
11  ((220044)) SSttyycczzeeƒƒ  22000088 ISSN 0867-8952



KOMBATANT nr 1/2008 2

Caritas Wojskowa

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego to jedyna dzia∏ajàca w strukturach wojska orga-
nizacja charytatywna na Êwiecie. Obecnie funkcjonuje w kraju w ramach Garnizonowych Zespo-
∏ów Caritas przy parafiach wojskowych oraz za granicà podczas misji pokojowych i stabilizacyj-
nych pe∏nionych przez polskich ˝o∏nierzy. Upowszechnia te˝ treÊci patriotyczne, wojskowe i re-
ligijne. Jej patronem jest Êw. Marcin z Tours.

Agata Eratowska

Pomoc humanitarna i duchowe wsparcie

Nadrz´dnà w∏adz´ nad Caritas Ordy-
nariatu Polowego WP sprawuje bp po-
lowy gen. dyw. Tadeusz P∏oski, a w jego
imieniu bie˝àcà pracà kieruje wikariusz
biskupi ds. charytatywnych, dyrektor
Caritas ks. pra∏at p∏k Robert Mokrzycki. 

Dzia∏alnoÊç charytatywna w parafiach
wojskowych by∏a prowadzona od poczàt-
ku ich istnienia. 12 marca 1996 r. bp po-
lowy WP S∏awoj Leszek G∏ódê ujednoli-
ci∏ jà i scentralizowa∏, powo∏ujàc dekre-
tem Caritas Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego. Od tego czasu Caritas
Wojskowa funkcjonuje na mocy w∏asne-
go statutu jako autonomiczny podmiot
prawa koÊcielnego i cywilnego. Jej pierw-
szym dyrektorem w latach 1996–1999 by∏
nie˝yjàcy ju˝ ks. p∏k Tadeusz D∏ubacz.

Caritas Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego funkcjonuje w kraju w ra-
mach 87. Garnizonowych Zespo∏ów
Caritas przy parafiach wojskowych,
w tym oÊmiu Zespo∏ów Akademickich
oraz za granicà, tam gdzie misje poko-
jowe i stabilizacyjne pe∏nià polscy ˝o∏-
nierze – w Iraku, Afganistanie, Koso-
wie, Syrii i na Wzgórzach Golan. 

Jednostki Caritas rozpoznajà potrze-
by i Êwiadczà pomoc ubogim, poszko-
dowanym w kataklizmach i konfliktach
zbrojnych. Mobilizujà tak˝e lokalne
spo∏ecznoÊci parafialne do charytatyw-
nej dzia∏alnoÊci na rzecz ludzi ˝yjàcych
w skrajnym ubóstwie, w s∏u˝bie chorym
i niepe∏nosprawnym. 

W kraju

BezpoÊrednia pomoc
humanitarna w postaci
darów jest niezwykle po-
trzebna, ale nie mniej
wa˝na jest dzia∏alnoÊç
oÊrodków „Wsparcia
Bliêniego” w Che∏mie
i „Dobrego Samarytani-
na” w Gdyni, które pod-
czas roku szkolnego do-
˝ywiajà codziennie oko-
∏o tysiàca dzieci. Pomoc
potrzebujàcym to tak˝e
organizowanie letniego
wypoczynku w Bieszcza-
dach i nad morzem dla
czterech tysi´cy dzieci
z ubogich rodzin w kraju
i polskich rodzin z Ukra-
iny i Bia∏orusi. 

Za granicà

Oprócz konwojów z pomocà humani-
tarnà do ofiar konfliktów zbrojnych i kl´sk
˝ywio∏owych (leki, sprz´t medyczny, ˝yw-
noÊç) i transportów dla nich Caritas Woj-
skowa realizuje d∏ugofalowe projekty.
Jednymi z nich by∏o oddanie do u˝ytku
ambulatorium w Drajkovcach w Kosowie,
na terenie zamieszka∏ym przez zwaÊnio-
nych Serbów i Albaƒczyków oraz budowa
polikliniki pod Karbalà w Iraku i zorgani-

AAuuttoorrkkaa  jjeesstt  pprraaccoowwnniikkiieemm  CCaa--
rriittaass  OOrrddyynnaarriiaattuu  PPoolloowweeggoo
WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo

Konwój z pomocà humanitarnà dla sierociƒca
w Charikar, Afganistan, 2005 r.
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zowanie zaplecza medycznego dla dwóch
domów dziecka w Al Hilach w tym˝e kra-
ju. Caritas Ordynariatu Polowego WP sys-
tematycznie zaopatruje w leki ludnoÊç cy-
wilnà w Iraku i Afganistanie, a dystrybucjà
tych darów zajmujà si´ kapelani i ˝o∏nie-
rze polskich kontyngentów wojskowych. 

Przy wspó∏pracy z Departamentem
Wychowania i Promocji ObronnoÊci
Ministerstwa Obrony Narodowej Cari-
tas upowszechnia fonogramy z nagra-
niami najpi´kniejszych pieÊni i utworów
muzycznych o treÊciach patriotycznych,
wojskowych i religijnych.
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Dzieci z Charikar
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JJaakkiiee  wwaarrttooÊÊccii  ssttoojjàà  uu ppooddssttaaww  ppooss∏∏uu--
ggii  KKooÊÊcciioo∏∏aa  ddllaa  ppoollsskkiicchh  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy,,  kkttóó--
rrzzyy  ssàà  oobbrrooƒƒccaammii  oojjcczzyyzznnyy??  

WartoÊci te zamykajà si´ w haÊle:
„Bóg – Honor – Ojczyzna”. To zawo∏a-
nie by∏o dewizà polskiego rycerstwa
i odziedziczy∏o je wspó∏czesne wojsko.
Dewiza ta towarzyszy∏a polskiemu ˝o∏-
nierzowi przez wieki. Mówiàc o WP
mam na myÊli pewnà ciàg∏oÊç – ca∏oÊç,
której tradycje by∏y tworzone przez
wieki, „z dziada, pradziada; z ojca na
syna”, nie mo˝na wi´c zanegowaç tej
tradycji, motywujàcej pokolenia ludzi,
którzy oddali ˝ycie s∏u˝bie ojczyênie.
Dlatego te˝ wspó∏czesne WP jest kon-
tynuatorem tego, co tworzono przez
wieki, co jest dobre, bo tworzy etos pol-
skiego ˝o∏nierza. 

Bóg – to imi´ naszego Stwórcy, od
którego wszystko pozostaje w mo˝noÊci
i od Którego wszystko zale˝y. Którego
prosimy o b∏ogos∏awieƒstwo w trud-
nych chwilach. Przez wieki naród polski
mia∏ oparcie w Panu Bogu. To imi´,
z którym nasz naród zwiàza∏ swojà to˝-
samoÊç. 

Honor to cnota, która nie pozwala
byç cz∏owiekiem zamieszanym w nieja-
sne uk∏ady, wyrzec si´ Polski i jej to˝sa-
moÊci. Nakazuje byç dumnym z przyna-
le˝noÊci do naszego narodu. 

Poj´cie ojczyzna ma êród∏os∏ów
w s∏owie ojcowizna. Wiemy, czym jest
spuÊcizna, którà przekazuje ojciec dzie-
ciom. Nikt nie chce si´ jej sprzeniewie-
rzyç, dba o nià, chroni jà i – je˝eli trze-
ba – broni. Tak te˝ jest z ojczyznà, na
którà sk∏adajà si´: nie tylko ziemia,
którà zamieszkujemy, ale tak˝e duch
narodu, czyli religia, kultura, j´zyk, lite-
ratura… 

Dlatego te˝ dzisiaj, kiedy b∏ogos∏awi´
sztandary wojskowe, widz´ na ka˝dym
z nich wyhaftowanà t´ dewiz´: Bóg,
Honor, Ojczyzna. W modlitwie wypo-

Docieram tam, gdzie sà nasi ch∏opcy

wiadam s∏owa, ˝e „jest to Êwi´toÊç”,
której ka˝dy ˝o∏nierz ma obowiàzek
broniç. 

JJaakkiiee  cceecchhyy  kksszzttaa∏∏ttuujjee  dduusszzppaasstteerrssttwwoo
wwoojjsskkoowwee  ii jjaakkii  mmaa  wwpp∏∏yyww  nnaa  wwyycchhoowwaa--
nniiee  ww kkiieerruunnkkuu  cchhrrzzeeÊÊcciijjaaƒƒsskkiieejj  ooddppoo--
wwiieeddzziiaallnnooÊÊccii  zzaarróówwnnoo  ddoowwóóddccyy,,  jjaakk
ii ˝̋oo∏∏nniieerrzzaa  wwyykkoonnuujjààcceeggoo  rroozzkkaazzyy??  

Zjawisko globalizacji dociera rów-
nie˝ do m∏odych ludzi, którzy stajà si´
˝o∏nierzami. Z chwilà przekroczenia
bram koszar ta rzeczywistoÊç wyglàda
jednak troch´ inaczej. ˚o∏nierz nie tyl-
ko pe∏ni s∏u˝b´, ale od samego poczàt-
ku jest poddawany wychowaniu zgod-
nie z etosem ˝o∏nierza. Organizowane
sà zaj´cia z etyki normatywnej, kapela-
ni prowadzà spotkania, podczas któ-
rych poruszane sà zagadnienia zwiàza-
ne z wychowaniem patriotycznym. 

Duszpasterstwo wojskowe jest ukie-
runkowane na kszta∏towanie chrzeÊcijaƒ-
skiej postawy odpowiedzialnoÊci w duchu
pos∏uszeƒstwa dowódcy. ˚o∏nierz sk∏ada
przysi´g´, ˝e b´dzie broni∏ ojczyzny na-
wet za cen´ w∏asnego ˝ycia. To jest prze-

jaw patriotyzmu, niezb´dnego do zrozu-
mienia naszej to˝samoÊci narodowej. 

JJaakkaa  jjeesstt  rroollaa  OOrrddyynnaarriiaattuu  PPoolloowweeggoo
ww kksszzttaa∏∏ttoowwaanniiuu  ttrraaddyyccjjii  nnaarrooddoowweejj
ii ww jjaakkiicchh  ffoorrmmaacchh  uucczzeessttnniicczzàà  ww nniieejj
kkoommbbaattaannccii??  

Duszpasterstwo wojskowe nale˝y do
grupy duszpasterstw specjalistycznych,
zwiàzanych z konkretnà grupà spo∏ecznà. 

Duszpasterstwo to po swoim powro-
cie do koszar w 1991 r. wypracowa∏o so-
bie metody pracy z ˝o∏nierzami. Wielkie
zas∏ugi w tym wzgl´dzie ma mój po-

kapelani wojskowi

Dzisiaj, kiedy b∏ogos∏awi´ sztandary wojskowe, widz´ na ka˝dym
z nich wyhaftowanà dewiz´: Bóg, Honor, Ojczyzna. W modlitwie wy-
powiadam s∏owa, ˝e „jest to Êwi´toÊç”, której ka˝dy ˝o∏nierz ma
obowiàzek broniç – mówi w rozmowie z „Kombatantem” bp polowy
Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski.

Bp polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski
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Bp P∏oski z ˝o∏nierzami w czasie pielgrzymki, 2006 r. 
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przednik, abp S∏awoj Leszek G∏ódê. Nie
tylko tworzy∏ on duszpasterstwo, ale mu-
sia∏ walczyç o zmian´ mentalnoÊci ˝o∏-
nierza polskiego – otwartego na Pana
Boga i ró˝norodnoÊç w postrzeganiu
rzeczywistoÊci. Duszpasterze wojskowi
to w wi´kszoÊci ksi´˝a, którzy wczeÊniej
mieli doÊwiadczenia s∏u˝by wojskowej.
Na przyk∏ad odbyli zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà lub studiowali w szko∏ach woj-
skowych, bàdê wywodzà si´ z wojsko-
wych rodzin. Te doÊwiadczenia pozwala-
jà dobrze rozumieç Êrodowisko wojsko-
we i wychodziç naprzeciw ró˝nym inicja-
tywom i oczekiwaniom ˝o∏nierzy. 

Wojsko zawsze czynnie kszta∏towa∏o
tradycje narodowe poprzez podtrzymy-
wanie ÊwiadomoÊci narodowej oraz obro-
n´ niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci naszego

kraju. Wielkà rol´ w tym zakresie odgry-
wajà kombatanci, którzy sà nie tylko
Êwiadkami. Dla m∏odszych pokoleƒ to
nauczyciele patriotyzmu i kszta∏towania
tradycji narodowej. Stanowià „pas trans-
misyjny” pomi´dzy przesz∏oÊcià a teraê-
niejszoÊcià. I za to jesteÊmy im wdzi´czni. 

JJaakkaa  jjeesstt  ww ttyymm  pprroocceessiiee  rroollaa  bbiisskkuuppaa
ppoolloowweeggoo??  

Misja biskupa polega na byciu ze swo-
jà owczarnià, tak jak w rodzinie ojciec
jest ze swoimi dzieçmi. Tak samo w woj-
sku staram si´ byç i uczestniczyç w ˝yciu
ka˝dego ˝o∏nierza, od tych z najni˝szym
stopniem po tych z najwy˝szym, od naj-
m∏odszych ˝o∏nierzy po najstarszych we-
teranów. Docieram tam, gdzie sà nasi
ch∏opcy – synowie polskich rodzin. My-
Êl´, ˝e oni tego oczekujà, aby byç z nimi
w tych radosnych, podnios∏ych chwilach
s∏u˝by, ale równie˝ w tych smutnych
i trudnych. W∏aÊnie tak staram si´ wy-
pe∏niaç biskupie pos∏ugiwanie. 

PPrroosszz´́  oo oocceenn´́  wwaarruunnkkóóww  pprroowwaaddzzee--
nniiaa  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  dduusszzppaasstteerrsskkiieejj  ww cczzaa--
ssaacchh  rrzzààddóóww  kkoommuunniissttyycczznnyycchh..  

W czasach komunistycznych wojsko
by∏o dalekie od KoÊcio∏a. Obecnie sytu-
acja si´ zmieni∏a, ale przecie˝ wielu lu-
dzi wówczas pracujàcych zawodowo
w wojsku dzisiaj jest równie˝ ˝o∏nierza-
mi. Ca∏e spo∏eczeƒstwo przez lata rzà-
dów komunistycznych odczuwa∏o g∏ód
Boga, wojsko nie by∏o wi´c tutaj wyjàt-

kiem. Wojsko zapewne bardziej by∏o in-
doktrynowane ni˝ inne grupy spo∏eczne,
ale wi´kszoÊç ˝o∏nierzy: genera∏ów, cho-
rà˝ych, podoficerów prowadzi∏o ˝ycie
religijne, czasami ukryte podobnie jak
w pierwszych wiekach chrzeÊcijaƒstwa.
To sà autentyczni Êwiadkowie Chrystu-
sa, którzy sà oddani ojczyênie, KoÊcio∏o-
wi i wojsku, bo przecie˝ ono zawsze by-
∏o zwiàzane z chrzeÊcijaƒstwem. 

Przemiany i powrót duszpasterstwa
do WP pozwoli∏o znormalizowaç t´ sy-
tuacj´, wyjÊç z katakumb. ˚o∏nierz, tak
jak ka˝dy cz∏owiek ma potrzeb´ wiary,
którà znajdujemy w KoÊciele Chrystuso-
wym. MyÊl´, ˝e nikt w WP nie wyobra˝a
ju˝ sobie sytuacji oddalenia od KoÊcio-
∏a, utrudniania wyznawania wiary. Po 19
latach przemian i 17 latach obecnoÊci
duszpasterstwa wojskowego, mo˝emy
powiedzieç z dumà, ˝e je˝eli by∏y jakieÊ
zaleg∏oÊci z tamtych lat, to dzisiaj zosta-
∏y nadrobione i nikogo nie dziwi, ˝e sà
Msze Êw. odprawiane z ceremonia∏em
wojskowym, ˝o∏nierze w mundurach idà
do koÊcio∏a, biorà Êluby, jadà na piel-
grzymki do sanktuariów i biorà udzia∏
w spotkaniach z Ojcem Âwi´tym. 

OOrrddyynnaarriiaatt  PPoolloowwyy  mmaa  ttee˝̋  ww∏∏aassnnyy  CCaa--
rriittaass..  JJaakkiiee  ssàà  ffoorrmmyy  jjeeggoo  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii??
WW jjaakkiimm  zzaakkrreessiiee  ddzziiaa∏∏aanniiaa  ttee  oobbeejjmmuujjàà
uucczzeessttnniikkóóww  mmiissjjii??  

Caritas ka˝dego roku organizuje wypo-
czynek wakacyjny w Bieszczadach i Ust-
ce dla kilku tysi´cy dzieci z rodzin woj-
skowych, dzieci z Ukrainy i Bia∏orusi.

Caritas Wojskowa dociera wsz´dzie
tam, gdzie kataklizmy niszczà ludzkie do-
bytki, niosàc pomoc w postaci niezb´d-
nych Êrodków do ˝ycia: lekarstw, ˝ywno-
Êci i odzie˝y. Tej pomocy doÊwiadczyli
Serbowie, Albaƒczycy, mieszkaƒcy Mace-
donii, Kosowa, BoÊni, Pakistanu, Iraku. 

Caritas Wojskowa bra∏a udzia∏ w zor-
ganizowaniu sierociƒca dla afgaƒskich
dzieci w Charikar i Polikliniki w Karbali.
Przy pomocy Caritas wybudowano am-
bulatorium w Drajkowcach w Kosowie. 

Pomoc naszej wojskowej Caritas docie-
ra do ludnoÊci Iraku i Afganistanu. Przed
Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia nasza Cari-
tas przekaza∏a dwie tony rzeczy potrzeb-
nych dla dzieci z Afganistanu. 

zob. tak˝e s. 2
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Podczas roz∏adunku paczek z pomocà humanitarnà dla ludnoÊci w Afganistanie
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Spotkanie op∏atkowe z kombatantami, 2007 r. 



Ordynariat Polowy przywrócono
w Polsce po opublikowaniu przez Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II, 21 stycznia
1991 r., bulli nominacyjnej dla biskupa
polowego Wojska Polskiego i dekretów
Kongregacji do Spraw Biskupów. 

Ingres biskupi do Katedry Polowej
Wojska Polskiego odby∏ si´ 22 lutego
1991 r. Dzieƒ wczeÊniej na Jasnej Gó-
rze mia∏y miejsce uroczystoÊci udziele-
nia sakry biskupiej pierwszemu w histo-
rii powojennej Polski ordynariuszowi
diecezji wojskowej ks. pra∏atowi dr. S∏a-
wojowi Leszkowi G∏ódziowi. 

Po 13 latach jego s∏u˝by w wojsku, ju˝
jako arcybiskupa genera∏a dywizji, b´-
dàcego po nominacji na ordynariusza
Diecezji Warszawsko–Praskiej, zastàpi∏
bp polowy gen. dyw. dr Tadeusz P∏oski.
Jego zaÊ ingres do Katedry Polowej WP
odby∏ si´ 30 paêdziernika 2004 r. Odro-
dzony Ordynariat Polowy WP nawiàza∏
do wielowiekowych tradycji polskiego
duszpasterstwa wojskowego. 

Od spowiedników w∏adców
i hetmanów poczàwszy 

Tradycji tej pos∏ugi nale˝y upatrywaç
ju˝ u ksi´˝y kapelanów obozowych oraz
spowiedników w∏adców i hetmanów or-
ganizujàcych wyprawy wojenne. Rekru-
towali si´ oni g∏ównie spoÊród zakonni-
ków traktujàcych swoje powinnoÊci wo-
bec ˝o∏nierzy jako szczególnà misj´.
Podczas odprawianych Mszy Êw. zagrze-
wali rycerstwo do walki. Odprawiali tak-
˝e nabo˝eƒstwa dzi´kczynne. Organizo-
wali pochówki poleg∏ym ˝o∏nierzom. 

Ju˝ w XVI w. obecnoÊci kapelanów
w wojsku domaga∏ si´ jeden z najwybit-

niejszych przedstawicieli renesansu 
– hetman Jan Tarnowski. W dziele
„Consilium rationis bellicae” („Rada
sprawy wojennej”) podkreÊla∏ wielkie
moralne znaczenie s∏u˝by wojskowej.
Wed∏ug niego, wojna obronna jest z wo-
li Bo˝ej obowiàzkiem zwalczania z∏a.
Dlatego stanowczo apelowa∏ o obec-
noÊç kapelanów, szczególnie w piecho-

cie: „bo ˝o∏nierz pochodzi z ludu (…),
a ludem kierujà w wi´kszym stopniu
prorocy, ni˝ wodzowie (...) zw∏aszcza,
jak [kapelan] rozwiedzie, ˝e to walka
sprawiedliwa”. 

Jednym z najwybitniejszych kapela-
nów tego okresu by∏ niewàtpliwie ks.
Piotr Skarga. To na jego „Dzi´kowa-
niach koÊcielnych za zwyci´stwo” i „˚o∏-
nierskim nabo˝eƒstwie” wykszta∏ci∏y si´
pokolenia duszpasterzy wojskowych. 

Do znanych w tym stuleciu kazno-
dziejów zaliczyç nale˝y równie˝ o. Mar-
cina Latern´, który towarzyszy∏ w wy-
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Jacek Macyszyn

Historia i tradycja 
duszpasterstwa wojskowego w Polsce
„DoÊwiadczenia KoÊcio∏a [duszpasterstwo wojskowe] ukazuje jako obszar ogromnie wa˝ny. (…)
Tak by∏o w przesz∏oÊci, a dzieje ukazujà nie tylko wspania∏e postaci bohaterskich ˝o∏nierzy i do-
wódców, ale tak˝e bohaterskich kapelanów wojskowych. Symbolem mo˝e byç ksiàdz Skorupka
z 1920 roku, ale jest ich wielu w dalszej i bli˝szej przesz∏oÊci” – mówi∏ Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
zwracajàc si´ do polskich ˝o∏nierzy 2 czerwca 1991 r. w Zegrzu Pomorskim. 

W∏adys∏aw Jagie∏∏o zWitoldem modlàcy sí  przed bi-
twà pod Grunwaldem 1410 r., obraz Jana Matejki
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prawach wojennych zarówno Stefanowi
Batoremu, jak i Zygmuntowi III Wazie. 

Ustanowienie etatów 
kapelanów przez sejm
warszawski 

W siedemnastym stuleciu, szczególnie
w jego drugiej po∏owie, wskutek prowa-
dzonych wojen zaistnia∏a potrzeba nie tyl-
ko zwi´kszenia liczby kapelanów, ale tak-
˝e wprowadzenia ich na sta∏e do armii
w zinstytucjonalizowanej formie. Sta∏o si´
to ju˝ w 1690 r., kiedy to sejm warszawski
ustanowi∏ 36 etatów kapelanów. W okre-
sie Sejmu Czteroletniego planowano ich
zwi´kszenie do 43. Przewidywano jednak
a˝ 62 stanowiska, co by∏o zwiàzane z pla-
nowanà reformà armii i mia∏o uzasadnie-
nie w liczbie pu∏ków kawalerii, piechoty
i gwardii. Wzi´to jednoczeÊnie pod uwag´
inne wyznania, przewidujàc po dwa etaty
duchownych prawos∏awnych i mu∏∏ów. 

Do liczby 36. kapelanów powrócono
na nowo w szeÊçdziesi´ciotysi´cznej ar-
mii Ksi´stwa Warszawskiego. 

Jednak prze∏om nastàpi∏ dopiero
w Królestwie Kongresowym, w którym
zorganizowano s∏u˝b´ duszpasterskà
z pe∏nym zakresem obowiàzków i powin-
noÊci. Stworzono struktur´, na czele któ-
rej stanà∏ kapelan naczelny. Podlegali
mu kapelani dywizyjni i pu∏kowi. Nie
uwzgl´dniono jedynie obsady w oddzia-
∏ach saperów, artylerii i taborów. W szpi-
talach wojskowych kapelani pe∏nili po-
s∏ug´ duszpasterskà w formie dy˝urów. 

Uczyniono ich równie˝ odpowiedzial-
nymi za dzia∏alnoÊç wychowawczà w ar-
mii wzmacniajàc w ten sposób morale
wojska. Tak pojmowanà rol´ duszpaste-



rzy wojskowych mo˝na dostrzec ju˝ w po-
glàdach intelektualistów epoki renesansu
m.in. u Jana Tarnowskiego i Szymona
Marycjusza z Pilzna, który uznawa∏ ko-
niecznoÊç patriotycznego wychowania
˝o∏nierzy. Uwa˝a∏ tak˝e za niezb´dne
„uÊwiadomienie obywatelskie, patrio-
tyczne i Êwiatopoglàdowe”. Kapelani za
zgodà dowódców organizowali wi´c ró˝-
norodne formy dokszta∏cania dla
zainteresowanych ˝o∏nierzy i ich rodzin. 

Kapelani w powstaniach
narodowych 

Duszpasterzy nie zabrak∏o równie˝
podczas powstania listopadowego.
Czynny udzia∏ wzi´∏o w nim 22 kapela-
nów, kilkudziesi´ciu ksi´˝y i zakonni-
ków, wÊród których wyró˝nili si´ m.in.
ksi´˝a: Ludwik Jasieƒski, Jan Dàbrow-
ski, Józef Stankiewicz, Adam Loga. 

W okresie powstania styczniowego
wskutek braku mo˝liwoÊci stworzenia ob-
sady etatowej duszpasterstwa pos∏ug´
sprawowali cywilni ksi´˝a. Naczelnym ka-
pelanem powstania zosta∏ ks. Stanis∏aw
Brzóska, b´dàcy zarazem dowódcà partii
powstaƒczej na Podlasiu. Po upadku po-
wstania wielu z tych, którzy prze˝yli, wcie-
lono do s∏u˝by w armiach zaborczych. 

S∏u˝by duszpasterskie
podczas I wojny Êwiatowej
i w odrodzonej Polsce

Dopiero po powstaniu polskich for-
macji wojskowych w czasie I wojny
Êwiatowej powrócono do zinstytucjona-
lizowanej formy pos∏ugi duszpasterskiej
– w Legionach Polskich Józefa Pi∏sud-

skiego, „B∏´kitnej Armii Hallera”,
a tak˝e w polskich korpusach w Rosji. 

W odrodzonej Polsce powstanie Bi-
skupstwa Polowego Wojska Polskiego
poprzedzi∏o powo∏anie z poczàtkiem li-
stopada 1918 r. Konsystorza Polowego.
W jego miejsce 5 lutego 1919 r. papie˝
Benedykt XV powo∏a∏ bp. polowego WP
ks. dr. Stanis∏awa Galla, po którym kie-
rowanie duszpasterstwem wojskowym
w 1933 r. przejà∏ ks. bp Józef Gawlina. 

W WP dla ˝o∏nierzy innych wyznaƒ
równie˝ powo∏ano s∏u˝by duszpasterskie.
Reprezentowali je naczelni kapelani wy-
znania ewangelickiego, prawos∏awnego,
moj˝eszowego i mahometaƒskiego. 

Do rangi katedry polowej WP podnie-
siono Êwiàtyni´ popijarowskà przy ul.
D∏ugiej. Historia tego koÊcio∏a zwiàzana
jest z osobà króla Jana Kazimierza. Wy-
pe∏niajàc ostatnià wol´ przyrodniego bra-
ta króla W∏adys∏awa IV, Jan Kazimierz
sta∏ si´ fundatorem nowej murowanej
Êwiàtyni na miejscu drewnianego koÊció∏-
ka. Jej budow´ zakoƒczy∏a dopiero w 1682
r. stolnikowa wyszogrodzka Ma∏gorzata
Kotowska. Po konsekracji przez bp. po-
znaƒskiego Miko∏aja Âwi´cickiego 17 lip-
ca 1701 r. koÊció∏ otrzyma∏ wezwanie Mat-
ki Bo˝ej Zwyci´skiej oraz Êwi´tych Pryma
i Felicjana. 

Po upadku po-
wstania 1830 r. w∏a-
dze carskie w od-
wecie za udzia∏ oj-
ców i braci pijarów
w tym zrywie nie-
podleg∏oÊciowym
przekaza∏y koÊció∏
cerkwi prawos∏aw-
nej. 

Gdy Rosjanie
opuÊcili Warszaw´,
abp Aleksander
Kakowski przeka-

za∏ Êwiàtyni´ w u˝ytkowanie wojsku.
Dzia∏alnoÊç duszpasterstwa wojskowe-
go w tym czasie prowadzono na mocy
Statutu duchowieƒstwa wojskowego
w Wojsku Polskim (1926 r.). Ustalono
tak˝e hierarchi´ s∏u˝bowà obowiàzujà-
cà od 1922 r., zgodnie z którà stopieƒ
genera∏a dywizji przys∏ugiwa∏ biskupo-
wi polowemu, a dziekanowi generalne-
mu – stopieƒ genera∏a brygady. Dzieka-
ni mogli byç awansowani do stopnia

pu∏kownika, starsi kapelani zaÊ – do
stopnia majora. Natomiast stopieƒ ka-
pitana przys∏ugiwa∏ kapelanom. 

Ustalono tak˝e przepisy ubiorcze dla
kapelanów, zgodnie z którymi mogli oni
na co dzieƒ (w garnizonie) nosiç strój
duchownego (vestis taloris). W warun-
kach polowych obowiàzani byli wyst´-
powaç w umundurowaniu z aktualnymi
stopniami wojskowymi – w czamarach
z wyró˝niajàcym znakiem na ko∏nier-
zach i czapkach oficerskich. Kapelani
wojskowi w zakresie obowiàzków 
– oprócz sprawowania Sakramentów
Êw., uczestnictwa w pogrzebach, odpra-
wiania nabo˝eƒstw, nauczania religii 
– przej´li na siebie ci´˝ar wychowania
obywatelskiego. Jednà z pi´kniejszych
kart zapisali podczas walk o granice
Polski w latach 1918–1921. 

Opieka duszpasterska
˝o∏nierzy podczas 
Cudu nad Wis∏à

Jak powiedzia∏ Ojciec Âwi´ty Jan Pa-
we∏ II podczas spotkania z ˝o∏nierzami
WP w Koszalinie 2 czerwca1991 r.:
„Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej zosta-
∏a wywalczona z bronià w r´ku, a za-
mkni´ciem tej ˝o∏nierskiej epopei sta∏a
si´ zwyci´ska bitwa pod Warszawà 15
sierpnia 1920 r. ”. 

Z nià zwiàzane sà losy jednego z naj-
bardziej znanych kapelanów, ks. Ignace-
go Skorupki. Nale˝a∏ on do grupy tzw.
kapelanów lotnych powsta∏ej z potrzeby
zapewnienia opieki duszpasterskiej po-
wo∏anej w lipcu 1920 r. w Armii Ochot-
niczej. Po otrzymaniu przydzia∏u do 236.
Pu∏ku Piechoty im. Bohaterów Powsta-
nia 1863–1864 r. sta∏ si´ symbolem bo-
haterskiej postawy kapelana – ˝o∏nierza
obroƒcy ojczyzny. Poleg∏ w Bitwie War-
szawskiej 14 sierpnia 1920 r. pod Osso-
wem. PoÊmiertnie uhonorowano go
Krzy˝em Srebrnym Orderu Virtuti Mi-
litari i awansem na stopieƒ majora. 

Kapelani w Wojnie
Obronnej 1939 r. 

W latach 1918–1939 w WP s∏u˝y∏o
blisko 500. kapelanów. Po agresji Nie-
miec na Polsk´ 1 wrzeÊnia 1939 r.
w walkach w obronie ojczyzny zgin´∏o
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B∏ogos∏awieƒstwo przed bitwà 1863 r. 



22. kapelanów, 40. kapelanów zamor-
dowano w obozach koncentracyjnych,
a 42. ksi´˝y zgin´∏o z ràk sowieckiego
okupanta. 

S∏u˝ba duszpasterska
w Polskich Si∏ach 
Zbrojnych na Zachodzie
i Wschodzie

Z tych, którzy ocaleli, 40. kapelanów
z bp polowym Józefem Gawlinà prze-
dosta∏o si´ do Francji, by przejàç obo-
wiàzki duszpasterzy wojskowych w po-
wstajàcym tam WP. Trzech z nich: ks.
mjr Antoni Warakomski, ks. kpt Karol
Brzoza oraz ks. kpt Józef Król rozpo-
cz´∏o szlak bojowy w sk∏adzie 1. Samo-
dzielnej Brygady Strzelców Podhalaƒ-
skich w Norwegii. WÊród kapelanów
w Polskich Si∏ach Zbrojnych na Zacho-
dzie nie zabrak∏o tak˝e jednego z wete-
ranów wojny 1920 r. – ks. pp∏k. Ludwi-
ka Bombasa, który wraz z ks. mjr. dr.
W∏adys∏awem Padaczem, jako kapelani
1. Dywizji Grenadierów byli wÊród ˝o∏-
nierzy podczas walk nad rzekà Saarà
(czerwiec 1940 r.) 

Podczas walk 10. Pu∏ku Dragonów
pod Falaise w Normandii m.in. wyró˝ni∏
si´ ks. kpt Alfons Stopa bioràc do nie-
woli a˝ 72. niemieckich ˝o∏nierzy, za co
odznaczono go Krzy˝em Walecznych. 

Pod Mont Ormel w Dolnej Norman-
dii w walkach 9. Pu∏ku Strzelców Kon-
nych zginà∏ kapelan ks. kpt Wiktor Hu-
pa, odznaczony poÊmiertnie Krzy˝em
Virtuti Militari. 

Przyk∏adem walecznoÊci byli niewàt-
pliwie ksi´˝a kapelani z Samodzielnej

Brygady Spadochronowej walczàcy pod
Arnhem w Holandii, kapitanowie: Al-
fred Bednorz, Franciszek Mientki oraz
Hubert Misiuda, który zginà∏ w noc z 24
na 25 wrzeÊnia 1944 r. 

Du˝y rozg∏os zdoby∏ ks. mjr Konrad
Stolarek z Polskich Si∏ Powietrznych na
Zachodzie, uciekajàc w brawurowy spo-
sób z niewoli, za co odznaczony zosta∏
Srebrnym Krzy˝em Virtuti Militari. 

W dzia∏aniach PSZ na Zachodzie po-
leg∏o szeÊciu kapelanów, a oÊmiu od-
nios∏o ci´˝kie rany. Za bohaterskà po-
staw´ uhonorowano Krzy˝ami Virtuti
Militari 13. z nich, a 53. otrzyma∏o

Krzy˝e Walecznych. Wyró˝niono tak˝e
60 ksi´˝y Z∏otymi i Srebrnymi Krzy˝ami
Zas∏ugi z Mieczami. 

Równie˝ w organizowanym w ZSRR
w 1944 r. polskim wojsku uznano za ko-
nieczne powo∏anie s∏u˝by duszpaster-
skiej. Liczy∏a ona pod koniec wojny 53.
kapelanów. Dziekanem I. Armii Pol-
skiej zosta∏ ks. p∏k Wilhelm Kubsz, a II.
Armii Polskiej ks. p∏. Stanis∏aw Warcha-
∏owski – kapelan wojskowy od 1920 r. 

W sk∏adzie Samodzielnej Brygady
Karpackiej pod Tobrukiem, w samym
Êrodku ci´˝kich walk, pos∏ug´ duszpa-
sterskà sprawowali ksi´˝a kapelani: kpt
Józef Joniec, który wykaza∏ si´ m´-
stwem równie˝ w walkach pod Monte
Cassino, oraz kpt Stanis∏aw Targosz, po
Êmierci pod Eliventi we W∏oszech od-
znaczony Krzy˝em Virtuti Militari. 

Do kap∏anów, którzy odwagà i m´-
stwem dawali przyk∏ad bohaterstwa na-
le˝a∏ kapelan 2. Brygady Pancernej ks.
kpt Adam Studziƒski (dominikanin),
kawaler Virtuti Militari i Krzy˝a Wa-
lecznych. Podczas ataku na Monte Cas-

sino szed∏ z krzy˝em przed pierwszym
czo∏giem, nie tylko dodajàc otuchy ˝o∏-
nierzom, ale ratujàc rannych. 

Wzorcem dla kapelanów by∏ niewàt-
pliwie bp polowy gen. dyw. Józef Gaw-
lina, którego za pe∏nà poÊwi´cenia po-
staw´ podczas bitwy o Monte Cassino
uhonorowano Krzy˝em Virtuti Militari.
Otrzyma∏ równie˝ honorowà odznak´
pilota za ponad 150 tys. km lotów na sa-
molotach bojowych. 

Po utworzeniu 
Armii Krajowej 
– S∏u˝ba Duszpasterstwa
Si∏ Zbrojnych w Kraju

W okupowanej Polsce duszpaster-
stwo wojskowe przyj´∏o zinstytucjonali-
zowanà form´ dopiero z chwilà utwo-
rzenia Armii Krajowej. 

Od zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych
w 1939 r. do tego czasu na terenie kra-
ju ksi´˝a kapelani indywidualnie podej-
mowali s∏u˝b´ duszpasterskà w powsta-
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Msza Êw. dla ˝o∏nierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na odcinku Dikheila pod
Aleksandrià, luty 1941 r. 

Msza Êw. polowa na pl. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie podczas uroczystoÊci ob-
chodów Dnia ˚o∏nierza, 1930 r.
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jàcych oddzia∏ach i organizacjach pod-
ziemnych. Przyk∏adem mogà byç ks.
Ludwik Mucha i ks. dr Edward Ptaszyƒ-
ski dzia∏ajàcy w oddziale mjr. Henryka
Dobrzaƒskiego „Hubala”. Wyznacze-
nie, przez opuszczajàcego Polsk´ bisku-
pa polowego, na wikariusza generalne-
go ks. mjr. Stefana Kowalczyka nie
spe∏ni∏o oczekiwaƒ w zakresie zorgani-
zowania s∏u˝by duszpasterskiej. 

Podejmowano co prawda próby stwo-
rzenia centralnego oÊrodka koordynujà-
cego dzia∏alnoÊç duszpasterskà na tere-
nach okupowanych. Ju˝ jesienià 1940 r.
powsta∏ zespó∏ majàcy za zadanie opra-
cowanie instrukcji i przepisów regulujà-
cych dzia∏alnoÊç ksi´˝y kapelanów.
W pracach tych brali udzia∏ ksi´˝a: p∏k
dr Tadeusz Jachimowski, Jan St´pieƒ,
Edmund Elter, o. Jacek Woroniecki.
Jednak dopiero powo∏anie ks. p∏k. dr.
Tadeusza Joachimowskiego „Budwicza”
na naczelnego kapelana AK i udzielenie
mu jurysdykcji na szefa S∏u˝by Duszpa-
sterstwa Si∏ Zbrojnych w Kraju umo˝li-
wi∏o stworzenie Kurii Polowej pod kryp-
tonimem „Nakasz” (Naczelny Kapelan
Si∏ Zbrojnych). 

Kapelani w Powstaniu
Warszawskim

Pi´ç dni od wybuchu Powstania War-
szawskiego, w niedziel´ 6 sierpnia 1944 r.,
w Katedrze Polowej – niemal po pi´ciu
latach nieobecnoÊci – pojawi∏o si´ WP.
W zachodniej wie˝y umieszczono po-
wstaƒczy punkt obserwacyjny, nato-
miast w podziemiach – szpital. Niemcy
zniszczyli katedr´, opierajàcà si´ ostrza-
∏owi artyleryjskiemu, dopiero 20 sierp-

nia. W wyniku bombardowania pogrze-
bali pod gruzami powstaƒczy szpital. 

Polscy kapelani podczas Powstania
Warszawskiego wykazali si´ wielkà ofiar-
noÊcià i m´stwem. Zgin´∏o wówczas
w stolicy ponad 40. ksi´˝y. WÊród pole-
g∏ych by∏ naczelny kapelan Tadeusz Jo-
achimowski. Zastàpi∏ go ks. p∏k Mieczy-
s∏aw Paszkiewicz „Obro˝a”. We wrzeÊniu
i w paêdzierniku stanowisko to pe∏ni∏ ks.
Ignacy, po nim do maja 1944 r. ks. p∏ Je-
rzy Sienkiewicz „Guzenda”, „Jurach”. 

Duszpasterstwo 
wojskowe w PRL

Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej nie
reaktywowano w Polsce Ordynariatu Po-
lowego Wojska Polskiego. Opiek´ dusz-
pasterskà nad ˝o∏nierzami nadal sprawo-
wali kapelani I. i II. Armii WP, nad który-
mi zwierzchnictwo powierzono general-
nemu dziekanowi WP. Wskutek braku re-
akcji komunistycznych w∏adz polskich na
stanowcze protesty sekretarza Episkopatu
Polski bp. Zygmunta Choromaƒskiego za-
równo co do polityki kadrowej prowadzo-
nej przez Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, jak i ingerencji w sprawy opieki dusz-
pasterskiej, Stolica Apostolska 21 kwiet-
nia 1948 r. wyda∏a dekret uchylajàcy po-
stanowienia Statutu Duszpasterstwa Woj-
skowego z 1926 r. W konsekwencji uchy-
lono jurysdykcje nadanà kapelanom przez
biskupa polowego oraz jego wikariuszy
generalnych i delegatów. Uleg∏y tak˝e li-
kwidacji parafie wojskowe jako instytucje.

W nowej rzeczywistoÊci kapelani woj-
skowi mogli funkcjonowaç w Êrodowisku
˝o∏nierskim. Nie wolno im by∏o jednak
sprawowaç opieki duszpasterskiej nad ro-

dzinami ˝o∏nierzy, mieli tak˝e zakaz
udzielania Êlubów. Pod wzgl´dem jurys-
dykcji koÊcielnej podporzàdkowani zosta-
li ordynariuszom poszczególnych diecezji. 

Siedzibà Generalnego Dziekanatu
WP by∏y pomieszczenia przedwojennej
Polowej Kurii Biskupiej przy ul. D∏ugiej
w Warszawie. Pierwszym dziekanem ge-
neralnym WP by∏ ks. p∏k Stanis∏aw War-
cha∏owski, którego zmieni∏ w 1947 r. ks.
p∏ Wac∏aw Pyszkowski. Po nim stanowi-
sko objà∏ w 1950 r. ks. p∏k Roman
Szemraj. W latach 1964–1986 funkcj´
t´ pe∏ni∏ ks. p∏k dr Julian Humeƒski,
a po nim do 1981 r. ostatni dziekan ge-
neralny – ks. p∏k Florian Klewiado. 

Po zmianie ustrojowej 
– Ordynariat Polowego
Wojska Polskiego 

W wyniku przemian politycznych
w latach 1989–1990 powsta∏y realne wa-
runki do przywrócenia Ordynariatu Po-
lowego Wojska Polskiego. W ten spo-
sób zapoczàtkowano nowy rozdzia∏
duszpasterstwa wojskowego b´dàcy za-
razem kontynuacjà historii i tradycji
wojskowego kap∏aƒstwa. 

Od 1994 r. rozpoczà∏ tak˝e funkcjo-
nowanie Prawos∏awny Ordynariat Polo-
wy Wojska Polskiego, którego ordyna-
riuszem jest od 1999 r. gen. bryg. Miro-
s∏aw Chodakowski. Rok póêniej powo-
∏ano Ewangelickie Duszpasterstwo
Wojskowe, kierowane od 1999 r. przez
bp. gen. bryg. Ryszarda Borskiego. 

Po ingresie, który odby∏ si´ 23 lutego
1991 r., do Katedry Polowej Wojska
Polskiego pw. NajÊwi´tszej Marii Panny
Królowej Polski  bp. polowego WP ks.
pra∏ata dr. Leszka S∏awoja G∏ódzia na
powrót koÊció∏ ten sta∏ si´ „matkà”
wszystkich kaplic i koÊcio∏ów garnizo-
nowych w Polsce. 
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Pogrzeb powstaƒca warszawskiego z udzia∏em kapelana, sierpieƒ 1944 r.



W∏adys∏aw Bandurski urodzi∏ si´ 
25 maja 1863 r. w Sokalu. W wieku 
20. lat wstàpi∏ do lwowskiego Semina-
rium Duchownego, rozpoczà∏ tak˝e stu-
dia na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po uzy-
skaniu Êwi´ceƒ kap∏aƒskich w 1887 r. zo-
sta∏ skierowany na studia w Rzymie, gdzie
na Uniwersytecie Gregoriaƒskim uzyska∏
stopieƒ doktora filozofii i teologii. Po po-
wrocie do kraju zosta∏ wikariuszem para-
fii Kamionka Strumi∏owa. W lecie 1894 r.
– sekretarzem i kapelanem ks. kard. Jana
Puzyny. Rok póêniej mianowano go
kanclerzem krakowskiej kurii biskupiej.
W okresie pos∏ugi kap∏aƒskiej w Krako-
wie, obok spo∏ecznej, prowadzi∏ dzia∏al-
noÊç publicystycznà. Niezwykle zas∏u˝y∏
si´ w propagowaniu kultu królowej Ja-
dwigi, ks. Piotra Skargi i b∏. Jakuba Stre-
py. Sta∏ si´ postacià powszechnie znanà
i szanowanà. Papie˝ Leon XIII wyró˝ni∏
ks. Bandurskiego orderami „Pro Eclesia
et Pontifice” i „Bene Merenti”. 

W 1906 r. ks. Adam Sapieha przed-
stawi∏ papie˝owi Piusowi X kandydatu-
r´ ks. Bandurskiego do wakujàcej sufra-
ganii lwowskej. 10 paêdziernika 1906 r.
ks. W∏adys∏aw Bandurski zosta∏ bisku-
pem sufraganem lwowskim, u boku
abp. Józefa Bilczewskiego. 

Bp Bandurski w∏àczy∏ si´ w nurt
duszpasterstwa powstajàcych w Galicji
organizacji paramilitarnych. Sta∏ si´ du-
chowym patronem Polskich Dru˝yn
Strzeleckich, Dru˝yn Sokolich, Dru˝yn
Bartoszowych. Opiekà duchownà objà∏
tak˝e harcerstwo. 

Zas∏ynà∏ jako znakomity kaznodzie-
ja, dzia∏acz spo∏eczny, a przede wszyst-
kim niepodleg∏oÊciowy. W 1910 r. zo-
sta∏ cz∏onkiem komitetu organizacyjne-
go 600–lecia bitwy pod Grunwaldem.
Wzià∏ udzia∏ w wielkich obchodach
rocznicy w Krakowie, gdzie spotka∏ si´
z m∏odzie˝à z organizacji paramilitar-

Bp W∏adys∏aw Bandurski i Józef Pi∏sudski, Polska Góra, 1916 r. 

AAnnddrrzzeejj  CCzzeess∏∏aaww  ˚̊aakk

Hetman Serc ˚o∏nierskich

nych. W 1912 r. bp Bandurski opowie-
dzia∏ si´ po stronie ludnoÊci unickiej na
Che∏mszczyênie. Nie zwa˝ajàc na gro-
˝àce konsekwencje polityczne powiado-
mi∏ Stolic´ Apostolskà o przeÊladowa-
niach katolików na Podlasiu i Che∏msz-
czyênie. Uznany zosta∏ za wroga impe-
rium rosyjskiego. 

Spotkanie 
z Józefem Pi∏sudskim

W 1914 r. bp Bandurski pozna∏ 
we Lwowie Józefa Pi∏sudskiego. W cza-
sie pogrzebu Józefa Jankowskiego,
ostatniego cz∏onka Rzàdu Narodowego
z czasów powstania styczniowego, Pi∏-
sudski wyg∏osi∏ na Cmentarzu ¸ycza-
kowskim mow´ po˝egnalnà. Biskup
wspomina∏, ˝e „po przemówieniu Ko-
mendanta nic dodaç nie by∏o mo˝na. To
by∏ sam w sobie najdoskonalszy krzyk
polskiej duszy, rwàcej si´ do zbrojnego
czynu. Zrozumia∏em, ˝e to jest jedyny
cz∏owiek, przed którego oczami otwiera
si´ jasna przysz∏oÊç, to najw∏aÊciwszy
cz∏owiek na w∏aÊciwem miejscu”.
Wkrótce wybuch∏a I wojna Êwiatowa. 

W wrzeÊniu 1914 r. wskutek zbli˝ania
si´ wojsk rosyjskich do Lwowa, bp Ban-
durski zmuszony by∏ opuÊciç miasto
i uda∏ si´ do Wiednia. Zwiàza∏ si´ z Na-
czelnym Komitetem Narodowym i Le-
gionami Polskimi. W Wiedniu, a tak˝e
Budapeszcie i Pradze, prowadzi∏ dzia-
∏alnoÊç duszpasterskà, charytatywnà
i publicystycznà. Biskup otacza∏ opiekà
polskich uchodêców, tak˝e wzi´tych do
niewoli Polaków z armii rosyjskiej. 

Nieformalny biskup 
polowy Legionów Polskich

Pozycja bp. Bandurskiego wÊród du-
chowieƒstwa legionowego by∏a niepod-
wa˝alna. Powszechnie by∏ traktowany
jako biskup polowy Legionów, chocia˝
nie sprawowa∏ ˝adnych funkcji w struk-
turach wojskowych. Duszpasterstwo
w armii austro–w´gierskiej podlega∏o
Kurii Polowej, na czele której sta∏ bp
polowy ks. Emeryk Bielik. Podporzàd-
kowane dowódcom austriackim szcze-
bla korpus–dywizja oddzia∏y legionowe
nie mog∏y mieç oddzielnego biskupa
polowego. Pod koniec 1914 r. s∏u˝b´
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W ciàgu wielu lat pos∏ugi duszpasterskiej nadane bp. W∏adys∏awowi Bandurskiemu przydomki:
Hetman Serc ˚o∏nierskich, Wódz Duchowy Legionów czy Kapelan Polski Niepodleg∏ej oddawa-
∏y szczególny stosunek ˝o∏nierzy do tego charyzmatycznego duchownego i kapelana. 
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duszpasterskà w Legionach Polskich
sprawowa∏o zaledwie kilku kap∏anów. 

Bp Bandurski kilkakrotnie wyje˝d˝a∏
na front, do ˝o∏nierzy, Êwiadczy∏ pos∏u-
g´ kap∏aƒskà, przebywa∏ z legionistami
w okopach. 

Bo˝e Narodzenie 1914 r., pierwsze na
froncie, przebiega∏o w warunkach bojo-
wych, nast´pne obchodzono ju˝ trady-
cyjnie uroczyÊcie, w podnios∏ej atmosfe-
rze. W Wigili´ 1915 r. do ˝o∏nierzy przy-
by∏ z ˝yczeniami bp Bandurski, Józef Pi∏-
sudski, przedstawiciele Naczelnego Ko-
mitetu Narodowego, dowódcy. W oto-
czeniu kapelanów biskup odprawi∏ pa-
sterk´. W kaplicy zbudowanej przez le-
gionistów, wyg∏osi∏ wspania∏à homili´.
„Jestem dumny, ˝e
w tej uroczystej
chwili mog´ byç
z Wami i razem za-
nosiç mod∏y do Pana
Zast´pów (...) – mó-
wi∏ – Mo˝e mi jed-
nak ka˝dy z bisku-
pów pozazdroÊciç
mojej dzisiejszej ka-
tedry i mego t∏umu
wiernych. Odpra-
wiam bowiem Msz´
Êw. w najwspanial-
szej obecnie w Pol-
sce katedrze, r´kami
polskich rycerzy
wzniesionej, posta-
wionej trudem i zno-
jem wojennym pol-
skiego ˝o∏nierza, zroszonej krwià ser-
decznà bojowników o wolnoÊç narodu,
a tak olbrzymiej i przestronnej, jak ol-
brzymie serce i duch prawego i szlachet-
nego Polaka, zrzucajàcego kajdany stu-
letniej niewoli”. W czasie Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia 1915 r. bp Bandurski odwie-
dzi∏ oddzia∏y I. Brygady Legionów Pol-
skich, odprawia∏ nabo˝eƒstwa, spotyka∏
si´ z ˝o∏nierzami i oficerami. 

28 maja 1916 r. przyjecha∏ do 4. Pu∏-
ku Piechoty – „Czwartaków”. Wraz
z Józefem Pi∏sudskim uda∏ si´ do legio-
nistów przebywajàcych w okopach. Bi-
skup ubrany by∏ w p∏aszcz oficerski, na
g∏owie nosi∏ „maciejówk´”. W czasie
wizyty na pozycjach „Czwartaków”, bp
Bandurski odby∏ wa˝ne spotkania z ka-
pelanami legionowymi. W sierpniu

1916 r. uda∏ si´ wraz grupà ˝o∏nierzy re-
konwalescentów z Kamieƒska z piel-
grzymkà na Jasnà Gór´. 

Bp Bandurski cieszy∏ si´ wÊród ̋ o∏nie-
rzy wielkim szacunkiem i popularnoÊcià.
Znany z bezinteresownoÊci w 1917 r.
przekaza∏ do Skarbu Narodowego pier-
Êcieƒ i krzy˝ biskupi, czym jeszcze bar-
dziej zaskarbi∏ sobie wdzi´cznoÊç roda-
ków. O s∏u˝bie kapelaƒskiej mawia∏, ˝e:
„Zaszczytna tedy i Êwi´ta jest s∏u˝ba
w duszpasterstwie wojskowym, wspa-
nia∏a rola kapelanów na tej niwie naro-
dowej i paƒstwowej pracujàcych”. Po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci w listopa-
dzie 1918 r. bp Bandurski nie powróci∏
ju˝ na sta∏e do Lwowa. 

Naczelnik Paƒstwa i Wódz Naczelny
Józef Pi∏sudski podjà∏ starania o utwo-
rzenie Biskupstwa Polowego, wspierane
przez wizytatora papieskiego ks. Achil-
lesa Rattiego i Episkopat. Jednak˝e bp
Bandurski nie otrzyma∏ Biskupstwa Po-
lowego. Mimo ̋ e nie by∏ oficjalnie kape-
lanem WP dalej prowadzi∏ dzia∏alnoÊç
duszpasterskà wÊród ˝o∏nierzy oraz lud-
noÊci polskiej w czasie wojny z bolszewi-
kami, a tak˝e na Spiszu i Orawie. 

Tytularny biskup polowy
wojsk Litwy Ârodkowej 

Po wyzwoleniu Wilna 9 paêdziernika
1920 r. przez oddzia∏y gen. Lucjana ˚e-
ligowskiego, na ˝yczenie marsza∏ka Pi∏-
sudskiego, powo∏ano bp. Bandurskiego

na tytularnego biskupa polowego wojsk
Litwy Ârodkowej, w stopniu genera∏a–
–podporucznika. 

Polacy z Wileƒszczyzny dobrze znali
dzia∏alnoÊç tego wybitnego kaznodziei,
spo∏ecznika i dzia∏acza niepodleg∏oÊcio-
wego. Biskup Bandurski dzia∏a∏ na tere-
nach wyniszczonych okupacjà niemieckà
i sowieckà, gdzie panowa∏ chaos i brak
poczucia bezpieczeƒstwa. Biskup w∏à-
czy∏ si´ w nurt dzia∏alnoÊci duszpaster-
skiej i spo∏ecznej. Jak napisano w jednej
z opinii s∏u˝bowych: „z m∏odzieƒczym
zapa∏em zabra∏ si´ do pracy nad armià”. 

W wileƒskim koÊciele garnizonowym
bp Bandurski odprawia∏ Msze Êw. w nie-
dziele i Êwi´ta, wyg∏asza∏ kazania. „Garni-

zon wileƒski mia∏
w tych latach przywi-
lej s∏uchania kazaƒ
wyg∏aszanych dla
˝o∏nierzy przez bi-
skupa Bandurskiego
– pisa∏ by∏y legionista
Gustaw ¸owczowski
– Nigdy chyba nie
pada∏y z ambony
pi´kniejsze s∏owa,
nie bi∏ dawny pe∏-
niejszy wyraz umi∏o-
wania Polski i nie by-
∏y jaÊniej formu∏owa-
ne wskazania, jak da-
waç dowody mi∏oÊci
w codziennych wa-
runkach ˝ycia”. 

Na czele 
Oddzia∏u Wileƒskiego ZHP

Duszpasterska dzia∏alnoÊç bp. Ban-
durskiego nie ogranicza∏a si´ do Êrodo-
wiska wojskowego. Wiele czasu poÊwi´-
ca∏ pracy z kombatantami, policjà, m∏o-
dzie˝à harcerskà i akademickà. Z cza-
sem wyg∏asza∏ w koÊciele Êw. Micha∏a
kazania specjalnie dla wileƒskiego har-
cerstwa. Sta∏ na czele Oddzia∏u Wileƒ-
skiego Zwiàzku Harcerstwa Polskiego. 

Bp Bandurski nie zapomnia∏ tak˝e
o zdemobilizowanych ˝o∏nierzach i in-
walidach. Z jego inicjatywy powo∏ano
w Wilnie Komitet Obywatelski Pomocy
dla Zdemobilizowanych ˚o∏nierzy, któ-
rych w samym mieÊcie by∏o ok. 7 000.
Z myÊlà o nich dokonano przeglàdu

kapelani wojskowi

Fot. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

Kazanie bp. W∏adys∏awa Bandurskiego z okazji dziesi´ciolecia 62. Pu∏ku Piechoty, Bydgoszcz, 
29 czerwca 1929 r. 
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miejsc pracy w instytucjach paƒstwo-
wych, organizowano doraênà pomoc. 

Obchody pierwszej 
rocznicy wyzwolenia 

9 paêdziernika 1921 r. w Wilnie uro-
czyÊcie obchodzono pierwszà rocznic´
wyzwolenia. Bp Bandurski odprawi∏ uro-
czyste nabo˝eƒstwo w ka-
plicy Ostrobramskiej.
W przemówieniu do woj-
ska i mieszkaƒców Wilna
przypomnia∏, ˝e rocznica
wyzwolenia zbiega si´
w czasie z rocznicà innego
wa˝nego czynu ˝o∏nierza
polskiego – bitwy pod Cho-
cimiem. „Sprzeniewierzyli
si´ – mówi∏ – przeciwko
Polsce bolszewicy, nast´p-
cy Turków i Tatarów oraz
Niemcy i ich ekspozytury.
Spawa Wilna jest nie tylko
kwestià uczucia, ale obro-
nà kultury i duszy pol-
skiej”. Zaapelowa∏ do spo-
∏eczeƒstwa, aby pami´ta∏o
o swoich ˝o∏nierzach nie
tylko w dniach rocznic zwy-
ci´stw. Powinno „otaczaç
go opiekà w ˝yciu codzien-
nym, nieÊç Êwiat∏o, dbaç
o szpitale, inwalidów i zde-
mobilizowanych”. Po po∏u-
dniu na pl. ¸ukiski przyby-
∏y delegacje wojska, orga-
nizacji spo∏ecznych i poli-
tycznych, m∏odzie˝ szkolna
i mieszkaƒcy Wilna, gdzie
gen. ˚eligowski dokona∏
przeglàdu zgrupowanych
oddzia∏ów. LudnoÊç z∏o˝y-
∏a ho∏d swojemu wyzwolicielowi. Bp
Bandurski zaintonowa∏ „Te Deum”. 

W pierwszà rocznic´ duszpasterskiej
pracy bp. Bandurskiego na Wileƒsz-
czyênie minister spraw wojskowych gen.
Kazimierz Sosnkowski w uznaniu wy-
bitnych zas∏ug nada∏ mu Krzy˝ Walecz-
nych. W uzasadnieniu nadania odzna-
czenia odnotowano: „Ks. Bandurski od
poczàtku istnienia Oddzia∏ów Polskich
jest jednym z pierwszych dostojników
KoÊcio∏a, który niesie otuch´ religijnà
i moralnà ˝o∏nierzowi w okopach

pierwszej linii, niejednokrotnie nara˝a-
jàc przy tem swoje zdrowie i ˝ycie”. 

Bp Bandurski prowadzi∏ w Wilnie nie
tylko dzia∏alnoÊç duszpasterskà i spo-
∏ecznà, ale tak˝e mocno zaanga˝owa∏
si´ w spraw´ przysz∏oÊci miasta i Wi-
leƒszczyzny. Pisa∏ o Wilnie, ˝e jest to
miasto „do którego przylgnà∏em duszà”.
Kiedy 15 kwietnia 1922 r. Rzeczpospoli-

ta przej´∏a w∏adz´ nad Wileƒszczyznà,
bp Bandurski pozosta∏ w Wilnie. Dalej
prowadzi∏ dzia∏alnoÊç duszpasterskà,
przede wszystkim w Êrodowiskach woj-
skowych i kombatanckich. Mimo
ogromnych zas∏ug i popularnoÊci ˝y∏
i mieszka∏ w Wilnie niezwykle skromnie.
Propozycj´ obj´cia sufraganii lubelskiej
z niewiadomych powodów odrzuci∏. 

Nie zwa˝ajàc na z∏y stan zdrowia bp
Bandurski wyje˝d˝a∏ w teren, do garni-
zonów wojskowych. Szczególnà opiekà
kap∏aƒskà otacza∏ pu∏ki stacjonujàce na

Wileƒszczyênie. Wraz z marsza∏kiem
Pi∏sudskim wr´cza∏ sztandary 1., 6. i 9.
Pu∏kom Piechoty Legionów Polskich
oraz 23. Pu∏kowi U∏anów Grodzieƒ-
skich. Celebrowa∏ nabo˝eƒstwa i prze-
mawia∏ w czasie Êwiàt pu∏kowych. 

Obchody trzeciej rocznicy wyzwolenia
Wilna, Êwi´towane w paêdzierniku 1923
r., uÊwietni∏a uroczystoÊç wr´czenia bp.

Bandurskiemu pamiàtko-
wego krzy˝a biskupiego
w zamian za przekazany
w 1917 r. na Skarb Narodo-
wy. W odezwie do miesz-
kaƒców Wileƒszczyzny
specjalnie w tym celu po-
wo∏any komitet zaapelowa∏
o godne uczczenie zas∏ug
biskupa: „Sà dla Ojczyzny
zas∏ugi, które wyró˝niç
i oceniç w zwyk∏ym trybie
˝ycia paƒstwowego nie
sposób. (...) Zwracamy si´
wi´c dzisiaj do spo∏eczeƒ-
stwa Ziemi Wileƒskiej
z wezwaniem do uczczenia
takich w∏aÊnie zas∏ug Ka-
p∏ana Patrioty – Ksi´dza
Biskupa Bandurskiego (...)
Niechaj na piersiach Twe-
go ofiarnego Syna Ojczy-
zny, Kap∏ana i Obywatela,
strawionych zniczowym
ogniem mi∏oÊci Polski – za-
wiÊnie dar Ziemi Wileƒ-
skiej Pamiàtkowy Z∏oty
Krzy˝ Biskupi”. 9 paêdzier-
nika 1923 r. rektor Uniwer-
sytetu Wileƒskiego prof.
Alfons Parczewski wr´czy∏
bp. Bandurskiemu krzy˝,
mówiàc: „Ca∏a Polska ko-
cha Ci´, a my uwielbiamy

i ubóstwiamy”. Z∏oty krzy˝ opatrzony
by∏ wizerunkiem Matki Bo˝ej Ostro-
bramskiej. Na rewersie krzy˝a widnia∏
napis: „J. E. Ks. Biskupowi W∏adys∏awo-
wi Bandurskiemu 1920–1923 – wdzi´cz-
na Ziemia Wileƒska”. 

Czterdziestolecie pos∏ugi
W lipcu 1927 r. bp Bandurski obcho-

dzi∏ czterdziestolecie pos∏ugi kap∏aƒ-
skiej. Marsza∏ek Pi∏sudski w ˝yczeniach
dla jubilata pisa∏: „Raczy przyjàç Wasza
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Podczas uroczystoÊci poÊwi´cenia pomnika Tadeusza KoÊciuszki, Modlin, 1928 r. 
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Ekscelencja szczere, z g∏´bi serca p∏y-
nàce, ˝yczenia w uroczystym dla nas
dniu Czterdziestolecia swego Kap∏aƒ-
stwa. ˚o∏nierz Polski zawsze pami´taç
b´dzie, kto z∏otoustymi s∏owy rozpala∏
jeszcze w dniach niewoli serca ludzkie,
ka˝àc o Êwi´tej mi∏oÊci Ojczyzny, i kto
z ˚o∏nierzem tym w dniach Wielkiej
Wojny szed∏ do rowów strzeleckich,
krzepiàc go s∏owem pociechy. Oby Bóg
przez d∏ugie jeszcze lata darzyç chcia∏
Waszà Ekscelencj´ pe∏-
nià zdrowia i si∏, tak po-
trzebnych Polsce”. Z ca-
∏ego kraju nap∏yn´∏y
liczne ˝yczenia dalszej
owocnej pos∏ugi duszpa-
sterskiej. 

W 1931 r. rozpocz´to
przygotowania do ob-
chodów dwudziestopi´-
ciolecia sakry biskupiej
ks. Bandurskiego. Pro-
tektorat nad uroczysto-
Êciami jubileuszowymi
obj´li prezydent Ignacy
MoÊcicki i marsza∏ek
Józef Pi∏sudski. W dniu
jubileuszu, 30 grudnia
1931 r., bp Bandurski
otrzyma∏ depesze gratu-
lacyjne od prezydenta
Rzeczypospolitej, mar-
sza∏ków obu izb parla-
mentu, wybitnych osobi-
stoÊci i licznych organi-
zacji. Z∏o˝y∏ mu ˝ycze-
nia tak˝e marsza∏ek Pi∏-
sudski: „W 25. rocznic´
sakry biskupiej zechce
Wasza Ekscelencja przy-
jàç moje najgor´tsze i najserdeczniejsze
˝yczenia dalszych najd∏u˝szych lat pe∏-
nej poÊwi´cenia i zas∏ug s∏u˝by paster-
skiej”. Akademie ku czci jubilata odby-
∏y si´ w wielu miastach, licznych Êrodo-
wiskach i jednostkach wojskowych. Jed-
nak˝e zaplanowane na 10 stycznia 1932
r. uroczystoÊci przesuni´to na wiosn´
w zwiàzku ze z∏ym stanem zdrowia bi-
skupa. Od d∏u˝szego czasu bp Bandur-
ski chorowa∏ na angina pectoris. Chore-
go otoczono specjalnà opiekà. Jednak-
˝e 6 marca 1932 r., mimo natychmiasto-
wej pomocy, biskupa nie uda∏o si´ ura-
towaç. 

11 marca 1932 r. Wilno i Polska ˝e-
gna∏y ks. bp. W∏adys∏awa Bandurskie-
go. Tego dnia ok. godz. 10 do bazyliki
katedralnej w Wilnie przybyli prezydent
Rzeczypospolitej Ignacy MoÊcicki, pre-
mier Aleksander Prystor, marsza∏kowie
obu izb parlamentu, cz∏onkowie rzàdu,
wojsko, duchowieƒstwo, delegacje licz-
nych organizacji i stowarzyszeƒ. Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, przebywajà-
cego poza granicami kraju, reprezento-

wa∏ gen. Daniel Konarzewski. Tysiàce
mieszkaƒców Wilna wype∏ni∏o plac ka-
tedralny i ulice miasta. Udzia∏ cz∏on-
ków najwy˝szych w∏adz paƒstwowych,
t∏umy ludzi, Êwiadczy∏ o tym, ˝e odcho-
dzi∏a postaç niepospolita, cieszàca si´
wielkim szacunkiem i popularnoÊcià. 

Za wybitne zas∏ugi na polu pracy nie-
podleg∏oÊciowej i paƒstwowej bp. W∏a-
dys∏awa Bandurskiego uhonorowano
wieloma odznaczeniami. 

3 maja 1922 r. bp Bandurski otrzyma∏
Order Odrodzenia Polski II klasy.
W uzasadnieniu wniosku o nadanie or-

deru czytamy: „Ksiàdz Biskup Bandur-
ski od roku pracuje z niespo˝ytà energià,
z ca∏kowitym oddaniem si´ sprawie zdo-
bycia Wileƒszczyzny dla polskoÊci, nie
baczàc na trudy. Pot´gà s∏owa swego
osiàgnà∏ wielkie rezultaty ko∏o podnie-
sienia ÊwiadomoÊci narodowej oraz obo-
wiàzków obywatelskich i paƒstwowych.
Ca∏okszta∏t jego pracy dla Paƒstwa za-
równo w dobie przedwojennej, jak i pod-
czas wojny Êwiadczy o prawie ksi´dza bi-

skupa Bandurskiego do
tytu∏u jednego z najbar-
dziej zas∏u˝onych pra-
cowników dla odrodze-
nia Ojczyzny i pomno˝e-
nia jej chwa∏y”. 

Jeszcze nie przebrzmia-
∏y echa nadania bp Ban-
durskiemu Orderu Odro-
dzenia Polski, gdy zosta∏
uhonorowany, najbar-
dziej cenionym Krzy˝em
Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari V klasy.
W uzasadnieniu stwier-
dzono, ˝e by∏ nie tylko
Duchowym Pasterzem
Legionów, ale tak˝e „kil-
kakrotnie wizytowa∏ od-
dzia∏y na froncie, zacho-
dzàc do okopów w 1915 r.
i w roku 1916. Niós∏ swym
s∏owem otuch´ w szeregi
˝o∏nierskie. Wysoki po-
ziom ideowy i moralny
w znacznym stopniu Jego
dzia∏alnoÊci przypisaç na-
le˝y. I aczkolwiek oficjal-
nie do Legionów Polskich
nie nale˝a∏ z powodu

trudnoÊci ze strony w∏adz austriackich, to
jednak sercem i swà dzia∏alnoÊcià zrós∏
si´ z niemi jak najbardziej bezpoÊred-
nio”. Duchowy Pasterz Legionów jako
jedyny spoÊród biskupów okresu mi´dzy-
wojennego by∏ odznaczony tym najwy˝-
szym orderem bojowym. Otrzyma∏ tak˝e
odznaki kilkudziesi´ciu pu∏ków m.in.
wszystkich pu∏ków legionowych. 

kapelani wojskowi

AAuuttoorr,,  ddookkttoorr  hhiissttoorriiii,,  jjeesstt  ddyy--
rreekkttoorreemm  CCeennttrraallnneeggoo  AArrcchhii--
wwuumm  WWoojjsskkoowweewwggoo  iimm..  mmjjrr..
BBoolleess∏∏aawwaa  WWaalliiggóórryy  ww WWaarr--
sszzaawwiiee  

A ja niezmiernie czcz´ te s∏ugi Bo˝e, 

Co polskiej ziemi solà sà i rosà, 

Co czyszczà chwasty na polskim ugorze, 

Za p∏ugiem chodzàc w sutannie i boso, 

Tych, co swym czasie z szablà byli w borze, 

Co dobrà radoÊç w sercach w∏asnych niosà, 

Kiedy potrzeba ch∏opskiej ul˝yç m´ce 

– Tym starcom Bo˝ym ja ca∏uj´ r´ce. 

PieÊƒ o ojczyênie, 

Kornel Makuszyƒski



Wies∏aw Jan Wysocki

Uwik∏any w histori´ w cieniu Kremla
Ks. p∏k Wilhelm Franciszek Kubsz by∏ postacià niejednoznacznà i to nie dlatego, ˝e „naznaczonà
pi´tnem przybysza ze Wschodu, a wi´c sowieckiego agenta, tym podlejszego, ˝e w sutannie”, ale
dlatego, ˝e odrzucali go lub grali nim agenci i kolaboranci, a on sam pozostawa∏ w Êwiecie umun-
durowanej polityki w pró˝ni bàdê izolacji. 

rozleg∏à, po∏o˝onà wÊród b∏ot poleskich
parafi´ Puzicze. Dodatkowo duszpaste-
rzowa∏ tak˝e w Sosnkowiczach. Na Po-
lesiu zasta∏a go wojna, a po 17 wrzeÊnia
znalaz∏ si´ pod okupacjà sowieckà.
Prze˝y∏ dramat Korpusu Obrony Pogra-
nicza, przemieszczeƒ i przesiedleƒ oraz
deportacje. Represje sowieckie zmusi∏y
kap∏ana do przeniesienia si´ z terenów
przygranicznych do ¸unina, gdzie pod
bokiem dziekana ks. Fabiana Poczobut-
ta–Odlanickiego, delegata rzàdu RP na
Polesie, pracowa∏ jako duszpasterz
i dentysta, podejmujàc kontakty 
ze Zwiàzkiem Walki Zbrojnej „Twier-
dza” – Okr´g Polesie. 

Wojna niemiecko–
–sowiecka przynios∏a
zmian´ okupanta na
Polesiu. Od lipca
1941 r. ks. Kubsz ob-
jà∏ samodzielnie para-
fi´ Puzicze, le˝àcà
wÊród parafii prawo-
s∏awnych. Âlàskie po-
chodzenie i znajo-
moÊç j´zyka niemiec-
kiego u∏atwia∏y kap∏a-
nowi kontakty z w∏a-
dzami niemieckimi.
Nara˝a∏o te˝ na k∏o-
poty zwiàzane z ofer-
tà wpisania si´ na tzw.
volkslist´. W grudniu
1941 r. nawiàza∏ on
pierwsze kontakty
z partyzantami rosyj-
skimi i bia∏oruskimi,
choç nie zawsze by∏y
one bezpieczne. Prze-
kazywa∏ informacje
o rozlokowaniu i ru-
chach wojsk niemiec-
kich oraz przeprowa-
dza∏ zabiegi stomato-
logiczne. 

Wi´zienie Gestapo

10 maja 1942 r. Gestapo aresztowa∏o
ks. Kubsza zarzucajàc mu utrzymywa-
nie kontaktów z partyzantkà i wyg∏asza-
nie podjudzajàcych kazaƒ przeciwko
wyjazdom na roboty do III Rzeszy.
Przes∏uchiwano go w ¸uniƒcu i Hance-
wiczach, a nast´pnie przewieziono do
wi´zienia w Baranowiczach. Gdy ksiàdz
by∏ przes∏uchiwany w gmachu Sicherhe-
itsdienst (SD, hitlerowski wywiad
i kontrwywiad), 26 lipca 1942 r. z wi´-
zienia wywieziono grup´ wi´êniów na
egzekucj´. Na liÊcie by∏o nazwisko ks.
Kubsza. Po powrocie z przes∏uchaƒ
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Wy˝sze Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Marii Niepo-
kalanej w Obrze ks. Wilhelm Kubsz ukoƒczy∏ w 1936 r. 
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Postaç ks. Wilhelma Franciszka Kub-
sza oddaje w pe∏ni z∏o˝onoÊç dramatu
pokolenia powojennego. Jego ˝ycie
w du˝ym stopniu osnute by∏o wokó∏
przeciwieƒstw, nieraz wr´cz sprzeczno-
Êci.  By∏ kapelanem ˝o∏nierzy polskich
w wojsku, które nie uznawa∏o legalnych
w∏adz Rzeczypospolitej, za to przysi´-
ga∏o sojuszniczà wiernoÊç obcej, zabor-
czej pot´dze i s∏u˝yç musia∏o jej intere-
som. To w∏aÊnie pozostaje w´z∏em dra-
matu ludzi typu Kubsza, uwik∏anych
przez histori´ w dalekie od jednoznacz-
noÊci ˝ycie w cieniu Kremla. 

Âlàzak i poznaniak

Kubszowie byli Âlàzakami po kàdzieli
i poznaniakami po mieczu. Wilhelm
Franciszek urodzi∏ si´ w Gliwicach 29
marca 1911 r. w wielodzietnej rodzinie
Karola i Jadwigi z Szelców. Od 1914 r.
rodzina mieszka∏a w Wodzis∏awiu Âlà-
skim. Pociàgni´ty przyk∏adem trzech
kuzynów matki Wilhelm i dwaj jego
bracia, Karol i Józef, wstàpili do obla-
tów. Od 1924 r. Wilhelm by∏ uczniem
Ni˝szego Seminarium Duchownego
Misjonarzy Oblatów NajÊwi´tszej i Nie-
pokalanej Marii Panny w Lubliƒcu.
W 1930 r. wstàpi∏ do Wy˝szego Semina-
rium Duchownego tego zgromadzenia.
21 czerwca 1936 r. bp Walenty Dymek,
sufragan poznaƒski od 1929 r., udzieli∏
mu Êwi´ceƒ kap∏aƒskich. Do po∏owy
1939 r. ks. Kubsz pozostawa∏ w Obrze
jako prefekt ekonom odpowiedzialny
za zaopatrzenie tamtejszego semina-
rium duchownego oo. oblatów. Mia∏ te˝
kwalifikacje technika dentystycznego. 

Poleska parafia

Oblaci wys∏ali na Polesie m.in. ks.
Kubsza. Przydzielono mu parafi´ ¸u-
nin, potem ¸uniniec, a od lipca 1941 r.



stra˝nik, z pochodzenia Austriak, nie
przyjà∏ ksi´dza do wi´zienia. Twierdzàc,
˝e nie ma go w rejestrze wi´êniów, wy-
pchnà∏ zdezorientowanego kap∏ana za
bram´. W tak niecodziennych okolicz-
noÊciach ks. Wilhelm Kubsz znalaz∏ si´
na wolnoÊci, choç ˝yciem za to zap∏acili
dwaj inni kap∏ani: ks. Fabian Poczobut-
t–Odlanicki i ks. Tadeusz Grzesiak. 

Sowiecka partyzantka

Ks. Kubsz do∏àczy∏ do najbli˝szego od-
dzia∏u partyzanckiego (Wasilewcowa), do-
wódcy póêniejszej Brygady im. Lenina.
Ksiàdz katolicki znalaz∏ si´ w kr´gu ludzi
ideologicznie, Êwiatopoglàdowo i narodo-
woÊciowo wrogich. Oddzia∏ tworzyli zbie-
gli z niewoli ˝o∏nierze Armii Czerwonej,
˚ydzi, którzy wydosta-
li si´ z Getta, oraz oby-
watele polscy – byli
wi´êniowie Berezy
Kartuskiej (zapewne
komunizujàcy Bia∏o-
rusini). ObcoÊç ks.
Kubsza zosta∏a przy-
najmniej doraênie za-
akceptowana (formu-
∏a tzw. poputczika –
od rosyjskiego po puti,
czyli po drodze, by∏a
wielokrotnie wykorzy-
stywana przez komu-
nistów „na wejÊciu”. 

W archiwum bia∏o-
ruskim odnaleziono
dokument potwier-
dzajàcy przygotowania do likwidacji ks.
Kubsza za jego kontakty z „sikorczyka-
mi”, czyli prawdopodobnie ze Zwiàz-
kiem Walki Zbrojnej. Wyjazd do Mo-
skwy go uratowa∏, ale Oddzia∏ Armii
Krajowej pod ¸uniƒcem w maju 1943 r.
zosta∏ wymordowany przez partyzantów
sowieckich. Ks. Kubsz przebywa∏ wÊród
partyzantów sowieckich od 15 wrzeÊnia
1942 r. do 5 czerwca 1943 r. Od po∏owy
1942 r. Kubsz – prawdopodobnie nie-
Êwiadomy zagro˝enia – ˝y∏ w kr´gu par-
tyzantów sowieckich i dzieli∏ ich ˝ycie
pe∏ne niebezpieczeƒstw, potyczek i prze-
dzierania si´ przez niemieckie okrà˝enia.
Stara∏ si´ przy tym nie zapominaç o dusz-
pasterskich obowiàzkach wobec miejsco-
wych katolików i prawos∏awnych. 

Kapelan 
1. Dywizji Piechoty

Zwiàzek Patriotów Polskich na czele
z Wandà Wasilewskà 8 maja 1943 r. za-
czà∏ formowaç 1. Dywizj´ Piechoty pod
komendà pp∏k. Zygmunta Berlinga,
który wczeÊniej zdezerterowa∏ z Armii
Polskiej gen. W∏adys∏awa Andersa.
ZPP potrzebne by∏o zaakcentowanie
polskiej odmiennoÊci tego wojska, tote˝
poprzez podleg∏e s∏u˝by NKWD szuka∏
odpowiedniego uwiarygodnienia. Zna-
laz∏ go w osobie ks. Kubsza i to w Êrodo-
wisku partyzantów sowieckich. Kubsza
wezwano w sztabie partyzanckim do
podania pe∏nych danych personalnych,
a póêniej pokazano informacj´ z mo-
skiewskiej „Prawdy” o tworzeniu si´

wojska polskiego w Zwiàzku Sowieckim
i wezwanie do tego˝ wojska. 

W wi´zieniach i ∏agrach NKWD prze-
trzymywa∏o wielu duchownych katolic-
kich. Wszyscy jednak˝e mieli doÊwiad-
czenia osobiste z sowieckim paƒstwem,
a zatem odciÊni´te urazy, niech´ci, i mo-
gliby przenosiç je na ˝o∏nierzy. Wybór
pad∏ na ks. Kubsza, bo potrzebny by∏ du-
chowny nieznajàcy sowieckich realiów.
Kubsz by∏ Âlàzakiem, rodzinnie powià-
zanym z powstaƒcami Êlàskimi. Przeby-
wa∏ w sowieckim oddziale partyzanckim
i w ocenach szefów NKWD móg∏ byç po-
datny na indoktrynacyjne eksperymenty,
jakie póêniej rozwini´to tworzàc grup´
aktywistów ksi´˝owskich nazwanych

z przekàsem ksi´˝mi–patriotami. By∏
wi´c Kubsz z∏em koniecznym dla
NKWD, które mog∏o wprawdzie liczyç
na politycznà niesamodzielnoÊç kap∏ana,
ale te˝ obawiaç si´, ˝e nie b´dzie nazbyt
plastycznym narz´dziem w ich r´ku. 

Zwiàzek Patriotów 
Polskich

Na polecenie gen. Pantielejewa Pono-
marienki, szefa G∏ównego Sztabu Party-
zanckiego w Moskwie podleg∏ego
NKWD, wys∏ano samolot. Gen. Jurij ˚u-
kow, wyekspediowa∏ Kubsza po kilku-
dniowym odpoczynku w Srebrnym Borze
na odbywajàcy si´ Zjazd Zwiàzku Patrio-
tów Polskich, jaki rozpoczà∏ si´ akurat
w Moskwie w czerwcu 1943 r. Ksi´dza

w∏àczono zaraz do
sk∏adu poszerzone-
go prezydium ZPP.
Nie orientowa∏ si´
zapewne w zakuli-
sowych dzia∏aniach
i celach komuni-
stów. Zgodzi∏ si´
nawet wystàpiç
przed mikrofonem
radia moskiewskie-
go, choç zakamu-
flowa∏ swojà to˝sa-
moÊç u˝ywajàc dru-
giego imienia 
– Franciszek. 

Zjazd ZPP nie do
koƒca przebiega∏
wedle oczekiwaƒ

Józefa Stalina i Wasilewskiej. Podjà∏ m.in.
decyzj´ w sprawie polskiego szkolnictwa
i duszpasterstwa dla Polaków w ZSRS.
W tych sprawach kilkaktotne wystàpienia
ks. Kubsza nie odpowiada∏y inicjatorce
zjazdu Wandzie Wasilewskiej. Póêniejsze
zebrania ZPP równie˝ nie by∏y wolne od
kontrowersji, w których ostatecznie gór´
brali zdeklarowani komuniÊci. Dla nich
ks. Kubsz by∏ niewygodny. W tych ró˝ni-
cach i obstawaniu przez Kubsza przy reli-
gijnym modelu wychowania szkolnego
doszukiwano si´ motywów zamachu na
˝ycie kapelana, jaki mia∏ miejsce w póê-
niejszym okresie w Moskwie, gdy zosta∏
wepchni´ty pod nadje˝d˝ajàcy pociàg.
Ks. Kubsz uszed∏ z ˝yciem z tego incyden-
tu, ale dozna∏ kontuzji kr´gos∏upa. 
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Ks. mjr Kubsz (w Êrodku) z dwoma ˝o∏nierzami 1. Dywizji Piechoty, Sielce nad Okà, 1943 r. 
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Za potwierdzeniem domniemania za-
machu na kapelana przemawia niew∏à-
czenie go do sk∏adu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego, choç wcze-
Êniej przewidziano dla niego miejsce
„bez teki”. 

Podczas zjazdu ZPP ks. Kubsz spo-
tka∏ pierwszy raz Berlinga, który na po-
witanie awansowa∏ kap∏ana do stopnia
majora. Jemu zaufa∏ i uwierzy∏ w misj´
tworzenia wojska polskiego. 

Berling przyjmowa∏ kapelana jako
jeszcze jedno potwierdzenie wa˝kiego
elementu Êwiadczàcego o polskoÊci
tworzonego wojska. Podejmowa∏ go
w duchu tradycji Wojska Polskiego. Za-
kres kapelaƒskich praw i obo-
wiàzków zosta∏ ju˝ wczeÊniej
ustalony w Moskwie, przed po-
jawieniem si´ ks. Kubsza
w Sielcach. 

Zakres praw i obo-
wiàzków ustalono
w Moskwie

Realizacja regulacji zale˝a∏a
od przedsi´biorczoÊci i taktu
kapelana, gdy˝ wprawdzie
przybywa∏ na trzyletni ugór du-
chowy ludzi wierzàcych, ale
oderwanych od normalnego
˝ycia religijnego, bez jakiejkol-
wiek bazy materialnej dla dusz-
pasterskiej pos∏ugi. Kubsz mia∏
do obs∏u˝enia 12 samodziel-
nych oddzia∏ów i pododdzia-
∏ów dywizyjnych oraz osiem
etatowych jednostek podpo-
rzàdkowanych dowódcy dywi-
zji. ¸àcznie ponad 16 500 osób. 

W Sielcach ksi´dza zrazu
otoczy∏a nieufnoÊç, niekiedy
wr´cz podejrzliwoÊç wywo∏ana
plotkà o nas∏aniu przebranego
kapelana. Szybko, choç nie bez oporów,
prze∏amywa∏ uprzedzenia. Bez niedo-
mówieƒ nieodmiennie serdeczna wi´ê
od poczàtku panowa∏a mi´dzy ks. Kub-
szem a kobiecym batalionem im. Emilii
Plater. Troska o nie przenios∏a si´ na
póêniejszy powojenny czas. 

Mia∏ Kubsz osobowoÊç serdecznà
i otwartà, którà zjednywa∏ sobie sympa-
ti´. Antoni Kut pisze o nim dos∏ownie:
„prosta Êlàska osobowoÊç, serdeczna

i otwarta, powodowa∏a, ˝e wsz´dzie,
gdzie si´ pojawi∏ zdobywa∏ niezwyk∏à
sympati´”. Poza sprawami moralnymi
i religijnymi musia∏ rozstrzygaç lub roz-
wiewaç dylematy polityczne, ideologicz-
ne, spo∏eczne ˝o∏nierzy. Ks. Kubsz by∏
cz∏owiekiem politycznego kompromisu.
Czy by∏ dyspozycyjny lub wr´cz kolabo-
rujàcy? Wydaje si´, ˝e stwierdzenie ta-
kie by∏oby dla niego nazbyt krzywdzàce
i wymaga osobnego komentarza. 

28 wrzeÊnia 1943 r. na sugesti´ ZPP
przygotowa∏ odezw´, którà póêniej jako
ulotki kolportowano w kraju. W owej
ulotce i w póêniejszych wspomnieniach
poÊrednio akceptuje przy∏àczenie do

ZSRS wschodnich ziem Rzeczypospoli-
tej i Che∏m Lubelski jest dla niego
pierwszym miastem polskim, choç wcze-
Êniej przez pó∏ roku wojska, którym ka-
pelanowa∏, znajdowa∏y si´ na ziemiach
Rzeczypospolitej. Mistyfikuje, ˝e 22 lip-
ca 1944 r. przed koÊcio∏em w Che∏mie
odczytany zosta∏ po raz pierwszy tzw.
Manifest Lipcowy. W zaj´tym Lublinie
na trybunie, przed którà maszerowa∏o
wojsko, by∏ jedynym duchownym. 

Granice 
jurysdykcji koÊcielnej

W sprawach politycznych ten kom-
promis jest wyraêny, nie ma tego w spra-
wach kanonicznych. Kubsz wie, gdzie
koƒczy si´ jurysdykcja koÊcielna, jakà
otrzyma∏ od redemptorysty o. Leopolda
Browna, kapelana amerykaƒskiego
w Moskwie, majàcego prawa delegata
apostolskiego na ZSRS. Gdy znajduje
si´ na terenie diecezji ∏uckiej, zwraca si´
o jurysdykcj´ koÊcielnà do bp. Antonie-
go Szelà˝ka, ordynariusza ∏uckiego. Po-
dobnie czyni w Lublinie, gdzie w tamtej-
szej kurii od administratora ks. Józefa

Kruszyƒskiego uzyskuje dla
siebie i podw∏adnych kapela-
nów jurysdykcj´ koÊcielnà oraz
zgod´ na rekrutacj´ nowych
kapelanów. WczeÊniej ju˝
z Wo∏ynia, jako dziekan korpu-
su, korespondowa∏ z w∏adzami
archidiecezji lwowskiej, diece-
zji przemyskiej i piƒskiej. 

Ludowe Wojsko
Polskie

Decyzjà Episkopatu i kard.
Augusta Hlonda z 1948 r. ju-
rysdykcja ksi´˝y wojskowych
wygas∏a z koƒcem wojny lub
zosta∏a odwo∏ana. Ka˝dy kape-
lan w okresie powojennym do
r. 1991 móg∏ duszpasterzowaç
w Êrodowisku wojskowym je-
dynie na zasadzie udzielania
przez ordynariusza miejsca ju-
rysdykcji i innych w∏adz ka-
p∏aƒskich. 

Z kapelanowania w 1. Dywi-
zji ks. Kubsz przeszed∏ na
funkcj´ dziekana 1. Korpusu,
a nast´pnie 1. Armii. 

Decyzjà Krajowej Rady Narodowej
z po∏àczenia Armii w ZSRS i Armii Lu-
dowej powsta∏o Wojsko Polskie (ludo-
we) z naczelnym dowódcà Micha∏em
Rola–˚ymierskim. Ks. Kubsz 21 lipca
1944 r. zosta∏ podpu∏kownikiem. 

9 paêdziernika 1944 r. przy Naczel-
nym Dowództwie utworzono Wydzia∏
Duszpasterstwa WP, któremu podpo-
rzàdkowano wszystkie wojskowe pla-
cówki duszpasterskie. Kierowanie Wy-
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dzia∏em powierzono ks. Kubszowi ja-
ko generalnemu dziekanowi, podlega∏
on bezpoÊrednio naczelnemu dowód-
cy WP. Podleg∏oÊç ta wywo∏a∏a perso-
nalny konflikt, zapiski Kubsza z lat
wojny nie dajà przes∏anek do okreÊle-
nia jego istoty. 

Ze wspomnieƒ o ks. Kubszu wy∏ania
si´ jego sympatia do Berlinga i Karola
Âwierczewskiego. ˚yczliwoÊci tego
ostatniego w latach wojennych Kubsz
wiele zawdzi´cza∏. Wanda Wasilewska,
z którà musia∏ si´ kontaktowaç wielo-
krotnie, by∏a ma∏o przez niego dostrze-
gana. Do Micha∏a Roli–˚ymierskiego
odnosi∏ si´ wr´cz zimno i nie by∏o to tyl-
ko poczucie krzywdy, gdy˝ to za jego
przyczynà w 1944 r.
odszed∏ z duszpa-
sterstwa wojskowe-
go. Antoni Kut
przypuszcza, ˝e
chodzi∏o o sprawy,
„wobec których ks.
Wilhelm nie móg∏
byç oboj´tny”. Do
zawzi´tych antago-
nistów kapelana,
obok ˚ymierskie-
go, zaliczano Alek-
sandra Zawadzkie-
go, zast´pc´ do-
wódcy ds. politycz-
n o – w y c h o w a -
wczych, zastàpi∏ on
na tym stanowisku
W∏odzimierza So-
korskiego. 

OdejÊcie z wojska

31 stycznia 1944 r. ks. pp∏k. Kubsza
zwolniono z pe∏nienia obowiàzków ge-
neralnego dziekana i w ogóle z wojska.
By∏ zagro˝ony postawieniem przed sà-
dem wojennym. Jego obowiàzki przejà∏
– rozkazem gen. ˚ymierskiego – ks.
pp∏k Stanis∏aw Warcha∏owski. 

Przyczynà zwolnienia ks. Kubsza by∏
jego konflikt z Rolà–˚ymierskim zwià-
zany z obronà aresztowanych ˝o∏nierzy
AK, uznanych za „wrogów ludu”,
a zw∏aszcza protestowaniem przeciwko
wyrokom sàdu wojskowego skazujàcym
na rozstrzelanie ˝o∏nierzy nies∏usznie
traktowanych jako dezerterów. 

Od po∏owy 1944 r. stosunek komuni-
stów do AK zdecydowanie si´ usztyw-
ni∏. W wojsku zwyci´˝y∏ kapepowski
nurt komunistyczny reprezentowany
m.in. przez Wasilewskà. Aresztowano
te˝ brata kapelana, ˝o∏nierza AK.
Chciano za wszelkà cen´ ograniczyç
wp∏yw Kubsza na ˝o∏nierzy. Awansowa-
no go, ale równoczeÊnie odsuwano od
wojska. Zawadzki, zast´pca ds. poli-
tyczno–wychowawczych by∏ zazdrosny
o miejsce, które w jego przekonaniu za-
jà∏ kapelan. Kubsz g∏´boko prze˝ywa∏
dramat lubelskiego Zamku, gdzie na
miejscu niemieckiej katowni zacz´∏a
funkcjonowaç katownia komunistycz-
nego aparatu represji, oraz kontynu-

owanie przez „wyzwolicieli” zbrodni-
czych funkcji obozu na Majdanku,
gdzie „skoncentrowano” uj´tych ˝o∏-
nierzy AK. Ks. Kubsz mia∏ osobiÊcie to-
warzyszyç skazanym na Êmierç, a egze-
kucji by∏o wiele. Du˝o wskazuje na to,
˝e nie chcia∏ byç tylko Êwiadkiem
zbrodni. 

Do tego dosz∏o te˝ oskar˝enie o wy-
g∏oszenie podjudzajàcego kazania
w PrzemyÊlu oraz odrzucenie mandatu,
a ÊciÊlej: nominacji do Krajowej Rady
Narodowej, co mia∏o wskazywaç na
oportunistycznà, reakcyjnà, a zatem
wrogà postaw´ ksi´dza. Wilhelm Kubsz
sta∏ si´ niewygodny i przeszkadza∏ pla-
nom komunistycznym ideologów. Taki
by∏ los poputczików. 

Konflikt mi´dzy dowódcà a kapela-
nem znalaz∏ rozwiàzanie po upadku
Powstania Warszawskiego i ostatecz-
nym okreÊleniu stosunku komunistów
do Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
˚ymierski (lub inni jego r´koma) po-
zby∏ si´ Berlinga i ks. Kubsza. By∏ to
poczàtek nowych porzàdków, gdy˝ fa-
la czystek w wojsku nastàpi∏a nieco
póêniej i dotkn´∏a te˝ innych kapela-
nów. 

W ukryciu 
w oblackim kalsztorze

Ks. Kubsza zwolniono z wojska i po-
zbawiono odznaczeƒ, a posiada∏ m.in.

Krzy˝ Walecznych
(za postaw´ pod Le-
nino), Krzy˝ Grun-
waldzki 3 kl. (10
marca 1944 r.) oraz
Sowiecki Order Woj-
ny Ojczyênianej 2 kl.
On zaÊ ukrywa∏ si´
w oblackim klaszto-
rze na Âwi´tym Krzy-
˝u jako Franciszek
Kopiec. Przebywa∏
tam do 1947 r., choç
w∏adze bezpieczeƒ-
stwa ponoç dobrze
o tym wiedzia∏y. 

Ks. Kubsz nigdy
nie by∏ skory do
zwierzeƒ, szczegól-
nie tych od 1944 r.
Zachowywa∏ dyskre-

cj´ nawet wobec rodziny, pytania zby-
wa∏, ucieka∏ w ˝art lub milcza∏. Byç mo-
˝e by∏o to skutkiem poznania systemu
terroru i sparali˝owanie strachem lub
podyktowane obawà, by poznanie
prawdy nie Êciàgn´∏o nieszcz´Êcia na
innych. 

Ks. Antoni Kurek, profesor Akade-
mii Teologii Katolickiej i bratanek ks.
Wilhelma, wspomina, ˝e jego wuj do-
piero po roku od zakoƒczenia wojny
odwiedzi∏ rodzin´ w Wodzis∏awiu i to
pod os∏onà nocy. Z pociàgu wysiad∏
w Radlinie i reszt´ drogi przeby∏ pie-
szo. Mia∏ dokumenty na nazwisko
Franciszka Kopca. Dopiero po pew-
nym czasie móg∏ przyje˝d˝aç do rodzi-
ny bez konspiracji. 
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Powrót do duszpasterstwa
i wojska

Po 1947 r. ks. Kubsz duszpasterzowa∏
w Poznaniu, Gdaƒsku i w innych miej-
scowoÊciach (m.in. od 1954 r. admini-
strowa∏ parafià w Paw∏owie k. Chojnic,
od 1957 r. proboszczowa∏ w Laskowi-
cach Pomorskich). 

Tak˝e po paêdzierniku ’56 powrót do
wojska ks. Kubsza blokowa∏ Marian
Spychalski, czego przyczyn nikt dotàd
nie wyjaÊni∏. 

Po d∏ugich staraniach do wojska przy-
wrócono go dopiero 1 paêdziernika
1964 r. Otrzyma∏ podrz´dny etat kape-
lana pomocniczego w koÊciele garnizo-
nowym pw. Êw.
El˝biety we Wro-
c∏awiu. Awanso-
wano go te˝ do
stopnia pu∏kowni-
ka. Dopiero od 26
kwietnia 1969 r.,
po z∏o˝eniu nowej
przysi´gi wojsko-
wej, sta∏ si´ etato-
wym proboszczem
garnizonowym we
Wroc∏awiu jako
etatowy kapelan
wojskowy. Dusz-
pasterstwo woj-
skowe by∏o ju˝ wy-
prowadzone z ko-
szar, za to podpo-
r z à d k o w a n e
G∏ównemu Zarzà-
dowi Politycznemu WP. Ks. Kubsza ob-
sypano odznaczeniami, m.in. Koman-
dorià i Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzy˝em Partyzanc-
kim, francuskim La Croix d’Honneur
de L’Étoile de L’Résistance i La Croix
de Partisan. W 1970 r. objà∏ probostwo
garnizonu katowickiego. Stamtàd w lip-
cu 1972 r. przyby∏ do Jeleniej Góry na
rekolekcje. Namawiany przez kard. Bo-
les∏awa Kominka, arcybiskupa wro-
c∏awskiego postanowi∏ tam pozostaç.
Jego obecnoÊç mia∏a za∏agodziç gorszà-
cy konflikt mi´dzy ksi´dzem diecezjal-
nym a kapelanem wojskowym. 1 lipca
1972 r. Departament Kadr Minister-
stwa Obrony Narodowej wystawi∏ sto-
sowny rozkaz. By∏ w Jeleniej Górze ka-

pelanem garnizonowym i proboszczem
parafii cywilnej pw. Âwi´tego Krzy˝a. 

Stowarzyszenie PAX

By∏ wykorzystywany – i dawa∏ si´ wy-
korzystywaç – dla interesów politycznych
i ideologicznych, choç nie mo˝na odmó-
wiç jego postawie pewnej wewn´trznej
szczeroÊci. W∏àczy∏ si´ do dzia∏alnoÊci
tzw. ruchu spo∏ecznie post´powego, czy-
li Stowarzyszenia PAX oraz Êrodowiska
ksi´˝y „zaanga˝owanych” w ramach Sto-
warzyszenia „Caritas”, gdzie by∏ preze-
sem oddzia∏u bydgoskiego i wroc∏aw-
skiego. Bywa∏ delegatem na kongresy
Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i De-

mokracj´, organizacji ideologizujàcej
ruch kombatancki, choç jako kapelan
chcia∏ w tych zjazdach widzieç wy∏àcznie
spotkanie weteranów. 

W 1968 r. jecha∏ tzw. pociàgiem przy-
jaêni na uroczystoÊci pod Lenino. Nie
odnalaz∏ ju˝ kopczyków mogi∏, jakie
wznosi∏ i Êwi´ci∏ po bitwie. Tam by∏o to
czymÊ zwyk∏ym – znikn´∏y. Kazano, to
usuni´to. 

Ks. Kubsz – przy wszystkich ograni-
czeniach – dba∏ jednak, by nie przekro-
czyç granicy lojalnoÊci wobec KoÊcio∏a
i spraw wiary. Âwiadczy o tym najlepiej
epizod kuszenia. Pod koniec lat pi´ç-
dziesiàtych Piotr Abrasimow, ambasa-
dor sowiecki i dawny dowódca z party-
zantki poleskiej, zaprosi∏ do siebie ks.

Kubsza i zaproponowa∏ mu wyjazd do
Utrechtu, gdzie ksiàdz mia∏ otrzymaç
konsekracj´ biskupià polskiego KoÊcio-
∏a Narodowego. Kap∏an uzna∏ t´ propo-
zycj´ za prowokacyjnà i opuÊci∏ amba-
sad´. Nie da∏ si´ wykorzystaç i nie sta∏
si´ narz´dziem cynicznych planów ko-
munistów. 

W 1977 r. ks. Kubsz przeszed∏ w stan
spoczynku. 

Zmar∏ 24 lipca 1978 r. w Jeleniej Górze
w wieku 67 lat. PoÊmiertnie odznaczono
go Orderem Virtuti Militari 4 kl. Uczynio-
no to z pe∏nà dezynwolturà dla zasad
nadawania tego najwy˝szego polskiego
odznaczenia bojowego, a tym samym przy-
znajàc, ˝e nale˝a∏ mu si´ za ˝o∏nierskà po-

staw´ i pos∏ug´ kape-
laƒskà w najtrudniej-
szych warunkach walki
sprzed trzydziestu lat.
Spoczà∏ na jeleniogór-
skim cmentarzu. 

Jednak tzw. bolsze-
wicka wdzi´cznoÊç to-
warzyszy∏a ks. Kub-
szowi dos∏ownie a˝ po
grób. Gdy zmar∏, ów-
czesny I sekretarz Ko-
mitetu Wojewódzkie-
go Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotni-
czej w Jeleniej Górze
zabroni∏ orkiestrze
wojskowej, kompanii
honorowej i ˝o∏nie-
rzom uczestniczyç
w kondukcie ˝alob-

nym. Czekali wi´c na cmentarzu i dopie-
ro tam w∏àczyli si´ w pogrzebowy orszak.
Telewizja i prasa nie zamieÊci∏y ani mi-
gawki, ani zdj´cia z pogrzebu. 

Bibliografia u autora
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Pogrzeb ks. p∏k. Wilhelma Kubsza na cmentarzu w Jeleniej Górze, 27 lipca 1978 r. 
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S∏u˝ba wojskowa kleryków w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej by∏a jednà z form walki syste-
mu komunistycznego z KoÊcio∏em katolickim i ze spo∏eczeƒstwem, które w wi´kszoÊci by∏o katolickie. 

Zbigniew K´pa 

S∏u˝ba wojskowa
alumnów w okresie PRL

wiu, Olsztynie, Warszawie, Tarnowie
i Sandomierzu. Natomiast z seminariów
zakonnych te represje sta∏y si´ doÊwiad-
czeniem Salezjanów, Franciszkanów,
Werbistów, Redemptorystów i Paulinów. 

Mi´dzy KC PZPR 
a GZP WP, MSW i UdSW

Przy powo∏ywaniu do wojska klery-
ków kierowano si´ kryteriami, które za-
le˝a∏y od postaw biskupa diecezjalnego
lub prze∏o˝onego zakonnego wobec
kreowanej rzeczywistoÊci politycznej
i spo∏ecznej, ocenianej przez UdSW. 

Decyzja o powo∏ywaniu kleryków do
wojska zapada∏a w Komitecie Centralnym
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(KC PZPR), a wykonawcami by∏y G∏ówny
Zarzàd Polityczny Wojska Polskiego (GZP
WP), IV Departament MSW i UdSW. 

W GZP WP rozstrzygano, ilu klery-
ków musi odbyç s∏u˝b´ wojskowà, a ilu
mo˝na z niej zwolniç i przysy∏ano z Za-
rzàdu ich imienne listy. Stamtàd dostar-
czano tak˝e wzory pism do wojskowych
komend z pozytywnymi lub negatywny-
mi odpowiedziami. W 1963 r. na szcze-
blu w∏adz centralnych podj´to decyzj´,
˝e do odbycia s∏u˝by wojskowej nale˝y
powo∏ywaç kleryków z pierwszych
trzech roczników. Póêniej pobór ograni-
czono do kleryków pierwszego rocznika,
gdy˝ spodziewano si´, ˝e b´dà to osoby
bardziej podatne na indoktrynacj´. 

Poczàtkowo alumnów wcielano do
ró˝nych jednostek wojskowych rozsia-
nych po ca∏ym kraju. Zazwyczaj wyró˝-
niali si´ oni wykszta∏ceniem i obyciem,
w zwiàzku z czym cz´sto zajmowali sta-
nowiska, które pozwala∏y im mieç
wp∏yw na kolegów ˝o∏nierzy. 

W jednym z zachowanych w archi-
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S∏u˝ba wojskowa alumnów – wbrew intencjom peerelowskich w∏adz – wi´kszoÊci przypadków pozwo-
li∏a na umocnienie charakteru, i motywacji zostania duchownym oraz nawiàzania trwa∏ych przyjaêni
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Na pobór alumnów do wojska w∏adze
PRL zdecydowa∏y si´ po raz pierwszy
w 1955 r. Wcielono wtedy 72. alumnów.
Intencjà w∏adz by∏o zdezorientowanie
studiów seminaryjnych, zastraszenie
i w konsekwencji odciàgni´cie od kap∏aƒ-
stwa jak najwi´kszej liczby kleryków. 

W dokumentach Instytutu Pami´ci
Narodowej zachowa∏a si´ Notatka s∏u˝-
bowa o sytuacji alumnów odbywajàcych
s∏u˝b´ wojskowà z 1959 r., podpisana
przez szefa G∏ównego Zarzàdu Politycz-
nego Wojska Polskiego (GZP WP) Woj-
ciecha Jaruzelskiego. Dowiadujemy si´
z niej, ˝e Urzàd do Spraw Wyznaƒ

(UdSW) podjà∏ decyzj´, aby powo∏aç do
s∏u˝by wojskowej 201. alumnów z semi-
nariów diecezjalnych i 67. z zakonnych.
Z tej liczby Urzàd poleci∏ póêniej wyco-
faç 80 kart powo∏ania do wojska. r. Tajna
informacja z 8 maja 1963 r., podpisana
przez dyrektora Departamentu IV Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych Stanis∏a-
wa Morawskiego, skierowana do ko-
mend wojewódzkich, wyraênie wskazuje,
˝e z niektórych seminariów alumni mieli
byç wcielani do wojska. Po tym piÊmie
do odbycia s∏u˝by powo∏ywano alumnów
z seminariów w Kielcach, PrzemyÊlu,
Gnieênie, Poznaniu, Gorzowie, Wroc∏a-



wach IPN dokumentów zawarto nast´-
pujàce spostrze˝enie: „Alumni w jed-
nostkach brylowali wykszta∏ceniem,
umiej´tnoÊciami przyswajania wiedzy.
Zachowanie alumnów w wojsku wpro-
wadza w b∏àd wielu oficerów politycz-
nych i pozwala im zajmowaç najwygod-
niejsze stanowiska magazynierów, sani-
tariuszy, pisarzy”. 

Jednostki kleryckie

Od 1964 r. powstawa∏y specjalne jed-
nostki kleryckie, w których przygotowana
kadra ˝o∏nierzy zawodowych mia∏a lepiej
radziç sobie z oddzia∏ywaniem Êwiatopo-
glàdowym na alumnów. W latach 1964–
–1980 takie jednostki istnia∏y w Gdaƒ-
sku, Opolu i Szczecinie – Podjuchach.
W 1965 r. jednostk´ kleryckà przeniesio-
no z Gdaƒska do Bartoszyc, z Opola do
Brzegu, a trzecia pozosta∏a w Szczecinie
– Podjuchach (t´ ostatecznie zlikwidowa-
no w 1973 r.). Eksperyment zwiàzany ze
s∏u˝bà wojskowà kleryków ostatecznie
zakoƒczono w maju 1980 r. 

W jednostkach tych s∏u˝b´ wojskowà
odbywali nie tylko alumni, lecz tak˝e m∏o-
dzi m´˝czyêni w wi´kszoÊci ze Êrednim
wykszta∏ceniem i nale˝àcy do Zwiàzku
Socjalistycznego M∏odzie˝y Polskiej
(ZSMP) lub do PZPR. Niealumni pod-
dawani byli intensywnej presji ideologicz-
nej, zach´cani lub wprost zobowiàzywani
do przekazywania informacji o „nastro-
jach wÊród ˝o∏nierzy alumnów”. 

Kadra z jednostek kleryckich by∏a tak
dobierana, aby sprostaç za∏o˝eniom ide-
ologicznym jednostek kleryckich. Od-
dzia∏ywanie na kleryków odbywa∏o si´
wielotorowo. Organizowano im zaj´cia
polityczne, pogadanki, apele z wystàpie-
niami moralizatorskimi dowódców, pra-
c´ poza kolejnoÊcià oraz przy ró˝nych
okazjach rzucano uwagi pod adresem
dzia∏alnoÊci hierarchii koÊcielnej. Przy-
k∏adem sposobu oddzia∏ywania na psy-
chik´ seminarzystów jest wypowiedê jed-
nego z oficerów politycznych zapisana
przez kleryka Stanis∏awa Gabaƒskiego
w jego pami´tniku zatytu∏owanym Zielo-
na sutanna pod datà 8 marca 1966 r.:
„Wiemy, którzy z was sà tymi parszywymi
owcami [Chodzi o tych, którzy nie chcie-
li si´ zapisaç do Dru˝yn S∏u˝by Socjali-
stycznej]. Zauwa˝y∏em, ˝e ˝o∏nierze

z niektórych seminariów sà bardziej pra-
cowici, nawet wzorowi, a wy jacyÊ cham-
scy [próba poró˝nienia kleryków]. B´-
dziemy was obserwowaç i uniemo˝liwimy
ewentualne wyjazdy do Wroc∏awia. JeÊli
zobacz´ kogoÊ w sutannie, z∏api´ i przy-
prowadz´ do koszar, nakopi´ do d...
i dam mu miot∏´ do r´ki, niech sprzàta
ca∏y pu∏k [kara pracy poza kolejnoÊcià].
Jakimi wy jesteÊcie Polakami? Niektórzy
z was mówià, ˝e jest im oboj´tna granica
na Odrze i Nysie, inni narzekajà na woj-
sko. Dawniej, kiedy ˝o∏nierz dosta∏ mun-
dur, p∏aka∏ z radoÊci. Teraz te˝ p∏acze, ale
z innego powodu. B´dziecie dopóty s∏u-
˝yç w wojsku, dopóki nie zostanà uregu-
lowane stosunki mi´dzy paƒstwem a Ko-
Êcio∏em [motyw walki z KoÊcio∏em]. My-
Êlicie, ˝e przynosicie paƒstwu po˝ytek?
Nie! Same troski i k∏opoty. Chcecie tylko
jeêdziç na przepustki i urlopy, a ˝o∏nierz
powinien s∏u˝yç dla idei”. 

Alumnów z seminariów próbowano
z∏amaç i zniech´ciç do kap∏aƒstwa ró˝-
nymi sposobami: szpiegowano, szanta-
˝owano, przekupywano obiecujàc za
zrezygnowanie z seminarium studia lub
mieszkanie, szanta˝owano rodziny, de-
prawowano filmami erotycznymi, spro-
wadzaniem dziewczàt, obowiàzkiem
oglàdania filmów antyreligijnych i ide-
ologicznych, szczuciem na w∏adze ko-
Êcielne. Frontalny atak mia∏ doprowa-
dziç do ukszta∏towania psychiki i umy-
s∏owoÊci akceptujàcej stan polityczny
i ideologiczny paƒstwa. Efekt by∏ obli-
czony nie tylko na cele doraêne, ale tak-
˝e d∏ugoterminowe. Dowódca jednostki
kleryckiej w raporcie z 1980 r. napisa∏:
„Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e po powrocie
do seminariów duchownych alumni
wniosà w ich mury wiele myÊli, metod
post´powania i przyzwyczajeƒ obcych
dyscyplinie i samej istocie katolicyzmu.
Alumni ci mogà spe∏niaç rol´ bomb
z opóênionym zap∏onem. Je˝eli nie zo-
stanà wydaleni z seminariów, lepiej b´-
dà rozumieç i wy˝ej oceniaç interesy
ogólnopaƒstwowe i narodowe”. 

Zamierzone, zmasowane oddzia∏ywa-
nia na alumnów – ˝o∏nierzy w niewiel-
kim stopniu przynios∏y zamierzony
efekt. Dopiero gruntowne badania hi-
storyczne mog∏yby daç odpowiedê, czy
procent rezygnujàcych z kap∏aƒstwa
spoÊród alumnów – ˝o∏nierzy by∏ wi´k-

szy ani˝eli z grona tych, którzy nie od-
byli s∏u˝by wojskowej. W wi´kszoÊci
metody te – wbrew zamierzeniom ich
autorów i wykonawców – umocni∏y po-
stawy religijne i patriotyczne, jeszcze
bardziej nastawi∏y negatywnie do ko-
munistycznej w∏adzy. 

Alumni zdali 
trudny sprawdzian

Du˝à rol´ w podtrzymywaniu ducha
przetrwania i oporu wobec dzia∏aƒ ide-
ologicznych odegrali miejscowi pro-
boszczowie – ojcowie duchowni, zobo-
wiàzani przez biskupów do troski o ˝o∏-
nierzy – alumnów. WÊród nich nale˝y
wymieniç ks. Jana Janowskiego z Brze-
gu oraz ks. Adolfa Setlaka z Bartoszyc.
Prowadzili oni osobiste rozmowy, odby-
wali spotkania i konferencje ascetycz-
ne, dawali pos∏ug´ sakramentalnà
i tworzyli atmosfer´ rodzinnego domu,
w którym mo˝na by∏o odpoczàç, posiliç
si´ i zregenerowaç si∏y. 

W 1991 r. ówczesny bp polowy gen.
dyw. S∏awoj Leszek G∏ódê powiedzia∏
o s∏u˝bie wojskowej alumnów, której sam
doÊwiadczy∏: „Ta wojskowa s∏u˝ba klery-
ków, przeciw której buntowaliÊmy si´, do-
znajàc wiele z∏a i upokorzeƒ, oglàdana
z perspektywy lat, by∏a jakby b∏ogos∏awio-
nà winà – sprawdzianem, tyglem, w któ-
rym hartowa∏o si´ nasze powo∏anie”. 
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Ks. Jerzy Popie∏uszko, który póêniej w obronie
ludzi pracy, wolnoÊci religijnej i spo∏ecznej zgi-
nà∏ Êmiercià m´czeƒskà, jako alumn odbywa∏
s∏u˝b´ wojskowà w Bartoszycach
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Jan Kopiec i inni). Ks. Jerzy Popie-
∏uszko, który póêniej w obronie ludzi
pracy, wolnoÊci religijnej i spo∏ecznej
zginà∏ Êmiercià m´czeƒskà, jako
alumn odbywa∏ s∏u˝b´ wojskowà
w Bartoszycach. 

Coroczne spotkania
alumnów – ˝o∏nierzy

Podczas wspomnianego jubileuszowe-
go spotkania by∏ych alumnów ˝o∏nierzy
bp (dziÊ abp) S∏awoj Leszek G∏ódê po-
wiedzia∏: „Wasze – nasze doÊwiadcze-
nie, nasze prze˝ycia w szeregach Wojska
Polskiego, stanowiç powinny szczególne
ostrze˝enie: ˝adna w∏adza nie mo˝e
ograniczaç praw ludzi wiary w Ojczyê-
nie, nie mo˝e tych praw kr´powaç
i ograniczaç. WolnoÊç dla religii, dla nie-
skr´powanego oddawania czci Bogu jest
przyrodzonym prawem cz∏owieka 
– dziecka Boga. Jest prawem do religii
w wymiarze indywidualnym i publicz-
nym. DziÊ dajemy temu Êwiadectwo”. 

Wi´zi powsta∏e podczas s∏u˝by w jed-
nostkach kleryckich okaza∏y si´ bardzo
mocne. Âwiadectwem tego sà coroczne
spotkania organizowane przez kap∏a-
nów z poszczególnych roczników. Cz´-
sto na te zjazdy zapraszani sà nie tylko
byli alumni – ˝o∏nierze, ale niekiedy tak-

S∏u˝ba wojskowa alumnów w wi´k-
szoÊci przypadków pozwoli∏a na
umocnienie charakteru i motywacji
zostania duchownym oraz nawiàzania
trwa∏ych przyjaêni. Historyk prof. Wi-
s∏aw Jan Wysocki podczas jubileuszo-
wego spotkania alumnów – ˝o∏nierzy
w paêdzierniku 1997 r. powiedzia∏, ˝e
czas niewàtpliwej próby, jakà dla wie-
lu kleryków by∏a s∏u˝ba wojskowa,
przyniós∏ tak˝e pozytywne elementy,
jak zbli˝enie i prze∏amanie mentalno-
Êciowych gett, wzniesionych granicami
diecezji i murami klasztorów, prakty-
kowanie ducha Ewangelii: mi∏oÊci nie-
przyjació∏, rezygnacji z zemsty i satys-
fakcji odwetu, darowania krzywd
i bezinteresownej pomocy w trudach
˝o∏nierskiego ˝ycia. 

Du˝à wartoÊcià by∏o tak˝e doÊwiad-
czenie sposobu funkcjonowania ów-
czesnego ustroju i nauczenia si´ prze-
ciwstawiania propagandzie komuni-
stycznej. Z kr´gów alumnów – ˝o∏nie-
rzy wywodzi si´ wiele znanych postaci
KoÊcio∏a katolickiego: biskupów i ka-
p∏anów (abp S∏awoj Leszek G∏ódê,
abp Wojciech Zi´mba, bp Piotr Libe-
ra, bp Edward Bia∏og∏owski, bp Hen-
ryk Tomasik, bp Adam Ozimek, bp Ja-
cek Jezierski, bp Stefan Regmunt, bp
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˝e kadra tych jednostek i byli ˝o∏nierze
niealumni. „Chc´ powiedzieç wam, dro-
dzy byli alumni, ˝e was podziwia∏em.
Chcia∏bym, ˝ebyÊcie nie mieli do mnie
pretensji” – powiedzia∏ podczas jubile-
uszowego spotkania w 1997 r. gen. bro-
ni Zygmunt Huszcza, by∏y dowódca Po-
morskiego Okr´gu Wojskowego.

Czas leczy rany, pozwala te˝ na spo-
kojniejszà, pe∏niejszà ocen´ osobistych
prze˝yç i doÊwiadczeƒ. Powstajà opra-
cowania naukowe, które uwypuklajà
ró˝ne aspekty i mechanizmy s∏u˝by woj-
skowej alumnów. 

Dojrzewa wÊród kap∏anów by∏ych
alumnów – ˝o∏nierzy myÊl o utworzeniu
stowarzyszenia, które – oprócz innych
celów – przyczyni si´ do dania satysfak-
cji moralnej tym, którzy doznali ró˝-
nych upokorzeƒ z tego wzgl´du, ˝e wy-
brali studia seminaryjne. 

AAuuttoorr,,  kkssiiààddzz  ppuu∏∏kkoowwnniikk  SSttrraa˝̋yy
GGrraanniicczznneejj,,  ddookkttoorr  tteeoollooggiiii,,  bbyy∏∏
aalluummnneemm––˝̋oo∏∏nniieerrzzeemm  jjeeddnnoossttkkii
kklleerryycckkiieejj  ww BBaarrttoosszzyyccaacchh  ww llaa--
ttaacchh  11997799––11998800..  OObbeeccnniiee  ppee∏∏nnii
ffuunnkkccjj´́  nnoottaarriiuusszzaa  KKuurriiii  PPoolloo--
wweejj  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo,,  rrzzeecczznniikkaa
pprraassoowweeggoo  OOrrddyynnaarriiaattuu  PPoolloo--
wweeggoo  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo  ii wwiiccee--
ddzziieekkaannaa  SSttrraa˝̋yy  GGrraanniicczznneejj..  

Szukamy kontaktu 
z by∏ymi wi´êniami
Stalagu IXC Bad Sulza
i Molsdorf

Departament Wojskowy Urz´du 

do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych prosi osoby,

które w czasie II wojny Êwiatowej

by∏y wi´êniami obozu jenieckiego

Stalag IXC Bad Sulza w Turyngii

i jego filii w Molsdorf, o kontakt: 

pp∏k SS∏∏aawwoommiirr  ¸̧uukkaassiikk

Departament Wojskowy UdSKiOR

ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa

tel. (0 22) 661 87 81

slawomir.lukasik@udskior.gov.pl 

W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie od wrzeÊnia 2001 r. do mar-
ca 2002 r. czynna by∏a pod patronatem prezydenta RP wystawa o tra-
dycjach chrzeÊcijaƒstwa w dziejach polskiego or´˝a. 

I podaje wiek wiekowi

G∏ównym jej przes∏aniem u progu no-
wego wieku i tysiàclecia
by∏o uzmys∏owienie spo-
∏eczeƒstwu w kraju i poza
jego granicami naszej
wielowiekowej obecnoÊci
w Europie i roli, jakà
odegra∏a Polska w obro-
nie zachodniego chrzeÊci-
jaƒstwa. Wystawa obra-
zowa∏a wzajemne relacje
pomi´dzy ojcowiznà 
– macierzà a duchowo-
Êcià narodu. Dokumen-
towa∏a odwieczne zwiàzki
polskiego or´˝a z trady-
cjà chrzeÊcijaƒskà. Relacje te podkreÊla∏
tytu∏ wystawy „I podaje wiek wiekowi”,
odwo∏ujàcy si´ do polskiej wersji staro˝yt-

nej ∏aciƒskiej pieÊni „Tautum ergo Sacra-
mentum”, s∏awiàcej Prze-
najÊwi´tszy Sakrament. 

W narodzie polskim by∏a
i jest grupa szczególna 
– obroƒcy ojczyzny, ludzkiej
godnoÊci – ˝o∏nierze Chry-
stusa – Milites Christi – ka-
pelani wojskowi. To na nich
spoczywa∏a i spoczywaç b´-
dzie s∏u˝ebnoÊç wobec tych,
którzy w imi´ Boga, za na-
szà i waszà wolnoÊç sk∏adali
˝ycie na o∏tarzu ojczyzny. 

Autorem koncepcji
i scenariusza wystawy by∏

p∏k Jacek Macyszyn, a narracji plastycz-
nej prof. Jerzy Kalina. 

JJMM



i opiek´ religijnà nad ludnoÊcià cywilnà.
Jego staraniem ukaza∏y si´ tam pierwsze
wydawnictwa religijne dla kapelanów
(m.in. msza∏, drukowany na papierze pa-
kunkowym, który by∏ pierwszym drukiem
liturgicznym w ZSRS od kilkudziesi´ciu
lat). Na jego r´ce gen. W∏[adys∏aw] An-
ders z∏o˝y∏ wyznanie wiary katolickiej
i przyjà∏ katolicyzm (27 czerwca 1942 r.).
OpuÊci∏ ZSRS w sierpniu 1942 r., wraz
z ostatnim oddzia∏em W[ojska] P[olskie-
go], ewakuowanym do Persji (Iranu). Stàd
przez Irak i Palestyn´ dotar∏ z WP do Ita-
lii i bra∏ udzia∏ w ca∏ej kampanii w∏oskiej
II. Korpusu w s∏u˝bie frontowej. Kierowa∏
tak˝e Biurem Prasowym bp. polowego Jó-
zefa Gawliny. W paêdzierniku 1946 r. ra-
zem z II. Korpusem WP przyby∏ do W[iel-
kiej] Brytanii i pracowa∏ w oÊrodkach pol-
skich jako kapelan w Delamare Park,
Manchester, Cambridge, Masforth i Lon-
dynie. By∏ tu asystentem koÊcielnym Ka-
tolickiego OÊrodka Wydawniczego „Veri-
tas” i nale˝a∏ do grona inicjatorów i za∏o-
˝ycieli Instytutu Polskiego Akcji Katolic-
kiej (IPAK) w W[ielkiej] Brytanii, powo∏a-
nego do ˝ycia w 1947 r. Bra∏ ˝ywy udzia∏
w jego dzia∏alnoÊci i w latach 1948–1955
by∏ jego asystentem koÊcielnym. W tym
czasie opublikowa∏ dwutomowà prac´ pt.
Rodzicom o dzieciach, wydanà przez „Ve-
ritas” (Londyn 1954 cz. I, 1955 cz. II). Od-
mówi∏ przyj´cia pe∏nienia funkcji przy
Rzàdzie Emigracyjnym RP, wiosnà 1955 r.
wstàpi∏ do zakonu cystersów–trapistów
w Opactwie Notre Dame de France w Bri-
cquebec k. Cherbourga w Normandii
(Francja) i w 1960 r. z∏o˝y∏ tam Êluby wie-
czyste. Wstàpienie do klasztoru uzasad-
nia∏ potrzebà szczególnej modlitwy za Ro-
sj´, którà pozna∏ z autopsji i za Polsk´.
W klasztorze m.in. kierowa∏ gospodar-
stwem rolnym opactwa, pisa∏ na tematy
religijne i spo∏eczne i pracowa∏ nad wspo-
mnieniami. Pozostawi∏ wydane drukiem
wspomnienia pt. Z dziejów polskiego
duszpasterstwa wojskowego. Wspomnie-
nia z lat 1941–1945 od Zwiàzku Radziec-
kiego do Wielkiej Brytanii oraz opraco-
wanie pozostajàce w r´kopisie pt. Historia
duszpasterstwa katolickiego w Polskich
Si∏ach Zbrojnych w ZSRS poprzez Armi´
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W∏odzimierz Cieƒski
(1897–1924–1983) 
z archidiecezji lwowskiej 

Urodzi∏ si´ 6 kwietnia we Lwowie, jako
najstarszy syn Tadeusza i Marii z Dziedu-
szyckich. Nauki poczàtkowe pobiera∏
w domu rodzinnym w Pieniakach k. Jaro-
s∏awia. Po ukoƒczeniu szko∏y Êredniej we
Lwowie z∏o˝y∏ podanie o przyj´cie do se-
minarium duchownego archidiecezji
lwowskiej, lecz z powodu s∏abego zdrowia
nie zosta∏ przyj´ty. Odby∏ studia rolnicze
w Dublanach i praktyk´ rolnà w majàtku
Czartoryskich w Pe∏kiniach k. Niska. Po
kolejnej odmowie przyj´cia do tego same-
go seminarium duchownego we Lwowie,
studiowa∏ filozofi´ i teologi´ na uniwersy-
tecie katolickim we Fryburgu szwajcar-
skim. Po ukoƒczeniu tam studiów ponow-
nie zwróci∏ si´ o przyj´cie do tego˝ semi-
narium, zosta∏ przyj´ty i jako jego absol-
went przyjà∏ 4 lutego1924 r. Êwi´cenia ka-
p∏aƒskie w katedrze lwowskiej z ràk abp.
Boles∏awa Twardowskiego. Po ci´˝kim ty-
fusie plamistym, którym zarazi∏ si´ jako
wikariusz parafii ˚ó∏kiew w czasie spo-
wiedzi chorych grekokatolików (˝onaty
ksiàdz unicki nie mia∏ odwagi wejÊç do
chaty, gdzie byli ci´˝ko chorzy ludzie), by∏
administratorem pararafii We∏dzirz, ka-
pelanem ss. Niepokalanek w Ni˝niowie,
w latach 1930–1935 kierowa∏ Zak∏adami
Wychowawczymi Fundacji Abrahamowi-
czów dla ch∏opców we Lwowie, a nast´p-

nie pracowa∏ jako proboszcz parafii Zim-
na Woda k. Lwowa. 17 kwietnia 1939 r.
mianowany proboszczem parafii Êw. Ma-
rii Magdaleny, najwi´kszej we Lwowie. Po
zaj´ciu Lwowa przez armi´ sowieckà we
wrzeÊniu 1939 r. zorganizowa∏ w 16. miej-
skich parafiach Lwowa pomoc dla tysi´cy
uchodêców wojennych z centralnej Polski,
a dla alumnów zamknietego przez w∏adze
sowieckie seminarium duchownego urzà-
dzi∏ jad∏odajni´. W atmosferze ogólnego
przygn´bienia na skutek terroru NKWD
i masowych aresztowaƒ g∏osi∏ wezwanie:
Nie ugiàç si´! Cierpieç w milczeniu! Nie
narzekaç! Wzajemnie pomagaç sobie
przetrwaç. Polska ˝yje i walczy! Zmar-
twychwstanie jest zakoƒczeniem Kalwarii.
Za aprobatà abp. [Boles∏awa] Twardow-
skiego bra∏ udzia∏ w konspiracyjnej dzia-
∏alnoÊci Z[wiàzku] W[alki] Z[brojnej] na
stanowisku kierownika wydzia∏u opieki
spo∏ecznej i duszpasterstwa Komendy
Obszaru nr 3 ZWZ–1, pod pseudonimem
„Pomian”. Aresztowany przez NKWD 17
kwietnia 1940 r. by∏ poczàtkowo wi´ziony
we Lwowie na Zamarstynowie, a nast´p-
nie w Lefortowie k. Moskwy, a nast´pnie
w Moskwie w Butyrkach i w centralnym
wi´zieniu NKWD na ¸ubiance. W czasie
Êledztwa torturowany, maltretowany psy-
chicznie i nak∏aniany do wspó∏pracy
z NKWD. Po zakoƒczeniu Êledztwa 8 ma-
ja 1941 r., zosta∏ 7 czerwca tamtego roku
skazany na Êmierç. W wi´zieniu spe∏nia∏
ukryte pos∏ugi duszpasterskie wobec ska-
zanych, którzy otrzymali ten sam wyrok.
W wyniku tzw. amnestii dla Polaków z lip-
ca 1941 r. u∏askawiony 15 sierpnia tamte-
go roku i uwolniony. 2 wrzeÊnia zg∏osi∏ si´
w Moskwie do uwolnionego z tego same-
go wi´zienia gen. W∏[adys∏awa] Andersa,
który od emigracyjnego Rzàdu Polskiego
w Londynie otrzyma∏ misj´ stworzenia
w ZSRS Armii Polskiej. 3 wrzeÊnia 1941 r.
zosta∏ przez niego mianowany szefem pol-
skiego duszpasterstwa wojskowego
w stopniu majora, a nast´pnie pu∏kowni-
ka. Nominacja ta zosta∏a zatwierdzona
przez bp. polowego, J[ózefa] Gawlin´.
Zorganizowa∏ je i odbywa∏ wizytacje
oÊrodków polskich na po∏udniu Rosji.
Zorganizowa∏ tak˝e duszpasterstwo

W sutannie i mundurze
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dziale Prawa na U[niwersytecie] J[ana]
K[azimierza]. Ukoƒczy∏ je po czterech la-
tach uzyskujàc tytu∏ magistra prawa.
W 1930 r. zosta∏ przyj´ty do Szko∏y Pod-
chorà˝ych Artylerii we W∏odzimierzu
Wo∏yƒskim i odby∏ s∏u˝b´ w dywizjonie
artylerii konnej. W nast´pnym roku
wstàpi∏ do metropolitalnego seminarium
duchownego we Lwowie i ukoƒczy∏ je
w 1936 r. studiujàc jednoczeÊnie na Wy-
dziale Teologicznym UJK. 28 czerwca
tamtego roku przyjà∏ we Lwowie Êwi´ce-
nia kap∏aƒskie. Przez nast´pny rok pra-
cowa∏ jako wikariusz w Tarnopolu, a na-
st´pnie (1937–1940) prowadzi∏ sekreta-
riat ds. dobroczynnoÊci w „Caritas”
w Kurii Metropolitalnej we Lwowie.
Aresztowany 17 kwietnia1940 r. przez
NKWD, lecz po kilku tygodniach zwol-
niony, 28 czerwca tamtego roku, za zgo-
dà abp. Boles∏awa Twardowskiego, bez
wiedzy w∏adz sowieckich do∏àczy∏ si´ do
wywo˝onej ze Lwowa do ZSRS ludnoÊci,
by zapewniç jej ukrytà opiek´ duchowà
i znalaz∏ si´ w Republice Maryjskiej. Pro-
wadzi∏ ukrytà prac´ duszpasterskà.
Zwolniony po tzw amnestii dla Polaków
z lipca 1941 r. dotar∏ do tworzàcej si´
w Buzu∏uku na po∏udniu Z[wiàzku]
S[ocjalistycznych] R[epublik] S[owiec-
kich] A[rmii] P[olskiej], pod dowódz-
twem gen. W∏[adys∏awa] Andersa
i 5 grudnia 1941 r. zosta∏ przyj´ty na etat
kapelana dla Rodzin Wojskowych. Po
dwóch tygodniach, 20 grudnia 1941 r.,
wys∏any do Kazachstanu, w celu zapew-
nienia opieki duchowej deportowanej
tam ludnoÊci polskiej. W lutym 1943 r.
zosta∏ aresztowany za odmow´ przyj´cia
obywatelstwa sowieckiego i przez kilka
miesi´cy wi´ziony by∏ w Semipa∏atyƒsku.
Zwolniony w lipcu tamtego roku i skiero-
wany do tworzàcego si´ w ZSRS WP pod
dowództwem gen. Z[ygmunta] Berlinga.
Od kwietnia do listopada 1944 r. by∏ ka-
pelanem IV Dywizji w I Armii WP gen.
Z[ygmunta] Berlinga, z którà przyby∏ do
Polski. Zwolniony z wojska z powodów
„politycznych” zosta∏ kapelanem naj-
pierw w Zak∏adzie dla Ociemnia∏ych
w ˚u∏owie na Lubelszczyênie przez
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek S∏u-
˝ebnic Krzy˝a, a od kwietnia 1947 w La-
skach k. Warszawy. Przez dwa lata
(1948–50) by∏ ojcem duchownym w semi-
narium duchownym archidiecezji lwow-

skiej, przeniesionym do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, od 1950 r. spowiednikiem w se-
minarium duchownym w Warszawie,
a póêniej tak˝e ksi´˝y studentów Akade-
mii Teologicznej w Warszawie. W latach
60. zosta∏ kanonikiem kapitu∏y lwowskiej,
a papie˝ Jan Pawe∏ II nada∏ mu godnoÊç
infu∏ata. Zmar∏ 27 czerwca 2002 r. w La-
skach k. Warszawy w oÊrodku dla niewi-
domych prowadzonym przez ss. Francisz-
kanki, gdzie od kilkudziesi´ciu lat przeby-
wa∏. Pozostawi∏ kilkakrotnie wznawiane
i nagradzane wspomnienia z okresu po-
bytu w ZSRS pt. Drogi OpatrznoÊci
(Wyd. Norbertinum, Lublin; I wyd. 1991). 

Âwiadectwa: Niech mi wolno b´dzie
wspomnieç w tym miejscu znanà w Polsce
postaç ks. Tadeusza Fedorowicza, które-
mu osobiÊcie wiele zawdzi´czam, jako
kierownikowi duchowemu. Ks. Fedoro-
wicz b´dàc m∏odym kap∏anem Archidie-
cezji Lwowskiej, zg∏osi∏ si´ do swego Ar-
cybiskupa z proÊbà o pozwolenie, aby
móg∏ wyjechaç z transportem Polaków
deportowanych na Wschód. Arcybiskup
udzieli∏ pozwolenia i ks. Tadeusz Fedoro-
wicz móg∏ spe∏niaç t´ kap∏aƒskà misj´
wÊród rodaków rozsianych na terenach
Zwiàzku Radzieckiego, a zw∏aszcza
w Kazachstanie (Papie˝ Jan Pawe∏ II,
Dar i Tajemnica. W pi´çdziesiàtà roczni-
c´ moich Êwi´ceƒ kap∏aƒskich, Kraków
1996, s. 38); Temu dzielnemu kap∏anowi,
nara˝ajàcemu swe ˝ycie dla wielkiej spra-
wy, majà Polacy 31 kwarta∏u do zawdzi´-
czenia, ˝e w najci´˝szych chwilach nie
upadli na duchu. Jego wiara, ˝e przetrzy-
mamy choçby nas najbardziej gn´bili, je-
go dobroç i s∏odycz w odnoszeniu si´ do
naszych ludzi bez ró˝nicy wyznania – sta-
nowcza, nieustraszona postawa wobec
ciemi´˝ców, zjedna∏y mu powszechnà mi-
∏oÊç i szacunek. Nawet bolszewicy nie od-
wa˝yli si´ zbeszczeÊciç plugawym s∏owem,
tego cz∏owieka, którego uwa˝ali za kogoÊ
niezwyk∏ego. A z uczestników nabo-
˝eƒstw w g∏´bi zaroÊli leÊnych nikt nie za-
pomni mszy niedzielnych i podnios∏ych,
a prostych s∏ów „Pana Tadeusza”, tak jak
nie zapomnà nigdy o nim ci, których od
Êmierci g∏odowej ratowa∏. 
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Polskà na Wschodzie i II Korpus. Zmar∏
w ww. klasztorze 20 stycznia 1983 r. i zo-
sta∏ pochowany na miejscowym cmenta-
rzu zakonnym. By∏ odznaczony Krzy˝em
Walecznych, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
z Mieczami i posiada∏ tytu∏ pra∏ata papie-
skiego. 

Âwiadectwo: (...) musz´ podnieÊç nie-
zwyk∏y geniusz ks. Cieƒskiego – nie impo-
nuje mi, ˝e natychmiast przystàpi∏ do
opieki nad rodzinami wojskowych i aresz-
towanych, ˝e potrafi∏ zmobilizowaç na to
Êrodki ze wszystkich dost´pnych êróde∏,
ale ˝e w pierwszych dniach okupacji so-
wieckiej we Lwowie zorientowa∏ si´ od ra-
zu w specyfice tych nowych warunków
i sytuacji. Zakupione du˝e zapasy wiktu-
a∏ów zosta∏y rozmieszczone w prywatnych
domach ludzi znajomych ksi´dzu (...),
g∏ównie ziemian, którzy mieli domy i wille
w mieÊcie, wi´c mo˝liwoÊci przechowania,
i stamtàd bra∏o si´ zestaw produktów –
màka, kasza, fasola itp. plus „kosteczka”
s∏oniny – i zanosi∏o si´ do rodzin uchodê-
ców i osieroconych z ca∏ego kraju, które
schroni∏y si´ tej pami´tnej jesieni we Lwo-
wie, w nadziei, ˝e wojna tak daleko nie
dojdzie. 

Tadeusz Fedorowicz
(1907–1936–2002) 
z archiecezji lwowskiej 

Urodzi∏ si´ 4 lutego w Klebanowie pod
Zbara˝em na Podolu w rodzinie Alek-
sandra i Zofii z Kraiƒskich. Mia∏ oÊmio-
ro rodzeƒstwa. W 1925 r. uzyska∏ matur´
w IV gimnazjum klasycznym we Lwowie
i w tym samym roku podjà∏ studia na Wy-



o. Konrad Feliks Stolarek
OMI „Samson” 
(1913–2007) 

Urodzi∏ si´ w 1913 r. w Rychtalu w woje-
wództwie poznaƒskim jako syn Leona
i Marty z Taniewiczów. 

Po ukoƒczeniu szko∏y powszechnej
w Rychtalu kontynuowa∏ nauk´ w Paƒ-
stwowym Gimnazjum i Liceum Huma-
nistycznym w K´pnie Wielkopolskim,
gdzie w 1932 r. otrzyma∏ Êwiadectwo
dojrza∏oÊci. Po rocznym nowicjacie
u misjonarzy oblatów w Markowicach
k. Inowroc∏awia studiowa∏ w Wy˝szym
Seminarium Duchownym w Obrze.
W 1938 r. otrzyma∏ Êwi´cenia kap∏aƒ-
skie. Dzia∏a∏ w Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego, w 1937 r. zosta∏ podharcmi-
strzem Rzeczypospolitej. 

Prac´ kap∏aƒskà rozpoczà∏ jako re-
daktor miesi´cznika „Oblat Niepokala-
nej” i wspó∏pracownik katowickiego
dziennika „Polonia”. 

W przededniu wybuchu II wojny
Êwiatowej uda∏ si´ do Or∏owej na Zaol-
ziu, gdzie od 1 wrzeÊnia 1939 r. mia∏ zo-
staç katechetà w polskim gimnazjum.
Przez trzy miesiàce pe∏ni∏ s∏u˝b´ dusz-
pasterskà wÊród miejscowych Polaków.
Nast´pnie przedosta∏ si´ przez tzw zie-
lonà granic´ do Budapesztu, potem
przez W∏ochy do Francji. Tam 1 stycz-
nia 1940 r. zg∏osi∏ si´ do Armii Polskiej.
Po ukoƒczeniu Szko∏y Podchorà˝ych
Piechoty w Coëtquidan otrzyma∏ sto-
pieƒ kapitana i nominacj´ na kapelana
1. Dywizji Grenadierów, z którà bra∏

udzia∏ w walkach w Wogezach na Linii
Maginota. Po rozwiàzaniu dywizji oso-
biÊcie przeprowadzi∏ genera∏ów Broni-
s∏awa Ducha i Rudolfa Niemir´ na tery-
torium nieokupowanej Francji. Na po-
lecenie w∏adz polskich wizytowa∏ obozy
jenieckie w Alzacji i Lotaryngii z ramie-
nia Mi´dzynarodowego Czerwonego
Krzy˝a i jako kapelan polskich ˝o∏nie-
rzy w Caylus. W kietniu 1941 r. przez
Hiszpani´ i Porugali´ przyjecha∏ do
Wielkiej Brytanii, gdzie zosta∏ kapela-
nem w dywizjonach lotnictwa mysliw-
skiego i podjà∏ wspó∏prac´ z Sekcjà Pol-
skà Radia BBC w Londynie. 

Po przeszkoleniu spadochronowo–
–kontrwywiadowczym w 1943 r. zosta∏
zrzucony na terytorium Francji okupo-
wanej przez Niemców. Z polecenia Na-
czelnego Wodza gen. W∏adys∏awa Sikor-
skiego nawiàza∏ kontakt z internowanym
przez Niemców kard. Augustem Hlon-
dem. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii
zosta∏ duszpasterzem 1. Brygady Spado-
chronowej w Szkocji, a nast´pnie kape-
lanem w dywizjonach lotnictwa myÊliw-
skiego. W 1944 r. mianowano go harcmi-
strzem ZHP. 

Pod koniec wojny jako skoczek spa-
dochronowy zosta∏ zrzucony do Francji
z misjà uzyskania dla ministra gen. Ma-
riana Kukiela informacji o warunkach
pracy konspiracyjnej Polskiej Organiza-
cji Walki o Niepodleg∏oÊç. Potem wróci∏
do Londynu. 

Zdemobilizowany w 1946 r. przyby∏
do Francji., gdzie by∏ wspó∏za∏o˝ycie-
lem i pierwszym prowincja∏em Polskiej
Wiceprowincji Zgromadzenia Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wraz
z o. Karolem Kubszem kupi∏ will´ w La
Ferté–sous–Jouarre, która by∏a pierw-
szym domem oblatów we Francji. Od-
bywa∏y si´ w nim spotkania i zjazdy,
kursy Akcji Katolickiej i rekolekcje. Or-
ganizowano tam te˝ kolonie dla pol-
skich dzieci i prowadzono nowicjat dla
braci zakonnych. 

W 1954 r. o. Konrad Stolarek za∏o˝y∏,
redagowa∏ i wydawa∏ miesi´cznik „Nie-
pokalana”. W 1956 r. zosta∏ dyrektorem
tygodnika „G∏os Katolicki”, pisma Pol-
skiej Misji Katolickiej we Francji. 

W 1972 r. mianowano go superiorem
Internatu Âwi´tego Kazimierza w Vau-
dricourt, a w latach 1988–1994 pe∏ni∏

funkcj´ rektora Polskiej Misji Katolic-
kiej w Luksemburgu. Od 2000 r. miesz-
ka∏ jako rezydent Domu Zakonnego
oo. Oblatów w Vaudricourt. 

O. Konrad Stolarek by∏ m.in. dyrek-
torem Katolickiego Stowarzyszenia
M∏odzie˝y Polskiej we Francji, wspó∏za-
∏o˝ycielem Kongresu Polonii Francu-
skiej, wiceprzewodniczàcym ZHP we
Francji, kapelanem Zwiàzku Rezerwi-
stów i By∏ych Wojskowych RP we Fran-
cji. Nale˝a∏ do Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów, Stowarzyszenia Lotni-
ków Polskich, Angielsko–Polskiego
Stowarzyszenia Katolickiego, Légion
Fran˜aise des Combattants. 

Odznaczony: Orderem Virtuti Milita-
ri V kl., dwukrotnie Krzy˝em Walecz-
nych, Krzy˝em Komandorskim Orderu
Zas∏ugi RP, srebrnà odznakà Orderu
Zas∏ugi RP, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
dwukrotnie Medalem Lotniczym, Me-
dalem Wojska, odznakà Weterana Wal-
ki o Niepodleg∏oÊç, Z∏otà Bojowà Od-
znakà Spadochroniarskà, honorowà od-
znakà Stowarzyszenia Lotników Pol-
skich, francuskim Croix de Guerre
z gwiazdà i Croix de Combattant oraz
brytyjskim Defence Medal, War Medal
i France and Germany Star. 

Zmar∏ 2 lutego 2007 r. w Maisnil–les–
–Ruitz we Francji. 

oopprraacc..  MMMM
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Jan Pohorecki 
(1908 –? – 1940)

Kapelan W[ojska] P[olskiego] ob-
rzàdku wschodniego. We wrzeÊniu
1939 r. znalaz∏ si´ w niewoli sowiec-
kiej. Mia∏ nale˝eç do grekokatolickiej
diecezji przemyskiej. Wymieniony na
liÊcie jeƒców z Kozielska, zamordo-
wanych w Katyniu. Wymieniany te˝
jako zamordowany w Kuropatach 
k. Miƒska, co jest pomy∏kà. Brak go
na liÊcie kapelanów czynnych we
wrzeÊniu 1939 r. 

Ryszard Paszko 
s. Wilhelma 
(1878 –1900–1940)

Pastor wyznania ewangelicko–ausburski-
ego, kapelan W[ojska] P[olskiego] w stop-
niu p∏k. WP. Urodzi∏ sí  1 czerwca w Sto-
kach k. Piotrkowa w rodzinie Gustawa i Ka-
roliny, ordynowany w 1900 r. By∏ cz∏on-
kiem P[olskiej] O[rganizacji] W[ojskowej]
i w 1918 r. jako kapelan – ochotnik pe∏ni∏
obowiàzki naczelnego kapelana wyznania
augsbursko–ewangelickiego w WP. Póêniej
kierownik Wydzia∏u Wyznaƒ Niekatolic-
kich w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Od 1929 r. ze wzgl´du na stan zdrowia
w stanie spoczynku. We wrzeÊniu 1939 r.,
pomimo ˝e nie podlega∏ ju˝ s∏u˝bie woj-
skowej, pozostawi∏ rodzin´ w podwarszaw-
skim Sulejówku, do∏àczy∏ do grupy ˝o∏nie-
rzy bez oficera i objà∏ nad nimi komend´,
by na ich czele uczestniczyç w dzia∏aniach
wojennych. Pod koniec wrzeÊnia dosta∏ si´
k. ZamoÊcia do niewoli sowieckiej i by∏ wi´-
ziony, razem z innymi jeƒcami polskimi,
najpierw w Putiwlu, a nast´pnie w Koziel-
sku. Rozstrzelany w Twerze w kwietniu
1940 r., razem z 6314. oficerami polskimi. 

Âwiadectwo: Pastor p∏k Peszke [Paszko]
otaczany by∏ powszechnym szacunkiem isym-
patià wobozie. Zosta∏ potem przewieziony do
Kozielska, gdzie podzieli∏ los rzymsko–kato-
lickich kapelanów wojskowych. Razem znimi
zosta∏ w noc wigilijnà 1939 roku wywieziony
wnieznanym kierunku. Prawdopodobnie le˝y
razem z nimi w jakiejÊ odŕ bnej mogile, mo -̋
liwe, ̋ e na tym samym terenie katyƒskim. Wy-
daje mi sí , ˝e mo˝na wysunàç hipotez ,́ ˝e
martyrologia katyƒska rozpocz ∏́a sí  w dzieƒ
Bo˝ego Narodzenia 1939 roku, kiedy to praw-
dopodobnie rozstrzelano wí kszoÊç rzymsko-
–katolickich kapelanów wojskowych. 

Baruch Steinberg 
s. Szmaji 
(1897–1940) 

Naczelny Rabin Wojska Polskiego w1939 r.
Urodzi∏ sí  17 grudnia w PrzemyÊlanach. By∏
cz∏onkiem Polskiej Organizacji Wojskowej.
Jako rabin walczy∏ ochotniczo z Ukraiƒcami
w 1919 r. Od roku 1928 kapelan s∏u˝by sta∏ej
wW[ojsku] P[olskim]. Rabin O[kr´gu] K[or-
pusu] III Grodno. Od 1930 r. zast́ pca na-
czelnego rabina WP i starszy rabin OK
I Warszawa; w 1933 r. objà∏ obowiàzki szefa
G∏ównego Urz´du Duszpasterstwa Wyzna-
nia Moj̋ eszowego WP w stopniu majora.
Zyska∏ opiní  lojalnego wobec paƒstwa ka-
pelana i dobrego wychowawcy ̋ o∏nierzy. By∏
szefem Duszpasterstwa Wyznaƒ Niekatolic-
kich Armii „Kraków” i jednym z siedmiu za-
wodowych rabinów wojskowych. We wrze-
Êniu przebywa∏ wraz z oddzia∏ami wojskowy-
mi na terenach wschodnich
R[rzeczypospolitej] P[olskiej] i dosta∏ sí  do
niewoli sowieckiej. By∏ wí ziony w Starobiel-
sku. W grupie innych duchownych, katolic-
kich i innych, wywieziony z obozu 24 grudnia
1939 r. Zamordowany w Katyniu. 

Jak wielkà i pot´˝nà by∏a potrzeba wspól-
nej modlitwy dowodzi, i̋  jeƒcy wyznania
moj˝eszowego, protestanckiego, prawo-
s∏awnego – masowo uczestniczyli w nabo-
˝eƒstwach katolickich (...). Innym razem
szliÊmy w piàtkowe wieczory pod przyzb´
mizernej szopy, oznaczonej numerem 17,
gdzie setki ˚ydów wznosi∏o goràce mod∏y
po hebrajsku pod przewodnictwem kapela-
na dr. Steinberga, naczelnego rabina Armii
Polskiej 
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Szymon Fedorenko 
(Fedoreƒko lub Fedoroƒko)
(1893 –? – 1940)

Urodzony 21 sierpnia z rodziców
Micha∏a i Anastazji we wsi Czerter k.
Sanoka. Naczelny kapelan Wojska
Polskiego wyznania prawos∏awnego
w stopniu podpu∏kownika. W duszpa-
sterstwie WP pracowa∏ od 1922 r. By∏
wieloletnim dziekanem Okr´gu Kor-
pusu nr II w Lublinie. Odznaczony
Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi. We wrze-
Êniu 1939 r. znajdowa∏ si´ na froncie
wÊród ˝o∏nierzy. Po kampanii wrze-
Êniowej znalaz∏ si´ w niewoli sowiec-
kiej i w obozie jenieckim w Koziel-
sku. Zamordowany Katyniu. Jego
szczàtki zidentyfikowane zosta∏y
w 1943 r. pod nr 2743. Pozostawi∏ ˝o-
n´ Eliz´ i synów: Aleksandra, który
zginà∏ w 1944 r. jako lotnik w Dywi-
zjonie 300 RAF [Królewskich Si∏ Lot-
niczych] oraz Wiaczes∏awa i Oresta,
którzy zgin´li w Powstaniu Warszaw-
skim. 



G∏ównym za∏o˝eniem przysz∏ego Muzeum Ordynariatu Polowego jest przybli˝enie dziejów ordy-
nariatu polowego, wojskowej s∏u˝by duszpasterskiej oraz podkreÊlenie znaczenia i roli kapela-
nów wojennych i wojskowych w historii Polski i Warszawy.

Joanna Bojarska

Muzeum w podziemiach 
Katedry Polowej Wojska Polskiego
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W 2005 r., na podstawie porozumienia
mi´dzy ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego a prezydentem m.st. War-
szawy, podj´to decyzj´ utworzeniu Mu-
zeum, jako nowego oddzia∏u Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy i umiej-
scowienia go w podziemiach Katedry Po-
lowej Wojska Polskiego przy ul. D∏ugiej.
Âwiàtynia ta w krajobrazie Warszawy od-
grywa∏a i odgrywa obecnie znaczàcà rol´.
W tym miejscu upami´tniane sà wa˝ne
wydarzenia w historii polskiej wojskowo-
Êci i martyrologii wojennej, tu przez lata
gromadzone by∏y pamiàtki zwiàzane
z kapelanami wojskowymi i wybitnymi
postaciami zwiàzanymi z polskim Ko-
Êcio∏em. Podczas II wojny Êwiatowej i Po-
wstania Warszawskiego to w∏aÊnie Kate-
dra Polowa WP odegra∏a znamiennà ro-
l´ w dziejach Starego Miasta i ul. D∏ugiej,
przy której zaledwie kilka metrów od ko-
Êcio∏a mieÊci∏ si´ spacyfikowany przez
Niemców szpital powstaƒczy. 

Nowoczesna 
formu∏a placówki

Stworzenie placówki muzealnej, któ-
ra w sposób uporzàdkowany i systema-
tyczny poka˝e ten wa˝ny fragment na-
szej historii, wydaje si´ wi´c potrzebne
i w pe∏ni uzasadnione, w∏aÊnie tam na
miejscu, w podziemiach koÊcio∏a, a nie
w oddalonych od niego salach Muzeum
Historycznego przy Rynku Starego
Miasta. 

Muzeum Ordynariatu Polowego, bez-
poÊrednio po∏àczone z przestrzenià Ka-
tedry Polowej WP, zaplanowano jako
nowoczesnà placówk´. Ma ona odpo-
wiadaç wymogom wspó∏czesnego mu-
zealnictwa oraz oczekiwaniom przy-
sz∏ych goÊci Muzeum, przede wszystkim
m∏odzie˝y. 

z kolorowych sznureczków, fotografie,
odznaczenia, ornaty, mundury. Ka˝dy
z nich – w miar´ mo˝liwoÊci – wzboga-
cony b´dzie indywidualnà historià
i dzi´ki zastosowaniu kiosków kompu-
terowych mo˝liwoÊcià dotarcia przez
widza do kontekstów historycznych i ar-
tystycznych. 

Przewidziano tak˝e sal´ kinowà,
w której prezentowany b´dzie materia∏
dokumentalny i fabularny. Sala ta s∏u-
˝yç b´dzie równie˝ jako przestrzeƒ kon-
ferencyjna, tu b´dà mog∏y odbywaç si´
lekcje muzealne. Tu tak˝e zwiedzajàcy
b´dà mogli wys∏uchaç opowieÊci i wspo-
mnieƒ w ramach tzw. historii mówionej.
Ekspozycji towarzyszyç b´dzie dêwi´k
podkreÊlajàcy jej specyfik´ i charakter. 

Projekt Muzeum i jego
wkomponowanie w prze-
strzeƒ Katedry

Przy za∏o˝eniach merytorycznych sze-
roko i dog∏´bnie traktujàcych zakres
przedstawianego materia∏u i wplecenie
go w sposób komunikatywny w niewiel-
kà i nie∏atwà przestrzeƒ ekspozycyjnà,
zaistnia∏a koniecznoÊç wykonania bar-
dzo precyzyjnego opracowania projek-
towego. Zadanie to powierzono wybit-
nemu krakowskiemu architektowi, au-
torowi projektu Muzeum Powstania
Warszawskiego, Wojciechowi Obtu∏o-
wiczowi. Powsta∏a niezwykle syntetycz-
na i oszcz´dna w wyrazie wizja przysz∏e-
go Muzeum. Dostosowana do charak-
teru architektury katedry zachowuje ce-
chy najwa˝niejsze dla zabytkowej archi-
tektury podziemi, przy jednoczesnym
zastosowaniu bardzo nowoczesnych
rozwiàzaƒ, jak prowadzenie widza
przejrzystym tunelem powielajàcym
kszta∏t korytarza podziemi wÊród

Projekt Muzeum Ordynariatu Polowego w War-
szawie autorstwa Wojciechowa Obtu∏owicza 
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Dzieje kapelanów wojskowych od po-
czàtku ich dzia∏alnoÊci, a wi´c od wie-
ków Êrednich, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem czasów wojennych oraz prze-
Êladowaƒ i utrudnieƒ, jakie napotyka∏
KoÊció∏ w okresie re˝imu komunistycz-
nego, opowiedziane b´dà w znacznym
stopniu za pomocà multimediów, co
pozwoli na stosunkowo niewielkiej
i specyficznej przestrzeni ekspozycyjnej
podziemi pokazaç mo˝liwie pe∏ny ma-
teria∏ historyczny. Eksponaty zwiàzane
z postaciami poszczególnych biskupów
polowych oraz misjami wojskowymi,
dotyczàce pracy i roli kapelanów woj-
skowych w ˝yciu ˝o∏nierzy i ludnoÊci cy-
wilnej b´dà umieszczone w gablotach
wbudowanych w Êciany w sposób dys-
kretny i neutralny architektonicznie,
tak by podkreÊla∏y sam obiekt i jego
znaczenie. B´dà to m.in. o∏tarze polo-
we, ró˝aƒce wykonane przez ˝o∏nierzy



Na zaproszenie konsula generalnego RP w BrzeÊciu dr. Jaros∏awa Ksià˝ka 18 grudnia kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski odwiedzi∏ brzeski
okr´g konsularny. 

Jan P. Sobolewski

Wizyta w brzeskim okr´gu konsularnym

Tradycjà ju˝ sta∏y si´ wyjazdy przed-
stawicieli UdSKiOR na spotkania
op∏atkowe z naszymi rodakami na
Wschodzie. Tym razem w sk∏adzie dele-
gacji Urz´du znaleêli si´ Miros∏aw
Spiechowicz, prezes Poleskiego Okr´gu
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej i Jan P. Sobolewski z Departa-
mentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych
UdSKiOR.

Po przekroczeniu granicy i zostawie-
niu naszego samochodu w Konsulacie
Generalnym w BrzeÊciu wyruszyliÊmy
odwiedziç mogi∏y ˝o∏nierzy WrzeÊnia ‘39
i Armii Krajowej. MijaliÊmy doÊç bied-
nie wyglàdajàce bia∏oruskie wioski, ko∏-
chozowe pola i m∏ode brzozowo–sosn-
owe lasy, wyros∏e w miejsce starodrzewu
wyci´tego przez hitlerowców i Sowietów.
W drodze prezes Spiechowicz opowia-
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op∏atek

umieszczonych za jego Êcianami obiek-
tów i fotografii, co stwarza wra˝enie
obecnoÊci w Êrodku wydarzeƒ. 

Sala kinowo–konferencyjna, surowa
w charakterze, mo˝e pe∏niç ró˝ne funk-
cje, tak˝e edukacyjne i reprezentacyjne.
Muzeum b´dzie bezpoÊrednio po∏àczo-
ne z przestrzenià katedry – wyposa˝one
w urzàdzenia u∏atwiajàce zwiedzanie,
tak˝e osobom niepe∏nosprawnym – b´-
dzie miejscem, w którym zwiedzajàcy
w pe∏nym skupieniu i bardzo osobiÊcie
b´dà mogli prze˝yç i zapoznaç si´ z tym
wa˝nym i nierozerwalnie z∏àczonym
z naszà historià tematem, jakim sà dzie-
je i rola duszpasterstwa wojskowego
w duchu wiary, nadziei i mi∏oÊci zgod-
nie z maksymà „Bogu i Ojczyênie”. 

Proces przygotowaƒ 
– stan obecny

Projekt ju˝ wykonano. W najbli˝-
szym czasie zostanie og∏oszony prze-

targ na jego wykonawstwo. Prace roz-
pocznà si´ latem tego roku. Do tego
czasu zakoƒczone zostanà prace nad
szczegó∏owym scenariuszem. Skom-
pletowany zostanie materia∏ archiwal-
ny i filmowy, zgromadzone obiekty,
opracowany harmonogram dzia∏aƒ wy-
stawienniczych, wÊród których wa˝nà
rol´ b´dà odgrywa∏y rozszerzajàce
i dope∏niajàce ekspozycj´ sta∏à wysta-
wy czasowe. 

Ca∏e przedsi´wzi´cie finansowane
jest z bud˝etu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Miasta
Sto∏ecznego Warszawy. Jego zakoƒcze-
nie planowane jest na rok 2009. 

AAuuttoorrkkaa,,  hhiissttoorryykk  sszzttuukkii  ((ddyypplloomm
KKUULL)),,  wwssppóó∏∏aauuttoorrkkaa  kkoonncceeppccjjii  MMuu--
zzeeuumm  PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo,,  jjeesstt
ddyyrreekkttoorreemm  MMuuzzeeuumm  HHiissttoorryycczznneeggoo
mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy..  JJeejj  oojjcciieecc,,  jjeeddeenn  zz ttwwóórr--
ccóóww  ppoollsskkiieejj  nneeuurroocchhiirruurrggiiii,,  ii mmaattkkaa,,  ppii--
ssaarrkkaa,,  bbyyllii  ppoowwssttaaƒƒccaammii  wwaarrsszzaawwsskkiimmii..;;
ddzziiaaddeekk,,  ooffiicceerr  WWPP,,  zzoossttaa∏∏  zzaammoorrddoowwaa--
nnyy  pprrzzeezz  SSoowwiieettóóww  ww CChhaarrkkoowwiiee..

Nowoczesne rozwiàzania ekspozycyjne projektu
Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie
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Chwila zadumy pod pomnikiem poleg∏ych marynarzy Flotylli Piƒskiej w Mokranach
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da∏ o zmianach, jakie zasz∏y w tutejszym
krajobrazie i kolegach Bia∏orusinach
z 30. Poleskiej Dywizji Piechoty AK. 

Pomnik marynarzy Flotylli
Piƒskiej w Mokranach
i mogi∏a ˝o∏nierzy AK
w ˚abince

Po doÊç d∏ugiej podró˝y zatrzymali-
Êmy si´ w Mokranach, przy zwieƒczo-
nym kotwicà pomniku zamordowanych
we wrzeÊniu 1939 r. marynarzy Flotylli
Piƒskiej. W oddali widoczne by∏y wiej-
skie zabudowania, gdzie do dziÊ zapew-
ne mieszkajà niektórzy sprawcy tej
zbrodni. WrogoÊç, a mo˝e potrzeba po-
zyskania surowców wtórnych, sprawiajà,
˝e nieustannie trzeba zawieszaç nowe
˝elazne ∏aƒcuchy, okalajàce z czterech
stron pomnik marynarzy. Dobrze, ˝e
oryginalna kotwica z polskiego okr´tu–
–monitora jest ci´˝ka i usadowiona wy-
soko. Szkoda by∏oby bowiem, gdyby
i ona sta∏a si´ ∏upem miejscowych
„zbieraczy z∏omu”. Po z∏o˝eniu wiàzan-
ki kwiatów i zapaleniu zniczy udaliÊmy
si´ do Ostrowia, dawnego folwarku Ro-
mualda Traugutta. To w∏aÊnie stàd ge-
nera∏ wyruszy∏ do powstania, co upa-
mi´tnia wysoki drewniany krzy˝ i g∏az
narzutowy z tablicà z polsko–bia∏oruskà
inskrypcjà. 

W Buchowiczach odwiedziliÊmy ko-
lejnà mogi∏´ polskich ˝o∏nierzy zamor-
dowanych we wrzeÊniu 1939 r. Odkryto
jà ca∏kiem niedawno, o czym opowiada∏
nam Antoni Filipczuk, delegat Pole-
skiego Okr´gu ÂZ˚AK na Bia∏oruÊ.
Miejsce to obecnie sprawia przygn´bia-
jàce wra˝enie – puste pole i k´py przy-
dro˝nych krzaków, obok których wyra-
sta brzozowy krzy˝ z zawieszonym na
nim bia∏o–czerwonym proporczykiem.
Kierownik Urz´du z∏o˝y∏ przy nim
kwiaty, zapaliliÊmy znicze. RozmyÊla-
∏em w tym czasie o tym, jak wiele jest
jeszcze takich mogi∏ na Kresach i jak
wielu pochowanych w nich ˝o∏nierzy
mo˝e nigdy nie doczeka si´ godnego
˝o∏nierskiego pochówku. 

Czas nagli∏, pojechaliÊmy zatem do
˚abinki, aby z∏o˝yç kolejnà wiàzank´,
tym razem na mogile ˝o∏nierzy AK za-
mordowanych przez Niemców w 1943 r.

Niewielki polski pomnik z metalowym
krzy˝em i dwuj´zycznà p∏ytà nagrobko-
wà stoi obok okazalszych pomników

ofiar II wojny Êwiatowej, wzniesionych
przez miejscowe w∏adze. Jest niefortun-
nie usytuowany i wymaga przebudowy,
na co zwraca∏ uwag´ konsul Jaros∏aw
Ksià˝ek. 

Op∏atek w Konsulacie

Ju˝ o zmroku dotarliÊmy do Êwiàtecz-
nie przystrojonego Konsulatu. W samà
por´, do budynku przybyli bowiem ju˝
pierwsi zaproszeni na op∏atek goÊcie.
Byli wÊród nich dzia∏acze polskich orga-
nizacji na Bia∏orusi, duchowni, przed-
stawiciele starostwa siedleckiego i Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”, a tak-
˝e niedu˝a grupa polskich weteranów
i Sybiraków. Minister Janusz Krupski
z∏o˝y∏ ˝yczenia weteranom i ofiarom re-
presji, przypominajàc o ich walce o wol-
noÊç Polski i cierpieniach, których nie-
jednokrotnie doÊwiadczyli. Nast´pnie
odznaczy∏ konsula Jaros∏awa Ksià˝ka

i jego ma∏˝onk´ El˝biet´ Ksià˝ek Me-
dalami „Pro memoria”. Od konsula
otrzymaliÊmy pamiàtkowe medale wy-
bite z okazji 200. rocznicy urodzin Na-
poleona Ordy, zas∏u˝onego dla Kresów
malarza, kompozytora i muzyka. Póê-
niej prezes Miros∏aw Spiechowicz prze-
kaza∏ kolegom z Bia∏orusi ˝yczenia od
poleskiego Êrodowiska ˝o∏nierzy AK. 

Cz´Êç oficjalnà spotkania zakoƒczy∏a
si´ przekazaniem weteranom i Sybira-
kom Êwiàtecznych paczek, które przy-
wieêliÊmy dla nich z Polski. Patrzy∏em,
jak wywo∏ywani z pewnym zak∏opota-
niem podchodzili do ministra Janusza
Krupskiego. Byli skromni i uÊmiech-
ni´ci. PodzieliliÊmy si´ op∏atkiem, po
czym pracownicy Konsulatu wnieÊli wi-
gilijne specja∏y – barszcz z uszkami,
kluski z makiem, kapust´ z grzybami
i pierogi. Póênym wieczorem wracali-
Êmy do Polski. 

Czytam wiersz Franciszka Stefaniuka:

Po raz kolejny k∏aniamy si´
ludziom i historii, 
odnajdujemy z∏àczonych wspólnymi ko-
rzeniami, 
których serca po polsku bijà
mimo wszystko i jeszcze. 
Dzielimy si´ z nimi op∏atkiem, 
patrzymy w zeszklone wzruszeniem
oczy, 
ws∏uchujemy w ich mow´
troch´ innà ale tym bardziej polskà (…)

i odnajduj´ w nim w∏asne odczucia
i refleksje zwiàzane ze spotkaniem
w brzeskim Konsulacie. 
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op∏atek

Na op∏atek w konsulacie przyby∏o liczne grono Polaków z regionu brzeskiego

Minister Janusz Krupski odznaczy∏ konsula
Jaros∏awa Ksià˝ka i jego ma∏˝onk´ El˝biet´
Ksià˝ek Medalami „Pro memoria”, dzi´kujàc
za prac´ na rzecz Êrodowisk kombatanckich
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I. Zakresy zadaƒ i wyso-
koÊç Êrodków publicz-
nych przeznaczonych
na ich realizacj´ 

NNrr NNaazzwwaa  zzaakkrreessuu  zzaaddaaƒƒ
1. Organizacja uroczystoÊci i innych

przedsi´wzi´ç upami´tniajàcych
i kultywujàcych tradycj´ walk nie-
podleg∏oÊciowych o wolnoÊç i su-
werennoÊç RP. 

2. Upami´tnianie miejsc historycz-
nych wydarzeƒ, czynów zbrojnych
i innych form dzia∏alnoÊci niepod-
leg∏oÊciowej, m´czeƒstwa i repre-
sji, a tak˝e upami´tnianie osób
zwiàzanych z tymi wydarzeniami. 

3. Dzia∏alnoÊç dokumentacyjna i wy-
dawnicza zwiàzana z upami´tnia-
niem i popularyzowaniem historii
walk o odrodzenie Polski, represji
wojennych oraz okresu powojen-
nego. 

WysokoÊç Êrodków publicznych na re-
alizacj´ wymienionych zadaƒ ww 22000088  rr..  
wwyynnoossii  559900  000000  zz∏∏. 

II. Zasady przyznawania
dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogà
uczestniczyç:

a) WWee wwsszzyyssttkkiicchh  zzaakkrreessaacchh  zzaaddaaƒƒ  II..  11..,,
II..  22..,,  II..  33..  ––  oorrggaanniizzaaccjjee  ppoozzaarrzzààddoowwee
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2003 r. nr 96, poz. 873 z póên. zm.); 

b) WW zzaakkrreessiiee  zzaaddaaƒƒ  II..  33..  ––  ppooddmmiioottyy  iinn--
nnee  ni˝ okreÊlone w art. 3, ust.
2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

OTWARTY KONKURS OFERT 
NA ROK 2008 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r.
nr 96, poz. 873 z póên. zm.) UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  og∏asza otwarty konkurs ofert na rok
2008 na powierzenie lub wsparcie realizacji zadaƒ publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, piel´gnowa-
nia polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodowej, obywatelskiej i kulturowej – okreÊlonym w art. 4, ust. 1, pkt 3 ustawy. 

o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie na podstawie art.
23a, ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiara-
mi represji wojennych i okresu po-
wojennego (t. j. Dz.U. z 2002 r. nr 42,
poz. 371 z póên. zm.). 

2. W otwartym konkursie ofert nie mo-
gà uczestniczyç podmioty, które
w ciàgu trzech ostatnich lat nieprawi-
d∏owo rozliczy∏y dotacj´ przeznaczo-
nà ze Êrodków Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. 

3. Zasady i tryb przyznawania dotacji
na realizacj´ przedmiotowych zadaƒ
okreÊla: 

a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr
96, poz. 873 z póên. zm.); 

b) decyzja Kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych z dnia 27 grudnia 2007 r. w spra-
wie wprowadzenia zasad i kryteriów
przyznawania oraz przekazywania do-
tacji celowej na finansowanie lub do-
finansowanie zadaƒ zwiàzanych
z upami´tnianiem i popularyzowa-
niem historii walk o odrodzenie Pol-
ski i represji wojennych oraz okresu
powojennego – dost´pna na stronie
internetowej: wwwwww..uuddsskkiioorr..ggoovv..ppll  

4. DDoottaaccjjaa  mmoo˝̋ee  bbyyçç  pprrzzyyzznnaannaa  jjeeddyynniiee
nnaa  ppookkrryycciiee  bbeezzppooÊÊrreeddnniicchh  kkoosszzttóóww
rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaanniiaa. 

a) WW zzaakkrreessiiee  II..  11..  Urzàd mo˝e dofi-
nansowaç lub finansowaç koszty:
oprawy artystycznej uroczystoÊci;
druku plakatów i zaproszeƒ; zakupu
kwiatów; wynajmu sali i nag∏oÊnie-

nia; przewozu uczestników; wy˝ywie-
nia i zakwaterowania uczestników;
nagród rzeczowych. 

b) WW zzaakkrreessiiee  II..  22..  Urzàd mo˝e dofi-
nansowaç lub finansowaç koszty:
upami´tniania miejsc historycznych
wydarzeƒ walk i m´czeƒstwa oraz
osób zwiàzanych z tymi miejscami 
– w formie pomników, obelisków, ta-
blic, epitafiów; renowacji pomników,
obelisków, tablic oraz historycznych
nagrobków i cmentarzy; zakupu
i konserwacji sztandarów; zakupu
strojów pocztów sztandarowych; bi-
cia medali pamiàtkowych. 

c) WW zzaakkrreessiiee  II..  33..  Urzàd mo˝e dofi-
nansowaç lub finansowaç koszty:
przygotowalni i druku materia∏ów
dokumentujàcych czyny zbrojne
i dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà oraz
doznane represje; upami´tniania wy-
darzeƒ historycznych, miejsc oraz
postaci zwiàzanych z walkà o niepod-
leg∏oÊç i suwerennoÊç Polski w kraju
i za granicà, poprzez dzia∏alnoÊç wy-
stawienniczà i filmowà. 

5. DDoottaaccjjaa  ww sszzcczzeeggóóllnnooÊÊccii  nniiee  mmoo˝̋ee
bbyyçç  pprrzzeezznnaacczzoonnaa  nnaa::  sp∏at´ zale-
g∏ych zobowiàzaƒ; bie˝àce koszty
funkcjonowania niezwiàzane z reali-
zacjà zadania (np. czynsz, energia
elektryczna); wynagrodzenia (sk∏ad-
ki na ubezpieczenie spo∏eczne i inne
pochodne od wynagrodzeƒ) oraz
premie i nagrody; tworzenie nowych
podmiotów; koszty zakupu nieru-
chomoÊci oraz Êrodków trwa∏ych;
koszty przejazdów i posiedzeƒ orga-
nów statutowych organizacji; wy-
cieczki; koszty obs∏ugi wojewódz-
kich i powiatowych rad kombatanc-
kich; zjazdy sprawozdawczo–wybo-
rcze organizacji; druk w∏asnych pe-
riodyków i biuletynów organizacji
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kombatanckich; dodruki, reprinty –
w tym publikacji i materia∏ów wcze-
Êniej wydanych i dofinansowanych
przez Urzàd; za∏o˝enie, prowadze-
nie i obs∏ug´ stron internetowych;
honoraria autorskie; wybicie we-
wnàtrzorganizacyjnych odznak, me-
dali itp. 

III. Warunki realizacji
zadaƒ 

1. Szczegó∏owe i ostateczne warunki re-
alizacji, finansowania i rozliczania
zadaƒ regulowaç b´dzie umowa po-
mi´dzy Urz´dem do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych
a oferentami wybranymi w wyniku
konkursu ofert. 

2. Dotacja mo˝e byç wykorzystana wy-
∏àcznie na realizacj´ zadania okreÊlo-
nego w ofercie. 

3. Przy rozliczeniu realizacji zadania,
zwracana b´dzie szczególna uwaga na: 

a) realizacj´ zadania zgodnie z przyj´-
tym harmonogramem; 

b) zgodne z przeznaczeniem wykorzy-
stanie przyznanej kwoty dotacji; 

c) prawid∏owe, rzetelne i terminowe
sporzàdzenie rozliczenia finansowe-
go i sprawozdania merytorycznego; 

d) oszcz´dne i celowe wydatkowanie
przyznanych Êrodków finansowych. 

4. Urzàd upowa˝niony b´dzie do kon-
trolowania realizacji zadania. 

IV. Terminy i warunki
sk∏adania ofert

1. Wyznacza si´ nast´pujàce terminy
sk∏adania ofert: 

a) ddoo  0044  lluutteeggoo  22000088  rrookkuu;;  
b) ddoo  3300  kkwwiieettnniiaa  22000088  rrookkuu;;  
c) ddoo  3300  cczzeerrwwccaa  22000088  rrookkuu;;  
d) ddoo  3311  ssiieerrppnniiaa  22000088  rrookkuu;;  
e) ddoo  3311  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22000088  rrookkuu..  

2. Oferty nale˝y sk∏adaç na wzorach
formularzy obowiàzujàcych w dniu
sk∏adania oferty, umieszczonych na

stronie internetowej Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych: wwwwww..uuddsskkiioorr..ggoovv..ppll,
odpowiednich dla rodzaju podmiotu
wnioskujàcego o dotacje. 

3. Oferent mo˝e z∏o˝yç jednà lub wi´cej
ofert na realizacj´ zadania lub zadaƒ
mieszczàcych si´ w jednym z zakre-
sów tematycznych konkursu. 

4. Z∏o˝enie oferty nie jest równoznacz-
ne z przyznaniem dotacji. 

5. OOrrggaanniizzaaccjjee  ppoozzaarrzzààddoowwee  do oferty
za∏àczajà: 

a) aakkttuuaallnnyy  wwyycciiààgg  zz KKrraajjoowweeggoo  RReejjee--
ssttrruu  SSààddoowweeggoo  lub inne dokumenty
potwierdzajàce status prawny oferen-
ta (wa˝ne 6 miesi´cy od daty wysta-
wienia, do ka˝dej oferty oddzielnie).
OOffeerrttaa  mmuussii  bbyyçç  ppooddppiissaannaa  pprrzzeezz  oossoo--
bbyy  uuppoowwaa˝̋nniioonnee  ddoo  sskk∏∏aaddaanniiaa  ooÊÊwwiiaadd--
cczzeeƒƒ  wwoollii  ww sspprraawwaacchh  mmaajjààttkkoowwyycchh
zzggooddnniiee  zz zzaa∏∏ààcczzoonnyymm  rreejjeessttrreemm  lluubb
ppee∏∏nnoommooccnniiccttwweemm..  OOffeerrttaa  ppooddppiissaannaa
pprrzzeezz  oossoobbyy  nniieeww∏∏aaÊÊcciiwwee  bb´́ddzziiee  oodd--
rrzzuuccoonnaa  zz pprrzzyycczzyynn  ffoorrmmaallnnyycchh;;  

b) aktualny statut organizacji; 
c) sprawozdanie merytoryczne i finan-

sowe z dzia∏alnoÊci za poprzedni rok; 
d) informacj´ o wczeÊniejszej dzia∏al-

noÊci podmiotu sk∏adajàcego ofert´
w zakresie, którego dotyczy zadanie
(wykaz zrealizowanych przedsi´-
wzi´ç z ostatnich 2 lat); 

e) informacj´ o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych zapewniajà-
cych wykonanie zadania, w tym Êrod-
ków finansowych uzyskanych na reali-
zacj´ danego zadania z innych êróde∏. 

f) deklaracj´ o zamiarze odp∏atnego lub
nieodp∏atnego wykonania zadania

6. IInnnnee  ppooddmmiioottyy  do oferty za∏àczajà: 
a) wyciàg z ewidencji lub inne doku-

menty potwierdzajàce status prawny
oferenta i umocowanie osób ich re-
prezentujàcych (wa˝ny 6 miesi´cy od
daty wystawienia, do ka˝dej oferty
oddzielnie). OOffeerrttaa  mmuussii  bbyyçç  ppooddppii--
ssaannaa  pprrzzeezz  oossoobbyy  uuppoowwaa˝̋nniioonnee  ddoo
sskk∏∏aaddaanniiaa  ooÊÊwwiiaaddcczzeeƒƒ  wwoollii  ww sspprraa--
wwaacchh  mmaajjààttkkoowwyycchh  zzggooddnniiee  zz zzaa∏∏àà--
cczzoonnyymm  rreejjeessttrreemm  lluubb  ppee∏∏nnoommooccnniicc--
ttwweemm..  OOffeerrttaa  ppooddppiissaannaa  pprrzzeezz  oossoobbyy

nniieeww∏∏aaÊÊcciiwwee  bb´́ddzziiee  ooddrrzzuuccoonnaa
zz pprrzzyycczzyynn  ffoorrmmaallnnyycchh;;  

b) sprawozdanie finansowe z dzia∏alno-
Êci za poprzedni rok; 

c) informacj´ o wczeÊniejszej dzia∏alno-
Êci podmiotu sk∏adajàcego ofert´ 
w zakresie, którego dotyczy zadanie
(wykaz zrealizowanych przedsi´-
wzi´ç z ostatnich 2 lat); 

d) deklaracj´ o zamiarze odp∏atnego
lub nieodp∏atnego wykonania zada-
nia. 

7. OOffeerrttyy  ddoottyycczzààccee  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaaƒƒ
ookkrreeÊÊlloonnyycchh  ww zzaakkrreessiiee  II..  22..  powinny
zawieraç tak˝e: 

a) pisemnà opini´ Rady Ochrony Pa-
mi´ci Walk i M´czeƒstwa; 

b) pisemnà zgod´ w∏aÊciciela terenu
lub budynku, na którym b´dzie si´
znajdowaç obiekt; 

c) projekt wykonawczy. 

8. OOffeerrttyy  ddoottyycczzààccee  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaaƒƒ
ookkrreeÊÊlloonnyycchh  ww zzaakkrreessiiee  II..  33..  powinny
zawieraç tak˝e stosownie do rodzaju
zadania: zredagowany maszynopis,
scenariusz itp. w formie elektronicz-
nej lub papierowej. 

9. Oferty nale˝y sk∏adaç osobiÊcie lub
za poÊrednictwem poczty (decyduje
data stempla pocztowego) w Kance-
larii Ogólnej Urz´du do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych,
ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa,
w zamkni´tych kopertach z dopi-
skiem „KKOONNKKUURRSS  OOFFEERRTT  ––  ZZAA--
DDAANNIIEE  NNRR  ……........  ”

V. Terminy, tryb i kryteria
stosowane przy doko-
nywaniu wyboru oferty

Decyzja w sprawie wyboru oferty po-
dejmowana b´dzie przez Kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych ww tteerrmmiinniiee  ddoo  3300
ddnnii  oodd  uupp∏∏yywwuu  tteerrmmiinnuu  sskk∏∏aaddaanniiaa  ooffeerrtt. 

Urzàd zastrzega sobie mo˝liwoÊç roz-
strzygni´cia konkursu poprzez wybór
oferty gwarantujàcej optymalnà realiza-
cj´ zadania, w szczególnoÊci z∏o˝onej
przez organizacj´ kombatanckà, której
dzia∏alnoÊç i cele statutowe dajà r´koj-
mi´ nale˝ytego wykonania zadania. 
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Oferenci zostanà powiadomieni li-
stownie o przyznaniu lub o nieudziela-
niu dotacji przez Kierownika Urz´du. 

OOddrrzzuucceenniiuu  ppooddlleeggaajjàà  ooffeerrttyy::  
1. z∏o˝one na drukach innych ni˝ obo-

wiàzujàce; 
2. niekompletne; 
3. z∏o˝one po terminie; 
4. dotyczàce zadania, które nie jest ob-

j´te celami statutowymi organizacji; 
5. z∏o˝one przez podmiot nieuprawnio-

ny zgodnie z niniejszym og∏oszeniem; 
6. niedotyczàce pod wzgl´dem meryto-

rycznym zakresów zadaƒ wskazanych
w niniejszym og∏oszeniu. 

OOffeerrttyy  bb´́ddàà  oocceenniiaannee  wweedd∏∏uugg  nnaasstt´́ppuu--
jjààccyycchh  kkrryytteerriióóww::  

1. merytorycznej oceny zadania; 
2. zgodnoÊci z zadaniami Urz´du okre-

Êlonymi w ustawie o kombatantach
oraz w rozporzàdzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania i organizacji Urz´-
du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych; 

3. kosztu realizacji zadania; 
4. oceny dotychczasowej wspó∏pracy

z oferentem; 
5. wiarygodnoÊci finansowej, w tym za-

kresu finansowania zadania z innych
êróde∏. 

DDooddaattkkoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  ddoottyycczzààccee  kkoonn--
kkuurrssuu  mmoo˝̋nnaa  uuzzyysskkaaçç  ww DDeeppaarrttaammeenncciiee
SSttoowwaarrzzyysszzeeƒƒ  ii SSpprraaww  SSooccjjaallnnyycchh,,  WWyy--
ddzziiaallee  WWssppóó∏∏pprraaccyy  zzee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaammii,,  
uull..  WWssppóóllnnaa  22//44,,  0000––992266  WWaarrsszzaawwaa  
tteell..  ((00  2222))  666611  8877  0044,,  666611  8844  9933;;  
ee––mmaaiill::  ddoottaaccjjee@@uuddsskkiioorr..  ggoovv..  ppll
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II  nn  ff  oo rr  mm  aa cc  jj  aa
oo  zzrreeaalliizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  ww 22000077  rrookkuu  zzaaddaanniiaacchh  ppuubblliicczznnyycchh  tteeggoo  ssaammeeggoo  rrooddzzaajjuu

ii zzwwiiààzzaannyycchh  zz nniimmii  kkoosszzttaacchh

RRooddzzaajj  zzaaddaanniiaa  ppuubblliicczznneeggoo LLiicczzbbaa  ddoottoowwaannyycchh  pprrzzeeddssii´́wwzzii´́çç OOggóóllnnaa  kkwwoottaa    ((ww  zz∏∏))  
UroczystoÊci krajowe 23 119 150
UroczystoÊci za granicà 9 65 100
Budowa/renowacja pomników 7 34 400
Wykonanie tablic pamiàtkowych 1 7 000
Wybicie medali 2 20 000
Organizacja konferencji naukowych 1 10 000
Organizacja sympozjów naukowych 3 24 260
Publikacje 29 175 100
Organizacja wystaw 3 21 000
Przedsi´wzi´cia filmowe 3 21 000
Rajdy upami´tniajàce 5 24 500
Konkursy 2 10 000
Zjazdy okolicznoÊciowe 5 27 150
OOggóó∏∏eemm  9933 555588  666600  zz∏∏  

II  nn  ff  oo rr  mm  aa cc  jj  aa
oo  zzrreeaalliizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  ww 22000066  rrookkuu  zzaaddaanniiaacchh  ppuubblliicczznnyycchh  tteeggoo  ssaammeeggoo  rrooddzzaajjuu

ii zzwwiiààzzaannyycchh  zz nniimmii  kkoosszzttaacchh

RRooddzzaajj  zzaaddaanniiaa  ppuubblliicczznneeggoo LLiicczzbbaa  ddoottoowwaannyycchh  pprrzzeeddssii´́wwzzii´́çç OOggóóllnnaa  kkwwoottaa    ((ww  zz∏∏))  
Organizacja uroczystoÊci upami´tniajàcych oraz spotkaƒ 
Êrodowisk kombatanckich w kraju i za granicà 40 156 100
Budowa i renowacja pomników 8 56 400
Wykonanie tablic 1 4 000
Wykonanie i renowacja sztandarów 3 8 000
Wybicie medali 1 5 000
Organizacja konferencji i sympozjów naukowych 3 16 500
Publikacje 13 59 000
Organizacja konkursów i koncertów upami´tniajàcych 6 26 000
Rajdy upami´tniajàce 2 7 000
Inne przedsi´wzi´cia upami´tniajàce 11 62 000
OOggóó∏∏eemm  8888  440000  000000 zz∏∏

KKOOMMBBAATTAANNTT  ––  MMiieessii´́cczznniikk  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
RREEDDAAKKCCJJAA::  ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa
tel. (0 22) 661 87 05, faks (0 22) 661 87 45, e–mail: kombatant@udskior.gov.pl
RREEDDAAGGUUJJEE  ZZEESSPPÓÓ¸̧::  JJaannuusszz  BBaazzyydd∏∏oo,,  redaktor naczelny, tel. (0 22) 661 89 22, e–mail: janusz.bazydlo@udskior.gov.pl, 
MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  ¸̧´́ttoowwsskkaa,,  sekretarz redakcji, e–mail:malgorzata.letowska@udskior.gov.pl, MMaacciieejj  WWyyrrwwaa,,  e–mail: maciej.wyrwa@udskior.gov.pl. 
WWssppóó∏∏pprraaccuujjàà::  FFrraanncciisszzkkaa  GGrryykkoo,,  MMaarriiuusszz  KKuubbiikk,,  pp∏∏kk..  JJaacceekk  MMaaccyysszzyynn  ––  pprrzzyy  nnrr  11((220044))  22000088,,  JJaann  PP..  SSoobboolleewwsskkii..

PPRREENNUUMMEERRAATTAA  II  KKOOLLPPOORRTTAA˚̊::  AAnnddrrzzeejj  SSoossiiƒƒsskkii,,  tteell..  ((00  2222))  666611  8866  6677
WWYYDDAAWWCCAA::  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa. Centrala – tel. (0 22) 661 81 11, punkt informacyjny – tel. (0 22) 661 81 29, (0 22) 661 87 40. Strona internetowa: http://www.udskior.gov.pl 
SSKK¸̧AADD::  RRaaffaa∏∏  KKaazzaanneecckkii,,  DDRRUUKK::  ZZaakk∏∏aaddyy  GGrraaffiicczznnee  ““TTaauurruuss””..  NNaakk∏∏aadd  44220000  eeggzz..  ((3322  ssttrroonnyy))
W 2008 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà kosztuje 24 USD.
Wp∏at za prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa – konto w NBP, Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa, nr: 
03 1010 1010 0050 4722 3100 0000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora tekstu i zdj´cia oraz
zawieraç jego prywatny adresy i telefon kontaktowy oraz krótkà notk´ o autorze tekstu. W miar´ moêliwoÊci prosimy o dostarczanie tekstów i materia∏ów graficznych (zdj´cia o rozdziel-
czoÊci 300 dpi) w wersji elektronicznej (na CD, dyskietce i pocztà elektronicznà). Artyku∏ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka Poszukujemy jest bezp∏atna. 
NNaa  ookk∏∏aaddccee:: Obraz „Ofiarowanie” autorstwa Macieja Milewskiego, nagrodzony  w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II w Warszawie” w 2006 r.



W∏adys∏aw Miegoƒ urodzi∏ si´ 30
wrzeÊnia 1892 r. w Samborcu na Sando-
mierszczyênie jako najstarszy z oÊmior-
ga dzieci Stanis∏awa i Marianny z domu
Rewera. 

Na póêniejszà postaw´ patriotycznà
i dalszà drog´ ˝yciowà ks. Miegonia wy-
war∏a wp∏yw kultywowana w rodzinie
pami´ç o dziadku W∏adys∏awie Miego-
niu – uczestniku Powstania Styczniowe-
go i charyzmatyczna osobowoÊç brata
matki pra∏ata Antoniego Rewery. 

Po ukoƒczeniu M´skiego Progimna-
zjum w Sandomierzu W∏adys∏aw Miegoƒ
wstàpi∏ do miejscowego Seminarium Du-
chownego, gdzie 2 lutego 1915 r. otrzy-
ma∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie z ràk bp. san-
domierskiego Mariana Ryxa. 

Pierwsze lata pracy duszpasterskiej
m∏odego wikariusza przypad∏y na lata
I wojny Êwiatowej, z której okrucieƒ-
stwem zetknà∏ si´ w przyfrontowych
Modliborzycach, gdzie w zast´pstwie
pe∏ni∏ funkcj´ proboszcza miejscowej
parafii. 

Kiedy z po˝ogi wojennej zacz´∏a wy-
∏aniaç si´ odrodzona Rzeczpospolita,
ks. Miegoƒ jako jeden z pierwszych
duszpasterzy zg∏osi∏ si´ do pracy w Pol-
skich Si∏ach Zbrojnych. 1 grudnia
1919 r. otrzyma∏ przydzia∏ s∏u˝bowy
i stopieƒ kapelana (kapitana) do I. Ba-
talionu Morskiego (Front Pomorski)
stacjonujàcego wówczas w Aleksandro-
wie Kujawskim. Tym samym zosta∏
pierwszym kapelanem powstajàcej Ma-
rynarki Wojennej. 

Rola kapelana nie ogranicza∏a si´
jednak wy∏àcznie do pos∏ugi religijnej 
– ks. Miegoƒ wzià∏ na siebie równie˝
baga˝ pracy oÊwiatowo–wychowawczej.
W kazaniach i prelekcjach k∏ad∏ szcze-
gólny nacisk na ∏àczenie wiary z patrio-
tyzmem odwo∏ujàc si´ przy tym do
chlubnej tradycji or´˝a polskiego. 10 lu-
tego 1920 r. w Pucku ks. kapelan W∏a-
dys∏aw Miegoƒ wspó∏celebrowa∏ uro-
czystà Msz´ Êw. stanowiàcà cz´Êç sym-

B∏ogos∏awiony 
ks. kmdr ppor W∏adys∏aw Miegoƒ

bolicznych zaÊlubin Polski z morzem.
Od kwietnia 1920 r. by∏ kapelanem
i oficerem oÊwiatowym Komendy Portu
Wojennego Puck. 

Po wybuchu wojny polsko–bolszewic-
kiej ks. Miegonia mianowano kapela-
nem 1. Batalionu Morskiego wchodzà-
cego w sk∏ad Pu∏ku Morskiego. Z jed-
nostkà tà przeszed∏ ca∏y szlak bojowy.
W czasie ci´˝kich walk w sierpniu 1920 r.
dawa∏ marynarzom przyk∏ad m´stwa
i wytrwa∏oÊci. Niós∏ pos∏ug´ duszpaster-
skà umierajàcym i rannym na pierwszej
linii walki. Udziela∏ im równie˝ pomocy
medycznej i wsparcia duchowego. Ks.
Miegoƒ aktywnie uczestniczy∏ w dzia∏a-
niach bojowych, jednà z potyczek przy-
p∏aci∏ ranà g∏owy. Za zas∏ugi otrzyma∏
z ràk marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
Srebrny Krzy˝ Orderu Virtuti Militari.
Zosta∏ równie˝ uhonorowany Krzy˝em
Walecznych. 

Wraz z zakoƒczeniem dzia∏aƒ wojen-
nych ks. W∏adys∏aw Miegoƒ powróci∏
do pracy duszpasterskiej na stanowisko
kapelana Komendy Portu Wojennego
Puck. 29 maja 1921 r. odprawi∏ uroczy-
stà Msz´ Êw. polowà w intencji budowy
portu morskiego w Gdyni. 

Gdy Dowództwo Floty i Komend´
Portu Wojennego przeniesiono z Puc-
ka do Gdyni, objà∏ funkcj´ proboszcza
rzymskokatolickiej parafii wojskowej
pw. NajÊwi´tszej Marii Panny Królowej
Polski w Gdyni. 

Po przewrocie majowym ks. kapelan
W∏adys∏aw Miegoƒ rozkazem ministra
spraw wojskowych z 5 wrzeÊnia 1928 r.
zosta∏ przeniesiony do Lublina na sta-
nowisko kierownika wojskowego rejo-
nu duszpasterskiego. Podczas pobytu
w tym mieÊcie ukoƒczy∏ prawo kano-
niczne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. 

W wyniku zabiegów i próÊb zarówno
kadry oficerskiej, jak i marynarzy
1 stycznia 1934 r. ks. W∏adys∏aw Mie-
goƒ powróci∏ do Gdyni, gdzie objà∏

obowiàzki starszego kapelana Dowódz-
twa Floty i Portu Wojennego w randze
komandora podporucznika. By∏ inicja-
torem budowy koÊcio∏a garnizonowego
na Dolnym Oksywiu oraz cmentarza
marynarskiego. 

Wraz z wybuchem II wojny Êwiatowej
ks. kmdr ppor. W∏adys∏aw Miegoƒ zna-
laz∏ si´ wÊród bohaterskich ˝o∏nierzy
Làdowej Obrony Wybrze˝a. Tak samo
jak podczas wojny polsko–bolszewic-
kiej, teraz tak˝e nie ogranicza∏ si´ do
pe∏nienia pos∏ugi duszpasterskiej, ale
da∏ si´ poznaç jako ofiarny sanitariusz. 

Po kapitulacji, pomimo zwolnienia
z niewoli i nietykalnoÊci gwarantowanej
konwencjà genewskà, nie opuÊci∏ „swo-
ich dzieci” – jak nazywa∏ marynarzy.
Wybra∏ drog´ m´czeƒskà, która wiod∏a
przez obozy we Flensburgu, Rothen-
burgu, Buchenwaldzie i zakoƒczy∏a si´
w Dachau. W nieludzkich warunkach,
schorowany, wycieƒczony g∏odem
i pracà 15 paêdziernika 1942 r. zmar∏
jako wi´zieƒ obozowy o nr 21 223. Jego
cia∏o spalono w krematorium. 

13 czerwca 1999 r. na pl. Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie papie˝
Jan Pawe∏ II wyniós∏ na o∏tarze 108. m´-
czenników, którzy ponieÊli Êmierç z ràk
niemieckich w latach 1939–1945. WÊród
b∏ogos∏awionych znalaz∏ si´ ks. kmdr
ppor. W∏adys∏aw Miegoƒ – pierwszy
w Polsce i Europie oficer i marynarz wy-
niesiony na o∏tarze.

oopprraacc..    MMWW  
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NNaa  ppooddssttaawwiiee::  
DDaarriiuusszz  NNaawwrroott,,  KKssiiààddzz  kkmmddrr
ppppoorr..  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  MMiieeggooƒƒ  ––
ppiieerrwwsszzyy  mmaarryynnaarrzz  nnaa  oo∏∏ttaa--
rrzzaacchh,,  ww::  HHiissttoorriiaa  dduusszzppaasstteerr--
ssttwwaa  wwoojjsskkoowweeggoo  nnaa  zziieemmiiaacchh
ppoollsskkiicchh,,  ppoodd  rreedd..  JJaannaa  ZZiióó∏∏kkaa,,
AAnnnnyy  BBaarraaƒƒsskkiieejj,,  WWiittoollddaa  MMaa--
ttwwiieejjcczzyykkaa,,  DDaarriiuusszzaa  NNaawwrroottaa,,
EEwwyy  MM..  ZZiióó∏∏eekk,,  LLuubblliinn  22000044  
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