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Marek Przybylski 

Wielkopolscy wojskowi kapelani pomocniczy 
w latach 1919-39 

Problematyka dzia alno ci ksi  y archidie-
cezji gnie nie sko-pozna skiej pracuj cych 
w ramach struktur swojej diecezji i dodatkowo 
wykonuj cych prac  duszpastersk  na rzecz 
wojska w dwudziestoleciu mi dzywojennym, 
nie doczeka a si  dotychczas  adnej publika-
cji. Informacje o dzia alno ci ksi  y w czasie 
Powstania Wielkopolskiego zawieraj  prace 
min. F. K ckiego1 i I. Basi skiej2. Okres od 
zako czenia walk o ustalenie granic do wybu-
chu II wojny  wiatowej, nie posiada odr bnego 
opracowania dotycz cego pracy duszpaster-
skiej wobec wojska w Wielkopolsce. W pra-
cach ogólnych, dotycz cych terytorium ca ego 
kraju zauwa y  mo na,  e autorzy skupiaj  si  
na kapelanach zawodowych, a wi c osobach 
podleg ych wy  cznie biskupowi polowemu, 
nierzadko pomijaj c lub ledwie wzmiankuj c 
o dzia alno ci kap anów diecezji terytorialnej 
pe ni cych pomocniczo funkcj  kapelanów 
wojskowych. Je eli chcemy wyja ni , dla-
czego w dwudziestoleciu mi dzywojennym 
wojsko w Wielkopolsce cieszy o si  wielkim 
mirem i szacunkiem nie mo emy pomija  
pracy duchownych, którzy dzia ali na styku 
spo eczno ci lokalnych i wojska. 

Tradycje duszpasterstwa wojsk polskich, 
si gaj  pocz tków istnienia pa stwowo ci 
polskiej nieod  cznie zwi zanej z chrze ci-
ja stwem. Pierwsze wzmianki o kapelanach 
zajmuj cych si  m.in. pos ug  duszpastersk  
w ród wojsk polskich zawiera Kronika Polska 
Galla Anonima, która wspomina kapelanów 
Boles awa Chrobrego i Boles awa Krzywo-

ustego. Kapelani owi, cho  cz sto wyspecja-
lizowani w pracy z wojskiem, nie posiadali 
odr bnej jurysdykcji i s u b  swoj  pe nili 
za zgod  biskupa diecezjalnego3. W czasie 
przemarszu oddzia ów przez tereny poszcze-
gólnych diecezji wojsko korzysta o, tak e 
z miejscowych kap anów diecezjalnych, którzy 
w swoich ko cio ach parafialnych odprawiali 
msze  w. przeznaczone wy  cznie dla woj-
ska lub dla wojska i mieszka ców. Istniej ce 
de facto duszpasterstwo wojskowe, nie by o 
sta e oraz nie posiada o odr bnej organizacji. 
Sytuacja taka mia a miejsce do 1690 roku, 
kiedy to sejm warszawski ustanowi  etaty dla 
36 kapelanów wojskowych, tworz c pierwsz  
sta   grup  kap anów zajmuj cych si   o nie-
rzami. W okresie zaborów wielu duchownych 
wspiera o polskie zrywy niepodleg o ciowe 
i pe ni o pos ug  w ród powsta czych oddzia-
 ów wojskowych. Dopiero wybuch pierwszej 
wojny  wiatowej przyniós  odrodzenie struktur 
polskiego duszpasterstwa wojskowego, zwi -
zane to by o z utworzeniem polskich oddzia-
 ów wojskowych walcz cych pod polskim 
dowództwem u boku zaborców.  o nierz polski 
domaga  si , tak e polskiej opieki duszpaster-
skiej. Mia y, wi c swoich kapelanów Legiony 
Pi sudzkiego, mia  formowany u boku Rosjan 
I Korpus Polski gen. Józefa Dowbór-Mu nic-
kiego oraz sformowana za zgod  Francji armia 
genera a Hallera. 

Nadmieni  nale y tak e,  e po wybuchu 
pierwszej wojny  wiatowej Polacy powo y-
wani byli do s u enia w obcych, zaborczych 

1 K cki F.; Udzia  duchowie stwa katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919; Novum 1972 
nr. 12 s. 31-119. 

2 Basi ska I.; Organizacja duszpasterstwa wojskowego w oddzia ach powsta czych iw Armii Wielko-
polskiej, [w:] Powstania Wielkopolskie XVIII-XX w. red. B. Polak. Koszalin 1999, s.143-154. 

3 Cz    duchownych najwidoczniej nie zwa a a na brak zgody ordynariusza, skoro w 1459 roku biskup 
krakowski Tomasz Strzempi ski zastrzega ,  e  aden kap an nie mo e uda  si  na wyprawy wojenne bez 
zezwolenia biskupa. 
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armiach. Los ten nie omin  , tak e wielkopol-
skiego duchowie stwa. Dzi ki stawiennictwu 
arcybiskupa gnie nie sko-pozna skiego Dal-
bora udawa o si , zapobiec powo aniu wielu 
ksi  y, zakonników, kleryków, jednak e nie 
by o mo liwo ci zabezpieczenia wszystkich 
i nierzadko duchowni powo ywani byli do od-
bycia s u by w armii niemieckiej. Cz stokro  
zostawali od razu przydzielani do Niemieckiej 
Kurii Polowej, jednak e bywa o i tak,  e przed 
mianowaniem ich na kapelanów musieli pe-
wien czas ods u y  na innych stanowiskach. 
Najcz  ciej, ze wzgl du na ich stan kap a ski 
przydzielano ich do s u by sanitarnej. Zacho-
wana korespondencja  wiadczy,  e ks. arcybi-
skup gnie nie sko-pozna ski interesowa  si  
losem powo anych do wojska ksi  y. Stara  si  
im pomaga , a nawet wyposa a  na swój koszt, 
przysy aj c na front np. skrzynie z o tarzem 
polowym4. Nie czekaj c na dzia ania niemiec-
kiego duchowie stwa wojskowego, stara  si  
obj   opiek  je ców oraz przebywaj cych 
w szpitalach na terenie archidiecezji katolików. 

W listopadzie 1918 roku powstaje niepod-
leg e pa stwo polskie. Praktycznie natych-
miast pojawia si  konieczno   formowania si y 
zbrojnej, która nie dopu ci do utraty niepodle-
g o ci. W adze duchowne i  wieckie przyst -
puj  te  do zapewnienia  o nierzom polskim 
pomocy duszpasterskiej. W dniu 9 listopada 
1918 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych 
w porozumieniu z arcybiskupem warszawskim 
powo uje rzymskokatolicki konsystorz polowy. 
Zabiegi i starania polskich w adz pa stwowych 
i ko cielnych o ustanowienie biskupstwa polo-
wego przynios y efekt i 5 lutego 1919 wizytator 
apostolski Achilles Rati poinformowa ,  e 
Papie  Benedykt XV wyrazi  zgod  na utwo-
rzenie wspomnianego biskupstwa. Pierwszym 
biskupem polowym zosta  biskup pomocniczy 
warszawski dr Stanis aw Gall. 

Po wybuchu powstania wielkopolskie-
go powstaje wiele oddzia ów wojskowych, 
cz stokro  oddzia y owe tworzone s  z in-
spiracji duchowie stwa. Oddzia y powsta -
cze wspó tworz  ks. Miko aj  winiarski 
z Czarnkowa, ks. Leon Skórnicki z Smolic, 

ks. Stanis aw Kopernik z Strzelna, ks. Feliks 
Skrzypi ski z Wójcina, Julian Bratkowski 
z Potulic, Boles aw Ka mierski z Szamotu , 
ks. Franciszek Nowak w Czeszewie oraz wielu 
innych. W ród „swoich" oddzia ów pe ni  oni 
pos ug  liturgiczn . Jednak e konieczne staje 
si  powo anie grupy ksi  y, którzy b d  zaj-
mowa  si  docelowo wy  cznie wojskowymi 
i skupi  swoj  prace na nich. W dniu 24 stycz-
nia 1919 arcybiskup zatwierdza ks. Tadeusza 
Dykiera na stanowisku dziekana generalnego 
wojsk polskich w by ym zaborze pruskim, 
z dziekanem pocz tkowo wspó pracuje trzech 
kapelanów. Jednak e liczba ta okazuje si  nie-
wystarczaj ca, wobec nap ywaj cych z wielu 
oddzia ów, garnizonów pró b o przydzielenie 
kapelana. Dziekan Dykier prosi, wi c za zgod  
arcypasterza, aby kap ani z parafii, w których 
obr bie znajduj  si  oddzia y, garnizony zaj li 
si  tymczasowo zabezpieczeniem ich potrzeb. 
Rozsy a w tej sprawie do proboszczów archi-
diecezji pismo, w którym precyzuje na czym 
mia aby owa praca polega . Prócz zwyk ych 
czynno ci liturgicznych (zaznacza,  e msze 
 wi te powinny mie  krótkie kazanie), kap an 
powinien t umaczy   o nierzom zasady wiary 
i karno ci, pomaga  w rozwi zywaniu sporów, 
przekazywa  pro by prze o onym  o nierzy, 
wyg asza  pogadanki. 

W dniu 25 maja 1919 r. Komisariat Naczel-
nej Rady Ludowej podporz dkowuje Armie 
Wielkopolsk  Naczelnemu Dowództwu Woj-
ska Polskiego, równie  struktura wielkopol-
skiego duszpasterstwa wojskowego oficjalnie 
w  czona zosta a w ramy ogólnopolskiego 
duszpasterstwa wojskowego i podporz dko-
wana Kurii Biskupiej Wojsk Polskich. Trzy 
miesi ce pó niej (28 sierpnia 1919) nast puje 
zjednoczenie si  wielkopolskich z reszt  kra-
ju. Kap ani pracuj cy z wojskiem podzieleni 
zostali na kapelanów zawodowych podle-
g ych biskupowi polowemu oraz kapelanów 
w pobocznym urz dzie (pomocniczych), 
a wi c kap anów nale  cych do diecezji cy-
wilnych wykonuj cych prac  na rzecz wojska 
za zgod  biskupa polowego i biskupa diecezji 
terytorialnej. Na podstawie rozkazu Ministra 

4 Archiwum Archidiecezji Gnie nie skiej, APP II, korespondencja ks. arcybiskupa z ks. Janasikiem. 
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Spraw Wojskowych z dnia 19 listopada 1919 
kapelan pomocniczy przys ugiwa  garnizonom 
licz cym minimum 100  o nierzy, szpitalom 
wojskowym maj cym ponad 200  ó ek oraz 
szpitalom epidemiologicznym licz cym mini-
mum 100  ó ek. W mniejszych jednostkach, 
pomoc duszpastersk  zapewnia  mieli miejsco-
wi duchowni diecezjalni bez wynagrodzenia. 

Na dzie  12.08.1919 na 25 kapelanów 
zawodowych (etatowych) s u  cych w oddzia-
 ach wielkopolskich przypada o 9 (dziewi ciu) 
kapelanów pomocniczych. Byli to: 
1. ks. Józef Wiertelak, Ostrów Wielkopolski, 

kapelan garnizonu, 
2. ks. Mieczys aw Górny, Krotoszyn, kapelan 

garnizonu, 
3. ks. Roman Theinert, Wronki, kapelan gar-

nizonu, 
4. ks. Jan Piotrowicz, kapelan obozu interno-

wanych w Szczypiornie, 
5. ks. Stanis aw Kubski, Gniezno, kapelan 

garnizonu, 
6. o. Micha  Machnikowski, pomocniczy 

kapelan lazaretowy w Poznaniu, 
7. ks. Maksymilian Wierzchaczkowski, Staw, 

kapelan obozu pod Strza kowem, 
8. ks. Józef Sztukowski, Nowy Tomy l, ka-

pelan garnizonu, 
9. ks. Kazimierz Niesio owski, Pleszew, ka-

pelan garnizonu5. 

W okresie wojny polsko-bolszewickiej 
liczba kapelanów pomocniczych ros a, gdy  
ruszaj ce wraz z etatowym kapelanem z gar-
nizonów na front oddzia y pozostawia y na 
miejscu bataliony zapasowe - rezerwowe, 
oraz cz    oddzia ów pomocniczych. Natural-
nym by o wykorzystanie do zapewnienia im 
opieki miejscowych duszpasterzy. Cz stokro  
proboszczowie parafii cywilnych nie czekali 
na oficjalne nominacje, ale roztaczali opiek  
automatycznie. W Gnie nie ks. prob Kubski 
informuje w pi mie z dnia 25.06.1919 dzieka-
na wojskowego,  e po wyruszeniu kapelanów 
w pole obj   opiek  nad garnizonami cza-

sami wyr czaj c si  wikariuszami, wobec 
powy szego prosi  o zaklasyfikowanie go do 
duszpasterstwa wojskowego w zast pstwie 
nieobecnych kapelanów etatowych. Spe nienie 
jego pro by, mo liwe by o po zasi gni ciu 
opinii w adz wojskowych. 

W okresie wyt  onych walk na froncie 
wschodnim duszpasterstwo podleg e Dzie-
kanowi Okr gu Generalnego Pozna skiego 
liczy o 41 osób, z tego na froncie bia oruskim 
15 (etatowych), w okr gu 12 (etatowych) i a  
14 kapelanów pomocniczych. 

O skali ich pracy za wiadczy  mo e pismo 
ks. prob. Kubskiego z Gniezna do dziekana, 
w którym pisze,  e prace w ród wojska wyko-
nuje wspólnie z wikarymi, a pod jego piecz  
znajduje si  2772  o nierzy, z czego 586 prze-
bywa w szpitalach (otoczy  ich nale y szcze-
góln  opiek ) - od stycznia do marca 1920 by o 
przesz o 50 pogrzebów.6 Je eli dodamy do tego 
zaj cia, które musia  wykonywa  ks. Kubski 
jako proboszcz w diecezji cywilnej oka e si , 
 e obowi zki jego by y stanowczo zbyt liczne. 

Kapelanowi w pobocznym urz dzie przy-
s ugiwa o prawo do wynagrodzenia. Jednak e 
wynagrodzenie, jak nieraz podnosili ksi  a 
nie odpowiada o rzeczywistemu wk adowi 
pracy i by o stanowczo za niskie. Pocz tkowo 
wynosi o ono pierwotnie 150 marek mie-
si cznie, a od kwietnia 1920 roku 250 marek. 
Proboszczowie, którzy z pieni dzy tych mu-
sieli op aci  organist  i utrzyma  cz  ciowo 
ko ció  stanowczo domagali si  zwi kszenia 
tej kwoty. W czasie zjazdu ksi  y kapelanów 
Okr gu Generalnego Pozna skiego na kon-
ferencji w dniu 28.04.1920 obecni kapelani 
w pobocznym urz dzie uchwalaj  rezolucj , 
w której domagaj  si  podwy ki wynagrodze-
nia. Rezolucj  ow , rozsy aj , nast pnie do 
wszystkich kapelanów pomocniczych prosz c 
o zaakceptowanie jej podpisem. Wi kszo   
z nich j   podpisuje. W czerwcu 1920 roku 
Ministerstwo Spraw Wojskowych w poro-
zumieniu z Kuri  Biskupia Wojsk Polskich 
przyznaje wynagrodzenie dla organisty 

5 Archiwum Archidiecezji Pozna skiej, OAX229 spis kapelanów etatowych i nieetatowych na dzie  
12.08.1919. 

6 Archiwum Archidiecezji Gnie nie skiej, AP 59.101, pismo z dnia 10.03.1920 ks. prob. Kubskiego 
do dziekana. 
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w ko cio ach, w których odbywaj  si  msze 
dla wojska, wynagrodzenie w wysoko ci 10 
marek za ka de nabo e stwo. Wynagrodzenie 
to nie przys ugiwa o, gdy wojsko bra o udzia  
w nabo e stwie parafialnym. 

Kapelani s u  cy w pobocznym urz dzie 
nie posiadali prawa do umundurowania, gdy  
przys ugiwa o ono tylko kapelanom cz onkom 
si  zbrojnych, do których ich nie zaliczano. 

Zako czenie wojny i przej cie armii na 
stop  pokojow  w 1921 roku zaowocowa o 
powrotem oddzia ów do swoich garnizonów 
macierzystych. Wraz z jednostkami wojska 
wrócili, tak e kapelani zawodowi. Cz    
z nich musia a okre li  si , czy chc  dalej s u-
 y  w wojsku, czy powróci  do pracy cywilnej. 
Demobilizacja obj  a równie  osoby pe ni ce 
funkcje kapelanów pomocniczych - nie by o 
ju  potrzeby posiadania ich w takiej ilo ci jak 
poprzednio. 

Zmianom ulega tak e struktura duszpaster-
ska Wojsk Polskich. W dniu 3 kwietnia 1921 
po rozwi zaniu dowództw frontów i armii 
zlikwidowane zostaj  komórki duszpasterskie 
na tym szczeblu dowodzenia. Kraj podzielony 
zosta  na dziesi   Okr gów Generalnych (prze-
mianowanych nast pnie na Okr gi Korpusów), 
do zmian tych dostosowa a si  tak e Kuria 
Biskupia WP tworz c dziesi   dekanatów 
odpowiadaj cych okr gom. Ka dy dekanat 
sk ada  si  z trzech rejonów duszpasterskich, 
które terytorialnie obejmowa y zasi g stacjo-
nowania poszczególnych dywizji piechoty. Na 
czele dekanatu sta  dziekan mianowany przez 
Biskupa Polowego, a na czele rejonu - kie-
rownik rejonu. Tereny wielkopolski znalaz y 
si  w Okr gu Generalnym nr VII. Dziekanem 
zosta  ks. Julian Wilkans. Dekanat podzielony 
zosta  na trzy rejony duszpasterskie: Pozna , 
Gniezno, Kalisz. 

Poniewa  pododdzia y poszczególnych 
pu ków by y nieraz rozrzucone na przestrzeni 
kilkunastu kilometrów, nie by o mo liwo ci 
rezygnacji z cz  ci kapelanów pomocniczych. 
Przyk ada em mo e by  70. pu k piechoty, 
który w okresie od 17 pa dziernika 1921 do 

czerwca 1924 stacjonowa  w Jarocinie (do-
wództwo pu ku oraz I batalion) i Pleszewie 
(II i III batalion wraz z batalionem zapaso-
wym). Najbli szymi miejscami, w których 
znajdowali si  kapelani zawodowi by y liczne 
garnizony w Kaliszu, Poznaniu i Ostrowie. 

Podpisanie 10 lutego 1925 konkordatu 
mi dzy Stolic  Apostolsk  a Rzeczpospolit  
Polsk  umo liwi o zatwierdzenie w dniu 27 lu-
tego 1926 roku przez nuncjusza apostolskiego 
w Polsce Statutu Duszpasterstwa Wojskowego 
w Wojsku Polskim. Okre la  on uprawnienia 
kapelanów, charakter parafii wojskowych oraz 
regulowa  sprawy kompetencyjne7. Na mocy 
tego statutu, dokonano podzia u Rzeczpospo-
litej na parafie wojskowe. Na terenie Okr gu 
Korpusu nr VII ustanowiono pi   zarz dza-
nych przez proboszcza parafii wojskowych: 

1.  w. Józefa w Poznaniu, której podlega y 
powiaty: pozna ski, obornicki, czarnkow-
ski, szamotulski, mi dzychodzki, nowoto-
myski, wolszty ski, grodziski, ko cia ski, 
 remski,  redzki; 

2.  w. Kazimierza w Lesznie z powiatami: 
leszczy skim,  migielskim, gosty skim, 
rawickim; 

3.  w. Miko aja w Ostrowie Wielkopolskim 
obejmuj ca powiaty: ostrowski, jaroci ski, 
pleszewski, ko mi ski, krotoszy ski, odo-
lanowski, ostrzeszowski i k pi ski; 

4.  w. Stanis awa Biskupa w Gnie nie, w sk ad 
której wchodzi y powiaty: gnie nie ski, 
wrzesi ski, witkowski, s upecki, koni ski, 
kolski; 

5.  w. Jerzego w Kaliszu z powiatami: kali-
skim i tureckim. 
Ksi  a diecezji cywilnych, pe ni cy funk-

cje kapelanów pomocniczych podlegali pod 
proboszcza parafii wojskowej. W roku 1928 
w dekanacie pozna skim pracowa o 8 kape-
lanów zawodowych oraz 4 kapelanów po-
mocniczych. Parafii wojskowej  w. Józefa 
w Poznaniu podlega  ks. Stanis aw W  yk, 
który b d c proboszczem parafii w Chojnicy 
pe ni  tak e funkcj  kapelana pomocniczego 
w Biedrusku. Drugim z kapelanów by  pro-

7 P oski T., Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Stadium prawne z uwzgl dnieniem prawa humanitar-
nego, Olsztyn 2006, s. 29. 
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boszcz  remski ks. Teodor Taczak, który opie-
kowa  si  garnizonem w  remie. W ostrowskiej 
parafii  w. Miko aja, jako kapelani pomocniczy 
pracowali proboszcz pleszewski ks. Korneliusz 
Wierzbicki, zajmuj c si  garnizonem Pleszew, 
a w Krotoszynie s u y  wikariusz parafii die-
cezjalnej ks. Kazimierz Niesio owski. Wykaz 
duchowie stwa wojskowego za rok 1928 wy-
mienia 29 kapelanów pomocniczych obrz dku 
 aci skiego oraz 2 obrz dku greckiego pe ni -
cych s u b  w Rzeczpospolitej. 

Do obowi zków kapelanów pomocniczych 
nale a o prowadzenie kancelarii, pe nienie 
s u by liturgicznej dla wojska, prowadzenie 
dzia a  wychowawczych wobec podleg ych 
oddzia ów wojskowych. W prowadzonych 
dzia aniach wychowawczych, d  ono do wpo-
jenia  o nierzom poczucia obowi zku oraz 
zapoznania ich z podstawami  wiatopogl du 
i moralno ci chrze cija skiej. Szczególn  wag  
przywi zywano na tym polu do prowadzenia 
przez kapelanów pogadanek w poszczegól-
nych oddzia ach. Zgodnie z zaleceniami Kurii 
Polowej, pogadanki odbywa  si  powinny co 
tydzie  w batalionie lub jednostce równorz d-
nej i trwa  godzin . Pogadanki owe powinny 
dotyka  problemów aktualnych w oddzia ach, 
powinny by  praktyczne i dostosowane do 
poziomu s uchaczy. Po  dane by y zagadnienia 
z zakresu historii, krajoznawstwa itp. W 70. 
Pu ku Piechoty przeprowadzono cykl pogada-
nek o Polsce wspó czesnej - jednym z prele-
gentów by  ks. Niesio owski, który prowadzi  
zaj cia o ludno ci Polski. Zaj cia obejmowa y 
nast puj ce tre ci: ogólna liczba ludno ci 
w Polsce, g sto   zaludnienia-porównanie 
z innymi pa stwami, ludno   wg narodowo ci, 
ludno   wg wyznania, ludno   miejska i wiej-
ska8. Szefostwo duszpasterstwa przypomina o, 
 e nale y zwraca  uwag , by tre ci pogadanek 
nie dotyczy y wy  cznie spraw  wieckich9. 
Wykonanie powy szych zaj   mia o by  ra-
portowane do dziekana. 

Czasami dochodzi o do sporów mi dzy 
duchownymi a w adzami wojskowymi. Cha-

rakterystyczny jest konflikt, który mia  miejsce 
w Pleszewie. W dniu 1 listopada 1930  o nierze 
70. Pu ku Piechoty pod dowództwem pp k. 
Mozdyniewicza udali si  na cmentarz parafial-
ny (cywilny) zwartymi pododdzia ami, z o yli 
ho d poleg ym, a nast pnie pod pomnikiem 
poleg ych powsta ców przemow  wyg o-
si  dowódca pu ku. Kolumnie towarzyszy a 
orkiestra wojskowa. Przemarsz ten nie by  
uzgodniony z zarz dc  cmentarza parafialnego, 
ks. dziekanem Niesio owskim, (który by  rów-
nocze nie kapelanem pomocniczym garni-
zonu). Wystosowa  wi c, w dniu 3 listopada, 
pismo do dowództwa pu ku, prosz c o wyja-
 nienie sytuacji. U y  w pi mie sformu owania: 
z okazji wy ej wspomnianego pochodu jeden 
z oficerów przemawia  na cmentarzu przy 
pomniku poleg ych powsta ców; na zako -
czenie zaznacza ,  e daleki jestem, aby nasze-
mu wojsku robi  w jakichkolwiek pochodach 
i uroczysto ciach cho by najmniejsze trudno-
 ci10. Pismo to spowodowa o odpowied  dc 
pu ku, który poczu  si  ura ony niew a ciwym 
nazwaniem jego osoby i nierozpoznaniem. 
Okaza o si ,  e informacji ksi dzu udzieli  
grobowy z cmentarza, który nie zna  dowódcy 
miejscowego pu ku. Z dalszej korespondencji 
mo na odnie   wra enie,  e wyja nienie takie 
nie przekona o pu kownika dypl. Mozdyniewi-
cza, który uwa a , i  jest osob  na tyle znan  
w mie cie,  e powinien zna  go i ów cz owiek. 
Dowódca garnizonu podnosi  w mi dzyczasie 
w korespondencji,  e nabo e stwa odprawiane 
z okazji  wi ta zmar ych nie by y odpowiednio 
uroczyste. W odpowiedzi ks. dziekan argumen-
towa ,  e prowadzone by y zgodnie z przepisa-
mi ko cio a. Korespondencja ci gn  a si , a  
do marca 1931 roku, kiedy to obie zaintereso-
wane strony przyj  y wzajemne wyja nienia 
i uzna y sytuacj  za nieby  . Nie omieszka  
tak e ks. dziekan Niesio owski poinformowa  
dziekana wojskowego ks. p k Juliana Wilkansa 
o tym,  e p k Mozdyniewicz ma zamiar roz-
wie   si  i zawrze  nowy zwi zek ma  e ski 
(zmieniaj c wiar  na kalwi sk  b d  prawo-

8 Archiwum Archidiecezji Gnie nie skiej, AP 93 83, Program pogadanek dla 70 P.P. 
9 Rozkaz Wewn trzny od Duchowie stwa Wojskowego W.P. nr 2/1924. 
10 Archiwum Archidiecezji Gnie nie skiej, AP 93 83, akta parafii Pleszew - korespondencja z do-

wództwem 70 PP. 
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s awn ) z córk  miejscowego budowniczego. 
Zachowanie takowe wywo ywa o zgorszenie 
w ród parafian. W mi dzyczasie ks. proboszcz 
odmówi  obecno ci na uroczysto ci wojsko-
wej pod pomnikiem Marsza ka w Pleszewie 
przepraszaj c listownie za nieskorzystanie 
z zaproszenia z powodu nabo e stwa, które 
kolidowa o z tym terminem11. Wydaje si ,  e 
zauwa y  mo na tu brak dobrej woli ka dej 
ze stron, gdy  przesuni cie b d  terminu na-
bo e stwa, b d  uroczysto ci nie stwarza oby 
wi kszych problemów. 

Na skutek konfliktu z w adzami wojsko-
wymi i pa stwowymi zmuszono do odej cia 
biskupa Galla. Dnia 14 lutego 1933 r. Pius XI 
mianowa  na stanowisko Biskupa Polowego ks. 
kan. Józefa Gawlin . Sakry biskupiej udzieli  
mu w dniu 19 marca 1933 r. arcybiskup gnie -
nie sko-pozna ski kardyna  August Hlond. 
Nowy ordynariusz zasta  Ordynariat Polowy 
zorganizowany i ustabilizowany pod wzgl -
dem sytuacji prawno-jurysdykcyjnej. Wa nym 
i znacz cym problemem by y jednak braki ka-
drowe, nieobsadzonych by o ponad trzydzie ci 
etatów kapela skich. Nowy biskup nie musia  
skupia  si  na sprawach administracyjnych, 
móg  po wi ci  si  pracy typowo duszpa-
sterskiej. Zaleca  w garnizonach tworzenie 
Kr gów Rodziny Wojskowej. W garnizonach 
dekanatu pozna skiego organizacja ta zacz  a 
pr  nie funkcjonowa  i zosta a obj ta opie-
k  duszpastersk . W 1937 roku przewodni-
cz ca kr gu podpu kownikowa Kiszkowska, 
zwróci a si  do proboszcza wojskowej parafii 
w Ostrowie Wielkopolskim z pro b  o wy-
g oszenie rekolekcji wielkopostnych. Pro b  
t  popiera  miejscowy kapelan pomocniczy, 
który jak sam pisze, wyg asza  nauki i poga-
danki dla rodziny wojskowej co tydzie  i to od 
wielu lat12. Ks. Niesio owski zaznacza,  e inny 
kap an cywilny ze wzgl du na nieznajomo   
stosunków panuj cych w wojsku by by nie-
wskazany. Cz onkinie kr gu poczu y si  ura-
 one, gdy  ks. kapelan Andrzej Niwa odpisa  
im,  e nie mo e wyg osi  dla nich rekolekcji, 

gdy  nie zostan  mu zwrócone koszty podró-
 y, a nie ma zamiaru pokrywa  ich z w asnej 
kieszeni. W odpowiedzi ks. Niesio owski 
poprosi  o interwencj  dziekana wojskowe-
go, który mimo  e przyzna  formalnie racj  
ks. Niwie nadmieniaj c,  e nie ma on obo-
wi zku odbywania podró y s u bowych na 
swój koszt, to jednak zaznaczy ,  e zachowa-
nie takowe nie „ tchnie zbytni  gorliwo ci  
kap a sk "13. Poinformowa  równie  kapelana 
pomocniczego,  e celem wyg oszenia rekolek-
cji dla Kr gu Rodziny Wojskowej przyjedzie 
z Poznania kapelan zawodowy. 

Akta wizytacji dzieka skiej w Jarocinie 
za wiadczaj  o tym,  e w 1923 roku kape-
lan pomocniczy, którym by  ks. Górecki by  
w du ej mierze niezast piony. Dziekan woj-
skowy stwierdza w czasie wizytacji,  e na 
skutek choroby tego kap ana praca o wiatowa 
w garnizonie nie jest w a ciwie wykonywana14. 
 wiadczy to o tym,  e o ile istnia a mo li-
wo   zast pienia kapelana pomocniczego 
w liturgii przez dowolnego kap ana cywilnego, 

O tyle praca wychowawcza wymaga a sta ej 
osoby, która znaj c warunki i zasady panuj ce 
w jednostce mo e w oddzia ywa  w sposób 
optymalny na ludzi w niej s u  cych. 

Nierzadko s u ba kapelanów pomocni-
czych dawa a preteksty do wysuwania wobec 
nich oskar e  - jeden z niezadowolonych 

i skonfliktowany z proboszczem Chojnicy pa-
rafian oskar a kapelana pomocniczego w Bie-
drusku ks. prob. W  yka,  e go ci podczas ma-
newrów licznych oficerów na plebani i wydaje 
dla nich przyj cia suto zakrapiane alkoholem. 
Jeden z ksi  y maj cych rodziców w Chojnicy, 
zaprzeczy  stanowczo tym sytuacjom. Pod-
kre li  wr cz zyski, które dzi ki wspó pracy 
z wojskiem ma parafia cywilna. Ksi dzu W -
 ykowi udawa o si  cz sto zaprasza  na msze 
cywilne orkiestry wojskowe, które gra y do 
mszy. Poniewa  ko ció  w Chojnicy nale  cy 
do diecezji wymaga  remontu, ks. proboszcz 
wykorzystuj c swoj  funkcj  kapelana po-
mocniczego usi owa  wykona  przy pomocy 

11 Tam e. 
12 Tam e, korespondencja ks. Niesio owskiego z ks. Wilkansem. 
13 Tam e. 
14 Archiwum Archidiecezji Gnie nie skiej, AP7815, notatka z wizytacji z dnia 27.01.1923. 
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wojska remont i odnowienie budynku. W cza-
sie manewrów i koncentracji wojsk faktycznie 
w probostwie zjawiali si  b d cy w okolicy 
oficerowie, jednak e znaj c warunki panuj -
ce w swojej rodzinnej miejscowo ci m ody 
ksi dz sugeruje raczej,  e oficerowie wpadaj  
na plebani , aby dobrze si  naje  15. Równie  
w innych miejscowo ciach kapelani pomocni-
czy w miar  mo liwo ci korzystali ze wspó -
pracy z orkiestrami wojskowymi, pozwala o to 
urozmaici  liturgi  i nierzadko przyci ga o na 
msze wojskowe ludno   cywiln . 

Poniewa  w dwudziestoleciu mi dzy-
wojennym w wojsku s u yli tak e  o nierze 
obrz dku grekokatolickiego (kap ani tego 
wyznania podlegali Biskupowi Polowemu), 
w przypadkach braku kapelanów grekokato-
lickich czynno ci duszpasterskie wobec nich 
sprawowali kap ani obrz dku  aci skiego. 
Z zachowanych  róde  mo na wnioskowa ,  e 
tak e cz stokro  kapelani pomocniczy proszeni 
byli przez swoich grekokatolickich kolegów 
o pomoc. 

Po wybuchu II Wojny  wiatowej, niezmo-
bilizowani kapelani pomocniczy starali si  
pozosta  w swoich garnizonach, s u  c swoim 
parafianom i rodzinom  o nierzy pozosta ych 

na miejscu. Nierzadko ponie li konsekwencje 
pe nienia s u by duszpasterskiej w ród wojska 
i zaanga owania w powstanie wielkopolskie 
- jak ks. Teodor Taczak, który umar  wysiedlo-
ny w Warszawie, czy ks. Korneliusz Wierzbicki 
wi ziony w Forcie VII, a nast pnie zamordo-
wany w 1942 roku w KL Dachau. 

Kapelani pomocniczy Wojska Polskiego, 
wnosili do wojska warto ci pomagaj ce prze-
trwa  ci  kie, szczególnie dla m odego cz o-
wieka, lata s u by wojskowej. Byli w pobli u 
 o nierza s u  cego w cz stokro  odleg ych 
od domu garnizonach, s u yli mu pociech  
i rad . Opiekowali si  nie tylko  o nierzem, ale 
i rodzinami  o nierskimi. Poniewa  pracowali, 
tak e w swoich parafiach cywilnych stano-
wili  ywy   cznik miedzy spo ecze stwem, 
a wojskiem. Oddzia ywanie ich na  o nie-
rzy garnizonu, mieszcz cego si  nierzadko 
w mniejszych miejscowo ciach by o znacz ce 
i wp ywa o na sposób postrzegania jednostki 
przez cywilne otoczenie. Równie  po rednic-
two ksi dza cywilnego znaj cego doskonale 
warunki lokalne pozwala o  o nierzom lepiej 
rozumie  otoczenie, w jakim przysz o im 
dzia a  oraz integrowa o jednostk  wojskow  
z lokaln  spo eczno ci . 
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