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W stęp

Służba w odrodzonym  W ojsku Polskim  nie należała  do łatwych. W yniszczony  
wojną kraj nie m ógł zapew nić armii norm alnego zaopatrzenia. B rakow ało żyw
ności, podstawow ych e lem en tów  w yposażenia osob istego  żołn ierza. A rm ia cier
piała na brak kadry oficerskiej przygotowanej do podjęcia  tak potrzebnej 
i trudnej zarazem  pracy ośw iatow ej i wychowawczej z żołn ierzam i. Z resztą w ie
lu oficerów  zawodow ych pochodzących z byłych armii państw  zaborczych uw a
żało  ją za zbędną. C zęść z  nich słabo m ów iła po polsku nie znała polskich trady
cji wojskowych.

Dośw iadczenia polskich formacji wojskowych z okresu I wojny światowej wska
zywały jak znaczący jest wpływ dobrze pracujących kapelanów na m orale żołn ie
rzy. Było zatem  sprawą oczywistą, że w ładze wojskowe zechcą wykorzystać do pra
cy oświatowo-wychowawczej księży kapelanów, którzy dzięki swem u wykształce
niu, autorytetowi, um iejętności nawiązywania kontaktu z wiernymi i całej bogatej 
tradycji oddziaływania K ościoła na społeczeństw o w duchu patriotycznym, m ogą 
stanowić dla kadry cenną pom oc w procesie wychowania żołnierzy.

W śród czynników, które nie m ogły pozostać bez wpływu na pracę kapelanów  
w nowej rzeczywistości, należy wym ienić przede wszystkim:

-  lęk części m łodzieży, zwłaszcza chłopskiej, przed służbą wojskową,
-  bardzo niski poziom  wykształcenia rekrutów,
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-  religijność cechująca ogrom ną większość szeregowych żołnierzy,
-  brak kadry do pracy oświatowo-wychowawczej w wojsku.
W  takich warunkach pow staw ało duszpasterstw o od rodzonego  W ojska Pol

skiego. O góln ie  wśród społeczeństw a, wojskowych i polityków  dom inow ało  
przekonanie, zrodzone z wyznawanej wiary, narodow ych tradycji i dośw iadczeń  
wojny, że  armii polskiej n iezbędna jest odpow iednio  rozbudow ana służba dusz
pasterska1.

I. Lata wojen o niepodległość i granice 1918-1920

Już 9 listopada 1918 roku kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, płk Jan 
Wroczyński, w porozum ieniu z abp. warszawskim Aleksandrem  Kakowskim, po
w ołał do życia K onsystorz Polowy, który zgodnie z nową organizacją ministerstwa 
9 grudnia wszedł jako sekcja w skład Departam entu I O gólnom obilizacyjnego2. 
U tw orzono też stanowisko naczelnego kapelana wojsk polskich, które pow ierzo
no ks. Janowi Pajkertowi. D o  Konsystorza kierowano wszelkie sprawy dotyczące 
„administracji duchownej” w wojsku. Zajm ował się  on zaopatrywaniem kapela
nów w paramenty liturgiczno-kościelne, organizacją służby duszpasterskiej, prze
prowadzeniem  (do 20 XII 1918 roku) ewidencji księży pracujących na stanowi
skach kapelanów wojskowych. Natom iast kwestie związane z czynnościami dusz
pasterskimi (nabożeństwa, śluby, pogrzeby itp.) należały do duszpasterzy poszcze
gólnych garnizonów i jednostek  wojskowych3.

O wocem  prac Konsystorza było ogłoszone 18 stycznia 1919 roku rozporządze
nie N aczelnego W odza ustalające porządek hierarchiczny duchowieństwa w Woj
sku Polskim. Na jego  czele  stal biskup połowy, któremu podlegali: naczelny kape
lan -  zastępca biskupa polow ego, dziekani Okręgów Generalnych i dziekan Mary
narki W ojennej, proboszczow ie dywizji, kapelani pułków lub równoznacznych od
działów wojskowych4. Tego sam ego dnia Józef Piłsudski podpisał także dekret 
ustalający rangi duchowieństwa wojskowego5. W  dekrecie po raz pierwszy 
uw zględniono duchowieństwo wojskowe innych wyznań niekatolickich.

1 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945, Warszawa 
1998, s. 46-47.

2 „Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych” nr 11, poz. 275.
5 M. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921. Zarys organizacji 

i działalności, Warszawa 1972, s. 67.
4 Dekret Naczelnego Wodza Wojsk Polskich o porządku hierarchicznym ducho

wieństwa w Wojsku Polskim, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” nr 10 z 1919 r., ροζ.
373, s. 254.

5 Dekret Naczelnego Wodza Wojsk Polskich o poborach dla duchowieństwa woj
skowego w Wojsku Polskim, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” nr 10 z 1919 r., ροζ.
374, s. 254-255.
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Funkcja Prawa i pobory
biskup połowy generał porucznik
naczelny kapelan general podporucznik
dziekan Okręgu G eneralnego pułkownik
dziekan Marynarki Wojennej pułkownik
regens Konsystorza P olow ego pułkownik
profesor religii w wyższej szkole oficerskiej podpułkownik
szef sekcji greckokatolickiej przy Konsystorzu Polowym podpułkownik  
szef sekcji wyznania protestanckiego przy Kons. Polowym podpułkownik  
szef sekcji wyznania prawosławnego przy Kons. Polowym  podpułkownik  
szef sekcji wyznania m ojżeszow ego przy Kons. Polowym podpułkownik  
proboszcz dywizji major
starszy kapelan szpitala Okręgu G eneralnego major
profesor religii w szkole oficerskiej major
kapelan garnizonu okręgow ego major
kapelan greckokatolicki przy Okręgu G eneralnym  major
referent wyznań niekatolickich przy Okręgu G eneralnym  major 
kapelan pułku, szpitala, kapelan Marynarki Wojennej kapitan 
kapelan greckokatolicki przy dywizji kapitan

W ładze wojskowe, przy poparciu Episkopatu Polski, czyniły zabiegi o  ustano
w ienie biskupstwa polow ego. J. Piłsudski razem z płk. J. W roczyńskim uczestniczy
li w pertraktacjach z m ons. A chillesem  Rattim, wizytatorem  apostolskim  w Polsce. 
Na mocy zarządzenia N aczelnego W odza wszelkie nom inacje osób duchownych 
w armii miały być uważane za tym czasowe do chwili ich zatwierdzenia przez bisku
pa polow ego6.

W izytator apostolski m ons. Ratti przekazał 5 lutego 1919 roku informację 
o utworzeniu w Polsce przez Ojca Św iętego Benedykta X V  Biskupstwa Polowego. 
Po uprzednim uzgodnieniu z  Naczelnym  W odzem  papież m ianował biskupem po- 
lowym ks. dr Stanisława G alla, biskupa sufragana warszawskiego7.

W  sprawach duchownych biskup połowy zależny był od Stolicy Apostolskiej, 
a w sprawach wojskowo-administracyjnych podlegał M inistrowi Spraw W ojsko
wych. Zastępcą biskupa polow ego był wikariusz generalny; na to stanowisko bp 
Gall wyznaczył ks. Jana Pajkerta, dotychczasowego naczelnego kapelana wojsk

6 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska, s. 49.
7 T. Sitkowski, Śp. Arcybiskup Stanisław Gall, „Wiadomości Archidiecezji Warszaw

skiej” 1947, nr 5, s. 122-123: J. Odziemkowski, S. Frątczak, Polskie duszpasterstwo woj
skowe, Warszawa 1996, s. 81.
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polskich. Z godnie z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego Konsystorz 
Polowy nazwany został K urią Polową W ojsk Polskich8.

Z  uwagi na braki kadrowe duszpasterstwa wojskowego Konferencja Episkopa
tu Polski, obradująca 27-29 V I I I 1919 roku w G nieźnie, podjęła uchwalę, aby or
dynariusze zezwalali podległym  kapłanom  na przyjmowanie funkcji kapelanów  
wojskowych z tym zastrzeżeniem , że służbę w armii winno podjąć do 5% ducho
wieństwa każdej diecezji9.

Jesien ią  1919 roku wraz z weryfikacją korpusu oficersk iego , rozp oczęto  w e
ryfikację kapelanów . „R ozkaz W ewnętrzny” z 10 listopada 1919 roku wezw ał 
księży, którzy pragnęli służyć jako kapelani zaw odow i, aby w nieśli drogą  
służbow ą podanie  do kurii biskupiej. Tak zwana karta kwalifikacyjna, obok  
prośby o  przyjęcie do służby zaw odow ej, zaw ierała op in ie  przełożonych du
chownych i wojskowych. R ozkaz dotyczący kart kwalifikacyjnych został p o n o 
w iony 14 lu tego 1920 roku, co  św iadczy, że do tego  czasu weryfikacja nie zosta 
ła zakończona10.

O bok kapelanów zawodowych, podejmujących służbę stałą, przewidziano insty
tucję kapelanów pom ocniczych, którzy powoływani byli w garnizonach liczących 
co najmniej tysiąc ludzi, szpitalach wojskowych na minimum dwieście łóżek lub 
epidem icznych na sto łóżek. M ianował ich i zwalniał biskup połowy w porozum ie
niu z właściwymi władzam i diecezjalnym i lub zakonnymi i m inistrem spraw woj
skowych. Kapelan wojskowy n ie m ógł być wysłany na front11.

Latem  1920 roku w armii polskiej pojawili się tzw. lotni kapelani. Ich zadaniem  
była praca duszpasterska o  charakterze misyjnym: prowadzenie misji, rekolekcji, 
organizowanie spowiedzi w jednostkach liniowych. Wykonywali oni zadania spe
cjalne, wyznaczone przez biskupa polow ego, związane głównie z podnoszeniem  
morale i nastrojów patriotycznych wojska12.

Kapelanów w łączono oprócz zadań typowo duszpasterskich do pracy oświato- 
wo-wychowaczej. W ymagały tego żywotne interesy armii borykającej się z brakiem  
kadr, niechęcią poborowych do służby wojskowej, ich niskim poziom em  wykształ
cenia. O bok pracy duszpasterskiej kapelani zostali obarczeni współodpowiedzial
nością za utrzymanie wysokiego m orale wojska, szerzenie oświaty, wychowanie 
żołnierza na lojalnego obywatela państwa.

8 J. Odziemkowski, B. Spychała, Duszpasterstwo wojskowe w drugiej Rzeczypospo
litej, Warszawa 1987, s. 74.

9 Protokół ze Zjazdu Biskupów Polskich 27-29 VIII 1919 r., Archiwum Kurii Sie
dleckiej, Zjazdy X . X . biskupów, 1 . 1, s. 14.

10 „Rozkaz Wewnętrzny do Duchowieństwa Wojskowego”, nr 27 z 1919 r.
11 „Dziennik Rozkazów Wojskowych” nr 14 z 1919 r., ροζ. 119, s. 260-261.
12 „Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych”, nr 29 z 1920 r., ροζ 670, s. 697.
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O bowiązkiem  każdego kapelana było prowadzenie kancelarii, wysyłanie m ie
sięcznych sprawozdań o  przebiegu pracy. Ponadto prowadził on  metryki śmierci 
i pogrzebów wojskowych w  tych oddziałach i zakładach do których został przydzie
lony. Tę ostatnią kwestię regulowało rozporządzenie M inisterstwa Spraw W ojsko
wych z dnia 1 stycznia 1920 roku. W  całej armii z tym dniem  wprowadzono jedno
lite księgi m etrykalne13.

K apelanów wojskowych wszystkich wyznań obowiązywały te sam e co i oficerów  
innych służb przepisy dotyczące oddawania honorów. Podlegali oni tym samym  
przepisom  dyscyplinarnym co oficerow ie, a równocześnie jako kapłani, przepisom  
wynikającym z prawa kanonicznego. W  sprawach duszpasterskich podlegali bisku
powi polowem u, w sprawach administracyjno-wojskowych dowódcy oddziału, do 
którego zostali przydzieleni. W ładza dyscyplinarna nad kapelanami, z wyjątkiem  
spraw związanych z przestrzeganiem  przez nich przepisów wojskowo-administra- 
cyjnych, należała do ich zwierzchników duchownych14.

Z agadn ien iem  spornym  w pracy duszpasterskiej w wojsku była sprawa ju 
rysdykcji proboszczow skiej kapelanów  wojskowych, zw łaszcza przy b ło g o sła 
w ieniu m ałżeństw . Spór p rzecię ła  uchw ała K onferencji B iskupów  Polskich o b 
radująca w G nieźn ie  w dniach 27-29 sierpnia 1919 roku. E piskopat stanął na  
stanow isku, że  n ie  istn ieje dotąd osob na diecezja  wojskow a i n ie  istnieją para
fie  w ojskow e. K apelani i proboszczow ie garnizonów  oraz dywizji n ie  posiadają  
praw proboszczow skich i m ogą je  wykonywać tylko o  tyle o  ile  ordynariusz  
m iejsca ich do tego  upow ażni, lub o  ile  następuje porozum ien ie  m iędzy du ch o
w ieństw em  parafialnym  a duchow ieństw em  wojskowym  zatw ierdzone przez  
w ładzę duchow ną15.

Status biskupa polow ego i podległego mu duchowieństwa ostatecznie sprecy
zowała Ustawa o duchowieństwie katolickim  wojsk polskich z października 1919 
roku. Organem wykonawczym biskupa polow ego była Kuria B iskupia W ojsk Pol
skich, która pełniła  równocześnie funkcję łącznika z odpowiednim i agendami 
Sztabu G eneralnego w zakresie organizacji, mobilizacji, zaopatrzenia i ewidencji 
personalnej. W związku z reorganizacją M inisterstwa Spraw W ojskowych, Kuria 
Biskupia podzielona została 15 maja 1920 roku na dwa Wydziały: Adm inistracyj
ny -  nazwany potem  organizacyjno-administracyjnym i Oświatowo-Archiwalny -

13 „Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych”, nr 1 z 1920 r., ροζ. 13, s. 8-9.
14 W 1919 roku wydano przepisy regulujące strukturę i podległości duszpasterstwa 

wojskowego. Stosunek służbowy duchowieństwa określał „Regulamin dla rzymskoka
tolickiego duchowieństwa wojskowego”. Zob. „Rozkaz Wewnętrzny do Duchowień
stwa Wojskowego”, nr 29 z 1919 r., art. 10,21, 22; J. Odziemkowski, Służba duszpaster
ska, s. 55.

15 Por. J. Odziemkowski, B. Spychała, dz. cyt., s. 92.
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zwany też oświatowo-m etrykalnym 16. Pierwszym kanclerzem Kurii Polowej do lip- 
ca 1933 roku byt ks. dr Tadeusz Jachimowski, jego zaś następcą ks. dr Jan M auers- 
berger17.

Organem  urzędowym Kurii byl „Rozkaz W ewnętrzny do Duchowieństwa Woj
skowego W ojska Polskiego”, zm ieniony przez biskupa Gawlinę w 1936 roku na 
„Rozkaz W ewnętrzny B iskupa Polowego do K atolickiego Duchowieństwa W ojsko
wego w Polsce”, natom iast organem  prasowym -  ukazujący się od października 
1920 roku „Rycerz Polski”. Kuria przygotowywała też druk m odlitewników dla 
żołnierzy, ulotek o  treści religijno-patriotycznej18.

Dekretem  z dnia 14 kwietnia 1926 roku biskup Gall erygował także Sąd Bisku
pi W ojsk Polskich p ro  causis militarium  totius Reipublicae. W  skład Sądu wchodził 
oficjał, sześciu sędziów, notariusz, obrońca węzła, prom otor sprawiedliwości 
i woźny19.

Organizację Polowej Kurii Biskupiej m ożna przedstawić za pom ocą następują
cego schem atu20:

Biskup Polowy

Kanclerz

W ydział O gólno- 
Organizacyjny

Referat Ogólny

Referat 
Organizacyjny 

Referat Metrykalny

Referat
G ospodarczy

W ikariusz
Generalny

W ydział
Jurysdykcyjny

Referat 
Jurysdykcyjno- 

Liturgiczny 
R eferat Personalny

R eferat Oświatowy

O ficjał Sądu

Sąd Biskupi

Sędziowie

Dziekan Generalny 
przy

N aczelnym  Wodzu 
Dziekan  

Greckokatolicki
Sam odzielny

Referat
Greckokatolicki

Prom otor 
Sprawiedliwości 
Obrońca W ęzła 
M ałżeńskiego  

Notariusz

16 „Rozkaz Wewnętrzny do Duchowieństwa Wojskowego” 1920, nr 9, par. 4.
17 „Rozkaz Wewnętrzny do Duchowieństwa Wojskowego” 1934, nr 1, par. 3.
18 Tamże, s. 36,40; J. Odziemkowski, S. Frątczak, dz. cyt., s. 82,115.
19 J. Odziemkowski, B. Spychała, dz. cyt., s. 80.
20 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 

(1918-1939), Toruń 2000, s. 113.
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W  trudnych latach 1918-1920 utworzono podwaliny katolickiej służby duszpa
sterskiej Wojska Polskiego. Zebrano bogate doświadczenia, które m ożna było spo
żytkować w pracy pokojowej. Duszpasterstwo wojskowe daleko wykraczało poza 
swój podstawowy obow iązek zapewnienia żołnierzom  posługi religijnej. Podejm o
wało szereg prac podyktowanych bieżącymi potrzebami armii. Szczególnie ważną 
rolę pełniło  w procesie wychowania żołnierza, w szerzeniu oświaty i zwalczaniu 
analfabetyzmu w wojsku. Praca kapelanów była cenną pom ocą dla nielicznych  
w tym czasie oficerów oświatowo-wychowawczych. B ez duchowego i moralnego  
wsparcia kapłana wielu żołnierzy znacznie ciężej znosiłoby pobyt na froncie, od e
rwanie od rodziny. Trudniejsze byłoby też utrzymanie dyscypliny i wysokiego m o
rale wojska, którymi armia polska niem al przez cały czas trwania wojny górowała 
nad Arm ią Czerwoną i które w  niem ałym  stopniu przyczyniły się do ostatecznego  
zwycięstwa21.

Struktura duszpasterstw a katolickiego W ojska Polskiego latem  1920 roku 
przedstawiała się następująco:

Kuria Biskupia Wojsk Polskich 
(biskup połowy)

dziekan generalny dziekani O kręgów G eneralnych
dziekani frontów rejony duszpasterskie, kapelani,

proboszczowie garnizonów  
dziekani armii kapelani szpitali, ośrodków

i oddziałów  zapasowych, szkół, 
obozów  jenieckich itp.

proboszczowie dywizji

kapelani pułków, 
szpitali polowych

Π. Pierwsze lata pokojowej pracy

Po skończonej wojnie z Rosją przystąpiono do dem obilizacji wojska i reorgani
zacji naczelnych władz wojskowych. Podobnie uczyniono z duszpasterstwem woj
skowym22. Po przejściu M inisterstwa Spraw Wojskowych z organizacji wojennej na

21 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska, s. 62; J. Odziemkowski, B. Spychała, dz. 
cyt., s. 52. Szerzej na ten temat zob. Kościół w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919- 
1920. Antologia tekstów historycznych i literackich. Wybór i oprać. M. M. Drozdowski, 
A. Serafin, Warszawa 1995.

22 3 kwietnia 1921 roku wraz z rozwiązaniem dowództw frontów i armii zlikwidowa
no komórki duszpasterskie na tych szczeblach.
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pokojową, w listopadzie 1921 roku Kurię Biskupią Wojsk Polskich podporządko
wano bezpośrednio M inistrowi Spraw Wojskowych, a w 1922 roku wydział admini
stracyjny pow iększono o  referenta do spraw greckokatolickich.

Stosownie do podziału kraju na dziesięć Okręgów Generalnych (później Okrę
gów Korpusów), katolicka służba duszpasterska została podzielona na dziesięć de
kanatów, które odpowiadały okręgom . Każdy dekanat posiadał trzy rejony dusz
pasterskie pokrywające się terytorialnie z zasięgiem  poszczególnych dywizji p ie
choty. Na czele dekanatu stał dziekan okręgowy, jako szef duszpasterstwa Okręgu 
Korpusu wyznaczony przez biskupa polow ego23.

Podział na dekanaty przedstawiał się następująco:
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 1 -  dekanat W arszawa z rejonami duszpa

sterskimi: Warszawa, M odlin, Łomża;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 2 -  dekanat Lublin z rejonami duszpaster

skimi: Lublin, Rów ne, Kowel;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 3 -  dekanat Grodno z rejonami duszpaster

skimi: G rodno, W ilno, Lida;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 4 -  dekanat Łódź z rejonami duszpasterski

mi: Łódź, Skierniewice, Częstochowa;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 5 -  dekanat Kraków z rejonami duszpaster

skimi: Kraków, Bielsko-Biała, Katowice;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 6 -  dekanat Lwów z rejonami duszpasterski

mi: Lwów, Stanisławów, Tarnopol;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 7 -  dekanat Poznań z rejonami duszpaster

skimi: Poznań, G niezno, Kalisz;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 8 -  dekanat Toruń z rejonami duszpasterski

mi: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 9 -  dekanat Brześć nad Bugiem  z rejonami 

duszpasterskimi: Brześć nad Bugiem , Siedlce, Baranowicze;
• D ow ództw o Okręgu Korpusu nr 10 -  dekanat Przem yśl z rejonami duszpa

sterskimi: Przemyśl, Jarosław, K ielce24.
Obowiązki i prawa dziekana zostały określone w instrukcji przyjętej na zjeździe 

dziekańskim 6 lutego 1923 roku w oparciu o  przepisy Kodeksu Prawa K anoniczne
go dotyczące dziekanów i wydane przez M inisterstwo Spraw Wojskowych przepisy

23 Odrębnego dziekana miała Marynarka Wojenna. Por. J. K. Sługocki, Działalność 
wychowawcza duszpasterstwa w polskiej Marynarce Wojennej w latach II Rzeczypo
spolitej, w: Rola Kościoła i tradycji chrześcijańskiej w patriotycznym wychowaniu żoł
nierza polskiego, pod red. J. K. Sługockiego, Gdynia 1991, s. 155-156.

24 J. Odziemkowski, B. Spychała, dz. cyt., s. 83-84.
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wojskowe. Biskup Gall zatwierdzi! ją i ogłosił jako obowiązującą od 1 września 
1923 roku25.

W lipcu 1922 roku ukazał się  dekret o ustaleniu nazw stopni duchowieństwa  
wojskowego, które należało do korpusu oficerskiego, posiadało jednak odrębną  
tytulaturę odpowiadającą stopniom  oficerskim: 
biskup połowy odpowiadał stopniowi -  generała dywizji
dziekan generalny -  generała brygady
dziekan -  pułkownika
proboszcz -  podpułkownika
starszy kapelan -  majora
kapelan -  kapitana26

Na w niosek biskupa polow ego i Sekcji Wyznań Niekatolickich już w 1921 roku 
minister spraw wojskowych wydał rozkaz ustalający porządek nabożeństw i prak
tyk religijnych w siłach zbrojnych27. Każdy dzień rozpoczynał się dla żołnierzy wy
znań chrześcijańskich w spólną modlitwą. Odm awiano Ojcze nasz, Zdrowaś Mary
jo, W ierzę w B oga i śpiewano „Kiedy ranne wstają zorze”. W ieczorem , po cap
strzyku, odm awiano A nio ł Pański i W ieczny odpoczynek. M odlitwę kończyło o d 
śpiewanie pieśni „W szystkie nasze dzienne sprawy”. Podczas odm awiania modlitw  
żołnierze wyznań niekatolickich m ieli prawo zachowywać się zgodnie z przepisami 
swojego obrządku.

W każda niedzielę i św ięto żołn ierze uczestniczyli w e M szy Świętej. Po kazaniu 
śpiewano dwie zwrotki „B oże coś Polskę”. Jeżeli nabożeństwo katolickie połączo
ne było z paradą wojskową, brali w nim udział wszyscy żołn ierze danego podod
działu, baz różnicy wyznań. Rozkaz nakazywał zapew nienie żołnierzom  m ożliwo
ści odbycia spowiedzi adwentowej i wielkanocnej. Zasady przyjęte w 1921 roku 
utrzymały się z niewielkim i zmianami do wybuchu II wojny światowej28.

Przez półtora roku odd zie ln ie  funkcjonow ało duszpasterstw o wojsk Litwy 
Środkowej, utw orzonej 12 października 1920 roku po zajęciu W ilna przez gen. 
Ż eligow skiego. N a życzen ie m arszałka Józefa  P iłsudskiego na stanowisko  
biskupa p olow ego  pow ołan o biskupa W ładysław a B andursk iego, który w grud
niu tegoż roku przybył do W ilna i objął swój urząd. Jego porywające kazania  
powstrzym ały od  dezercji w ielu  żołn ierzy w krytycznym dla Litwy Środkowej

25 Tamże, s. 84-91.
26 Dekret o ustaleniu nazw stopni duchowieństwa wojskowego, „Dziennik Rozkazów 

Ministra Spraw Wojskowych”, nr 32 z 1922 r., ροζ. 463.
27 Praktyki religijne w wojsku, „Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych”, 

nr 26 z 1921 r., ροζ. 523.
28 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska, s. 75.
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grudniu 1920 roku. Pracując z właściwą sob ie energią odw iedził on  w krótkim  
czasie wszystkie pułki i najod leglejsze placówki29. Po podjęciu przez sejm  
uchwały 20 lu tego 1922 roku o  zjednoczeniu  W ieleńszczyzny z Polską, duszpa
sterstwo wojskow e w W ilnie zosta ło  podporządkow ane dziekanow i Okręgu  
K orpusu nr 3 w G rodnie.

III. Uregulowania prawno-organizacyjne duszpasterstwa wojskowego

Stosunek państwa do K ościoła i innych wyznań religijnych regulowały w okre
sie II Rzeczypospolitej ustawy konstytucyjne z 1921 i 1935 roku wraz z aktami wy
konawczymi, natom iast stosunek państwa wyłącznie do K ościoła katolickiego w e  
wszystkich trzech obrządkach określał Konkordat z 1925 roku i inne akty prawne 
wydane po jego ratyfikacji.

W 1921 roku katolicy stanowili wraz z unitami 75% ludności Rzeczypospolitej, 
wyznanie prawosławne -  10,5% , ewangelickie -  3,7%, m ojżeszowe -  10,5% i inne 
-  0 ,3%30. Religia katolicka nie została określona w Konstytucji marcowej ani reli- 
gią panującą, jak w  Konstytucji 3 Maja, ani też religią stanu, jak w Konstytucji 
Księstwa Warszawskiego z 1807 roku. Artykuły wyznaniowe bazowały na tradycji 
narodu związanego z religią chrześcijańską, a jednocześn ie na system ie now ocze
snych państw, gdzie organizacja państwa nie utożsam ia się z żadną religią, a wy
znaniom  prawnie uznanym przyznaje równe prawa i autonom ię31.

O ile rozwiązania konstytucyjne stosunku państwa do związków wyznanio
wych były bardzo trwałe, gdyż przeszły próbę czasu i nie zostały z reguły zm ie
nione w Konstytucji kw ietniowej z 1935 roku, o  tyle w prow adzenie w życie p o 
stanow ień Konstytucji nastręczało w iele przeszkód i było przedm iotem  wielu  
konfliktów32.

D o  uregulowania sprawy stosunku państwa do K ościoła katolickiego skłaniały 
Polskę następujące przyczyny:

-  działało prawo zaborcze, uzależniające od zgody władz państwowych obsadę  
stanowisk kościelnych,

-  szereg terytoriów polskich podlegało nadal biskupom mającym swoje siedziby 
poza granicami państwa, w Polsce obce narodowości miały swoje stolice biskupie,

29 A. Cz. Żak, Służba Rzeczypospolitej kapłaństwem jest... Życie i działalność dusz
pasterska księdza biskupa Władysława Bandurskiego, Warszawa 1992, s. 36.

30 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, s. 118.
31 C. E. Tchorek, Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol

skiej z 17 marca 1921 r., Lublin 1986 (mps BKUL), s. 33.
32 T. Płoski, Duszpasterstwo wojskowe w Polsce w świetle stosunków państwo-Ko- 

ściół w: Duszpasterstwo wojskowe. Państwo-Kościół, dokumenty komentarze, red. serii
I. St. Bruski, Warszawa 2000, s, 108.
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-  stan zaognienia na Kresach W schodnich, gdzie religia utożsam iana byia 
z przynależnością narodową,

-  brak uregulowania spraw majątkowych Kościoła.
D latego prace przygotowawcze rozpoczęły się już w 1919 roku, a o  ich koniecz

ności przesądziła Konstytucja marcowa, która posiadała zapis: „Stosunek Państwa 
do K ościoła będzie określony na podstawie układu ze Stolicą A postolską, który 
podlega ratyfikacji przez Sejm ”33.

W ydarzeniem niezm iernie ważnym dla katolickiego duszpasterstwa wojskowe
go było podpisanie 10 lutego 1925 roku konkordatu m iędzy Stolicą A postolską  
a Rzeczpospolitą Polską. Po burzliwej dyskusji w obu izbach parlam entu został on  
zatwierdzony przez Sejm 27 marca, przez Senat 23 kwietnia 1925 roku ustawą 
„O zatwierdzeniu układu ze Stolicą A postolską”, określającego stosunek państwa 
do K ościoła rzym sko-katolickiego34. Konkordat został ratyfikowany 30 maja 1925 
roku, a wymiana dokum entów ratyfikacyjnych nastąpiła w Warszawie 2  czerwca 
1925 roku. Z godnie z postanow ieniem  sw ego art. 27, konkordat w szedł w życie 
dwa m iesiące po wymianie dokum entów  ratyfikacyjnych, tj. 2 sierpnia 1925 roku. 
Od tej daty zniesione zostały, zgodnie z art. 25 konkordatu, wszystkie „prawa, roz
porządzenia i dekrety”, które obowiązywały na terenie Polski, a pozostawały 
w sprzeczności z jego  postanowieniam i35.

Tekst oficjalny konkordatu został sporządzony w języku francuskim i ogłoszony 
w Acta Apostolicae Sedis z 1925 r., t. XVII, s. 273-287. Przekład polski zamieszczony 
został w Dzienniku Ustaw z 1925 r., Nr 72, poz. 50136. D o  zasad ogólnych zaliczono: 
zapewnienie Kościołowi pełnej wolności, swobodę znoszenia się Stolicą Apostolską 
oraz obecność nuncjatury w Warszawie i ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej.

Pełna wolność (art. 1) dotyczyła wszystkich trzech obrządków: łacińskiego, 
greckorusińskiego i orm iańskiego. Polegała ona na sw obodzie wykonywania w ła
dzy duchowej, tj. w zakresie jurysdykcji. Państwo nie tylko dopuszczało tę w olność, 
ale także ją „zapewniało”, to znaczy zobowiązało się  jej bronić. Ponadto chodziło  
o  w olność w zakresie majątkowo-administracyjnym, ale z zastrzeżeniem  wyraź
nych postanowień konkordatowych (zob. art. 16 i 21)37.

33 Por. J. Sawicki, Historia stosunków Kościoła do państwa, Kraków 1946, s. 82-89.
34 Dz. U. R. P. z 11 maja 1925 r., Nr 45, poz. 324; Konkordat Polski z 1925 r., w: S. Łu- 

komski, Konkordat zawarty dnia 10 lutego 1925 roku pomiędzy Stolicą Apostolską i Rze- 
cząpospolitą Polską, Łomża 1934; Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską, Lwów 1925; 
E. Pałyga, Polsko watykańskie stosunki dyplomatyczne, Warszawa 1988, s. 99.

35 T. Włodarczyk, Konkordaty, Warszawa 1974, s. 253.
36 Tamże, s. 252.
37 J. Jurkiewicz, Konkordat z roku 1925 na tle polityki Kurii Rzymskiej w okresie 

międzywojennym, „Kwartalnik Historyczny” t. LX, 1953, nr 4, s. 62.
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Ochrona prawna duchownych i zw olnienie ze  służby wojskowej to kolejne  
uprzywilejowanie K ościoła katolickiego (art. 5). Przez „duchownych” art. 5 kon
kordatu rozumiał tych, którzy otrzymali św ięcenia (nie precyzuje jakie), zakonni
ków po ślubach, alum nów sem inariów i nowicjuszy w czasie pokoju, z wyjątkiem  
pospolitego ruszenia. W tedy kapłani m ogą być powołani jako kapelani, ale bez 
uszczerbku dla norm alnego duszpasterstwa, inni duchowni zaś do służby sanitar
nej. Art. 55 Ustawy o  pow szechnym  obowiązku wojskowym  z 23 maja 1923 roku 
zrównywał pod tym w zględem  z duchownymi katolickimi wszystkich duchownych 
uznanych przez państwo wyznań chrześcijańskich, dla rabinów zaś i duchownych 
niechrześcijańskich przewidywał udział w pospolitym  ruszeniu (bez uprzedniej ko
misji wojskowo-lekarskiej), ale bez broni38.

W  związku z art. 5 konkordatu pozostawał art. 7 o  duszpasterstwie wojskowym. 
„Wojska Rzeczypospolitej korzystać będą z wszelkich wyróżnień, jakich Stolica  
A postolska udziela wojskom  zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. W szcze
gólności, kapelani posiadać będą prawa proboszczowskie w stosunku do wojsko
wych i do ich rodzin i wykonywać będą czynności swego urzędu kościelnego pod  
jurysdykcją biskupa polow ego, który będzie miał prawo ich wyboru. Stolica A p o 
stolska przyzwala, aby duchowieństwo to, w sprawach dotyczących jego służby 
wojskowej, podlegało władzom  wojskowym”39.

Realizacja postanow ień konkordatowych dom agała się przepisów wykonaw
czych. D latego biskup połow y Gall niezw łocznie przystąpił do opracowania pro
jektu statutu duszpasterstwa wojskowego. Nad tekstem  statutu pracowała również 
specjalna komisja Episkopatu Polski złożona z biskupa polow ego oraz biskupów  
Stanisława Łukom skiego i Edwarda Komara. Na konferencji Episkopatu Polski 
obradującej w Warszawie 26-29 maja 1925 roku przygotowany przez komisje pro
jekt został zaaprobowany. W  listopadzie tegoż roku bp G all na specjalnej audien
cji zreferował projekt statutu Piusowi X I40.

27 lutego 1926 roku nuncjusz apostolski w Polsce m ons. Wawrzyniec Lauri za
twierdził dekretem  na pięć lat Statut Duszpasterstwa Wojskowego w Wojsku Pol
skim 41. Po upływie tego okresu Kongregacja Soboru dekretem  z 6 grudnia 1930 ro
ku przedłużyła go na następne pięcio lecie42. Statut słusznie m ożna uważać za m a 

38 Dz. U. R. P. z 1928 r., Nr 46, poz. 458. Zob. też: Rozporządzenie ministra spraw woj
skowych z 16 III 1930 r. i Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie poboru 
wojskowego w drodze delegacji z 8 IV 1929 r.

39 S. Lukomski, dz. cyt., s. 77; Szerzej omawia to zagadnienie L. Halban, Konkordat, 
Warszawa 1925, s. 3-22.

40 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska, s. 77.
41 Dz. U. R. P. z 1926 r., Nr 124, poz. 714.
42 J. Odziemkowski, B. Spychała, dz. cyt., s. 113-114.
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gna charta uprawnień jurysdykcyjnych duchowieństwa wojskowego w Polsce, 
w okresie Polski O drodzonej.

Definitywnie rozstrzygnięta została sprawa jurysdykcji proboszczowskiej kape
lanów wojskowych. Statut duszpasterstwa wojskowego w punkcie 8 postanawiał, 
że „pod względem  duszpasterstwa wojskowego caty obszar Rzeczypospolitej po
dzielony zostaje przez Biskupa Polow ego na parafie wojskowe, na czele których 
stoją kapelani wojskowi, posiadający w stosunku do podległych osób jurysdykcję 
proboszczowską w myśl art. 7 K onkordatu między Stolicą Sw. i Rzecząpospolitą  
Polską zawartego”13.

O sobny paragraf w ym ieniał osoby które obejm ow ała parafia wojskowa, zali
czając do nich wszystkich szeregow ych wojska sta łego  z chwilą zaliczenia w stan  
wyżywienia, nadterm inowych, podoficerów , rzem ieślników  wojskowych w za
m kniętych obozach warownych oraz orkiestrantów , wszystkich oficerów  zaw o
dowych, należących do rezerwy armii -  ponow nie do służby czynnej pow oła
nych, duchownych wojskowych (zaw odow ych i rezerwy -  ponow nie do służby 
czynnej pow ołanych), uczniów -w ychow anków  szkół wojskowych, szkól m ają
cych za cel przygotow anie ch łopców  do zaw odu w ojskow ego, ochron w ojsko
wych w zam kniętych obozach warownych, uczniów  -  orkiestrantów . Ponadto  
parafia wojskowa obejm owała: wszystkich pow ołanych pod broń z okazji m obi
lizacji ca łego N arodu dla obrony R zeczypospolitej, inw alidów  w ojennych, em e
rytów wojskowych, w eteranów  „pow stań”, którzy znajdują się  w szpitalach w oj
skowych, em erytów  wojskowych pow ołanych ponow nie do służby czynnej, m ęż
czyzn i kobiety pełniących obow iązki w szpitalach i zakładach sanitarnych  
i tam że zam ieszkujących, jeńców  w ojennych, w ięźn iów  oraz internowanych  
podczas wojny, robotników  i w oźn ice  pociągniętych do jakichkolw iek prac w o 
jennych podczas wojny a znajdujących się  poza swymi parafiam i, urzędników  
wojskowych pełniących obow iązki w szpitalach wojskowych, w ięzien iach , szko
łach i tw ierdzach, rodziny w ojskowych służących w wojsku (żona zam ieszkała ze  
swym m ężem  oraz dzieci m ieszkające wraz z rodzicam i, przed ukończeniem  21 
roku życia)14.

Status prawny kato lick iego  duszpasterstw a w ojskow ego regu low ało  także  
rozporządzenie prezesa R ady M inistrów  oraz m inistrów  spraw wojskowych, 
spraw w ew nętrznych, wyznań religijnych i ośw iecen ia  publicznego w postaci 
w ydanego 26 listop ad a  1926 roku R egulam inu Służby D u szpasterstw a W oj
skow ego13.

13 Dz. U. R. P. z 1926 r., Nr 124, poz. 714.
11 Art. 9 Statutu.
15 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w silach zbrojnych, s. 112.
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IV. Jurysdykcja biskupa polowego i kapelanów wojskowych

Statut duszpasterstwa wojskowego w punktach 11-16 określił także uprawnie
nia jurysdykcyjne kapelanów wojskowych. „Biskup Polowy wykonuje jurysdykcje 
w stosunku do kapelanów, wszystkich wojskowych oraz członków ich rodzin religii 
katolickiej wszystkich obrządków całej armii lądowej i marynarki wojennej R ze
czypospolitej”46.

Wykładnia uprawnień jurysdykcyjnych zawartych w Statucie co do biskupa po
low ego i kapelanów wojskowych nasuwała niekiedy wątpliwości i stwarzała m ożli
wość nadużyć, zwłaszcza w odniesieniu do Mszy Świętej odprawianej poza miej
scami przeznaczonymi na Służbę Bożą. W  związku z tym kardynał Pacelli, sekre
tarz stanu Piusa X I uznał za stosowne przekazać nuncjuszowi apostolskiem u  
w Polsce przy piśm ie z 4 maja 1934 roku instrukcję określającą dokładnie właści
wość biskupa polow ego i kapelanów wojskowych. Instrukcja ta stanowi przypo
m nienie norm K odeksu Prawa K anonicznego z 1917 roku oraz specjalnych zarzą
dzeń wydanych w  tym przedm iocie przez Stolice Apostolską47.

Zarówno z brzm ienia konkordatu jak i tenoru statutu oraz instrukcji kard. Pa- 
cellego wynika, że jurysdykcja biskupa polow ego i kapelanów wojskowych posia
dających prawa proboszczowskie jest jurysdykcja personalną (osobow ą), ponieważ  
odnosi się wprost i bezpośrednio do osób należących do lądowych i morskich sił 
zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tylko ubocznie i pośrednio do terytorium, 
na którym te wym ienione osoby przebywają na stałe lub tym czasowo. Jurysdykcja 
ta nie była terytorialna, gdyż biskup połowy nie miał diecezji terytorialnej. Jego 
diecezją była cała Polska i wszystkie m iejscowości poza Polską, gdziekolw iek zna
lazło się wojsko polskie. W ynika to z art. 7 konkordatu, który stanowił, że wojska 
Rzeczypospolitej korzystać będą z wyróżnień, jakich Stolica Apostolska udziela  
wojskom , zgodnie z przepisam i prawa kanonicznego. Tymczasem Stolica A postol
ska zwykła przyznawać biskupom  polowym i kapelanom  wojskowym jurysdykcję 
personalną wraz z odnośną egzem pcją, n ie zwykła natom iast udzielać jurysdykcji 
terytorialnej w ścisłym tego słowa znaczeniu. W spom niany art. 7 konkordatu okre
śla jasno istotę jurysdykcji przysługującej kapelanom  wojskowym: „W  szczególno
ści kapelani będą posiadali prawa proboszczowskie w stosunku do wojskowych 
i do ich rodzin i wykonywać będą czynności swego urzędu kościelnego pod jurys
dykcją biskupa polow ego”.

W obec wym ienionych w art. 9 statutu osób biskup połowy i kapelani wojskowi 
posiadający władzę proboszczowską mają jurysdykcję zwyczajną; odnośnie innych 
osób m ogą m ieć jurysdykcję delegow aną przez ordynariusza m iejscowego lub

46 Art. 10 Statutu
47 S. Lukomski, dz. cyt., s. 87-91.
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tych, co  zastępują jego osobę. B ez delegacji m iejscowego ordynariusza lub jego za
stępcy, poza wypadkami in articulo vel periculo m ortis, jedne akty jurysdykcji ko
ścielnej byłyby nieważne (invalida), inne niegodziw e (illicita).

Jurysdykcja biskupa polow ego jest personalna, a nie terytorialna w ścisłym tego  
słowa znaczeniu. Jest on wprawdzie ordynariuszem, ale nie ordynariuszem miej
sca (ordinarius loci) po myśli kan. 198 CIC i przysługują mu uprawnienia ogólne  
nadane przez K odeks Prawa K anonicznego ordynariuszom. N ie  przysługują mu 
natom iast te szczególne uprawnienia, które prawo kościelne pow szechne przyzna
je  wyłącznie ordynariuszom miejsc.

Kapelan wojskowy nie m oże spełniać czynności religijnych w kościołach n ie
wojskowych bez uprzedniej zgody m iejscowego ordynariusza lub osoby działającej 
w jego im ieniu. M ówi zresztą o  tym wyraźnie art. 15 statutu48. Posiada prawo 
udzielania chrztu jedynie tym dzieciom , których ojciec lub owdowiała matka nale
żą do parafii wojskowej, podległej jego  op iece49. Ponadto kapelan posiada władzę 
słuchania spowiedzi świętej wszystkich wojskowych i ich rodzin oraz udzielania 
tymże Sakramentu Eucharystii50.

Spowiedź osób spoza wojska przez kapelanów wojskowych bez udzielenia ju
rysdykcji przez właściwa m iejscową władzę kościelną była w zasadzie nieważna. 
D la  spowiadania osób spoza wojska zobowiązani byli kapelani uzyskać jurysdykcję 
m iejscowego biskupa lub jego zastępcy: kurii, dziekana czy proboszcza. Spowiedź  
przez kapelanów wojskowych osób nie podlegających ich jurysdykcji mogłaby być 
jednak ważna z uwagi na „błąd pow szechny” wiernych przystępujących do sakra
m entu pojednania, stosow nie do kan. 209 CIC. W  takim wypadku K ościół dla do
bra publicznego uzupełnia brak jurysdykcji.

W  zakresie błogosław ienia m ałżeństw kapelan posiadający jurysdykcje pro
boszczowską głosi zapowiedzi m ałżeństw zawieranych przez wojskowych i ich ro
dziny (powierzonych jego  op iece) oraz „legalnie i ważnie błogosławi związki m ał
żeńskie wojskowych i ich rodzin, względem  których przysługują mu prawa pro
boszczowskie”51. M oże on udzielać delegacji do legalnego i w ażnego błogosław ie
nia małżeństw na terytorium wyznaczonym mu przez Biskupa Polow ego, wojsko
wych i ich rodzin, którzy należą do jego  parafii wojskowej. Jurysdykcja jednak

48 Na tej podstawie doszło do porozumienia biskupa polowego z władzami diecezjal
nymi, które ostatecznie uregulowało sprawę używania przez armię kościołów niewoj
skowych. W efekcie w 1928 roku 33 parafie wojskowe korzystały z kościołów diecezjal
nych. Zob. Wykaz duchowieństwa wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojsko
wych wyznania katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 1928 rok, Warszawa 1928.

49 Art. 11 Statutu.
50 Art. 12 Statutu.
51 Art. 13 Statutu.
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przyznana kapelanom  wojskowym, „nie znosi jurysdykcji właściwych proboszczów  
co do ważności błogosław ienia związków m ałżeńskich”52.

Kapelan wojskowy ważnie błogosław ił związki m ałżeńskie nie tylko w kościele  
wojskowym, ale i w kościołach nie należących do wojska. D la  godziw ego pobłogo
sławienia m ałżeństwa w kościele niewojskowym musiał jednak uprzednio uzyskać 
pozw olenie m iejscowego ordynariusza, jeśli chodziło o  stałe sprawowanie czynno
ści kapelańskich, albo m iejscowego proboszcza, gdy chodziło o  pojedyncze akty. 
Gdyby kapelan wojskowy pobłogosław ił związek m ałżeński osób nie należących  
do wojska bez zezw olenia właściwej władzy miejscowej, m ałżeństwo byłoby nie
ważne.

Wątpliwość, co sądzić o  ślubie wojskowego z panną nie należącą do rodziny 
wojskowej, rozstrzygnęła autorytatywnie odpowiedź kardynała sekretarza stanu 
Pacellego z 28 listopada 1934 roku, który na zapytanie o  właściwość kapelana woj
skowego w takim wypadku odpowiedział: affirmative -  na podstawie art. 7 konkor
datu, art. 13 statutu i kan. 451 par. 3 Kodeksu Prawa K anonicznego53.

B iskup Polow y J ó zef G aw lina rozkazem  z 26 maja 1937 roku ponow nie z o 
bow iązał duchow ieństw o w ojskow e do śc isłego  i skrupulatnego przestrzegania  
przepisów  kościelnych w spraw ie w ażnego asystowania przy ślubach osób  woj
skowych. W  związku z tym przypom niał, że  adm inistratora parafii wojskowej 
nie  m ożna uważać za proboszcza m iejsca (parochus loci) w e właściwym  tego  
słow a znaczeniu , który zgodnie  z kan. 1095 par. 1 zaw sze w ażnie asystuje m ał
żeństw om  tych wszystkich, którzy na teren ie  jego  parafii biorą ślub, lecz tylko 
jako proboszcza personalnego , upraw nionego do w ażnego i godziw ego asysto
w ania m ałżeństw om  osób  wojskowych pow ierzonych jego  p ieczy duszpa
sterskiej.

W  wypadkach, gdy do adm inistratora parafii wojskowej zgłaszały się osoby  
wojskowe należące do innej parafii wojskowej, wtedy w inien był pam iętać, że nie 
posiada w stosunku do nich żadnych uprawnień jurysdykcyjnych i do  w ażnego  
asystowania przy takich m ałżeństwach w inien otrzym ać substytucję probosz
czowską od biskupa polow ego, lub w razie niem ożności jej otrzym ania ze  w zglę
du na czas i od leg łość, zobow iązany był zwrócić się  do proboszcza cywilnego tej 
parafii, na terenie której m ałżeństw o m iało być błogosław ione, celem  otrzym a
nia od n iego delegacji na piśm ie do w ażnego asystowania przy ślub ie, wym aga
nej w myśl kan. 1095 par. 2.

Biskup Polowy zwracał w końcu uwagę, że w myśl art. 12 punkt с statutu, admi
nistratorzy parafii wojskowych udzielają prawnej delegacji innym kapłanom  do

52 Uwaga do art. 13 Statutu.
55 „Rozkaz Wewnętrzny do Duchowieństwa Wojskowego” 1934, nr 12 (1.
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ważnego i godziwego błogosław ienia m ałżeństw tylko na terenie swej parafii woj
skowej i w odniesieniu tylko do swoich parafian54.

Kapelan wojskowy posiadał również w ładzę dokonywania obrzędów pogrzebo
wych osób wojskowych i ich rodzin do jego  parafii należących“ . W  celu ustalenia  
właściwości kapelanów w zakresie pogrzebów Biskup Polowy rozkazem z dnia 21 
grudnia 1932 roku wydał specjalne zarządzenie w tej sprawie56.

D o  obowiązków kapelana w ojskowego zgodnie z art. 16 Statutu należało  
ośw iecenie religijne swoich parafian, a w szczególności szeregowych i m łodocia
nych.

Statut duszpasterstwa wojskowego uregulował także zagadnienie liczebności 
kapelanów wyznania katolickiego. „Na czas pokoju ilość kapelanów wojskowych 
ustala ustawa o  etatach w Wojsku Polskim ”57. Biskupi diecezjalni obowiązani byli 
dostarczyć biskupowi polow em u, który m iał prawo wyboru, odpow iednią liczbę 
kandydatów na stanowiska kapelańskie58.

W yznaczani na stanowiska kapelanów wojskowych m usieli m ieć obywatelstwo 
polskie, nieprzekroczony 35 rok życia, przynajmniej trzy lata kapłaństwa, świadec
two lekarskie dobrego zdrowia i wytrzymałości fizycznej oraz dobrą opinię ordy
nariusza po myśli kan. 117 CIC59. M ianowanie kapelanów wojskowych należało do 
biskupa polow ego, który po uzyskaniu wcześniej zgody od  biskupa diecezjalnego  
lub wyższego przełożonego zakonnego, występował do D epartam entu Personal
nego M inisterstwa Spraw W ojskowych z wnioskiem  o m ianowanie. W ydanie sto
sow nego zarządzenia należało do prezydenta RP. Jednocześnie m inister spraw 
wojskowych powoływał kapelana do służby czynnej, biskup połowy zaś dawał mu 
misję kanoniczną i wyznaczał stanowisko służbowe60.

Statut określał uprawnienia kapelanów, charakter instytucji parafii wojskowych 
i regulował podstawowe sprawy kom petencyjne w obu porządkach prawnych -  ko
ścielnym i wojskowym. Podległość służbowa kapelanów wojskowych nie była jedno
lita. W sprawach stricte wojskowych, administracyjnych i gospodarczych podlegali 
oni bezpośrednio swoim dowódcom  wojskowym z danej formacji. W  sprawach reli
gijnych i duszpasterskich podlegali hierarchicznie kolejnym przełożonym  duchow

54 „Rozkaz Wewnętrzny do Duchowieństwa Wojskowego” 1937, nr 5, s. 42-45.
55 Art. 14 Statutu.
56 „Rozkaz Wewnętrzny do Duchowieństwa Wojskowego” 1932, nr 25 (1.
57 Art. 22 Statutu.
58 Art. 23 Statutu.
59 Art. 24 Statutu.
60 W. J. Wysocki, Organizacja duszpasterstwa wojskowego na czas wojny, w: Kapela

ni Wrześniowi. Służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. Dokumenty, relacje, 
opracowania. Praca zb. pod red. W. J. Wysockiego, Warszawa 2001, s. 28.
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nym. W  sprawach zaś dyscyplinarnych -  „kompetencji łącznej”, choć ostatecznie  
w tych kwestiach przesądzał biskup połowy po porozum ieniu z zainteresowanym  
dowódcą wojskowym i bezpośrednim  przełożonym  duchownym kapelana61.

V. Struktura organizacyjna korpusu kapelanów wojskowych

Korpus kapelanów wojskowych zorganizowany był hierarchicznie i paralelnie 
do stopni wojskowych: kapelan, starszy kapelan, proboszcz, dziekan, dziekan ge
neralny, biskup połowy. Stopnie -  tytuły te były określone w dekrecie N aczelnego  
W odza z 8 sierpnia 1922 roku62. W  1928 roku na 128 etatów katolickiego duszpa
sterstwa wojskowego 95 było obsadzonych. W latach 1933-1934 bp Józef Gawlina 
dokonał szeregu zm ian personalnych, zwalniając kapelanów, którzy wkroczyli 
w wiek emerytalny oraz takich, którzy nie w pełni sprawdzili się w warunkach służ
by wojskowej. D o  służby zawodowej najchętniej przyjmował księży, którzy nie  
ukończyli 33 roku życia, jako najbardziej odpornych na trudy życia żołnierskiego. 
D bał o  podniesien ie liczby kapelanów rezerwy armii gotowych do mobilizacji. 
W  sierpniu 1939 roku w armii polskiej służyło 101 kapelanów zawodowych; kape
lanów rezerwy było oko ło  dwustu63.

N a czele duszpasterstwa w ojskowego w okręgach wojskowych stali dziekani; 
było ich dziesięć, tyle ile okręgów korpusu. M arynarka wojenna m iała odrębnego  
dziekana, później także KOP64. Niższą strukturą w dekanacie była parafia -  d iece
zja wojskowa liczyła ich 75“ .

Liczbę kapelanów na czas wojny określał „plan mobilizacyjny” wojskowych po
woływanych pod broń. K sięża przeznaczeni w wypadku mobilizacji do służby dusz
pasterskiej, należeli do grupy kapelanów rezerwy armii; wszyscy inni zaliczali się 
do pospolitego ruszenia, zw ołanego dla obrony Rzeczypospolitej. Ordynariusz, 
mając na uwadze dobro parafii, w inien wykazać tych kapłanów, którzy na wypadek 
mobilizacji winni pozostać na swych stanowiskach66. Każdy ordynariusz i przełożo
ny zakonny winien co dwa lata wyznaczać kapłanów ze swojej diecezji lub zgrom a

61 Tamże, s. 27.
62 M. Mrówczyński, Regulacja prawna duszpasterstwa wojskowego w Polsce. Stan 

obecny na tle stanu prawnego od konkordatu z 1925 roku, „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici” 1996, z. 307, s. 110.

63 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska, s. 79-80. W armii przetrwała także do 
dziś instytucja tzw. kapelanów pomocniczych. Stanowili oni grupę cywilnych pracowni
ków kontraktowych, zależną pod względem duszpasterstwa wojskowego od biskupa po- 
lowego.

64 Z. Kępa, Kapelani formacji granicznych II Rzeczypospolitej Polskiej, „Problemy 
ochrony granic”, 1998, nr 7, s. 130.

65 W. J. Wysocki, dz. cyt., s. 27.
66 Art. 26 Statutu.
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dzenia, którzy na wypadek wojny zaliczeni będą do rezerwy armii67. Z  chwilą m obi
lizacji wszyscy kapelani, należący do rezerwy armii oraz wszyscy duchowni katolic
cy pow ołani do służby sanitarnej podlegają jurysdykcji biskupa polow ego68.

W  1937 roku ukazało się ostatn ie przed wybuchem wojny rozporządzenie regu
lujące sytuację kapelanów wojskowych. Na podstawie dekretu prezydenta RP z 12 
marca 1937 roku o służbie wojskowej oficerów, duchowieństwo wojskowe otrzyma
ło  stopnie oficerskie. Z godnie z dekretem  oficerów m ianował na poszczególne  
stopnie podczas pokoju prezydent R P na wniosek ministra spraw wojskowych, 
a w czasie wojny naczelny w ódz69.

Kapelani prowadzili także posługę duszpasterską w wojskowych zakładach  
leczniczych70 oraz w więziennictwie wojskowym71. 1 czerwca 1923 roku Kuria Polo
wa Wojsk Polskich objęła także zarząd nad 15 cm entarzam i garnizonowym i12.

VI. D uszpasterstw o wojskowe wyznań niekatolickich

W  okresie międzywojennym m niejszości narodowe stanowiły oko ło  30% lud
ności Polski. Statystyka narodowościowa armii pokrywała się  w ogólnych zarysach 
z wyznaniową. Podział odbywających służbę wojskową w edług wyznania przedsta
wiał się następująco:
W yznanie Liczba w 1923 roku Liczba w 1926 roku
Rzym skokatolickie 127 744 166 615
Greckokatolickie 18 735 17 793
Prawosławne 20 372 27277
M ojżeszowe 15 504 12 069
Ewangelickie 3 284 5 000
M ahom etanie 21 44
Inne 288 644

Polska jako pierwsza z państw odradzających się po I wojnie światowej wpro
wadziła do wojska służbę duszpasterską dla wszystkich wyznań. M inister Spraw 
Wojskowych gen. Józef Leśniewski podpisał 28 czerwca 1919 roku rozkaz o  utwo-

67 Art. 27 Statutu. Kapelani ci winni odpowiadać warunkom wymaganym od kapela
nów w czasie pokoju (art. 28).

68 Art. 30 Statutu.
69 Dz. U . R. P. z 1937, Nr 20, poz. 129, art. 2. Por. Т. В (hm, Z dziejów naczelnych 

władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw 
Wojskowych w latach 1918-1939, Warszawa 1994, s. 212.

70 7 X I 1931 roku minister spraw wojskowych zatwierdził regulamin służby zdrowia w woj
skowych zakładach leczniczych -  por. J. Odziemkowski, B. Spychała, dz. cyt., s. 146-147.

71 Była to praca wymagająca wyjątkowego taktu i wyczucia -  tamże, s. 147-149.
72 Tamże, s. 71-72.
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rżeniu Sekcji Religijno-W yznaniowej w łonie Departam entu I M obilizacyjno-Or
ganizacyjnego. Posiadała ona 5 referatów wyznań: prawosławny, mojżeszowy, 
ewangelicki, mariawicki i m ahom etański. Podlegała bezpośrednio M inistrowi 
Spraw W ojskowych73.

W  sierpniu 1921 roku w m iejsce dotychczasowej Sekcji utw orzono W ydział Wy
znań Niekatolickich, w  którym funkcjonowały G łów ne U rzędy Duszpasterskie wy
znań: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reform owanego, m ojżeszowego  
i prawosławnego. Na czele duszpasterstwa wojskowego poszczególnych wyznań 
stali naczelni kapelani: dla wyznań ewangelickich -  seniorzy, dla prawosławnego -  
protoprezbiter, m ojżeszowego -  naczelny rabin74.

Z godnie z dekretem  N aczelnego W odza z 1922 roku duchowieństwu niekato
lickiem u przysługiwały następujące nazwy stopni75:
Stopień
półkownik
podpółkownik
major
kapitan

Ewangelickie
senior
proboszcz D O K  
starszy kapelan  
kapelan

Prawosławne
protoprezbiter  
dziekan przy D O K  
starszy kapelan 
kapelan

M ojżeszowe 
naczelny rabin 
st. rabin I klasy 
st. rabin II klasy 
rabin

Duszpasterstwo wojskowe wyznań niekatolickich dysponowało łącznie 35 eta
tami: prawosławne 17, m ojżeszow e 9 i ewangelickie 9 etatam i. W yznanie maho- 
m etańskie obsługiwał m ułła pom ocniczy zatrudniony na etacie lotnego kapelana. 
Przyjęto zasadę, że kapelanów wojskowych m ogą m ieć tylko te wyznania, które 
mają co najmniej 3 tysiące wiernych w siłach zbrojnych. Liczba kapelanów (wraz 
z pom ocniczym i) dla wyznania rzym skokatolickiego i greckokatolickiego wynosiła 
ok. 190-20076.

1 czerwca 1927 roku W ydział Wyznań Niekatolickich otrzymał nazwę Biura 
W yznań N iekatolickich M inisterstw a Spraw Wojskowych. Na jego  czele stał szef  
zatrudniony na etacie generała. W  m iejsce istniejących od 1919 roku Głównych  
Wojskowych U rzędów  Duszpasterskich utworzono wydziały wyznaniowe, których 
podległość i zakres obow iązków były takie sam e jak rozwiązanych urzędów77. 
W reszcie 15 lutego 1935 roku rozkaz M inisterstwa Spraw W ojskowych zm ienił na
zwę Biura Wyznań Niekatolickich MSWojsk. na Biuro W yznań N iekatolickich, zaś

73 „Dziennik Rozkazów Wojskowych” nr 71 z 28 V I 11919 r.
74 Т. В (hm, Organizacja wojskowej służby duszpasterskiej wyznań niekatolickich 

w II Reczypospolitej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, nr 4, s. 50.
75 „Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych” nr 32 z 8 VIII 1922 r.
76 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska, s. 108; J. Odziemkowski, B. Spychała, dz. 

cyt., s. 194.
77 „Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych” nr 17 z 1 VI 1927 r., poz. 188.
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G łów ne U rzędy Duszpasterskie zm ieniły nazwy na G łów ne W ojskowe Urzędy  
Duszpasterskie. W  tym stanie Biuro W yznań Niekatolickich przetrwało do wybu
chu wojny78.

Każdego roku dowódcy jednostek wojskowych otrzymywali przygotowany 
przez W ydział Wyznań Niekatolickich (następnie Biuro) kalendarz świąt wyznań, 
razem ze wskazówkami co do stosowania zwolnień ze służby. Opracowane zostały 
odrębne teksty roty przysięgi dla: chrześcijan wszystkich obrządków, niechrześci
jan oprócz muzułm anów, ewangelicznych chrześcijan oraz baptystów i sekt p o
krewnych, bezwyznaniowców (niewierzących). Tekst zasadniczy, wymieniający 
obowiązki żołnierza, pozostaw ał bez zm ian, różnice polegały na zm ianie pierw
szych i ostatnich słów roty przysięgi, przywołujących im ię B oże. Przysięgę odbiera
li kapelani danych wyznań, a od niewierzących i żołnierzy, którzy n ie m ieli kapela
na swego wyznania w  wojsku -  dowódcy jednostki79.

Rozkaz M inistra Spraw W ojskowych z 23 maja 1924 roku zezwalał na wcielanie  
członków sekt do batalionów sanitarnych. Prawa członków związków wyznanio
wych do służby bez broni potw ierdziło zarządzenie M inisterstwa Spraw W ojsko
wych z maja 1936 roku. M ożna ich było angażować tylko do czyszczenia, segrego
wania i konserwacji broni oraz jej prezentowania80.

Kapelani wszystkich wyznań składali naczelnym  kapelanom  m iesięczne i kwar
talne sprawozdania ze swoich posług duszpasterskich. O bok spraw dotyczących 
służby duszpasterskiej w iele m iejsca zajmował w nich opis obchodów  świąt naro
dowych i wojskowych, wygłaszanych kazań i pogadanek, przebiegu kontaktów  
z dowódcam i jednostek i oddziałów . Naczelni kapelani składali na ręce szefa Wy
działu Wyznań Niekatolickich (później Biura) sprawozdania roczne zawierające 
zsum owanie informacji napływających od kapelanów, aktualną obsadę stanowisk, 
o cen ę pracy duszpasterskiej, wychowawczej oraz napotkane trudności81.

VII. O rganizacja duszpasterstw a wojskowego na czas wojny

Przygotowania służb duszpasterskich do funkcjonowania w warunkach wojny 
rozpoczęły się wkrótce po zawarciu pokoju z  Rosją. Zweryfikowano kadrę kapela
nów  doprowadzając do wyodrębnienia grupy kapelanów rezerwy.

W  latach 1922-1923 w porozum ieniu z Kurią Biskupią i W ydziałem  Wyznań 
N iekatolickich, przygotowało M inisterstwo Spraw W ojskowych organizację struk

78 Т. В (hm, Organizacja wojskowej służby duszpasterskiej, s. 55-56.
79 Т. В (hm, Organizacja wojskowej służby duszpasterskiej, s. 52-53; J. Odziemkow

ski, B. Spychała, dz. cyt., s. 195-197.
80 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska, s. 111-112.
81 Tamże, s. 114.
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tur duszpasterstwa wojskowego na czas wojny, zatwierdzoną 3 marca 1923 roku 
przez marszałka Piłsudskiego. Dyskusje jednak nad projektami służby duszpaster
skiej w polu trwały do wiosny 1931 roku. O statecznie w projekcie przedstawionym  
przez Sztab G łówny w maju 1931 roku likwidowano wszystkie szefostwa służb 
duszpasterskich na szczeblu N aczelnego W odza. Ich zadania w odniesieniu do 
wojsk na froncie i w kraju miały spełniać: dla wyznania katolickiego Polowa Kuria 
Biskupia pow iększona o  W ydział dla Spraw W ojska w polu kierowany przez wika
riusza generalnego (dziekana generalnego), a dla wyznań niekatolickich Biuro 
Wyznań Niekatolickich82.

Omawiany projekt został zaakceptowany przez biskupa polow ego, aczkolwiek 
nie bez zastrzeżeń. Biskup wytykał brak kapelanów w pułkach artylerii i kawalerii. 
Jednak organizacja duszpasterstwa przyjęta w 1931 roku ujednolicała i upraszcza
ła kierowanie nim podczas wojny.

W ładze wojskowe z dużą beztroską podchodziły do kwestii rezerw służby dusz
pasterskiej. N ie przeprowadzono próbnych mobilizacji księży. Rzeczywista war
tość i sprawność mobilizacyjna większości księży kapelanów rezerwy armii nie była 
znana nawet sam em u biskupowi polowem u. W obec tego bp Gawlina, przy pom ocy  
Episkopatu, od 1935 roku przeprowadzał w ograniczonym zakresie mobilizacje 
próbne kapelanów83.

Podstawowe opracowanie dotyczące służby duszpasterskiej na stopie wojennej 
pochodziło z 1935 roku, gdy taką organizację określił Oddział I Sztabu G łów nego  
w porozum ieniu z biskupem  polowym  i Biurem  Wyznań Niekatolickich84.

Poza posługą religijną w myśl kan. 470 K odeksu Prawa K anonicznego kapelani 
wojskowi -  proboszczowie obow iązani byli prowadzić księgi parafialne. Kapelani 
wojskowi pełnili obowiązki „urzędników stanu cywilnego” w stosunku do osób  
wojskowych i ich rodzin w myśl przepisów wydanych przez Kurię W ojskową85. Na  
wypadek wojny kapelani dywizji piechoty, dywizji kawalerii oraz kapelani etato
wych formacji m usieli prowadzić także akta stanu cywilnego poległych i zmarłych 
w polu lub w wojskowych zakładach leczniczych86.

Biskup Gawlina uważał, że cały wysiłek należy skupić na duszpasterstwie fron
towym, gdyż wnętrze kraju będące zapleczem  dla frontu, organizacyjnie jest przy
gotow ane na przystosowanie się do potrzeb wojennych i nie będzie wym agało spe
cjalnej troski. Toteż całą uwagę pragnął pośw ięcić oddziałom  frontowym, relacjom

82 Tamże, s. 125-127.
83 Tamże, s. 127-128.
84 CAW, Oddz. IV Szt. Gł., L303,7,92, Struktura służby duszpasterstwa na stopie wo

jennej (L. Dz. 2006/E, 1935, k. 43).
“ Art. 19 i 20 Statutu.
86 W. J. Wysocki, Organizacja duszpasterstwa wojskowego na czas wojny, s. 47.
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żolnierz-oficer, odniesieniom  sii frontowych do aktywności sztabów i dlatego dla 
wzm ocnienia ducha armii bezpośredni kontakt N aczelnego Kapelana W P z jed 
nostkam i frontowymi uznawał za niezbędny.

Posługi duszpasterskie stanowiły na froncie zadanie najważniejsze. Kapelan wi
nien stworzyć żołnierzowi w miarę sił i m ożliwości taką atm osferę pod względem  
jego  potrzeb religijnych, jaką ten otoczony był w warunkach pokojowych. Jedno
cześnie powinien m ieć św iadom ość, iż zaspokojenie potrzeb religijnych żołnierza  
stanowi pokrzepienie i wzm ocnienie jego  sił duchowych do wypełniania obowiąz
ków oraz czyni go zdolnym do pośw ięcenia i heroizm u w warunkach wojennego  
zagrożenia87.

Kapelani w polu nie m ieli uprawnień proboszczowskich. Przyznawane były one  
tylko administratorom parafii. B ez specjalnego zezw olenia nie m ogli oni w ięc sza
fować sakramentów nie związanych z zagrożeniem  życia np. asystować przy zawie
raniu małżeństw.

Kapelan pułkowy nie m iał obowiązku wystawiania protokołów  śmierci (podpi
sanych przez dwóch naocznych świadków), które napływały z pododdziałów . Po 
posegregowaniu według wyznań przesyłano je  do oddziału zapasow ego, gdzie po
stępow ano w edług obowiązujących procedur. Było to istotne odciążenie kapelana  
w polu od obowiązków administracyjnych88.

Pozostający w parafiach i garnizonach kapelani m ieli utrzymywać łączność  
z oddziałam i frontowymi przez oddziały zapasowe stacjonujące na ich terenie. 
W  ramach obowiązków m ieli prowadzić agendy parafialne i akta stanu cywilnego  
dla oddziałów  frontowych oraz pośredniczyć w kontaktach z rodzinami w zakresie  
korespondencji, wspierać działalność charytatywną, oświatową i propagandową  
inspirowaną i pozostającą pod patronatem  Polskiego C zerwonego Krzyża.

Przedm iotem  troski kapelana m iały być również groby żołnierskie. Kapelan  
m iał zadbać, aby każdy poległy żołnierz pochowany był godnie, a m iejsce jego  po
chówku było odpow iednie i n ie narażone na profanację. Zakładano, że czas stabi
lizacji w działaniach frontowych pow inien być wykorzystany między innymi także 
na odpow iednie przygotowanie zbiorczych cmentarzy wojennych89.

N ie  w olno było kapelanom  wojskowym angażować się  w bezpośrednią walkę 
i czynnie uczestniczyć w boju, na przykład prowadzić żołnierzy do ataku. Bez  
względu na okoliczności duszpasterze wojskowi -  m im o stopnia oficerskiego -  nie  
m ogli czynnie aktywizować się wojskowo. Kwestię tę biskup połowy stawiał zasad
niczo. Wydał on także rozkaz wewnętrzny zakazujący poświęcania środków walki:

87 Tamże, s. 50.
88 Tamże, s. 50-51.
89 Tamże, s. 51.
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„Błogosławienie przez kapłanów broni lub śm iercionośnego sprzętu w ojennego, 
jak również wygłaszanie przez nich w szatach liturgicznych przy tej okazji specjal
nych przem ówień nie jest wskazane. Natom iast żadnych zastrzeżeń nie budzi b ło
gosławieństwo sprzętu, jakim jest sprzęt sanitarny”90.

W ydana już w 1920 roku Tymczasowa Instrukcja dla duszpasterzy polowych 
W P w części poświęconej duszpasterzowaniu na postojach nakazywała, aby w cza
sie przerw w walce i postojów kapelani w każdą niedzielę i św ięto, w  czasie wyzna
czonym przez dow ódcę oddziału wojskowego, odprawiali M szę Świętą połową 
składającą się z cichej modlitwy i „krótkiego a jędrnego kazania”91. D ow ódcy od 
działów byli zobligowani także do tego, aby dać żołnierzom  m ożliwość wysłucha
nia nabożeństwa odprawianego przez kapelana, podczas którego „podniesie du
cha żołnierzy i udzieli idącym w bój Generalnej Absolucji”92.

W  czasie działań wojennych kapelani przy odprawianiu Mszy Świętych i cele
browaniu nabożeństw polowych m ogli korzystać w pełni z przywilejów nadanych 
przez Stolicę Apostolską.

Biskup Gawlina zwracał uwagę na to, że  ołtarze polow e m uszą być zawsze 
ochraniane baldachim em  przed ewentualnym  deszczem  lub wiatrem. Pozwolenia, 
których udzielał na M sze Św ięte polow e, miały być rozum iane pod tym warun
kiem. W  razie braku odpow iedniego baldachimu zabraniał odprawiania nabo
żeństw o  tym charakterze93.

V n i. M obilizacja korpusu duszpasterskiego w 1939 roku

Pierwszą mobilizację kapelanów ogłoszono 23 marca 1939 roku. Przydzielono 
wtedy kapelanów na stanowiska duszpasterskie w pułkach i uzupełniono jednocze
śnie wakaty w parafiach wojskowych, w których kapelanów czynnych odkom endero
wano na szefów służby duszpasterskiej wielkich jednostek. Wyjechali oni niebawem  
wraz z jednostkami, do których zostali przydzieleni na pogranicza z N iem cam i94.

Biskup Polowy G awlina skierował 29 czerwca 1939 roku do duchowieństwa 
wojskowego list potwierdzający jego  uprawnienia na wypadek konfliktu zbrojne
go. W  m om encie ogłoszen ia powszechnej mobilizacji żołn ierze m ieli podlegać ka
nonicznym przepisom  obowiązującym osoby znajdujące się w sytuacji bezpośred
niego zagrożenia śm iercią. Kapelani otrzymywali na czas wojny tzw . facultates ma-

90 „Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego” 1939, nr 5, s. 68.
91 Tymczasowa instrukcja dla duszpasterzy polowych WP, Warszawa 1920, s. 11.
92 Tamże, s. 14.
93 „Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego” 1938, nr 6, 

s. 111.
94 W. K. Cygan, W. J. Wysocki, „Kampania polska” 1939 roku (kampania wrześnio- 

wo-październikowa), w: Kapelani Wrześniowi, s. 68.
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iores, na m ocy których m ogli odprawiać M sze Św ięte po obiedzie, udzielać K om u
nii Świętej nawet bezpośrednio po spożyciu posiłku oraz odm awiać cząstki różań
ca zam iast brewiarza1*.

Mobilizację alarmową dla kolejnych jednostek wojskowych ogłoszono 24 sierpnia 
1939 roku ogłaszając dalszy pobór kapelanów z rezerwy sił zbrojnych. Została ona zre
alizowana sprawnie i bez większych kłopotów organizacyjnych. Stosunkowo szybko 
rozwinięto służbę duszpasterską w oddziałach i przystąpiono do realizacji statutowych 
powinności duszpasterskich: odprawiano uroczyste nabożeństwa przed wyruszeniem  
w rejony dyslokacji jednostek, odbierano przysięgę od poborowych, przygotowywano 
kancelarię, uzupełniano dokumenty ewidencyjne i brakujące paramenty liturgiczne*.

Sam wybuch wojny zastał służbę duszpasterską Wojska Polskiego w trakcie jej 
przygotowań do warunków pola walki. Pełną gotow ość do pracy w warunkach woj
ny gwarantowała jedynie Biskupia Kuria Polowa i Biuro W yznań Niekatolickich. 
W ielu kapelanów de fa c to  m usiało liczyć na w łasne siły w  realizacji nałożonych za
dań. Zdarzały się wypadki, iż przydzieleni do duchownych żołnierze-m inistranci 
nie posiadali odpowiednich kwalifikacji. Dezorganizacja transportu uniem ożliwiła  
zaopatrzenie kapelanów przez Kurię Polową w kaplice polow e, o leje św ięte i ko
munikanty, które zdeponow ane były w magazynach przy Dow ództwach Okręgów  
Korpusów. Ta sytuacja zm uszała z kolei kapelanów do zaopatrywania się w para
m enty i potrzebne mensylia do sprawowania posługi duszpasterskiej w napotyka
nych parafiach i kaplicach cywilnych97.

Zakończenie

Powstaniu państwa polskiego i wraz z nim wojska narodow ego towarzyszyło or
ganizowanie duszpasterstwa wojskowego. Pojawia się ono wszędzie tam gdzie for
m owane są oddziały polskie, n iezależn ie od  miejsca i towarzyszących tem u oko
liczności politycznych. W śród władz wojskowych nie było dyskusji czy duszpaster
stwo jest wojsku potrzebne; przyjmowano to za fakt oczywisty.

Korzystając z zebranych doświadczeń, wzorów byłych państw zaborczych i pol
skich tradycji, stworzono w latach 1918-1920 podstawy jednolitej struktury dusz
pasterstwa w ojskowego, która z pewnymi zmianami przetrwała do 1939 roku.

95 U . Kraśnicka, Duszpasterstwo wojskowe na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu 
III-Grodno w latach 1918-1939, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku” 
1998, z. 12, k. 77; F. Piwowarski, Wspomnienia z II wojny światowej kapelana 83. pp 
i garnizonu Kobryń, w: Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej, red. 
J. Humeński, Warszawa 1984, s. 61.

96 J. Odziemkowski, B. Spychała, dz. cyt., s. 211.
97 W. K. Cygan, W. J. Wysocki, „Kampania polska” 1939 roku, s. 69-70; S. Podlewski, 

Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1982, s. 49.
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D la duszpasterstwa katolickiego zasadnicze znaczenie mial konkordat ze Stoli
cą A postolską z 1925 roku i statut z lutego 1926 roku. W  odrodzonym  Wojsku Pol
skim już w pierwszych m iesiącach 1919 roku powstała także służba duszpasterska 
dla wyznań niekatolickich.

Głównym zadaniem  kapelanów była praca duszpasterska, ale ich autorytet 
i wykształcenie, nakierowane m iedzy innymi na um iejętność nawiązywania kon
taktu z wiernymi, wręcz narzucały pełn ien ie również przez nich funkcji wycho
wawczych i oświatowych. W  zdecydowanej m ierze wpływali oni na nastroje woj
ska, na karność i m orale żołnierzy oraz na ich wsparcie duchowe. Byli z żołnierza
mi cały czas, służyli pociechą religijną, podnosili na duchu i przypominali o ob o
wiązkach. Wpajali patriotyzm, m iłość Ojczyzny, oddanie sprawie narodowej. Brali 
udział w nauczaniu analfabetów, prowadzili lekcje na kursach dokształcających, 
uczestniczyli w akcjach społecznych i charytatywnych. W spółpracowali z  organiza
cjami m łodzieżowym i, współuczestniczyli w organizowaniu życia kulturalnego 
wojska. W pewien sposób kształtowali oblicze polskiej armii.

Ż ołnierz polski w ielokrotnie stawał w obliczu wielkich wyzwań. W  1914 roku 
rozpoczynał walkę o  n iepod ległość nie posiadając oparcia w e własnym państwie 
ani poparcia państw obcych. W  latach 1917-1918 przeżył dramat likwidacji w ięk
szości oddziałów. W  1920 roku musiał św ieżo odzyskanej niepodległości bronić 
przed zalewem  Arm ii Czerwonej. We wrześniu 1939 roku poniósł klęskę i znalazł 
się na obczyźnie lub w łagrach, obozach, więzieniach. Zachowanie woli walki w ta
kich okolicznościach wym agało wielkiej siły moralnej i wiary w zwycięstwo. Jeśli 
ten żołnierz zdał trudny egzam in, to obok wychowania zdobytego w dom u i szkole, 
była w tym duża zasługa kapelanów wojskowych.


