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„Modlitwą ogarniamy również tych wszystkich,
którzy są na służbie kłamstwa i niesprawiedliwości.”
sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

22 marca – IV niedziela Wielkiego Postu  
/J 3, 14 – 21/
„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat, po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony.”
To już połowa Wielkiego Postu, czasu uświa-
damiania sobie naszej grzeszności, czasu na-
szej wewnętrznej przemiany. Bóg daje nam 
w swoim Synu łaskę odpuszczenia wszystkich 
grzechów. Nawet kiedy nam wydaje się, że 
już tak narozrabialiśmy, że już się tego nie da 
naprawić i czeka nas tylko potępienie. Bo jak 
jest napisane w Ewangelii, każdy kto wierzy 
w Jezusa, dostępuje łaski zbawienia. Bóg nie 
chce naszej śmierci, ale w osobie swego Syna 
daje nam możliwość wiecznego życia. Niech 
taka świadomość pomoże nam w dobrym ra-
chunku sumienia i szczerej spowiedzi, która 
będzie dla nas oczyszczeniem.

25 marca – Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego  /Łk 1, 26 – 38/
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według twego słowa.”
Dzisiaj Pismo Święte stawia przed naszymi 
oczami obraz przyjścia do Maryi Anioła Ga-
briela, który obwieszcza Jej, że będzie Matką 
Syna Bożego. Zaskakująca jest tutaj reakcja tej 
młodej Kobiety, która pomimo wewnętrznych 
oporów i lęków oddaje Bogu całe swoje życie, 
aby stać się pośredniczką wielkiej łaski zbawie-
nia. W swej wielkiej pokorze i cichości serca 
wypowiada Bogu swoje fiat, czyli owe „niech 
mi się stanie”. Uczmy się od Maryi umiejętno-
ści takiego odpowiadania Panu na Jego we-
zwanie, aby i nasze życie stawało się miejscem 
bożej łaski wylkewającej się na innych ludzi.

29 marca – V niedziela Wielkiego Postu  
/J 12, 20 – 33/
„Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, 
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przy-
nosi plon obfity.”
Tymi właśnie słowami Jezus zapowiada, że 
będzie musiał umrzeć, abyśmy wszyscy mo-
gli otrzymać życie wieczne. To właśnie będzie 
obfity owoc Jego życia, bo przecież po to 
przyszedł na ten świat. W ten sposób poka-
zuje nam swoją wielką miłość do nas i bez-
względne posłuszeństwo woli Ojca, który Go 
posłał. Starajmy się jak najlepiej zrozumieć 
tę ogromna łaskę, jaką otrzymujemy dzięki 
męce, śmierci oraz chwalebnemu zmartwych-
wstaniu Jezusa. Niech Jego przykład sprawi, że 
i my będziemy całym swoim życiem świadczyli 
o Bogu i Jego nieskończonej miłości.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA MARZEC 
Aby biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy w Chińskiej Republi-
ce Ludowej, w duchu listu skierowanego do nich przez Papieża Benedykta XVI 
starali się być znakiem i narzędziem jedności, komunii i pokoju.

Drodzy bracia i siostry!
Na początku Wielkiego Postu, który jest dro-
gą intensywnego przygotowania duchowego, 
Liturgia zachęca nas do trzech praktyk pokut-
nych, bardzo bliskich biblijnej i chrześcijańskiej 
tradycji – modlitwy, jałmużny i postu – abyśmy 
jak najlepiej mogli przygotować się do obcho-
dów Świąt Wielkanocy i doświadczyć mocy 
Boga, który – jak będziemy słuchać podczas 
Wigilii Paschalnej – „oddala zbrodnie, z prze-
win obmywa, przywraca niewinność upadłym, 
a radość smutnym, rozprasza nienawiść, uspo-
sabia do zgody i ugina potęgi” (Exultet).
W tradycyjnym Orędziu na Wielki Post, chciał-
bym w tym roku w szczególny sposób rozwa-
żyć wartość i sens postu. Wielki Post bowiem 
przywodzi na myśl 40-dniowy post, jaki Pan 
odbył na pustyni przed rozpoczęciem swojej 
publicznej działalności. W Ewangelii czytamy: 
„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. A gdy przepo-
ścił czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł 
w końcu głód” (Mt 4, 1-2). Podobnie jak Moj-
żesz przed otrzymaniem Tablic Dekalogu (por. 
Wj 34, 28), podobnie jak Eliasz zanim spotkał 
Boga na górze Horeb (por. 1 Krl 19, 8), tak 
i Jezus modląc się i poszcząc przygotowywał 
się do swojej misji, której początkiem było 
trudne starcie z kusicielem.
Możemy sobie zadać pytanie, jaką wartość 
i jaki sens ma dla nas, chrześcijan, rezygnacja 
z czegoś, co samo w sobie jest dobre i pozwa-
la nam żyć. Pismo Święte i cała chrześcijańska 
tradycja uczą, że post pomaga unikać grzechu 
i tego wszystkiego, co do niego prowadzi. 
Dlatego też w historii zbawienia wielokrotnie 
odnajdujemy zachętę, by pościć(…)
(…)W Nowym Testamencie Jezus ukazuje głę-
boką przyczynę postu, piętnując zachowanie 
faryzeuszy, którzy skrupulatnie przestrzegali 
nakazów prawa, choć ich serca były od Boga 
daleko. Prawdziwy post, powtarza w innym 
jeszcze momencie Boski Nauczyciel, to wy-
pełnianie woli Ojca Niebieskiego, który „widzi 
w ukryciu i odda tobie” (Mt 6, 18). On sam 
daje tego przykład odpowiadając szatanowi, 
po 40 dniach spędzonych na pustyni, że „nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym sło-
wem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). 
Celem prawdziwego postu jest zatem spoży-
wanie “prawdziwego pokarmu”, którym jest 
pełnienie woli Ojca (por. J 4, 34). Skoro więc 

Adam nie posłuchał nakazu Boga, by „nie spo-
żywać owocu z drzewa poznania dobra i złe-
go”, człowiek wierzący poprzez post pragnie 
z pokorą zawierzyć się Bogu, ufając w Jego 
dobroć i miłosierdzie (…).
(…) Wydaje się, że w obecnych czasach 
zmniejszyło się nieco znaczenie duchowe 
praktyki postu, a stała się ona raczej – w kul- 
turze zdominowanej przez poszukiwanie 
dobrobytu materialnego – środkiem tera-
peutycznym wspomagającym pielęgnację 
własnego ciała. Poszczenie służy oczywiście 
dobrej kondycji fizycznej, ale dla ludzi wierzą-
cych stanowi w pierwszej kolejności „terapię” 
pomagającą leczyć to wszystko, co uniemoż-
liwia wypełnianie woli Boga. (…) Wielki Post 
mógłby być dobrą okazją do przypomnienia 
sobie zasad zawartych w cytowanej Konsty-
tucji Apostolskiej, podnosząc tym samym 
wartość autentycznego i niezmiennego zna-
czenia tej pradawnej praktyki pokutnej, któ-
ra może nam pomóc zadać śmierć naszemu 
egoizmowi i otworzyć serce na miłość Boga 
i bliźniego, co stanowi pierwsze i najważniej-
sze przykazanie nowego Prawa, a zarazem 
kompendium całej Ewangelii (…).
(…) Drodzy bracia i siostry, jak widzimy, post 
ostatecznie pomaga każdemu z nas – jak pisał 
Sługa Boży Papież Jan Paweł II – w czynieniu 
z siebie całkowitego daru dla Boga. Niech za-
tem Wielki Post posłuży każdej rodzinie i każ-
dej chrześcijańskiej wspólnocie do oddalenia 
wszystkiego, co rozprasza ducha, i pogłębienia 
tego, co karmi duszę otwierając ją na miłość 
Boga i bliźniego. Myślę szczególnie o inten-
sywniejszej modlitwie, lectio divina, częstszym 
przystępowaniu do Sakramentu Pojednania 
oraz aktywnym uczestniczeniu w Eucharystii, 
a przede wszystkim w niedzielnej Mszy św. 
z takim wewnętrznym nastawieniem wejdźmy 
w pokutny klimat Wielkiego Postu. Niech nam 
towarzyszy Błogosławiona Dziewica Maryja, 
Causa nostrae laetitiae, i niech nas wspiera 
w trudzie wyzwalania serc naszych z niewo-
li grzechu, by coraz bardziej stawały się „ży-
wym tabernakulum Boga”. Z tymi życzeniami 
zapewniam o modlitwie, aby każdy wierzący 
i każda kościelna wspólnota z pożytkiem szli 
wielkopostną drogą, i z serca udzielam wszyst-
kim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Benedykt XVI, 
Wielki Post 2009

Orêdzie Benedykta XVI na Wielki Post
(fragmenty)

Na okładce: Ksiądz Jerzy Popiełuszko 
i miejsce Jego męczeńskiej śmierci 
– Krzyż na tamie we Włocławku.
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postaci. Przespaliśmy, zachły-
śnięci pseudowolnością, ten 
pokoleniowy przekaz prawdzi-
wej wolności. Zaprosiłam mło-
dych ludzi również dlatego, 
żeby zweryfikować manipulację „Rzeczy-
pospolitej”. Otóż, redakcja skonfrontowała 
dwie opinie pokoleniowe, sugerując w ten 
sposób, że młodzi „wybierają przyszłość”, 
a historia Popiełuszki to… już historia. Skąd 
my to znamy? 
– Słuchaj, ten twój kościół potrwa może 
jeszcze z siedem lat, postaw na przyszłość, 
na karierę, na postęp, załatwimy ci studia 
– kusili politrucy w jednostkach kleryckich. 
Takich jak Bartoszyce, gdzie nie powiódł się 
politrucki plan odciągnięcia młodego klery-
ka Jerzego od kapłaństwa.
Tak, tak to przecież echa tamtej komuni-
stycznej propagandy, tylko trochę zmuto-
wanej dla bieżących potrzeb, która do dziś 
zatruwa wrażliwość młodych ludzi. Młody 
dziennikarz „Rzeczypospolitej” może nawet 
nie wie, że jest jej ofiarą. Jest w filmie taka 
ważna i nośna ewangelicznie scena, gdy 
Ksiądz Jerzy studzi rozgorączkowane gło-
wy opozycyjnych „bojowników o wolność” 

Święty jest człowiekiem wolnym. Nawet w więzieniu, nawet gdy stoi 
boso – upokorzony, w masce przeciwgazowej, a nad sobą słyszy wy-
zwiska oficera politycznego. Bo prawdziwa walka o wolność rozgry-
wa się w sumieniu człowieka. Pokazuje to bardzo przejrzyście film 
o Ks. Jerzym Popiełuszce w reżyserii i według scenariusza Rafała Wie-
czyńskiego. To film o życiu, w którym nie ma miejsca na „światłocie-
nie”, na relatywizowanie. Dlatego jest tak świetliste i tak ważne dla 
nas wszystkich. 

i mówi: ja walczę ze złem a nie z jego ofiara-
mi. Walczył Miłością ewangeliczną, nie prze-
ciw ludziom z imienia i nazwiska, ale o ich 
prawdziwe ocalenie: i tych stojących u jego 
boku, i tych po drugiej stronie barykady. Mo-
ment kiedy generałowie, odpowiedzialni za 
komunistyczne zniewolenie narodu, wezmą 
sobie do sumień prawdę słów Księdza Je-
rzego, będzie momentem ich prawdziwego 
wyzwolenia. Był dla nich „niebezpieczny”, 
bo mierzyli Go swoją zniewoloną miarą. 
Próbowali ustawiać Go w szrankach walki 
o władzę „tu i teraz”. A On walczył o wła-
dzę Chrystusa w ich sercach. Walczył jedyną 
bronią, jakiej nauczyła go Matka – ta ziem-
ska Marianna Popiełuszko i ta Niebieska, 
w której oblicze na Jasnej Górze z taką mi-
łością się wpatrywał. Modlitwą różańcową, 
Słowem Bożym. Nie mówił przecież od sie-
bie i nic nowego, a przecież wciąż nowego 
i młodego wieczną świeżością Ewangelii. 
Film jest prawdziwy i rzetelny zarówno 
w warstwie zewnętrznej, faktograficznej, jak 
i tej najgłębszej, duchowej. Nieprawdziwe 
i tendencyjne są zarzuty, że postać księdza Je-
rzego pokazana jest w konwencji laurkowej. 
Widzimy jego ludzkie zmagania o świętość, 
chwile słabości, załamań, łagodność, radość 
rozdawania siebie, zmęczenie. Stanowczość, 
odwagę, samotność i niezrozumienie, nawet 
stojących najbliżej.
W sposób poruszający pokazany jest dialog 
w duchu wolności dwóch kapłanów: Księdza 
Prymasa Glempa i Księdza Popiełuszki na 
Miodowej. Ojcowska mądrość Prymasa, któ-
ry mając władzę rządzenia (w duchu Bożym) 
ostatecznie szanuje wybór kapłana, który 
w swojej wolności chce iść za swoim Mi-
strzem w stronę krzyża. Na tamie we Wło-
cławku. Bo taka jest cena tej wolności. Od-
twórca tytułowej roli Adam Woronowicz, 
znany dotychczas widzom Teatru Powszech-
nego ze świetnych ról w sztukach Dostojew-
skiego, zagrał w stylu szkoły Stanisławow-
skiej. Nie grał, był. I to jest aktorstwo naj-
wyższej próby, niewidoczne.
Ksiądz Jerzy idąc za Chrystusem drogą wol-
ności, musiał się też przeciwstawiać przyja-
ciołom, którzy „wiedzą lepiej” niż przewiduje 

Ja jestem wolny

Prawdziwa walka o wolność rozgrywa się w sumieniu człowieka. 
Pokazuje to bardzo przejrzyście film o Ks. Jerzym Popiełuszce pt. „Po-
piełuszko” w reżyserii i według scenariusza Rafała Wieczyńskiego.

Należało się więc spodziewać, że w naszych 
„pookrągłostołowych” czasach film wywoła 
skrajne reakcje; od pogardliwych i nonsza-
lanckich: „nudny historyczny gniot”. Po głę-
bokie milczenie, w którym już tylko można 
dokonać rachunku sumienia: co zrobiliśmy 
z tą wolnością, której uczył nas swoim życiem 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Obejrzałam film 
razem z tzw. zwykłymi widzami, ani nie na 
pokazach dla dziennikarzy ani wśród vipów. 
Jestem z rocznika, dla którego wydarzenia 
pokazane w filmie są częścią doświadczenia 
pokoleniowego, a postaci i miejsca pokazane 
w filmie nawet żywą częścią dzieciństwa. Jak 
choćby mój proboszcz od św. Jana Kantego, 
charyzmatyczna postać Ks. Teofil Bogucki, 
współtwórca Mszy św. za Ojczyznę (grany 
przez Marka Frąckowiaka) czy żoliborski Ko-
ściół św. Stanisława Kostki, gdzie otrzyma-
łam świadectwo maturalne z religii. 
Chciałam ten film obejrzeć w towarzystwie 
kilku młodych ludzi, których zaprosiłam na 
seans. Byłam ciekawa ich odbioru. A może 
chciałam odrobić zaległą lekcję wychowaw-
czą? Bo przecież to właśnie moje pokolenie, 
któremu dany i zadany był Ksiądz Jerzy Po-
piełuszko wydało wyrok milczenia wokół tej 
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najlepszy, bo Boży plan. – Ależ ja jestem 
wolny, ripostował gdy pociągała ich bar-
dziej wizja wolności zewnętrznej. 
Jest taka scena, jakby wyjęta z Drogi Krzyżo-
wej, wywołująca asocjacje ze stacją: Pan Jezus 
z szat obnażony. Młody milicjant w więzieniu, 
skierowany do rewizji osobistej księdza, nie 
wytrzymuje wzroku obnażonego Kapłana. 
Jeszcze wrażliwe sumienie dyktuje mu cichą 
skargę: dlaczego mnie to spotyka? 
Mijają dyktatorzy, idole, ideologie, a świę-
ci żyją. I choćby nie wiem, ile sił i środków 
włożono, by zagłuszyć i zabić tę „niebez-
pieczną” miłość, która zło dobrem zwycięża. 
Ona nie przestaje mówić i poruszać sumienia 
w każdym czasie, w każdym pokoleniu. Prze-
mówił i do młodych, z którymi go obejrzałam. 
Zwyczajni młodzi z pokolenia „1200 brutto”, 
jak ich dziś nazywają. Wystarczy ich życzliwie 
zachęcić do obejrzenia. Jesteśmy to dłużni, 
my rodzice, Księdzu Jerzemu i im – naszym 
dzieciom. Bo przecież piewcy fałszywej wol-
ności wciąż deprawują ich dusze.
Jest okres Wielkiego Postu. Ten moralitet 
o prawdziwej wolności, jakim jest film o Słu- 
dze Bożym Księdzu Popiełuszce, pomoże 
nam z pewnością w podróży do źródła na-
szej wewnętrznej wolności.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska
Fot. materiały promocyjne filmu

1. W ubiegłym roku zakończyły się prace 
Kościelnej Komisji Historycznej i Zespołu ds. 
Oceny Etyczno-Prawnej dokumentów zgro-
madzonych w archiwach IPN a dotyczących 
duchownych katolickich będących obecnie 
biskupami. Obszerne sprawozdanie z wyni-
ków tych badań zostało przekazane Stolicy 
Apostolskiej w październiku 2008 roku.
Stolica Apostolska przeanalizowała przesła-
ne materiały i w liście Kard. Tarcisio Bertone 
– Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, prze-
słanym na ręce Księdza Arcybiskupa Józefa 
Michalika – Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski stwierdza, że polscy bi-
skupi, mimo iż nie byli do tego zobowiązani, 
zmierzyli się odważnie z przeszłością okresu 
komunistycznego. Był to okres ograniczania 
wolności człowieka, walki z religią, Kościo-
łem i jego przedstawicielami, czego wyra-
zem są także materiały gromadzone przez 
służby bezpieczeństwa PRL-u przeciwko du-
chowieństwu.
We wspomnianym wyżej liście Stolica Apo-
stolska stwierdza, że nie znajduje podstaw 
do oskarżenia członków Episkopatu Polski o 

Oœwiadczenie Konferencji Episkopatu Polski 
w sprawie lustracji (dokumentacja)

Stolica Apostolska stwierdza, że polscy biskupi, mimo iż nie byli do tego zobowiązani, 
zmierzyli się odważnie z przeszłością okresu komunistycznego. Był to okres ograniczania 
wolności człowieka, walki z religią, Kościołem i jego przedstawicielami...

zawinioną i dobrowolną współpracę ze służ-
bami bezpieczeństwa PRL-u.
W związku z powyższym biskupi uznają tę 
sprawę za zamkniętą. Pragnąc skupić się na 
misji duszpasterskiej, Konferencja Episkopa-
tu Polski nie zamierza w przyszłości zajmo-
wać stanowiska wobec tego rodzaju mate-
riałów.

2. Ponadto – w duchu jedności ze Stolicą 
Apostolską i stanowiskiem Prezydium Kon-
ferencji Episkopatu Polski – biskupi wyrażają 
pełną solidarność i uznanie dla Księdza Arcy-
biskupa Józefa Kowalczyka – Nuncjusza Apo-
stolskiego w Polsce, zarówno dla Jego pracy 
w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, 
jak i dla 20-letniej posługi reprezentanta 
Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej w naszej 
Ojczyźnie.
Ksiądz Arcybiskup Nuncjusz – jako przedsta-
wiciel Stolicy Apostolskiej i obywatel Waty-
kanu – nie podlegał ocenie Kościelnej Komisji 
Historycznej i Zespołu ds. Oceny Etyczno-
-Prawnej. Sam jednak poprosił o udostępnie-
nie i ocenę materiałów zgromadzonych na 

swój temat w Instytucie Pamięci Narodowej. 
Rejestracji Ks. Józefa Kowalczyka jako tzw. 
„kontaktu informacyjnego”, dokonanej bez 
Jego wiedzy i zgody, nie można w żadnym 
wypadku uznać za działalność agenturalną. 
Ksiądz Arcybiskup miał zlecone przez Ojca 
Świętego obowiązki prowadzenia urzędo-
wych rozmów z akredytowanymi przy Waty-
kanie przedstawicielami władz PRL i informo-
wania ich o stanowisku Kościoła. Obowiązki 
swoje wypełniał w duchu odpowiedzialnej 
służby Kościołowi, z poszanowaniem wyma-
ganych zasad. Nie może więc ponosić odpo-
wiedzialności za meldunki, jakie pracownicy 
dyplomatyczni, będący jednocześnie agenta-
mi, składali do swoich przełożonych. 
Księża Biskupi wyrażają przekonanie, że 
wierni nie ulegną próbom podważania mo-
ralnego autorytetu Kościoła i Jego Pasterzy, 
ale będą modlić się za Kościół i budować go 
swoją postawą wierności.

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 347. Zebraniu Plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski
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Myœli ks. Jerzego Popie³uszki
*    *    *

Mówienie prawdy w kościele powoduje, że ludzie nabierają do 
mnie zaufania, bo wypowiadam to, co oni czują i myślą.

*    *    *

Kościół zawsze staje po stronie prawdy. Kościół zawsze staje po 
stronie ludzi pokrzywdzonych, po stronie ludzi pracy. 

*    *    *

Oklaski dla Kościoła, który przez trzydzieści parę lat wytrwale pukał 
do fabrycznych bram. Siedziałem na krześle, plecami niemal opie-
rając się o jakieś żelastwa, a te twarde chłopy klękali na asfalcie 
zrudziałym od smarów i rdzy

*    *    *

Dla mnie jako księdza ważne jest, bym nie dał się wciągnąć w po-
litykę. Bo nie takie jest moje posłannictwo. A o tym, że nie jestem 
zaangażowany politycznie, świadczą fakty, konkretne fakty, wiele 
faktów nawróceń.

*    *    *

Największą siłą Ewangelii jest zawarty w niej osobisty przykład. 
Chrystus głosił prawdę i za prawdę umarł. Chrześcijanin to czło-
wiek, który postępuje na Jezusowy wzór. I niczego nie udaje. 

*    *    *

Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, 
w których ludzie rodzą się i umierają. Są więzienia systemów 
i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, się-
gają duszy, sięgają w głąb prawdziwej wolności. 

*    *    *

Potęga zła, zakłamania, pogardy i nienawiści do człowieka musi być 
pokonana. Jesteś św. Maksymilianie symbolem zwycięstwa, jakie 
odnosi człowiek siłą zniewolony, ale pozostający wolny duchem. 

*    *    *

Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka to coś wię-
cej niż tylko cierpieć. Na taką decyzję mogą się zdobyć tylko ludzie 
wewnętrznie wolni.

*    *    *

Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w praw-
dzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to 
przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. 
Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną 
decyzją, taką czy inna ustawą. 

*    *    *

Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede 
wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. 

*    *    *

Za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają 
dzieci, są odpowiedzialni, byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego, 
ja  - ksiądz, nie mam również dołożyć swojego cierpienia?

*    *    *

Niekiedy miałem pewne wątpliwości, czy rzeczywiście dobrze robię 
stawiając czoła, cierpiąc za innych. Czy to nie jest jakaś lekkomyśl-
ność. Okazałem się bardzo twardy, nie można mnie złamać groźbą 
ani torturami. Może to dobrze, że akurat to jestem ja, bo ktoś inny 
by się załamał. 

*    *    *

Są sprawy większe i jestem przekonany, że to, co robię, jest słuszne. 
Dlatego jestem gotowy na wszystko. 

*    *    *

W domu, gdy robiłem tacie zdjęcia, popłakał się staruszek. Tak mało 
czasu mam dla rodziców. A przecież już nie będę ich miał długo.

*    *    *

Człowiek współczesny ceni wartości materialne ponad miarę, bar-
dziej niż duszę i jej wartości. Ujął to trafnie jeden z teraźniejszych 
myślicieli: „Zdobyliśmy świat, lecz straciliśmy duszę”, zaś Bolesław 
Prus określił współczesną mu rzeczywistość w następujący sposób: 
„Dzisiejsza cywilizacja, która zamiast Boga i duszy postawiła na 
pierwiastki ekonomiczne i siłę – wygląda marnie i może skończyć 
się bankructwem”. 

Wybór: at, na podstawie książki „Dobrego dnia...!” red. ks. Jan Sochoń
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Analiza bieżących wydarzeń uzasadnia po-
nad wszelką wątpliwość, że misja Sojuszu 
Północnoatlantyckiego wciąż nie jest jesz-
cze zakończona. Wydaje się, że w prze-
widywalnej przyszłości NATO pozostanie 
głównym strażnikiem światowego pokoju 
oraz czynnikiem stabilizującym na konty-
nencie europejskim. Istnienie Sojuszu ma 
więc fundamentalne znaczenie dla inte-
resów Polski i przyjęcie nas w jego poczet 
dało nam historyczną szansę uzyskania 
rzeczywistych gwarancji bezpieczeństwa. 
Przynależność do NATO podnosi nas do 
rangi podmiotu stosunków międzynaro-
dowych, a udział Polski w misjach zagra-
nicznych umacnia naszą pozycję na arenie 
międzynarodowej. 
W tym roku obchodzimy 10 rocznicę ak-
cesji naszego kraju do struktur Sojuszu. 
12 marca 1999 r. ówczesny Minister Spraw 
Zagranicznych Prof. Bronisław Geremek 
przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA Ma-
deleine Albright akt przystąpienia Polski do 
Traktatu Północnoatlantyckiego, otwierając 

tym samym nowy etap w dziejach naszego 
państwa. 
Okrągła rocznica tego doniosłego wyda-
rzenia skłania do podsumowań i podjęcia 
ocen uczestnictwa Polski w strukturach 
NATO. Głosem w dyskusji na ten temat 
była konferencja naukowa zorganizowana 
5 marca w Centralnej Bibliotece Wojskowej 
(CBW), pod honorowym patronatem Mini-
stra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: radca Mi-
nistra Obrony Narodowej gen. broni Mie-
czysław Bieniek, dyrektor Gabinetu Poli-
tycznego Ministra dr Andrzej Żak, zastępca 
Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych RP 
gen. dyw. Sławomir Dygnatowski, zastęp-
ca szefa sztabu Wojsk Lądowych gen. bryg. 
Zbigniew Czerwiński, dowódca Wielonaro-
dowego Korpusu Północ – Wschód (Szcze-
cin) gen. broni Zdzisław Goral, reprezen-
tant Senatu RP, przedstawiciele Akademii 
Obrony Narodowej i Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz środowisk kombatanc-
kich. Ordynariat Polowy WP reprezentował 

ks. prał. płk Sławomir Żarski, Wikariusz Ge-
neralny Biskupa Polowego. 
Otwierając dyskusję, dr hab. Aleksandra 
Skrabacz, dyrektor CBW wyraziła nadzieję, 
iż „konferencja wpisze się w ogólną debatę 
na temat polskich obowiązków i przywile-
jów, jako członka Paktu Północnoatlantyc-
kiego, wyzwań jakie stoją przed Sojuszem 
w XXI wieku oraz kompatybilności Wojska 
Polskiego z innymi armiami”. 
Konferencję rozpoczął wykład gen. bryg. 
Janusza Lalki, reprezentującego Sztab Ge-
neralny WP, który przybliżył zebranym te-
mat: „NATO – determinantem przemian Sił 
Zbrojnych RP”, przedstawiając zachodzące 
procesy w poszczególnych rodzajach Sił 
Zbrojnych. Generał ukazał wpływ Sojuszu 
Północnoatlantyckiego na polską armię 
w okresie dążenia naszego kraju do jego 
struktur (pod sztandarami NATO uczest-
niczyliśmy w wielu przedsięwzięciach), jak 
i oddziaływanie Sojuszu na Siły Zbrojne 
od czasu kiedy Polska formalnie stała się 
członkiem NATO. Widocznym skutkiem 

Wydarzenia polityczne najwyższej rangi światowej, w których Polska tak wyraźnie zaznaczyła swój wkład, doprowa-
dziły do załamania się i upadku imperium sowieckiego i tym samym spowodowały zmianę biegu historii. Otworzyło to 
drogę do uzyskania pełnej niepodległości naszego kraju oraz pozostałych państw regionu.
Z punktu widzenia Polski zwycięskie mocarstwo jakim są Stany Zjednoczone wyciągnęły właściwy wniosek z powojennej 
historii, włączając nas do Paktu Północnoatlantyckiego bez większych przeszkód. Tym razem nie powtórzyła się już sytu-
acja z okresu II wojny światowej, kiedy to o losie naszego państwa decydowały mocarstwa ponad naszymi głowami. 
Konsekwentna polityka Stanów Zjednoczonych przyczyniała się do upadku porządku jałtańskiego i tym samym 
do naprawy tego błędu historycznego – przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO stało się więc możliwe.

Centralna Biblioteka Wojskowa: Konferencja naukowa „10 lat Polski w NATO”

10 lat Polski w NATO

12 marca 1999 r., ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek podpisuje
akt przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego
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jest zmniejszenie dysproporcji polskich sił 
zbrojnych do armii państw natowskich oraz 
zwiększenie zdolności operacyjnych. 
Gen. Lalka zaznaczył, że efektem naszego 
zaangażowania w realizację przedsięwzięć 
Sojuszu Północnoatlantyckiego jest obecność 
Polaków w strukturach dowodzenia NATO. 
Kolejny prelegent, gen. bryg. Stefan Czmur, 
zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojsko-
wego przy Komitetach Wojskowych NATO 
i UE, w bardzo obrazowy sposób zaprezen-
tował temat: „Aktualne problemy militarne 
NATO – punkt widzenia Polskiego Przedsta-
wiciela przy Komitecie Wojskowym NATO”. 
Była to praktyczna wykładnia złożonych 
problemów, z którymi obecnie boryka się 
Sojusz, a szczególnie trudności w organi-
zowaniu misji zagranicznych. Gen. Czmur 
podkreślił jednak, że należymy do orga-
nizacji, która jest aktualnie i w perspekty-
wie długiego czasu najsilniejszym paktem 
militarnym świata. Siły zbrojne wszystkich 
państw członkowskich przewyższają obec-
nie siły potencjalnych przeciwników w spo-
sób dominujący. Jest to najnowocześniejsza 
struktura militarna świata, ale o tej potędze 
decyduje jedno państwo. 
Dwaj naukowcy z Akademii Obrony Na-
rodowej, płk dr hab. Jan Zuziak i dr hab. 
Jan Czaja poprowadzili słuchaczy „Drogą 
Polski do NATO” do obecnej sytuacji Soju-
szu „NATO w zmieniającym się porządku 
międzynarodowym”. Istotnym elementem 
przygotowań do akcesji był udział Polski 
w programie „Partnerstwo dla Pokoju”, 
w którym uczestniczyliśmy od 1994 r. Osią-
gając strategiczny cel członkostwa w NATO 
zapewniliśmy sobie gwarancje bezpieczeń-
stwa wynikające z Artykułu 5 Traktatu Wa-
szyngtońskiego, co stanowi filar polskiej 
polityki bezpieczeństwa.
Sojusz w coraz większym stopniu umożli-
wia reagowanie na nowe zagrożenia, takie 
jak terroryzm, proliferacja broni masowego 
rażenia, czy zagrożenia związane z bezpie-
czeństwem energetycznym. 
O roli NATO w dziedzinie bezpieczeństwa 
międzynarodowego świadczą prowadzo-
ne misje stabilizacyjne w wielu rejonach 
świata. Nasz kraj bierze czynny udział we 
wszystkich ważniejszych operacjach So-
juszu. Kluczowe znaczenie dla Polski ma 
zaangażowanie w Afganistanie, gdzie słu-
ży obecnie ponad 1000 naszych żołnierzy. 
Jest to pierwsza operacja NATO, która poza 
zadaniami stricte wojskowymi obejmuje 
zadania cywilne, mające na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa i stabilizacji oraz stop-
niową odbudowę kraju. Stąd też misja ta 

ma szczególne znaczenie dla roli Sojuszu 
Północnoatlantyckiego na przyszłość. 
Warunkiem efektywnej realizacji zadań 
operacyjnych Sojuszu jest jego transforma-
cja wojskowa. Sojusz musi adaptować się 
do nowych zagrożeń i wyzwań w zmienia-
jącym się środowisku międzynarodowym. 
Priorytetem jest zdolność szybkiej reak-
cji, szczególnie w obszarach zagrożonych 
gwałtownie rozwijającymi się konfliktami.
Należy także dostrzec znaczenie NATO jako 
ważnego forum dialogu zarówno w sto-
sunkach transatlantyckich, w ramach „Part-
nerstwa dla Pokoju”, czy też w specjalnych 
relacjach z Rosją i Ukrainą. Szczególne zna-

czenie dla bezpieczeństwa międzynarodo-
wego ma rozwój stosunków NATO-Rosja, 
co podkreślił w swoim wystąpieniu dr hab. 
Jan Czaja. 
Konferencję zakończył wykład dyrektor 
CBW, dr hab. Aleksandry Skrabacz, która 
zaprezentowała aspekt społeczny udziału 
naszego państwa w strukturach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Polska 
w NATO 1999-2009”, przygotowana przez 
Centralną Bibliotekę Wojskową oraz Dom 
Żołnierza Polskiego. Kustoszem wystawy 
jest Krystyna Piwowarska, pracownik CBW.

Anna Tokarska
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Referat wygłasza gen. bryg. Janusz Lalka,
reprezentujący Sztab Generalny WP
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STACJA PIERWSZA
Jezus skazany na śmierć
Stajemy wraz z całą rodziną ludzką na Drodze Krzyżowej Chry-
stusa. Pamiętamy słowa Chrystusa, że kto chce iść za Mną, niech 
bierze swój krzyż, niech Mnie naśladuje. Przez Krzyż Chrystusa, 
wszyscy otrzymaliśmy wolność, staliśmy się Dziećmi Bożymi. 
W Ojczyźnie naszej ciągle wielu braci jest pozbawionych wolno-
ści. Dlatego prosimy o wolność dla wszystkich, którym tę wol-
ność niesłusznie odebrano.

STACJA DRUGA
Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona
To Chrystus, biorąc krzyż na Swoje ramiona, towarzyszy nam 
w naszej drodze krzyżowej. Jesteśmy zdolni do dźwigania na-
szego krzyża, krzyża osobistego, krzyża naszych rodzin, krzyża 
naszej umęczonej Ojczyzny. Jesteśmy zdolni do dźwigania każ-
dego krzyża, jeżeli przykładem jest nam Jezus Chrystus dźwiga-
jący krzyż. To On powiedział do nas: «Pójdźcie wszyscy, którzy 
obciążeni i umęczeni jesteście ». Świat pracy pokazał, że potrafi 
dźwigać krzyż swój i krzyż narodu, kiedy na kolanach, z różań-
cem w ręku, z pieśniami religijnymi, w sierpniu 80 roku, podjął 
ochoczo krzyż Ojczyzny, aby kroczyć z nim do Zmartwychwsta-
nia. Na drodze naszego życia napotykamy wiele trudności jed-
ną z takich trudności jest łamanie naszego ludzkiego sumienia. 
Prosimy więc za tymi, którzy usiłują na wszystkie sposoby łamać 
sumienie ludzkie i poniżać ludzką godność...

STACJA TRZECIA
Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy
Jezus Chrystus jest naszym Bratem w ludzkiej niedoli. Daje nam 
przykład, jak z każdego upadku trzeba rychło się dźwigać. Daje 
przykład, że nie można tracić ufności, nie można tracić nadziei. 
Tak często nasza nadzieja, nadzieja, w której pokładaliśmy tak 
wiele naszych spraw zawodowych, spraw Ojczyzny dzisiaj jest 
nadwyrężona. Potrzebny nam jesteś Jezu Chryste, który pomo-
żesz nam umocnić naszą nadzieję, nadzieję, że zwycięstwo za-
wsze odnosi to, co dobre, to,co wielkie, to, co szlachetne, to, co 
jest związane z Tobą. Prosimy Cię, Jezu, o umocnienie nadziei, 
dla nas i dla naszych braci...

STACJA CZWARTA
Jezus spotyka swoją Matkę 
Wolą Ojca Niebieskiego było, aby Syn Jego nie czuł się samotny na 
ziemi, ale by miał Matkę. Taka była wola Boga, aby rodzina ludzka 
nie była samotna i dlatego Jezus Chrystus na krzyżu oddał Swoją 
Matkę dla nas. Maryja wkroczyła w dzieje naszego Narodu od sa-
mego początku, od chwili, kiedy Naród przyjął Chrzest, od chwili, 
kiedy zaczęła się kształtować Polska jako naród. Dzisiaj jesteśmy 
wdzięczni Bogu za to, że w najtrudniejszych chwilach naszej 
historii, Maryja szła z narodem i zwyciężała. Nie sposób wymie-
nić wszystkich zwycięstw, jakie dokonały się w naszej Ojczyźnie za 
pośrednictwem Matki Bożej. Prosimy Maryję, która współcierpi ze 
swoim synem Jezusem, za nasze polskie matki, aby w rodzinach 
wychowywały dzieci do głębokiej miłości Boga i Ojczyzny...

STACJA ÓSMA
Jezus pociesza płaczące niewiasty
Jezus Chrystus przeszedł przez ziemię czyniąc dobrze; dobroci tej 
doznały wielkie rzesze ludzkie, gdziekolwiek Jezus się pokazał; 
i o tej doznanej dobroci pamiętały ludzkie serca, pamiętały 
i proste kobiety, które spotkawszy Jezusa na drodze krzyżowej, 
cierpiącego, litowały się nad Nim, pocieszały Go. Ale zapomnieli 
o dobroci Chrystusa ci, którzy wydali na Niego wyrok. Jakże w na-
szej Ojczyźnie w ostatnim czasie bardzo odczuwamy niewdzięcz-
ność za to wszystko, co dla Ojczyzny dobrego uczynił patriotyczny 
zryw pracy. Zapominają o tym ci, którzy na ten zryw wydali wy-
rok śmierci, ale wiemy dobrze, że pamiętają o dobrodziejstwach, 
jakie sierpień przyniósł ludziom, pamiętają o rzeszy.

STACJA SIÓDMA
Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz drugi
Nieważne, który to był upadek. Tradycja mówi, że drugi; ale nie 
jest to ważne. Ważne jest to, że Chrystus z upadku się podnosi; 
że idzie dalej, bo wie, że dopiero tam, na górze, jest zwycię-
stwo. Chciejmy widzieć w Nim przykład wierności i wytrwałości, 
która jest początkiem wszelkiego postępu. Prośmy Chrystusa 
Pana dźwigającego się z upadku o to, byśmy byli wierni ide-
ałom, które nosimy w naszych sercach, wierni ideałom, o które 
walczyliśmy w gorących dniach sierpnia przed trzema laty, wier-
ni ideałom, za które zapłacili nasi bracia najwyższą cenę, cenę 
własnego życia, oraz wiele cierpienia i poniewierki...

STACJA SZÓSTA
Św. Weronika obciera twarz Chrystusowi
Jezus Chrystus Bóg staje w obliczu ludzi z twarzą przez świat 
oplwaną. Staje poniżony, opluty, sponiewierany, ale wśród lu-
dzi znajduje się człowiek, który ma cywilną odwagę, by przejść 
między kordonami żołdaków i chustą otrzeć Chrystusowi twarz; 
ma odwagę współczuć człowiekowi cierpiącemu. Jak bardzo 
potrzeba nam dzisiaj odwagi, którą miała św. Weronika. Jak 
bardzo potrzeba nam odwagi, by przeciwstawić się wszelkiego 
rodzaju kłamstwu, opluwaniu ludzi, którzy dla nas stali się sym-
bolami. Jak bardzo potrzeba nam dzisiaj odwagi cywilnej, by 
upomnieć się o cierpiącego brata. Zmarły Prymas powiedział, że 
światu dzisiaj najbardziej potrzeba odwagi; powiedział, że lęk, 
strach zniewala człowieka, a zastraszenie jest wliczone w stra-
tegię systemu bezbożnictwa. Prośmy przy tej Stacji Chrystusa 
Pana o odwagę, o wolność od lęku i zastraszenia...

STACJA PIĄTA
Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż
Jezusowi do samego końca
Jezus mógł sam dźwigać krzyż ale chciał, by w dziele zbawienia 
pomagali mu ludzie. Jak powiedział jeden ze świętych, Bóg nie 
chce zbawiać człowieka sam, chce, żeby człowiek współdziałał 
z Bogiem. Pomoc, jaką okazuje człowiek Chrystusowi przy tej stacji, 
jest dla nas nauką, że my, w naszym życiu, mamy obowiązek po-
magać braciom naszym. Warto przy tej stacji spojrzeć w swoje su-
mienie i zapytać samego siebie, czy ja w czasie trudnego doświad-
czenia, bolesnego doświadczenia, zwłaszcza haniebnego stanu 
wojennego, pamiętałem o moich braciach cierpiących. Czy dzisiaj 
mam odwagę upomnieć się o brata swojego, który jest niesłusznie 
więziony. Czy ja pomagam swojemu bratu, pamiętając, że przez 
pomoc bratu pomagam samemu Chrystusowi. Abyśmy nie byli 
obojętni na potrzeby braci naszych; o to prosimy w modlitwie...

Droga Krzyżowa na Jasnej Górze
podczas pielgrzymki robotników 18 września 1983 r.

Chcemy iść Drogą Krzyżową w tym świętym miejscu, w miej-
scu, gdzie od sześciuset lat króluje Boża Matka. Idę dzisiaj 
z przedstawicielami ludzi ciężko pracujących, ludzi, którzy 
w ostatnich latach wysoko podnieśli swój sztandar z hasłem: 
Bóg, Honor, Wiara, Solidarność, Ojczyzna.

Rozważania ks. Jerzego Popiełuszki
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STACJA DZIEWIĄTA
Jezus upada kolejny raz pod ciężarem krzyża
Ludzie mają różne upadki. Historia zna również upadki; nasza 
Ojczyzna przeżywała również różnego rodzaju tragedie, upadki, 
z których zdawało się, że już powstać nie będzie mogła, że już 
nie ma nic do zrobienia. Ale Chrystus dźwigający się z kolejnego 
upadku na drodze krzyżowej pokazuje nam, że u Boga nie ma 
rzeczy niemożliwej. Chrystus powstał z najgłębszego upadku. 
Ojczyzna również wielokrotnie pokazywała, że stać ją na po-
dźwignięcie się z każdego poniżenia, z każdej niewoli. To, co 
dobre, to, co szlachetne, to, co było budowane na Bogu przez 
modlitwę, przez poświęcenie, przez trud, przez odwagę, cho-
ciaż może być oplwane dzisiaj. chociaż może być przysypane 
warstwą brudu, zła – odrodzi się. Abyśmy tylko nie utracili na-
dziei w zwycięstwo dobra, dobra, które czasami jest tak mało 
widoczne. Ale dobro nie potrzebuje wielkiego krzyku, dobro, 
jak ziarno rzucone w ziemię, najpierw zapuszcza korzenie, by 
potem przebić się przez skorupę ziemi. Zło nie zwycięża, chociaż 
może czasami przez jakiś czas tryumfować...

STACJA DZIESIĄTA
Jezus z szat obnażony
Tak jak każdy z nas, Jezus wyszedł nagi z łona swej Matki nagi wra-
ca do ziemi. To, co z życia naszego zbieramy, jest znikome w po-
równaniu z tym, co w życiu posiadamy. Trzeba przez życie przejść 
bogatym na duszy. Trzeba przez życie przejść tak, aby przed Bo-
giem nie stanąć z pustymi rękoma, by nie stanąć przed Bogiem 
z życiem zmarnowanym. Tak trudno nam, Panie Jezu, dzisiaj nie 
być ubogim na duchu, kiedy dookoła propaganda systemu mate-
rialistycznego usiłuje przekonywać człowieka, że grób zamyka jego 
całe życie. Tak trudno dzisiaj zachować właściwą godność człowie-
ka, kiedy człowiek jest poniewierany, kiedy staje się narzędziem 
pracy, kiedy nie wszystko jest podporządkowane człowiekowi, ale 
człowieka stara się podporządkować wszystkiemu. Musimy być 
silni Tobą, Jezu Chryste, aby nie dać uwieść się tym, którzy chcą 
budować naszą Ojczyznę na tym co ziemskie, na tym, co przemija-
jące, którzy wlewają w serca, zwłaszcza dzieci i młodzieży, ateizm. 
Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy w naszym środowisku 
uświadamiali innym, że człowiek wtedy jest człowiekiem, gdy nie 
zapomina, że jest dzieckiem samego Boga, i że stoi w kolejce do 
Domu Ojca, i w Domu tym nie może znaleźć się z rękoma pustymi. 
Z tego, co materialne, nic ze sobą nie zabierzemy...

STACJA JEDENASTA
Jezus przybity do krzyża
Chociaż dłonie Chrystusa błogosławiły, niosły uzdrowienie, są 
przybite do drzewa. Chociaż Jego stopy zwiastowały dobrą no-
winę, nie mogą iść, dokąd chcą. Jezu przybity do krzyża, z któ-
rym łączymy wszystkie nasze osobiste krzyże, naszych rodzin, 
dołączamy do Twojego krzyża, krzyż świata pracy, dołączamy 
krzyż naszej Ojczyzny, w której brak prawdziwej wolności, brak 
sprawiedliwości, gdzie jest niszczenie i deptanie ideałów, któ-
re były zawarte w dążeniach Solidarności. Składamy, łączymy 
z Twoim krzyżem, krzyże naszych braci, którzy do dzisiaj bez 
wyroku cierpią w więzieniach. Zwłaszcza z braćmi Łypnikami 
z Warszawy, składamy Ci krzyż naszego brata, który jest 
w sposób szczególny poniewierany w godności, hutnika Sewe-
ryna Jaworskiego. Składamy Ci, łączymy z Twoim krzyżem, krzyż 
młodzieży polskiej, krzyż, którymś dopełnił swoją ofiarę śmiercią 
Grzesia Przemyka, na którym spełniła się, dopełniła się miara 
nienawiści kierowanej przeciwko polskiej młodzieży. Składamy 
Ci krzyż wszystkich niepokojów, zatroskania o przyszłość dzieci 
i młodzieży. To wszystko, co przeżywaliśmy podczas długiego 
czasu doświadczenia. I ten krzyż, który przeżywamy dzisiaj, cho-
ciaż mieliśmy nadzieję, mieliśmy prawo mieć nadzieję, że bę-
dziemy mogli wspólnie budować dla dobra Ojczyzny, że po znie-
sieniu stanu wojennego będziemy mogli w ugodzie społecznej, 
w duchu przebaczenia, zasiąść przy wspólnym stole dla dobra 
Ojczyzny. Te wszystkie krzyże, których nie sposób wyliczyć, Jezu, 
połącz ze swoim krzyżem, aby w zespoleniu z Tobą doprowadzi-
ły do stacji 15, która jest stacją Zmartwychwstania...

STACJA DWUNASTA
Jezus umiera na krzyżu
Przed tą stacją pozostańmy w milczeniu, bo to jest jedynie wy-
mowna postawa wobec tego, co stało się tam, na Górze Kalwa-
rii, kiedy człowiek odrzucił Boga...

STACJA TRZYNASTA
Jezus zdjęty z krzyża
Do końca z Chrystusem na Jego krzyżowej drodze pozostali naj-
wierniejsi, najodważniejsi; pozostali, bo wierzyli, że On zmar-
twychwstanie, tak jak to zapowiedział. Pozostali nieliczni, ale ich 
wiara w to, co mówił Chrystus, spowodowała, że potrafili wiarą 
swoją zarazić całe pokolenia. Ich głęboka wiara w zmartwych-
wstanie Chrystusa trzymała ich przy Nim do samego końca.
Wśród najwierniejszych była Jego Matka. Dzisiaj jesteśmy 
wdzięczni Bożej Matce, że była pod krzyżem swojego Syna, za 
to, że od początku dziejów naszego narodu jest ciągle pod krzy-
żem naszego narodu, za to, że dla naszego narodu jest Królową, 
ale jest jednocześnie i Matką. Jest z narodem, który cierpi.
Dzisiaj potrzebna jest nam Maryja bardziej jako Matka niż jako 
Królowa. Matka, która pomoże nam rozumieć wiele trudnych 
spraw, która pomoże nam nie utracić nadziei. Potrzebna nam jako 
Matka, która poprowadzi nas do zwycięstwa, które musi przyjść 
– jak powiedział zmarły Prymas – przez Maryję. Dziękujemy Ci, 
Matko, za Twoją wielowiekową opiekę nad naszym narodem...

Droga Krzyżowa na Jasnej Górze
podczas pielgrzymki robotników 18 września 1983 r.

STACJA CZTERNASTA
Jezus złożony w grobie
Grób nie jest nigdy kresem człowieka. Chrześcijaństwo jest 
pełne optymizmu i żywej wiary. Chrześcijaństwo pozwala za-
wsze patrzeć w przyszłość. Nawet poprzez grób. Jasnogórska 
Matko, obecna na drodze krzyżowej Chrystusa, w Twoje dłonie 
składamy wszystkie nasze modlitwy, wszystkie nasze nieudol-
ne słowa, nasze uczucia, nasze lęki niepokoje, naszą ufność, 
naszą nadzieję nasze postanowienia. Składamy w Twoje ręce 
braci naszych, którzy życie swoje oddali, a właściwie, którym 
życie odebrano za to, że walczyli o sprawiedliwość, godność 
człowieka pracującego. Polecamy Ci zwłaszcza braci naszych 
z kopalni Wujek, polecamy Ci wszystkich robotników Wybrzeża, 
Wielkopolski i całej naszej Ojczyzny, robotników, którzy swoją 
bohaterską postawą zaświadczyli, że wierzą. Wierzą, że śmierć 
nie kończy wszystkiego, że przemoc nie zwycięża, choć czasami 
tryumfuje. Włączamy się pokornie Matko Najświętsza, w wielki 
pochód pielgrzymów, których miliony od wieków przybywały 
i przybywają do Twojego sanktuarium Jasnogórskiego na spo-
tkanie z Tobą i z Twoim Synem. Dziękujemy Ci, Matko Najświęt-
sza za to, że dzisiaj mogliśmy spotkać się z Tobą w gronie lu-
dzi pracujących, ludzi, którzy pozostali wierni swoim ideałom. 
Umacniaj nas, Matko, na dalsze dni naszego dawania świadec-
twa prawdzie, sprawiedliwości, solidarności. Dopomóż nam 
budować solidarność ludzkich serc w naszych domach, w za-
kładach pracy, wszędzie tam, gdzie każesz nam trwać na poste-
runku naszego życia...

Rozważania ks. Jerzego Popiełuszki
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Zbrodnicza decyzja

nie jeńców do współpracy z Sowietami i ich 
polityczną indoktrynację.
W początkach 1940 r. w moskiewskiej cen-
trali zaczął dojrzewać zamysł całościowego 
rozwiązania problemu polskich obozów je-
nieckich, który nie miał jeszcze ludobójczego 
charakteru. Miał natomiast związek z toczą-
cą się wówczas wojną Związku Sowieckiego 
z Finlandią. Istnieją źródłowe poszlaki (do-
tyczące obozu w Ostaszkowie), że obóz ten 
zamierzano przeznaczyć dla jeńców-Finów. 
Polskich jeńców i więźniów zamierzano 
wysłać do obozów pracy przymusowej, na 
słynny, opisany po latach przez Aleksandra 
Sołżenicyna, archipelag Gułag. Co więcej, 
na przełomie lutego i marca 1940 Kolegium 
Specjalne NKWD w Ostaszkowie poczęło 
wydawać wyroki, którymi objęto sześciuset 
jeńców: skazywano ich na pracę przymu-
sową przez okres trzech, pięciu, ośmiu lat 
w obozach na Kamczatce. 
Po kilku dniach wyroki te jednak unieważ-
niono. 3 marca komendy obozów w Koziel-
sku, Ostaszkowie i Starobielsku otrzymały 
rozkaz, aby do północy na ręce komisarza 
ludowego spraw wewnętrznych Ławrentija 
Berii przekazać szczegółowe dane dotyczące 
jeńców. Historycy „dziejów sprawy Katynia” 
są przekonani, że to Stalin zadecydował 
o nagłej zmianie dotychczasowych usta-
leń. Nie czekając na spłynięcie wszystkich 
informacji Beria zredagował tzw. Notatkę 
– zbrodniczy projekt rozwiązania kwestii 
polskich jeńców wojennych i przekazał ją 
Stalinowi. Wedle niej Polacy przetrzymywa-
ni w podległych Berii obozach i więzieniach 
„są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej, 

pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego”, 
gotowymi do „aktywnego włączenia się do 
walki przeciw władzy sowieckiej (...) zatwar-
działymi, nierokującymi poprawy wrogami”. 
Beria postulował, aby sprawy 14 700 jeńców 
wojennych i 11 tys. więźniów „rozpatrzyć 
w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec 
nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzela-
nia (...) bez wzywania aresztowanych i bez 
przedstawiania zarzutów o decyzji o zakoń-
czeniu śledztwa i aktu oskarżenia”. 
Notatka ta stanowiła podstawę do zapadłej 
5 marca 1940 r. decyzji Biura Politycznego 
KC WKP (b), najwyższego sowieckiego gre-
mium decyzyjnego, o skazaniu na śmierć 
polskich jeńców i więźniów. W kilka dni 
później w trzech obozach jenieckich prze-
prowadzono akcję ankietową, która wzbu-
dziła powszechną nadzieję na rychłą od-
mianę losu. Ankietowani musieli wskazać 
dokąd zamierzają się udać, kiedy zostaną 
zwolnieni z obozu. Nie zdawali sobie spra-
wy, że wkrótce podane przez nich nazwiska 
i adresy bliskich posłużą do sporządzenia 
spisów „elementów kontrrewolucyjnych” 
objętych masowymi deportacjami. 1 kwiet-
nia skierowano z Moskwy do obozu ostasz-
kowskiego trzy pierwsze listy, które zawiera-
ły nazwiska 343 jeńców, rozpoczęła się akcja 
„rozładowania” obozów. Jeńcy opuszczali je 
w przekonaniu, że wyruszają w podróż ku 
wolności... Ale kresem podróży była tragicz-
na, męczeńska śmierć w Katyniu, Charko-
wie, Twerze, także w Kijowie i Mińsku, gdzie 
wymordowano więźniów z tzw. Zachodniej 
Ukrainy i Zachodniej Białorusi.
Wracamy do tamtych tragicznych zdarzeń, 
do mogił ofiar tamtego ludobójstwie, które 
– przypomnijmy słowa Biskupa Polowego WP 
wypowiedziane na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w dniu 10 XI 2007 r. – „są świa-
dectwem naszej woli trwania przy tym co 
polskie, przy wartościach wyniesionych z Oj-
czyzny. Świadczą także o wielkiej cenie, jaką 
płaciliśmy i płacimy – na przestrzeni wieków 
– za naszą polską narodową tożsamość”.
(przy opracowaniu tekstu korzystałem z książ-
ki prof. Wojciecha Materskiego, Katyń...nasz 
ból powszedni, Warszawa 2008).

Jędrzej Łukawy

Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wy-
darzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Mied-
noje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. 
Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń 
– to słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział w 1996 roku pod-
czas  pielgrzymki do Rzymu  Rodzin Katyńskich. W dziejach tego martyrologium, 
nazywanego często Golgotą Wschodu, szczególny wymiar ma data 5 marca 1940 
roku – tego dnia Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) podjęło decyzję 
o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z Kozielska, Ostaszkowa, Starobiel-
ska, a także Polaków przetrzymywanych w więzieniach tzw. Zachodniej Białorusi 
i Zachodniej Ukrainy. Decyzja ta utorowała drogę do ludobójstwa wymierzonego 
w patriotyczną elitę naszego narodu. 

Podczas „niewypowiedzianej wojny” między 
Rzeczypospolitą a Związkiem Sowieckim, 
rozpoczętej zdradzieckim atakiem Armii 
Czerwonej w dniu 17 września 1939 r., do 
sowieckiej niewoli dostało się ok. 250 tys. 
żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów (nie 
licząc policjantów i funkcjonariuszy straży 
więziennej). Jeńcy zostali oddani do dys-
pozycji NKWD – policji politycznej resortu 
spraw wewnętrznych. Przejściowo zorgani-
zowano dla nich osiem obozów, część jeń-
ców rozlokowano w obozach pracy, część 
zwolniono – głównie szeregowców Białoru-
sinów i Ukraińców z Ziem Wschodnich RP, 
część przekazano Niemcom (szeregowców 
z zajętej przez nich zachodniej części Polski). 
2 października zapadła decyzja sowieckiego 
Biura Politycznego o zorganizowaniu w Sta-
robielsku (wkrótce także w Kozielsku) obozu 
specjalnego dla oficerów-jeńców i „wyso-
kich urzędników państwowych” i obozu 
w Ostaszkowie dla „funkcjonariuszy wywia-
du i kontrwywiadu, żandarmów, strażników 
więziennych i policjantów”. Umieszczeni w 
nich jeńcy z wolna przystosowywali się do 
ciężkich warunków lokalowych i sanitarnych, 
do skąpych racji żywnościowych. Powstawa-
ły grupy samokształceniowe, kwitło też taj-
ne życie religijne, dopóki w Wigilię 1939 r. 
nie wywieziono z Kozielska i Starobielska 
księży kapelanów – zamordowano ich wio-
sną 1940 r. Jeńcy byli śledzeni przez funkcjo-
nariuszy NKWD i przesłuchiwani; starano się 
m.in. poznać ich poglądy polityczne, służbę 
w czasie wojny 1920 r. Po pewnym czasie 
przesłuchań zaniechano, zdano sobie bo-
wiem sprawę, że nie ma szans na pozyska-

Pamięci Ofiar Katynia
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Myœli
nieprzedawnione

Chrześcijaństwo niewymagające zbyt wiele 
będzie się musiało potykać o zesztywniałe zwłoki 

skazańca z Golgoty po wszystkie czasy.
ks. Janusz Pasierb

Niebanalne
życiorysy

Agnieszka urodziła się w 
1205 r. w Pradze jako córka 
króla Czech Przemysława 
Ottokara I. Gdy miała trzy 
lata, postanowiono wydać 
ją za mąż za jednego z sy-
nów Henryka Brodatego, 
dlatego w 1216 wyjechała 
razem ze starszą siostrą 

Anną na dwór polski. Przebywała głównie 
w Trzebnicy, gdzie najprawdopodobniej 
powierzona była opiece św. Jadwigi, której 
zawdzięcza solidne podstawy życia religijne-
go. Kiedy dwóch synów króla umarło bardzo 
młodo, a trzeci poślubił jej siostrę – Annę, 
Agnieszka powróciła do ojczyzny. Jednak 
wkrótce znów została wyprawiona z domu, 
gdyż obiecano jej rękę synowi cesarza Fryde-
ryka II. To małżeństwo również nie doszło do 
skutku. Agnieszka stanowczo postanowiła 
być wierną złożonemu przez siebie ślubowi 

czystości. Po interwencji u papieża Grzego-
rza IX uzyskała swobodę decyzji, wówczas 
całkowicie poświęciła się działalności chary-
tatywnej i pobożnym praktykom.
Zatroszczyła się o dokończenie fundacji swe-
go brata Wacława I dla franciszkanów. Kiedy 
dowiedziała się od przybyłych do Pragi braci 
mniejszych o duchowych przeżyciach Klary 
z Asyżu, zapragnęła gorąco iść za jej przykła-
dem, praktykując franciszkańskie ubóstwo.
Około 1233 roku ufundowała w Pradze szpital 
oraz klasztor klarysek zwany Czeskim Asyżem, 
do którego rok później wstąpiła. W uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego w 1234 roku 
złożyła śluby czystości, ubóstwa i posłuszeń-
stwa. Jej decyzja była głośna w ówczesnej 
Europie. Klasztor przez nią ufundowany stał 
się ośrodkiem odnowy religijnej, promieniują-
cym na całą Europę Środkową. Utrzymywała 
stały kontakt listowny ze św. Klarą z Asyżu 
i z ówczesnym papieżem. Święta Klara nie 

Święta Agnieszka z Pragi, ksieni szczędziła jej słów zachęty do wytrwania na 
raz wybranej drodze. Tak zrodziła się ich du-
chowa przyjaźń trwająca blisko dwadzieścia 
lat, chociaż nigdy nie spotkały się. Agnieszka 
Czeska angażowała się w różne akcje media-
cyjne. Przypisywano jej także dar proroctwa 
i umiejętność czytania w ludzkich sercach.
W swoim dosyć długim życiu, naznaczonym 
chorobami i cierpieniami, Agnieszka z miłości 
do Boga i z ogromnym poświęceniem wypeł-
niała posługi miłosierne wobec wszystkich 
potrzebujących bez względu na ich przeko-
nania, pochodzenie i sposób myślenia. Jed-
nocześnie służyła duchową pomocą młodym 
ludziom, którzy pragnęli poświęcić się Bogu 
poprzez życie zakonne. Prowadziła życie peł-
ne wyrzeczenia i dzieł miłosierdzia.
Zmarła w opinii świętości jako ksieni klarysek 
2 lub 6 marca 1282 r. Jan Paweł II kanoni-
zował ją razem z Albertem Chmielowskim 
12 listopada 1989 roku w Rzymie.
W ikonografii św. Agnieszka z Pragi przed-
stawiana jest w habicie franciszkańskim.

(źródło: brewiarz)

Dzisiaj na półce z płytami gości szczegól-
ne nagranie: Trzy cykle mszalne autorstwa 
współczesnego kompozytora Stanisława 
Moryto wydane przez firmę DUX. 
Stanisław Moryto urodził się 8 maja 1947 
roku w Łącku k. Nowego Sącza. Studia ukoń-
czył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Warszawie: pod kierunkiem Feliksa 
Rączkowskiego – organy (1971) oraz kom-
pozycję (1974) u Tadeusza Paciorkiewicza. 
Należy do najwybitniejszych współczesnych 
kompozytorów polskich. Obecnie jest Rekto-

jący lepiej zrozumieć prezentowane kompo-
zycje. 
Wykonawcą nagrania jest Chór Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie z towarzyszeniem solistów i zespołu 
instrumentalnego. Chór UKSW prezentu-
je wspaniałą formę. Unikalne brzmienie, 
doskonała emisja głosu, słyszalne mocne 
zaangażowanie emocjonalne chórzystów 
powoduje, że płyty słucha się wielokrotnie, 
za każdym razem dostrzegając jakiś nowy 
„smaczek” i szczegół.  
Kształt interpretacyjny nadał kompozycjom 
charyzmatyczny dyrektor artystyczny chóru, 
ks. Prof. Kazimierz Szymonik.
Wspaniałe kompozycje, kunsztowna inter-
pretacja, niepowtarzalne brzmienie chóru 
powodują, że obcujemy z nagraniem szcze-
gólnym. Gorąco zachęcam do wsłuchania 
się w tą prezentującą wysoki artyzm, sym-
boliczną lekturę duchową o niezgłębionym 
misterium Eucharystii.

Leszek Mateusz Gorecki  

rem Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopi-
na w Warszawie. 
Prezentowane cykle mszalne (Msza Legnic-
ka, Missa Solemnis, Missa brevis pro defunc-
tis) dają słuchaczowi możliwość przeżycia 
duchowego. Mogą też służyć jego ukierun-
kowaniu, sprzyjając refleksji nad misterium 
Eucharystii; kompozytor kontynuuje bo-
wiem wielką tradycje mszy wielogłosowej 
jako muzyki liturgii. Formalną ciągłość tej 
tradycji zapewniają elementy normatywne 
(niezmienne) dla cyklu mszalnego, których 
zasady użycia regulują przepisy liturgiczne. 
Dotyczy to przede wszystkim tekstu i w kon-
sekwencji struktury formalnej kompozycji 
mszalnej oraz (w mniejszym stopniu) ob-
sady. Każdy z cykli mszalnych reprezentu-
je inny zarówno typ obsady jak i struktury 
formalnej. 
Do płyty dołączony jest ciekawy, fachowy, 
napisany przystępnie, komentarz naukowy, 
autorstwa prof. Stanisława Dąbka, pomaga-
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Gdyby zapytać dziś młodych ludzi, a nawet 
ich rodziców, co łączy Grób Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie z Cmentarzem Orląt 
Lwowskich, myślę, że odpowiedzią byłoby 
zawstydzające milczenie. Ta nieodrobiona 
lekcja polskości – to kolejny rozdział naszej 
hańby domowej. „Pierwszym i najważniej-
szym obowiązkiem Narodu – żyć pragnące-
go – czcić bohaterów swoich. Obowiązek to 
kardynalny; od spełnienia jego zależy przy-
szłość narodu” – nie miał wątpliwości Cze-
sław Mączyński, którego „Słowo wstępne” 
znajdujemy w albumie „Cmentarz obroń-
ców Lwowa”. Historia i współczesność cz. I 
autorstwa Wojciecha Wojnicza. Z fotografii 

zamieszczonych w tym albumie patrzą twa-
rze nieraz bardzo młode, ale z przedziw-
nym wyrazem dojrzałości. Temu pokoleniu 
Polaków przyszło bowiem uczyć się smaku 
polskości w krwawych zmaganiach o Nie-
podległość. „Czym twa ziemia – mą Ojczy-

zną, czym zdobyta krwią i blizną” – to nie 
była dla lwowskich Orląt lekcja patriotyzmu 
z czytanek, ale ich życie. Może dlatego 
potrafili tak kochać Polskę, wymodloną 
w kazamatach, wycierpianą? Gdy więc ich 
kochany Lwów został 1 listopada 1918 r. 
zaatakowany przez bolszewików i Ukraiń-
ców, nie wahali się, chwytali za karabiny, 
nieraz większe od siebie. Mieli 12. 13. 15 
lat… Karmili swego ducha legendą bohate-
rów powstania 1863, tak jak na ich legen-
dzie ufundowana została ofiara Powstań-
ców Warszawy 1944. Nieprzerwana sztafe-
ta polskości, niezłomnego polskiego ducha. 
Aż przyszedł czas wymuszonej na narodzie 

amnezji. Powolne, ale systemowe podci-
nanie korzeni, żebyśmy zapomnieli, skąd 
nasz ród, żebyśmy skarlali jako naród. Czy 
chociaż jesteśmy świadomi, ile nasi nieprzy-
jaciele włożyli wysiłku by odciąć nas, Pola-
ków, od wiedzy o heroicznych rozdziałach 

Historia jednej nekropolii
– zbezczeszczona polskoœæ
„Po spowiedzi polecił ks. prałatowi Czajkowskiemu, by zaświadczył rodzicom, że 
syn ich umarł jak dobry Polak, a wreszcie półżywy, po męczarni nieludzkiej, po-
szarpany, skrwawiony, już tylko strzęp człowieka, dźwignął jeszcze swą odwagą 
współtowarzyszy-skazańców”. Skatowany ruskimi nahajami, strzałem w plecy 
zakończył życie jeden z nich – jeden z trzech tysięcy Obrońców Lwowa, prapra-
wnuk konfederata barskiego, wychowany na Grottgerze i „Katechizmie polskiego 
dziecka” Władysława Bełzy – Ludwik Wolski. To bohater z 1918 r. znany z imienia 
i nazwiska. Tego szczęścia nie miał ten Nieznany, ekshumowany w 1925 r. z Cmen-
tarza Orląt Lwowskich, ochotnik z przestrzeloną głową w szarej maciejówce, 
który spoczywa w Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie. 

polskości? Czy zastanawiamy się czasem, 
dlaczego tak chętnie stawia się nam przed 
oczy wyłącznie te obrazy z przeszłości, 
gdzie Polak równa się nikczemnik. Owszem 
były i karty małości, ale czy okradanie po-
tomnych z kart heroicznych służy prawdzie 
o nas samych, czy raczej służy planom znik-
czemnienia narodu, forsowanym przez na-
szych nieprzyjaciół. Uważna lektura takich 
publikacji, jak ta o dziejach Cmentarza Orląt 
Lwowskich musi przywieść ku refleksji, dla-
czego zawsze nieprzyjaciele naszej tożsa-
mości powtarzają ten sam schemat działa-
nia: ubezwłasnowolnić naród pozbawiając 
go świadomości historycznej. Wszelkie eks-
perymenty edukacyjne, których jawnym czy 
ukrytym celem jest zubożenie czy odcięcie 
kolejnych pokoleń od pamięci historycznej, 
są zagrożeniem dla naszej przyszłości.
Album „Cmentarz obrońców Lwowa. Hi-
storia i współczesność” (t.1) przygotowa-
ny w dwóch wersjach językowych, polskiej 
i angielskiej, przez Wojciecha Wojnicza, 
wydany we Wrocławiu, to publikacja, któ-
ra uświadamia, jak bezcenną wartością 
jest polskość. Uczy zdrowej dumy z przy-
należności do narodu, który wydał „takich 
ludzi plemię”. Po lekturze powinna przyjść 
refleksja, czy dorastamy, my pokolenie ich 
następców, do nich, czy jesteśmy godni ich 
ofiary. Po prostu czy jesteśmy wierni?
Historia ratowania tego świętego miejsca 
– „Cmentarza orląt lwowskich” wpisuje się 
w logikę Ewangelii: jak próżne są wysiłki 
„imperiów zła” w każdym czasie i miejscu, by 
zabić prawdę o szlachetnej ofierze. Ten pora-
nek zmartwychwstania nastąpił 24 czerwca 
2005 r., kiedy Kardynał Marian Jaworski, 
arcybiskup Lwowa, ordynariusz warszaw-
sko-praski Sławoj Leszek Głódź i Biskup 
Polowy Tadeusz Płoski odprawili Mszę św. 
na Santo Campo, odnowionym i zrekon-
struowanym dzięki ofiarnym Lwowiakom 
i równie ofiarnym pracownikom „Energo-
polu”, dzięki wielu ludziom dobrej woli po 
stronie zarówno ukraińskiej jak i polskiej. 
Z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
na czele, która doprowadziła dzieło odbu-
dowy do końca.
Historia odbudowy zbezczeszczonego przez 
radzieckie czołgi w 1971 r. cmentarza na 
Łyczakowie to wielkie świadectwo niezłom-
nej, wytrwałej wierności dziedzictwu, które-
mu na imię Polska. Historia tak poruszająca, 
jak to jedno ze świadectw, zamieszczonych 
w albumie. „Było to wiosną 1988 r. – pisze 
inż. Jan Wingralek z Nowego Sącza, współ-
pracownik Józefa Bobrowskiego, dyrektora 
bazy „Energopolu” w Pasiekach Zubrzyc-
kich, przy płd. obwodnicy Lwowa: – Nawet 
się nie zorientowałem, jak i kiedy przesiąk-
nąłem pasją ratowania od zapomnienia 
Orląt Lwowskich. Teraz nie mam najmniej-
szej wątpliwości, że Opatrzności głos Ojca 
św. Jana Pawła II miał przemożny wpływ 
na naszą postawę. Otwierały się nasze oczy 
i serca, uświadamialiśmy sobie naszą polską 

Cmentarz Obrońców Lwowa
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tożsamość, mimo zagłuszania w mediach 
przez moskiewsko-peerelowską propagan-
dę. Nasz Szef (dyr. Józef Bobrowski) miał 
wspaniały dar – zjednywania dla sprawy, 
którą uważał za najważniejszą – przerwać 
unicestwienie Cmentarza Orląt Lwowa! 
Jakże zdumiewające było, że my, zatrud-
nieni na energopolowskich budowach na 
ziemi imperium zła – zostaliśmy ogarnięci 
pasją ratowania tego świętego miejsca! 
My bardziej obznajomieni z techniką, a nie 
z historią czy literaturą, edukowani według 
programu moskiewskiego…”.
Z nakazu sumienia i potrzeby serca, po go-
dzinach, grupa 56. społeczników z „Ener-
gopolu” 20 maja 1989 r. rusza z łopatami 
na barbarzyńsko sprofanowany cmentarz. 
Jak spod ziemi pojawiają się wokół nich 
Lwowiacy: „Gołymi rękami wyrywają krze-
wy, chwasty, usuwają gruz, kamienie, z nie-
bywałą pasją mocują się ze wszystkim, co 
przeszkadzało, co zasłaniało mogiły Orląt”. 
Na te odsłaniane mogiły kapią łzy szczęścia, 
łzy wzruszenia. Tym cenniejsze, że poprze-
dzone latami upokorzeń, żalu i bólu, gdy 
musieli patrzeć bezsilnie, jak nekropolia 
lwowska zamieniała się powoli w miejsce pi-
jackich ekscesów, rozkradania płyt nagrob-
nych, wypisywania obrzydliwych napisów. 
Po koniec l. 40 zniszczone zostały schody 

do Pomnika Chwały, usunięte zostały napi-
sy „Zawsze wierny” i „Tobie Polsko”. W l. 60 
usunięto z cmentarza kamienne lwy. Kapli-
cę Orląt zamieniono na skład złomu. Tylko z 
„Głosu Ameryki” i „Wolnej Europy” w cza-
sach PRL niektórzy Polacy dowiadywali się 
o postępującej dewastacji cmentarza. Dwaj 
żyjący wtedy dowódcy walk o Lwów w la-
tach 1918-1920 gen. Roman Abraham oraz 
gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz zaini-
cjowali akcję protestów, nazywaną „drugą 
obroną Lwowa”. Słali pisma do władz PRL 
oraz ZSRR o powstrzymanie dewastacji. Bez 
odpowiedzi. Włączyła się w tę akcję Polonia 
amerykańska, angielska i kanadyjska. Na 
jedną z interwencji ukraińscy „zapewnia-
cze” zapewnili w iście sowieckim – obłud-
nym i przewrotnym – stylu, że „Egzekuty-
wa Miejskiego Komitetu Mas Pracujących 
poleciła przeprowadzić szereg prac w celu 
uporządkowania terenu cmentarza”.
I 25 sierpnia 1971 r…. wjechały na Cmen-
tarz radzieckie czołgi i spychacze, żeby do-
kończyć dzieła zniszczenia.

W albumie zamieszczone zostały imiona, 
nazwiska i krótkie notki o Orlętach, których 
tożsamość udało się ustalić przed wojną. 
Może ktoś po latach odnajdzie na tej li-
ście swoich przodków? Jakże wzruszająca 

jest opublikowana w albumie Wojciecha 
Wojnicza przedwojenna relacja z ceremo-
nii sprowadzenia w 1925 r. ze Lwowa do 
Warszawy ekshumowanych szczątków Or-
lęcia Lwowskiego. Wydarzeniem tym żyła 
cała ówczesna Polska. Polacy czcili swoich 
bohaterów jak kto potrafił; pisali wiersze, 
śpiewali piosenki, modlili się gorliwie w ich 
intencji.

Pisał w wierszu „Poległych zew” Ks. Włady-
sław Bandurski: „Potęgą słowa, wytrwaniem 
oręża / Chwały wskrzesili cud, /Bo duchów 
męstwo wrogą moc zwycięża, /Zwyciężył 
polski lud!..

Obronę Lwowa nazywano polskimi Termo-
pilami, polską Saragossą. Heroizm obroń-
ców mierzono legendą Spartan, antycznych 
bohaterów. Pokolenia II Rzeczypospolitej 
ufały, że „Polska wśród relikwii krew waszą 
przechowa i siemię bohaterstwa, co tkwi w 
niej na wieki, Z łzą wielką, większą dumą 
zsypie w swe sąsieki”. (Pamięci Jurka Bit-
schana, Maciej Szukiewicz).

W przygotowywanym drugim tomie albu-
mu „Cmentarz Obrońców Lwowa” znajdzie 
się dokumentacja fotograficzna.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Naszą wielką radością jest to, że konsekracja 
tego kościoła, a więc oddanie go na wyłącz-
ną własność Bogu, aby stał się Jego domem, 
a dla nas miejscem modlitwy i spotkania z Nim 
możemy przeżywać w roku, w którym świętu-
jemy 90. rocznicę powołania biskupstwa polo-
wego w Polsce i w 10 lat od uroczystości po-
święcenia tej świątyni – powiedział proboszcz 
parafii ks. ppłk Mirosław Kwiatkowski.
W kazaniu Biskup Tadeusz Płoski wyraził 
wdzięczność parafianom za włączenie się 
w dzieło budowy świątyni. – Wy sami pamię-
tacie doskonale ile kosztuje budowa kościo-
ła. Nie tylko pieniędzy, bez których trudno 
prowadzić i sfinalizować jakiekolwiek dzieło 
materialne. Gdy sięgniecie pamięcią wstecz, 
to bez trudu przypomnicie sobie księży kape-
lanów, siebie i swoich bliskich, jak wspólnymi 
siłami stanęliście do realizacji wielkiego dzie-
ła budowy tego pięknego kościoła, o którym 
wszyscy marzyli od tylu lat – mówił.
Biskup Polowy pokreślił, że konsekracja 
świątyni nie może być jedynie „nostalgicz-
nym wspomnieniem trudu jej budowy”, ale 
przede wszystkim dziękczynieniem Bogu za 
to, że „jest znakiem wspólnoty parafialnego 
kościoła”. Ordynariusz Wojskowy podkre-
ślił, że wspólnota parafialna jest nie tylko 
wspólnotą spełniającą praktyki religijne, ale 
także wspólnotą ludzi, którzy wspierają się 

w swych codziennych trudach i obowiąz-
kach. Jest „wspólnotą tych, którzy budują 
przyszłość Kościoła i całego społeczeństwa 
także przez troskę o wychowanie kolejnego 
pokolenia”.
Po kazaniu miały miejsce obrzędy konsekracji 
kościoła. Chór zaśpiewał litanię do Wszyst-
kich Świętych. Biskup polowy odmówił mo-
dlitwę poświęcenia, a następnie dokonał ob-
rzędu namaszczenia ołtarza, ścian kościoła 
i okadzenia wnętrza.
W uroczystości konse-
kracji kościoła garnizo-
nowego wzięli udział 
m.in. Zbigniew Kosmat-
ka – prezydent Miasta 
Piły, Tomasz Bugajski 
– Starosta Powiatu Pil-
skiego, płk Wiesław 
Frankowski – dowódca 
2. Bazy Materiałowo-
-Technicznej z Wałcza 
reprezentujący dowód-
cę Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego, ppłk To-
masz Cieślak – dowódca 
Garnizonu Piła. Poczet 
sztandarowy i kompa-
nię honorową wystawił 
100 Batalion z Wałcza.

Biskup Polowy WP konsekrowa³ koœció³ garnizonowy w Pile
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski konsekrował 21 lutego kościół garnizonowy 
p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Pile. Konsekracja uwieńczyła 
15-letni okres budowy i wyposażenia świątyni.

Wnętrze kościoła NMP Częstochowskiej zo-
stało wykonane według projektu Wojciecha 
Blei przy współpracy i konsultacji o. płk Jana 
Golonki – kuratora Zbiorów Sztuki Wotyw-
nej na Jasnej Górze. Odtwarza ono wystrój 
jasnogórskiej Kaplicy Cudownego Obrazu 
z okresu jagiellońskiego. Na ścianach pre-
zbiterium zamontowano na granatowym tle 
złocone stylizowane koronki z szaty Matki 
Bożej. Na wystrój kościoła składa się także 
cegła z murów jasnogórskich oraz fragment 
ramy Obrazu Jasnogórskiego i kopia jasno-
górskiej Madonny podarowane parafii woj-
skowej przez ojców paulinów.                kes

Fo
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W Katedrze Polowej WP pożegnano dziś 
mjr Stanisława Sieradzkiego, ps. „Świst”, 
żołnierza batalionu „Zośka”, uczestnika 
Powstania Warszawskiego i instruktora 
harcerskiego. Uroczystościom pogrzebo-
wym przewodniczył Biskup Polowy WP 
gen. dyw. Tadeusz Płoski. W wypełnio-
nej druhami i druhnami świątyni cześć 
zmarłemu oddali rodzina, przyjaciele, 
towarzysze broni, żołnierze i przedstawi- 
ciele władz miasta.

Przed Mszą św. trumnę, okrytą biało czerwoną 
flagą, udekorowano wstęgą orderu wojenne-
go Virtuti Militari. Przed trumną posterunek 
honorowy zaciągnęli żołnierze z Batalionu 
Reprezentacyjnego WP oraz członkowie grupy 
rekonstrukcyjnej.
W homilii Biskup Polowy przedstawił życiorys 
zmarłego. Podkreślił bohaterstwo i umiłowa-
nie ojczyzny, które były „motorem wszystkich 
jego działań”. Przypomniał jednak nie tylko 
wojenne losy, ale także jego skromność, przy-
wiązanie do przyjaciół i gotowość niesienia 
pomocy. Biskup Tadeusz Płoski przypomniał 
zasługi „Śwista” w upowszechnianiu wiedzy 
o Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim. 
„Widzimy go jak prowadzi Rajd Arsenał, Rajd 
Sieczychy, Rajd Szlakiem Bojów „Zośki”, pamię-
tamy jak prężyli się przed nim harcerze oddając 
meldunek, był naszym przyjacielem i druhem” 
– powiedział. Przypomniał też kilka najbardziej 
wstrząsających wspomnień, pisanych ręką 
„Śwista” związanych z bohaterską i wojenną 
epopeją mjr Sierdzakiego. m.in. akcje w ra-
mach Szarych Szeregów i walki w jakich brał 
udział podczas Powstania Warszawskiego.
Wraz z Biskupem Tadeuszem Płoskim Euchary-
stię koncelebrowali kapłani związani ze środo-
wiskiem harcerskim m.in. ks. Henryk Kietliński, 

kapelan Warszawskiego Okręgu 
Szarych Szeregów i ks. Stefan 
Wysocki, również pełniący po-
sługę wśród kombatantów Sza-
rych Szeregów. Druhu Stanisła-
wie żegnamy Cię jako człowieka 
wiary, bo Ty zawsze wierzyłeś 
w zmartwychwstanie Polski. 
Miałeś dar słowa i miłości Ojczy-
zny – mówił ks. Kietliński.
Reprezentujący środowisko Po-
wstańców Warszawy, Edmund 
Baranowski, ujawnił decyzję 
o awansowaniu mjr Sieradzkie-
go na stopień podpułkownika.
W ciepłych słowach pożegnała 
„Śwista” także Barbara Wachowicz, która za-
chęcała młodzież zebraną w Katedrze Polowej, 
aby czerpiąc z doświadczenia życiowego mjr 
Sieradzkiego naśladowała przykład jego życia. 
Przemówienia w Katedrze Polowej zakończy-
ło odczytanie wiersza Wandy Radzymińskiej, 
„Ostatnia modlitwa”.
Po Mszy św. trumna z ciałem mjr Stanisława 
Sieradzkiego została w asyście wojskowej 
wyprowadzona z Katedry Polowej i złożona 
w grobie na Powązkach Wojskowych. „Śwista” 
żegnały poczty sztandarowe wielu organizacji 
kombatanckich, harcerze, zuchy, weterani 
walk powstańczych, żołnierze Szarych Szere-
gów i licznie przybyli mieszkańcy Warszawy.
Dh. hm. Stanisław Sieradzki „Świst” urodził 
się 14 września 1921 r. Iłowie k. Działdowa. 
Był uczestnikiem kampanii wrześniowej, jako 
ochotnik w 32. Pułku Piechoty. Działał w Ma-
łym Sabotażu, Grupach Szturmowych, Akcji 
„N”. Od września 1943 r. był żołnierzem ba-
talionu AK „Zośka”, kompanii „Rudy”. Podczas 
Powstania Warszawskiego przeszedł cały szlak 
bojowy batalionu z Woli przez Powązki, Sta-

re Miasto, Śródmieście na Czerniaków. Ciężko 
ranny został ewakuowany z Przyczółka Czer-
niakowskiego. Po opuszczeniu wojska, do któ-
rego wstąpił aby uniknąć wywiezienia do ZSRR, 
powrócił do Warszawy i włączył się do pracy 
w Chorągwi Mazowieckiej ZHP, jako instruktor 
Hufca Mińsk Mazowiecki. W tym czasie pojął 
też studia w Szkole Głównej Handlowej. Aresz-
towany w 1949 r. przez funkcjonariuszy Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Podda-
ny okrutnemu śledztwu i oskarżony o próbę 
obalenia siłą ustroju państwa, został skazany 
na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia.  
W latach 1969-1998 był instruktorem Hufca 
Sulejówek im. Batalionu „ZOŚKA”, Chorągwi 
Stołecznej ZHP, organizatorem i komendan-
tem obozów harcerskich na Warmii i Mazu-
rach oraz w Niemczech. Od 1966 r. pełnił też 
funkcję sekretarza środowiska „Zośkowców”, 
współzałożycielem i członkiem Społecznego 
Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żoł-
nierzy Batalionu „Zośka”. W latach 2001-2009 
współpracował z Muzeum Harcerstwa.
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Uroczystoœci pogrzebowe mjr Stanis³awa Sieradzkiego ps. „Œwist”

Wykrzywiona grymasem cierpienia, zniekształcona bólem twarz człowieka… 
boli. Bo psuje idylliczny obraz świata, wszechobecny w wirtualnej przestrzeni, 
w sztucznie wykreowanym świecie mediów i reklamy. A tak chciałoby się w nim 
już zamieszkać na stałe. Nie chcę patrzeć, odwracam się plecami, uciekam w kra-
inę snu z serialowego nibyżycia. Bo przecież ból, cierpienie nie jest z mojego świa-
ta sytości, zdrowia i urody?! Tu nie ma miejsca na żaden krzyż… dopóki któregoś 
pięknego albo mrocznego dnia nie zauważę go na własnych plecach.

Wtedy mogę zrobić dwie rzeczy; otworzyć 
oczy, nabrać ducha z czystego źródla i ru-
szyć z nim w drogę za sprawdzonym Prze-
wodnikiem. Albo przerzucić go na inne ra-
miona, żeby jeszcze bardziej przygniótł je 
ich własny. A ja, taki lekki, jak gdyby nigdy 
nic w podskokach ruszę dalej. Pozornie, bo 
przecież ciężar tego przerzuconego krzyża 
obciąży niechybnie sumienie. Teoria czy bo-
lesna rzeczywistość wokół nas...?
Czas urlopu tuż tuż, bilety na Teneryfę 
w szufladzie, a tu nagle ten telefon: proszę 

przyjechać, pański ojciec poczuł się gorzej. 
Zaplątany w kroplówki samotny człowiek 
czeka. Na śmierć czy na miłość? Na ofiaro-
wany przez najbliższych czas, czułość, troskę 
w oczach, które mówią: będziemy przy to-
bie, będziemy ci poprawiać poduszkę, gła-
dzić spracowane ręce, ocierać pot z czoła, 
zmieniać prześcieradło i pampersy dopóki 
będzie trzeba, bo cię kochamy, bo zależy 
nam na tobie. Kiedyś ty czytałeś nam do po-
duszki, pokazywałeś, jak dzielny powinien 
być mężczyzna i honorowy, jak co najmniej 

Winnetou. Albo „Zośka” czy Kmicic. Zostać 
czy jechać – oto jest pytanie. Zostać i wdy-
chać smród toczonych przez nowotwór ciał? 
Czy mrużąc leniwie oczy rozkoszować się 
nadmorską bryzą? A może sprawę załatwi 
eutanazja, przecież jestem taki „wrażliwy”, 
nie mogę patrzeć, jak najbliższa mi osoba 
cierpi? Mam pieniądze, muszę zadbać by 
Tatuś godnie umarł. A na Teneryfie nawet 
uronię kilka łez na wspomnienie wspólnej 
lektury „Małego Księcia”. 
Gdzie jesteś Mały Książę? Nie starczyło dla 
ciebie na bilet na Teneryfę. Jeszcze byś nam 
zepsuł atmosferę tym swoimi zbyt dociekli-
wymi, bo sięgającymi głębin sumienia pyta-
niami.
Wszelkie podobieństwo do człowieka naj-
zupełniej przypadkowe. Chociaż historia 
(realia zmienione) boleśnie prawdziwa. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Bezlitosne „miłosierdzie” Fe l ieton
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego Mieczysław Mokrzycki 4 marca br. złożył wizytę Bi-
skupowi Polowemu WP Tadeuszowi Płoskiemu. W rozmowie hierarchowie poruszyli aktualne 
problemy, które przeżywa Archidiecezja lwowska oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskie-
go. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wspomniał o koniecznych remontach, które obecnie 
przeprowadza. Wymaga to dużych nakładów finansowych, które przekraczają możliwości 
archidiecezji. Arcybiskup podziękował za nadesłane przez Biskupa Płoskiego gratulacje 
z okazji jego ingresu do katedry lwowskiej i podarował pamiątkowy medal wybity z okazji 
ingresu. Biskup Tadeusz Płoski podzielił się radością z obchodów 90. rocznicy powstania 
Biskupstwa Polowego. Na pamiątkę wręczył Ekscelencji rocznicowy medal. Abp Mieczysław 
Mokrzycki 21 października 2008 objął w pełni archidiecezję lwowską w związku z przyjęciem 
przez Benedykta XVI rezygnacji dotychczasowego metropolity kard. Mariana Jaworskiego. 
22 listopada 2008 odbył się uroczysty ingres do katedry we Lwowie, był to pierwszy ingres 
arcybiskupa łacińskiego do katedry we Lwowie po II wojnie światowej.                            zjk

Darłowo
Członkowie rady parafialnej, ministranci i proboszcz Parafii Garnizonowej w Darłowie po-
stanowili wspólnie w tym roku zdobyć wszystkie trzy święte góry regionu, tj. Górę Pola-
nowską, Górę Chełmską, oraz Rowokół. Pierwszy etap został zaliczony w sobotę 21 lutego 
2009 roku. Parafianie z samego rana wyruszyli na Górę Polanowską. Jest to wzniesienie 
o wysokości 156 m, położone w odległości 2 km na południowy zachód od Polanowa. 
W czasach pogańskich miejscowa ludność zbierała się tu, aby oddawać cześć słowiańskim 
bogom i czerpać wodę ze świętego źródła. Obecnie na Górze Polanowskiej znajduje się 
pustelnia franciszkańska. Została ona zaprojektowana w stylu pomorskim, oparta na wzor-
nictwie budownictwa kaszubskiego. Ciekawostką są krzyże na dachu – m.in. Krzyż Świętego 
Ducha. Pomysłodawcą, budowniczym, mieszkańcem i gospodarzem pustelni jest o. Janusz 
Jędryszek. Oprócz gospodarza obecnie pustelnię zamieszkuje również o. Michał Krajewski. 
Na zakończenie pierwszego etapu zdobywcy Świętej Góry otrzymali Błogosławieństwo 
od Pustelnika i zostali namaszczeni pachnącym Świętym Olejem Jerozolimskim. Następne 
wyprawy jak Bóg Pozwoli zostały zaplanowane na maj i wrzesień.                                  xJZ

Biała Podlaska
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski podziękował Ks. prał. kan. Kazimierzowi Tuszyńskiemu za 15-letnią posługę Dziekana Straży Granicznej. 
Ksiądz Kazimierz Tuszyński przeszedł na emeryturę deklarując gotowość do dalszego spełniania zadań duszpasterskich w zależności od zdro-
wia. Nowym Dziekanem Straży Granicznej został ks. płk SG Zbigniew Kępa. Dekrety zostały odczytane i wręczone podczas uroczystej Mszy 
św. w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza, w której uczestniczyli m.in. Komendant Główny SG ppłk. Leszek Elas, dyrektorzy Komendy 
Głównej Straży Granicznej z Panią Dyrektor Aldoną Grzegorczyk oraz komendantami oddziałów i centrów szkolenia.
We wspólnej koncelebrze uczestniczyli kapelani Straży Granicznej, ks. płk Sławomir Niewęgłowski – proboszcz Parafii Wojskowej w Lubli-
nie, ks. prał. płk w st. spocz. Stanisław Obszyński oraz księża proboszczowie z parafii w Białej Podlaskiej. We wspólnej modlitwie łączyli 
się kapelani wyznań chrześcijańskich, m.in.: ks. płk Aleksy Wojciuk oraz ks. kpt. Kornel Undas oraz Prawosławny Dziekan Sił Powietrznych 
ks. płk Aleksy Andrejuk. Ks. Kazimierz Tuszyński, otrzymał także godność kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Odczytany został 
także  okolicznościowy list od Podsekretarza Stanu w MSWiA Adama Rapackiego.                                                                                zjk

Lesko
W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, 
4 lutego 2009 roku, odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali „Za zasługi dla 
obronności kraju”. To zaszczytne odzna-
czenie otrzymali rodzice, których trzech 
lub więcej synów wzorowo odbyło służ-
bę wojskową.
Inicjatorem całego przedsięwzięcia był 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sa-
noku ppłk Piotr Skworzec. Chciał w ten 
sposób uhonorować rodziców z powia-
tów bieszczadzkiego, brzozowskiego, 
leskiego i sanockiego. 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowe-
go płk Witold Przybyła wręczył medale 
wzruszonym rodzicom, chcąc w ten 
sposób wyrazić wdzięczność i uznanie 
wojska za trud włożony w wychowanie 
synów. Po części oficjalnej rozpoczął się 
koncert. W pięknym programie arty-
stycznym zaprezentowała się Wojskowa 
Orkiestra Garnizonowa z Rzeszowa pod 
batutą kpt. Andrzeja Kufla. Z orkiestrą 
wystąpiły również solistki zespołu wo-
kalnego „Jedna chwila” z Klubu Garni-
zonowego w Rzeszowie. 
Uroczystość w Lesku stała się także 
okazją do przyznania 9 osobom hono-
rowego tytułu „Wiarusa Podkarpackie-
go Wojska”. Otrzymują go osoby, które 
w sposób szczególny wspomagają Siły 
Zbrojne. 
Wśród wyróżnionych znalazł się, znany 
w całym regionie z działalności chary-
tatywnej, ks. Bogdan Janik, dyrektor 
Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyj-
nego „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej. 
Księdza Janika znają nie tylko żołnierze, 
ale przedstawiciele wszystkich służb 
mundurowych, którym nigdy nie odma-
wia pomocy i wsparcia.                       Jr



M
ost Św

iętokrzyski w
 W

arszaw
ie, fot. Anna Tokarska

„Czasam
i ludzie potkną się o prawdę, 

ale prostują się i idą dalej, 
jakby nic się nie stało.”

 W
inston Churchill




