàcy sposób bycia, to cechy
osobiste Ksi´dza Arcybiskupa Genera∏a bardzo
przystajàce do tak wa˝nej funkcji. Pozostanà na
zawsze w pami´ci. ¸àcz´ wyrazy szacunku i naj-
wy˝szej atencji.

pppp∏∏kk  MMiirrooss∏∏aaww  BBaabbuullaa,,
CCeennttrruumm  SSzzkkoolleenniiaa  

SSttrraa˝̋yy  GGrraanniicczznneejj  ww KK´́ttrrzzyynniiee::
- Ks. abp gen. dyw. S∏awoj L. G∏ódê by∏ obecny
wÊród funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej od
czasu powstania naszej formacji. Jednym
z pierwszych spotkaƒ Biskupa Polowego z funk-
cjonariuszami by∏o poÊwi´cenie sztandaru Kar-
packiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej w No-
wym Sàczu (16 maja 1992 r.). W tym samym
roku ks. biskup poÊwieci∏ sztandary Warmiƒsko-
-Mazurskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej
w K´trzynie (14 listopada 1992 r.). Tym pierw-
szym spotkaniom z Biskupem Polowym towa-
rzyszy∏ entuzjazm z mo˝liwoÊci prowadzenia
˝ycia religijnego w sposób publiczny. Wa˝ne
to by∏o szczególnie dla tych, których korzenie
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si´ga∏y Wojsk Ochrony Pogranicza, w której to
formacji jakiekolwiek kontakty z osobami du-
chownymi by∏y niemile spostrzegane, a nawet
zakazane. Wielkà radoÊcià dla nas by∏o usta-
nowienie duszpasterstwa w Stra˝y Granicznej
w czerwcu 1993 r. W K´trzynie powsta∏a
pierwsza Parafia Stra˝y Granicznej p. w. Âw.
Mateusza Ewangelisty i powsta∏a pierwsza ka-
plica. Ks. abp S∏awoj Leszek G∏ódê fascynowa∏
nas swojà osobowoÊcià. Nie ogranicza∏ si´ On
jedynie do kontaktów z kierownictwem czy do-
wództwem Stra˝y Granicznej, ale znajdowa∏
czas na rozmow´ z oficerami, chorà˝ymi i pod-
oficerami, a tak˝e z funkcjonariuszami s∏u˝by
kandydackiej. Szczególnie w pami´ci utkwi∏y
mi rozmowy i spotkania ze s∏uchaczami w cza-
sie promocji chorà˝ych i promocji oficerskiej.
Podczas tych uroczystoÊci Biskup Polowy znaj-
dowa∏ tak˝e chwil´ czasu na rozmowy z rodzi-
nami i uczestnikami tych uroczystoÊci. Ks. Arcy-
biskup posiada∏ dar ∏atwych kontaktów z ludê-
mi. Tam gdzie si´ znajdowa∏, s∏ychaç by∏o ˝ar-
ty, Êmiechy, s∏ychaç by∏o Êpiew pieÊni i piose-
nek wojskowych, patriotycznych i ogniskowych.
By∏ duszà towarzystwa, które szuka∏o z Nim
kontaktu. W pami´ci pozostanà Jego kazania
i homilie, które wyg∏asza∏ przy ró˝nych oka-
zjach. PodkreÊla∏ w nich cz´sto obowiàzek mi-
∏owania Ojczyzny i s∏u˝by dla Niej. Mówi∏
o wzajemnej ˝yczliwoÊci i pomocy, które sà po-
trzebne w codziennej dzia∏alnoÊci funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej. Ks. abp S∏awoj Leszek
G∏ódê ofiarowa∏ nam, funkcjonariuszom Stra˝y
Granicznej, swojà przyjaêƒ. Zna∏ nas jako for-
macj´, wiedzia∏ du˝o o naszej s∏u˝bie, pozna∏
nasze problemy. Funkcjonariusze chcieli byç
blisko swego biskupa. Stàd te˝ udzia∏ wielu
funkcjonariuszy w pogrzebie Mamy Ks. Arcybi-
skupa Êp. Leokadii G∏ódê. Uczy∏ nas, funkcjona-
riuszy Stra˝y Granicznej, mi∏oÊci do Ojczyzny
nie tylko podczas liturgii. ZostaliÊmy zaproszeni
do udzia∏u w uroczystoÊciach poÊwi´cenia Ka-
plicy Katyƒskiej w Katedrze Polowej w 2001 r.
ByliÊmy pod urokiem programu artystycznego
i pi´knej uroczystoÊci poÊwi´cenia miejsca pa-
mi´ci ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy pomordowa-
nych na Wschodzie. Abp S∏awoj Leszek G∏ódê
pozostanie dla nas tym, który otwiera∏ bramy
koszar Stra˝y Granicznej dla dzia∏alnoÊci dusz-
pasterskiej. Pamiàtkà po tych latach pozostanà
kaplice Stra˝y Granicznej, poÊwi´cone sztanda-
ry, poÊwi´cone pomniki i obeliski upami´tniajà-
ce ˝o∏nierzy Korpusu Ochrony Pograniczna
i funkcjonariuszy przedwojennej Stra˝y Granicz-
nej, pozostanie ˝ywe i serdeczne wspomnienie
o pierwszym po wojnie Biskupie Polowym. 

pp∏∏kk  ddyyppll..  JJeerrzzyy  SSttwwoorraa,,  
KKoommeennddaanntt  CCeennttrruumm  SSzzkkoolleenniiaa  ¸̧ààcczznnooÊÊccii  

ii IInnffoorrmmaattyykkii  ww ZZeeggrrzzuu::
- Mia∏em okazj´ wielokrotnie spotykaç si´
z Ksi´dzem Arcybiskupem, nie tylko podczas
Jego oficjalnych wizyt w Zegrzu, gdzie by∏ cz´-
stym goÊciem. Zdarza∏y si´ równie˝ spotkania
w kameralnym gronie. Ksiàdz Arcybiskup Ge-
nera∏ by∏ inicjatorem budowy naszego koÊcio∏a
garnizonowego w Zegrzu. Ekscelencja podkre-
Êla∏, ˝e budowa tej Êwiàtyni jest wynagrodze-
niem Bogu za wysadzenie koÊcio∏a garnizono-

wego w Zegrzu w roku 1987. Jego wizyty, cz´-
sto niespodziewane w naszym garnizonie by∏y
Êwiadectwem tego, jak bardzo na sercu le˝y
mu sprawa naszego koÊcio∏a. Jego wystrój to
tak˝e zas∏uga Ksi´dza Arcybiskupa. Nie wszy-
scy potrafià to jeszcze doceniç, ˝e w Zegrzu
stanà∏ tak wspania∏y koÊció∏ garnizonowy.
Dzi´ki trosce pasterskiej Ksi´dza Arcybiskupa
kadra, ˝o∏nierze, pracownicy Wojska naszego
garnizonu mogà oddawaç czeÊç Bogu w tak
wspania∏ej Êwiàtyni. Nasz koÊció∏ b´dzie za-
wsze przypomina∏ nam, osob´ Ekscelencji, któ-
ry przyczyni∏ si´ do jego wzniesienia. 

KKss..  mmjjrr  SStteeffaann  DDmmoocchh,,  
KKaappeellaann  PPooddllaasskkiieeggoo  OOddddzziiaa∏∏uu  SSGG..::  

- Jako proboszcz nadgranicznej parafii Ber˝ni-
ki po raz pierwszy spotka∏em si´ osobiÊcie z Bi-
skupem Polowym Wojska Polskiego Genera∏em
S∏awojem Leszkiem G∏ódziem w lipcu 1993 r.,
gdy wraz z gen. Czes∏awem Laszczkowskim
odwiedziliÊmy go odpoczywajàcego nad jezio-
rem Serwy w Leszkowie. Pozna∏em wtedy ma-
m´ Biskupa Leokadi´ i rodzin´ z USA. Zafascy-
nowa∏a mnie osobowoÊç Biskupa WP, otwar-
toÊç, goÊcinnoÊç, bezpoÊredni kontakt z ludêmi.
Równie˝ zaprzyjaêni∏em si´ z bardzo mi∏à
i sympatycznà Mamà Leokadià oraz ca∏à rodzi-
nà ksi´dza Biskupa. Po obserwacji mojej osoby
ksiàdz Biskup Genera∏ mianowa∏ mnie we wrze-
Êniu 1994 r. Kapelanem Podlaskiego Oddzia∏u
SG. Zacz´∏y si´ cz´stsze kontakty i odwiedziny
Ksi´dza Biskupa u funkcjonariuszy POSG. Asy-
stowa∏em Ksi´dzu Biskupowi w odwiedzaniu
Granicznych Placówek Kontrolnych w Ogrodni-
kach, Budzisku, Bobrownikach i Kuênicy.
Ksiàdz Biskup odwiedzi∏ kilkakrotnie wiele
stra˝nic m. innymi: Krynic´, Bia∏owie˝´, Sokó∏-
k´, Sejny. Podczas tych wizyt Biskup WP SG —
Gener∏ hojnie obdarowa∏ Funkcjonariuszy Stra-
˝y Granicznej prezentami w postaci modlitew-
ników, Êpiewników religijnych, kalendarzy i in-
nych ksià˝ek wydanych przez Ordynariat.
Ksiàdz Biskup Polowy jako wielki czciciel Matki
Bo˝ej organizowa∏ pielgrzymki na Jasnà Gór´,
a na terenie województwa podlaskiego do Stu-
dziennicznej (Sanktuarium w pobli˝u Augusto-
wa). Przybywali tu ˝o∏nierze z warszawskiego
Okr´gu Wojskowego, a tak˝e Funkcjonariusze
z Podlaskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej.
Wielu uczestników tych pielgrzymek do Stu-
dziennicznej mile wspomina te Msze Êw. cele-
browane pod przewodnictwem Ksi´dza Bisku-
pa Polowego, modlitwy, homili´ i wspólnà gro-
chówk´. Ksiàdz Biskup Polowy Gen. Dywizji
S∏awoj Leszek G∏ódê, ma szczególne nabo˝eƒ-
stwo do Matki Boskiej Ostrobramskiej, czego
wyrazem by∏o przybywanie do pielgrzymów
Suwa∏ki — Wilno na poranny apel modlitwy
w Ogrodnikach. Pielgrzymi byli zawsze zado-
woleni z obecnoÊci Ksiedza Biskupa, z udzielo-
nego b∏ogos∏awieƒstwana na pielgrzymi trud
do Ostrej Bramy. Przy tych spotkaniach, na
przejÊciu granicznym, Ksiàdz Biskup rozdawa∏
ludziom tysiàce obrazków z wizerunkiem Matki
Boskiej Ostrobramskiej. W dniu 17 lipca 2004 r.
Ksiàdz Biskup Polowy przyby∏ równie˝, na mo-
je zaproszenie, do Ogrodników, gdzie udzieli∏
b∏ogos∏awieƒstwa pielgrzymom XIV Pieszej Piel-

grzymki Suwa∏ki — Wilno. Towarzyszy∏a Ksi´-
dzu Biskupowi siostra Stella z USA i 2. siostry
Zakonne z Bobrówki. Podczas obiadu w mojej
nowej placówce duszpasterskiej w ˚arnowie,
o godzinie 12.00 us∏yszeliÊmy komunikat Nun-
cjatury Apostolskiej, podany przez I Program
Polskiego Radia, ˝e Ojciec Âw. Jan Pawe∏ II
podniós∏ Biskupa Polowego Gen. S∏awoja Lesz-
ka G∏ódzia do godnoÊci Arcybiskupa ad Perso-
nam. Wszyscy obecni na plebanii w ˚arnowie
wyrazili swojà wielkà radoÊç, z∏o˝yli gratulacje
i poszliÊmy do KoÊcio∏a w ˚arnowie pomodliç
si´ w intencjii nowego Arcybiskupa. DoÊwiad-
czy∏em wiele ˝yczliwoÊci, goÊcinnoÊci od Ks.
Arcybiskupa przez te 11 lat znajomoÊci, zarów-
no w Warszawie jak i w Bobrówce. Wspania∏a
Mama ks. Arcybiskupa darzy∏a szacunkiem
i mi∏oÊcià Kap∏anów oraz ˝o∏nierzy. W 1996 r.
po Êmierci mojej mamy przyj´∏a mnie za ducho-
wego syna kap∏ana, co by∏o dla mnie wielkim
zaszczytem i wyró˝nieniem. Ksiàdz Arcybiskup
odziedziczy∏ po matce Leokadii wszystkie zale-
ty. Jest te˝ i pozostanie wspania∏ym organizato-
rem. Jestem wdzi´czny za porady duszpaster-
skie zarówno w pos∏udze kapelaƒskiej jak te˝
w parafiach Bier˝niki i ˚arnowo. Na nowà pra-
c´ arcypasterskà w diecezji warszawsko — pra-
skiej ˝ycz´ obfitoÊci ∏ask Bo˝ych i wszelkiej po-
myÊlnoÊci. Zapewniam o pami´ci, ∏àcz´ w mo-
dlitwie.

DDoowwóóddccaa  BBLLMMWW
kkoonnttrraaddmmiirraa∏∏  ppiill..  ZZbbiiggnniieeww  SSmmoollaarreekk::

- Nie ma tygodnia, w którym nie startowa∏by
Êmig∏owiec lotnictwa Marynarki Wojennej
z krzy˝em maltaƒskim na burcie. Ka˝dy taki
start wià˝e si´ z ratowaniem ˝ycia ludzkiego.
Kilka razy w roku telefon z klinik podrywa do
lotu samolot lub Êmig∏owiec celem przewiezie-
nia chorych lub leków w akcji „Serce“. Do reali-
zacji tych zadaƒ, my lotnicy morscy przywykliÊ-
my. Traktujemy je jako swojà powinnoÊç dla do-
bra bia∏o—czerwonej bandery i naszego lotni-
czego znaku. SàdziliÊmy równie˝, ˝e nasz wy-
si∏ek nie jest zauwa˝alny przez prze∏o˝onych,
media, kolegów…MyliliÊmy si´ bardzo. Po akcji
pomocy powodzianom w 1997 roku, kiedy za-
czyna∏y si´ ju˝ zacieraç obrazy z tej tragedii,
telefon z Katedry Polowej spowodowa∏ nag∏e
o˝ywienie powiadamiajàc nas, ˝e dnia 24
stycznia 1999 przyznano nam — lotnikom
Gdyƒskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej nagrod´ Benemerenti za ratowanie ˝y-
cia na morzu, akcj´ powódê i akcj´ „Serce“. To
szczególne wyró˝nienie wr´czy∏ Biskup Polowy
WP gen. dyw. S∏awoj G∏ódê. By∏o to spotkanie
niezwyk∏e, jak i niezwyk∏a by∏a nagroda, miej-
sce i Cz∏owiek, który mnie, przedstawicielowi
lotników morskich jà wr´cza∏. Kiedy póêniej jeê-
dzi∏em po jednostkach, aby podzieliç si´ radoÊ-
cià z niebywa∏ego wyró˝nienia, mia∏em trud-
noÊci w sprecyzowaniu opisu uroczystoÊci. By∏o
to spowodowane nadmiarem wzruszeƒ, jakie
prze˝ywaliÊmy, gdy nasze czyny by∏y przedsta-
wiane w Âwiàtyni najdro˝szej dla ka˝dego ˝o∏-
nierza — lotnika. Dla nas wykonawców tych lo-
tów by∏y to rutynowe zadania, do których przy-
k∏adaliÊmy nie tylko umiej´tnoÊci, ale i nasze
serca, nie liczàc na pochwa∏y i nagrody. Za-
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uwa˝y∏ to Biskup Polowy, który choç geogra-
ficznie daleko od morza, potrafi∏ zauwa˝yç
czyny szarych ˝o∏nierzy Rzeczypospolitej na
dalekiej pó∏nocy. Czujne oko Biskupa, surowe,
ale sprawiedliwe i oddane sprawie honoru
i godnoÊci ˝o∏nierza polskiego. Cieszàc si´
z „Benemerenti“ zastanawialiÊmy si´ jak po-
dzi´kowaç Biskupowi, jak podzi´kowaç Mat-
ce Boskiej, naszej Hetmance. Lotnicy wdzi´cz-
ni za ka˝dy lot i bezpieczne làdowanie uradzi-
li, ˝e najlepszà formà podzi´kowania b´dzie
oddanie si´ pod opiek´ Matce Boskiej Het-
mance ˚o∏nierza Polskiego. Ten rycerski gest
powinien byç mi∏y ka˝demu z nas, ale równie˝
przynieÊç radoÊç Biskupowi Polowemu. Rok
póêniej na stopniach o∏tarza Katedry Po-
lowej, w imieniu lotników wyg∏osi∏em s∏o-
wa zawierzenia Brygady naszej Het-
mance! Widzàc radosne spojrzenie Bi-
skupa Polowego przyjmujàcego insy-
gnia naszych jednostek zrozumia∏em, ˝e
nie pomyliliÊmy si´ w ocenie Naszego
Biskupa — On nasze dobre intencje i czy-
ny ocenia tak jakby chcia∏a tego nasza
Hetmanka. Nasze nast´pne spotkanie
z Biskupem Polowym by∏y zwiàzane
z ró˝nymi przedsi´wzi´ciami ˝ycia woj-
skowego. Szczególne wra˝enie zrobi∏
na nas Biskup, gdy po ci´˝kim dniu çwi-
czeƒ w Ustce, w upale dochodzàcym do
30 stopni w cieniu, nie baczàc na zm´-
czenie, w ˝o∏nierskich buciorach udzieli∏
sakramentu bierzmowania dzieciom gar-
nizonu Dar∏owo. Patrzàc na zm´czonà
twarz Biskupa mia∏em wyrzuty sumienia,
ze zamiast odpoczywaç po trudach po-
ligonu, realizuje doÊç ucià˝liwà pos∏ug´
duszpasterskà (oko∏o 150 dzieci) zgod-
nie z naszà proÊbà. I znowu w Biskupie
zwyci´˝y∏o serce pasterza! Jak tylko zo-
baczy∏ rzesze rozÊpiewanej m∏odzie˝y,
si∏y natychmiast wróci∏y i celebra by∏a
na najwy˝szym poziomie, a ca∏a uroczy-
stoÊç zosta∏a w sercach i wdzi´cznej pa-
mi´ci dzieci i ich rodziców na d∏ugie la-
ta. Dzi´kujemy Ci nasz Pasterzu! Ksi´˝e
Arcybiskupie! Teraz przyszed∏ czas po˝egnaƒ
i podj´cia nowego wyzwania. ˚yczymy Bisku-
powi Warszawsko — Praskiemu pozyskania
w nowej Diecezji, co najmniej tylu wdzi´cz-
nych serc, ile pozostawi∏ po sobie w Si∏ach
Zbrojnych, a szczególnie w Marynarce Wo-
jennej RP. 

KKss..  pp∏∏kk  KKaazziimmiieerrzz  TTuusszzyyƒƒkkii  
DDzziieekkaann  SSttrraa˝̋yy  GGrraanniicczznneejj::

- Godne podziwu jest stworzenie przez Bisku-
pa Polowego WP i SG od podstaw nowej die-
cezji dobrze funkcjonujàcej na równi z innymi
diecezjami w Polsce. W przeciàgu kilku lat ma-
jàc do dyspozycji kap∏anów z tak wielu diece-
zji, Zakonów i Zgromadzeƒ. Jego Ekscelencja
w krótkim czasie z przyj´tych Ksi´˝y do Ordy-
nariatu Polowego uczyni∏ kapelanów wojsko-
wych o w∏asnej to˝samoÊci i ÊwiadomoÊci
duszpasterskiej. Przyjmujàc pasterzowanie
wÊród ludzi munduru i ich rodzin, indyktryno-
wanych systematycznie i metodycznie przez
ideologi´ marksistowskà prawie przez 50. lat,

napotyka∏ na wiele oporu, niech´ci a nawet
czasem lekcewa˝enia. Ksiàdz Biskup Polowy
WP i SG w krótkim czasie przekona∏ prawie
wszystkich oponentów do przywróconego
duszpasterstwa w wojsku. I tak rozpocz´∏a si´
wspó∏praca ludzi munduru z przywróconym
przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II Ordyna-
riatem Polowym. Jego Ekscelencja by∏ g∏ów-
nym inicjatorem przywrócenia duszpasterstwa
w Stra˝y Granicznej nawiàzujàc do tradycji
pos∏ugi duszpasterskiej, w Korpusie Ochrony
Pogranicza i Stra˝y Granicznej II RP. Tak jak
ka˝dy prawdziwy poczàtek nigdy nie nale˝y
do ∏atwych, podobnie by∏o przy wprowadze-
niu duszpasterstwa w Stra˝y Granicznej ale

ten stan rzeczy z obu stron trwa∏ bardzo krótko
— wiem to z autopsji, poniewa˝ by∏em pierw-
szym kapelanem wyznaczonym przez Biskupa
Genera∏a do pe∏nienia pos∏ugi kap∏aƒskiej
wÊród odradzajàcej si´ Stra˝y Granicznej. Po
prze∏amaniu w krótkim czasie wzajemnych nie-
ufnoÊci rozpocz´∏a si´ wspó∏praca w przywra-
caniu normalnoÊci w Stra˝y Granicznej, którà
to nie tylko duchowo wspiera∏ i monitorowa∏ Bi-
skup Polowy. Dzi´ki Ekscelencji i pozytywnie
postrzegajàcych pos∏ug´ duszpasterskà funk-
cjonariuszy i pracowników Stra˝y Granicznej
móg∏ powstaç Katolicki Dekanat SG, a mniej-
szoÊci wyznaniowe: prawos∏awni i ewangelicy
mieç swoich kapelanów. Jego Ekscelencja spo-
Êród wszystkch s∏u˝b mundurowych, Stra˝ Gra-
nicznà zawsze postrzega∏ jako najbardziej eli-
tarnà i profesjonalnà. Z wielkà radoÊcià i zado-
woleniem uczestniczy∏ w promocjach oficer-
skich a tak˝e w otwieranych, a przez Niego
poÊwi´canych nowo wybudowanych Stra˝ni-
cach na granicy wschodniej. Dla Ekscelencji
Stra˝ Graniczna jest przyk∏adem solidnej s∏u˝-

by na rzecz ojczyzny, a przede wszystkim jak
powinno si´ najlepiej prezentowaç i reprezen-
towaç Polsk´ na zewnàtrz. Dnia 31 stycznia
1999 roku (to by∏a niedziela) Ksiàdz Biskup
w godzinach popo∏udniowych w jednej z para-
fii warszawskich zosta∏ zaproszony do wyg∏o-
szenia kazania z racji wa˝nej uroczystoÊci
w tej parafii. Ekscelencja z przyj´tego wcze-
Êniej zobowiàzania pasterskiego wywiàza∏ si´
a co najwa˝niejsze, zdà˝y∏ przyjechaç samo-
chodem z Warszawy do Kodnia (n. Bugiem na
godzin´ 15.30, pomimo powa˝nych prze-
szkód w postaci mrozu dochodzàcego do po-
nad -20°C, Êliskich i oblodzonych dróg, oraz
blokad dróg przez strajkujàcych rolników, aby

poprowadziç pogrzeb mojej Mamy Êp.
Stanis∏awy Tuszyƒskiej z domu LieÊniew-
ska. Po odprawionej Mszy Êw. w Sanktu-
arium Matki Boskiej Kodeƒskiej przez
Ksi´dza Biskupa Antoniego Pacyfika
Dydycza Ofm, Ordynariusza Diecezji
Drohiczyƒskiej. Na cmentarzu parafial-
nym w Kodniu pomimo mroênego wiatru
Ekscelencja w bardzo ciep∏ych s∏owach
pokrzepi∏ na duchu uczestników pogrze-
bu. Takich rzeczy nie zapomina si´ przez
ca∏e ˝ycie, bo ka˝dy z nas wie, kim dla
niego jest matka. 

mmjjrr  KKrrzzyysszzttooff  MMaazziieejjuukk::
- 2 Mazowiecka Brygada Saperów
w sposób szczególny wspomina wizyty
Ks. Bpa Polowego S∏awoja Leszka G∏ó-
dzia w naszych koszarach. OczywiÊcie
wizytowa∏ nas ks. bp genera∏, przyjmo-
waliÊmy go ze wszystkimi honorami, ale
zawsze wiedzieliÊmy, ˝e przyje˝d˝a sa-
per do saperów i ks. bp dawa∏ nam to do
zrozumienia, za co jesteÊmy mu bardzo
wdzi´czni. Klimat podczas tych wizyt by∏
zawsze bardzo ciep∏y i ojcowski. Jeste-
Êmy wdzi´czni ks. bpowi za duszpaster-
stwo, które powsta∏o w naszej bryga-
dzie, za kaplic´, za udzielane sakramen-
ty, a szczególnie bierzmowania naszym
dzieciom z rodzin wojskowych oraz wie-

lu ˝o∏nierzom. Zachowamy z pewnoÊcià ciep∏e
i mi∏e wspomnienia o Naszym biskupie, a jed-
noczeÊnie ˝yczymy Mu Bo˝ego b∏ogos∏awieƒ-
stwa w pos∏ugiwaniu w nowej diecezji. 

mmjjrr  MMaarriiuusszz  MMiicchhaallsskkii::
- Z okazji Âwi´ta Wojsk Làdowych uczestniczy-
∏em niedawno we Mszy Êw., którà celebrowa∏
w Katedrze Polowej Arcybiskup Polowy Woj-
ska Polskiego gen. dyw. dr S∏awoj Leszek
G∏ódê. Dowiedzia∏em si´, ˝e po˝egnanie Ksi´-
dza Arcybiskupa z Ordynariatem Polowym
WP i mundurem nastàpi 2 paêdziernika br. Z
perspektywy ostatnich 13 lat s∏u˝by, w chwili
refleksji musz´ stwierdziç, ˝e z osobà Ksi´dza
Arcybiskupa wià˝e si´ wiele moich wspo-
mnieƒ. Mia∏em okazj´ spotkaç Ksi´dza Arcybi-
skupa w ró˝nych okolicznoÊciach. Te podczas
misji w Afganistanie i Iraku pami´tam dok∏ad-
nie. W czerwcu 2002 r. szczerze si´ niepoko-
iliÊmy o bezpieczeƒstwo Ksi´dza Biskupa Polo-
wego WP podczas planowanego przyjazdu
Ekscelencji do naszej bazy w Bagram. Otrzy-
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mywaliÊmy sta∏e informacje o organizowanych
w naszej prowincji zamachach. Wizyta wyso-
kiej rangi duchownego katolickiego w ogar-
ni´tym goràczkà wojny Afganistanie by∏a wte-
dy bardzo niebezpiecznym pomys∏em. Do-
brze pami´tam dyskusje na ten temat z dowód-
cà pierwszego Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego w Afganistanie p∏k. Markiem Meche-
rzyƒskim i kapelanem kontyngentu ks. mjr. Au-
gustynem Ros∏ym. Decyzja Ksi´dza Biskupa
by∏a niez∏omna, chcia∏ nas, swoich ˝o∏nierzy
osobiÊcie wesprzeç w s∏u˝bie dla pokoju. 23
czerwca goÊciliÊmy delegacj´ Ministra Obro-
ny Narodowej w której sk∏adzie przylecia∏ do
Afganistanu Ksiàdz Biskup Polowy WP. Mia-
∏em okazj´ zaobserwowaç, z jakà radoÊcià
˝o∏nierze kontyngentu przyj´li wizyt´ prze∏o-
˝onych oraz osob´ i s∏owo Ksi´dza Biskupa
Polowego WP. Wizyta ta bardzo poprawi∏a
samopoczucie stanu osobowego i jeszcze d∏u-
go by∏a przedmiotem rozmów, wysy∏ania
zdj´ç i listów do rodzin w kraju. Zauwa˝y∏em,
˝e charyzm´ Ksi´dza Biskupa odczuwali tak-
˝e goÊcie — nasi koledzy z innych narodowych
kontyngentów, w tym wysokiej rangi oficero-
wie US Army z dowódcà si∏ koalicyjnych
w Afganistanie w∏àcznie. Byli pod wielkim wra-
˝eniem osoby duchownego z Polski. W na-
st´pnym, 2003 roku podczas I zmiany PKW
w Iraku, mia∏em okazj´ przekonaç si´ o wyjàt-
kowym oddzia∏ywaniu Ksi´dza Biskupa na lu-
dzi w Babilonie. Nie tylko na ˝o∏nierzy Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w Iraku, ale na
wszystkich, na ˝o∏nierzy z innych paƒstw, z in-
nych kontynentów. Nawet bariera j´zykowa
nie stanowi∏a dla Ksi´dza Biskupa przeszkody
uniemo˝liwiajàcej dotarcie do prostego ˝o∏nie-
rza z Hondurasu czy Dominikany. Pami´tam,
˝e sposób bycia, szacunek dla drugiego cz∏o-
wieka i jego przekonaƒ oraz s∏owa Ksi´dza Bi-
skupa by∏y tak˝e kwestià bardzo pozytywnej
oceny ze strony muzu∏manów, pracowników
Muzeum w Babilonie. Zwiedzanie ruin Babilo-
nu, podczas których by∏em przewodnikiem,
odby∏o si´ w iÊcie ekspresowym tempie. Cie-
szy∏em si´, ˝e nasza dyskusja na temat Babilo-
nu, ziemi Abrahama, Ur znalaz∏a wydêwi´k
w kazaniu podczas uroczystej Mszy Êw. w ba-
zie Babil. Pami´tam, ˝e Ksiàdz Biskup odwie-
dzi∏ wtedy wszystkie mo˝liwe bazy. Chcia∏ do-
trzeç do wszystkich polskich ˝o∏nierzy. Pami´-
tam radoÊç i g∏´bokie prze˝ycie ˝o∏nierza, któ-
ry kwaterowa∏ w by∏ym pa∏acu Saddama Hu-
sajna. By∏ po wyczerpujàcej s∏u˝bie. Ka˝dego
si´ spodziewa∏ zobaczyç w tym miejscu, ale
nie Ksi´dza Biskupa. Nie wiem, o czym rozma-
wiali. Ten ˝o∏nierz bardzo prosi∏ o zrobienie
zdj´cia z Ksi´dzem Biskupem, chcia∏ je pos∏aç
swojej rodzinie. MyÊl´, ˝e Ksiàdz Arcybiskup
mimo obowiàzków w Diecezji nadal b´dzie
duchowo wspiera∏ nas ˝o∏nierzy. W moich
oczach Arcybiskup Polowy pozostanie nie tyl-
ko Pasterzem, opiekunem duchowym naszego
wojska. Pozostanie w mojej pami´ci rzeczni-
kiem naszych ˝o∏nierskich interesów, a tak˝e
dobrym ˝o∏nierzem w s∏u˝bie pokoju. WÊród
wielu listów gratulacyjnych, jakie w swojej po-
nad 20 letniej s∏u˝bie otrzyma∏em, jednym
z cenniejszych jest dla mnie ten, który otrzyma-

∏em z ràk Ksi´dza Biskupa Polowego w gronie
6. kolegów w Afganistanie. Jest tam zdanie
które pasuje do postawy wielu polskich ˝o∏nie-
rzy s∏u˝àcych Ojczyênie na ca∏ym Êwiecie, ale
charakteryzuje tak˝e postaw´ ˝o∏nierskà Arcy-
biskupa Polowego Wojska Polskiego gen.
dyw. dr. S∏awoja Leszka G∏ódzia — ˝o∏nierz
wielkiego serca i odwagi! W imieniu wszyst-
kich misjonarzy sk∏adam Ks. Arcybiskupowi,
˝yczenia dobrego zdrowia, Bo˝ego B∏ogos∏a-
wieƒstwa i wielkiej wytrwa∏oÊci w s∏u˝bie Bo-
gu, KoÊcio∏owi i Ojczyênie. 

EEuuggeenniiuusszz  WW..  GGaaccaa,,  PPrreezzeess  BBuuddoowwyy  
KKooÊÊcciioo∏∏aa  GGaarrnniizzoonnoowweeggoo  
ppww..  MMaattkkii  BBoo˝̋eejj  FFaattiimmsskkiieejj  

ww ZZeeggrrzzuu  kk//WWaarrsszzaawwyy::
- Jest póêna jesieƒ 1998 roku. Spotykam si´
z ówczesnym Szefem Zarzàdu ¸àcznoÊci i In-
formatyki SG WP gen. Wojciechem Wojcie-
chowskim, który opowiada mi, ˝e podczas
wspólnej podró˝y do jednej z jednostek woj-
skowych, JE arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê
zapyta∏ go czy Wojska ¸àcznoÊci podejmà
trud odbudowania zniszczonego KoÊcio∏a
w Zegrzu k/Warszawy na terenie Centrum
Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki. Wi´cej, po-
wiedzia∏ mi, ˝e nie móg∏ odmówiç, jako ˝e py-
tanie Ksi´dza Genera∏a brzmia∏o prawie jak
rozkaz. Poniewa˝ zawodowo zajmowa∏em si´
prowadzeniem inwestycji i budownictwem,
a ponadto kierowa∏em wówczas firmà wspó∏-
pracujàcà z wojskiem, gen. Wojciechowski za-
proponowa∏ mi wspólne spotkanie z ksi´dzem
Genera∏em Biskupem Polowym WP, aby zasta-
nowiç si´ nad technicznymi, prawnymi i ekono-
micznymi aspektami takiej inwestycji. Spotka-
nie takie odby∏o si´ rzeczywiÊcie u Ksi´dza Bi-
skupa. Pami´tam nastrój tamtego paêdzierni-
kowego popo∏udnia 1998 r., gdzie Ksiàdz Bi-
skup przedstawi∏ nam histori´ KoÊcio∏a w Ze-
grzu. poczàwszy od XII wieku a˝ do roku
1987 gdy w∏adze wojskowe podj´∏y decyzje
o wyburzeniu ruin zniszczonego podczas II
wojny Êwiatowej KoÊcio∏a. Jeszcze Ksiàdz Bi-
skup nie zakoƒczy∏ opowiadania o historii,
gdy ju˝ wspólnie snuliÊmy plany, jak ma wy-
glàdaç odbudowany KoÊció∏. W∏aÊnie wów-
czas powsta∏y pierwsze szkice i rysunki, choç
tak naprawd´ wiedzieliÊmy jedynie, ˝e nad ru-
inami wyburzonego KoÊcio∏a króluje jedynie,
stojàca jak samotny palec, zniszczona kolum-
na starego KoÊcio∏a. Wówczas te˝ Ksiàdz Bi-
skup poinformowa∏ nas, ˝e... kamieƒ w´gielny
poÊwi´cony w Watykanie przez Papie˝a Jana
Paw∏a II w dniu 5 paêdziernika 1996 r. czeka
na wmurowanie! Zafascynowany by∏em wów-
czas fachowoÊcià okreÊleƒ i terminów w koƒcu
u˝ywanych jedynie w ˝argonie budowlanych.
A pasja i zaanga˝owanie, z jakim to czyni∏
Ksiàdz Biskup, nie pozostawia∏o z∏udzeƒ, ˝e
oto mam do czynienia z Cz∏owiekiem Czynu. l
tak w∏aÊnie przyjà∏em obowiàzki Szefa Zarzà-
du Budowy KoÊcio∏a. Chcia∏em bowiem w spo-
sób naturalny uczestniczyç w tym wielkim dzie-
le budowy. Ju˝ po kilku tygodniach od tego
pami´tnego spotkania ponownie spotkaliÊmy
si´ z Ksi´dzem Biskupem na gruzach KoÊcio∏a
w Zegrzu i zacz´∏o si´... Zacz´∏o si´ dzie∏o bu-

dowy KoÊcio∏a Garnizonowego w Zegrzu.
Nie min´∏o kilka miesi´cy, gdy na wiosn´
1999r. Ksiàdz Biskup zatwierdzi∏ plany budo-
wy KoÊcio∏a. Jego wnikliwoÊç i dociekliwoÊç
w ocenie przyj´tych rozwiàzaƒ technicznych,
a tak˝e swoboda dyskusji o trudnych proble-
mach inwestycyjnych, jakie towarzyszà ka˝dej
budowie, by∏a szalenie motywujàca i dyscypli-
nujàca. Zwracam uwag´, ˝e nikt z nas budow-
niczych KoÊcio∏a na co dzieƒ nie rezydowa∏
w Zegrzu i ka˝dy z nas zajmowa∏ si´ normal-
nà dzia∏alnoÊcià zawodowà. Nie sposób tutaj
nie wspomnieç o Proboszczu Parafii, ks. pp∏k.
Zenonie Surmie, który znakomicie wspó∏praco-
wa∏ z nami — budowniczymi. W maju 1999 r.
rozpocz´liÊmy budow´ KoÊcio∏a, a ju˝
3 czerwca 1999 r. JE Ksiàdz Biskup Polowy S.
L. G∏ódê wmurowywa∏ akt erekcyjny z kamie-
niem w´gielnym. A potem pami´tna Pasterka
1999 r. pod go∏ym niebem, przy kilkustopnio-
wym mrozie ju˝ w zarysowanym Êcianami
kszta∏cie KoÊcio∏a. Czy˝ to wszystko by∏oby
mo˝liwe bez Ksi´dza Biskupa? Bez Jego pasji.
wielkiej umiej´tnoÊci zjednywania ludzi? Bez
jego autorytetu? Nie! DziÊ Êwiàtynia prawie
gotowa i wykoƒczona góruje nad Zegrzem i
dobrze wpisa∏a si´ w pejza˝ tej miejscowoÊci,
od prawie dwóch lat s∏u˝y wojsku i okolicznym
mieszkaƒcom. I chwa∏a Bogu ˝e da∏ nam takie-
go Biskupa, który tchnà∏ w nas wiar´ i zmobili-
zowa∏ do wielkiego dzie∏a budowy! 

BBrroonniiss∏∏aaww  PPaa∏∏yyss,,  
ddyyrreekkttoorr  WWyyddzziiaa∏∏uu  

PPrrooggrraammóóww  KKaattoolliicckkiicchh  PPSSEE  
„„PPoolleesstt””  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu::  

- Z ogromnà uwagà i zainteresowaniem Êledzi-
∏em wszelkie inicjatywy podejmowane przez
Jego Ekscelencj´ w zakresie katechizacji ka-
dry zawodowej, ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej
i pracowników cywilnych Wojska Polskiego.
Kierowany przeze mnie Wydzia∏ Programów
Katolickich PSE „ Polest” stara∏ si´ dzi´ki wiel-
kiej ˝yczliwoÊci Ksi´dza Arcybiskupa i wielu
Jego najbli˝szych wspó∏pracowników wspie-
raç w tej dziedzinie w miar´ swoich mo˝liwo-
Êci dzia∏ania Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego, prezentujàc w Êwiàtyniach wojsko-
wych misteria s∏owno — muzyczne oparte m. in.
na tekstach i dokumentach Ojca Âwi´tego,
Prymasa Tysiàclecia Ks. Kard. Stefana Wy-
szyƒskiego i Dzienniczku Siostry Faustyny. Na
pewno w swej wszechmocnoÊci Duch Âwi´ty
nigdy nie b∏àdzi. Dlatego z ca∏ego serca sk∏a-
dam Drogiemu Ksi´dzu Arcybiskupowi ser-
deczne ˝yczenia, aby tak˝e i na nowym jak-
˝e odpowiedzialnym stanowisku w KoÊciele
Polskim — Ordynariusza Diecezji Warszawsko
— Praskiej, Pan Bóg otacza∏ nadal Jego Eksce-
lencj´ swojà ojcowskà mi∏oÊcià, a Matka Bo-
˝a poda∏a r´k´ przy wszystkich trudnoÊciach
odpowiedzialnego pasterzowania. OsobiÊcie
jestem wr´cz zafascynowany osobowoÊcià
Ksi´dza Arcybiskupa, wspania∏ym rozsàd-
kiem w trudnych sytuacjach, ludzkich k∏opo-
tach i dobrym, mi∏osiernym sercem, jakim ota-
cza∏ Ksiàdz Arcybiskup mnie i moich wspó∏-
pracowników.

OOpprr..  AA..MM..,,  RR..CChh..,,  EE..JJ..

******

******



Wojska Polskiego sta∏a sí  nie tylko miejscem ducho-
wego wzmocnienia, ale i szanowanym miejscem sk∏a-
dania ho∏du narodowym bohaterom i po˝egnaƒ wy-
bitnych Polaków. Chyĺ  czo∏a przed wytrwa∏oÊcià, po-
Êwí ceniem i zaanga˝owaniem, z jakim Ksiàdz Biskup
wype∏nia∏ pos∏ug´ duszpasterskà dla ludzi w mundu-
rach. Zostawia, Ekscelencja, w Armii grono bliskich
i oddanych przyjació∏. Nie zapomnimy, ˝e zawsze
i wsz´dzie broni∏ Ekscelencja tej Êwí toÊci, jakà jest
Wojsko, mundur, s∏u˝ba Ojczyênie i honor ˝o∏nierski.
Nasza dzisiejsza uroczystoÊc nie jest po˝egnaniem
ani rozstaniem, jest nowym etapem w naszych wza-
jemnych kontaktach. Dalej serdecznych, bliskich,
otwartych. Ksiàdz Arcybiskup 2 paêdziernika obejmie
duszpasterkie pos∏ugiwanie w diecezji warszawsko-
praskiej, lecz od skojarzeƒ z mundurem i ˝o∏nierzami
na pewno nie ucieknie. Jestem g∏́ boko przekonany,
˝e nadal Êrodowisko wojskowe zajmowaç b´dzie
w myÊlach i sercu du˝o miejsca. ˚o∏nierzem, Ksí ˝e
Generale, pozostaje sí  bowiem na zawsze. ˚ycz´
w imieniu, mam nadziej́  tu zgromadzonych, szcz -́
Êcia, zdrowia, ostrego spojrzenia na naszà rzeczywi-
stoÊç, jak dotychczas i pogody ducha. Wszystkiego
najlepszego! - zakoƒczy∏ minister Szmajdziƒski. Po
po˝egnaniu ze sztandarem i zameldowaniu o zakoƒ-
czeniu s∏u˝by duszpasterskiej w Wojsku Polskim 

AAbbpp  ggeenn..  ddyyww..  SS∏∏aawwoojj  LLeesszzeekk  GG∏∏óóddêê

Powiedzia∏ do zgromadzonych na placu przed Gro-
bem Nieznanego ˚o∏nierza: 
- DziÊ ˝egnam sí  z Wojskiem Polskim. Dlatego przy-
chodz´ przed Grób Nieznanego ˚o∏nierza - znak mi-
∏oÊci, znak ofiary krwi ̋ o∏nierskiej, znak mi∏oÊci do Naj-
jaÊniejszej Rzeczypospolitej. Ile razy stawa∏em tu, by
sí  modliç, by dzí kowaç za ka˝dy dzieƒ ˝o∏nierskiej
s∏u˝by i przypominaç o wielkim dziedzictwie, jakie
Wojsko Polskie w sobie nosi, o chwale or´˝a polskie-
go, o ofierze ˝o∏nierskiej w imí  najszczytniejszych ha-
se∏, które sà umieszczone na sztandarach Wojska Pol-
skiego: Bóg — Honor — Ojczyzna. Âwí ci∏em te marmu-
rowe tablice 3 maja 1991 r. DziÊ chyĺ  g∏ow´ przed
Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, który kryje szczàtki
˝o∏nierzy z lwowskiego pobojowiska, a tym samym
symbolizuje ofiar´ wszystkich ˝o∏nierzy spoczywajà-
cych na ró˝nych cmentarzach Êwiata, a tak˝e t́  ofiar´
bezimiennà. Wszystko w imí  s∏ów: dla Ciebie Polsko
i dla Twej chwa∏y. Niech ten Grób zawsze przypomi-
na, tak˝e obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej o po-
trzebie mi∏oÊci do Ojczyzny i do Narodu... Uca∏owa-
∏em ze czcià sztandar, symbolizujàcy Ojczyzn ,́ jak sí
ca∏uje r´ce Matki. Pragn´ dziÊ podzí kowaç Panu Mi-
nistrowi za te s∏owa... Dzí kuj́  Wam ̋ o∏nierze, dzí ku-
j́  Wam, Ksí ˝a kapelani za waszà s∏u˝b´ Bogu i Oj-
czyênie... Drodzy ˝o∏nierze, noÊcie dumnie ten sztan-
dar, a za Wami niech go dumnie noszà wszyscy ˝o∏-
nierze ze wszystkich garnizonów. Odbierajcie czeÊç
Wam nale˝nà od wszystkich obywateli Rzeczypospo-
litej Polskiej, od Narodu. I zawsze bàdêcie s∏ugami po-
koju i sprawiedliwoÊci. Bo taki jest etyczny wymiar i ta-
ka jest filozofia ˝o∏nierskiej s∏u˝by. Czo∏em ˝o∏nierze.
Zapraszam wszystkich do Katedry Polowej.  
Z ràk Biskupa Polowego insygnia biskupie (ornat, mi-
tr´, krzy˝, pierÊcieƒ) a tak˝e mundur do garnizono-
wej sali tradycji przyjà∏ dowódca Garnizonu War-
szawa, gen. bryg. Jan Klejszmit. Ostatnim aktem cere-
monii po˝egnalnej by∏o z∏o˝enie wieƒca na Grobie
Nieznanego ˚o∏nierza od Biskupa Polowego. 
Procesjonalne wejÊcie do Katedry Polowej kap∏anów
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Ten symboliczny akt przed Grobem Nieznanego ̊ o∏-
nierza rozpoczà∏ 26 wrzeÊnia uroczystoÊci po˝egna-
nia Arcybiskupa S∏awoja Leszka G∏ódzia z Wojskiem
Polskim. 2 paêdziernika ingres do Katedry Âw. Mi-
cha∏a Archaniola i Âw. Floriana w diecezji warszaw-
sko — praskiej zakoƒczy ponad trzynastoletni okres
pos∏ugi duszpasterskiej Biskupa Polowego w Wojsku
Polskim, który rozpoczà∏ si´ 24 lutego 1991 r. ingre-
sem do Katedry Polowej pw. NajÊwi´tszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski. Po uroczystej zmianie warty przy
Grobie Nieznanego ˚o∏nierza, s∏owa po˝egnania
skierowa∏ do Biskupa Polowego 

MMiinniisstteerr  OObbrroonnyy  NNaarrooddoowweejj  JJeerrzzyy  SSzzmmaajjddzziiƒƒsskkii::  

- Szanowny Ksí ˝e Generale, Biskupie Polowy Woj-
ska Polskiego, podobno nie ma ludzi niezastàpionych,
ale Osoba Ksí dza Genera∏a potwierdza, ̋ e bywajà,
rzadko, ale bywajà. W czasie ponad trzynastoletniej
pos∏ugi duszpasterskiej wÊród ˝o∏nierzy Wojska Pol-
skiego potrafi∏ Ksiàdz Arcybiskup znaleêç si´
w ka˝dej sytuacji i we wszystkich Êrodowiskach. Z sze-
regowymi rozmawia∏ jak szeregowy, z oficerami jak
oficer, z genera∏ami jak najstarszy genera∏ w s∏u˝bie
czynnej. Patronowa∏, Eminencja, tak˝e harcerzom,
kombatantom i honorowym krwiodawcom. To cecha
wybitnych, niezwyk∏ych ludzi, wyrazistych i barwnych,
majàcych charakter i odwag ,́ wiedz´ i umiej́ tnoÊci.
Kochajacych ludzi i szanujàcych ich. Ogromny auto-
rytet Ksí dza Genera∏a i wiara w sens swojej pos∏ugi
duszpasterskiej spowodowa∏y, ̋ e nie znajdziemy oso-
by zajmujàcej sí  Wojskiem i obronnoÊcià paƒstwa,
która nie wiedzia∏aby, kim jest S∏awoj Leszek G∏ódê.
Ksí ˝e Generale, Ekscelencjo, wielokrotnie udowad-
nia∏ ksiàdz Arcybiskup, ˝e niemo l̋iwe jest jednak
mo l̋iwe, ˝e ewolucja to nie rewolucja, a dyplomacja
to nie oszcz´dne gospodarowanie prawdà. By∏
Ksiàdz Genera∏ i, wierz´ w to g∏́ boko, nadal pozosta-
nie przyjacielem Wojska i ˝o∏nierzy, tych z generalski-
mi lampasami i tych, którzy bu∏aw´ noszà dopiero
w plecaku. W Si∏ach Zbrojnych nie jest ∏atwo zdobyç
autentyczny szacunek podw∏adnych. Ekscelencji to sí
uda∏o, bo chcia∏ i pozna∏ Ksiàdz Genera∏ Wojsko
w ka˝dym jego zakamarku. Tak by∏o w czasie zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej, którà pe∏ni∏ Ksiadz Arcybi-
skup w 32. Budziszyƒskim Pu∏ku Zmechanizowanym
w Ko∏obrzegu i w 5. Brygadzie Saperów w Szczeci-
nie = Podjuchach. Jako Biskup Polowy bywa∏ Ksiàdz
genera∏ w miejscach ˝o∏nierskiej s∏u ˝by na Ba∏ka-
nach, w Afganistanie, na Bliskim Wschodzie i w Iraku,
a tak˝e we wszystkich garnizonach Wojska Polskiego.
By∏ te˝ Ekscelencja w miejscach ˝o∏nierskiej chwa∏y
or´˝a polskiego: m. in. pod Monte Cassino i Lenino,
w Normandii i na Wale Pomorskim. Dzieli∏ z nami
chwile dobre i z∏e, radosne i tragiczne. Jednym s∏o-
wem; by∏ Ksiàdz genera∏ wsz´dzie tam, gdzie nale˝a-
∏o byç, a nie gdzie urz´dowo wypada∏o. Taka posta-
wa budzi szacunek i uznanie. Ksí ˝e Arcybiskupie, zo-
stawia Ekscelencja swoje gospodarstwo w doskona-
∏ym stanie; Ordynariat Polowy jest dziÊ integralnà cz -́
Êcià Wojska Polskiego. Instytucjà dobrze zorganizo-
wanà, funkcjonujàcà i nawiàzujàcà do najlepszych
tradycji polskiego or´˝a i duszpasterstwa wojskowe-
go. Za sprawà Ksí dza Arcybiskupa Katedra Polowa

celebrujàcych Msz´ Êw. w intencji Biskupa Polowego
oraz pieÊni Bogurodzica i Z dawna Polski tyÊ Królo-
wà w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego rozpocz´∏o drugà cz´Êç uroczystoÊci po-
˝egnalnej. W koncelebrze wzià∏ udzia∏ by∏y kanclerz
kurii polowej, obecnie Biskup sandomierski Andrzej
Dzi´ga.. Biskup G∏ódê powita∏ nast´pnie goÊci repre-
zentujàcych w∏adze cywilne i wojskowe: minister Jo-
lant´ Szymanek — Deresz, reprezentujàcà Zwierzch-
nika Si∏ Zbrojnych, Prezydenta RP, ministra obrony Je-
rzego Szmajdziƒskiego, szefa MSWiA Ryszarda Ka-
lisza i szefa Sztabu Generalnego, gen. broni Czes∏a-
wa Piàtasa. We Mszy Êw. uczestniczyli równie˝ byli
ministrowie obrony narodowej, Kawalerowie Maltaƒ-
scy Rycerze Grobu Bo˝ego, dowódcy wszystkich ro-
dzajów si∏ zbrojnych, jednostek wojskowych z ró -̋
nych garnizonów Rzeczypospolitej, funkcjonariusze
Stra˝y Granicznej, weterani i kombatanci, poczty
sztandarowe oraz przedstawiciele mediów. Kazanie
biskupa — jak podkreÊli∏ na wst´pie — by∏o próbà pod-
sumowania 14. lat pos∏ugi w Wojsku i formà wyra˝e-
nia wdzi´cznoÊci wszystkim, którzy t´ pos∏ug´ wspie-
rali i wspó∏tworzyli „ca∏e bogactwo i mozaik´ pos∏u-
gi biskupiej (pe∏ny tekst kazania po˝egnalnego opu-
blikujemy w nast´pnym numerze — red.) Na zakoƒ-
czenie biskup poleci∏ wszystkich opiece Matki Bo˝ej
s∏owami: = Niech Matka Bo˝a, Hetmanka ˚o∏nierza
Polskiego strze˝e i prowadzi. Szczególnym wyrazem
czci, jakà Abp G∏ódê darzy Maryj´, by∏o ofiarowa-
nie wszystkich odznaczeƒ wojskowych i cywilnych
jako wotum i z∏o˝enie ich przed figurà Niepokalanej
w o∏tarzu g∏ównym Katedry Polowej. Na zakoƒcze-
nie Mszy Êw. przyby∏ do Katedry Polowej, 

KKaarrddyynnaa∏∏  JJóózzeeff  GGlleemmpp,,  PPrryymmaass  PPoollsskkii  

który podzieli∏ sí  kilkoma refleksjami zwiàzanymi
z osobà i stylem duszpasterskim Abp. G∏ódzia: — Po-
zwólcie, ˝e powiem par´ s∏ów na okolicznoÊç przej-
Êcia Abp. Slawoja Leszka G∏ódzia do innych obo-
wiàzków w duszpasterstwie polskim. Chc´ najpierw
wyraziç s∏owa uznania i podzí kowania z racji sà-
siedztwa. Dzí kuj́  bardzo za to sàsiedztwo, które
mo˝emy okreÊliç wzorowym, a ja powiem, ˝e bardzo
przyjacielskim. I za przyk∏ad takiej grzecznoÊci — nie-
formalnej, ale takiej ludzkiej, braterskiej. Sk∏adam za to
serdeczne podzí kowania. Da∏o mi to osobiÊcie du˝o;
mog∏em skorzystaç z jasnoÊci umys∏u, zasobów wie-
dzy i doÊwiadczenia ksí dza Arcybiskupa. Chc´ tak-
˝e podzí kowaç z pozycji arcybiskupa Warszawy —
za nawiedzenie wielu koÊcio∏ów, za bardzo dobry,
˝yczliwy kontakt z duchowieƒstwem. Za ˝yczliwe
spojrzenie na szko∏y, uczelnie, studentów. Za przyspo-
rzenie uroczystoÊciom liturgicznym — dzí ki powiàza-
niu z Wojskiem — tego, co jest tak pí kne, a co w litur-
gii odzia∏uje spo∏ecznie, ku radoÊci mieszkaƒców
Warszawy. By∏o to mo l̋iwe dzí ki przyzwoleniu i wy-
jednaniu ksí dza Arcybiskupa. I wreszcie jako by∏y
przewodniczàcy Episkopatu Polski chc´ podzí kowaç
za to wszystko, co ks. Arcybiskup na stanowisku Ordy-
nariusza Polowego dokona∏ w gronie naszych braci
hierarchów. Za wniesienie pogody, uÊmiechu, ale tak-
˝e màdroÊci, otwartoÊci, serdecznoÊci i dialogu.
Ksiàdz Arcybiskup potrafi∏ wypowiedzieç sí  kompe-
tentnie na wiele tematów, stàd te˝ móg∏ ubogaciç Kon-
ferencj́  Episkopatu swoimi przemyÊleniami i doÊwiad-
czeniami. Zw∏aszcza ˝e mia∏ okazj́  zaczerpnàç Oj-
czyzny z innych obszarów ni̋  tylko ludzie wierzàcy...
Przej́ cie wielkiego dziedzictwa, tak nabrzmia∏ego
tradycjà jak duszapsterstwo wojskowe w Polsce, to
bardzo odpowiedzialne zadanie. Ostatnim Biskupem
Polowym by∏ przecie˝ Bp Józef Gawlina, który zmar∏

PPoo˝̋eeggnnaanniiee  zz WWoojjsskkiieemm
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w 1964 r. w Rzymie. W wí c nie by∏o bezpoÊrednie-
go kontaktu z poprzednikiem, tylko ideowy. Ale prze-
cie˝ i do roku 1991 nie by∏o na tym obszarze pustki;
Polska Ludowa, cokolwiek by mówiç, formalnie nie
skreÊli∏a duszpasterstwa polowego. Wspominam Ksí -
dza Humeƒskiego, czy Ksí dza Klewiado jako rzetel-
nych i dobrych kap∏anów, którzy s∏u˝yli ojczyênie
i wojsku w takiej formie, jaka by∏a wówczas mo l̋iwa.
Teraz otwar∏y sí  nowe obszary pracy i dlatego te˝
Ks. Abp wnosi do Konferencji Episkopatu wiele boga-
tego doÊwiadczenia. Wspomn´ tylko, ̋ e przejà∏ dusz-
pasterstwo braci harcerskiej... jest przewodniczàcym
Komisji ds. Ârodków Spo∏ecznego Przekazu, co — nie
musz´ t∏umaczyç — jest bardzo odpowiedzialne i wy-
maga wiele czasu, kontaktów i trudu... Pozostaje Rada
Sta∏a Episkopatu, której jest cz∏onkiem, a która wyty-
cza programowo najwa˝niejsze sprawy, które stojà
przed KoÊcio∏em w Polsce... Tyle s∏ów podzí kowa-
nia; wiem, ˝e sà one niewystarczajàce, bo by∏ to tylko
pewien szkic. Wiem, ˝e to dzisiejsze po˝egnanie jest
tylko formalne; sentyment ksí dza Biskupa do wojska
i wojska do ksí dza biskupa pozostanie, pozostanie
tak˝e sàsiedztwo, choç par´set metrów dalej. A w Epi-
skopacie ̋ yczymy dalszych wytrwa∏ych prac Szcz´Êç

Bo˝e — zakoƒczy∏ swoje wystàpienie Ksiàdz Prymas
Józef Glemp. Obaj warszawscy biskupi serdecznie,
po bratersku sí  uÊciskali. W imieniu prezbiterium Or-
dynariatu Polowego, ksí ˝y kapelanów, podzí kowa∏
za biskupià ojcowskà trosk´ 

WWiikkaarriiuusszz  ggeenneerraallnnyy,,  kkss..  pp∏∏kk  JJaannuuaarryy  WWààttrroobbaa  

Nawiàzujàc do ksià˝ki Jana Paw∏a II „Wstaƒcie,
chodêmy“, w której Ojciec Âwí ty przybli̋ y∏ wiernym
wielkoÊç, trud i radoÊç pos∏ugi biskupiej, ksiàdz January
powiedzia∏ m. in.: — Ojciec Âwí ty kreÊli wzór pasterza,
który sam chcia∏ realizowaç w swoim biskupstwie. Pa-
sterza, który zna swoje owce, troszczy sí  o nie, uboga-
ca je sprawowaniem sakramentów, wspó∏pracuje ze
Êwieckimi, ze swoim prezbiterium, dla wszystkich jest oj-
cem, dom jego otwarty jest dla ka˝dego i wreszcie pa-
sterza jako cz∏owieka m´˝nego w wierze i odwa˝ne-
go w g∏oszeniu wiary.... DziÊ kiedy zamykamy pewien
rozdzia∏ pos∏ugi Waszej Ekscelencji chcemy podzí ko-
waç za dar twojego kap∏aƒstwa i biskupstwa... Dzí ku-
jemy za Pasterza, który zna swoje owce po imieniu, któ-
ry przemierzy∏ setki tysí cy kilometrów, by odwiedziç
ka˝dy garnizon, by poznaç osobiÊcie, co dzieje sí
w ludzkich sercach, bez wzgĺ du na wiek, stan...

OOddmmeellddoowwuujj´́  ssii´́……

Dzí kujemy za pasterza, który szuka∏ owiec, ale te˝
pozwala∏ ka˝demu, kto okazuje dobrà woĺ , znaleêç
sí  we wspólnym domu KoÊcio∏a. Za pasterza, który
hojnie dzieli wÊród wiernych nawí kszy skarb, najwí k-
sze bogactwo, jakim dysponuje Biskup — sakramenty
Êwí te... Dzí kujemy za pasterza m´˝nego w wyzna-
waniu wiary, bo trzeba by∏o g∏́ bokiej wiary i m´stwa,
by stawiç czo∏a trudnoÊciom, obmowom, nieraz pu-
blicznym pomówieniom i nieugí cie walczyç dla Chry-
stusa, g∏osiç prawd´ Ewangelii.. Koƒczàc, chc´ powie-
dzieç, ˝e Êwiadomie nie u˝ywa∏em s∏owa po˝egna-
nie... Bo wyra˝am szczerà nadziej́ , ˝e duchowy most
wí zi, jaki zbudowa∏eÊ mí dzy sobà a wojskiem, kape-
lanami i wiernymi jest tak mocny i szeroki, ̋ e ruch wspo-
mnieƒ, wdzí cznoÊci b´dzie trwa∏ i nie b´dzie na nim
korków, jak na moÊcie Âlàsko—Dàbrowskim, ∏àczàcym
fizycznie Warszaw´ i Prag .́ Szcz´Êç Bo˝e — zakoƒ-
czy∏ Wikariusz Generalny, ks. p∏k January Wàtroba. 
Uroczyste b∏ogos∏awieƒstwo w Imí  Trójcy PrzenajÊwí t-
szej oraz wspólny Êpiew „Bo˝e coÊ Polsk´“ by∏ ostatnim
aktem uroczystoÊci po˝eganania Arcybiskupa gen.
dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia z Wojskiem Polskim. 

OOpprraacc..  EEll˝̋bbiieettaa  SSzzmmiiggiieellsskkaa  ——  JJeezziieerrsskkaa
FFoottoo::  AAddaamm  MMaazzuurr

Krokiem defiladowym przed frontem oddzia∏ów reprezentacyjnych WP

Insygnia biskupie: ornat, mitra, krzy˝ i pierÊcieƒ, znajdà godne miejsce 
w Sali Tradycji Garnizonu Warszawa

„˚o∏nierze NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej,
bàdêcie zawsze s∏ugami pokoju i sprawiedliwoÊci…“

„Niech ten Grób zawsze przypomina obywatelom Rzeczypospolitej o potrzebie
mi∏oÊci do Ojczyzny i do Narodu“
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Braterskie powitanie z Ks. p∏k. Andrzejem Dzi´gà, 
Biskupem Sandomierskim, by∏ym kanclerzem Kurii Polowej

Sztandar Wojska Polskiego pochyla si´ przed O∏tarzem Chrystusowym Na Mszy Êw. w intencji koƒczàcego pos∏ug´ 
wÊród wojska, Abp. G∏ódzia, zameldowa∏o si´ w komplecie naczelne

dowództwo wszystkich rodzajów si∏ zbrojnych

W prezencie od funkcjonariuszy BOR 
- koszulka „lidera“ diecezji warszawsko - praskiej

W Katedrze obecni byli te˝ przedstawiciele najwy˝szych w∏adz MON, MSWiA
i reprezentujàca Prezydenta RP pani Minister Jolanta Szymanek - Deresz

Kardyna∏ Józef Glemp, Prymas Polski, dzi´kowa∏ 
m. in. Abp. G∏ódziowi za przyjazne i braterskie sàsiedztwo



PPoocczzààttkkii  kkoolleeggiiuumm  kkoonnssuullttoorróóww  ssii´́ggaajjàà  kkooƒƒccaa
XXVVIIIIII  ww..  ii wwiiàà˝̋àà  ssii´́  ÊÊcciiÊÊllee  zz rroozzwwoojjeemm  mmiissjjii  KKooÊÊcciioo--
∏∏aa  kkaattoolliicckkiieeggoo..  RRoozzwwóójj  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  eelleemmeenn--
ttóóww  oommaawwiiaanneejj  iinnssttyyttuuccjjii  nnaasstt´́ppoowwaa∏∏  ssttooppnniioowwoo
ii bbyy∏∏  sskkuuttkkiieemm  ddooÊÊwwiiaaddcczzeeƒƒ,,  jjaakkiicchh  ddoossttaarrcczzyy∏∏oo
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  rraadd  bbiisskkuuppiicchh,,  rraadd  mmiissjjoonnaarrzzyy
ii kkaappiittuu∏∏  kkaatteeddrraallnnyycchh..
Zasadnicze normy prawne dotyczàce konsulto-
rów zosta∏y wypracowane wspólnym wysi∏kiem
legislacyjnym biskupów amerykaƒskich i Kongre-
gacji Rozkrzewiania Wiary podczas III Plenarne-
go Synodu w Baltimore, w latach 1884 - 1886. 
Kolegium konsultorów (collegium consultorum) —
jest to diecezjalny, obligatoryjny organ doradczy
sk∏adajàcy si´ z kap∏anów (w liczbie nie mniej-
szej ni˝ szeÊciu i nie wi´kszej ni˝ dwunastu), mia-
nowanych swobodnie spoÊród cz∏onków rady
kap∏aƒskiej przez biskupa diecezjalnego na
okres pi´ciu lat, którego najwa˝-
niejszym zadaniem jest zachowa-
nie ciàg∏oÊci w∏adzy w diecezji
w sytuacjach nadzwyczajnych
(kan. 502 KPK). 
W Kodeksie Prawa Kanoniczne-
go z 1917 roku organ ten otrzy-
ma∏ nazw´ zespo∏u konsultorów
diecezjalnych i uleg∏ transformacji
z instytucji prawa partykularnego
w organ obligatoryjny prawa po-
wszechnego w diecezjach, w któ-
rych nie mo˝na by∏o ustanowiç
lub reaktywowaç kapitu∏y kanoni-
ków katedralnych. 
Zgodnie z Kodeksem Prawa Ka-
nonicznego z 1983 roku erekcja
kolegium konsultorów jest obo-
wiàzkiem biskupa diecezjalnego,
gdy konferencja biskupów nie powierzy tych za-
daƒ kapitule katedralnej (kan. 502 KPK). Kole-
gium konsultorów mo˝e byç erygowane oprócz
diecezji tak˝e w administracji apostolskiej przez
Biskupa Rzymu i w ordynariacie wojskowym (po-
lowym) przez ordynariusza wojskowego (polo-
wego). 
O wa˝noÊci dzia∏aƒ podejmowanych przez kole-
gium konsultorów przesàdza obecnoÊç minimal-
nej liczby cz∏onków tego gremium. Posiedzeniu
kolegium konsultorów w sytuacji sede plena prze-
wodniczy biskup diecezjalny lub w wyjàtkowych
wypadkach (ad casum) jego delegat. 
W sytuacji sede vacante, do czasu dokonania
wyboru administratora diecezji, przewodniczy bi-
skup pomocniczy, a je˝eli w diecezji jest ich kilku,
najstarszy promocjà. Gdy w diecezji nie ma bi-
skupa pomocniczego, funkcj´ przewodniczàce-
go kolegium konsultorów pe∏ni najstarszy Êwi´ce-
niami kap∏an nale˝àcy do ich grona. Natomiast
po wa˝nie dokonanej elekcji i przyj´ciu wyboru
przewodniczy administrator diecezji. 
Do kompetencji przewodniczàcego nale˝y:
zgodne z prawem zwo∏anie cz∏onków kolegium
konsultorów na posiedzenie (kan. 164-179 KPK),
ustalenie przedmiotu i programu obrad, prze-
wodniczenie obradom i ewentualna promulgacja

postanowieƒ. Ka˝da decyzja kolegium podejmo-
wana jest wi´kszoÊcià g∏osów. 
Kompetencje kolegium konsultorów ró˝nicujà si´
w zale˝noÊci od sytuacji, w jakiej znajduje si´ sto-
lica biskupia: 
1. W sytuacji zwyczajnej (sede plena) jest ono

wy∏àcznie organem doradczym biskupa die-
cezjalnego, który obowiàzany jest — do wa˝-
noÊci aktu administracyjnego — wys∏uchaç opi-
nii konsultorów wyra˝onej kolegialnie w trzech
wypadkach: przy ustanowieniu lub odwo∏aniu
ekonoma diecezjalnego (kan. 494 ß 1-2 KPK)
i przed podj´ciem aktów zarzàdzania o wi´k-
szym zakresie (kan. 1277 KPK) oraz uzyskaç
zgod´ tego gremium na dokonanie alienacji
w trzech wypadkach — okreÊlonych w kan.
1277, 1291 i 1292 ß 1-2, a tak˝e transakcji
przewidzianych w kan. 1295 KPK. 

2. W sytuacji nadzwyczajnej (sede impedita),
gdy nie ma biskupa koadiutora lub ma on
wa˝ne przeszkody, a nie ma wykazu osób
upowa˝nionych przez biskupa diecezjalnego
do zarzàdu diecezjà, o którym w kan. 413 ß
l KPK, kolegium konsultorów zarzàdza diece-
zjà do czasu wyboru tymczasowego rzàdcy
diecezji. Po dokonaniu wyboru — realizuje
swoje funkcje doradcze, przejmuje zadania
zawieszonej w dzia∏aniu rady kap∏aƒskiej
(kan. 500 ß 3 KPK), przyjmuje rezygnacj´
z urz´du rzàdcy diecezjalnego oraz asystuje
przy obj´ciu urz´du biskupa-koadiutora lub
pomocniczego. 

3. W sytuacji sede vacante kolegium konsulto-
rów ma zadania o charakterze administracyj-
nym, w∏adczym i konsultatywnym — w zale˝-
noÊci od warunków wakansu stolicy biskupiej: 
- gdy nie ma w diecezji biskupa pomocnicze-

go powiadamia Stolic´ Apostolskà o zaist-
nia∏ej sytuacji; 

- rzàdzi diecezjà do czasu dokonania wybo-
ru administratora diecezji; 

- przyjmuje wyznanie wiary od obejmujàce-
go urzàd administratora diecezji; 

- s∏u˝y radà i wyra˝a zgod´ na okreÊlone
prawem decyzje administratora diecezji; 

- przyjmuje nominacyjne listy apostolskie jako
Êwiadek kwalifikowany kanonicznego obj´-
cia urz´du biskupa; 

- spe∏nia funkcje rady kap∏aƒskiej do czasu
utworzenia nowej rady; 

- w przypadku mianowania biskupa diece-
zjalnego lub koadiutora, legat papieski pod-
czas przeprowadzania badania kanonicz-
nego kandydata wys∏uchuje opinii niektó-
rych cz∏onków tego gremium. 

Zgodnie z art. 9 Statutu Ordynariatu Wojskowe-
go czyli Polowego w Polsce, jeÊli jest przeszkoda
w dzia∏aniu lub wakans stolicy biskupiej (sedes
impedita aut vacans), wtedy Ordynariatem Polo-
wym zarzàdza Wikariusz Generalny, który w ta-
kim wypadku posiada te same prawa i obowiàz-
ki co Administrator Diecezji (kan. 409 — 430
KPK). Wikariusz Generalny jest wspomagany

przez Kolegium Konsultorów
zgodnie z przepisami kan. 502
KPK. Gdyby zabrak∏o Wikariusza
Generalnego lub „by∏ przeszko-
dzony w dzia∏aniu”, wtedy obo-
wiàzki Administratora Diecezji, wy-
∏àcznie co do jurysdykcji koÊciel-
nej, pe∏ni kapelan wybrany przez
Kolegium Konsultorów zgodnie
z przepisami prawa kanoniczne-
go, chyba, ˝e Stolica Âwi´ta po-
stanowi inaczej. 
Obowiàzujàce normy prawne
wskazujà, ˝e kolegium konsulto-
rów zosta∏o utworzone jako (naj-
bardziej) reprezentatywny i opera-
tywny organ konsultacyjny oraz
gwarant zachowania ciàg∏oÊci
rzàdów w diecezji w sytuacjach

nadzwyczajnych. 
Pierwszy zespó∏ konsultorów diecezjalnych w Pol-
sce zosta∏ erygowany w diecezji opolskiej bezpo-
Êrednio po utworzeniu administracji koÊcielnej na
Ziemiach Zachodnich. 
Konferencja Episkopatu Polski 21 marca 1983
roku wyda∏a Postanowienia w sprawie rad ka-
p∏aƒskich i kolegium konsultorów, które sta∏y si´
podstawà prawnà do tworzenia kolegiów, jako
obligatoryjnego organu konsultacyjnego w po-
szczególnych diecezjach. Równie˝ konstytucja
Jana Paw∏a II Totus Tuus Poloniae Populus z 25
marca 1992 roku zobowiàza∏a biskupów pol-
skich do utworzenia quam primum tych˝e kole-
giów. We wszystkich diecezjach oraz w Ordyna-
riacie Polowym w Polsce istniejà kolegia konsulto-
rów, które kierujà si´ normami prawa powszech-
nego. Partykularne prawo polskie nie wnosi istot-
nych zmian do prawa powszechnego. 
W sk∏ad Kolegium Konsultorów Ordynariatu Po-
lowego wchodzà nast´pujàcy kapelani: kkss..  pp∏∏kk
MMaarreekk  KKaarrcczzeewwsskkii,,  kkss..  pppp∏∏kk  RRoobbeerrtt  MMookkrrzzyycckkii,,  kkss..
pp∏∏kk  TTaaddeeuusszz  PP∏∏oosskkii,,  kkss..  pp∏∏kk  HHeennrryykk  PPoollaakk,,  kkss..  pp∏∏kk  JJóó--
zzeeff  SSrrooggoosszz,,  kkss..  pp∏∏kk  KKaazziimmiieerrzz  TTuusszzyyƒƒsskkii,,  kkss..  pp∏∏kk
JJaannuuaarryy  WWààttrroobbaa,,  kkss..  kkmmddrr  BBoogguuss∏∏aaww  WWrroonnaa  ii kkss..
pp∏∏kk  SS∏∏aawwoommiirr  ˚̊aarrsskkii..  

KKss..  pp∏∏kk  TTaaddeeuusszz  PP∏∏oosskkii

KKOOLLEEGGIIUUMM  KKOONNSSUULLTTOORRÓÓWWKKOOLLEEGGIIUUMM  KKOONNSSUULLTTOORRÓÓWW

OO  zzaarrzzààddzzaanniiuu  DDiieecceezzjjàà  PPoolloowwàà  ddoo  cczzaassuu  mmiiaannoowwaanniiaa  nnoowweeggoo  BBiisskkuuppaa  PPoolloowweeggoo
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PPrreezzyyddeenntt  RRPP  AAlleekkssaannddeerr  KKwwaaÊÊnniieewwsskkii,,  zzwwiieerrzzcchh--
nniikk  ssii∏∏  zzbbrroojjnnyycchh  RRPP  ppooddzzii´́kkoowwaa∏∏  2233  wwrrzzeeÊÊnniiaa
AAbbpp..  ggeenn..  ddyyww..  SS∏∏aawwoojjoowwii  LLeesszzkkoowwii  GG∏∏óóddzziioowwii,,
BBiisskkuuppoowwii  PPoolloowweemmuu  WWPP  zzaa  jjeeggoo  ppooss∏∏uugg´́  ppaasstteerr--
sskkàà  ww WWoojjsskkuu  PPoollsskkiimm..  WW ddaarrzzee  oodd  pprreezzyyddeennttaa  RRPP
AAbbpp  GG∏∏óóddêê  oottrrzzyymmaa∏∏  ddwwaa  sswwoojjee  hheerrbbyy  ——  hheerrbb  BBii--
sskkuuppaa  ppoolloowweeggoo  WWPP  ii nnoowwyy  hheerrbb  BBiisskkuuppaa  wwaarr--
sszzaawwsskkoo--pprraasskkiieeggoo..  
W uroczystoÊci, która odby∏a si´ w pa∏acu prezy-
denckim, uczestniczyli m. in. Ma∏˝onka prezyden-
ta RP Jolanta KwaÊniewska, szefowa Kancelerii
prezydenta RP Jolanta Szymanek-Deresz, Minister
Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziƒski, Wicemi-
nistrowie Obrony Narodowej Janusz Zemke i Ma-
ciej Górski oraz genera∏ Czes∏aw Piàtas, szef Szta-
bu Generalnego WP. - Odjechaç to troch´ um-
rzeç, zacytowa∏ francuskie przys∏owie Abp
G∏ódê. PodkreÊli∏, ˝e zostawia wojsko, z którym
si´ uto˝samia∏. Zapewni∏, ˝e w czasie jego pos∏u-
gi „nie sklerykalizowano Armii, ani Armia nie zmi-
litaryzowa∏a KoÊcio∏a” — wszystko przebiega nor-

malnie, jak w innych krajach europejskich i cywili-
zowanych, doda∏. Przypomnia∏, ˝e w czasie 13
lat i 9 miesi´cy jego pos∏ugi przysz∏o mu wspó∏-
pracowaç z dwoma prezydentami, 7. premierami,
13. Ministrami Obrony, w tym z obecnym Jerzym
Szmajdziƒskim i 5. Szefami Sztabu Generalnego
WP. Wskaza∏, ˝e przemiany ustrojowe u poczàt-
ków jego s∏u˝by w wojsku, manifestowa∏y si´
zmianà przysi´gi wojskowej, poÊwi´ceniem no-
wych sztandarów, pogrzebami genera∏ów, pre-
mierów, przedstawicieli Rzàdu na Emigracji, wizy-
ty w koszarach i liczne wizyty wÊród ˝o∏nierzy po-
za granicami kraju. Abp G∏ódê wyzna∏, ˝e by∏ za-
proszony na obiad prezydencki i nie spodziewa∏
si´ takiej uroczystoÊci. — B´d´ t´skni∏ za ˝yczliwo-
Êcià ze strony ˝o∏nierzy, wyzna∏ 23 wrzeÊnia
w rozmowie z dziennikarzami Abp S∏awoj Leszek
G∏ódê. „Ja ze strony ludzi w mundurach nie do-
zna∏em ˝adnej przykroÊci” — powiedzia∏. — Sà od-
powiedzialni, nawet, je˝eli stali z dala od KoÊcio-
∏a i nie rozumieli o co chodzi, byli ogromnie ˝ycz-

liwi; nie uk∏adni „z urz´du”, podkreÊli∏. Abp G∏ódê
stwierdzi∏, ˝e wojsko jest filarem stabilizujàcym na-
w´ paƒstwowà i to wojsko wzi´∏o na siebie naj-
wi´kszy ci´˝ar przemian, tak˝e tych bytowych,
nie mówiàc o spo∏eczno-ustrojowych. Pytany
o wycofanie ˝o∏nierzy polskich z Iraku powie-
dzia∏, ˝e w tej kwestii dochodzi do wielkiego po-
mieszania poj´ç. PodkreÊli∏, ˝e nikt nie jest za woj-
nà w Iraku „˝o∏nierze, którzy tam sà, najbardziej
pragnà pokoju” — powiedzia∏. Wszyscy chcà wy-
cofania wojsk, poczynajàc od prezydenta, Mini-
stra Obrony, gen. Ekierta, który tam jest. Ja tak˝e
tego chc´, zaznaczy∏. Doda∏, ˝e na obecnym eta-
pie rozwoju sytuacji w Iraku i wobec podj´tych zo-
bowiàzaƒ — bycia w misji, która ma charakter po-
kojowy — wycofanie by∏oby czymÊ nieodpowie-
dzialnym. Nasi ˝o∏nierze pojechali tam z ga∏àzkà
oliwnà, nie po to ˝eby walczyç, powiedzia∏. Do-
da∏, ˝e rozumie „polityczne akcje wyskrobywania
g∏osów” i ˝erowania na populizmie. 

RRaaffaa∏∏  CChhrroommiiƒƒsskkii  

PPRREEZZYYDDEENNTT  RRPP  PPOO˚̊EEGGNNAA¸̧  BBIISSKKUUPPAA  PPOOLLOOWWEEGGOO  WWPP  

2233  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000044  rrookkuu  PPrreezzyyddeenntt  RRzzeecczzyyppoo--
ssppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  ZZwwiieerrzzcchhnniikk  SSii∏∏  ZZbbrroojjnnyycchh  RRPP
AAlleekkssaannddeerr  KKwwaaÊÊnniieewwsskkii  pprrzzyyjjàà∏∏  ww PPaa∏∏aaccuu  PPrree--
zzyyddeenncckkiimm  AAbbppaa  ggeenn..  ddyyww..  SS∏∏aawwoojjaa  LLeesszzkkaa  GG∏∏óó--
ddzziiaa,,  BBiisskkuuppaa  PPoolloowweeggoo  WWPP  ww zzwwiiààzzkkuu  zz zzaa--
kkooƒƒcczzeenniieemm  ppooss∏∏uuggii  kkaapp∏∏aaƒƒsskkiieejj  ww SSii∏∏aacchh  ZZbbrroojj--
nnyycchh  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj..  
ZZwwrraaccaajjààcc  ssii´́  ddoo  zzeebbrraannyycchh  

PPrreezzyyddeenntt  RRPP  AAlleekkssaannddeerr  KKwwaaÊÊnniieewwsskkii  

powiedzia∏ m. in.: 
21 stycznia 1991 roku zosta∏ powo∏any Ordy-
nariat Polowy Wojska Polskiego. PowróciliÊmy
do wielkiej, bogatej, a tak˝e tragicznej tradycji
sprzed II wojny Êwiatowej. Objà∏ swoje obo-
wiàzki biskup S∏awoj Leszek G∏ódê. I nie chce
si´ wierzyç, ˝e od tamtego momentu min´∏o ju˝
13 i pó∏ roku. By∏ to czas tak g´sty w wydarze-
nia, ˝e mo˝na by by∏o nim obdzieliç dekad´,
a mo˝e i pó∏wiecze. 
W ˝yciu polskiego narodu, a tak˝e i KoÊcio∏a,
w Polsce i Êwiecie wydarzy∏o si´ tak wiele dobre-
go i z∏ego, tego, co nas radowa∏o i tego, co po-
wodowa∏o trosk´ i ból. Przez niemal 9. lat mia-
∏em okazj´ jako Prezydent Rzeczypospolitej
i Zwierzchnik Si∏ Zbrojnych wspó∏pracowaç
z Ekscelencjà. Mam w pami´ci obrazy, których
nigdy nie zapomn´: swoje zaprzysi´˝enie jako
Zwierzchnika Si∏ Zbrojnych w Miƒsku Mazowiec-
kim, w zimny wieczór 1995 roku, po˝egnanie
naszych ˝o∏nierzy, którzy udawali si´ z Krakowa
do BoÊni i Kosowa, te˝ w straszliwym mrozie. Za-
pami´tam te obrazy, które wzbudzajà wzrusze-
nie i poruszajà pami´ç ka˝dego cz∏owieka do-
brej woli, a w których razem mieliÊmy okazj´
uczestniczyç — i z Katynia, i ze Lwowa, i z Char-
kowa, i z Monte Cassino, i z Radzymina, i z Nor-
mandii, i z dziesiàtków innych miejsc. Zapami´-
tam równie˝ ten moment, który prze˝y∏em bar-
dzo g∏´boko — po˝egnanie pierwszej ofiary pol-
skiego udzia∏u w misji stabilizacyjnej w Iraku, ma-
jora Kupczyka w Szczecinie, gdzie s∏uchaliÊmy
Ksi´dza Biskupa, który mówi∏, i˝ to s∏u˝ba
w s∏usznej sprawie, ˝e ta ofiara nie mo˝e byç za-

pomniana, poniewa˝ jest ofiarà na rzecz dobra,
wolnoÊci, przeciwko terrorowi, z∏u i przemocy. 
Tych obrazów, które pozostajà w pami´ci b´dzie
bardzo wiele, tak˝e i te radosne, pe∏ne nadziei:
jak spotkania w Rzymie, jak Plac Âwi´tego Piotra
— i wyjàtkowa mo˝liwoÊç wystàpienia przez pol-
skiego prezydenta wobec Ojca Âwi´tego i tysi´cy
zgromadzonych, jak zaanga˝owanie w ró˝ne
wa˝ne polskie sprawy — od wejÊcia do Unii Euro-
pejskiej poczynajàc, a koƒczàc na budowaniu
uczciwego polskiego patriotyzmu, odpowiedzial-
noÊci, gotowoÊci s∏u˝enia ojczyênie i poruszaniu
sumieƒ, o czym tak cz´sto Jego Ekscelencja mówi. 
Dzisiaj ta droga wojskowa, ta s∏u˝ba ojczyênie
w tej roli dobiega kresu. UroczystoÊci po˝egnania
Ksi´dza Arcybiskupa Genera∏a ze sztandarem
odb´dà si´ w najbli˝szà niedziel´ przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza. Ale ju˝ dziÊ chcia∏bym za
wszystko to, co Ordynariusz Polowy Wojska Pol-
skiego ks. abp S∏awoj Leszek G∏ódê uczyni∏, ser-
decznie w imieniu Rzeczypospolitej podzi´ko-
waç. Chc´ powiedzieç, ˝e jest postacià wybitnà
i niezwykle zas∏u˝onà — dla polskiego KoÊcio∏a,
dla naszej armii i dla naszej ojczyzny. Jest przy
tym, co podkreÊlam i co bardzo doceniam, posta-
cià barwnà, pe∏nà idei i pomys∏ów, lubianà, która
ju˝ od tylu lat odciska na polskich przemianach
swój Êlad, Êlad swojej indywidualnoÊci. 
Chc´ doceniç jako Prezydent Rzeczypospolitej,
jako Zwierzchnik Si∏ Zbrojnych — ale tak˝e jako
cz∏owiek, który ceni aktywnoÊç, twórczoÊç, za-
anga˝owanie, ˝yczliwoÊç i zaufanie drugiego
cz∏owieka — chc´ w ten sposób doceniç wysi∏ki
Waszej Ekscelencji i za to z∏o˝yç serdeczne po-
dzi´kowanie. Jestem przekonany, ˝e 13 i pó∏ ro-
ku tej s∏u˝by przynios∏o bardzo wiele dla kszta∏-
towania obywatelskich, patriotycznych postaw
Polaków, ˝e ˝o∏nierzowi dawa∏o nie tylko otu-
ch´, ale tak˝e od niego wymaga∏o, wymaga∏o
wi´cej s∏u˝by, wi´cej poÊwi´cenia dla ojczyzny,
dla si∏ zbrojnych i dla samodoskonalenia. A to
jest bardzo wa˝ne, abyÊmy byli lepsi, bowiem
od tego zale˝y nasza niepodleg∏oÊç i nasze
bezpieczeƒstwo. Ostatnie 13. i pó∏ roku to jest

epoka w historii Polskiego Wojska. Polska armia
zmieni∏a si´ i unowoczeÊni∏a. Zajmuje dzisiaj zu-
pe∏nie innà pozycj´ w strukturach NATO-wskich,
ale tak˝e wewn´trznie, tu w Polsce, odgrywa zu-
pe∏nie innà rol´. Mamy do czynienia z bardzo
dobrze zorganizowanym, coraz bardziej profe-
sjonalnym, Êwiadomym swych celów i pozycji,
znakomicie przygotowanym wojskiem. ˚eby ta
zmiana by∏a mo˝liwa, nale˝a∏o dokonaç nie tyl-
ko zmian organizacyjnych, prawnych, zmieniç
sprz´t, ale trzeba by∏o dokonaç wielkiej zmiany
w sferze mentalnoÊci, aby pokonaç nowe wy-
zwania wynikajàce z demokracji, z wolnoÊci,
z cywilnej kontroli nad wojskiem, a jednoczeÊnie
z tego, ˝e trzeba podjàç wysi∏ek, podjàç ryzyko
i jechaç do Afganistanu, Kosowa, BoÊni, Mace-
donii i do Iraku. OczywiÊcie nie sta∏o si´ to ani
nagle, ani dzi´ki jednej osobie, ale sta∏o si´ to
tak˝e mi´dzy innymi w du˝ej mierze dzi´ki Ksi´-
dzu Arcybiskupowi. I za to, za duchowe wspar-
cie dla nas, dla tych przemian, dla europejskich
dà˝eƒ Polaków; za wszystkie s∏owa zach´ty, za
refleksj´ i za przestrogi, których nie ˝a∏owa∏
Ksiàdz Arcybiskup nigdy, tak˝e rzàdzàcym.
Czasami uwa˝aliÊmy, ˝e te s∏owa sà mo˝e na-
zbyt ostre, a czasami wr´cz niesprawiedliwe,
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ale myÊleliÊmy o nich i dzi´ki temu tak˝e, sàdz´,
staliÊmy si´ lepszymi. Za to wszystko chc´ Ksi´-
dzu Arcybiskupowi serdecznie podzi´kowaç. 
Ksiàdz Biskup ma rozliczne wàtki swojej biogra-
fii, podobnie jak rozliczne talenty, ma rozleg∏e
pola zainteresowaƒ. Jestem przekonany, ˝e
Ksiàdz Arcybiskup jest dobrym materia∏em lite-
rackim na kilka postaci, na kilku co najmniej bo-
haterów wybitnych dzie∏. Za to te˝ dzi´kujemy,
poniewa˝ mo˝na by∏o rozmawiaç — i wierz´, ˝e
tak b´dzie dalej — o ró˝nych sprawach, nie tyl-
ko tych zwiàzanych z Ordynariatem, codziennà
pos∏ugà, ale tych, które le˝à na sercu Polek i Po-
laków, Europejczyków, bo pami´tajmy, ˝e
w biografii Ksi´dza Arcybiskupa jest równie˝ ten
wàtek europejski, watykaƒski, paryski. Nigdy
nie zapomn´ spotkania z Prezydentem Kuczmà,
gdy Ksiàdz Arcybiskup, wtedy jeszcze Biskup,
zaczà∏ mówiç po ukraiƒsku, co zrobi∏o ogromne
wra˝enie na moim partnerze, ale s∏yszàc, ˝e
mo˝e coÊ jest nie tak, od razu Ksiàdz Biskup za-
strzeg∏ si´: „Bo ja mówi´ po ukraiƒsku z waty-
kaƒskim akcentem”. I w∏aÊnie za t´ europejskoÊç
z watykaƒskim akcentem chcia∏bym bardzo ser-
decznie podzi´kowaç, podobnie jak za to bi-
skupstwo polskie, wojskowe, z watykaƒskim ak-
centem, co mocno podkreÊlam. B´dziemy pa-
mi´taç, ˝e by∏a to praca u podstaw, ˝e ta praca
odwo∏ywa∏a si´ do tradycji, do historycznych
dokonaƒ, ale przecie˝ dokonywa∏a si´ w zupe∏-
nie nowych, zmieniajàcych si´ i bardzo trud-
nych, dramatycznych okolicznoÊciach. 
Wierz´, ˝e mówi´ w tej chwili w imieniu tych
wszystkich, którzy mieli okazj´ spotkaç si´
z Ksi´dzem Biskupem w garnizonowych kapli-
cach, w koszarach, na poligonach i wÊród na-

szych ˝o∏nierzy, którzy pe∏nili s∏u˝b´ w misjach
na Ba∏kanach, Bliskim Wschodzie, w Iraku, ˝e
oni wszyscy byli bardzo radzi, ˝e mogli spotkaç
si´, pos∏uchaç, porozmawiaç, przemyÊleç wiele
spraw, ale tak˝e uÊmiechnàç si´ ze wzgl´du na
t´ dobroç i ˝yczliwoÊç, która p∏yn´∏a ze strony
Waszej Ekscelencji. Jestem pewny, ˝e wszyscy
oni dzisiaj sà z nami i tak˝e podobnie odczuwa-
jà ten kres dzia∏alnoÊci Ksi´dza Arcybiskupa ja-
ko Ordynariusza Polowego. 
Podejmuje Ksiàdz Arcybiskup nowà misj´, na
szcz´Êcie niedaleko — po drugiej stronie rzeki,
nowà pasterskà pos∏ug´ w diecezji warszaw-
sko-praskiej. W imieniu tu obecnych chc´ z∏o˝yç
najlepsze ˝yczenia pomyÊlnoÊci i powodzenia,
zdrowia i wielu si∏, aby nie brak∏o tej inwencji,
energii i ludzkiej ˝yczliwoÊci, abyÊmy mogli za-

wsze byç przekonani, ˝e w wa˝nych sprawach
Polski, narodu i KoÊcio∏a g∏os Ksi´dza Arcybisku-
pa jest jasny, czytelny, ale tak˝e rozumiejàcy
z∏o˝onoÊç sprawy, nie stawiajàcych wymagaƒ
zbyt nierealnie, ale twardo i krytycznie oceniajà-
cy to wszystko, co z∏e i co nale˝y poprawiç. ˚y-
cz´ wi´c pomyÊlnoÊci, jeszcze raz dzi´kuj´ za
trzynaÊcie lat naszej wspó∏pracy, wspólnych wy-
si∏ków dla dobra Rzeczypospolitej. Jestem prze-
konany, ˝e mo˝emy na Ksi´dza Arcybiskupa li-
czyç. B´dziemy mówiç o tym jeszcze z okazji in-
gresu, ale ju˝ dziÊ mog´ zapowiedzieç, ˝e
w zwiàzku z tym, ˝e katedra po drugiej stronie
Wis∏y jest niedaleko, a mosty mamy coraz lep-
sze i drogi coraz lepiej przygotowane, mo˝ecie
liczyç Ekscelencjo na naszà cz´stà obecnoÊç.
Wszystkiego dobrego! 

Dzi´kuj´ serdecznie za zaproszenie do udzia-
∏u w uroczystoÊciach po˝egnania z Wojskiem
Polskim oraz w ingresie w Katedrze pw. Âwi´-
tego Micha∏a Archanio∏a i Âwi´tego Floriana.
Ceni´ sobie wielce ten dowód ˝yczliwej pa-
mi´ci. Jednak˝e wszed∏em w „stref´” pogar-
szajàcego si´- momentami nawet bardzo stanu
zdrowia, co utrudnia mi uczestniczenie w ab-
sorbujàcych fizycznie uroczystoÊciach i spotka-
niach. Taki moment prze˝ywam obecnie. 
Nie b´d´ wi´c obecny w dniach 26 wrzeÊnia
oraz 2 paêdziernika. Jednak˝e niech mi wolno
b´dzie przekazaç tà drogà Ksi´dzu Arcybisku-
powi wyrazy g∏´bokiego szacunku oraz szcze-
rej sympatii. MieÊci si´ w tym stosunek do ujmu-
jàcych cech osobistych Ksi´dza Genera∏a,
uznanie dla d∏ugiej — bo przecie˝ ze s∏u˝bà
zasadniczà w∏àcznie — liczàcej 16. lat ˝o∏nier-
skiej drogi, przede wszystkim jednak jest to
spojrzenie na jak˝e owocnà pos∏ug´ Biskupa
Polowego Wojska Polskiego. Moja wiedza
ma oczywiÊcie charakter poÊredni, jednak˝e
znajomoÊç natury Wojska, wieloletnie do-
Êwiadczenia dowódcze, pozwalajà mi oceniç

wielki wk∏ad Ordynariatu Polowego, Ksi´dza
Biskupa — Genera∏a w umacnianie morale Si∏
Zbrojnych. Mia∏o i ma to wielkie znaczenie
zw∏aszcza w zwiàzku z g∏´bokà rekonstrukcjà
Wojska oraz trudnymi misjami, realizowanymi
poza granicami kraju. Obserwowa∏em w mas-
smediach, s∏ysza∏em od swych m∏odszych kole-
gów, z jakim zapa∏em, mistrzostwem wycho-
wawczym, ˝o∏nierskà energià i psychologicz-
nym wyczuciem Ksiàdz Biskup-Genera∏ reali-
zowa∏ swà misj´. Wiem te˝, z jakim uznaniem
mówiono o zrozumieniu dla z∏o˝onoÊci minio-
nych dróg, o umiej´tnoÊci ∏agodzenia histo-
rycznych, pokoleniowych podzia∏ów. A prze-

cie˝ jednoÊç, zwartoÊç ˝o∏nierskich szeregów,
to cecha fundamentalna. Jestem przekonany,
˝e Êlad, dorobek tych dokonaƒ pozostanie
trwale w najnowszej historii Wojska Polskiego.
JednoczeÊnie ˝ycz´ Ksi´dzu Arcybiskupowi
pomyÊlnej realizacji nowych duszpasterskich
zadaƒ w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pro-
sz´ równie˝ o przyj´cie zestawu medali autor-
stwa anonimowego twórcy z Krosna. Upami´t-
niajà one w szczególnoÊci wizyty Jego Âwiàto-
bliwoÊci Papie˝a Jana Paw∏a II w Polsce. Mam
nadziej´, ˝e szczególnà uwag´ Ksi´dza Arcy-
biskupa zwróci medal nawiàzujàcy do spotka-
nia Papie˝a — Polaka z Wojskiem.
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Rodzina, znajomi i koledzy z 6. Brygady De-
santowo-Szturmowej po˝egnali w Jaworznie
kaprala GGrrzzeeggoorrzzaa  NNoosskkaa, jednego z trzech
polskich ˝o∏nierzy, którzy zgin´li w Iraku. W ho-
milii podczas Mszy ˝a∏obnej w Kolegiacie Êw.
Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie Biskup Po-
lowy Wojska Polskiego abp S∏awoj Leszek
G∏ódê przestrzeg∏, aby nie ˝erowaç „na krwi
i na nieszcz´Êciu rodzin”. Nasilajàce si´
w chwilach Êmierci polskich ˝o∏nierzy g∏osy
wzywajàce do wycofania wojsk z Iraku oceni∏
jako g∏osy „w imi´ interesu partyjnego”. Mini-
ster Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziƒski za-

pewni∏ podczas pogrzebu, ˝e „dzieƒ powrotu polskich ˝o∏nierzy do oj-
czyzny oraz przywrócenia w Iraku normalnoÊci i stabilnoÊci jest coraz
bli˝szy”. PodkreÊli∏, ̋ e polscy ̋ o∏nierze majà do wype∏nienia w Iraku wa˝-
nà misj´. Wed∏ug niego polityczne wykorzystywanie Êmierci polskich ˝o∏-
nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w ramach mi´dzynarodowych si∏ stabilizacyj-
nych w Iraku jest niestosownym nadu˝yciem. Min. Dariusz Szymczycha
odczyta∏ list prezydenta Aleksandra KwaÊniewskiego. Zabójstwo polskich
˝o∏nierzy zwierzchnik si∏ zbrojnych nazwa∏ „aktem terroru wymierzonym
w ludzi dobrej woli”. Jednak zdaniem prezydenta „Êmierç polskich ˝o∏nie-
rzy nie posz∏a na marne i zwyci´˝à te wartoÊci, za które oni oddali swo-
je ˝ycie”. Grzegorz Nosek mia∏ 28 lat, pozostawi∏ ˝on´. Pe∏ni∏ sta∏à s∏u˝-
b´ w kompanii zaopatrzenia jako kierowca-operator. Przez rok s∏u˝y∏
w BoÊni. By∏ uwa˝any za jednego z najlepszych w kompanii. 
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prawo do ich redagownia, skracania i zmiany tytu∏ów. 
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12 sierpnia 2004 r. Biskup Polowy WP abp gen. dyw. S∏awoj Leszek
G∏ódê przewodniczy∏ modlitwie Anio∏ Paƒski w leÊnej kapliczce w Kam-
pinoskim Parku Narodowym. Nast´pnie obecni przeszli Alejà tysiàcle-
cia, gdzie mo˝na by∏o zobaczyç d´by posadzone przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra KwaÊniewskiego oraz innych
przedstawicieli w∏adz paƒstwowych i wojskowych. 
Z okazji Âwi´ta ˚o∏nierza abp G∏ódê posadzi∏ dàb o imieniu S∏awoj, ko-
lejny dàb o nazwie „Pami´ç“ posadzi∏ Andrzej Przewoênik z Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, a w 80. rocznic´ powstania la-
sów paƒstwowych dàb posadzi∏ Dyrektor Generalny Lasów Paƒstwo-
wych, Janusz Dawidziuk. 
Uroczyste sadzenie d´bów odby∏o si´ w asyÊcie Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego, która odda∏a salw´ honorowà a nast´pnie przesz∏a
w defiladzie przed zebranymi goÊçmi. Obecni na uroczystoÊci zwiedzili
muzeum, zapoznajàc si´ z historià Kampinoskiego Parku Narodowego,
gdzie podczas wojny ukrywa∏y si´ odzia∏y powstaƒcze. 
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