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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

5 kwietnia – Niedziela Palmowa
„Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” 
Opowiadanie o męce i śmierci Jezusa ma
w Ewangelii św. Marka znaczenie centralne, 
stanowi jej szczyt. Dopiero tu w pełnym bla-
sku objawia się prawda, która poprzez całą 
Ewangelię przenikała jak poprzez mgłę: Jezus 
jest Królem i Mesjaszem, potężnym w słowie 
i czynie Synem Bożym, jest Sługą Pańskim, po-
słusznym Ojcu aż do śmierci.
Jezus dwukrotnie woła na krzyżu donośnym 
głosem. To nie wyraz rozpaczy czy zwątpie-
nia, lecz okrzyk zwycięstwa nad śmiercią. Jego 
własny naród ani Go nie poznał, ani nie uznał, 
nawet uczniowie Go nie zrozumieli. Rozważa-
jąc mękę i śmierć Jezusa przyłączmy się do wy-
znania setnika: „Prawdziwie, ten człowiek był 
Synem Bożym”.

9 kwietnia – Wielki Czwartek
„Do końca ich umiłował”
Jezus idzie naprzeciw swojej „godziny” z pełną 
świadomością i wewnętrzną wolnością. Jego 
życie na ziemi to droga miłości „aż do końca”: 
Jego miłość trwa aż do ostatniej chwili. Co wię-
cej, to miłość, która w tej ekonomii zbawienia 
wyczerpała wszystkie swoje boskie i ludzkie 
możliwości. Pokorne umycie nóg Apostołom 
i Ostatnia Wieczerza są antycypacją i żywym 
unaocznieniem tego, co miało się stać na krzy-
żu: miłość, która służy, wydaje się w ofierze
i nie cofa się nawet przed śmiercią. 
Kto zrozumiał, co Bóg ofiaruje nam podczas 
uczty Eucharystycznej, ten będzie w niej uczest-
niczył ze czcią i wdzięczną miłością. 

10 kwietnia – Wielki Piątek
Opowiadanie o męce Jezusa jest nie tylko su-
chym sprawozdaniem – jest ono przepowiada-
niem ukazującym jej najgłębszy sens. Zawiera 
nie tylko same wydarzenia, ale wyjaśnia też, 
dlaczego i w jakim celu to się stało. Ewan-
gelia św. Jana podkreśla jeszcze dobitniej niż 
pozostałe trzy Ewangelie , że Jezus wydał się 
na śmierć z pełną świadomością i całkowicie 
dobrowolnie. Przed swymi oskarżycielami i sę-
dziami stoi pełen królewskiej godności i boskiej 
niezależności. Nikt nie może odebrać Mu życia. 
On sam je składa w ofierze. Życiodajna i zbaw-
cza moc śmierci Jezusa działa w dalszym ciągu 
w sakramentach Kościoła.

11 kwietnia – Wielka Sobota
Jezus umarł rzeczywiście. Zstąpił na dno ludz-
kiej nędzy. Jako zwycięzca wkroczył w krainę 
śmierci. Ale tym samym odebrał jej gorycz
i tragizm. Wiemy i wierzymy, że pozostając
w łączności z Chrystusem, wraz z Nim zwycię-
żymy śmierć. Prawda ta musi przejawiać się
w naszym codziennym życiu: w radości, którą 
rodzi nadzieja i miłość.

Anioł powiedział do Józefa: „nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki” (Mt 1,20)
i Józef to właśnie uczynił: „tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” 
(Mt 1,24). Dlaczego św. Mateusz przykładał 
tak wielką wagę do wierności słowom otrzy-
manym od Bożego posłańca? Czy właśnie nie 
dlatego, by nas zachęcić do naśladowania 
owej wierności wypełnionej miłością?
Józef ufa Bogu, gdy słyszy jego wysłannika, 
anioła mówiącego: „Józefie, synu Dawi-
da, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20). Józef 
jest człowiekiem, który na przestrzeni dzie-
jów dał najwyższy dowód zaufania, nawet 
przed tak zadziwiającą zapowiedzią.
Jednie Bóg mógł dać Józefowi siłę, by za-
ufać Aniołowi. Jedynie Bóg da wam drodzy 
małżonkowie moc, by wychowywać waszą 
rodzinę, tak jak tego pragnie. Proście Go 

o to! Bóg pragnie, aby Go proszono o to, 
czym pragnie obdarować. Proście Go o łaskę 
prawdziwej i coraz bardziej wiernej miłości, 
na wzór Jego miłości.
Najważniejszym priorytetem jest przywró-
cenie sensu przyjęcia życia jako Bożego 
daru. Zgodnie zarówno z Pismem św., jak
i najmądrzejszymi tradycjami waszego kon-
tynentu narodziny dziecka zawsze są darem, 
Bożym błogosławieństwem. Nadeszła dziś 
najwyższa pora, by położyć większy nacisk 
na to, że każde ludzkie istnienie, każda ma-

lutka osoba ludzka jest stworzona na „obraz
i podobieństwo Boga” (Rodz 1,27). Każda 
osoba musi żyć! Śmierć nie może zwyciężać 
nad życiem! Śmierć nigdy nie będzie miała 
ostatniego słowa!
Małżonkowie – spójrzcie na miłość Józefa 
do Maryi i Jezusa; Wy, którzy przygotowu-
jecie się do małżeństwa – szanujcie swo-
ich przyszłych mężów czy żony, tak jak to 
czynił Józef. Wy, którzy ofiarowaliście się 
Bogu w celibacie przemyślcie nauczanie 
Kościoła naszej Matki: „Dziewictwo i celi-
bat dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją
w sprzeczności z godnością małżeństwa, 
ale ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo 
i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania
i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymie-
rza Boga ze swym ludem” (Redemptoris 
custos, 20).
Chciałbym jeszcze skierować szczególną 
zachętę do ojców rodzin, gdyż św. Józef 

jest dla nich wzorem. 
Może on ich nauczyć 
tajemnicy ich ojcostwa, 
on który czuwał nad 
Synem Człowieczym. 
Tak samo każdy ojciec 
otrzymuje od Boga 
swe dzieci, stworzone 
na Jego obraz i podo-
bieństwo. Św. Józef 
był oblubieńcem Ma-
ryi. Podobnie każdemu 
ojcu powierzona jest 
tajemnica kobiety po-
przez swą własną mał-
żonkę. Drodzy ojcowie, 
jak św. Józef szanujcie 
i kochajcie wasze żony 
oraz prowadźcie wasze 

dzieci z miłością, poprzez waszą wyraźną 
obecność ku Bogu, tam gdzie powinny być
(por. Łk 2,49).
Niech Bóg wam błogosławi i wszystkich 
was strzeże! Niech was obdarzy łaską wier-
nego ku Niemu zmierzania! Niech wasze ży-
cie obdarzy stabilnością, aby zebrać owoce, 
których od was oczekuje!
Amen.

Benedykt XVI
Jaunde, Kamerun, 19 marca 2009 r. 

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.

Spójrzcie na mi³oœæ Józefa do Maryi i Jezusa...
Homilia Benedykta XVI (fragmenty)

óg pragnie, aby Go proszono o to, dzieci z mił ści
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Co właściwie kryje się za pojęciem profe-
sjonalizacji armii? 
–  Wbrew potocznym skojarzeniom, profe-

sjonalizacja polskiej armii polega nie tylko 
na procesie zamiany żołnierzy służby za-
sadniczej ochotnikami – żołnierzami kon-
traktowymi. Pod tym pojęciem mieści się 
także modernizacja techniczna oraz nowy 
system szkolenia żołnierzy. Zależność tych 
trzech obszarów jest oczywista. Armia ku-
puje coraz lepszy i nowocześniejszy sprzęt, 
by sprostać współczesnym wyzwaniom 
bezpieczeństwa. Kosztowną, nowoczesną 
broń i najnowszej generacji technologię 
można oddać w ręce wyłącznie profesjo-
nalnego żołnierza. Aby potrafił się tą bro-
nią i technologią sprawnie posługiwać, 
musi być odpowiednio wyszkolony. Tak 
jak wcześniej, w krótkim okresie służby za-
sadniczej, żołnierza można było wyszkolić 
generalnie w jednej funkcji, tak teraz, kie-
dy jest on na kontrakcie wieloletnim, jest 
czas na to, żeby był on mistrzem w swojej 
pierwszej funkcji, ale żeby jednocześnie 
zdobywał drugą czy trzecią specjaliza-
cję. Jest to bardzo ważne, ponieważ we 
współczesnych operacjach trzeba być nie 
tylko dobrym strzelcem, ale także operato-
rem systemów rozpoznawczych, kierowcą 
czy może operatorem sprzętu inżynieryj-
nego. Trzeba umieć obsługiwać komputer 
czy kamerę, coraz częściej wykorzysty-
wane przez pojedynczego żołnierza na 
polu walki. Trzeba być wielofunkcyjnym, 
bo jeżeli drużyna, pluton czy pododdział 
ma takich ekspertów, profesjonalistów
w wielu funkcjach, tworzy wtedy uniwer-
salne zespoły do realizacji różnych zadań. 
Nabór ochotników do służby, ich szkole-
nie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt
i uzbrojenie to trzy zasadnicze filary drogi 
polskiej armii do pełnego zawodowstwa. 
Muszą one rozwijać się równolegle. I tak 
się dzieje. Armia w pełni zawodowa nie 
oznacza jeszcze armii w pełni profesjonal-
nej, przygotowanej do całego spektrum 
współczesnych wyzwań. Na to trzeba 
znacznie więcej czasu.

minowej, przymusowej służby wojskowej
(która gwarantowałaby nabycie właści-
wych umiejętności na większości sta-
nowisk), tylko zawodowe siły zbrojne, 
wsparte przez siły ochotniczej rezerwy 
mogą zapewnić nam właściwy poziom 
bezpieczeństwa. Wymagania te są szcze-
gólnie widoczne w obszarze technologicz-
nym; systemy uzbrojenia, wyposażenia są 
coraz bardziej skomplikowane. Potrzeba 
na to sporo czasu, żeby przygotować spe-
cjalistę, eksperta do posługiwania się tymi 
również kosztownymi systemami. Dopie-
ro wtedy tak wyszkolonego, zawodowego 
żołnierza możemy wysłać w rejon operacji 
kryzysowej. Tego nie da się zrobić w ciągu 
9 miesięcy służby zasadniczej, obowiązko-
wej. W związku z tym decyzja o profesjo-
nalizacji jest naszą odpowiedzią na coraz 
wyższe utechnicznienie WP i gwarantuje 
sprawne wykonywanie zadań w opera-
cjach kryzysowych przez żołnierzy dobrze 
wyszkolonych, dobrze wyposażonych
i dyspozycyjnych. 

Czy zakończenie procesu profesjonaliza-
cji przełoży się na większy udział polskich 
żołnierzy w misjach zagranicznych? 
–  Udział WP w misjach określa strategia 

udziału WP w operacjach kryzysowych, 
przyjęta przez Radę Ministrów w ubie-
głym roku. Strategia ta mówi o wielko-
ści 3200 do 3800 żołnierzy, natomiast 
profesjonalizacja jest sposobem dobrej

Z Szefem Sztabu Generalnego WP gen. Franciszkiem Gągorem
rozmawia Anna Tokarska

Profesjonalizacja
polskiej armii

Czy obecny kryzys ekonomiczny, który 
dotknął także MON wpływa, a jeśli tak to 
w jakiem zakresie, na realizację procesu 
profesjonalizacji?
–  Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Naro-

dowej, staramy się, żeby kryzys gospodar-
czy i finansowy kraju oraz decyzje, które 
dotknęły Wojsko Polskie, w jak najmniej-
szym stopniu wpływały na obszar bezpie-
czeństwa naszych żołnierzy w operacjach, 
ale również na proces profesjonalizacji 
Sił Zbrojnych. Robimy wszystko, żeby te 
dwa obszary były pod pewnym parasolem 
– jest to oczywiście trudne, ale możliwe do 
realizacji. 

Czy profesjonalizacja polskiej armii wy-
nika tylko z naszej akcesji do struktur 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też 
występują dodatkowe uwarunkowania, 
które mają wpływ na ten proces?
–  Miałem okazję o tym mówić na semina-

rium z okazji 10 – lecia naszego udziału 
w Sojuszu Północnoatlantyckim. Decyzja 
o profesjonalizacji jest przede wszystkim 
decyzją polityczną, którą wojsko reali-
zuje. Profesjonalizacja polskiej armii to 
m.in. odpowiedź na charakter nowych 
zagrożeń w skali całego Sojuszu. Mają 
one tak kompleksowy i złożony charakter, 
że tradycyjna armia oparta na poborze, 
nie mogłaby sprostać tym wyzwaniom. 
W sytuacji braku społecznej, a co za tym 
idzie politycznej akceptacji dla długoter-
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realizacji tej strategii. Jeżeli będzie potrze-
ba skierowania większej ilości żołnierzy, 
to profesjonalizacja pozwoli na posiada-
nie większej ilości jednostek mobilnych, 
gotowych do natychmiastowego użycia 
w szerokim spektrum operacji. Natomiast 
wielkość udziału jest kategorią polityczną, 
wynikającą ze wspomnianej strategii, jak 
również z bieżących decyzji naszych prze-
łożonych. 

Jak ocenia Pan Generał stan bezpieczeń-
stwa naszego państwa obecnie i w dają-
cej się przewidzieć przyszłości, szczegól-
nie w kontekście naszego członkostwa
w strukturach NATO?
–  Należy podkreślić, że od wielu setek lat 

Polacy nie czuli się tak bezpiecznie, jak
w ostatnim dziesięcioleciu. Polska we wła-
ściwym czasie i w pełni wykorzystała szan-
sę integracji z Sojuszem Północnoatlan-
tyckim. Wstąpienie do Sojuszu w sposób 
zasadniczy zmieniło środowisko bezpie-
czeństwa naszego kraju. Dołączyliśmy do 
wielkiej rodziny euroatlantyckich państw 
wyznających te same wartości i gotowych 
stanąć w ich obronie – a z drugiej strony 
opuściliśmy szarą strefę bezpieczeństwa, 
w której znaleźliśmy się po rozpadzie 
Związku Radzieckiego i jałtańskiego sys-
temu politycznego w Europie. Jesteśmy 
członkiem najskuteczniejszego Sojuszu 
obronnego na świecie, gdzie obowiązu-
je zasada: jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego. Dlatego też jesteśmy m.in. 
w Afganistanie, ponieważ jest to operacja 
priorytetowa dla Sojuszu. 
Chcę dodać, że ocena i poczucie bez-
pieczeństwa kraju są bardzo ważne dla 
rozwoju gospodarczego, ponieważ bez-
pieczeństwo i rozwój są od siebie współ-
zależne, przy czym bezpieczeństwo jest 
gwarancją rozwoju. Co do przyszłości 
– większość ekspertów zgadza się co do 
tego, że w miarę trafne prognozy w tym 
zakresie można uzyskać w czasookresie 
maksymalnie 10-15 lat. W Sojuszu naj-
ważniejszym zadaniem będzie zawsze za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
jego krajów. 

Na dzień dzisiejszy stan bez-
pieczeństwa naszego pań-
stwa można ocenić bardzo 
wysoko, ale wojsko zawsze 
operuje kategoriami, że 
sytuacja może ulec pogor-
szeniu. Jakie dostrzega Pan 
Generał źródła potencjalnej 
destabilizacji sytuacji na 
arenie międzynarodowej, 
które miałyby niekorzystny 
wpływ na bezpieczeństwo 
Polski?
–  Zacznę może od tego, 

że dla Wojska Polskie-
go, zresztą dla każdego 
wojska, pierwszym i podstawowym 
zadaniem jest obrona granic państwa.
W NATO podstawowym zadaniem wojsk 
sojuszniczych jest obrona terytorium So-
juszu i o tym mówi Artykuł 5 Traktatu 
Północnoatlantyckiego, co jest esencją
i spoiwem dla krajów członkowskich. Ale 
wraz z procesem globalizacyjnym i roz-
wojem technologicznym, globalizuje się 
nie tylko nasze życie codzienne; telewi-
zja, radio, internet, GPS, ale globalizują 
się także zagrożenia, na które adekwatnie 
musi przygotować się Sojusz (dotychcza-
sowo obronny w klasycznym tego słowa 
znaczeniu). Wojsko musi być przygoto-
wane na powszechnie już dzisiaj uznane 
zagrożenia terrorystyczne, które jeszcze 
nie tak dawno nie miały takiej rangi
w skali zagrożeń. Wyzwaniem pozostają 
także zagrożenia w przestrzeni telein-
formatycznej – cyberataki, bo poprzez 
blokadę systemów teleinformatycznych 
można sparaliżować życie państwa. Jesz-
cze nie tak dawno nikt nie chciał przyjąć 
problemu dostaw energii, jako kwestii 
mogącej stanowić zagrożenie dla bez-
pieczeństwa. Myślę, że po wydarzeniach
z ostatniej zimy w zasadzie już się tego 
nie kwestionuje. Przy temperaturze
-30 C, brak gazu czy energii uderza
w bezpieczeństwo kraju nawet mocniej 
niż tradycyjna wojna konwencjonalna. 
Mamy „upadłe państwa”, które są opa-
nowywane przez grupy terrorystycz-

ne. Na obszarze tych państw czy też
z ich terenu prowadzą swoją działalność
i ataki przeciwko konkretnym, wybranym 
celom. Atak 11 września został zorgani-
zowany na terenie Afganistanu, a skutki 
były widoczne po drugiej stronie globu 
ziemskiego. Ponieważ zagrożenia te mają 
tak globalny wymiar, trzeba zapewnić
w miarę globalne kontrolowanie tere-
nu. Za każdy skrawek obszaru musi być 
odpowiedzialny stosowny rząd, bo jeżeli 
nikt nie będzie kontrolował danego ob-
szaru, wnikną tam grupy terrorystyczne 
– próżnia zasysa. I dotyczy to nie tyl-
ko obszaru lądowego, ale i morskiego.
Piractwo staje się dzisiaj plagą, wracamy 
do historii sprzed wieków. 
Przewiduje się, że będzie wzrastało za-
grożenie rakietowe. Wyzwaniem stają się 
także konsekwencje zmian klimatycznych. 
Wierzę, że kryzys finansowy będzie zja-
wiskiem krótkotrwałym. Gdyby był długi
i głęboki, to w tym obszarze też mogłyby 
powstać nowe wyzwania. Na te wszystkie 
zagrożenia Polska i cały Sojusz stara się 
adekwatnie przygotowywać.

Polska, postrzegana w świecie jako wier-
ny sojusznik USA, jest w większym stop-
niu zagrożona atakiem terrorystycznym 
ze strony „państw zbójeckich”, umiesz-
czonych przez USA na czarnej liście mię-
dzynarodowej. Czy planowana profesjo-
nalizacja polskiej armii przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa naszego 
państwa?
–  Myślę, że dzisiaj nikt do końca nie może 

czuć się bezpiecznie, bo (nie chciałbym 
wymieniać z nazwy) były kraje, które ucie-
kały od zwalczania terroryzmu sądząc, 
że w ten sposób zapewnią sobie bezpie-
czeństwo i myliły się, bo na ich terenie 
takie ataki właśnie miały miejsce. Powtó-
rzę, że armia zawodowa, a jednocześnie 
profesjonalna jest lepszym gwarantem 
bezpieczeństwa państwa, niż armia z po-
boru. Potencjał bojowy np. batalionu za-
wodowego, wysoce profesjonalnego jest 
znacznie wyższy niż potencjał bojowy, 
przy całym szacunku, żołnierzy z poboru. 
Z natury rzeczy musi być wyższy, ponie-
waż oni dłużej służą, dzięki temu są lepiej 
wyszkoleni, mogą obsługiwać broń naj-
nowszej generacji. 
Profesjonalizacja polskiej armii pozwala 
m.in. na posiadanie większej ilości mo-Fo
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bilnych, gotowych do natychmiastowego 
działania jednostek. A im więcej mamy 
mobilnych, zdolnych do szybkiego prze-
rzutu wojsk, tym większe bezpieczeństwo 
całego Sojuszu i tym lepsze warunki do 
realizacji operacji wynikających z obrony 
kolektywnej terytorium NATO. Dlatego 
Sojusz musi umacniać militarną zdolność 
szybkiego reagowania. Można to osią-
gnąć np. poprzez odpowiednią adaptację 
koncepcji sił szybkiego reagowania NATO 
– NRF. Dużo uwagi należałoby poświęcić 
maksymalnemu skróceniu procesu decy-
zyjnego, aby uniknąć sytuacji, że „traf-
na” decyzja zostanie podjęta dalece za 
późno w stosunku do realnych potrzeb. 
Poprawie powinny ulec mechanizmy 
podejmowania decyzji, które muszą być 
adekwatne do zagrożeń i powinny zapo-
biegać blokowaniu procesu decyzyjnego 
z błahego powodu. 

Uzawodowienie polskiej armii nasuwa 
pytanie, jakie motywacje będą kierować 
młodym człowiekiem do złożenia przy-
sięgi wojskowej. Czy kwestie materialne 
nie przesłonią wartości wyższych, które 
uzdalniają człowieka do poświęcenia „za 
wolność waszą i naszą”?
–  To bardzo dobre pytanie. Służba wojsko-

wa musi być atrakcyjna po to, żeby przy-
chodzili do niej najlepsi. Atrakcyjny musi 
być system zachęt. Na system ten składa-
ją się nie tylko warunki finansowe służby, 
także szkolenie dające unikalne kwalifi-
kacje, zabezpieczenie socjalno-bytowe 
służby, czy możliwość przeżycia praw-
dziwej przygody. Ale decyzja o włożeniu 
munduru polskiego żołnierza wymaga 
głębszej refleksji kandydata i jego moral-
nego przygotowania. Przed jej podjęciem 
warto zajrzeć do kodeksu honorowego 
żołnierza zawodowego Wojska Polskie-
go. Określa on służbę wojskową jako 
powołanie i świadomy wybór. Wojskowa 
służba stawia nas, żołnierzy, w szczegól-
nej dyspozycji wobec Ojczyzny. Wymaga 
od nas zdyscyplinowania, lojalności i po-
święcenia. Nakazuje żołnierzom Wojska 
Polskiego w codziennej służbie i w całym 

życiu pozostawanie wiernym moralnej 
dewizie Marszałka Józefa Piłsudskiego 
mówiącej o tym, że „honor służby jest 
jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje 
się wraz z życiem”. Może brzmi to pa-
tetycznie, ale tak naprawdę początkiem 
udanej drogi do żołnierskiej kariery musi 
być akceptacja moralnego katalogu żoł-
nierskich powinności. Tylko wtedy służba 
w naszych szeregach oszczędzi nowym 
adeptom rozczarowań, przynosząc sa-
tysfakcję i poczucie zawodowego speł-
nienia. 

W procesie właściwej formacji żołnierza 
dużą rolę odgrywa duszpasterstwo woj-
skowe... 
–  Jak najbardziej.

Myślę, że służba wojskowa jest bardzo 
ważnym elementem w procesie kształ-
towania młodego mężczyzny. Proces 
profesjonalizacji spowoduje, że pozosta-
ła część nie będzie służyła w armii. Co 
zastąpi tę lukę w procesie formowania 
młodego człowieka i czy będzie on przy-
gotowany do obrony Ojczyzny, gdyby za-
szła taka potrzeba?
–  Z prowadzonych analiz wynika, że współ-

czesne konflikty rozwijają się nagle i są 
krótkotrwałe, a na takie zagrożenia po-
trzebna jest sprawna armia gotowa do 
prawie natychmiastowego użycia, dlatego 
chcemy mieć armię zawodową, profesjo-
nalną. Ale nie wszystkie konflikty muszą 
być nagłe i krótkie, mogą być też dłuższe 
i narastające. Dlatego powstaje nowa for-
ma służby wojskowej: Narodowe Siły Re-
zerwy. Jeżeli młody człowiek będzie chciał 
jednocześnie rozwijać się zawodowo
w środowisku cywilnym i być też wyszko-
lonym jako obrońca Ojczyzny, zapraszamy 
go na kilkumiesięczny kurs lub na trochę 
dłuższy pobyt w wojsku, co pozwoli mu
w efekcie zostać żołnierzem Narodowych 
Sił Rezerwy. Na co dzień będzie funkcjo-
nował, jak każdy cywilny obywatel nasze-
go kraju – a w razie kryzysu włoży mundur 
i wesprze działania profesjonalnych Sił 
Zbrojnych. 

Co Pan Generał chciałby przekazać mło-
demu człowiekowi, który nosi się z za-
miarem podjęcia służby w nowoczesnej, 
profesjonalnej armii?
–  Nasza oferta jest przeznaczona dla mło-

dych i zdrowych ludzi, mężczyzn i kobiet, 
lubiących przygodę, adrenalinę i wyzwa-
nia, ale jednocześnie dla ludzi szanujących 
porządek i dyscyplinę. Jeżeli znają oni 
języki obce, przydatne w bieżących ope-
racjach, są ciekawi świata, innych kultur, 
to oczywiście są to bardzo dobre atuty. 
Wojsko to także służba zespołowa, trzeba 
umieć pracować w grupie, zespole. Jeżeli 
te wszystkie cechy złożymy do siebie, to 
mamy kandydata na bardzo dobrego żoł-
nierza. Nasza oferta dotyczy nie tylko żoł-
nierzy na stanowiskach szeregowego. Pro-
fesjonalni żołnierze potrzebują mądrych, 
wykształconych i doskonale wyszkolonych 
dowódców. Świadectwo maturalne otwie-
ra drogę do stanowisk podoficerskich, 
wyższe studia dają możliwość uzyskania 
szlifów oficerskich. W procesie selekcji sta-
wiamy na jakość, a nie ilość. Dlatego wy-
bieramy najlepszych w miarę posiadanych 
możliwości. A te w bieżącym roku są dość 
ograniczone. Dlatego do młodych ludzi, 
którzy mogą czuć się zawiedzeni brakiem 
natychmiastowej możliwości służby w ar-
mii, apeluję o cierpliwość. Każdego mie-
siąca do armii na przemian wstępują i od-
chodzą z niej dziesiątki żołnierzy. Każdego 
miesiąca w naszej ofercie może pojawić się 
stanowisko właśnie dla zainteresowanego 
ochotnika. 
To trochę tak, jak na rynku pracy. Kto szu-
ka, ten w końcu znajdzie. Szczęściu moż-
na pomóc. Chociażby większą dyspozycyj-
nością. Wielu ochotników swoją służbę 
w mundurze pragnie związać wyłącznie 
z określoną jednostką czy garnizonem ze 
względu na bliskość rodzinnego domu. 
Jednak czasem warto zaryzykować i ru-
szyć dalej – nawet na drugi koniec Polski. 

Dziękuję bardzo za interesującą rozmo-
wę. 
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Przeżywającym ból

że Bóg prostuje moje pragnienia; jak mądrze, 
że On sam planuje jakimi sytuacjami kształ-
tować moje serce. A kwiaty – owszem daje 
– ściele mi na drodze cudne róże, którym nie 
brak kolców! 
Teoria wydaje mi się prosta i znam ją już na 
pamięć: „Bo myśli moje nie są myślami waszy-
mi, ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55,8) 
– tak mówi Bóg… Tylko dlaczego sztuka życia 
w tej perspektywie wydaje mi się zbyt trudna 
lub z góry nastawiona na przegraną? 
Cierpieć, odczuwać ból, być wzgardzonym, 
poniżonym, chodzić ze zranionym i płaczą-
cym sercem, to przecież strasznie nieludzkie! 
A może właśnie bardzo nasze? Może bez 
cierpienia nie bylibyśmy w pełni ludźmi?
Nie mielibyśmy prawa sięgać po miłość, 
szczęście i niebo? 
Maryjo, pomóż mi wierzyć, tam, gdzie rozum 
mnie już zawodzi. Przecież twoje wrażliwe 
serce jest sercem przeszytym mieczem bole-
ści. Ty dzieląc boleść Syna cierpiałaś podwój-
nie, aby Jezus był „znakiem sprzeciwu, prze-
znaczonym na upadek i powstanie wielu…” 
(Łk 2,34), a jednak pozostałaś człowiekiem, 
kobietą, Matką… 
W Nazarecie przez Anioła Bóg oznajmił Ci, 
Maryjo, wielką radość: „Oto poczniesz…, bę-
dziesz Matką…” A teraz w świątyni słyszysz 

Moje rozważania w formie modlitwy-rozmowy, a tak naprawdę listów pisanych 
do Maryi, Matki Bolesnej wraz z Nią dedykuję wszystkim, którzy przeżywają bóle
i uczą się mówić o swoich cierpieniach...

Klękam dziś przed Tobą Maryjo, całuję Twoje 
bolesne dłonie i oczami, które niejednokrot-
nie widziały ból wypatruję Twoich bolesnych 
oczu. Czekam… czekam na Matczyne spoj-
rzenie pełne miłości, chcę ujrzeć czyste oczy, 
które potrafią dojrzeć to, co dzieje się w naj-
bardziej skrytych zakamarkach mej zbolałej 
duszy. 
Maryjo, ja tak często płaczę i doświadczam 
bólu, niezrozumienia, samotności… 
Modlę się dziś słowami Psalmu, które i Ty 
pewnie znałaś: 

„Boże mój Boże, czemuś mnie puścił? 
(…) o Panie, nie stój z daleka; 
Mocy moja, spiesz mi na ratunek. 
Ocal od miecza moje życie…” (Ps 22,1.20-21)

Lecz od miecza nie da się uciec, on przecież 
jest częścią człowieczeństwa. Rani, przenika, 
zadaje ból, a wszystko po to, by kształtować 
mnie na Boży obraz i według Jego świętej 
Woli. 
Klęczę przed Tobą Matko Bolesna, bo stać 
już nie mam sił. W postawie uniżenia i poko-
ry znów odczuwam, że coś mnie boli, kłuje
w sercu… coś we mnie umiera. 
Marzyłam o życiu szczęśliwym, radosnym, 
usłanym kwiatami. I żyję! Jak dobrze jednak, 

G d y ś  p o d  k r z y ż e m  S y n a  s t a ł a … kolejną wiadomość, myślałam, że równie do-
brą i piękną, bo to przecież Symeon, „czło-
wiek sprawiedliwy i pobożny” miał Tobie ją 
oznajmić… I początek był radosny: ten sta-
rzec błogosławił dziecko, Józefa i Ciebie… nie 
mógł, więc równocześnie złorzeczyć i przekli-
nać. Wypowiadał proroctwo, które w Bożych 
planach miało być rzeczywistością dla do-
bra. Twoje serce, należało przecież do Boga,
a „tym, którzy kochają Boga, wszystko służy 
dla ich dobra” (Rz 8,28). 
Matko moja, Matko Bolesna, ja wiem, że 
gdy miecz przenika ciało, to ból trwa krótko,
a śmierć szybko odbiera siły fizyczne. Jed-
nak zapowiedź, którą Ty usłyszałaś dotyczyła 
miecza, który dosięga duszy… a dusza boli 
długo, boli bardzo, mocno krwawi i płacze. 
Wyciska z serca przez oczy łzy słabości i nie-
pokoju. 
Ciało boli tylko wtedy, gdy rana dotyczy go 
bezpośrednio, lecz dusza boli, gdy jest wraż-
liwa na zło, które jest wokół, na grzech, który 
zapuszcza niszczycielskie korzenie; na cierpie-
nie innych, zwłaszcza na boleści niezawinione 
tych najbardziej bezbronnych… 
Dziękuję Ci Maryjo za kobiecą wrażliwość. 
Z Tobą chcę zachować i rozważać w sercu 
wszystkie te trudne sprawy… 
Powstaję, umocniona Twym czystym spoj-
rzeniem odchodzę pełna ufności w moją co-
dzienność. To, co zbyt ciężkie, by dźwigać sa-
memu oddaję Bogu w ufnej modlitwie, łącząc 
swój głos razem z Twoim: 
„Podnieś mnie, ilekroć mnie trwoga ogarnie 
W Tobie pokładam nadzieję 
W Bogu wielbię Jego słowa 
W Bogu ufam nie będę się lękał: 
Cóż może uczynić mi człowiek?” (Ps 56, 4-5).

s. Anna Łukasińska CMW

Obraz przypisywany W. Hofmanowi był ukrywany przez 50 lat przed komunistyczną bezpieką w Wołominie przez ks. Jana Sikorę

Obraz przedstawiający Matkę Boską opłakującą 
zdjętego z Krzyża Chrystusa oraz ułanów podą-
żających na bój jest alegorią zwycięstwa odnie-
sionego nad bolszewikami w Wielkanoc 1919 r. 
Autor nawiązał do wyprawy wileńskiej, kiedy 
to wojsko polskie pod osobistym dowództwem 
Józefa Piłsudskiego odbiło miasto zajęte przez 
Armię Czerwoną. 19 kwietnia, w Wielki Piątek, 
Marszałek pchnął w kierunku Wilna brygadę 
kawalerii dowodzoną przez pułkownika Włady-
sława Belinę Prażmowskiego: 1 Pułk Szwoleże-
rów, dywizjon 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, 
dywizjon 11 Pułku Ułanów E. Rydza-Śmigłego 
oraz I szwadron 7 Pułku Ułanów Lubelskich. 

Wieczorem żołnierze zdobyli stację kolejową 
w Wilnie i wysłali pociągi po grupę piechoty 
generała Edwarda Rydza-Śmigłego, która nie 
mogła nadążyć za kawalerią. Następnego dnia, 
w Wielką Sobotę, przybyłe w południe 3 bata-
liony piechoty ostatecznie wyparły Sowietów
z Wilna. 21 kwietnia, w Wielką Niedzielę, Wilno 
było już wolne. 
Marszałek dowiedziawszy się o zdobyciu mia-
sta, przybył do Wilna we wtorek i udał się do 
Ostrej Bramy. Poprosił obecnych tam pątni-
ków o opuszczenie kaplicy. Przed cudownym 
obrazem Matki Boskiej Miłosierdzia chciał po-
zostać sam. Widziano później, że wychodząc
z kaplicy Ostrobramskiej, ocierał spływające 
po twarzy łzy. 

za: „Wołomin w Obronie Polski i Europy”

Pieta Wileńska
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Dwunastoletnia Lea pyta: „A gdybym Ci 
powiedziała, że właśnie w tej chwili ktoś 
wybiera czy masz żyć czy umrzesz? A gdy-
bym Ci powiedziała, że wybór ten nie jest 
oparty na tym, co potrafisz lub czego nie 
potrafisz zrobić, co zrobiłeś w przeszłości 
lub możesz zrobić w przyszłości? A gdy-
bym Ci powiedziała, że nie możesz nic na 
ten wybór poradzić?”

Ten głos zabrzmiał jak jerychońskie trą-
by – kruszy skamieniałe serca, chociaż 
jest tylko głosem dwunastoletniej Lei 
z Toronto. Coś co w logice świata nie 
miało prawa się wydarzyć, właśnie się  
dzieje. Ten głos płynie niepowstrzyma-
ny przez fale internetu. Głos dziecka 
w obronie życia dzieci poczętych. Pod 
prąd wielkich pieniędzy i wpływów 
ośrodków proaborcyjnych na świecie. 
Pod prąd decyzji mocarzy tego świata,
z prezydentem Barackiem Obamą na 
czele, który właśnie wydał kolejny wy-
rok śmierci na życie dzieci poczętych, 
odblokowując fundusze na finansowa-
nie lobby proaborcyjnych poza granica-
mi USA.
Czystość, prostota tego przekazu ma siłę 
ewangelicznej prawdy. Dlatego nie ma 
takiej siły, która mogłaby ją zabić. Dlate-
go nicuje sumienia nawet najbardziej po-
prawnych politycznie, obnaża pokrętne 
pseudonaukowe argumenty w sprawie 
życia poczętego.
Po raz kolejny (który to już raz?), dosta-
jemy szansę i dowód, że logika ewangelii  
jest silniejsza, bo walczy miłością. Silniej-
sza niż argumenty wszystkich osiłków tego 
świata, wszystkich, którzy dostarczają in-
telektualnych, finansowych i politycznych 
argumentów, by zdyskredytować „pozor-
ną” słabość chrześcijaństwa. I co Pan na to 
Panie Nietsche, nieszczęsne kobiety spod 
sztandarów marcowej Manify, zakrzyku-
jące ból sumienia, wołaniem o prawo do 
zabicia dziecka? Sumowanie zła nie przy-
niesie nikomu dobra. 
Jeśli spojrzymy oczami dobrej woli na casus
dwunastoletniej Lei, to zobaczymy, że to 
co małe, słabe, zawsze było uzbrojone
w największą moc, bo nie swoją. Wystar-
czy odczytać tę historię w świetle ewange-
licznej logiki, a zobaczymy… np. św. Jana 
Marię Vianneya, którego Benedykt XVI, 
wielki, ale pokorny intelektualista, ustano-
wił Patronem kapłaństwa na cały przyszły 
rok. Co ma Lea wspólnego ze św. Probosz-
czem z Ars? Opatrzność posłużyła się tym 
„odartym z błyszczenia”, pokornym, asce-
tycznym sługą konfesjonału, który miał 
wielkie trudności z nauką, by nawrócić 
nawet francuskich masonów, dziennikarzy, 
zaciekłych antyklerykałów w XIX wiecznej
Francji…

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – Dzień świętości Życia

Lea już u startu stała na przegranej pozycji. 
W szkole ogłoszono konkurs. Dzieci miały 
przygotować pięciominutowe wystąpie-
nie w obronie jakiejś ważnej sprawy. Lea 
przygotowała wystąpienie przeciw aborcji. 
W gremium pedagogicznym uznano, że 
to temat zbyt kontrowersyjny – w duchu 
obowiązującej w edukacji poprawności 
politycznej. Znalazł się jednak ktoś, kto do-
puścił Leę do głosu. To wystarczyło, by już 
nie można było zagłuszyć tego dziecięce-
go głosiku. Ponad 281 tys. osób obejrzało
w serwisie You Tube pięciominutowe wy-
stąpienie 12-letniej Kanadyjki nt. aborcji.
W ciągu zaledwie tygodnia pod nagraniem 
video wpisano ponad 400 komentarzy, 
większość z nich popiera punkt widzenia 
młodej Kanadyjki.
Dziewczynka przypomina, że każdego dnia 
115 tys. dzieci jest zabijanych w wyniku 
aborcji. Oznacza to, że 5 tys. dzieci umiera 
w każdej godzinie. „Wszystkie te istnienia 
odchodzą, odchodzi potencjał i nadzieja 
na przyszłość” – mówi. „Ktoś wybiera, na-
wet ich nie znając, czy mogą żyć, czy mają 
umrzeć. Tym kimś są ich matki. A tym wy-
borem jest aborcja” – stwierdza.
Niektórzy mogą pomyśleć, dodaje, że 
wszystko jest w porządku, bo aborcja nie 
jest zabijaniem dziecka. „Dlaczego uważa-
my, że skoro płód nie może mówić, ani ro-

bić tego, co my potrafimy, nie jest jeszcze 
osobą ludzką?” – pyta. Jak podkreśla, nie-
które dzieci rodzą się w 5. miesiącu ciąży
i pyta czy one nie są ludźmi? „Nigdy byśmy 
tego nie powiedzieli. A jednak cały czas 
wykonuje się aborcje na pięciomiesięcz-
nych płodach. Czy nazwiemy je ludźmi tyl-
ko wtedy gdy są chciane?”.
Lea podaje dane, które porażają: W roku 
ubiegłym w USA dokonano ponad 42 mln 
aborcji. Tylko 1 proc. aborcji dokonywa-
nych w Stanach Zjednoczonych należy do 
kategorii przypadków trudnych, przypo-
mina, w co wlicza się gwałt czy sytuację 
zagrożenia życia matki.
„Aborcja pozostawi kobietę zagubioną, 
niepewną co do swej przyszłości. Prawie 
1/3 kobiet, które dokonały aborcji jest nie-
zadowolonych z podjętej decyzji” – prze-
konuje Lea. „Z pewnością nie jest to lekar-
stwo, jak sądzą niektórzy”…
Na portalach katolickich trwa akcja mo-
dlitewna „Uratuj świętego”. Obecny rok 
duszpasterski w polskim Kościele nawołu-
je: „Otoczmy troską życie”. Wiara, nadzie-
ja i miłość – to najskuteczniejsze metody 
pro live contra „pro choice”. Jak poka-
zał przykład dwunastoletniej dziewczynki
z Kanady. 

 
Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Dziecko ratuje dzieci
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Wśród Księży, którzy wspierali młodzież 
duchowo w walce o wierność Krzyżowi był 
m.in. ich katecheta ks. Sławomir Żarski, 
obecny Wikariusz Biskupa Polowego WP. 
– Wydarzenia w Miętnem, których byłem 
świadkiem – wspomina ks. Prałat Żarski 
to przede wszystkim piękne świadectwo 
młodzieży – „wierności Kościołowi i odpo-
wiedzialności za Kościół” jak powiedział 
Jan Paweł II. Byłem wówczas wikariu-
szem Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego
w Garwolinie i uczyłem religii tę młodzież 
w punkcie katechetycznym w Michałówce 
kolo Garwolina. Ówczesna propaganda 
próbowała wmówić ludziom, że konflikt 
o krzyże w ZSR w Miętnem jest wywołany 
i eskalowany przez duchowieństwo. Tym-
czasem, trzeba podkreślić, że to była walka 

samej młodzieży, jej rodziców i grupki na-
uczycieli. My księża wspieraliśmy ją ducho-
wo w tej walce. To byli młodzi ludzie, któ-
rzy wynieśli z domów rodzinnych, silnych 
Bogiem, że krzyż to świętość, więc usunię-
cie ich po cichu ze ścian potraktowali jak 
zamach na sacrum, na to, co dla człowieka 
najświętsze. Może nie wszyscy wiedzą, że 
w tamtym czasie Zespół Szkół Rolniczych 
w Miętnem to była najnowocześniejsza 
szkoła w Polsce, z basenem, z kompleksem 
nowoczesnych budynków i najlepszym wy-
posażeniem. Dlaczego właśnie tutaj taka 
szkoła? Miętne i okolice związane było
z czasami młodości i początkami kariery 
premiera Piotra Jaroszewicza (był przedwo-
jennym nauczycielem). W tych okolicach, 
w Trąbkach koło Michałówki, była też po-

  

Krzyże wróciły na ściany szkół i innych urzę-
dów użyteczności publicznej, jako symbol 
wolności religijnej wywalczonej przez „So-
lidarność”. Zaczęły cichaczem znikać po 
13 grudnia 1981, po wprowadzeniu stanu 
wojennego. W Zespole Szkół Rolniczych
w Miętnem zostało ich jeszcze osiem w sa-
lach pracowni. Jak się okazało po wizytacji 
dyrektora Departamentu Oświaty i Wy-
chowania w Siedlcach – o osiem za dużo. 
Uczniowie podjęli walkę o powrót krzyży 
do szkoły. Trwała pięć miesięcy. Uczniowie 
i ich rodzice zostali w pewnym momencie 
postawieni przed decyzją, która de facto 
była brutalną presją na sumienia. Podpi-
sanie oświadczenia – zgody na zniknięcie 
krzyży, czyli świeckość szkoły jako warun-
ku ponownego przyjęcia dziecka do szkoły.
W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się ma-
turzyści. Ta młodzież w większości okazała 
niezwykłą siłę ducha, nie dała się złamać, 
chociaż niektórzy rodzice naciskali. W wielu 
kościołach wierni modlili się o ich wytrwa-
łość w walce o krzyże.

Podczas zawieszenia szkoły Biskup Jan 
Mazur wygłaszał w Kościele w Garwolinie 
katechezy marcowe, a młodzież rozdawa-
ła po nich ulotki wykonane na powielaczu
z tekstami ewangelicznymi: „Kto mnie wyzna

Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany

chowana pierwsza żona premiera Jarosze-
wicza. Dlatego nawet kadra nauczycielska 
była prześwietlana i dobierana pod kątem 
„ideologicznie słusznym”. Gdy młodzież za-
żądała od dyrektora powrotu krzyży i spot-
kała się z odmową poinformowała nas, 
miejscowych księży, że postanowiła wal-
czyć dalej i podjąć okupację szkoły (6 mar-
ca 1984 r.). Budynek szkoły został otoczo-
ny oddziałem ZOMO liczącym ok. 140 osób 
(tyle obiadów zamówili potem w miejsco-
wej restauracji). Ok. godz. 21 w szkole po-
jawił się dyrektor z prokuratorem, zagroził 
sankcjami karnymi i wkroczeniem oddziału 
ZOMO (Zmilitaryzowane Oddziały Milicji 
Obywatelskiej). Młodzież opuściła szkołę
i ruszyła w stronę kościoła w Garwolinie. 
Na wysokości CPN, na szosie między Gar-

wolinem a Miętnem zatrzyma-
ło ich ZOMO. Przez łączników, 
którymi byli ministranci czy 
okoliczni mieszkańcy młodzi 
zostali poinformowani, żeby 
wracali do internatu, a na-
stępnego dnia rano, żeby zja-
wili się w Kościele na Mszy św.
W Garwolinie w tym czasie
o 22.30 biły dzwony i schodzili 
się mieszkańcy, wszyscy ruszyli 
w stronę Miętnego, lecz i ich 
zatrzymali zomowcy. Dyrektor 
podjął decyzję o zawieszeniu 
zajęć do odwołania… Przy 
parafii zorganizowaliśmy im 
zajęcia z profesorami z Uni-
wersytetu, na których młodzież 
maturalna przygotowywała się

do egzaminów, wspomina Ks. Żarski. Wrę-
czyliśmy im krzyże, które nosili na pier-
siach, jako obrońcy krzyży z Miętnego. Oni 
musieli udźwignąć ogromny psychiczny 
koszt, ale zachowali się pięknie i… zwy-
ciężyli. W wyniku kompromisu z władzami 
do szkoły, do pomieszczenia biblioteczne-
go wrócił jeden krzyż. Tam się spotykali na 
dużych przerwach, śpiewali pieśni religij-
ne, palili lampki i stawiali kwiaty. Powsta-
ło tam małe szkolne sanktuarium, kończy 
wspomnienie ks. Żarski, który uczestniczy 
w obchodach rocznicowych w Miętnem. 
W tym roku z okazji 25. rocznicy 25 mar-
ca 2009 r. odbędzie się sesja historyczna, 
Msza św. celebrowana przez Bp. Zbignie-
wa Kiernikowskiego, recital Michała Bajora 
i Zjazd Absolwentów… 

Przeciw sobie mieli ZOMO, SB, Urząd do Spraw Wyznań, dyrektora posłusznego   
PZPR w Garwolinie. Za sobą modlitwę Kościoła, Biskupa siedleckiego Jana Ma-
zura, który podjął post o chlebie i wodzie w ich intencji, rodziców i kilka osób 
z grona nauczycielskiego. Pięciuset młodych ludzi z Zespołu Szkół Rolniczych
w Miętnem k. Garwolina po Apelu, na którym dyrektor mówił im o „bożku
laickości ”, który ma panować w szkole, oni zgodnie zaśpiewali: My chcemy Boga 
w książce, w szkole. Walka, o krzyże zdjęte ze ścian ośmiu pracowni w ZSR w Mięt-
nem rozpoczęła się 19 grudnia 1983 r., a zakończyła 9 kwietnia 1984 r.

 25 lat temu w Miętnem…

Katechezy marcowe ks. bp. Jana Mazura w kosciele pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Garwolinie podczas zawieszenia szkoły

Ulotki wykonane na powielaczu i rozdawane po 
katechezach marcowych, głoszonych przez ks. bpa 
Jana Mazura
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przed ludźmi, tego Ja wyznam przed Oj-
cem”. Biskup Jan Mazur spotykał się wie-
lokrotnie z władzami w sprawie powrotu 
krzyży do sal lekcyjnych, tam „gdzie Polska 
uczy się i pracuje”. Episkopat wydał specjal-
ne oświadczenie. Protestujących odwiedził 
ks. Jerzy Popiełuszko. Do protestów dołą-
czały się kolejne szkoły w Polsce. Dzięki na-
głośnieniu tych wydarzeń przez zachodnie 
media – „Głos Ameryki”, „Wolną Europę” 
– władze, które użyły przeciw młodzieży
w Miętnem wszystkie możliwe środki przy-
musu (sprawa operacyjna SB pod kryptoni-
mem „Apel”) zawarły ostatecznie kompromis 
z Bp. Janem Mazurem 4-5 kwietnia1984 r.
Bp J. Mazur domagał się, aby nikt z mło-
dzieży nie był represjonowany na maturze. 
Ordynariusz siedlecki zażądał również, aby 
minister A. Łopatka wycofał zarządzenia Mi-

nistra Oświaty i Wychowania oraz Ministra 
Rolnictwa zakazujące przyjmowania mło-
dzieży ZSR do innych szkół. Wbrew uzgod-
nieniom, represje dotknęły jednak część 
kadry pedagogicznej i uczniów, którzy nie 
podjęli dalszej nauki w ZSR.

Lekcja Miętnego pozostaje aktualna i dziś,
w czasach agresywnej sekularyzacji, skiero-
wanej przede wszystkim przeciw znakom 
katolickiej tożsamości religijnej. Czy za 
wierność krzyżowi, wartościom, które tak 
jednoznacznie komunikuje, gotowi jesteśmy 
ryzykować kariery, życiową wygodę? Czy 
słychać jeszcze ten śpiew w naszych sumie-
niach: „Nie zdejmę krzyża z mojej ściany… 
nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi 
groził kat, morderca”.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska
8 marca 1984 r., Msza św. po zamknięciu szkoły.
Od prawej: Jarosław Maczkowski, Adam Szymański

– Wróciłam dopiero po zdanej maturze. Spotkaliśmy się całą klasą, 
z naszą ukochaną Wychowawczynią, z kolegami z innych szkół.
I spotykamy się regularnie do dzisiaj. Obchodzimy uroczyście 
kolejne rocznice obrony krzyża w Miętnem, poznajemy rodziny,
które założyli nasi koledzy i koleżanki, spotykamy nauczycieli,
którzy pozostali dla nas wzorem i autorytetem.
Po dwudziestu latach od tamtych wydarzeń wciąż żyje we mnie 
wspomnienie Miętnego. Krzyż jest obecny w moim życiu bardzo 
konkretnie i namacalnie. Z niego płynie moja wiara, miłość i sens 
życia. Dzisiaj wiem, że warto zaryzykować wszystko, aby otrzymać 
jeszcze więcej. Bóg daje obficie. Spośród wielu darów otrzymałam 

P o w r o t y  i  d a r y
bezcenny dar powołania do życia zakonnego. Jestem od wielu
lat osobą konsekrowaną w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów.
Kilkakrotnie spotkałam się z kolejnymi pokoleniami uczniów szkoły 
w Miętnem. Są inni, chociaż właściwie tacy sami jak my. Tak nie-
dawno byliśmy na ich miejscu... Dane nam było przeżyć rzeczy 
wielkie, których wtedy nie byliśmy ani w pełni świadomi, ani god-
ni. Potrafiliśmy jednak podjąć właściwe decyzje i dokonać dobrych 
wyborów. Życzę wszyst kim młodym ludziom, zagubionym w morzu 
propozycji, które daje dzisiejszy świat, aby potrafili wybierać dobro 
i prawdziwe wartości. Życie trzeba przeżyć godnie i sensownie, aby 
ofiara krzyża nie była daremna.                      Ząbki, 17.08.2004 r.

Rekolekcje z inwalidzkiego wózka
Ogromną ciszą, wręcz można powiedzieć „ciszą grobową” rozpoczęły się rekolek-
cje dla Gimnazjum nr 86 im. płk. Ignacego Boernera na warszawskim Boernero-
wie. Bardzo duże wrażenie zrobił na uczestnikach wjazd do parafialnego kościoła 
ojca rekolekcjonisty na wózku inwalidzkim. Z niego to ks. Andrzej Bafeltowski 
SAC, bardzo dzielnie sobie radząc, prowadził posiew słowa wśród młodzieży.
Ojciec rekolekcjonista, w kolejnych dniach świętych ćwiczeń, mówił o sprawach 
fundamentalnych: o cierpieniu, o przebaczeniu, o dziękczynieniu i radości.

W każdym dniu była uroczysta Eucharystia, 
przygotowana przez młodzież pod kierun-
kiem katechizujących w gimnazjum: ks. 
Piotra Pietrzaka i panią Elżbietę Lipnicką
a sprawowana przez proboszcza parafii 
Matki Bożej Ostrobramskiej ks. prałata płk 
Jana Domiana. Były również nabożeństwa: 
pokutne i Drogi Krzyżowej. 
W trakcie rekolekcji pod kierunkiem schol-
li akademickiej WAT, która przygotowała 
oprawę muzyczną rekolekcji, młodzi ludzie 
uczyli się wielu piosenek m.in.: Pójdźmy do 
Jego bram z dziękczynieniem, Duchu Święty 
przyjdź, Idzie mój Pan, Jezus daje nam zba-
wienie i Opowiadanie Anioła.
W ramach spotkań z zaproszonym gościem 
przybyli: Pierwszego dnia pan Marek Łago-
dziński. Opowiedział młodzieży gimnazjal-
nej o działalności Stowarzyszenia „Sławek”, 
które założył i prowadzi. Stawia ono sobie 
za cel pomoc więźniom odbywającym karę 
w zakładzie karnym oraz tym, którzy go 
opuścili i mają poważne trudności z odna-
lezieniem się w wolnym społeczeństwie.
O swoim życiu i jego kolejach mówił, aktual-

nie osadzony i odbywający karę, Mirek – wię-
zień ze Służewca, przestrzegając młodzież 
przed złym wpływem alkoholu, narkotyków 
oraz nieodpowiedniego towarzystwa. 
W drugim dniu rekolekcji uczniowie spotka-
li się z przedstawicielami policji z Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa-Wola, a wykład
z pięknymi prezentacjami poprowadziła pani 
aspirant Agnieszka Makowska, specjalista ds. 
prewencji kryminalnej. Jego tematem było 
życie ludzkie i jego ochrona, w świetle przy-
kazań kościelnych oraz przepisów prawa. 
Na trzeci dzień naszej duchowej drogi 
oczyszczenia, przyjechała do nas grupa po-
szukiwawczo-ratownicza Mazowsze, która 
powstała w 2000 r. w Warszawie. W skład 
grupy wchodzi 28 ratowników różnych spe-
cjalności oraz 7 psów ratowniczych. Do nas 
przybyli: st. kapitan Wiesław Drosio – do-
wódca grupy, kapitan Tomasz Ciok – prze-
wodnik psa Gordona i aspirant Sławomir 
Kochanowicz – przewodnik psa Tapera. 
Strażacy opowiadali młodzieży o grupach 
ratowniczo-poszukujących, o poszukiwa-
niach zaginionych ludzi przy użyciu psów 

oraz o specjalistach wyszkolonych w pracy 
na różnego rodzaju sprzęcie: ratowniczym, 
burzącym, pływającym, tnącym, o ich pracy, 
począwszy od nurków, aż do specjalistów 
wysokościowych.
Oprócz troski o stronę duchową, proboszcz 
parafii ks. prałat płk Jan Domian zatroszczył 
się także o stronę cielesną. Gimnazjaliści 
mieli codziennie półgodzinną przerwę na 
drugie śniadanie. Gorącą herbatę przywo-
zili żołnierze z 3 WBROP, w przygotowaniu 
kanapek pomagali nauczyciele, a wojskową 
grochówkę przygotowała kuchnia WAT. 
Na zakończenie rekolekcji młodzież wyrazi-
ła swą wdzięczność ks. Andrzejowi poprzez 
kwiaty i gromkie oklaski, a ks. proboszcz 
ofiarował ojcu rekolekcjoniście pelerynę ofi-
cerską.

ks. por. Witold Mach 
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Wikariusz Generalny powitał przybyłych do 
Świątyni wojskowej gości, a wśród nich do-
wódcę pułku płk. Piotra Chudzika, zastępcę 
dowódcy ppłk. Krzysztofa Zakrzewskiego oraz 
szefa sztabu ppłk. Wiesława Rogulskiego.

W imieniu Biskupa Polowego podziękował 
jednostce za życzliwą postawę do duszpa-
sterstwa wojskowego: „Są samochody, kie-
rowcy, możemy sprawnie prowadzić nasze 
duszpasterstwo w szerokim wymiarze”.
„Wraz z kapelanem 10 Warszawskiego Pułku 
Samochodowego (10 WPS) ks. kpt. Krzysz-
tofem Kacorzykiem i kapelanem Batalionu 
Reprezentacyjnego WP ks. kpt. Mateuszem 
Hebdą chcemy dziękować Bogu za waszą 
służbę na rzecz całego DGW i wszystkich 
Instytucji Centralnych MON, upraszając 
Go o łaskę zdrowia i pomyślności zarówno
w służbie, jak i w waszym życiu osobistym” 
– powiedział ks. Żarski. 
W homilii duszpasterz pułku podkreślił: 
„Przychodzimy przed oblicze Matki Bożej, 
aby zobaczyć to, co jest święte. Dlatego 
dzisiaj w Katedrze jest z nami sztandar jed-
nostki, bo to rzecz święta; na sztandar żoł-
nierze składają przysięgę wojskową, na nim 
wyszyte są słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna....”. 
I dodał: „Przychodzimy, aby mówić o tym, co 
święte, o tradycji, także o patronie jednostki 
– mjr. Stefanie Starzyńskim, który był czło-
wiekiem niezwykłym. Mając takiego patrona 
jesteśmy zobowiązani do przejęcia wszyst-
kich cech tego człowieka, które świadczyły
o jego wielkości....”. 
Kapelan złożył także podziękowania rodzi-
nom żołnierzy służących w 10 Warszawskim 
Pułku Samochodowym. „Wiemy ile czasu je-
steście na służbie i nie macie czasu na inne 
obowiązki. Dziękujemy Bogu za poświęcenie 

waszych bliskich, za nieprzespane noce, bo 
dzięki tej cichej służbie wy możecie realizo-
wać swoje posłannictwo”.
Po południu z okazji Święta odbył się uro-
czysty apel na terenie siedziby jednostki. 

Dowódca płk Chudzik powitał licznie zgro-
madzonych gości, m.in. przedstawicieli 
Instytucji Centralnych MON, dyrektorów 
departamentów, agencji, reprezentację Szta-
bu Generalnego WP, dowództw rodzajów 
wojsk, Żandarmerii Wojskowej, obecnego
i byłego Dowódcę Garnizonu Warszawa; 
gen. bryg. Kazimierza Gilarskiego i gen. dyw. 
Jana Klejszmita, władze samorządowe stolicy, 
przedstawicieli Komitetu Honorowego Fun-
dacji Sztandaru 10 WPS i Komitetu Pamięci 
mjr. Stefana Starzyńskiego, reprezentację 

Wojskowych Organów Ścigania i Sprawie-
dliwości Garnizonu Stołecznego i MSWiA, 
przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciw-
pożarowej, Policji, Straży Miejskiej, komba-
tantów. 
„Witam wszystkich gości i przyjaciół pułku. 
Państwa obecność stanowi dla nas zaszczyt, 
podkreśla rangę dzisiejszej uroczystości oraz 
społeczny wymiar naszej służby” – podkre-
ślił płk Chudzik. „Żołnierzy i pracowników 
wojska 10 WPS stać jest, aby z honorem 
wywiązywać się ze swoich obowiązków 
(...). Z pełnym zaangażowaniem, okazując 
swój żołnierski i fachowy kunszt na wyso-
kim poziomie wykonujemy swoje obowiązki 
logistycznego i transportowego zabezpie-
czenia Instytucji Centralnych MON, Sztabu 
Generalnego WP, DGW oraz jednostek i in-
stytucji im podległych, przejeżdżając rocz-
nie ponad 5 milionów kilometrów” – mówił
z dumą dowódca jednostki. Złożył także swo-
im podwładnym serdeczne podziękowania 
za ogromny wkład pracy i zaangażowanie 
w realizację stojących przed pułkiem trud-
nych zadań. „Szczególnie gorąco pozdra-
wiam wszystkich żołnierzy, którzy powrócili 
lub pełnią służbę w misjach w Afganistanie, 
Libanie, Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. 
Swoje trudne zadania wykonaliście i wy-
konujecie wzorowo, godnie reprezentując 
pułk i wojska DGW w oczach przełożonych 
i przedstawicieli innych państw”. 

Gen. Gilarski dołączając się do podzięko-
wań, podkreślił, że 10 WPS jest dobrą wi-
zytówką DGW. Zaznaczył, że pułk stanowi 
ważne ogniwo nie tylko w strukturach DGW, 
ale w wyniku zadań, które wykonuje, także
w całych Siłach Zbrojnych. Generał wraz ze 
swoim poprzednikiem i dowódcą 10 WPS 
wręczył wyróżnienia, przyznane za szczegól-
ne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służ-
bowych, a uroczystość zakończyła defilada 
pododdziałów.

Anna Tokarska

Święto 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego
Z okazji Święta jednostki, obchodzonego dorocznie 13 marca, w rocznicę rozpoczęcia 
w 1919 r. formowania 1 Dywizjonu Samochodowego Warszawa, w Katedrze Polowej 
WP odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył Wikariusz Generalny 
Biskupa Polowego ks. prał. płk Sławomir Żarski.
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Myœli
nieprzedawnione

„Największym wyrzutem dla was
jest krzyk nienarodzonego dziecka...

Dla mnie narody, które zalegalizowały zabijanie,
są najbiedniejszymi krajami, bo boją się dziecka”.

Matka Teresa z Kalkuty

Niebanalne
życiorysy

Ludwika urodziła się 
w Paryżu 12 sierpnia 
1591 r. Jej ojciec był 
radcą parlamentu 
francuskiego. Całą 
niemal młodość 
spędziła Ludwika
w internatach za-

konnych: najpierw w luksusowym sióstr 
dominikanek z Poissy, gdzie przebywała 
do 13 roku życia, potem zaś w znacznie 
skromniejszym internacie w Paryżu. Za po-
radą krewnych wyszła za Antoniego Le Gras, 
sekretarza królowej Anny Medycejskiej. Nie 
miała jednak z nim szczęścia. Mąż był ner-
wowy, gwałtowny, nadto na skutek schizo-

frenii utracił intratną posadę. Zmarł młodo 
w roku 1625. Pod kierownictwem św. Fran-
ciszka Salezego i św. Wincentego a Paulo 
św. Ludwika czyniła duże postępy na drodze 
doskonałości chrześcijańskiej.
Wincenty a Paulo ustanowił Ludwikę naj-
pierw wizytatorką bractw miłosierdzia. Lu-
dwika wywiązała się z tego zadania bardzo 
dobrze, odwiedzając poszczególne placów-
ki, instruując, usuwając nadużycia, zapala-
jąc do miłosierdzia. Wtedy św. Wincenty 
powierzył Ludwice opiekę bezpośrednią nad 
„Córkami Miłości”. Były to proste, wiejskie 
dziewczęta, które miały dobrą wolę, ale naj-
częściej nie miały pojęcia, jak się przy cho-
rych i ubogich zachować. W taki to sposób 

Święta Ludwika de Marillac, zakonnica
zrodziło się wielkie dzieło, nowa rodzina 
zakonna „Sióstr Miłosierdzia”, zwana popu-
larnie szarytkami. Za dzień narodzin zgro-
madzenia uważa się 25 marca 1642 roku, 
kiedy to pierwsze cztery siostry wraz z panią 
Le Gras złożyły swoje śluby na ręce św. Win-
centego.
Ludwika zmarła 15 marca 1660 roku, gdy 
miała 69 lat. Na chwałę ołtarzy musiała dłu-
go czekać: beatyfikował ją papież Benedykt 
XV w roku 1920, a kanonizował papież Pius 
XI w 1934 roku. Papież Jan XXIII ogłosił św. 
Ludwikę patronką służby socjalnej (1960). 
Relikwie Świętej spoczywają w kaplicy domu 
macierzystego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu.

(źródło: brewiarz.pl)

Święto 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego

Okres Wielkiego Postu obfituje w wartościo-
we pieśni. Prezentowane dzisiaj nagranie 
firmy DUX ukazuje polskie pieśni pasyjne po-
chodzące z XVI wieku. 
W dołączonym do nagrania komentarzu czy-
tamy, że płyta Media vita – pośrodku żywota 
to rezultat piętnastoletniej pracy zespołu Bor-
nus Consort nad pieśniami pasyjnymi na grun-
cie formalnym i estetycznym i teologicznym. 
W ułożeniu programu artyści posłużyli się 
schematem zaczerpniętym z tradycji mona-
stycznej ujętym w cztery etapy spotkania 
człowieka z Bogiem:

go, zespół wokalny Bornus Consort. Grupa 
powstała jako próba wskrzeszenia działa-
jącej od XVI wieku na krakowskim Wawelu 
kapeli rorantystów. Zespół specja lizuje się
w wykonywaniu polskiej muzyki dawnej –
od średniowiecza po epokę baroku.
Płyta pokazuje wielkie bogactwo staropol-
skich pieśni pasyjnych. Niech to nagranie bę-
dzie pomocne w przeżywaniu i kontemplacji 
Tajemnicy Zbawienia. 

Leszek Mateusz Gorecki  

1.  lectio – świadectwo, przedstawienie 
faktów przy pomocy proroctwa Izajasza
i Ewangelii 

2.  meditatio – rozważanie przyczyn i istoty 
zdarzeń rozważanie cierpienia oczyma 
Matki Zbawiciela, Maryi 

3.  oratio – wszystkie przedstawione tu pie-
śni zawierają w zakończeniu krótką mo-
dlitwę. 

4.  contemplatio – pełna i głęboka kontem-
placja Męki Pańskiej.

Wykonawcą nagrania jest, założony w roku 
1981 przez Marcina Bornusa-Szczycińskie-

Media Vita – Polish passion songs
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Ktoś mógłby zadać pytanie, czy w dzi-
siejszych czasach wypada pisać o piekle? 
Dla jednych jest to czysta abstrakcja,
a dla drugich temat wywołujący co naj-
mniej uśmiech politowania. A przecież 
jest to prawda wiary katolickiej.

Są też tacy, którzy mówią, że pisanie o pie-
kle wzbudza niepotrzebne lęki i nie warto 
go poruszać. Według tej zasady – to równie 
dobrze, można by zlikwidować na przykład 
wszystkie ostrzeżenia znajdujące się na ta-
bliczkach ostrzegających przed możliwo-
ścią porażenia prądem itp. Piekło – nieste-
ty – jest rzeczywistością…. Wielu spośród 
świętych doświadczyło możliwości krótkie-
go przebywania w piekle i to głównie po 

to, aby zaświadczyć o jego istnieniu. Ich 
relacje z tego miejsca wiecznych cierpień są 
wstrząsające. Nie łudźmy się, nie powątpie-
wajmy – to wszystko jest prawdą! Wszyscy, 
którzy nie wierzą w piekło – są w błędzie! 
Jedną z Tych osób, która mogła przekonać 
się o istnieniu piekła była Św. Teresa z Avila 
(1515-1582), hiszpańska zakonnica, kar-
melitanka. Według Św. Teresy z Avila żadne 
słowa nie są w stanie dać wyobrażenia na 
temat piekła. Wszystko, co można słyszeć
o piekle, wszystko, co opowiadają nam księ-
gi o rozmaitych karach i męczarniach, któ-
re szatani zadają potępieńcom, wszystko to 
jest niczym w porównaniu z rzeczywisto-
ścią. Jest między nimi taka różnica, jak mię-
dzy martwym wizerunkiem, a osobą żyjącą. 

Wizja piek³a wed³ug œw. Teresy z Avila…
Podczas jednego z widzeń Święta Teresa
z Avila została przeniesiona z ciałem i duszą 
do piekła. Pan Jezus pozwolił Jej zobaczyć 
miejsce, w którym znalazłaby się w piekle, 
gdyby pozostała w życiu świeckim i podą-
żała za swymi skłonnościami do grzechu. 
Przypatrzmy się czego tam doświadczyła. 
Znalazła się nagle w jakimś strasznym lo-
chu, zamknięta w ciasnym kąciku wydrą-
żonym w ścianie. Wejście do tej męczarni 
podobne było do pieca, bardzo niskiego, 
ciemnego i ciasnego. Dno stanowiła obrzy-
dliwa kałuża, nieznośnie śmierdząca, którą 
wypełniały jadowite gady. Dalej Św. Teresa 
z Avila opisuje cierpienia jakich tam zazna-
ła stwierdzając, że żadne porównanie nie 
jest w stanie dać stosownego wyobrażenia. 
Tego po prostu nie da się pojąć. Odczuwała 
w swej duszy jakiś ogień, trudny do opisa-
nia, który powodował, że całe Jej ciało wiło 
się w okropnych boleściach. Mówi Ona, że 
w swym ziemskim życiu doznawała wielu 
cierpień, między innymi kurczenia się ner-
wów, które powodują zdaniem lekarzy ból 
najcięższy, jaki może być. Boleści te jednak 
są niczym w porównaniu z tym, czego do-
znała w piekle. Tym co dopełniało miary, 
była pewność, że te cierpienia będą trwać 
do końca i bez żadnej ulgi. Lecz te męczar-
nie ciała są niczym w porównaniu z kona-
niem duszy. Jest to trwoga, udręczenie,
straszny rozpaczliwy smutek i ściśnienie 
serca tak dotkliwe, że jak stwierdza Św. Te-
resa, na próżno siliłabym się to opisać. Do-
daje, że w każdej chwili cierpi się – trwogę 
śmiertelną. Nie ma słów, aby wyrazić ten 
ogień wewnętrzny i tę rozpacz… Wszystko 
cię tam dusi, ani promyka światła, tylko 
ciemność najczarniejszej nocy. Mimo tego, 
widać wszystko, co może być najwstrętniej-
sze dla oczu. Oprócz ognia i ciemności są 
w piekle także inne kary i męki. Wymaga 
tego sprawiedliwość Boża według słów Pi-
sma Świętego: „Przez co kto grzeszy, przez 
to i karany bywa” (Mdr 11,16). Św. Teresa 
pisze, że gdy po latach wspomina to wi-
dzenie, to taki przestrach Ją przejmuje, że 
krew w żyłach się ścina. Dodaje następnie, 
że: „wśród doświadczeń i boleści wystarczy 
mi tylko przywołać sobie to wspomnienie
i zaraz wszystko, co na tym świecie można 
cierpieć, wydaje się jakby niczym. Docho-
dzę nawet do przekonania, że skarżymy się 
zupełnie bez powodu”. W ognistej otchła-
ni piekielnej pomnożeniem cierpień jest 
także ciągłe przebywanie w obrzydliwym 
towarzystwie szatana i innych diabłów. 
Wystrzegajmy się więc wszelkiego grzechu,
a w szczególności grzechu śmiertelnego, 
aby nie było za późno! Wiemy, że miłosier-
dzie Boże jest niezgłębione, gdyż Bóg po-
wiedział: „…tego, który do Mnie przyjdzie, 
z pewnością precz nie wypędzę” (J 6,37), 
ale także zapewnił, że „odda każdemu we-
dług uczynków jego” (Mt 16,27). Pamiętaj-
my o tym…
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Wizja piek³a wed³ug œw. Teresy z Avila…

23 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Jarocinie naukę ukończy 60. absol-
wentów Liceum Ogólnokształcącego z przy-
sposobieniem wojskowym. W 2006 roku w 
Jarocinie podjęto decyzję o otwarciu nowego 
kierunku kształcenia. – Używając wojskowego 
żargonu, można powiedzieć, że był to strzał 
w dziesiątkę – mówi dyrektor szkoły – Witold 
Bierła – każdego roku o przyjęcie do liceum 
wojskowego ubiega się wielu uczniów, na 
ogół na jedno miejsce przypada dwóch kan-
dydatów. Przeprowadzony wśród gimnazjali-
stów sondaż pokazał, że i w tym roku zain-
teresowanie tym kierunkiem będzie znaczne. 
Niewątpliwie przyczyniła się do tego decyzja 
o uzawodowieniu polskiej armii. Młodzi ludzie 
coraz częściej wiążą swoją przyszłość z woj-
skiem. Nauka w naszym liceum daje nie tylko 
wykształcenie ogólne, ale również przedsmak 
pracy w armii. Na pewno uczniowie liceum 
wojskowego będą dokonywali bardziej świa-
domych wyborów. Na własnej skórze do-
świadczyli trudów żołnierskiego życia. Gros 
tegorocznych maturzystów będzie ubiegało 
się o przyjęcie na uczelnie wojskowe, wielu 
myśli o wstąpieniu do wojska, niektórzy chcą 
związać swoją przyszłość z policją. Jednym 
słowem ostatnie trzy lata utwierdziły uczniów 
w przekonaniu, że chcą związać swoją przy-
szłość ze służbami mundurowymi. 
Pojawienie się w 2006 roku na ulicach Jaroci-
na uczniów (szczególnie dziewcząt) w mun-
durach wywoływało nie lada sensację. Dziś 
nikogo już nie dziwi widok 16-latków w mun-
durach. Młodzi „żołnierze” na stałe wpisali 
się w krajobraz miasta. Można ich zobaczyć 
podczas świąt narodowych. Sami uczniowie 
zauważają, że były to dla nich szczególne 
lekcje patriotyzmu. – Podczas uroczystości sta-
waliśmy obok prawdziwych żołnierzy – mówi 

uczennica klasy III – mogliśmy poczuć, że 
jesteśmy cząstką armii, to było fascynu-
jące. Młodzież podkreśla, że nauczyciele 
jarocińskiej „Dwójki” i oficerowie z 16 Ba-
talionu Remontu Lotnisk w Jarocinie 
wpoili im dyscyplinę i szacunek do mun-
duru. Uczniowie w pierwszej klasie nie 
uświadamiali sobie jeszcze, czym jest 
mundur. Przez trzy lata dorośli. – Dziś 
mam świadomość tego, co wiąże się
z noszeniem munduru. To nie tylko ubra-
nie – stwierdza uczeń klasy III – To od-
powiedzialność, szacunek dla ojczyzny, 
gotowość do poświęceń. Jestem dumny, 
że jako jeden z nielicznych mogę nosić 
na ramieniu biało-czerwoną flagę. 
Wszystkim, i uczniom, i nauczycielom wy-
daje się, że tegoroczni maturzyści naukę 
rozpoczęli dopiero przed kilkoma miesią-
cami. Trzy lata minęły błyskawicznie. Być 
może dlatego, że czas spędzony w szkole 
był wypełniony różnorodnymi zajęciami. 
Ćwiczenia z musztry, terenoznawstwa, 
taktyki zajmowały wiele godzin przyspo-
sobienia wojskowego. Uczniowie wzięli 
również udział w kursie samoobrony, 
który, jak sami podkreślają, dodał im 
pewności siebie i nauczył radzenia sobie 
w sytuacjach zagrożenia życia. 
Jednak prawdziwą szkołą żołnierskie-
go życia był zorganizowany w czerwcu 
2007 roku obóz w Machlinach. Młodzież 
nocowała w wojskowych namiotach, 
pełniła całodobowe warty, uczestniczyła
w nocnych alarmach. W pamięci uczniów 
pozostały wymagające dużej sprawności 
fizycznej zajęcia w Ośrodku Sprawności Fizycz-
nej oraz godziny spędzone na strzelnicy. Szcze-
gólne wrażenie zrobiło na nich miejsce tra-
gicznej w skutkach katastrofy samolotu CASA. 
Młodzież oddała hołd poległym pilotom. 

Ojciec Marek Janus – kapelan jarocińskiej jed-
nostki podkreśla, że tego typu klasy, jak liceum 
wojskowe, są w dzisiejszej Polsce niezwykle
potrzebne. – To najlepsza promocja wojska 
wśród młodzieży – mówi ojciec Marek Janus 
– Uczniowie obserwują codzienne życie żoł-
nierzy. W ich wypadku wstąpienie do armii 
zawodowej nie będzie przypadkowe. Trzy lata 
w tego typu szkole sprawiły, że ci młodzi ludzie 
wiedzą, co wiąże się z pracą w wojsku. Niektó-
rzy będą ubiegali się o przyjęcia na wojskowe 
uczelnie. Może warto by pomyśleć, żeby przy 
rekrutacji absolwentów takich właśnie szkół 
dodatkowo premiować. 
Dla uczniów liceum wojskowego czas spę-
dzony w jarocińskiej „Dwójce” nie był cza-
sem straconym. Uświadomili oni sobie, że 
przed trzema laty podjęli trafne decyzje. 
– Trzy lata temu wybrałem tę szkołę, bo tak 
zrobił mój najlepszy kolega. Trochę intereso-
wałem się wojskiem, myślałem nawet o tym, 
aby zostać w przyszłości żołnierzem, ale to 
były tylko marzenia małolata – mówi tego-
roczny maturzysta – Dziś wiem, że wybiera-
jąc tę szkołę, podjąłem, jak do tej pory naj-
lepszą decyzję w życiu. Ta szkoła pomogła mi 
podjąć decyzję dotyczącą mojej przyszłości. 
Wybieram wojsko. 

Dorota Gromada

Zasmakowaæ Wojska

Liceum Wojskowe w Jarocinie
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Chyba jeszcze nigdy świat globalnej finansjery nie rozszedł się ze światem etyki 
– nie mówiąc już o minimalnych kryteriach przyzwoitości – tak drastycznie. Zauwa-
żył to nawet dziennikarz komercyjnego TVN, która przecież z niejednego banku 
chleb jadła: – Ależ to cyniczne – wyrwał mu się komentarz a propos ataku spekula-
cyjnego Banku Goldman end Sachs na osłabienie złotówki. 

I tu musiałam przerwać sobotnie sprzątanie, 
bo własnym uszom i oczom nie mogłam 
uwierzyć. Na tvnowskiej kanapie w poranku 
TVN siedział młody człowiek, mówiący – do-
dajmy – po polsku, wykształcony za polskie 
pieniądze, czytaj złotówki, i rzecze z bez-
troskim uśmiechem: – Ależ to normalne, to 
zasada działania bankowości… Odkurzacz 
wyleciał mi z rąk, które opadły.
Ręce opadają, w sercu dziwne ukłucie,
a w myślach smutna refleksja: czy jest aż tak 
źle? Czy to reprezentatywne myślenie mło-
dych wykształconych Polaków, którzy gotowi 
są już nawet zaprzeć się siebie? Całe szczęście 
i dzięki Bogu ten stan chwilowej bezradno-
ści z domieszką beznadziei nie trwał długo.
W kolejny piątek Wielkiego Postu o godzinie 
20 zobaczyłam w moim parafialnym micha-
lickim kościele na Bemowie inną twarz pol-
skiej wykształconej młodzieży. Kościół cały 
wypełniony młodzieżą akademicką, która 

prowadziła Drogę Krzyżową. Młodzi przygo-
towali rozważania, by przy kolejnych stacjach 
Męki Pańskiej, rozpoznawać ślady świętości 
pozostawione na polskiej ziemi. Ci młodzi 
wiedzą, że tymi śladami warto pójść, żeby 
odnaleźć sens polskości, a więc rozpoznać 
swoją twarz. Twarz, której Chrystus nadał 
swój niepowtarzalny blask prawdy. 
Bo przecież gęby i maski, które młodym 
nakładają cyniczni gracze, dewaluują się 
szybciej niż postępuje krach na światowych 
giełdach. 
Na medialnych areopagach absorbuje się 
dziś uwagę nie tylko młodych, który poseł 
z lewa, prawa i ze środka bardziej ośmieszył 
oponenta, postawił mu bardziej absurdalne 
zarzuty. A tymczasem za plecami nas wszyst-
kich decydują się losy przyszłych pokoleń 
Polaków… Choćby losy ustawy górniczej, 
o gospodarowaniu naszymi największymi 
bogactwami naturalnymi. Może się wkrótce 

okazać, że roztrząsając kolejne „rewelacje” 
posła Palikota, zostaliśmy złupieni do końca. 
Bo łupieniu zawsze towarzyszy ogłupianie.
Czy ci – co dziś decydują o przyszłości pol-
skiej ziemi i polskiego narodu – jeszcze czują 
i pamiętają: 
Schowaj se czerwieńce, I białe talary... / Kto 
przedaje ziemię, / Nie naszej ten wiary!... / 
A kto mi zapłaci / Za tę jasność Bożą, / Co 
w moje okienko / Idzie z każdą zorzą?... / Za 
ten dach słomiany, / Co mi głowy strzeże? /
Za ten dzwon co dzwoni / Rankiem na pacie-
rze? / Za te lasów szumy, / Za te polne kwiaty, 
/ Za ten krzyż pochyły, / Co mi strzeże chaty? 
/ Za wiosenny klekot / Naszego bociana? /
Za tę pieśń spod lasu: / „Oj dana!...oj 
dana!...” / A kto mi zapłaci / Za tę modrą 
wodę? / Za ciepło słoneczne, Za cichą po-
godę? / Za palmę, co pęka / W kwietniową 
niedzielę? / Za gruszę tę polną, / Co długi 
cień ściele? / Za cmentarz rozkwitły / W głóg 
dziki, jak sady, / Gdzie leżą w mogiłkach / 
Ojcowie i dziady?
(fragment wiersza „Chodziły tu Niemce” 
Maria Konopnicka).

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Odkurzacz i banki Fe l ieton

Misja w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej

sułtan plemienia Zaghawa oraz liczni repre-
zentanci organizacji humanitarnych. 
Zastępca dowódcy kontyngentu, ppłk Mar-
cin Michalak, otrzymał z rąk regionalnego 
szefa misji MINURCAT, Nelly Ahoulihoua, 
niebieski beret, będący symbolem zmia-
ny podporządkowania misji. Kiedy chwilę 
później takie same berety włożyli wszyscy 
polscy żołnierze, spotkało się to z aplau-
zem licznych przedstawicieli ONZ biorą-
cych udział w ceremonii przekazania misji.
W swoim wystąpieniu Nelly Ahoulihoua 
serdecznie podziękowała za wszystko, cze-
go żołnierze dokonali w ramach sił EUFOR. 
– Wierzę głęboko – mówiła do polskich i 
chorwackich żołnierzy – że również pod fla-
gą ONZ uda się utrzymać bezpieczeństwo 
na dotychczasowym, stabilnym poziomie, 
który bez wątpienia uzyskaliśmy dzięki Wa-
szej ciężkiej służbie. W trakcie uroczystości 
ppłk Marcin Michalak odznaczył medalami 
ONZ trzech oficerów łącznikowych misji 
MINURCAT, którzy od ponad 6 miesięcy 

pełnią służbę w Czadzie. Mjr Marco Gu-
erron z Ekwadoru i mjr Azat Abdykadyrov
z Kirgistanu oraz polski oficer, kpt. Dariusz 
Mioduszewski, praktycznie od początku 
powstania bazy North Star pomagali w re-
alizacji wspólnych zadań pomiędzy siłami 
EUFOR i misją MINURCAT. 
W zakończonej misji Unii Europejskiej
w Czadzie i Republice Środkowoafrykań-
skiej wzięło udział ponad 3200 żołnierzy
z 26 krajów. Wykonano postawione zadania 
mandatowe, zapewniając bezpieczeństwo 
we wschodnim Czadzie i Republice Środ-
kowoafrykańskiej. Służba żołnierzy EUFOR 
pozwoliła również bezpiecznie działać or-
ganizacjom humanitarnym, niosącym po-
moc uchodźcom z Darfuru. Dzięki aktywnej 
działalności żołnierzy sił EUFOR, udało się 
uniknąć incydentów zbrojnych, które za-
groziłyby życiu i bezpieczeństwu persone-
lu organizacji humanitarnych i uchodźców 
zgromadzonych w obozach. 
Od 15 marca polscy żołnierze, pełniący 
misję w Czadzie, wykonują swoje zadania
w ramach misji ONZ MINURCAT. 

mjr Dariusz Kudlewski, 
oficer prasowy PKW Czad

Zakończyła się misja Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Śrdokowoamerykań-
skiej. We wszystkich bazach EUFOR przeprowadzono ceremonie przekazania od-
powiedzialności za misję siłom ONZ MINURCAT (United Nations Mission in the 
Central African Republic and Chad), które będą ją tam kontynuowały.

Główna uroczystość przekazania odpowie-
dzialności za misję odbyła się w Abeche. 
W obecności pododdziałów ze wszystkich 
kontyngentów biorących udział w misji, akt 
przekazania podpisali: dowódca operacyjny 
sił EUFOR, gen. Patrick Nash (Irlandia) oraz – 
w imieniu sił ONZ MINURCAT – gen. Elbadij 
Kandji (Senegal). Polski Kontyngent Wojsko-
wy reprezentował dowódca PKW, płk Maciej 
Siudak wraz z kompanią wystawioną przez 
żołnierzy 25 BKPow. W uroczystości wzięli 
udział również polscy goście, którzy odwie-
dzili żołnierzy Polskiej Grupy Lotniczej: char-
ge d’affaires Ambasady Polski w Libii Daniel 
Wasilewski oraz poseł Parlamentu Europej-
skiego Janusz Onyszkiewicz. Podczas uro-
czystości w bazie North Star, miejscu stacjo-
nowania sił głównych PKW Czad, uroczyście 
opuszczono flagę Unii Europejskiej i wcią-
gnięto na maszt flagę Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. W ceremonii uczestniczyli 
też lokalni przedstawiciele władz państwo-
wych, z prefektem Iriby na czele, a także 
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Studenci II, III i IV roku kierunku historia – specjalność archiwalna Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach – filia w Piotrkowie Trybunalskim, pod kierunkiem dr. Jerzego Pro-
chwicza, w ramach objazdu archiwów polskich za zgodą jego Ekscelencji Biskupa Polowego 
WP prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego przybyli 10 marca 2009 r. do Ordynariatu Polowego, 
gdzie zapoznali się z zasobem archiwum Kurii Polowej oraz systemem kancelaryjnym sto-
sowanym w Ordynariacie. Studentów Uniwersytetu przyjął w imieniu Biskupa Polowego ks. 
dr płk SG Zbigniew Kępa w Katedrze Polowej WP, w której zapoznał studentów z historią 
Katedry i Ordynariatu Polowego oraz sylwetkami dotychczasowych biskupów polowych. 
Idąc Traktem Królewskim studenci przybyli do siedziby Ordynariatu Polowego, gdzie w imie-
niu Biskupa  gości przyjął kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr Leon Szot, który w krótkim wy-
stąpieniu zapoznał studentów z zadaniami Ordynariatu Polowego. Wizytę zakończyło zwie-
dzenie redakcji czasopisma duszpasterstwa wojskowego „Nasza Służba”.                         jp

Sopot
7 marca br. Ordynariusz Wojskowy udzielił sakramentu bierzmowania 39-gu młodzieży 
uczęszczających do różnych szkół w Sopocie, a przynależących do parafii garnizonowej. 
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej został udzielony podczas Mszy św. pod przewod-
nictwem Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego, celebrowanej także przez ks. prał. kmdr.
Bogusława Wronę – Dziekana Marynarki Wojennej oraz przez ks. prał. kan. Romana Dziado-
sza – proboszcza wojskowej parafii.
W kazaniu Biskup zachęcił młodzież, aby otwarła się na działanie Ducha Świętego. Nawo-
ływał także, aby niosła Dobrą Nowinę rówieśnikom, a także innym ludziom. Ordynariusz 
powierzył młodzieży troskę o krzyż Chrystusa.  Przypomniał czasy, kiedy w Polsce trzeba było 
walczyć, by krzyż mógł znaleźć się nie tylko w prywatnych domach, ale także w szkołach, 
szpitalach i innych instytucjach życia społecznego. 
Parafia pw. św. Jerzego jest parafią wojskowo-cywilną. Posługę proboszcza w tej parafii od 
września 2009 roku spełnia ks. prał. kan. płk Roman Dziadosz. W duszpasterstwo zaangażo-
wani są dwaj wikariusze z Archidiecezji Gdańskiej.                                                             zk

Warszawa
Czterystumetrowiec z Wrocławia, członek reprezentacyjnej sztafety 4 x 400 m z Atlanty 
(1996) i Sydney (2000), srebrny medalista mistrzostw Europy (1998) sierż. Piotr Rysiukiewicz 
otrzymał Nagrodę Fair Play Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego za szlachetną sportową 
postawę za rok 2008. Nagrodę w imieniu Ordynariusza Wojskowego wręczył wojskowe-
mu sportowcowi Wikariusz Biskupa Polowego ks. prałat płk Sławomir Żarski. Uroczystość 
odbyła się 11 marca 2009 r. w Sztabie Generalnym WP podczas corocznej Gali sportu woj-
skowego. 
W spotkaniu uczestniczyli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander 
Szczygło, Minister Krzysztof Sikora, dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Kazimierz 
Gilarski, I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. broni Mieczysław Stachowiak, gen. bro-
ni Lech Konopka, Prezes Wojskowej Federacji Sportu, dyrektor z Ministerstwa Sportu Pani
Guzianowska, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski i in.                      jes 

Bruksela
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. 
dyw. Tadeusz Płoski, przebywający
w Brukseli w związku z przypadającą 
10. rocznicą wstąpienia Polski do NATO, 
udzielił sakramentu bierzmowania mło-
dzieży z rodzin wojskowych z baz z Bruk-
seli, Brunsum, Ramstein, Strasbourga, 
Heidelbergu, Finderup i Mons. Udziele-
nie sakramentu odbyło się w wielonaro-
dowej kaplicy w SHAPE w Mons. Mszę
Świętą w intencji pokoju na świecie wraz 
z Ordynariuszem Wojskowym celebrowa-
li ks. prał. płk Henryk Polak, kapelan przy 
Kwaterze Głównej NATO, ks. mjr Jerzy 
Rząsowski – kapelan Armii Amerykański 
i księża pracujący wśród Polonii w Belgii 
na czele z ks. prałatem Ryszardem Sztyl-
ką – rektorem misji katolickiej w krajach 
Benelexu. Ordynariusza wojskowego po-
witał gen. bryg Andrzej Kaczyński – Polski 
Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy 
SHAPE i poprosił w imieniu młodzieży 
o udzielenie im sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej.
W uroczystości wzięli udział: gen. broni 
Mieczysław Bieniek – doradca ministra 
Obrony Narodowej, kontradmirał Ste-
fan Tandecki z Brunsum, przedstawicie-
le innych armii służących w SHAPE oraz
żołnierze i ich rodziny mieszkający na sta-
łe w Mons.                                            jo

Warszawa
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego, 
corocznie 12 marca, obchodzi się uroczy-
stość konsekracji Katedry. We wszystkich 
innych kościołach diecezji wojskowej
w tym dniu celebruje się Mszę św. ze 
święta – rocznicy konsekracji Katedry.
12 marca 1933 r. odbyła się konsekracja 
odnowionego, katedralnego kościoła 
wojskowego, której dokonał Biskup Polo-
wy Stanisław Gall. 
Poświęcenie Katedry Polowej WP przy ul. 
Długiej było ostatnią posługą duszpaster-
ską pierwszego po odzyskaniu niepod-
ległości Biskupa Polowego Stanisława 
Galla. Tan akt konsekracji najważniejszej 
wojskowej świątyni zwieńczył 14 lat po-
sługi Biskupa Galla.                             jes



Pod stopy krzyża
Dużo cierpiałem ... lecz koniec się zbliża. 

Z uspokojeniem po odbytej męce – 
Pójdę, o Chryste, do stóp twego krzyża 
Wyciągnąć znowu z utęsknieniem ręce 

I witać ciszę zachodzącej zorzy, 
Która mnie w prochu u stóp Twych położy.

     Adam Asnyk
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