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…Nominacja na stopieƒ genera∏a brygady jest dowodem
uznania dla Waszej Ekscelencji, dowodem szacunku 

dla dorobku ca∏ego Êrodowiska duszpasterstwa wojskowego…
Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski
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21 listopada Niedziela Chrystusa Króla 
[¸k 23, 35-43]
„Szydzili z Niego i ˝o∏nierze; podchodzili
do Niego i podawali Mu ocet mówiàc: Je-
Êli jesteÊ królem ˝ydowskim, wybaw sam
siebie.”

Jaki˝ odmienny sposób og∏oszenia królew-
skiej godnoÊci. Gdzie przepych, splendor?
Tylko drwiny, szyderstwa i cierpienie. Skoro Je-
zus przeszed∏ to wszystko, choç nic nie zawi-
ni∏, to dlaczego ja si´ dziwi´, gdy mnie ˝ycie
przygniata, gdy drwià ze mnie w pracy, gdy
nikt nie zechcia∏ mi pomóc. PomyÊl, nie jesteÊ
sam, jest ktoÊ kto ciebie doskonale rozumie.
To twój Król, tylko czy przypadkiem to nie ja
jestem ˝o∏nierzem z gàbkà pe∏nà octu? 

28 listopada I Niedziela Adwentu  [Mt 24, 37-44]
„Dlatego i wy bàdêcie gotowi, bo w chwi-
li, której si´ nie domyÊlacie, Syn cz∏owie-
czy przyjdzie.”

Nie znacie dnia, ani godziny... Chrystus wy-
maga od nas pe∏nej gotowoÊci. PowinniÊmy
˝yç tak, abyÊmy ka˝dego dnia gotowi byli sta-
nàç przed Bogiem i zdaç ostateczny raport 
z ˝ycia. Czas przecieka przez palce. Na co ja
czekam? Po co ja w∏aÊciwie ˝yj´? Dlaczego
odwlekam swoje nawrócenie? Dlaczego nie
staram si´ byç dobrym cz∏owiekiem od zaraz?
Ciàg∏e ,,jeszcze troch´”, „jeszcze nie teraz”,
„zmieni´ si´, ale kiedyÊ”. Dlaczego na jutro
odk∏adam nie za∏atwione sprawy? Jutro? Ju-
tro mo˝e byç za póêno...  

30 listopada Âwi´to Êw. Andrzeja Aposto∏a
[Mt 4, 18-22]
„Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za
Nim.”

Oto stoj´ u drzwi i ko∏acz´, a jeÊli ktoÊ pos∏y-
szy mój g∏os i drzwi otworzy, wejd´ do niego 
i b´d´ z nim wieczerza∏. W ten sposób mo˝na
sparafrazowaç, przes∏anie dzisiejszej Ewan-
gelii. Jezus na nowo przypomina nam o na-
szym podstawowym powo∏aniu, powo∏aniu
do Êwi´toÊci, Êwi´tego apostolstwa, apostol-
stwa prostego, polegajàcego na zaufaniu 
i wyzbyciu si´ tego co moje. Czy potrafi´ jesz-
cze mieç wiar´ w to, ˝e mog´ byç Êwi´ty, czy
potrafi´ jeszcze tak jak Êwi´ty Andrzej, patron
dnia dzisiejszego, zaprzeç si´ samego siebie 
w imi´ mi∏oÊci do Boga, tego który nieustan-
nie stoi i puka do wrót naszego serca.

Liturgia
KoÊcio∏a

... KoÊció∏, do którego w Jezusie Chrystusie jesteÊmy
wszyscy powo∏ani i w którym dzi´ki ∏asce Bo˝ej zdo-
bywamy Êwi´toÊç, osiàgnie pe∏ni´ dopiero w chwale
niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszyst-
kiego (Dz 3,21) i kiedy wraz z rodzajem ludzkim
równie˝ Êwiat ca∏y, g∏´boko zwiàzany z cz∏owiekiem
i przez niego zdà˝ajàcy do swego celu, w sposób
doskona∏y odnowi si´ w Chrystusie (por. Ef 1, 10,
Kol 1, 20, 2P 3, 10-13). 
Chrystus wywy˝szony ponad ziemi´ wszystkich do
siebie pociàgnà∏ (por. J 12, 32 gr.), powstawszy 
z martwych (por. Rz 6, 9) Ducha swego o˝ywiciela
zes∏a∏ na uczniów i przez Niego ustanowi∏ Cia∏o
swoje, którym jest KoÊció∏, jako powszechny sakra-
ment zbawienia, siedzàc po prawicy Ojca dzia∏a
ustawicznie w Êwiecie, aby prowadziç ludzi do KoÊcio∏a 
i przezeƒ mocniej ich ze sobà z∏àczyç, a karmiàc ich
Cia∏em i Krwià w∏asnà uczyniç ich uczestnikami swe-
go chwalebnego ˝ycia. Obiecane tedy odnowienie,
którego oczekujemy, ju˝ si´ rozpocz´∏o w Chrystusie,
post´puje dalej w zes∏aniu Ducha Âwi´tego i przez
Niego trwa w KoÊciele, w którym przez wiar´ zysku-
jemy pouczenie o sensie naszego ˝ycia doczesnego,
doprowadzajàc do koƒca z nadziejà dóbr przysz∏ych
dzie∏o powierzone nam przez Ojca w Êwiecie i pra-
cujàc nad naszym zbawieniem (por. Flp 2, 12). 
Ju˝ przyszed∏ zatem do nas kres wieków (por. 1 Kor
10, 11), ju˝ ustanowione zosta∏o nieodwo∏alnie od-
nowienie Êwiata i w pewien rzeczywisty sposób ju˝ w
doczesnoÊci jest ono antycypowane: albowiem Ko-
Êció∏ ju˝ na ziemi naznaczony jest prawdziwà, choç
niedoskona∏à jeszcze Êwi´toÊcià. Dopóki jednak nie
powstanà nowe niebiosa i nowa ziemia, w których
sprawiedliwoÊç mieszka (por. 2 P 3, 13), KoÊció∏
pielgrzymujàcy, w swoich sakramentach i instytu-
cjach, które nale˝à do obecnego wieku, posiada po-
staç tego przemijajàcego Êwiata i ˝yje poÊród stwo-
rzeƒ, które wzdychajà dotàd w bólach porodu i ocze-
kujà objawienia synów Bo˝ych (por. Rz 8, 19-22). 
Z∏àczeni zatem z Chrystusem w KoÊciele i naznacze-
ni Duchem Âwi´tym, „który jest zadatkiem dziedzic-
twa naszego“ (Ef 1, 14), nazywamy si´ prawdziwie 

i jesteÊmy synami Bo˝ymi (por. 1 J 3, 1), ale jeszcze
nie ukazaliÊmy si´ z Chrystusem w chwale (por. Kol
3, 4), w której b´dziemy podobni Bogu, poniewa˝ uj-
rzymy Go, jako jest (por 1 J 3, 2). Tote˝ „póki prze-
bywamy w ciele, tu∏amy si´ daleko od Pana“ (2 Kor
5, 6) i majàc pierwiastki Ducha we wn´trzu naszym
wzdychamy (por. Rz 8, 23) i pragniemy byç z Chrys-
tusem (por. Flp 1, 23). Ta sama zaÊ mi∏oÊç przynagla
nas, abyÊmy coraz bardziej ̋ yli dla Tego, który za nas
umar∏ i zmartwychwsta∏ (por. 2 Kor 5, 15). Usi∏ujemy
tedy we wszystkim podobaç si´ Panu (por. 2 Kor 5, 9)
i przyoblekamy si´ w zbroj´ Bo˝à, abyÊmy mogli si´
ostaç przeciw zasadzkom diabelskim i stawiç opór 
w z∏ym dniu (por. Ef 6, 11-13). A poniewa˝ nie zna-
my dnia ani godziny, musimy, w myÊl upomnienia
Paƒskiego, czuwaç ustawicznie, abyÊmy zakoƒczyw-
szy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego ˝ywota
(por. Hbr 9, 27), zas∏u˝yli wejÊç razem z Panem na
gody weselne i byç zaliczeni do b∏ogos∏awionych
(por. Mt 25, 31-46), i aby nie kazano nam jak s∏u-
gom z∏ym i leniwym (por. Mt 25, 26), pójÊç w ogieƒ
wieczny (por. Mt 25, 41), w ciemnoÊci zewn´trzne,
gdzie „b´dzie p∏acz i zgrzytanie z´bów“ (Mt 22, 13 
i 25, 30). Albowiem zanim panowaç b´dziemy z
Chrystusem pe∏nym chwa∏y, wszyscy staniemy „przed
trybuna∏em Chrystusowym, aby ka˝dy zda∏ spraw´ 
z czynów dokonanych w ciele, dobrych i z∏ych“ (2 Kor
5, 10), i na koƒcu Êwiata „ci, którzy dobrze czynili,
wyjdà na zmartwychwstanie ˝ycia, a którzy êle czyni-
li, na zmartwychwstanie sàdu“ (J 5, 29, por. Mt 25,
46). Tote˝ majàc na uwadze, ˝e „utrapieƒ czasu
mniejszego ani porównaç nie mo˝na z przysz∏à chwa-
∏à, który sí  w nas objawi“ (Rz 8, 18, por. 2 Tm 2, 11-12),
oczekujemy, mocni w wierze, „b∏ogos∏awionej nadziei
i przyjÊcia chwa∏y Boga i Zbawiciela naszego Jezusa
Chrystusa“ (Tyt 2, 13), „który przemieni cia∏o naszego
uni˝enia i upodobni je do cia∏a jasnoÊci swojej“ 
(Flp 3, 21) i który przyjdzie, „aby byç uwielbionym 
w Êwi´tych swoich i okazaç si´ przedziwnym dla
wszystkich, którzy uwierzyli“ (2 Tes 1, 10). 

Fragment Konstytucji o KoÊciele 
„Lumen gentium“

ESCHATOLOGICZNY CHARAKTER KOÂCIO¸A PIELGRZY-
MUJÑCEGO I JEGO ZWIÑZEK Z KOÂCIO¸EM W NIEBIE 

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Ok∏adka:
Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski 
wr´cza nominacj´ generalskà 
Biskupowi Tadeuszowi P∏oskiemu 
– Pa∏ac Prezydencki, 8 listopada 2004 r.

Iluzja staje si´ rzeczywistoÊcià
Idea sztucznego stworzenia cz∏owieka jest bardzo stara. Ju˝ w XIII w. alchemicy mieli podejmowaç
próby stworzenia sztucznego cz∏owieka w probówce. Czas sprawi∏, ˝e ludzie stali si´ zapewne
inteligentniejsi, ale nie màdrzejsi, poniewa˝ nadal uganiajà si´ za owà ob∏´dnà mrzonkà.
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Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski wr´czy∏ 8 listopada br.
nominacj´ na stopieƒ genera∏a brygady Biskupowi Polowemu
Tadeuszowi P∏oskiemu. W uroczystoÊci, która odby∏a si´ w Pa-
∏acu Prezydenckim uczestniczyli m.in. Prezes Rady Ministrów
Marek Belka, Wicemarsza∏ek Senatu Jolanta Danielak, Mini-
ster Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziƒski i genera∏ Czes∏aw
Piàtas, przedstawiciele Parlamentu, Sztabu Generalnego WP,
cz∏onkowie Rady Bezpieczeƒstwa Narodowego, ministrowie
w Kancelarii Prezydenta RP, Szef Sztabu Generalnego WP, Abp
S∏awoj Leszek G∏ódê Biskup Warszawsko-Praski. W darze od
Prezydenta RP Bp P∏oski otrzyma∏ szabl´. 

Oto w przededniu Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, wr´-
czy∏em nominacj´ na stopieƒ genera∏a bryga-
dy nowemu ordynariuszowi polowemu Wojska
Polskiego, Ksi´dzu Biskupowi Tadeuszowi P∏o-
skiemu. To jest dowód, jak bardzo szanujemy
miejsce i dzia∏alnoÊç Ordynariatu Polowego,
jak bardzo paƒstwo polskie i si∏y zbrojne sà
wdzi´czne za to wszystko, co uczyniliÊcie do
tej pory dla budowania bojowego ducha, od-
powiedzialnoÊci za podejmowane zadania w
Wojsku Polskim. Nie jest wi´c to przypadek, ˝e
przed tym wielkim Êwi´tem polskiej niepodle-
g∏oÊci odbywa si´ ta uroczystoÊç. Jest to rów-
nie˝ dowód uznania dla Waszej Ekscelencji,
dowód szacunku i chcia∏bym, ˝eby osobiÊcie
Ksiàdz Genera∏ przyjà∏ te s∏owa, ale tak˝e
chcia∏bym, ˝eby by∏y one odebrane jako wy-
raz uznania dla dorobku ca∏ego Êrodowiska
duszpasterstwa wojskowego, dla tego wszyst-
kiego, co przez ostatnie kilkanaÊcie lat a tak-
˝e wczeÊniej – w bogatej przecie˝ tradycji –
mia∏o miejsce. Nie mia∏em okazji uczestniczyç
w ingresie Biskupa Polowego, pozwólcie wi´c,
˝e wyra˝´ swojà satysfakcj´, ˝e wysoka god-
noÊç Biskupa Polowego Wojska Polskiego
przypad∏a w∏aÊnie temu cz∏owiekowi, osobie
dla duszpasterstwa tak bardzo zas∏u˝onej.
Ksiàdz Biskup by∏ bowiem jednym z tych, któ-
rzy tworzyli podwaliny pod wielkie dzie∏o or-
ganizacji Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego. Oddelegowany w 1992 roku z dusz-
pasterstwa akademickiego w Olsztynie do
chlubnej, ale zarazem niezwykle
trudnej i odpowiedzialnej misji 
w naszej armii, da∏ si´ poznaç jako
duchowny, który chce rozumieç 
i rozumie problemy tego Êrodowi-
ska. Dzisiejszy akt nominacyjny
prosz´ traktowaç jako dowód
uznania dla osobistych osiàgni´ç,
które sta∏y si´ udzia∏em Ksi´dza Bi-
skupa na licznych polach dzia∏aƒ
podejmowanych z myÊlà o naszej
armii. Âwietnie przecie˝ Ksiàdz Bi-
skup odnalaz∏ si´ w roli naczelne-
go redaktora pisma „Nasza S∏u˝-
ba”, które promuje uniwersalne i
ponadczasowe wartoÊci, umacnia
duchowà pos∏ug´ kapelanów woj-
skowych oraz morale ˝o∏nierzy i ofi-
cerów. Wzorowo wype∏nia∏ obo-
wiàzki kapelana w Biurze Ochrony
Rzàdu. Ostatnio by∏ powszechnie
szanowanym i lubianym kancle-
rzem Kurii Polowej w Warszawie.
Ale te˝ warto dodaç, ˝e Ksiàdz Bi-
skup Tadeusz P∏oski jest absolwen-
tem studium operacyjno-strategicz-
nego Akademii Obrony Narodo-

wej. Opanowa∏
wi´c zasady i
regu∏y, którymi
rzàdzi si´ nowo-
czesne wojsko 
i przenosi t´
wiedz´ do s∏u˝-
by naszych ka-
pelanów woj-
skowych. 
W si∏ach zbroj-
nych nie jest ∏at-
wo zdobyç au-
tentyczny szacu-
nek i zaufanie
podw∏adnych.
Ksi´dzu, jeszcze
nie jako bisku-
powi, do tej po-
ry to si´ uda∏o.
˚ycz´ wi´c dzi-
siaj, aby ju˝ ja-
ko biskupowi,
jako genera∏o-
wi, udawa∏o si´
to jeszcze bar-
dziej, aby ten stan dobrego kontaktu, zaufa-
nia, wzajemnej ˝yczliwoÊci ze Êrodowiskiem
wojskowym pog∏´bia∏ si´ i rozszerza∏. 
Trzeba kochaç wojsko, aby g∏´boko wejÊç 
w trudne sprawy dnia codziennego naszych
garnizonów i tylko nieliczni to potrafià. Ale

dzi´ki tej umiej´tnoÊci, dzi´ki walorom serca 
i umys∏u zdobywa si´ w∏aÊnie ten niezb´dny
autorytet moralny, staje si´ kolegà, bratem 
i powiernikiem ˝o∏nierzy, na którego mogà li-
czyç w ka˝dej sytuacji. Wierz´, ˝e tak w∏aÊnie
Ksiàdz Biskup Genera∏ wyobra˝a sobie swojà

Biskup Polowy Tadeusz P∏oski – genera∏em brygady

Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski:

(am)
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misj´. Kilka dni temu Ksiàdz Biskup
powiedzia∏ bardzo skromnie, ˝e do
nowego wyzwania musi dojrze-
waç, pilnie uczyç si´ bycia ojcem
diecezji polowej. Zgadzam si´ z ty-
mi s∏owami i ca∏ym sercem jestem
z Ksi´dzem Biskupem i niech rów-
nie˝ w tym trudnym powo∏aniu 
towarzyszy Ksi´dzu Genera∏owi
pami´ç s∏awnych poprzedników 
– biskupów: W∏adys∏awa Bandur-
skiego, Stanis∏awa Galla i Józefa
Gawliny, a przede wszystkim – ar-
cybiskupa gen. dywizji S∏awoja
Leszka G∏ódzia, który stworzy∏ ten
najwspó∏czeÊniejszy, najbardziej
adekwatny model dzia∏alnoÊci Or-
dynariatu. 
Jestem przekonany, ˝e kontynuacja
jest koniecznoÊcià, bowiem gdy wi-
dzimy, jak bardzo arcybiskup za-
skarbi∏ sobie sympati´ kadry woj-
skowej i ˝o∏nierzy, ale tak˝e osób,
które z ˝yciem publicznym i obywa-
telskim w Polsce sà zwiàzane – nie-
wàtpliwie nale˝y nawiàzywaç do
jego dorobku i tego, co pozostawi∏.
Ale – wierz´, ˝e Ekscelencja Arcy-
biskup si´ nie pogniewa za te s∏o-

wa – trzeba pami´taç, ˝e cz∏owiek o tyle jest
wa˝ny, o ile pozostawia swój w∏asny Êlad, o ile
potrafi byç twórczy, otwarty, gotowy wobec
nowych zadaƒ. Przed nami jest wiele trudnych
spraw, które ju˝ znamy i które trzeba b´dzie
wspólnie rozwiàzywaç. Ale przecie˝ b´dà i te,
które sà jeszcze nieznane, zupe∏nie nowe wy-
zwania, które przynosi wspó∏czesny Êwiat. 
I tym wyzwaniom trzeba sprostaç, b´dàc bo-
gatym doÊwiadczeniem poprzedników, ale
przede wszystkim silnym w∏asnà pracà, w∏as-
nà gotowoÊcià, twórczoÊcià, odpowiedzialno-
Êcià oraz umiej´tnoÊcià organizowania ludzi
wokó∏ siebie i tych wa˝nych spraw, które b´dà
nas czekaç. Jestem przekonany, ˝e Ksiàdz Bi-
skup Genera∏ jest gotowy, jest przygotowany 
i ˝e podejmuje te zadania z niezb´dnym do-
Êwiadczeniem, ale tak˝e i tà Êwie˝oÊcià, która
jest potrzebna, ˝eby na wiele spraw spojrzeç
po nowemu. Z ca∏ego serca jako Prezydent
Rzeczypospolitej i Zwierzchnik Si∏ Zbrojnych
RP ˝ycz´ Ksi´dzu Genera∏owi sukcesów. Wie-
rz´, ˝e pod jego kierownictwem Ordynariat
Polowy b´dzie dalej si´ rozwija∏, ˝e b´dzie wy-
pe∏nia∏ jak do tej pory znakomicie swoje obo-
wiàzki, ale tak˝e b´dzie umia∏ odpowiedzieç
na to nowe i trudne, które jeszcze jest przed
nami. Wszystkiego dobrego! 

(tekst za Kancelarià Prezydenta RP)

Panie Prezydencie 
NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej, 
Panie, Panowie Ministrowie,
Panowie Genera∏owie, 
Szanowni Paƒstwo

Pragn´ podzi´kowaç Panu Prezydentowi za
mianowanie mnie, pe∏niàcego zaledwie od ty-
godnia urzàd biskupa polowego, na stopieƒ
genera∏a brygady. Nominacja jest uznaniem
ze strony Pana Prezydenta dla Ordynariatu
Polowego i duszpasterstwa Ksi´˝y Kapelanów
w Wojsku Polskim. Polacy darzà Wojsko Pol-
skie i kapelanów wojskowych wielkim zaufa-
niem. Kojarzy im si´ ono z takimi wartoÊciami,
jak godnoÊç, patriotyzm, pokój, odpowiedzial-
noÊç i dyscyplina. Wojsko to szko∏a ˝ycia 
– twarda, ale dajàca ogromnà satysfakcj´ z
dobrze spe∏nionego obowiàzku. To s∏u˝ba Oj-
czyênie, zapewnienie bezpieczeƒstwa obywa-
telom, obrona i niesienie pokoju. To tak˝e pro-
fesjonalizm i wielkie zaanga˝owanie w sprawy
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa Ojczyzny i in-
nych narodów Êwiata. Zapewniam o moim
g∏´bokim szacunku dla Urz´du Pana Prezy-
denta i Zwierzchnika Si∏ Zbrojnych, dzi´kujàc
jednoczeÊnie za to, ˝e jeden z naszych ksi´˝y 
– ks. p∏k Jan Domian mo˝e pe∏niç tak˝e pos∏u-
g´ kapelana przy Urz´dzie Pana Prezydenta. 
S∏owa wdzi´cznoÊci kieruj´ pod adresem Pana
Ministra Obrony Narodowej – Jerzego Szmaj-
dziƒskiego. Z pe∏nym przekonaniem mo˝emy
powiedzieç, ˝e Wojsko Polskie i ksi´˝a kapela-
ni godnie kontynuujà chlubne tradycje naszych
Ojców. Polska armia modernizuje si´, dostoso-
wujàc si´ do nowoczesnych wymagaƒ. Uczest-
niczymy w misjach pokojowych i stabilizacyj-
nych w wielu miejscach na Êwiecie. Polscy ˝o∏-
nierze sà oceniani przez naszych sojuszników 
z NATO. Polska daje dowód poczucia odpo-
wiedzialnoÊci za pokój i bezpieczeƒstwo na
Êwiecie. Za losy nasze i przysz∏ych pokoleƒ. 
Najserdeczniej pragn´ podzi´kowaç Jego Eks-
celencji, Ksi´dzu Arcybiskupowi Genera∏owi

S∏awojowi Leszkowi G∏ódziowi, trzeciemu Bis-
kupowi Polowemu Wojska Polskiego i memu
Poprzednikowi. W szkole Waszej Ekscelencji
mog∏em uczyç si´ przez ponad dwanaÊcie lat
kapelaƒskiego i ˝o∏nierskiego rzemios∏a, m´-
stwa i pobo˝noÊci, ∏àczenia spraw wiary z tro-
skà o NajjaÊniejszà Rzeczpospolità. Przejmuj´
od Ekscelencji zorganizowanà struktur´ dusz-
pasterstwa wojskowego. Drzwi polskich ko-
szar i instytucji wojskowych zosta∏y dziÊ ju˝
otwarte dla Chrystusa…˚o∏nierze i oficerowie
majà wypróbowanych przyjació∏ poÊród kape-
lanów wojskowych, którzy mocno wroÊli 
w struktur´ armii i dobrze rozumiejà ˝o∏nierzy. 
Panu Ministrowi Markowi Ungierowi, Szefowi
Gabinetu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, dzi´kuj´ za ˝yczliwoÊç, wielorakà po-
moc i zrozumienie dla spraw Ordynariatu Po-
lowego Wojska Polskiego. Jest Pan Minister
naszym niezawodnym Przyjacielem. 

Szczególny respekt majà ˝o∏nierze i kapelani
przed Sztabem Generalnym Wojska Polskiego,
jako centralnym organem dowodzenia strate-
gicznego ca∏oÊcià Si∏ Zbrojnych. Ale dzi´ki Pa-
nu Genera∏owi Czes∏awowi Piàtasowi relacja
mi´dzy dowodzàcymi a dowodzonymi mierzo-
na jest nie tylko ˝o∏nierskim rozkazem, ale tak-
˝e ludzkim podejÊciem, sercem i zrozumie-
niem. I za to dzi´kuj´. 
Bliskie naszemu kapelaƒskiemu sercu jest do-
wództwo Garnizonu Warszawa i Pan Genera∏
Brygady Jan Klejszmit. Dzisiaj nie wyobra˝amy
sobie liturgii z ceremonia∏em wojskowym bez
udzia∏u Pododdzia∏ów Reprezentacyjnych. Na
r´ce Pana Genera∏a sk∏adam biskupie i kape-
laƒskie podzi´kowanie. 
Wszystkim tu obecnym, Paniom, Panom, za-
proszonym GoÊciom, którzy reprezentujecie
tak wa˝ne Instytucje, sk∏adam serdeczne „Bóg
zap∏aç”  proszàc o wsparcie modlitewne, logi-
styczne i dobrà rad´. 
Szcz´Êç Bo˝e!

Biskup Polowy ks. dr Tadeusz P∏oski:

(am)

(am)
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Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski 11 listopada br. celebrowa∏ Msz´
Êw. w intencji Ojczyzny w sto∏ecznej Bazy-
lice Âw. Krzy˝a. W kazaniu powiedzia∏, ˝e
,,nie wystarczy odzyskaç wolnoÊç, ale
trzeba jà ochraniaç i troszczyç si´ tak, jak
o p∏omyk ognia, który dopiero co si´ za-
pali∏ i dr˝y przy ka˝dym podmuchu wia-
tru. Ka˝de pokolenie musi o t´ wolnoÊç
zabiegaç, musi trudziç si´ ko∏o niej, musi
przezwyci´˝aç to wszystko, co stanowi dla
niej zagro˝enie".

W Eucharystii uczestniczyli m.in. Szef Gabine-
tu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Min.
Marek Ungier, przedstawiciele Parlamentu,
Rzàdu, Wiceminister Obrony Narodowej Ma-
ciej Górski, generalicja na czele z Szefem
Sztabu Generalnego WP – Panem Genera∏em
Czes∏awem Piàtasem, W∏adze Miasta Sto∏ecz-
nego Warszawy i Jolanta KwaÊniewska – Ma∏-
˝onka Prezydenta RP.
Przed Mszà Êw. odÊpiewano Hymn paƒstwowy.
W kazaniu Bp P∏oski wÊród zagro˝eƒ wolnoÊci
wskaza∏ na z∏o, które opanowuje ludzkie ser-
ca i umys∏y, a tak˝e na z∏o, które wkrada si´
w struktury i instytucje spo∏eczne. W tym kon-
tekÊcie  kaznodzieja przypomnia∏ s∏owa Ojca
Âwi´tego: „(...) sprzymierzenie si´ demokracji
z relatywizmem etycznym pozbawia ˝ycie spo-
∏ecznoÊci cywilnej trwa∏ego, moralnego punk-
tu odniesienia, odbierajàc mu, w sposób ra-
dykalny, zdolnoÊç rozpoznawania prawdy“
(Veritatis splendor, 101).

– Historia uczy, ˝e demokracja bez wartoÊci
∏atwo si´ przemienia w jawny lub zakamuflo-
wany totalitaryzm – doda∏.
Zdaniem Biskupa Polowego WP uzdrowienie
˝ycia publicznego mog∏oby si´ toczyç pod
znakiem S∏ugi Bo˝ego ks. Jerzego Popie∏usz-
ki, którego 20 rocznic´ Êmierci obchodziliÊmy
niedawno. 

Bp P∏oski przypomnia∏, ˝e honor, m´stwo, od-
waga, wiernoÊç sprawie stanowi∏y si∏´ moral-
nà pokolenia wybijajàcego si´ na niepodle-
g∏oÊç w 1918 roku. Te wartoÊci sà niezb´dne
i dzisiaj. Ich brak obna˝a deficyt patriotyzmu,
czyli umi∏owania w∏asnej Ojczyzny.
Kaznodzieja zach´ca∏ do czuwania, aby za-
chowaç dar wolnoÊci, którym zostaliÊmy ob-
darowani przez Stwórc´.
Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e chcia∏by, aby s∏owa
„Zostaƒ z nami, Panie“ nie by∏y tylko wyryte
na jego biskupim herbie, ale przede wszyst-
kim, by zosta∏y zapisane w naszych sercach 
i rozbrzmiewa∏y we wspólnotach rodzinnych,
parafialnych, jednostkach wojskowych, w szpi-
talach i sanatoriach, w szko∏ach oficerskich 
i centrach szkolenia, na poligonach i miej-
scach çwiczeƒ.
Kaznodzieja pozdrowi∏ wszystkich ˝o∏nierzy 
w naszej Ojczyênie, a w sposób szczególny tych,
którzy pe∏nià misje pokojowe i stabilizacyjne: 
w Iraku, w Afganistanie, BoÊni i Hercegowinie,
Kosowie, Syrii i Libanie, a tak˝e ˝o∏nierzy wyko-
nujàcych zadania w Kwaterze G∏ównej NATO
w Brukseli i Mons.
„Chyl´ czo∏a przed Weteranami i Kombatan-
tami, a tak˝e Emerytami Wojskowymi. To
dzi´ki Wam czujnoÊç narodowa, o której mó-
wi Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, by∏a i jest pod-
trzymywana w narodzie polskim“.
Biskup Polowy WP podkreÊli∏, ˝e nieodzow-
nym warunkiem budowania kultury pokoju
jest przebaczenie. Aby usunàç mur uprzedzeƒ
i zemsty konieczny jest pierwszy krok ze stro-
ny tego, kto prosi o przebaczenie i sam prze-
bacza – doda∏.
Bp P∏oski wskaza∏ tak˝e na koniecznoÊç mi∏o-
sierdzia. 
Na zakoƒczenie Mszy Êw. odÊpiewano ,,Bo˝e
coÊ Polsk´".
W godzinach po∏udniowych Bp P∏oski uczestni-
czy∏ w uroczystej odprawie wart przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza na Placu Pi∏sudskiego.

Rafa∏ Chromiƒski

Nie wystarczy odzyskaç wolnoÊç, ale trzeba jà ochraniaç
Msza Êw. w intencji Ojczyzny w Bazylice Âw. Krzy˝a

(rch)

(rch)
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...Gromadzimy si´ w tej Âwiàtyni dla uczcze-
nia 86. Rocznicy Odzyskania przez naszà Oj-
czyzn´ Niepodleg∏oÊci.  
Spoglàdajàc na teraêniejszoÊç, na rzeczywi-
stoÊç polskà, europejskà, Êwiatowà, podobnie
jak faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii zadaje-
my sobie pytanie – gdzie jest Królestwo Bo˝e?
Gdzie Ono jest? Bo wÊród nas go nie widaç,
nie mo˝na go zauwa˝yç w relacjach mi´dzy-
ludzkich, w relacjach mi´dzy rzàdzàcymi 
a rzàdzonymi. Gdzie Ono jest? 
To pytanie zapewne zadawali nasi Przodko-
wie, nasi Ojcowie przez 123 lata zaborczej
niewoli. Ka˝dy rok niewoli móg∏ utwierdzaç
ich w przekonaniu, ˝e budowanie Królestwa
Bo˝ego na ziemi, poÊród ludzi jest niemo˝li-
we. I by∏oby to prawdà, gdyby nie dzieƒ 
11 listopada 1918 roku. KoÊció∏ przez ca∏y
czas modli∏ si´ o wolnoÊç Ojczyzny. Âpiewa∏ 
w Êwiàtyniach pieÊƒ b∏agalnà, religijnà i na-
rodowà:

„Ty, któryÊ potem tkni´ty jej upadkiem
Wspiera∏ walczàcych za najÊwi´tszà spraw´
I chcàc Êwiat ca∏y mieç jej m´stwa Êwiadkiem – 
W nieszcz´Êciach samych pomna˝a∏ jej s∏aw´.
Powsta∏a z grobu na Twe w∏adne s∏owo
Polska, wolnoÊci narodów chorà˝y.
Pierzchn´∏y stra˝e, a ponad jej g∏owà
Znowu swobodnie Orze∏ bia∏y krà˝y”.

(Alojzy Feliƒski, Bo˝e coÊ Polsk´).

W∏adne S∏owo Bo˝e wskrzesi∏o Polsk´ z grobu
niewoli. Sta∏o si´ to 11 listopada 1918 roku
By∏ to cud dziejowy. Bóg – Pan historii stworzy∏
warunki niepodleg∏oÊci. Za∏ama∏a si´ przemoc
zaborców. Po czterech latach wojny zamilk∏y
armaty, usta∏y przemoc, krzywda, wyzysk,
ucisk, niesprawiedliwoÊç, poni˝enie. Sprawdzi-
∏a si´ wizja Stanis∏awa Wyspiaƒskiego: „(...) z
polskiego Akropolu – Wawelu wyje˝d˝a∏ oto 
rydwan, zaprz´˝ony w ogniste rumaki, na ryd-
wanie jaÊniejàcy zmartwychwsta∏y Chrystus 
– Symbol, zapowiedê zmartwychwstania Pol-
ski”. Okaza∏o si´ te˝, ˝e wielcy romantycy nie
byli fantastami, „tworzàc” w swych dzie∏ach
Polsk´, której nie by∏o na mapie...
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II przypomina nam,
˝e „Czuwaç – to nie pozwoliç na to – aby mar-
nowa∏o si´ to, co ludzkie i co polskie, to co
chrzeÊcijaƒskie na tej ziemi”...
„Zostaƒ z nami, Panie”, kiedy czas naszych
dziejów wkroczy∏ ju˝ w III tysiàclecie. Zostaƒ 
i pomagaj nam stale iÊç tà drogà, która pro-
wadzi do domu Ojca. „Rozdarty bowiem ob-
raz naszego Êwiata – jak pisze Ojciec Âwi´ty
Jan Pawe∏ II – który wszed∏ w nowe tysiàclecie
z widmem terroryzmu i tragedii wojny, bardziej
ni˝ kiedykolwiek wzywa chrzeÊcijan, by prze˝y-
wali Eucharysti´ jako wielkà szko∏´ pokoju”
(List apostolski, Mane nobiscum, Domine, 27). 
Ojciec Âwi´ty – Syn oficera Wojska Polskiego
– Prorok, który przemawia w imieniu Boga,
przynaglany troskà o ka˝dego cz∏owieka i ca-
∏à ludzkoÊç, wiarygodnie wskazuje nam drog´
pokoju. Chocia˝ g∏osi pokój i jest budowni-
czym pokoju, to nie jest pacyfistà. Pacyfistycz-
ny te˝ nie jest KoÊció∏, tak bardzo mobilizowa-
ny przez Niego do dzia∏aƒ na rzecz pokoju.
Si∏´ KoÊcio∏a stanowià, zdaniem Papie˝a,
m´˝czyêni i kobiety, którzy w ciszy modlà si´ 

i pracujà, o˝ywiani mocnà wiarà i konkretnà
wielkodusznoÊcià, uwa˝ajàcy za znacznie
skuteczniejszà dla zapewnienia pokoju 
w Êwiecie inteligencj´ serca ni˝ „inteligentnà
broƒ” (O. Pasquale Borgomeo SJ)…
Nieodzownym warunkiem budowania kultury
pokoju jest przebaczenie. Aby usunàç mur
uprzedzeƒ i zemsty konieczny jest pierwszy
krok ze strony tego, kto prosi o przebaczenie
i sam przebacza.

Moi Drodzy!
Aby budowaç jednoÊç, musimy pami´taç tak-
˝e o mi∏osierdziu. Naszej chrzeÊcijaƒskiej dro-
dze powinna towarzyszyç postawa dzielenia
si´ z najubo˝szymi. Âwiat, który nas otacza
jest pe∏en tragedii, g∏odu, chorób, samotnoÊci
starców, trudnoÊci prze˝ywanych przez bezro-
botnych, przeciwnoÊci losu znoszonych przez
emigrantów. Tylko po wzajemnej mi∏oÊci i tro-
sce o potrzebujàcych zostaniemy rozpoznani
jako prawdziwi uczniowie Chrystusa (por. J 13,
35; Mt 25, 31, 46)... 

Umi∏owani w Chrystusie!
Dzisiaj, w Âwi´to Odzyskania Niepodleg∏oÊci,
ogarniamy refleksjà naszà Ojczyzn´. T́ , któ-
ra jest ju˝ niepodleg∏à i wolnà. Ojcowie na-
szej niepodleg∏oÊci dobrze wiedzieli, ˝e nie
wystarczy odzyskaç wolnoÊç, ale trzeba jà
ochraniaç i troszczyç si´ tak, jak o p∏omyk
ognia, który dopie-
ro co zapali∏ si´ i
dr˝y przy ka˝dym
podmuchu wiatru.
Ka˝de pokolenie mu-
si o t´ wolnoÊç za-
biegaç, musi tru-
dziç si´ ko∏o niej,
musi przezwyci´˝aç
to wszystko, co sta-
nowi dla niej za-
gro˝enie. 
Zagro˝eniem zaÊ
dla wolnoÊci jest z∏o,
które opanowuje
ludzkie serca i umy-
s∏y. Zagro˝eniem
jest z∏o, które wkra-
da si´ w struktury i
instytucje spo∏ecz-
ne. Namno˝y∏o si´
wiele nieprawoÊci w
naszym ˝yciu pu-
blicznym. Afera go-
ni afer´, komisje
Êledcze wkrótce mo-
gà zastàpiç g∏ówne
instytucje paƒstwa.
Immunitety chro-nià
nieprawoÊci, czy
wr´cz przest´pstwa,
anarchizujà ˝ycie i
demoralizujà in-
nych. Coraz bardziej
jesteÊmy zach∏anni,
hedonistyczni, ogar-
ni´ci konsumpcjoni-
zmem i relatywiz-
mem etycznym.
Przed tà groêbà

przestrzega∏ nas Ojciec Âwi´ty: „Sprzymierze-
nie si´ demokracji z relatywizmem etycznym
pozbawia ˝ycie spo∏ecznoÊci cywilnej trwa∏e-
go, moralnego punktu odniesienia, odbiera-
jàc mu, w sposób radykalny, zdolnoÊç rozpo-
znawania prawdy” (Jan Pawe∏ II, Veritatis
splendor). 
Czy˝ uzdrowienie (sanacja) ˝ycia publicznego
nie mog∏oby si´ toczyç pod znakiem S∏ugi Bo-
˝ego ks. Jerzego Popie∏uszki, którego 20 rocz-
nic´ Êmierci obchodziliÊmy niedawno? Czy nie
powinien patronowaç naszym przemianom
wewn´trznym i ich skutkom spo∏ecznym w ˝y-
ciu Narodu? Bowiem bez przemiany we-
wn´trznej nie b´dzie przemiany zewn´trznej.
Naprawa ˝ycia publicznego wymaga rewolucji
ducha, a wi´c trzeba z∏o dobrem zwyci´˝aç! 
Honor, m´stwo, odwaga, wiernoÊç sprawie
stanowi∏y si∏´ moralnà pokolenia wybijajàce-
go si´ na niepodleg∏oÊç w 1918 roku. Te war-
toÊci sà niezb´dne i dzisiaj. Ich brak obna˝a
deficyt patriotyzmu, czyli umi∏owania w∏asnej
Ojczyzny. Seneka M∏odszy mawia∏, ˝e Ojczy-
zn´ „kocha si´ nie dlatego, ˝e wielka, ale dla-
tego, ˝e swoja”. Natomiast ks. Jan D∏ugosz
kreÊlàc wst´p do „Dziejów Polskich” napisa∏,
˝e „Ojczyênie ka˝dy jest winien tyle, na ile go
staç”. S∏u˝my wi´c naszej Matce-Ojczyênie
jak najlepiej i najwierniej. Staç nas bowiem
na wi´cej! 

Amen.

„Królestwo Bo˝e poÊród was jest” (¸k 17, 21)
Fragmenty kazania Biskupa P∏oskiego (11 listopada 2004, Bazylika Êw. Krzy˝a)

(rch)



Ksi´˝e Pra∏acie Tadeuszu!
Przed chwilà wys∏ucha∏eÊ wskazaƒ, jakie
Pontyfika∏ Rzymski kieruje do Ciebie, ja-
ko kap∏ana, który za chwil´ ma przyjàç
sakr´ biskupià i podjàç nowà pos∏ug´ 
w KoÊciele, który jest w Polsce, w charak-
terze biskupa polowego. Pozwól, ̋ e w tej
chwili do∏àcz´ kilka myÊli od siebie. 
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II napisa∏
ksià˝k´ z okazji z∏otego jubileuszu
swojego kap∏aƒstwa i zatytu∏owa∏ jà
„Dar i tajemnica”. Tymi dwoma s∏owa-
mi okreÊli∏ swoje powo∏anie kap∏aƒskie
i biskupie. Oddajà one w pe∏ni istot´
sakramentu kap∏aƒstwa, który kiedyÊ
przyjà∏eÊ i biskupstwa, które dziÊ masz
przyjàç. Jest to wielki dar a zarazem
tajemnica Twojego powo∏ania i Twojej
pos∏ugi. Otrzyma∏eÊ dar ˝ycia od Two-
ich rodziców, Henryka i Kazimiery,
przychodzàc na Êwiat 9 marca 1956
roku. Po ukoƒczeniu szko∏y podstawo-
wej i liceum ogólnokszta∏càcego us∏y-
sza∏eÊ g∏os powo∏ania kap∏aƒskiego 
i wstàpi∏eÊ do Wy˝szego Seminarium
Duchownego „Hosianum” w Olsztynie;
tam te˝, w konkatedrze Êw. Jakuba,
otrzyma∏eÊ Êwi´cenia kap∏aƒskie dnia
6 czerwca 1982 r. z ràk Êp. Biskupa
Jana Ob∏àka. 
Po krótkim doÊwiadczeniu pracy dusz-
pasterskiej w parafii Êw. Józefa w Mo-
ràgu rozpoczà∏eÊ studia na Wydziale
Prawa Kanonicznego Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, uwieƒczone
magisterium w 1986 r. i podjà∏eÊ pra-
c´ w Kurii i Sàdzie Biskupim Diecezji
Warmiƒskiej. W 1992 r. przyszed∏eÊ do
pracy duszpasterskiej w Ordynariacie
Polowym Wojska Polskiego i uzyska∏eÊ
stopieƒ doktora prawa kanonicznego
w Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie. Jako kapelan pe∏niàcy pos∏ug´
duszpasterskà ukoƒczy∏eÊ te˝ Podyplomowe
Studium Operacyjno-Strategiczne Akademii
Obrony Narodowej w Warszawie.
Biskup Polowy S∏awoj Leszek G∏ódê powierza∏
Ci wielorakie zadania i obowiàzki, jak na
przyk∏ad redakcj´ pisma Ordynariatu „Nasza
S∏u˝ba”, specjalnà trosk´ duszpasterskà 
w charakterze kapelana NadwiÊlaƒskich Jed-
nostek Wojskowych MSWiA, a tak˝e pos∏ug´
referenta i opiekuna alumnów Wy˝szego Se-
minarium Duchownego Ordynariatu Polowe-
go. Nie zaniedbujàc obowiàzków duszpaster-
skich, podjà∏eÊ tak˝e od 1988 r. wyk∏ady 
z prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warmiƒsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. W 2001 r. Biskup Polowy
zleci∏ Ci tak˝e urzàd kanclerza Kurii Polowej. 
W dniu 16 paêdziernika Ojciec Âwi´ty miano-
wa∏ Ci´ Biskupem Polowym Wojska Polskiego
w Rzeczypospolitej. Przejmujesz wi´c ca∏e
dziedzictwo duszpasterskie w Wojsku Polskim
po Twoim poprzedniku Ks. Arcybiskupie S∏a-
woju, pe∏niàcym dziÊ pos∏ug´ w Diecezji War-
szawsko-Praskiej. Duszpasterskie doÊwiad-
czenie, jakie zdoby∏eÊ na przestrzeni kapelaƒ-
skiej pos∏ugi w Wojsku Polskim, daje Ci praw-

dziwy obraz wyzwaƒ i zadaƒ, jakie stojà przed
Tobà w personalnej diecezji wojskowej na te-
renie ca∏ej Rzeczypospolitej. 
Zostajesz biskupem, aby wraz z kapelanami 
i przez nich nieÊç pos∏ug´ sakramentalnà 
i duszpasterskà ˝o∏nierzom i ich rodzinom,
dzieliç ich dole i niedole, byç obecnym z nimi
tam, gdzie sà pos∏ani, czasem w rejony, gdzie
pokój jest zagro˝ony, gdzie ludzie sà zwaÊnie-
ni, nara˝ajàc niejeden raz na niebezpieczeƒ-
stwo swoje zdrowie i ˝ycie. Biskup i kapelan
wojskowy nie idzie z ˝o∏nierzami, aby prowa-
dziç wojn´ z przeciwnikiem, ale idzie po to,
aby ˝o∏nierze, którzy spe∏niajà swoje obo-
wiàzki wzgl´dem Ojczyzny, czy te˝ pe∏nià po-
s∏ug´ w wymiarach mi´dzynarodowych for-
macji rozjemczych, mogli mieç duchowe
wsparcie, ukojenie w bólu i umocnienie 
w przekonaniu, ˝e nie wolno nigdy niszczyç
cz∏owieka i jego godnoÊci i wszelkiego dobra,
które jest owocem myÊli twórczej i pracy ràk
ludzkich; aby nie tracili nadziei na zwyci´stwo
dobra nad z∏em. 
Ksi´˝e Tadeuszu!
Pami´taj, ˝e masz byç przede wszystkim dusz-
pasterzem. Duszpasterzem Twoich wspó∏braci

kapelanów i ˝o∏nierzy. Masz ich umacniaç 
w wierze, nadziei i mi∏oÊci. Masz pracowaç
nad formacjà wewn´trznà Twoich kap∏anów,
aby pe∏niàc pos∏ug´ w Wojsku Polskim, jak
najlepiej realizowali swoje powo∏anie kap∏aƒ-
skie. Nie∏atwe to zadanie i zapewne masz te-
go ÊwiadomoÊç ubogaconà dwunastoletnim
doÊwiadczeniem. Razem z biskupami wspó∏-
konsekrujàcymi, ze wszystkimi kap∏anami tu
obecnymi i wiernymi uczestniczàcymi w tej
konsekracji bezpoÊrednio czy duchowo, mo-
dlimy si´, abyÊ w tym duchu realizowa∏ Twoje
biskupie pos∏ugiwanie; aby nigdy nie zaistnia∏
jakiÊ mur, który by Ci´ oddziela∏ od Twoich
kap∏anów i od ludzi pe∏niàcych s∏u˝b´, nieza-
le˝nie od stopnia w hierarchii wojskowej. 
Niech Ci´ wspomaga w tym pos∏ugiwaniu Je-
zus Chrystus, do którego odwo∏ujesz si´ 
w Twoim zawo∏aniu: Mane nobiscum, Domi-
ne – Zostaƒ z nami, Panie. Niech otoczy Ci´
p∏aszczem swej opieki Hetmanka Wojska Pol-
skiego, NajÊwi´tsza Maryja Panna, Matka Sy-
na Bo˝ego, Jezusa Chrystusa.

Warszawa, 30 paêdziernika 2004 r.
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To wielki dar a zarazem tajemnica Twojego powo∏ania
Homilia J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, 
wyg∏oszona podczas liturgii Êwi´ceƒ biskupich ks. pra∏. Tadeusza P∏oskiego w Katedrze Polowej.



16 paêdziernika 2004 r. og∏oszono decyzj´ Ojca
Âwi´tego o mianowaniu Ekscelencji Biskupem
Polowym WP. Jak Ks. Biskup przyjà∏ t´ decyzj´? 
Ka˝da taka decyzja jest dla mnie cz´Êciowo zasko-
czeniem, chocia˝ jak ka˝dy ˝o∏nierz nosi w plecaku
bu∏aw´ generalskà, tak samo ka˝dy kap∏an mo˝e
stanàç przed wi´kszymi wyzwaniami, z jakimi wià˝e
si´ pos∏uga biskupia. KoÊció∏ liczy wówczas na dys-
pozycyjnoÊç, bo KoÊció∏ jest depozytariuszem i prze-
kazicielem tych wielkich darów, które pozostawi∏ 
w nim Chrystus. Ta decyzja jest dla mnie wyzwa-
niem, ale niezupe∏nie zaskoczeniem, chocia˝ z l´-
kiem, z pewnà trwogà t´ decyzj´ przyjmuj´. Jedno-
czeÊnie ufam Chrystusowi, jedynemu i najwy˝szemu
Kap∏anowi, Który powo∏ujàc, wyposa˝a nas w pew-
ne predyspozycje, wspiera swojà ∏askà, daje Êwiat∏o,
rozeznanie. Dzi´ki tym darom Chrystus prowadzi, by
ten, którego powo∏uje móg∏ wype∏niç swoje powo∏a-
nie zgodnie z jego wolà i zamys∏em. ¸atwiej by∏o mi
t´ decyzj´ podjàç, jako ˝e przez niemal 13 lat przy-
gotowywa∏em si´ do niej w wymiarze wojskowym 
i kapelaƒskim, nie mówiàc o 22 latach kap∏aƒstwa
Chrystusowego. Mo˝na powiedzieç, ˝e jako Biskup
Polowy WP jestem „w∏asnego chowu”. W szeregach
kapelaƒskich wzrasta∏em, pe∏ni∏em pos∏ug´ kapela-
na na ró˝nych odcinkach, pe∏ni∏em ró˝ne funkcje 
w Kurii Polowej. 
Mog´ powiedzieç, ˝e takiego biskupa otrzymaliÊcie,
jakiegoÊcie wymodlili. Prosz´ tak˝e wiernych Diece-
zji Wojskowej o wsparcie modlitewne w mojej pos∏u-
dze biskupiej, bym by∏ godny powierzonej mi misji,
bym w duchu woli Bo˝ej jà realizowa∏. 
Ta nominacja jest tak˝e dla mnie wielkà radoÊcià 
i  mam nadziej´, ˝e tak˝e dla ksi´˝y kapelanów, ˝e
jest nowy Biskup Polowy. „Wiem Komu zaufa∏em, nie
zawstydz´ si´ na wieki”. Oby ci, którzy mi zaufali, 
z mego powodu, z powodu mej pos∏ugi nigdy si´ nie
zawstydzili. 

Jak rozpocz´∏a si´ przygoda Ks. Biskupa z dusz-
pasterstwem wojskowym? 
Abp S∏awoj Leszek G∏ódê, obecny Biskup Ordyna-
riusz Warszawsko-Praski zaprosi∏ mnie do wspó∏pra-
cy w 1992 r. To pierwsze spotkanie by∏o bardzo krót-
kie i spontaniczne. Odwiedzi∏em wówczas w Kurii Po-
lowej, która mieÊci∏a si´ przy ul. D∏ugiej w rezydencji
Biskupów Polowych, swego starszego koleg´ ze stu-
diów i z Wydzia∏u Prawa Kanonicznego KUL, ówczes-
nego Kanclerza ks. mjra Andrzeja Dzi´g´. W tym
czasie Ordynariat Polowy WP by∏ w potrzebie, orga-
nizowa∏o si´ duszpasterstwo wojskowe i jego struktu-
ry, powstawa∏y dekanaty, parafie, oÊrodki duszpa-
sterskie. Zbli˝a∏em si´ do ukoƒczenia mojego dokto-
ratu, który pisa∏em z prawa procesowego ma∏˝eƒ-
skiego. Mia∏em wówczas  szcz´Êcie spotkaç si´ po
raz pierwszy w ˝yciu z Biskupem Polowym S∏awojem
Leszkiem G∏ódziem. W obecnoÊci ks. mjra Dzi´gi 
i Bpa G∏ódzia podjà∏em decyzj´, ˝e jeÊli tylko mój Pa-
sterz Abp Edmund Piszcz pozwoli, jestem gotów od
jutra stanàç do zadaƒ zwiàzanych z pos∏ugà kape-
laƒskà. Obecny Biskup Sandomierski Andrzej Dzi´ga
po latach przypomnia∏ mi, ˝e w ocenie Bpa G∏ódzia
moja decyzja by∏a szybka i jestem „zwarty i gotowy”. 
WczeÊniej wiele s∏ysza∏em o Abp. G∏ódziu, ˝e jest
zasadniczym cz∏owiekiem, ˝e bardzo szybko odczy-
tuje znaki czasu i wprowadza je w ˝ycie. Charakte-
rologicznie odpowiadajà mi tacy ludzie i osobiÊcie
tak˝e lubi´ sytuacj´ „albo, albo” – „krótka pi∏ka,
d∏ugi serw”. Chcia∏em pod tà batutà dalej realizo-

waç swoje powo∏anie kapelaƒskie. Zgod´ od Abpa
Piszcza otrzyma∏em. Oddelegowa∏ mnie do duszpa-
sterstwa wojskowego na 5 lat. W czerwcu 1993 r.
obroni∏em prac´ doktorskà. Poczàtkowo stanà∏em 
w szeregu na stanowisku notariusza. Pomaga∏em 
w duszpasterstwie wojskowym przy Katedrze Polowej
przy ul. D∏ugiej, gdzie zamieszka∏em. 

Od ponad 12 lat pe∏ni Ekscelencja pos∏ug´ kape-
lana. Jako jedyny Biskup w Polsce ukoƒczy∏ Eksce-
lencja Podyplomowe Studium Operacyjno-Strate-
giczne (PSOS) w Akademii Obrony Narodowej
(AON) w Warszawie-Rembertowie. Czy zdobyta
tam wiedza pomo˝e w pos∏udze biskupiej? 
Nie odby∏em zasadniczej s∏u˝by wojskowej. Biskup
Polowy WP chcàc bym pozna∏ zapach poligonu,
smak pracy sztabowej, postanowi∏ mnie – po pomyÊl-
nie przeprowadzonej rozprawie doktorskiej – skiero-
waç na PSOS w AON Warszawie-Rembertowie. 
Mia∏em to szcz´Êcie, ˝e mog∏em studiowaç na PSOS.
O tym studium mówi si´ „generalska szko∏a”. Trze-
ba je ukoƒczyç, ˝eby byç genera∏em. Kiedy w 1993 r.
Biskup Polowy S∏awoj Leszek G∏ódê skierowa∏ mnie
na te zaj´cia, te˝ zadawa∏em sobie to pytanie co to
mi da dla mego duszpasterstwa i kapelaƒskiej po-
s∏ugi. Na kursie by∏em najm∏odszy stopniem – kapi-
tanem; by∏o tak˝e 2 podpu∏kowników i 33 pu∏kow-
ników. Pierwsze dni i miesiàce to okres wzajemnego
poznawania si´. Niektórzy mo˝e odbierali mnie ja-
ko kogoÊ „przys∏anego przez Watykan”, osob´, któ-
ra b´dzie pisa∏a raporty, meldowa∏a. Patrzono na
moje zachowanie, z kim przebywam, gdzie wycho-
dz´, jak si´ modl´. Moja grupa oficerów by∏a dla
mnie wyrozumia∏a i szybko mnie zaakceptowa∏a.
Sta∏em si´ jednym z nich, choç stopniem by∏em naj-
m∏odszym. Mile wspominam zaj´cia ze strategii,
prace na mapach sztabowych. 
Pewnej strategii musimy si´ uczyç na ró˝nych odcin-
kach naszego ˝ycia. Strategia, zw∏aszcza jej meto-
dologia, jako narz´dzie przydaje mi si´ w duszpa-
sterstwie wojskowym. Mówi si´ o strategii ˝ycia ma∏-

˝eƒskiego, rodzinnego, o strategii w firmach, kon-
cernach, o strategii naszego paƒstwa, o strategii
Unii Europejskiej. Ja przek∏adam strategi´, której si´
uczy∏em na niw´ duszpasterstwa wojskowego. Wiele
to daje, jest to pewien instrument, pewne mecha-
nizmy, z którymi si´ cz∏owiek zapoznaje. Jest to lo-
giczne, Êcis∏e myÊlenie. Tego zorganizowania, dyscy-
pliny i mechanizmów organizacyjno-administracyj-
nych potrzeba tak˝e w wymiarze KoÊcio∏a, zarówno
lokalnego, jak i KoÊcio∏ów partykularnych. Teraz ja-
ko Pasterz Ordynariatu Polowego WP na grunt Die-
cezji Wojskowej chcia∏bym przenosiç nie tylko me-
chanizmy typowo logiczne, metodologiczne, chocia˝
one powinny mi pomagaç. Ale to nie wszystko. 
Do tej pory by∏em kolegà, przyjacielem, jednym 
z szeregu kapelanów i oficerów. Teraz musz´ stawaç
si´ ojcem. To wzrastanie w tym ojcostwie jest moim
wyzwaniem i zadaniem, do realizacji którego trzeba
wiele ∏aski Bo˝ej, by byç godnym powo∏ania do po-
s∏ugi pasterskiej, a jednoczeÊnie pokornym. Nie na
tyle pokornym, ˝e a˝ pysznym, ale realistà. Nie
chcia∏bym byç tylko takim „zaprogramowanym ro-
botem”, ale przede wszystkim kimÊ, kto ma serce,
uczucia, kto wzrasta∏ w ró˝nych Êrodowiskach, które
go kszta∏towa∏y. Wiele tego depozytu, który nazy-
wam skarbem wynios∏em z domu rodzinnego. Sà to
Mama, Tata, Rodzeƒstwo, najbli˝si. Na drodze mo-
jego kap∏aƒstwa spotyka∏em wiele grup modlitew-
nych, w duszpasterstwie akademickim. To sobie bar-
dzo ceni´. Jest to dobra „szko∏a jazdy”. Daje ona
bogactwo prze˝yç, które si´ ju˝ dokona∏y, ale tak˝e
pewnych doÊwiadczeƒ, do których zawsze mo˝na si´
odnieÊç – i w tych najtrudniejszych momentach, i w
tych najbardziej radosnych – by pozostaç wiernym
s∏ugà Chrystusa, a tak˝e bratem, przyjacielem i oj-
cem tych, do których jestem posy∏any. 
Ju˝ 12 kolegów z mojego kursu na PSOS jest gene-
ra∏ami w si∏ach zbrojnych NajjaÊniejszej Rzeczpo-
spolitej. Sàdz´, ˝e b´dzie mi ∏atwiej w bezpoÊred-
nich, przyjacielskich kontaktach z nimi, ale tak˝e w
sprawach s∏u˝bowych, dotyczàcych duszpasterstwa
wojskowego. 

W czasie swojej kapelaƒskiej pos∏ugi codziennie
spotyka∏ si´ Ks. Biskup z problemami ludzi 
w mundurach i ich rodzin. Zna Ks. Biskup bardzo
dobrze to Êrodowisko i z nim si´ uto˝samia. Ja-
kà wizj´ duszpasterstwa wojskowego zamierza
Ekscelencja realizowaç? Na co szczególnie Ks.
Biskup chce zwróciç uwag´? 
Jako has∏o biskupiego pos∏ugiwania wybra∏em s∏o-
wa uczniów idàcych do Emaus: „Mane nobiscum,
Domine” – Zostaƒ z nami, Panie (por. ¸k 24, 29). List
Apostolski Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II „Mane nobi-
scum, Domine”, który rozpoczyna Rok Eucharystycz-
ny jest dla mnie takim programem. Ten fragment
Ewangelii ¸ukaszowej ju˝ wczeÊniej bardzo mnie po-
ruszy∏. Jest to sytuacja nie tylko dwóch uczniów, ale
tak˝e ca∏ego KoÊcio∏a pielgrzymujàcego, w tym Ko-
Êcio∏a Wojskowego. Prze˝yliÊmy dzie∏a zbawcze, m´-
k´ i Êmierç Chrystusa. Idziemy, jak dwaj uczniowie,
rozwa˝amy to, co si´ ju˝ wydarzy∏o i zastanawiamy
si´ nad tym, co b´dzie. Nieraz w tych naszych dys-
kusjach, dywagacjach nie zauwa˝amy, ˝e poÊród
nas staje Chrystus Zmartwychwsta∏y, pe∏en mocy,
ten, Który jest zwyci´zcà Êmierci, piek∏a, szatana 
i ludzkich problemów. Chrystus przybli˝a si´ do nas
delikatnie, kulturalnie nawet niezauwa˝ony, przys∏u-
chuje si´ naszym rozmowom. Nieraz Chrystus pyta
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By serce w nas pa∏a∏o, gdy ∏amie dla nas Chleb
Z Biskupem Polowym WP Tadeuszem P∏oskim rozmawia Rafa∏ Chromiƒski
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nas w g∏´bi naszych sumieƒ, „o czym rozprawia-
cie?”. PowinniÊmy mu mówiç o naszych sprawach
egzystencjalnych, bytowych, o sprawach politycz-
nych, gospodarczych, ekonomicznych, militarnych,
o tym co jest naszym ˝yciem. Cz´sto szukamy po-
przez wysi∏ek naszego intelektu, serca i pot´g´ na-
szych mi´Êni rozwiàzaƒ naszych dylematów. Cz´sto
jednak zapominamy o tym, ˝e to nie tylko nasza
ludzka sprawa, ale to sprawa Chrystusa, Który za
nas odda∏ swe ˝ycie. Chcia∏bym, by do tych wielkich
debat zarówno na polu paƒstwowym, jak i mi´dzy-
narodowym, a tak˝e w naszych prywatnych rozmo-
wach zawsze by∏ obecny Chrystus. Dlatego zapra-
szamy go: „Zostaƒ z nami, Panie”. Ja osobiÊcie za-
praszam Go do swej biskupiej pos∏ugi, podobnie
ksi´˝a kapelani, jak równie˝ spo∏ecznoÊç wojskowa,
funkcjonariusze BOR, Stra˝y Granicznej, weterani 
i kombatanci i wszyscy tworzàcy Wspólnot´ Ordyna-
riatu Polowego WP. Chc´ byÊmy poznawali Go „po
∏amaniu chleba”, bo „zniknà∏ z ich oczu”, ale zosta∏
pod os∏onà Chleba. S∏u˝àc ludziom w mundurach
szczególnie chc´ zach´caç do oddawania czci Chry-
stusowi w Eucharystii. Chrystus wyjaÊnia nam Pisma.
Wa˝ne jest by serce w nas pa∏a∏o, przy rozwa˝aniu
s∏owa Bo˝ego i rozwiàzywaniu spraw ludzkich, 
a tak˝e problemów spo∏ecznych. Bardzo bym chcia∏,
by to „˝ywe s∏owo i skuteczne” dociera∏o do wszyst-
kich, by otwiera∏o serca i umys∏y na wielkà tajemni-
c´ Bo˝à. Zaproszenie „Zostaƒ z nami, Panie” to tak-
˝e tytu∏ Modlitewnika ˝o∏nierzy II Korpusu gen. An-
dersa, wydrukowanego przez Siostry El˝bietanki.
S∏owa te towarzyszy∏y ˝o∏nierzom polskim na wszyst-
kich frontach, na drogach KoÊcio∏a, narodu i wolno-
Êci. Jako Pasterz Diecezji b∏agam, by Chrystus zosta∏
z nami, z ˝o∏nierzami pe∏niàcymi misje pokojowe 
w ró˝nych cz´Êciach Êwiata. Niech serca nasze pa∏a-
jà, kiedy Pisma nam wyjaÊnia, niech nasze serca b´-
dà radosne, gdy ∏amie dla nas i z nami Chleb. 

Przez wiele lat by∏ Ks. Biskup bliskim wspó∏pra-
cownikiem Abpa S∏awoja Leszka G∏ódzia,
pierwszego Biskupa Polowego WP przywrócone-
go Ordynariatu Polowego. Przyglàda∏ si´ z blis-
ka jego pos∏udze. Czy doÊwiadczenia swojego
Poprzednika wykorzysta Ks. Biskup w swojej
pracy?
Praca, którà zaczyna∏em w Ordynariacie by∏a dla
mnie pe∏na satysfakcji. By∏a to trudna „szko∏a jaz-
dy”. Przez rok, przed rozpocz´ciem PSOS, mia∏em
okazj´ wdra˝aç si´ w duszpasterstwo wojskowe.
Oprócz Bpa G∏ódzia, ojca, przyjaciela i brata, który
by∏ bardzo wymagajàcy w stosunku do mojej osoby,
spotka∏em tak˝e wielu wspania∏ych ksi´˝y kapela-
nów. Wspomn´ tu Êp. ks. p∏ka Tadeusza D∏ubacza,
dziekana Instytucji Centralnych MON, ks. prof. Je-
rzego Syryjczyka, Wikariusza Generalnego, pracow-
ników Kurii Polowej, a tak˝e ksi´˝y kapelanów, któ-
rzy byli wikariuszami w Katedrze Polowej. Ten rok
pracy, mo˝na by∏o liczyç za trzy lub cztery lata. Tem-
po by∏o szalone. By∏ to czas remontu Katedry Polo-
wej. Nikt nie patrzy∏, kto jaki urzàd pe∏ni∏, ale wszy-
scy razem anga˝owali si´ w sprzàtanie. Ekscelencja
zawsze mnie fascynowa∏. Nie zawsze by∏o ∏atwo.
Zdarza∏y si´ momenty „dyscyplinujàce”, czy mobili-
zujàce do wyzwaƒ, w tempie szybkim – nakreÊlony
czas, nakreÊlone miejsce, terminy. Dla takiego
adepta, który przychodzi, poczàtkowo si´ rozglàda,
mo˝e inaczej wyobra˝a∏ sobie tà prac´, by∏ to czas
trudny. Mogà przychodziç momenty pewnego za∏a-
mania. Nie powiem, ˝e nie mia∏em takich. Zastana-
wia∏em si´, czy przy takim tempie zdo∏am to wytrzy-
maç. Musz´ powiedzieç, ˝e wspierali mnie koledzy,
Ks. Biskup, który nie tylko wydawa∏ polecenia, ale
mieliÊmy momenty przyjacielskiej, spokojnej rozmo-
wy, wyjaÊnienia sobie pewnych kwestii, taki czas
ukojenia. To wszystko mnie fascynowa∏o i mobilizo-
wa∏o, ˝eby nadal trwaç i byç w tej szkole. 
Bp G∏ódê nie tylko w oczach nas kapelanów, ale tak-
˝e innych hierarchów i obserwatorów by∏ postrzega-
ny jako ktoÊ, kto b∏yskawicznie odczytywa∏ znaki cza-

su i wprowadza∏ to w ˝ycie. Ustanawia∏ „przyczó∏ki”
na mapie naszej Ojczyzny, „od Ba∏tyku po gór szczy-
ty” – od ˚ar, ˚agania, czy Gubina, po Bia∏ystok,
Hrubieszów. Z jednej strony budzi∏o to podziw, z dru-
giej strony taka postawa budzi∏a l´k, niepokój dzien-
nikarzy i wielu innych, którzy pytali czy to nie za
szybko, za gwa∏townie, czy cel nie uÊwi´ca Êrodków.
Jednak trzeba stwierdziç, ˝e Bp G∏ódê idealnie
„wstrzeli∏ si´ w 10”. realizujàc ten cel, jakim jest
duszpasterstwo w Wojsku Polskim, a tak˝e otwarcie
bramy koszar dla pos∏ugi kapelanów. 
Przypomn´ tu s∏owa mojego Poprzednika, który za-
pewnia∏, ˝e „kapelani nie sklerykalizujà wojska i ro-
dzin wojskowych, a ˝o∏nierze nie zmilitaryzujà kape-
lanów i KoÊcio∏a”. W perspektywie tych minionych
14 lat mog´ powiedzieç, ˝e to wielkie wyzwanie,
przed którym stanà∏ Bp G∏ódê uda∏o mu si´ w 100%
zrealizowaç. Zosta∏a zorganizowana Kuria Polowa.
W terenie powsta∏y dekanaty rodzajów si∏ zbrojnych
i okr´gów wojskowych. Powsta∏y parafie wojskowe,
parafie wojskowo-cywilne, oÊrodki duszpasterskie.
Opiekà duszpasterskà obj´to szpitale wojskowe, sa-
natoria, uczelnie wojskowe, poligony, miejsca çwi-
czeƒ. Ponadto przysz∏y wyzwania zwiàzane z misja-
mi pokojowymi ONZ, a tak˝e po wejÊciu Polski do
NATO, zwiàzane z misjami Paktu Pó∏nocnoatlantyc-
kiego. Bp. G∏ódziowi sprawy Polski le˝à g∏´boko na
sercu. Mo˝na to dostrzec w pi´knych kazaniach, któ-
rymi zawsze zachwyca∏ i b´dzie zachwyca∏. Jest nie-
doÊcignionym mistrzem w s∏owie. 
W pierwszym okresie mojej pos∏ugi w Ordynariacie
Polowym zachwyci∏em si´ kazaniami Bpa Bandur-
skiego, Biskupa Legionów Polskich. W osobie Bpa
G∏ódzia widz´ kontynuatora kazaƒ Bpa Bandurskie-
go. Mój Poprzednik niejako „na ˝ywo” uzupe∏ni∏ mi
ten nurt kazaƒ patriotycznych, g∏´boko religijnych, 
w których szczególne miejsce zajmuje nasza Ojczy-
zna. Chcia∏bym byç kontynuatorem, ale wiem, ˝e
b´dzie to trudne. Mickiewicz nigdy nie b´dzie S∏o-
wackim i odwrotnie, chocia˝ obaj byli wielcy. Nie
chcia∏bym czegokolwiek uroniç z tego nurtu sprawy
Bo˝ej, polskiej, ˝o∏nierskiej le˝àcej na sercu ka˝dego
Biskupa Polowego. Wchodz´ na grunt ju˝ zorganizo-
wany. Chyl´ czo∏o przed moim Poprzednikiem, 
o którym si´ mówi, „˝e mnie zrodzi∏”. 
Mój przyjaciel, pu∏kownik, na wysokim stanowisku,
sk∏adajàc mi przez telefon gratulacje, przywo∏a∏ do
telefonu swego wnuczka i powiedzia∏: „Powiedz
Ksi´dzu Biskupowi–Nominatowi, co si´ wydarzy∏o 
i z∏ó˝ najlepsze ˝yczenia”. A wnuczek na to: „Dzia-
dek, Dziadek, wiesz co, ksiàdz Tadziu G∏ódziem zo-
sta∏”. Widaç z tego, ˝e to stanowisko i urzàd Bisku-
pa Polowego bardziej kojarzy si´ z nazwiskiem Bpa
G∏ódzia. Jest to dla mnie chwa∏à, ˝e mia∏em mo˝li-
woÊç byç na ró˝nych odcinkach pos∏ugi, na które
wyznacza∏ mnie Bp G∏ódê. By∏em notariuszem, sze-
fem Oddzia∏u Duszpasterskiego, redaktorem na-
czelnym „Naszej S∏u˝by” przez 6 lat, koresponden-
tem Radia Watykaƒskiego, rzecznikiem prasowym,
kanclerzem, opiekunem i referentem alumnów Se-
minarium Ordynariatu Polowego. Patrzàc na to co
robi∏em, widz´, ˝e zadania te pozwala∏y mi si´ od-
najdywaç w ró˝nych sytuacjach. Dzisiaj widz´, ˝e jest
mi to bardzo przydatne. Troch´ „liznà∏em” z ró˝nych
dziedzin duszpasterstwa wojskowego. Wyra˝am
wdzi´cznoÊç mojemu poprzednikowi Biskupowi Po-
lowemu S∏awojowi Leszkowi G∏ódziowi, jak i Prezbi-
terium ksi´˝y kapelanów moich kolegów, dla których
dzisiaj musz´ byç ojcem i prze∏o˝onym, ˝e wchodz´
na niw´ duszpasterskà dobrze zorganizowanà.
Chcia∏bym nic z tego nie uroniç i kontynuowaç na
miar´ moich mo˝liwoÊci i predyspozycji, ˝eby moja
pos∏uga nie by∏a tylko sztucznym naÊladowaniem.
Musz´ w tym wzrastaç, rozwijaç si´, dok∏adaç pilno-
Êci. G∏osiç s∏owo Bo˝e, uÊwi´caç, rzàdziç, ale w du-
chu dobrze poj´tej s∏u˝by i jednoczeÊnie ten lemiesz
g∏´biej w gleb´ duszpasterstwa zapuszczaç. 

Âwi´to Niepodleg∏oÊci jest czasem refleksji nad
sprawami naszego kraju. Wydaje si´, ˝e wspó∏-

czeÊnie s∏owo „patriotyzm” sta∏o si´ niemodne.
Czym wed∏ug Ekscelencji powinien charaktery-
zowaç si´ wspó∏czesny patriotyzm? W jaki spo-
sób powinien si´ manifestowaç? 
Patriotyzm to wszystkie te uczucia serca, umys∏u, któ-
re sà zwiàzane z mi∏oÊcià Ojczyzny. Tak by∏o zawsze
i niech pozostanie nadal. Ojczyzna to ojcowizna, to
ca∏e dziedzictwo, któremu na imi´ Polska. W Ojczyê-
nie cz∏owiek si´ rodzi. Ojczyzny si´ nie wybiera, Oj-
czyzn´ si´ kocha. Mo˝na podziwiaç Kowalskich, No-
waków, ale swojà rodzin´ i Ojczyzn´ si´ kocha. Sko-
ro Ojczyzna jest naszà Matkà nale˝y si´ jej szacu-
nek, pietyzm, mi∏oÊç i te wszystkie najszlachetniejsze
uczucia, które z nià zwiàzane. ˚eby umi∏owaç, trze-
ba poznaç, stàd wielka zach´ta do poznawania te-
go, co dobrami kultury, wytworem umys∏u, talentu
ludzi, którzy to dziedzictwo stanowià. Trzeba przyjàç
to dziedzictwo za swoje i uto˝samiaç si´ z tymi, któ-
rzy sà moimi rodakami. Trzeba równie˝ ochraniaç to
dobro, jakim jest Ojczyzna. Za to dobro jesteÊmy
odpowiedzialni. P∏ynie z tego troska, czuwanie –
„czuwam, bo jestem cz∏owiekiem sumienia”. Màdry
filozof powiedzia∏, ˝e cz∏owiek czuwa w dwóch sytu-
acjach – kiedy si´ boi i kiedy kocha. Uwa˝am, ˝e 
w odniesieniu do Ojczyzny, nie z l´ku i strachu czu-
wajà ˝o∏nierze i ci, którzy sà s∏ugami jej bezpieczeƒ-
stwa, ale z mi∏oÊci. Nasza troska o to, co jest nam
powierzone winna p∏ynàç z mi∏oÊci. Ta mi∏oÊç w nie-
których momentach, w obliczu zagro˝eƒ Ojczyzny,
posuwa si´ do granic heroizmu i oddania ˝ycia. 
Obecnie, kiedy spotykamy si´ z zagadnieniem bez-
pieczeƒstwa globalnego, te horyzonty ojczyêniane
zostajà niejako rozszerzone. Mówi si´ o dobru
wspólnym, o zasadzie pomocniczoÊci w wymiarze
mi´dzynarodowym, powszechnym. Ten duch patrio-
tyzmu w obliczu takich zagro˝eƒ, jak terroryzm, czy
wojny winien tak˝e wykraczaç poza granice w∏asnej
ojczyzny. Patriotyzm to tak˝e troska o pokój, spra-
wiedliwoÊç w szerszym wymiarze, ni˝ w∏asny kraj.
Patriotyzm przejawia si´ tak˝e w solidarnoÊci z inny-
mi narodami, które muszà zabiegaç o wolnoÊç.
SprawiedliwoÊç jest minimum mi∏oÊci. W imi´ tej
sprawiedliwoÊci, która jest minimum tej chrzeÊcijaƒ-
skiej mi∏oÊci musimy iÊç z pomocà innym narodom.
To sà w∏aÊnie misje stabilizacyjne. Do ich formy
mo˝na si´ „przyczepiç”, ale towarzyszymy ˝o∏nie-
rzom tam, gdzie oni sà, nawet jeÊli takie a nie inne
rozwiàzania polityczne wielu nie odpowiadajà. 

Rozpoczynajàc nowy etap w swoim ˝yciu z pew-
noÊcià nie b´dzie Ekscelencja mia∏ zbyt wiele
czasu dla siebie. Prosz´ powiedzieç, jakie sà za-
interesowania Ks. Biskupa i jak najch´tniej Eks-
celencja sp´dza wolne chwile?
Obowiàzków i zaj´ç z pewnoÊcià nie b´dzie mi bra-
kowa∏o. Pan dziekan, Rada Wydzia∏u, w∏adze uni-
wersyteckie w Olsztynie i m∏odzie˝ akademicka pro-
sili mnie o kontynuowanie wyk∏adów. Jest to dla
mnie taka pewnego rodzaju „odskocznia”. Wyk∏ady
mobilizujà mnie tak˝e do pog∏´biania problematyki
praw cz∏owieka, prawa humanitarnego i prawa wy-
znaniowego. Jest to tematem moich çwiczeƒ i wyk∏a-
dów, które prowadz´, a tak˝e seminariów magister-
skich. Bardzo lubi´ sport. Muzyka daje mi natchnie-
nie, ale tak˝e pomaga mi odreagowaç sytuacje
trudne. S∏uchanie muzyki ∏àcz´ tak˝e z pewnym wy-
miarem kontemplacji. Lubi´ tak˝e pos∏uchaç muzyki
rozrywkowej, która jest pewnego rodzaju antidotum
na stresy, przem´czenie. Mimo, ˝e b´d´ prze∏o˝o-
nym, ojcem, pozostan´ nadal w relacji do ksi´˝y ka-
pelanów kolegà, przyjacielem. Chcia∏bym w dal-
szym ciàgu korzystaç z ich propozycji sp´dzania wol-
nego czasu, relaksu, sportu, radoÊci wspólnego
przebywania, z których korzysta∏em do tej pory. Nie
ukrywam, ˝e mam tak˝e potrzeb´ przebywania 
w samotnoÊci, tak by pewne sprawy przemyÊleç
przed Bogiem. Jest to wa˝ny moment stani´cia
przed Chrystusem, by wzmocniç si∏´ s∏owa milcze-
niem. Ze s∏owem zwiàzana jest przecie˝ moja pos∏u-
ga nauczania.
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Po uroczystych obchodach w Raciborzu z oka-
zji 40-tej rocznicy Êmierci Abpa Józefa Gawli-
ny, w miejscowoÊci Rudnik, odby∏a si´ kolejna
uroczystoÊç poÊwi´cona tej wielkiej postaci 
w historii KoÊcio∏a i Wojska Polskiego. W pa-
rafii Rudnik 7 listopada br. odby∏a si´ uroczy-
sta Msza Êwi´ta w intencji Abpa Józefa Gaw-
liny. To tu urodzi∏ si´, zosta∏ ochrzczony i wy-
chowa∏ si´ ks. Abp Gawlina. Na miejscowym
cmentarzu sà pochowani rodzice biskupa. 
Eucharystii przewodniczy∏ Ks. Infu∏at Marian
˚agan, wspó∏celebransami byli: Ks. Zdzis∏aw
Siuta proboszcz parafii  w Rudniku, Ks. pra∏at

Gerard Strzedu∏a, Kanclerz Kurii
Opolskiej, Ks. Józef Krzeptowski,
O. Bernard Briks. Ks. Bp. Polo-
wego Wojska Polskiego Tade-
usza P∏oskiego reprezentowa∏ ks.
por Stanis∏aw. Garbacik wika-
riusz parafii wojskowej w Gliwi-
cach. We Mszy Êwi´tej uczestni-
czyli przedstawiciele s∏u˝b mun-
durowych: Wojska Polskiego,
Stra˝y Granicznej i Policji. W uro-
czystej liturgii wzi´li udzia∏ przed-
stawiciele w∏adz lokalnych: pose∏

Andrzej Marko-
wiak, starosta Ra-
ciborski Henryk
Sidlaczek, wice starosta Adam
Hajduk, wójt Gminy Rudnik
Dominik Konieczny. Bardzo
liczny by∏ udzia∏ miejscowej
ludnoÊci, która pragn´∏a poka-
zaç, ˝e pami´ta o tak wielkim
swoim rodaku. OkolicznoÊcio-
wà homili´ wyg∏osi∏ Ks. Infu∏at
Marian ˚agan. Ukaza∏ wiele
faktów z ˝ycia Abpa Gawliny,
Êwiadczàcych o wielkoÊci tego
cz∏owieka, który swoje ˝ycie
poÊwi´ci∏ Bogu i Ojczyênie. 
W imieniu Ks. Biskupa Polowe-

go WP Tadeusza P∏oskiego podzi´kowania za
przygotowanie tej uroczystoÊci i pami´ç mo-
dlitewnà ku czci tej niezwyk∏ej postaci przeka-
za∏ ks. por. Stanis∏aw Garbacik. Liturgi´
uÊwietni∏a Orkiestra Reprezentacyjna Wojska
Polskiego. Po Mszy Êwi´tej uczestnicy mogli
wys∏uchaç wspania∏ego koncertu tej˝e orkie-
stry. Po zakoƒczeniu tej uroczystoÊci na grobie
rodziców Ks. Abpa Gawliny zosta∏y z∏o˝one
kwiaty, modlitw´ za zmar∏ych poprowadzi∏
miejscowy proboszcz parafii Rudnik ks. Zdzi-
s∏aw Siuta.

(S. G)

40. rocznica Êmierci Biskupa Gawliny

Sà jak zapis najczulszego elektrokardio-
grafu. Mo˝na w nich odczytaç najmniej-
sze poruszenie serca naszych przodków.
Choç  te serca przesta∏y ju˝ biç przed wie-
kami, to przecie˝ ten zapis na pewno od-
czytajà „umys∏y poczciwe”. Puls polskoÊci
bije tu nadal z niezwyk∏à  witalnoÊcià.
Jest bowiem w tych pieÊniach i piosen-
kach wyra˝ona „Êwi´ta mi∏oÊç” do „naj-
Êwi´tszej sprawy”, jakà od wieków dla
Polaków by∏o umi∏owanie Ojczyzny.

Tak rzadko mamy dziÊ okazj´ pos∏uchaç pol-
skich pieÊni patriotycznych. Wiele z nich pew-
nie nie sprosta∏oby dziÊ wymaganiom „cenzo-
rów od poprawnoÊci politycznej”. Radiowe czy
telewizyjne stacje komercyjne zadecydowa∏y
za nas wszystkich,  zw∏aszcza m∏odych, ˝e
„oni tego nie chcà s∏uchaç“. Nauczyciele mu-
zyki w szko∏ach te˝ rzadko si´gajà do tego re-
pertuaru, bo… Ministerstwo Edukacji nie 
zach´ca? A potem wszyscy dziwimy si´, ˝e 
w sonda˝owym pytaniu, czy 11 listopada jest
dla ciebie datà wa˝nà, dla zera procent gim-
nazjalistów jest to data znaczàca. To nasza
wspólna kl´ska narodowa. I to nie prawda, ˝e
m∏odzi nie chcà tego s∏uchaç, oni po prostu
tych pieÊni i piosenek nie znajà. Bo niby skàd
majà je znaç? 
To przecie˝ na naszych oczach odbywa si´ –
po raz pierwszy w naszych dziejach na takà
skal´ – niszczenie ciàg∏oÊci przekazu mi´dzy-
pokoleniowego.
Jeden z takich gimnazjalistów, gdy przypad-
kowo us∏ysza∏ piosenk´ powstaƒczà „War-
szawskie dzieci”, zapyta∏ zaskoczony: – a co
to takiego fajnego?
Tym wi´kszy szacunek nale˝y si´ wspólnemu
przedsi´wzi´ciu Wydawnictw Muzycznych Ca-
ritas Wojskowej i P.P. Polskich Nagraƒ, ˝e  wy-

da∏y ten zbiór „PieÊni Ojczystych”. To prawdzi-
we per∏y, wydobyte ze skarbca dziedzictwa
narodowego, a co równie wa˝ne dla prawdzi-
wych koneserów muzyki – nie ma tu tanich
eksperymentów aran˝acyjnych. Eksperymenty
na  tekstach „kanonicznych“ koƒczà si´ na
ogó∏ karykaturalnie. Jak pokaza∏o choçby
„eksperymentalne” wykonanie naszego Hym-
nu Narodowego przez g∏oÊnà wokalistk´.
Na dwóch p∏ytach CD znalaz∏o si´ w sumie
47 polskich pieÊni patriotycznych; od Bo˝e
coÊ Polsk´, Roty, Bogurodzicy i Mazurka Dà-
browskiego poczynajàc, a na Czerwonych
Makach, U∏anach i Rozmarynie koƒczàc, ˝e
wymieni´ te bardziej znane. W pierwszej cz´-
Êci autorzy zgromadzili polskie pieÊni hym-
niczne i z powstaƒ narodowych, a w drugiej
polskie pieÊni ˝o∏nierskie z okresu I i II wojny
Êwiatowej. Warto iÊç pod pràd
przeró˝nym wmówieniom i prze-
rywaç milczenie wokó∏ tematów
patriotycznych. Zaparcie si´ w∏a-
snej to˝samoÊci narodowej skut-
kuje dziÊ bowiem syndromem
„ludzi miotanych przez wiatr“
(okreÊlenie A. Saint Exupe-
ry’ego). Objawia si´ on m.in.
bezkrytycznà pogonià za  moda-
mi narzucanymi, przez najbar-
dziej tandetà odmian´ kultury
masowej.
Autorami s∏ów do wielu pieÊni
zamieszczonych w tym zbiorze
byli cz´sto poeci najwy˝szej pró-
by. Jak˝e szlachetnie brzmià dziÊ
te pi´kne stare formy polszczy-
zny. Choçby na tle dzisiejszego
ubo˝ejàcego i prymitywizujàce-
go si´ „na naszych uszach” j´zy-
ka ojczystego.
Na p∏ytach us∏yszymy najlepsze
g∏osy i muzyków z Chóru i Or-

kiestry Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycz-
nego Wojska Polskiego, Chóru i Orkiestry
Polskiego Radia, Paƒstwowego Zespo∏u PieÊ-
ni i Taƒca Âlàsk, Chóru Archikatedry War-
szawskiej, Orkiestry Rozrywkowej…
„Powsta∏a z grobu na Twe w∏adne s∏owo, Pol-
ska – wolnoÊci narodów chorà˝y”. I choç Bóg
„w nieszcz´Êciach samych pomna˝a∏ jej s∏a-
w´“ i „tyle krwi i ∏ez wylanych, pomimo to nie
ma zwàtpienia”. „Na Wawel, na Wawel, Kra-
kowiaku ˝wawy, podumaj, pot´sknij nad pom-
nikiem s∏awy,” gdzie czarny krucyfiks Jadwigi,
gdzie spoczywa tylu màdrych i roztropnych
w∏adców NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej. 
Ile wiary, nadziei i mi∏oÊci przekazali nam 
w tych pieÊniach nasi przodkowie.
Pokrzepmy si´ dziÊ nimi.  

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Âwi´ta mi∏oÊci…

Biskup Józef Gawlina wizytuje obóz polskich uchodêców



Âw. Rafa∏ Kalinowski (Józef Kalinowski) urodzi∏ si´ 
w 1835 r. w Wilnie. Jego ojciec by∏ profesorem ma-
tematyki na Uniwersytecie Wileƒskim. Po ukoƒczeniu
Instytutu Szlacheckiego w Wilnie w 1850 r., Józef
podjà∏ studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-
-Horkach ko∏o Orszy. Zrezygnowa∏ z nich po dwu la-
tach. Przeniós∏ si´ do Miko∏ajewskiej Szko∏y In˝ynie-
rii Wojskowej w Petersburgu. JednoczeÊnie wstàpi∏
do wojska. Po ukoƒczeniu szko∏y zosta∏ adiunktem
matematyki oraz awansowa∏ do stopnia porucznika.
Nast´pnie pracowa∏ przy budowie kolei ˝elaznej
Odessa-Kijów-Kursk. Od wyjazdu z Wilna na pe-
wien czas zaprzesta∏ praktyk religijnych, do koÊcio∏a
chodzi∏ rzadko, prze˝ywa∏ rozterki wewn´trzne na tle
religijnym, a tak˝e k∏opoty zwiàzane ze swojà naro-
dowoÊcià, s∏u˝bà w wojsku rosyjskim i zdrowiem. 
W koƒcu zdecydowa∏ si´ na wyjazd do Warszawy,
gdzie chcia∏ podjàç leczenie i mia∏ nadziej´ na zna-
lezienie pracy. W maju 1863 r. z powodów zdrowot-
nych otrzyma∏ zwolnienie z wojska.
JednoczeÊnie prze˝ywa∏ nawrócenie religijne, m.in.
pod wp∏ywem lektury „Wyznaƒ” Êw. Augustyna: nie
tylko wróci∏ do praktyk religijnych, ale przejawia∏ 
w nich szczególnà gorliwoÊç. Gdy wybuch∏o powsta-
nie styczniowe, majàc ÊwiadomoÊç jego daremnoÊci,
ale zarazem nie chcàc staç na uboczu, gdy naród
walczy, przy∏àczy∏ si´ do powstania i z nominacji Rzà-
du Narodowego w Warszawie objà∏ kierownictwo
Wydzia∏u Wojny w Wydziale Wykonawczym na Litwie.

Po upadku powstania zosta∏ aresztowany i osadzony
w wi´zieniu. W wyniku procesu skazano go na kar´
Êmierci. W wi´zieniu otacza∏a go atmosfera Êwi´to-
Êci. Wskutek interwencji krewnych i przyjació∏, a tak-
˝e z obawy, ˝e po Êmierci Polacy mogà uwa˝aç Jó-
zefa Kalinowskiego za m´czennika i Êwi´tego, w∏a-
dze carskie zamieni∏y mu wyrok na dziesi´cioletnià
katorg´ na Syberii.
Po ci´˝kich robotach, zmianach kolejnych miejsc
zsy∏ki oraz wielu prze˝yciach Kalinowski powróci∏
do kraju w 1874 r. Uzyska∏ paszport i wyjecha∏ na
Zachód jako wychowawca m∏odego ksi´cia Augu-
sta Czartoryskiego. Opiekowa∏ si´ nim przez trzy
lata. W 1877 r. Józef Kalinowski wstàpi∏ do nowi-
cjatu karmelitów w Grazu, przybierajàc imi´ Rafa∏.
Po studiach filozoficznych i teologicznych na W´-
grzech w 1882 roku otrzyma∏ Êwi´cenia kap∏aƒ-
skie. W kilka miesi´cy póêniej zosta∏ przeorem
klasztoru w Czernej, a nast´pnie w Wadowicach.
By∏ definitorem prowincjalnym i spowiednikiem 
o wyjàtkowych darach, nazwano go „ofiarà konfe-
sjona∏u”.
Zmar∏ 15 listopada 1907 r. w opinii Êwi´toÊci w Wa-
dowicach. Jego relikwie spoczywajà w koÊciele kar-
melitów w Czernej. Beatyfikowa∏ go Jan Pawe∏ II 
w 1983 r., kanonizowa∏ w roku 1991. Jest or´dow-
nikiem w sprawach trudnych i beznadziejnych.
W ikonografii Âwi´ty przedstawiany jest podczas
modlitwy, w habicie karmelity. 
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

Âwi´ty Rafa∏ Kalinowski
kap∏an, zakonnik
wspomnienie obchodzimy 20 listopada

Patron oficerów i ˝o∏nierzy

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione
Masz byç ˝o∏nierzem Jezusa Chrystusa; 

nie ˝o∏nierzem, który szuka swojej przyjemnoÊci,
lecz ˝o∏nierzem wiernym takiego Króla, 

który w pracy, w utrudzeniu, 
w cierpieniach przeby∏ ˝ywot swój.

Âw. Rafa∏ Kalinowski
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Krzy˝ówka w moro

Poziomo: 
1. … polski – pierwsze pismo polonijne w Westfalii 
i Nadrenii, za∏. w  1890 r. w Bochum przez ksi´dza F. Lis-
sa; 4. Broƒ strzelecka o takiej samej konstrukcji jak ka-
rabin, ale l˝ejsza i krótsza; 9. Symbol lantanu; 10. Oso-
ba post´pujàca wed∏ug dobrze obmyÊlanego planu; 
11. MiejscowoÊç, w której Jezus Chrystus sp´dzi∏ dzieciƒ-
stwo; 12. Potocznie o centralnym ogrzewaniu; 13. Upo-
wa˝nienie do pe∏nienia okreÊlonych funkcji uzyskane 
w wyniku wyborów, np. pos∏a lub senatora; 14. Dawna
gra w karty talià liczàcà 78 kart; 15. Polski samolot spor-
towy; 18. Potrzebna w pracowni ceramicznej; 19. Ope-
racja wojskowa polegajàca na przerzuceniu wojska na
terytorium zaj´te przez wroga; 23. Bierze udzia∏ w ak-
cjach ratowniczych; 26. W j´zykoznawstwie opuszczenie
elementu zdania ze wzgl´du na kontekst; 27. Zwiàzek,
sojusz, przymierze; 28. Opasa rogatywk´; 29. Wybitne
uzdolnienie; 30. Komórki jajowe ryb.

Pionowo: 
1. W koÊciele katolickim: symboliczny przedmiot, np.
naszyjnik zawieszony obok obrazu, ofiarowany jako do-
wód wdzi´cznoÊci lub w jakiejÊ intencji; 2. Sekretne spo-
soby, tajniki; 3. Kuleç, kuÊtykaç; 4. W KoÊciele rzymsko-
-katolickim – cz∏onek kapitu∏y przykatedralnej; tak˝e
cz∏onek zakonu kanonicznego; 5. Opanowanie, umie-
j´tnoÊç przemyÊlenia czegoÊ przed podj´ciem ostatecz-
nej decyzji; 6. Okràg∏e nakrycie g∏owy u˝ywane od 
XVI w. do dziÊ. Obecnie stanowi cz´Êç umundurowania
niektórych wojsk; 7. W szermierce dzia∏anie zaczepne
polegajàce na skierowaniu ostrza broni na wa˝ne pole
trafieƒ przeciwnika; 8. Zagadnienie poddane badaniu; 
16. W religii katolickiej okres przed Bo˝ym Narodze-
niem; 17. Przed Wigilià w niejednej wannie; 20. Od
Zamku Królewskiego w kierunku Wilanowa (Królewski);
21. MyÊl koƒcowa; 22. Chronione prawnie symbole
graficzne; 24. Duchowieƒstwo; 25. Wg. mitologii grec-
kiej wyklu∏a si´ z niego Helena Trojaƒska.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

opracowanie Dariusz Pych

Cyfry znajdujàce si´ w prawym, dolnym
rogu pól krzy˝ówki u∏o˝one od 1 do 20
utworzà has∏o, które jest rozwiàzaniem
krzy˝ówki.



Tej wycierpianej, wymodlonej, wyÊnionej przez
tyle pokoleƒ Polaków. Trzy warszawskie gma-
chy, tak wyraziÊcie wpisane w polskà histori´.
Teatr Narodowy – to z tej sceny Polacy s∏ucha-
li, gdy – jeszcze umieli s∏uchaç, nie tylko pa-
trzeç – s∏ów, które zapada∏y g∏´boko w serce 
i ÊwiadomoÊç, formowa∏y to˝samoÊç. S∏ów
Norwida, S∏owackiego, Mickiewicza, Krasiƒ-
skiego, Wyspiaƒskiego. S∏ów cz´sto proro-
czych, które wysz∏y spod piór naszych narodo-
wych wieszczów. To oni przypominali nam nie-
strudzenie, kim jesteÊmy i dla Kogo ˝yjemy.
Przestrzegali, upominali, gdy wÊród zwodni-
czych pokus Êwiata i jego powierzchownego
blichtru – b∏àdziliÊmy. Zw∏aszcza Norwid, któ-
ry prawd´ swoich s∏ów potwierdzi∏ krzy˝em ˝y-
cia. Uczyli odkrywania czystym sumieniem na-
szych dziejowych szlaków, kreÊlonych màdrà 
i pewnà r´kà Bo˝ej OpatrznoÊci…
W dawnym Pa∏acu Blanka, na skraju Placu Te-
atralnego, w tym samym ciàgu, gdzie dziÊ
usadowi∏y si´ banki, zginà∏ w Powstaniu War-
szawskim m∏ody poeta, ˝o∏nierz Krzysztof Ka-
mil Baczyƒski.
Dwa warszawskie gmachy przyglàdajàce si´
sobie wzajem. W jednym rzàdzi kurs euro, 
w drugim jeszcze bije serce narodowej kultury.
Czy to przypadkowa, nic nie znaczàca impre-
sja z przedednia Âwi´ta Niepodleg∏oÊci? 
A mo˝e nieoczekiwany symbol naszego pol-
skiego dziÊ?
Gdy podzieli∏am si´ z pewnà osobà tà obser-
wacjà, us∏ysza∏am: – przecie˝ to ju˝ niepolskie
banki, wi´c nie majà obowiàzku wywieszaç
narodowych barw… Uwaga trzeêwa i prag-
matyczna a˝ do bólu. 
Niepolski bank, ale przecie˝ w Polsce, na pol-
skiej ziemi, w której skrawek wsiàk∏o tyle po-
wstaƒczej krwi! Czy przez szacunek do gospo-
darzy tej ziemi,  taki gest solidarnoÊci to zbyt
wygórowane oczekiwanie?…
I dalszy ciàg zdarzeƒ i obserwacji, tym razem
zwiàzanych ju˝ z samym Âwi´tem Niepodle-
g∏oÊci.
Tego dnia Warszawiacy t∏umnie pojawiali si´
w trzech miejscach: na Cmentarzach, w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego i … w hiper-
marketach.
Przewodniczka wolontariuszka z Muzeum Po-
wstania Warszawskiego powiedzia∏a wr´cz, ˝e
od chwili otwarcia muzeum, w∏aÊnie w Âwi´to
Niepodleg∏oÊci ludzie przybyli najliczniej; przed
wejÊciem ustawia∏y si´ kolejki. Ca∏e wielopoko-
leniowe rodziny przychodzi∏y, by pos∏uchaç,
gdzie i w jakim rytmie bije serce Polski. Dos∏ow-
nie, bo podczas zwiedzania muzeum przyby∏ym
towarzyszy ca∏y czas dêwi´k bijàcego serca.
63. uderzenia na minut´, tyle ile dni trwa∏o po-
wstanie. Puls ˝ycia… Tu historia rzeczywiÊcie
uczy ˝ycia i sensu polskoÊci. Tu Niepodleg∏oÊç
ma ˝ywy, bo potwierdzony ofiarà wymiar.

„Dzieje twojej ziemi na grobowcach czytaj”
mówià s∏owa pieÊni z okresu pierwszego zry-
wu niepodleg∏oÊciowego Polaków z 1794 r…
Ubolewajà niektórzy, ˝e to nasze narodowe
Êwi´to takie smutne i powa˝ne, ˝e za ma∏o
b∏yskotek, fajerwerków, festynów (no có˝, sà
mo˝e w naszym kraju lepsze okazje, by wi´cej
zarobiç). A przecie˝ ci spoÊród nas, którzy sà
prawdziwie, bo wewn´trznie niepodlegli, wier-
nie odczytali sens tego dnia, przes∏anie, które
podaje wiek wiekowi. Zjawili si´ w∏aÊnie tam,
gdzie powinni, na grobach przodków, bo z ich
ofiary zmartwychwsta∏a Niepodleg∏a.
W Âwi´to Niepodleg∏oÊci mo˝na by∏o si´ te˝
przekonaç, jak wyglàdajà dzisiejsze formy
niewolnictwa w Polsce. Na jednej z g∏ównych
arterii Warszawy zobaczy∏am tego Êwiàtecz-
nego dnia na drabinie kobiety w kombinezo-
nach, pucujàce ekrany dêwi´koch∏onne…
Gdy bezrobocie ma twarz g∏odnego dziecka,
matka zrobi wszystko, by je nakarmiç. A Mat-
ki zmuszone do pracy w ten Êwiàteczny dzieƒ
w hipermarketach przez inne matki, zniewolo-
ne na∏ogiem kupowania? Czy˝by niektóre 
z nas traci∏y przyrodzonà niewieÊciej naturze
wra˝liwoÊç, zdolnoÊç do wspó∏czucia, wy-
obraêni´?

Matki z Powstania Warszawskiego tuli∏y swoje
dzieci do serca, przeciskajàc si´ z nimi przez
kana∏y. Karmi∏y je s∏oninà i burakami, byle tyl-
ko je uratowaç. – Warszawa nie umar∏a. ˚yje.
Najlepszym przyk∏adem jestem ja, mówi 
z uÊmiechem przewodniczka – wolontariuszka
po Muzeum Powstania Warszawskiego. Koƒ-
czy w ten sposób opowiedzianà z pasjà i wiel-
kim sercem powstaƒczà histori´. Przewodniczka
– powstaƒcze dziecko uratowane przez swojà
heroicznà Matk´. 
Wychodz´ z Muzeum i s∏ysz´ jeszcze jej s∏owa:
– O dacie 11 wrzeÊnia wie ca∏y Êwiat, wie, ˝e
zgin´∏o tam 3 tys. ludzi. Ten sam Êwiat nie wie
nic (albo twierdzi, ˝e by∏o to drugie powstanie
w Getcie) o Powstaniu Warszawskim. A prze-
cie˝ zgin´∏o wówczas 200 tys. ludzi, czyli ok.
3 tys. dziennie. By Êwiat pozna∏ prawd´, my
sami musimy chcieç jà najpierw przekazaç na-
szym dzieciom i sprawiç, by poczu∏y si´ dum-
ne ze swojej heroicznej historii. Tak jak zrobi∏a
to Matka naszej przewodniczki po Muzeum
Powstania Warszawskiego…
Jeszcze bije serce Niepodleg∏ej. Póki ˝yjà Mat-
ki Polki, które wiedzà, kim sà.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Wolni, niepodlegli?... Ludziom nic dzisiaj
po dumkach wolnoÊci.

Darmo si´ z˝ymasz
– im tylko potrzeba 
handlu spokojnoÊci.

Zygmunt Krasiƒski

Na klasycystycznej fasadzie Teatru Wielkiego i Narodowego, targane jesiennym wiatrem, ∏opoczà bia∏o-czerwone flagi.
JesteÊmy w samym sercu Warszawy. To ta fasada, od strony placu Pi∏sudskiego, sta∏a si´ t∏em dla  papieskiego o∏tarza, przy którym 
Ojciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II og∏osi∏ B∏ogos∏awionymi 108. m´czenników II wojny Êwiatowej. Naprzeciw gmachu teatru – siedziby banków
i luksusowych sklepów.  Tutaj brak polskich flag. Ale ju˝ nieopodal, za rogiem, gdzie z czasów Powstania Warszawskiego zachowa∏y si´
ruiny Reduty – Banku Polskiego - bieli i czerwieni nie brakuje.
Przecie˝ nazajutrz nasze Êwi´to narodowe – Âwi´to Niepodleg∏oÊci.

Herb Warszawy ma twarz m∏odej poetki, która zgin´∏a w Powstaniu Warszawskim Katarzyny Krachelskiej.
Fragment ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego.

(ej)



Ju˝ po raz 11. wr´czone zosta∏y „Buzdy-
gany 2004 r.“, nagrody przyznawane
przez  tygodnik „Polska Zbrojna“. WÊród
6. tegorocznych laureatów  wyró˝nienia,
zyskujàcego coraz wi´kszy presti˝  w Êro-
dowisku wojskowym, znalaz∏ si´ Abp S∏a-
woj Leszek G∏ódê.

Posrebrzane repliki XVI-wiecznej
oznaki godnoÊci oficerskiej przyzna-
je kapitu∏a z∏o˝ona z ubieg∏orocz-
nych laureatów. W tym roku gre-
mium to wybiera∏o  spoÊród 43 no-
minowanych do tej nagrody. Laure-
atami „Buzdyganów 2004“ zostali:
p∏k Stefan Chmur, szef Zarzàdu Plano-
wania  Rozwoju Si∏ Zbrojnych SG WP,
in˝. Roman Dufrene, dyrektor Prze-
mys∏owego Instytutu Telekomunika-
cji, Abp gen. dyw. S∏awoj Leszek
G∏ódê, gen. bryg. Kazimierz Jakle-
wicz, dowódca 17 Brygady Zmecha-
nizowanej, Andrzej Siezieniewski,
prezes Zarzàdu Polskiego Radia S.A.
kpt. mar. Dorota Stachura.
UroczystoÊç wr´czenia nagród odby-
∏a si´ 8 listopada w Centrum Konfe-
rencyjnym WP w Warszawie. W roli
prezenterów wystàpili: Agnieszka
Grochowska aktorka, córka redak-
tora naczelnego „Polski Zbrojnej”,
p∏k. Janusza Grochowskiego oraz
profesor szwejkologii, znany publi-
cysta krakowski – Leszek Mazan.

WÊród goÊci oprócz ekipy dotychczasowych
„buzdyganowców”, byli: Minister Obrony Na-
rodowej Jerzy Szmajdziƒski, wiceministrowie
Andrzej Topik, Maciej Górski, Szef Sztabu Ge-
neralnego Gen. Broni Czes∏aw Piàtas. Go-
Êciem imprezy by∏ równie˝ Biskup Polowy WP,
Gen. Bryg. Tadeusz P∏oski. 

Jak podkreÊlajà  twórcy i organizatorzy „Buz-
dyganów” – Polska Zbrojna i Dom Wydawni-
czy Bellona, nagrody te trafiajà do ràk tych,
którzy wnoszà najwi´kszy wk∏ad do umacnia-
nia obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa,
kszta∏towania nowego wizerunku Wojska Pol-
skiego oraz do rozwoju myÊli techniczno-
-obronnej i gospodarczo-technologicznej in-
tegracji z NATO. (ej)

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏o-
ski 14 listopada 2004 r. wprowadzi∏ 
w urzàd proboszcza Parafii Katedry Polo-
wej pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny Królo-
wej Polski ks. pra∏. pp∏ka Roberta Mo-
krzyckiego. Dotychczasowy proboszcz 
parafii Katedry ks. p∏k Krzysztof Wyl´˝ek
zosta∏ mianowany proboszczem parafii
garnizonowej pw. Âw. Rafa∏a Kalinowskie-
go w Warszawie-Rembertowie. 

Na poczàtku Mszy Êw. ks. kmdr por. Leon
Szot, Kanclerz Kurii Polowej WP odczyta∏ de-
kret nominacyjny ks. pp∏ka Mokrzyckiego.  
Nowo mianowany proboszcz podszed∏ do o∏-
tarza, na którym le˝a∏o Pismo Âwi´te, po∏o˝y∏
na nim prawà d∏oƒ i z∏o˝y∏ wyznanie wiary. 
Po wyznaniu wiary Bp P∏oski powiedzia∏: „Ja-
ko Biskup Polowy Wojska Polskiego mianowa-
∏em ci´ proboszczem parafii Katedry Polowej
WP w Warszawie pw. NajÊwi´tszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski. Pozdrawiam ci´ w imieniu
wszystkich kap∏anów i wiernych tej wspólnoty
parafialnej, która zosta∏a ci powierzona. Weê-
mij na siebie obowiàzki proboszcza w tej pa-
rafii i prowadê dalej pos∏ugiwanie swoich po-
przedników jako nauczyciel, kap∏an i pasterz
wszystkich wiernych powierzonych twojej pa-
sterskiej trosce”.
Ks. pp∏k Mokrzycki odpowiedzia∏: „Ufajàc Bo-
˝ej pomocy i wsparciu ca∏ej parafii, b´d´ si´
troszczy∏, aby s∏u˝yç tej wspólnocie parafialnej
ku czci Bo˝ej i dla zbawienia ludzi”.
Nast´pnie Biskup Polowy WP przekaza∏ nowe-
mu proboszczowi klucze do Katedry, mówiàc:
„Pan niech b∏ogos∏awi twoje wejÊcie do Êwiàty-

ni tej wspólnoty parafialnej. Przekazuj´ ci klucze
koÊcio∏a i wszystkich innych budynków tej para-
fii. Prosz´ otwieraj t´ Êwiàtyni´ wszystkim, którzy
szukajà Boga. Niech stanie si´ ona centrum ˝y-
cia parafialnego. Kieruj i zarzàdzaj tà parafià,
tak jak zosta∏o ci to polecone – jako niezmordo-
wany pracownik w winnicy Paƒskiej”. 
Pierwszym proboszczem Katedry Polowej po
przywróceniu Ordynariatu Polowego WP by∏
w latach 1991-1999 Êp. ks. p∏k pra∏. Tadeusz

D∏ubacz. W latach 1999-2004 r. funkcj´ pro-
boszcza pe∏ni∏ ks. p∏k pra∏. January Wàtroba.
W roku 2004 funkcje proboszcza pe∏nili ks.
mjr Edwin Czach i ks. p∏k Krzysztof Wyl´˝ek. 
Ks. pra∏. pp∏k Robert Mokrzycki jest kap∏anem
diecezji rzeszowskiej. Pos∏ug´ kapelana w Or-
dynariacie Polowym WP pe∏ni od 1 wrzeÊnia
1996 r. Ks. pp∏k Mokrzycki jest dyrektorem
Caritas Ordynariatu Polowego WP. 

(R. Ch.)
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Nowy proboszcz Katedry Polowej WP
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Nowym proboszczem Katedry Polowej zosta∏ ks. pp∏k. pra∏at Robert Mokrzycki



W 70. roku ˝ycia i 46. roku kap∏aƒstwa
zmar∏ w K´trzynie Ê.p. Ks. Pu∏kownik Ma-
rian Sternik, który w latach 1978-1996
pracowa∏ jako kapelan w duszpasterstwie
wojskowym. W imieniu Biskupa Polowe-
go, gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego tele-
gram kondolencyjny odczyta∏ na zakoƒ-
czenie liturgii pogrzebowej ks. p∏k Tadeusz
Bieniek, proboszcz KoÊcio∏a Garnizono-
wego pw. Niepokalanego Pocz´cia Naj-
Êwi´tszej Maryi Panny w Lublinie.

UroczystoÊci pogrzebowe odby∏y si´ 11 listo-
pada 2004 r. w rodzinnej parafii Zmar∏ego, 
w Abramowie. Liturgii pogrzebowej przewod-
niczy∏ Ks. Bp Ryszard Karpiƒski, kolega Ê.p.
Ks. Sternika z seminarium. W koncelebrze
uczestniczy∏o 60. kap∏anów: w tym profesoro-
wie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
i ksi´˝a kapelani wojskowi. Na zakoƒczenie
Mszy Êw. pogrzebowej g∏os zabra∏ m.in. pro-
boszcz parafii Chmiel, w której ks. Sternik,
przed przyjÊciem do duszpasterstwa wojsko-

wego, przez 12. lat by∏ proboszczem. Â.p. Ks.
Sternik, jak podkreÊli∏ proboszcz z Chmiela,
mia∏ ˝ywy kontakt ze swoimi by∏ymi parafia-
nami: interesowa∏ si´ ich problemami, pisa∏
listy. W∏àcza∏ si´ te˝ w bie˝àce ˝ycie parafii
Chmiel. Na trzy dni przed Êmiercià przewod-
niczy∏ pasterce Maryjnej w Chmielu z okazji
peregrynacji Obrazu Matki Bo˝ej Cz´sto-
chowskiej. Wspomina∏ równie˝ Zmar∏ego ka-
p∏ana jego przyjaciel, ks. ˚uchnik z K´trzyna.
Ks. p∏k Marian Sternik zosta∏ pochowany na
cmentarzu w Abramowie (diecezja lubelska). 
Ks. p∏k Marian Sternik urodzi∏ si´ 19 listopa-
da 1934 r. w miejscowoÊci Izabelmont (para-
fia Abramów). Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ 
w dniu 19 kwietnia 1959 r. w Lublinie. Jako
wikariusz pracowa∏ w parafiach: Abramowice
(1959-64), Modliborzyce (1964-65), Tarno-
gród (1965-66) oraz jako proboszcz parafii
Chmiel (1966-78). Po Êmierci kapelana fron-
towego, ks. p∏k. Piotra Mazurka, w 1978 
roku, zosta∏ przyj´ty na etat kapelana wojsko-
wego w Generalnym Dziekanacie Wojska Pol-
skiego. Pracowa∏ najpierw w Parafii Wojsko-
wej w Kaliszu: tu odrestaurowa∏ plebani´.
Gromadzi∏ inteligencj´ tego miasta. Nast´p-
nie by∏ proboszczem w Parafii Cywilno-Woj-
skowej w Poznaniu. Zbudowa∏ dom kateche-
tyczny, wyremontowa∏ mieszkania dla ksi´˝y
katechetów. 

(tb, ej)

W UroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych,
1 listopada 2004 r.,  Biskup Polowy
WP ks. p∏k dr Tadeusz P∏oski nawie-
dzi∏ groby ˝o∏nierzy poleg∏ych pod-
czas II wojny Êwiatowej, kapelanów
i osób cywilnych na Cmentarzu Po-
wàzkowskim w Warszawie. Ks. Bi-
skup zatrzyma∏ si´ w modlitewnej
zadumie przy grobach powstaƒców
warszawskich, przy symbolicznym
pomniku pomordowanych w Katy-
niu i innych miejscach na Wscho-
dzie, ˝o∏nierzy Armii Krajowej, osób
represjonowanych oraz ks. pra∏.
p∏k. Jana Mrugacza i Marka Kotaƒ-
skiego.

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
przewodniczy∏ Mszy Êwi´tej koncelebrowanej
5 listopada 2004 r. w Katedrze Polowej WP,
podczas której pob∏ogos∏awi∏ sztandar Stowa-
rzyszenia Saperów Polskich.
Msz´ Êwi´tà koncelebrowali ks. p∏k pra∏. Ja-
nuary Wàtroba – kapelan saperów oraz ks.
mjr Józef Tymczuk – kapelan II Mazowieckiej

Brygady Saperów w Kazuniu. Ks. Wàtroba 
w kazaniu powiedzia∏ mi´dzy innymi o zas∏u-
gach saperów polskich zarówno w kraju jak 
i w misjach pokojowych za granicà. Kazno-
dzieja wskaza∏, i˝ ten jest uczniem Chrystusa,
kto opiekuje si´ innymi poÊwi´cajàc w chwi-
lach szczególnych ofiar´ najwy˝szà – swoje
˝ycie. Saperzy wiedzà o tym najlepiej jak cz´-
sto zagro˝one jest ich ˝ycie. To ryzyko wpisa-
ne jest w ich formacj´ wojskowà – najbardziej
ze wszystkich rodzajów wojsk.

Na koniec powiedzia∏ ks. Wàtroba: Niech ten
dzieƒ b´dzie ho∏dem dla tych saperów, którzy
odeszli na wiecznà wart´ oraz tych ˝yjàcych,
wykonujàcych odpowiedzialne zadania, zwià-
zane z rozminowywaniem w kraju i na Êwie-
cie. Niech stanowi okazj´ do dumy i zach´t´
do wykonywania swych zadaƒ na jak najwy˝-
szym poziomie – zakoƒczy∏ Kapelan Saperów.
W liturgii uczestniczyli: Prawos∏awny Ordyna-
riusz Polowy bp gen. bryg. Miron Chodakow-
ski oraz Naczelny Kapelan Ewangelickiego
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Warszawa-Bemowo
W uroczystoÊç NajÊwi´tszej Marii Panny Ostro-
bramskiej – 16 listopada 2004 r., b´dàcà jed-
noczeÊnie odpustem ku czci Matki Bo˝ej Ostro-
bramskiej w Warszawie–Bemowie, Mszy Êwi´tej
koncelebrowanej przewodniczy∏ Kanclerz Kurii
Polowej ks. kmdr por. dr Leon Szot. Koncele-
bransami byli: ks. pra∏. Stefan Zambrzuski –
dziekan dekanatu jelonkowskiego, ks. p∏k dr
Kazimierz Tuszyƒski – dziekan stra˝y granicz-
nej, ks. pp∏k Bogdan Radziszewski – notariusz
Kurii Polowej WP, ks. pp∏k pra∏. Robert Mokrzyc-
ki – proboszcz Katedry Polowej WP oraz gospo-
darz parafii ks. p∏k Jan Domian – kapelan przy
Urz´dzie Prezydenta RP i proboszcz parafii pw.
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej na Bemowie.

Podczas liturgii s∏owo do zebranych skie-
rowa∏ ks. p∏k Tuszyƒski, który nawiàza∏ do
tradycji powstania obrazu Matki Boskiej
Ostrobramskiej oraz naucza∏ dlaczego
nazywamy Maryj´ – Matkà Mi∏osierdzia.
Na koniec powiedzia∏: Kochajmy Maryj´ 
i módlmy si´ cz´sto do Niej. T́  mi∏oÊç wy-
ra˝ajmy poprzez naÊladowanie Jej cnót,
szczególnie poddania si´ woli Bo˝ej i po-
Êwi´cenia na rzecz drugich. A kiedy ju˝
brakuje nam si∏, tulmy si´ do Niej wo∏a-
jàc: ,,Matko Mi∏osierdzia, pod Twojà obron´
si´ uciekamy”.
We Mszy Êwi´tej uczestniczy∏y w∏adze dzielni-
cy Bemowo z burmistrzem W∏odzimierzem
Ca∏kà, generalicja, oficerowie, chorà˝owie,

˝o∏nierze s∏u˝by zasadniczej oraz wspólnota
parafialna.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a procesja euchary-
styczna ze Êwiecami wokó∏ Êwiàtyni.

(am)

Polski kapelan
odprawi∏ pierw-
szà Msz´ Êw. 
w nowej polskiej
bazie
Ks. pp∏k Krzysztof Karpiƒski, kape-
lan Wielonarodowej Dywizji Cen-
trum-Po∏udnie w Iraku odprawi∏
pierwszà Msz´ Êw. w nowej pol-
skiej bazie w Ad Diwaniyah. W no-
wej bazie b´dzie mieÊci∏o si´ do-
wództwo Wielonarodowej Dywizji.
We Mszy Êw. uczestniczy∏ gen.
bryg. Ryszard Sorokosz, zast´pca
dowódcy Dywizji. 
Dotychczasowa siedziba dowódz-
twa Camp Babilon zostanie prze-
kazana do po∏owy grudnia 2004 r.
w∏adzom irackim. 
W rozmowie z NS ks. pp∏k Karpiƒ-
ski powiedzia∏, ˝e Msza Êw. celebrowana by∏a
w kaplicy mieszczàcej si´ w budynku koszaro-
wym. Kaplica jest pod wezwaniem Matki Bo-
˝ej. – WczeÊniej z kaplicy korzystali ˝o∏nierze
hiszpaƒscy, którzy stacjonowali w An Diwaniyah

– wyjaÊni∏ polski kapelan. Obecnie w bazie
przebywajà jeszcze amerykaƒscy Marines,
którzy tak˝e korzystajà z kaplicy. 
W pomieszczeniach obok kaplicy mieszka ks.
pp∏k Karpiƒski. 

Oprócz ks. pp∏k Karpiƒskiego pos∏ug´ kape-
laƒskà w Iraku pe∏nià: ks. pp∏k Czes∏aw Ol-
szak w Karbali i ks. mjr Henryk Kaczmarek 
w Al Kut. 

(R. Ch.) 

16-30 listopada 2004 15

„Nasza S∏u˝ba“– pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny– pp∏k dr Adam Mazur, starszy redaktor–El˝bieta Szmigielska-Jezierska,
Rafa∏ Chromiƒski, obs∏uga internetu – st. chor. Jaros∏aw Berkieta. Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego 4, 
tel./fax: 687-33-01, tel. 687-31-30, fax: 826-93-37, e-mail: naszasluzba@ordynariat.opoka.org.pl; 
Redakcja nie zwraca tekstów niezmówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytu∏ów.
Opracowanie graficzne, sk∏ad, ∏amanie, korekta i druk: Zak∏ady Graficzne TAURUS S.p. z o.o., 05-074 Halinów, Kazimierów 13, tel./fax: 783 66 82, 783 60 00

ISSN 1231-6911

Duszpasterstwa Wojskowego ks. bp p∏k Ry-
szard Borski oraz licznie zgromadzeni saperzy
z gen. bryg. Januszem Lalkà – Szefem In˝y-
nierii Wojskowej.
Prezes Stowarzyszenia Saperów gen. bryg. Ry-
szard ˚uchowski wr´czy∏ medale pamiàtkowe
stowarzyszenia bpowi P∏oskiemu oraz bisku-
pom: Chodakowskiemu i Borskiemu.
Przed b∏ogos∏awieƒstwem modlitwy ekume-
niczne odmówili biskupi bratnich ordynaria-
tów polowych: prawos∏awnego i ewangelic-
kiego.
Po Mszy uczestnicy udali si´ pod pomnik sa-
pera, gdzie oddali ho∏d poleg∏ym saperom
sk∏adajàc wieƒce i kwiaty.

(am)



Fot. Rafa∏ C
hrom

iƒski

Cmentarz wojenny na Monte Cassino Cmentarz wojenny na Monte Cassino 
– grób Biskupa P– grób Biskupa Polowego Józefa Folowego Józefa Feliksa Gawliny (1892–1964)eliksa Gawliny (1892–1964)


