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„Stanę pod krzyżem, bo krzyż moje męstwo,
Krzyż moja siła i moje zwycięstwo”  

 (z pieśni wielkopostnej)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
W ubiegłą środę, podczas pokutnego obrzędu 
Środy Popielcowej, rozpoczęliśmy Wielki Post – 
czas duchowej odnowy, przygotowującej [nas] 
do dorocznych obchodów Wielkanocy. Cóż jed-
nak oznacza wejście na drogę wielkopostną? 
Pokazuje nam to Ewangelia dzisiejszej niedzieli 
w opowieści o kuszeniu Jezusa na pustyni. 
Św. Łukasz Ewangelista opowiada, że Jezus, 
po przyjęciu chrztu z rąk Jana, „pełen Ducha 
Świętego powrócił znad Jordanu i przebywał 
w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, 
gdzie był kuszony przez diabła” (Łk 4, 1-2). Wi-
doczny jest nacisk na fakt, że kuszenie nie było 
zdarzeniem przypadkowym, lecz następstwem 
decyzji Jezusa, aby nadal prowadzić misję, po-
wierzoną Mu przez Ojca, aby przeżyć do końca 
swoją rzeczywistość Syna umiłowanego, który 
całkowicie pokłada w Nim nadzieję.
Chrystus przyszedł na świat, aby wyzwolić nas 
od grzechu i od dwuznacznego uroku planowa-
nia naszego życia bez Boga. Uczynił to nie przez 
górnolotne deklaracje, ale przez osobistą walkę 
z Kusicielem, aż po Krzyż. Przykład ten dotyczy 
wszystkich: świat można poprawić, zaczynając 
od samego siebie, zmieniając z pomocą Bożej 
łaski to, co nie układa się we własnym życiu.
Spośród trzech pokus, na jakie Szatan wystawia 
Jezusa, pierwsza bierze początek z głodu, czyli 
z potrzeby materialnej. „Jeśli jesteś Synem Bo-
żym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się 
chlebem”. Ale Jezus odpowiada: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek” (Łk 4, 3-4; por. Pwt 8,3). 
Z kolei Diabeł pokazuje Jezusowi wszystkie 
królestwa ziemi i mówi: wszystko to będzie 
twoje, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Jest 
to pokusa władzy, którą Jezus demaskuje i od-
rzuca: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon” (por. Łk 4, 5-8; Dt 6,13). Wreszcie Ku-

siciel proponuje Jezusowi, by dokonał spekta-
kularnego cudu, rzucając się z wysokiego muru 
Świątyni i rozkazując aniołom, by Go uratowały, 
tak aby wszyscy uwierzyli w Niego. Jezus jednak 
odpowiada, że Boga nie wolno wystawiać na 
próbę (por. Pwt 6, 16).
Odwołując się nadal do Pisma Świętego, przed-
kłada On nad kryteria ludzkie jedyne prawdziwe 
kryterium: posłuszeństwo woli Bożej. To rów-
nież jest dla nas podstawową nauką: jeśli mamy 
w umyśle i w sercu Słowo Boże i jeśli wkracza 
ono w nasze życie, możemy odepchnąć wszel-
kiego rodzaju złudzenia Kusiciela. Ponadto z ca-
łego opowiadania wynika wyraźnie obraz Chry-
stusa jako nowego Adama, pokornego Syna 
Boga, posłusznego Ojcu, w przeciwieństwie do 
Adama i Ewy, którzy w rajskim ogrodzie dali się 
zwieść duchowi zła.
Wielki Post jest jakby długim „wycofaniem się”, 
podczas którego można powrócić do siebie 
i wsłuchać się w głos Boga, aby przezwyciężyć 
pokusy Złego. Jest to czas duchowych „zawo-
dów”, który należy przeżywać wraz z Jezusem, 
nie z dumą i zarozumiałością, lecz posługując 
się bronią wiary, to znaczy modlitwą, słucha-
niem Słowa Bożego i pokutą. W ten sposób 
możemy dojść do świętowania Wielkanocy 
w prawdzie, gotowi do odnowienia przyrze-
czeń naszego Chrztu świętego.
Niech pomoże nam Maryja Panna, abyśmy – 
prowadzeni przez Ducha Świętego – z radoś- 
cią i owocnie przeżywali ten czas łaski. Niech 
wstawia się w szczególności za mną i moimi 
współpracownikami z Kurii Rzymskiej, którzy 
dziś wieczorem rozpoczniemy rekolekcje wiel-
kopostne.

Benedykt XVI, Watykan,
21 lutego 2010 r.

Na okładce:
Droga Krzyżowa ulicami Warszawy, 
10 kwietnia 2009 roku

„...przezwyciężyć pokusy Złego”

PAPIESKIE 
INTENCJE 
MISYJNE 
NA MARZEC

Aby Kościoły w Afryce były znakiem 
i narzędziem pojednania oraz sprawie-
dliwości we wszystkich regionach kon-
tynentu.

19 marca – Uroczystość Św. Józefa 
Oblubieńca NMP
Tego Wielkiego człowieka nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Jego troska o Jezusa i Maryję,  
opieka nad Świętą Rodziną zastępują wszyst-
kie opisy. Józefa nie trzeba wychwalać i podzi-
wiać, ale uczyć się od niego trwać przy Jezu-
sie, nawet gdy nas nikt nie zauważa.

21 marca – V Niedziela Wielkiego Postu
„I ja cię nie potępiam”. A oni spodziewali się 
czegoś innego, przecież to grzesznice. Liczą 
na ciężką reprymendę i stanowcze potępienie. 
Chrystus nie idzie za naszymi oczekiwaniami. 
Wpatruje się w dusze człowieka i szuka do-
bra, czasem bardzo przykrytego przez grzech. 
Jeśli znajdzie odrobinę chęci z ludzkiej stro-
ny, wyciągnie bez wahania z każdego bagna, 
nawet z tego, do którego ludzie wpychają 
się nawzajem, chcąc pokazać jacy sami są 
doskonali.

25 marca – Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego
Dzień gdy wszystko się zaczęło od zwykłego 
„tak”, jakim Maryja obdarzyła Boskiego po-
słańca Gabriela. „Tak” naszego życia nie musi 
być głośne, ale bardzo wyraźne, bo od niego 
zależy moje bycie lub nie z Bogiem. 

28 marca – Niedziela Palmowa
„Błogosławiony Król, który przychodzi w imię 
Pańskie” woła lud widząc Jezusa. A za mo-
ment przed Piłatem krzyczy: „ukrzyżuj Go, 
ukrzyżuj Go”. Jakże człowiek jest niestabilny, 
gdy jego serce jest puste, gdy pozwala kiero-
wać swoim życiem innym, często tym, którym 
wcale na nim nie zależy. A Jezus stoi i czeka! 
Czeka byś człowieku wreszcie opowiedział 
się! Za kim? Za sobą i swoją przyszłością, któ-
rą może zapewnić ci tylko On!

Oprac. ks. mjr Mateusz Hebda
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Żyjcie według Bożego scenariusza
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski odprawił 6 marca Mszę św. w polskim kościele 
oo. Dominikanów w Brukseli, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 
młodzieży z polskich rodzin wojskowych. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 
przyjęło około 80 dziewcząt i chłopców z Brukseli, Brunsum, Mons, Heidelbergu 
i Ramstein. Ordynariusz wojskowy przebywał z wizytą w Belgii i Holandii wśród 
wojskowych pełniących służbę przy kwaterze głównej i bazach NATO.

W homilii Biskup Tadeusz Płoski zachęcał 
dziewczęta i chłopców do odważnego dawa-
nia świadectwa o Ewangelii w codziennym 
życiu. – Cokolwiek człowiek czyni, zostawia 
ślad w otaczającym świecie – podkreślał. 
– Ślad ten jest świadectwem ducha, wiary 
i przekonań, wartości, nadziei i oczekiwań 
– powiedział. Wskazał postacie Jana Pawła II 
i Matki Teresy z Kalkuty jako przewodników 
„żyjących według Bożego scenariusza”.
Po kazaniu Biskup Płoski udzielił młodzieży 
sakramentu bierzmowania. Ks. płk Henryk 
Polak, kapelan przy Kwaterze Głównej NATO, 
wręczył bierzmowanym krzyże, które będą 
pamiątką przyjęcia sakramentu.
Mszę św. koncelebrowali ks. Tomasz Gryza 
– sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Bruk-
seli, o. Marian Wojciechowski oraz ks. ppłk 
Jan Osiński – sekretarz biskupa polowego.
W uroczystości uczestniczyli Bogusław Wi-
nid, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej 
przy NATO, płk Zbigniew Bochenek, rodziny 
mieszkające w Belgii i pracujący w przedsta-

wicielstwach NATO i Unii Europejskiej. Opra-
wę liturgiczną przygotowała młodzież ze 
Szkoły Europejskiej w Brukseli.
Po komunii gen. bryg. Zdzisław Antczak 
w imieniu rodziców młodzieży bierzmowa-
nej podziękował bp. Płoskiemu za przybycie, 
Eucharystię i udzielenie sakramentu.
Podczas wizyty w Belgii i Holandii Biskup 
Polowy WP spotkał się z ambasadorem Rze-
czypospolitej Polskiej przy Kwaterze Głównej 
NATO Bogusławem Winidem. Ordynariusz 
wojskowy zapoznał ambasadora z aktualną 
sytuacją duszpasterstwa wojskowego naszej 
armii oraz pracami pierwszego synodu Ordy-
nariatu Polowego.
Następnego dnia Ordynariusz wojskowy od-
wiedził wspólnotę Polaków mieszkających 
w Brunssum. Pobyt rozpoczął się od spotka-
nia z żołnierzami służącymi w międzynaro-
dowej bazie. W spotkaniu uczestniczyli: płk 
Bogdan Jaworski – Starszy Narodowy, ppłk 
Marek Syberski – dowódca Polskiego Zespołu 
Łącznikowego w Brunssum. Polscy oficero-

wie przedstawili specyfikę wojskowej służby 
w bazie oraz sytuację polskich – wojskowych 
rodzin, które mieszkają w tym małym, holen-
derskim miasteczku.
Kolejnym punktem wizyty Biskupa Polowe-
go była Eucharystia w kaplicy wojskowej, 
w której – razem z rodzinami – gromadzą się 
na niedzielnych Mszach św. polscy żołnierze 
pełniący służbę w bazach w Brunssum, Ram-
stein oraz Mastrich. Biskupa Płoskiego powi-
tały dzieci z polskiej szkoły w Brunssum.
W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy pod-
kreślił, że czas Wielkiego Postu jest okazją 
do zmian w codziennym życiu. Przypomniał, 
że „post, modlitwa i jałmużna to naprawdę 
skuteczne lekarstwa na nasze grzechy”. Prze-
strzegał przed „zagładą duszy” będącą kon-
sekwencją braku woli do nawrócenia.

Mszę św. zakończyło wspólne zdjęcie ze 
wszystkimi uczestnikami liturgii, oraz indy-
widualne z poszczególnymi rodzinami.
W Eucharystii uczestniczyli płk Bogdan Ja-
worski, płk Kotas – Starszy Narodowy w Geil-
nenkirchen, ppłk Syberski – dowódca Polskie-
go Zespołu Łącznikowego w Brunssum, płk 
Zbigniew Spytek, a także dyrekcja polskiej 
szkoły w Brunssum oraz licznie przybyli żoł-
nierze z rodzinami.

Tekst i zdjęcia: ks. ppłk Jan Osiński
oprac. kes

Wizyta duszpasterska Biskupa Polowego w Belgii i Holandii

Msza św. w kościele oo. Dominikanów w Brukseli

Bogusław Winid, ambasador RP przy NATO 
otrzymał od Biskupa Polowego ryngraf 
z Matką Bożą, Hetmanką Żołnierza Polskiego

Zdjęcie ze wspólnotą parafialną z Brunssum
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Życie na misji nawet mi się podoba
W Afganistanie przebywa od pięciu miesięcy. Praktycznie codziennie wyjeżdża 
na patrole poza bazę. O tym jak wygląda dzień na misji, towarzyszące mu obo-
wiązki, stres i sposoby na radzenie sobie z nim, opowiada st. szer. Paweł Grabas 
ze Zgrupowania Bojowego „Alfa”.

– Który raz jesteś na misji?
To mój pierwszy wyjazd. W sumie to zawsze 
chciałem jechać na misje, zobaczyć świat. 
Gdyby nie to, poszedłbym do policji, albo 
straży granicznej. Do wojska trafiłem w ra-
mach służby zasadniczej. Zostałem na dłu-
żej. Na co dzień służę w Polsko-Ukraińskim 
Batalionie Sił Pokojowych w Przemyślu.

– Teraz mamy późne popołudnie, jak 
wyglądał Twój dzień do tej pory?
Dosłownie 20 minut temu wróciłem z pa-
trolu. Rano wstaję w zależności od pory, 
o której wyjeżdżamy. Nie raz było tak, że 
byłem na nogach już przed 5.00 rano. Dzi-
siaj wstałem po 8.00. O 9.30 mieliśmy apel, 
na którym codziennie poruszane są bieżące 
sprawy. Omawiane są zawsze zadania i pa-
trole na dany dzień. Chwilę po 10.00 apel 
się skończył, więc miałem chwilę dla siebie. 
Przygotowałem broń, magazynki, skrzynki 
z amunicją. Potem coś zjadłem, bo wyjeż-
dżaliśmy w porze obiadowej, więc potem 
nie byłoby już szans na ciepły posiłek. Na 
pół godziny przed wyjazdem muszę być na 
tzw. linii, czyli miejscu, skąd ruszają wozy. 
Sprawdzamy sprzęt, łączność, potem od-
bywa się zbiórka. W jej trakcie dowódca 
patrolu sprawdza obecność, udziela instruk-
tażu, omawia kolejność pojazdów, w jakiej 
wyjadą poza bazę. Przedstawia także zada-
nia, jakie mamy do wykonania. Zanim po-
jazdy opuszczą bazę, wykonywany jest tzw. 
fire -test, czyli sprawdzenie broni.

– Dokąd pojechaliście dzisiaj?
Byliśmy na zmianie służb posterunku OCCP. 
(Operational Coordination Center-Province – 
Centrum Koordynacyjne w prowincji Ghazni). 
Jechałem z tyłu Rosomaka; mamy tam moni-
tory, więc widzimy obraz z kamer na zewnątrz. 
Czasem jeżdżę w MRAPie, jako strzelec na tzw. 
opelotce (właz do desantu). Wtedy obserwu-
ję, co dzieje się dokładnie przede mną.
Wyjazd zajął nam prawie cztery godziny. 
To jednak nie koniec naszych dzisiejszych 
zadań. Pełnimy dyżur w ramach QRF (Quick 
Reaction Force – Siły Szybkiego Reagowa-
nia), musimy być w ciągłej gotowości, nie 
rozstajemy się z radiem.

– Ile czasu trwał Twój najdłuższy wy-
jazd poza bazę?
Jechałem kilkanaście godzin w konwoju do 
Bagram. A najdłuższy mój patrol trwał oko-
ło 8-9 godzin.

– W jaki sposób przygotowujesz się do 
tak długiego wyjazdu?
Zawsze mamy w plecakach suche racje żyw-
nościowe, tak aby móc przetrwać, gdyby 

doszło do jakiegoś incydentu. Zmieniamy 
się na opelotkach. Najgorzej z nas ma  jed-
nak dowódca patrolu, bo jest przecież tylko 
jeden i cały czas musi koordynować naszymi 
działaniami. Dajemy sobie radę; ćwiczenia 
na poligonie przed wyjazdem na misję, nie-
źle dały nam w kość.

– A co ze stresem? Jeździsz codziennie 
w patrolach, a te jak wiemy najbar-
dziej narażone są na atak za pomocą 
IED…
Stres jest, to prawda. Już podczas szkolenia 
przed wyjazdem starałem się go opanować. 
Próbuję o tym nie myśleć, nie zmienię tego 
co będzie, a stres niepotrzebnie wyniszcza 
organizm. Zawsze przed wyjazdem ro-
bię znak krzyża, to dodaje mi sił. Gdy jadę 
w pierwszym pojeździe jako strzelec, bar-
dziej boję się o pozostałych, którzy jadą ze 
mną w wozie. Gdy ja czegoś nie zauważę, 
oni przez to mogą ucierpieć.

– O czym żołnierze rozmawiają ze sobą 
spędzając kilka godzin w pojeździe?
Staramy się nie mówić o zagrożeniu, o tym, 
co nas otacza. Mówimy o naszych prywat-
nych sprawach, o tym, co będziemy robić po 
powrocie do kraju, gdzie pojedziemy.

– Jakie masz plany na resztę dzisiejsze-
go dnia?
Teraz zamierzam iść na siłownię. Wieczorem 
jedziemy na patrol po mieście Ghazni. Po-
trwa około 2-3 godziny. Po powrocie spraw-
dzę sprzęt. Potem skorzystam z Internetu, 
porozmawiam z rodzicami przez Skype, 
z dziewczyną przez Gadu-Gadu. Wychodzę 
z założenia, że trzeba sobie zorganizować 
jak najwięcej zajęć. Gdy człowiek nie ma co 
ze sobą zrobić, to zaczyna rozmyślać, tęsk-
nić…

– Co robisz, gdy masz wolny dzień?
Hmm… Jako takich wolnych dni nie ma. Mój 
dzień wolny wygląda mniej więcej tak: wra-
cam ze służby o 4.00 rano, idę spać. Potem 
oglądam filmy, gdy trafię na jakiś ambitny, 
zapamiętuję tytuł, żeby go po powrocie 
obejrzeć z dziewczyną. Lubię czytać książki, 
ostatnio przeczytałem „Szczelinę” noblistki 
Lessing Doris.
W niedzielę idę do kościoła. Służę do Mszy 
jako ministrant, byłem nim wcześniej w kra-
ju. W piątek spotykam się z organistą by 
przećwiczyć śpiewanie psalmów, a w sobotę 
sprzątam kościół. W Polsce nigdy nie śpie-
wałem psalmów, tylko raz u koleżanki na 
ślubie. Tutaj ksiądz mnie poprosił, więc nie 
mogłem odmówić. Uważam, że Msza świę-
ta oprawiona śpiewem jest piękniejsza.

– Czujesz, że spełniłeś się zawodowo 
będąc tutaj?
Tak, robię to, co chciałem. Udało mi się. Ro-
dzina i znajomi są ze mnie dumni. Pewnie 
jeszcze tu przyjadę. Taki wyjazd to także 
okazja do poznania nowych kultur. Dowie-
działem się więcej na temat Afgańczyków, 
dużo rozmawiam z Amerykanami, dzięki 
temu nie tylko poznaję ich poglądy, ale rów-
nież podszkalam język. Studiuję Stosunki 
Międzynarodowe, myślę, że lepszej praktyki 
nie mogłem mieć. Niedawno na stołówce 
poznałem Macedończyka, dzięki któremu 
dowiedziałem się wiele na temat obyczajów 
na Bałkanach.

– Co zamierzasz robić po powrocie do 
kraju?
Przede wszystkim spędzę jak najwięcej cza-
su z rodziną. Chcę kupić nowy motor, mój 
poprzedni odsprzedaję koledze z plutonu. 
Wrócę na studia, teraz mam urlop dziekań-
ski. A potem? Pewnie zaczniemy przygoto-
wywać się do kolejnego wyjazdu tutaj…

rozmawiała: Anna Pawlak
zdjęcia: st. szer. Paweł Grabas, Anna Pawlak

PKW Afganistan

Żołnierz PKW Afganistan o codziennym życiu podczas misji
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Szedł drogą prawości
W kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej w War-
szawie-Rembertowie 2 marca b.r. pożegnano 
śp. ks. prałata Józefa Urcusa, nestora diecezji 
warszawsko-praskiej. Syn Ziemi Łowickiej, wy-
chowanek warszawskiego Liceum im. Stefana 
Batorego, kolega szkolny wielu z tych, którzy 
stali się „kamieniami rzuconymi na szaniec” 
– z Szarych Szeregów, z Powstania Warszaw-
skiego. W czasie wojny kleryk Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego, wyświę-
cony w 1946 roku na kapłana, był uczestnikiem 
długiej, często trudnej i dramatycznej drogi Ko-
ścioła w powojennych latach. Wikariusz-kate- 
cheta w czasach, kiedy młode pokolenie w szcze-
gólny sposób zagrożone było komunistyczną in-
doktrynacją. Od 1959 roku proboszcz mazowiec-
kich parafii (Franciszków, Długa Kościelna), przez 
długie lata (1971–1993) proboszcz parafii Matki 
Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. 

W kazaniu pogrzebowym ks. abp Sławoj Leszek 
Głodź – metropolita gdański, powiedział, że rember-
towska placówka „bardzo odpowiadała osobowości 
Księdza Prałata – kapłana Chrystusowego, i patrio-
ty polskiego, miłośnika spraw ojczystych, entuzjasty 
i propagatora historii żywej, takiej, która kształtuje 
postawy ludzi, uczy szacunku dla własnego narodu i jego drogi”. 
W czasie pogrzebu wydobyty został jeden, mało znany, ważny wą-
tek posługi kapłańskiej śp. Księdza Prałata w parafi pw. Matki Bo-
żej Zwycięskiej: dyskretna, ale konsekwentna posługa kapłańska 
wobec ludzi wojska, mieszkańców Rembertowa, w czasach, kiedy 
przed Chrystusem zatrzaśnięto drzwi koszar i instytucji wojsko-
wych. Przypomniał o tym ks. bp gen. dyw. Tadeusz Płoski, Biskup 
Polowy Wojska Polskiego, w liście skierowanym do uczestników 
pogrzebu, odczytanym na początku Mszy św. przez ks. płk. Sła-
womira Żarskiego – Wikariusza Generalnego Biskupa Polowego, 
a w kazaniu ks. abp Sławoj Leszek Głodź powiedział: „Szczep wiary 
był mocniejszy, niż wymogi zakazów i rozkazów. Trzeba było taktu, 
dyskrecji, rozwagi, aby tym oczekiwaniom, pragnieniom wychodzić 
naprzeciw. Aby wspomagać kapłańską posługą ludzi wojska. Czynił 
to ks. Józef Urcus. W czasach, kiedy byłem Biskupem Polowym Woj-
ska Polskiego, otrzymałem świadectwa takiej jego postawy. Dzisiaj ten 
szczególny rys postawy zmarłego Księdza Prałata wydobywam, i za 

niego dziękuję”. Dziękowano również śp. Księdzu Prałatowi za obro-
nę w latach PRL-u zagrożonego rozbiórką kościoła garnizonowego, 
dziś świątyni parafii wojskowej pw. Świętego Rafała Kalinowskiego.  
Po przejściu na emeryturę ks. Urcus, zasłużony i kochany kapłan, 
pozostał jako rezydent w swej parafii. Tutaj w 2006 roku obchodził 
jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Wspomagał posługę swego następ-
cy,  ks. prałata Edwarda Żmijewskiego. Był cenionym spowiednikiem, 
wręcz więźniem konfesjonału. Służył rembertowskiej wspólnocie 
z oddaniem i poświęceniem, dopóki sił starczyło. Na drogę wiecz-
ności żegnał zasłużonego kapłana ks. kardynał Józef Glemp, Prymas 
Polski, ks. abp Sławoj Leszek Głodź, metropolita gdański, biskupi 
diecezji warszawsko-praskiej z ks. abp. Henrykiem Hoserem, ok. stu 
pięćdziesięciu kapłanów, rzesze wiernych, pośród nich wielu przed-
stawicieli społeczności wojskowej Rembertowa – generałów, ofice-
rów. Żegnano kapłana, który przez długie lata swej posługi Kościoło-
wi i Ojczyźnie szedł „drogą prawości” (por Prz 16, 31). 

Jędrzej Łukawy

Pożegnanie ks. prałata Józefa Urcusa (3 VIII 1920–25 II 2010)

Na nieludzką ziemię…

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
w Bazylice Archikatedralnej pod przewod-
nictwem arcybiskupa Józefa Michalika, pod-
czas której homilię wygłosił Biskup Polowy 
WP Tadeusz Płoski.
Po zakończeniu liturgii obchody przeniosły 
się na Plac Legionów, gdzie przed dworcem 

ziemię” – rozpoczęło się o godzinie 17.00 na 
bocznicy kolejowej przy ul. Mickiewicza 29. 
Inscenizacja odbyła się niemal w takiej samej 
scenerii i warunkach, jak prawdziwe wywóz-
ki. Uczestnicy mogli obserwować sceny aresz-
towań, zwożenia ludzi, wpychania ich do 
towarowych wagonów oraz odjazdu składu 
na Wschód. Dramaturgię odgrywanych scen 
potęgowała muzyka i komentarz lektora. 
W widowisku wziął udział autentyczny po-
ciąg z wagonami z lat 30-tych, sprowadzony 
specjalnie ze Skansenu Taboru Kolejowego 
w Chabówce, dla którego organizatorzy mu-
sieli zabezpieczyć... 40 000 litrów wody.

Az/oprac. kes

głównym PKP, nastąpiło uroczyste odsłonię-
cie i poświęcenie „Dzwonu Sybiraka”. Serce 
dzwonu z kolebki ludwisarstwa polskiego 
w Przemyślu przekazano na ręce prezesa 
Związku Sybiraków w Przemyślu.
Główna część projektu – plenerowe widowi-
sko teatralno-historyczne pt. „Na nieludzką 

W związku z 70-tą rocznicą wywiezienia obywateli Polski w głąb republik ZSRR 
w 1940 roku, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Przemyskie Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz 
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie zorganizowały 28 lutego wiel-
kie widowisko historyczno-teatralne „Na nieludzką ziemię...”. 10 lutego 1940 roku 
pierwszą falą wywózek rozpoczęła się gehenna Polaków siłą wywożonych w głąb 
ZSRR. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

Kaplica WIM na Szaserów, 11 lutego 2010 roku. Ks. Józef Urcus przyjmuje Komunię świętą
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Niebieska barwa miednojskiej ziemi
Dopiero po 60 latach, 2 września 2000 r., mogłem po raz pierwszy z braćmi 
Ryszardem i Remigiuszem być przy grobie naszego ojca, Wincentego Ko-
nona, Starszego Przodownika Policji Państwowej, komendanta posterun-
ku w Środzie Wielkopolskiej oraz stryja, Władysława Konona, tajnego wy-
wiadowcy Zarządu Wywiadu Policyjnego w Bydgoszczy. Obydwaj bracia 
spotkali się w czasie wojny w obozie w Ostaszkowie, zostali zamordowani 
przez NKWD w Twerze w kwietniu 1940 r. i pogrzebani w miednojskim 
lesie, o czym dowiedzieliśmy się dopiero w roku 1991.

Silne wzruszenia towarzyszące uroczysto-
ściom otwarcia i poświęcenia Polskiego 
Cmentarza Wojennego w Miednoje, będą-
cego materialnym świadectwem tamtych 
wydarzeń, do dziś tylko w części odkłama-
nych i wydobytych z niepamięci, wyzwoliły 
lawinę wspomnień o nadziei, oczekiwaniach 
przez lata na ich powrót, troskach o ich los, 
aż do potwierdzonych dopiero w latach 90-
-tych wiadomości o ich męczeńskiej śmierci 
i miejscu pogrzebania zwłok.
Po uroczystościach otwarcia i poświę-
cenia Polskiego Cmentarza Wojennego  
w Miednoje, miejscu pogrzebania ponad 
sześciu tysięcy ojców, synów i braci rodzin 
policyjnych, którzy zginęli w kwiecie wieku 
wierni Ojczyźnie, zrodziły się i ożyły reflek-
sje oraz wspomnienia o moich najbliższych. 
Refleksje i wspomnienia dotyczące ojca, 
jako człowieka i głowy rodziny, jego służ-
by w latach 1919–1922 w Wojsku Polskim, 
a następnie w latach 1922–1939 służby 
w Policji Państwowej, aż do chwili tragicz-
nej śmierci w Twerze oraz skutkach tego 
faktu dla całego naszego późniejszego ży-
cia i losów całej rodziny oraz każdego z nas 
z osobna.
Ojciec nasz, Wincenty Konon, urodził się 
w 1899 r. w Białymstoku. Brał udział w 
wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony 
Krzyżem Walecznych, nadanym przez Śmi-
głego-Rydza. Został zwolniony z Dowódz-
twa Szwadronu Sztabowego – Dowództwa 

2 Armii w 1922 roku otrzymując świa-
dectwo o treści: „Przez cały przeciąg 
służby wykazał się wielką sumien-
nością w pracy, prawością charakte-
ru. Zasługuje tak, jako żołnierz, jak 
i człowiek na pełne poparcie z powo-
du zalet swego charakteru (…). Na 
wszystkich  stanowiskach wyróżniał 
się zawsze wielkim poświęceniem 
i oddaniem w służbie”.
Bezpośrednio po demobilizacji, od-
zwyczajony od życia w cywilu, ojciec 
wstąpił w 1922 r. do służby w Poli-
cji Państwowej II RP, awansując od 
stopnia posterunkowego do Star-
szego Przodownika.
Służył jako policjant w Białymstoku, 
Grodnie, Druskiennikach, Wrześni, 
a od 1932 r. aż do wybuchu wojny 
w Środzie Wielkopolskiej na stano-
wisku komendanta posterunku Po-
licji Państwowej. Pamiętam okres naszego 
pobytu i służby ojca w Druskiennikach, gdzie 
w latach 1928–1930 był on komendantem 
posterunku PP. Wraz ze swoimi współpra-
cownikami osłaniał w czasie pobytu w Dru-
skiennikach Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przed zagrożeniem przeprowadzenia za-
machów na jego osobę ze strony Litwinów, 
z którymi w tamtym czasie stosunki były 
napięte, a granicę państw stanowiła rzeka 
Niemen, łatwa do sforsowania. Mimo woj-
skowego otoczenia Piłsudskiego, Policja 
w Druskiennikach miała zlecone zadania za-
pewnienia  bezpieczeństwa osobie Marszał-
ka i jego Sztabu wraz z przedstawicielami 
Rządu. Było to zadanie tym bardziej odpo-
wiedzialne i trudne, gdyż Marszałek bardzo 
lubił samotne spacery.
W Druskiennikach ojciec otrzymał w pre-
zencie od Marszałka Piłsudskiego szablę  
z dedykacją. Była ona w naszym domu wiel-
ką pamiątką. W czasie ewakuacji w 1939 r. 
ojciec zostawił ją w Środzie Wielkopolskiej 
u znajomych z prośbą o przechowanie. 
Szabla została jednak  skradziona i po na-
szym powrocie z ewakuacji w październiku 
1939 r., mimo poszukiwań, nie 
udało mi się już szabli odzyskać.
Ojciec był szczęśliwy w udanym 
związku małżeńskim, dochował 
się  czterech synów. Pamiętam, że 
zawsze zachęcał nas do czytania 
książek, sam czytał namiętnie. Czę-
sto zabierał mnie na swoje krótkie  
patrole, na których wypytywał 
o postępy w szkole, harcerstwie, 
informował  mnie o sytuacji w kra-
ju i zagrożeniach, które stawały się  
już coraz bardziej  widoczne.

Idąc za przykładem starszego brata, Włady-
sław Konon również podjął pracę w Policji 
Państwowej, pełniąc do wybuchu wojny 
służbę w Wydziale Śledczym w Bydgoszczy, 
skąd ewakuowany dostał się do niewoli 
radzieckiej i został internowany w obozie 
jenieckim w Ostaszkowie, gdzie spotkał 
się  ze swym bratem Wincentym. Zginął tak 
samo, jak  nasz ojciec, w Twerze w kwietniu 
1940 r.
W 1939 r. ojciec, jak cała Policja, został 
zmobilizowany. Otrzymał rozkaz ewakuacji 
na Wschód. Przed opuszczeniem miasta, 
zgodnie z rozkazem, w dniu 3 września 
1939 r. zorganizował ewakuację ze Środy 
Wielkopolskiej rodzin policyjnych i urzędni-
ków państwowych, m.in. pracowników sta-
rostwa, nauczycieli oraz ich rodzin objętych 
pierwszym rzutem ewakuacji administracji 
rządowej. W tej grupie znalazła się i nasza 
rodzina.
Ostatni raz widziałem ojca właśnie tego 
dnia, 3 września 1939 r., gdy przyszedł nas 
pożegnać przed ewakuacją całej rodziny 
policyjnej, skierowanej rozkazem w kierun-
ku Warszawy. Przy pożegnaniu ojciec odwo-

Władysław Konon (brat Wincentego), zamordowa-
ny w Twerze, obaj spoczywają  w dołach śmierci 
w lesie w Miednoje
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I przyjdzie czas taki, że słońce majowe
Nad cmentarzyskiem swych najlepszych dzieci,
Snopem gorących promieni zaświeci 
A krzew dziś smutnie chylący głowę.
Soków z męczeńskich zaczerpnąwszy kości,
Zakwitnie kwiatem przecudnej młodości
I wyda owoce zdrowe.

Jan Kasprowicz

Wincenty Konon, zamordowany przez NKWD w Twerze 
w kwietniu 1940 r.
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łał mnie na bok i powiedział: „Jesteś teraz 
najstarszym mężczyzną w rodzinie, masz tu 
karabin i amunicję oraz dokumenty ewa-
kuacyjne. Powierzam ci opiekę nad matką 
i braćmi i pamiętaj, dopóki ty żyjesz nic złe-
go nie może im się stać, przyrzeknij”. Przy-
rzekłem i byłem dumny z zaufania, jakim 
obdarzył mnie ojciec powierzając mi opie-
kę nad całą rodziną. Cenę tego zaszczytu  
i zaufania poznałem dosyć szybko, gdy przy-
szło mi podejmować decyzje brzemienne  
w skutki dla całej rodziny. Jeszcze trudniej-
sze okazało się pokonywanie trudności dnia  
powszedniego. Odwrotu już nie było. Za-
czynałem gwałtownie dorastać do zadań 
dyktowanych przez życie. 
Ojciec cieszył się niekłamanym autorytetem 
w społeczeństwie. Doświadczyłem tego 
w czasie wojny i w okresie powojennym 
w zachowaniach ludzi względem mnie 
i naszej rodziny – różnych osób – którzy 
pomagali nam przeżyć w czasie okupacji. 
Pomagali w czasie wojny i po jej zakończe-
niu, przy załatwianiu spraw, nawet prze-
słuchań w UB, rewizjach, mimo, że byłem 
synem tzw. „Granatowego Policjanta”, 
dla których to dzieci pomoc oficjalnie nie 
była mile widziana przez władze polityczne 
i administracyjne PRL.
W czasie pobytu w Szczeniówce usłyszeli-
śmy, że 17 września 1939 r. od Wschodu 
wkroczyli Sowieci. Rósł niepokój o losy ojca. 
Łudziliśmy się, że zdążył on ewakuować 
się do Rumunii lub na Węgry, o czym mó-
wiło się jako kierunkach ewakuacji Wojska  
Polskiego i Policji oraz kierunku ucieczki pol-
skiego dowództwa i rządu.
Przez cały czas wojny i po jej zakończeniu 
staraliśmy się uzyskać jakieś wiadomo-
ści o ojcu. Dowiedzieliśmy się, że został 

wzięty do niewoli przez Armię Radziecką 
w okolicach Równego i odesłany do obozu 
w Kozielsku. Przebywał tam około dwóch 
miesięcy wraz z naszym znajomym ze Środy 
– harcerzem, zmobilizowanym w 1939 r., 
Romanem Żarnowskim, który przekazał 
nam te informacje. Roman, jako prosty żoł-
nierz, został zwolniony z obozu i wrócił do 
Środy, nie wiedząc jednak, co się stało z po-
zostałymi jeńcami. 

Wcześniej, bo w roku 1942, dzięki mojej 
pracy na kolei w Białymstoku, będąc w Woł-
kowysku, gdzie zamieszkiwała część rodzi-
ny ojca, dowiedziałem się od znajomych, że 
otrzymali oni w początkach roku 1940 list 
– jedyny – z obozu w Ostaszkowie, od swe-
go krewnego m.in. z wiadomościami, że ich 
znajomi Wincenty i Władysław Kononowie 
są z nimi razem w Ostaszkowie. Innych 

wiadomości o moim ojcu 
i stryju ci znajomi nie mie-
li. My także nie.
W okresie mojej pracy na 
dworcu kolejowym w Bia-
łymstoku w kwietniu 1943 r. 
usłyszałem specjalny ko-
munikat radia niemieckie-
go. Radio w Berlinie nada-
ło sensacyjnie brzmiący 
oficjalny komunikat rządu 
III Rzeszy, że na terenie 
Białorusi w odległości 
niespełna 200 metrów od 
szosy Witebskiej, na 25 ki- 
lometrze od Smoleńska, 
w lasku katyńskim w po-
bliżu miejscowości Kozie 
Góry, odkryto masowe 
mogiły, w których znajdują 
się zwłoki rozstrzelanych 
polskich jeńców z wrze-
śnia 1939 roku. W komu-
nikacie tym stwierdzono, 
że sprawcą katyńskiego 
mordu jest sowiecki aparat 
bezpieczeństwa (NKWD), 
kierowany przez Ławrentija 
Berię. Był to szok i strach, 
że może tam leżeć również 
nasz ojciec. Śledziłem pra-
sę nadsyłaną na dworzec 
białostocki, zawierającą 

wykazy nazwisk pomordowanych polskich 
oficerów, ekshumowanych w Katyniu. Ojca 
wśród nich nie znalazłem, ale było kilka na-
zwisk znajomych ze Środy Wielkopolskiej.
Poszukiwania ojca przez Polski Czerwony 
Krzyż oraz bezpośrednio przez Czerwony 
Krzyż w Moskwie nie dały rezultatu. W od-
powiedzi otrzymywaliśmy informacje, że 
„śladów jego obecności na terenie ZSRR 
nie stwierdzono”. W odpowiedzi Zarzą-

du Głównego PCK z 1959 r. napisano, że 
w Kartotece Biura Informacji i Poszukiwań 
W. Konon nie figuruje w listach ZSRR. 
Dopiero po latach, z danych Rodziny Katyń-
skiej w Warszawie, tj. z fotokopii list wywo-
zowych z Ostaszkowa, sporządzonych przez 
NKWD w Moskwie, dowiedzieliśmy się  
o losach ojca i stryja. Potwierdził to rów-
nież swymi pismami z 1991 i 1992 r. Pol-
ski Czerwony Krzyż, a MSWiA udostępniło 
nam wyciągi z akt NKWD – z ich ostatnich 
przesłuchań przed zamordowaniem. Są to 
jednak tylko notki, wciąż brak jest szerszej 
dokumentacji.
Matka przez całe życie łudziła się, że ojciec 
żyje i być może pracuje gdzieś na Syberii 
przy wyrębie lasu lub w kopalniach. Mówiło 
się o tym wtedy w Polsce, na tle opowiadań 
repatriantów z ZSRR, iż tysiące Polaków zo-
stało zesłanych na Syberię, gdzie ciężko pra-
cują bez możliwości kontaktu z rodzinami. 
Wszelkie domysły o losach ojca oparte były 
na głębokiej nadziei spotkania się z nim. 
Matka żyła tą nadzieją aż do końca swoich 
dni. Zmarła w 1980 r., nie dowiedziawszy 
się o tragicznym losie męża.
Stojąc z braćmi nad grobem ojca i stryja na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, 
zastanawiałem się czy dotrzymałem słowa 
danego ojcu we wrześniu 1939 r. przejęcia 
opieki nad rodziną i zobowiązania się do jej 
ochrony. Czy spełniłem swoje zadanie, któ-
re przed ponad 60 laty powierzył mi ojciec? 
To pytanie zadawałem sobie, gdy we trójkę 
z żyjącymi braćmi pochylaliśmy głowy nad 
grobami ojca i stryja.

Tadeusz, syn Wincentego Konona, 
prezes Warszawskiego Stowarzyszenia 

Rodzina Policyjna 1939 r.
oprac. Anna Tokarska

Jeńcy przetrzymywani w Ostaszkowie byli przewożeni do Tweru. Tam podobnie 
jak w Charkowie, zbrodni dokonywano w piwnicach budynku NKWD. Strzałem 
w tył głowy wymordowano w Twerze ogółem 6000 polskich policjantów, funkcjo-
nariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza (przedwojennej formacji, broniącej naszej 
wschodniej granicy) i Straży Granicznej. Stamtąd zwłoki transportowano cięża-
rówkami do odległego o 25 km Miednoje. Ekshumacje były w tym miejscu bardzo 
trudne, bo ziemia w Miednoje jest gliniasta, a doły bardzo głębokie na 5-6 m. 
Kiedy grupy badawcze dokopały się do szczątek, ziemia w tych miejscach była 
niebieskawa. Barwy tej nabrała od granatowych mundurów policjantów i funk-
cjonariuszy pozostałych formacji, których tysiące zrzucono do dołów śmierci. 
Wymieszana, granatowa masa ludzka w gliniastej ziemi. Zwłoki były zachowane 
w relatywnie dobrym stanie. Sowieci w swojej perfidii wybudowali nad zasypa-
nymi dołami ośrodek wypoczynkowy, stawiając centralnie nad pomordowanymi 
szalety, aby nie zostało żadnego śladu po tej potwornej zbrodni. O dziwo, fekalia 
tylko konserwowały ludzkie zwłoki i po przeszło półwieczu można było jeszcze 
odnaleźć niezliczoną ilość pamiątek. (red.)
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Środa Wielkopolska, 1938 r., Wincenty Konon na służbie
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Kombatanci organizacji niepodległościowych proponują, aby ustanowić 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia

Czy walka żołnierzy podziemia antykomu-
nistycznego w Polsce, prowadzona w ów-
czesnej, skomplikowanej rzeczywistości 
powojennej, nie była walką beznadziejną, 
z góry skazaną na przegraną i ryzyko eli-
minacji ludzi najbardziej wartościowych, 
patriotów, którzy przetrwali pożogę 
II wojny światowej?
–  Jest to także pytanie o różne oglądy świata. 

Inny obraz sytuacji ma żołnierz, inny jego 
dowódcy, inny ogląd ma polityk, zwłasz-
cza wysokiego szczebla, jeszcze inny histo-
ryk. Nieodróżnianie tych oglądów często 
prowadzi do nieporozumień, np. dzisiaj 
można zapytać obywatela, jakie instytucje 
chroniące polską suwerenność w kontek-
ście globalizacji i integracji europejskiej 
powinniśmy umacniać w pierwszej kolej-
ności? Ale przeciętny obywatel nie posia-
da kluczowych informacji niezbędnych dla 
dobrej odpowiedzi na takie pytania. Z tej 
perspektywy postawa żołnierzy wyklętych 
może niczym nie różnić się od postawy 
żołnierzy z Kampanii Wrześniowej i Po-
wstania Warszawskiego. Ciężar odpowie-
dzialności za błędne decyzje spoczywa na 
dowódcach, na politykach, może też na 
ich zapleczu analitycznym, czyli na szerzej 
rozumianych elitach. 
Dla zrozumienia wymiaru moralnego wal-
ki tych żołnierzy ważne jest to, że byli oni 
tak silnie zakorzenieni we wspólnocie na-
rodowej, iż walka o wolną ojczyznę była 
dla nich naturalną powinnością. Nie mieli 
możliwości dokonania takiej oceny oglądu 
sytuacji, jak ich przełożeni. Zatem pytanie 
winno raczej brzmieć tak: czy ówcześni de-
cydenci rysując przed żołnierzami perspek-
tywę walki popełniali błąd w ocenie sytu-
acji, czy manipulowali, czy też sami byli 
wprowadzani w błąd przez kogoś innego? 
W planie moralnym należy też pytać; czy 
dzisiejsza nasza narodowa wspólnota losu 
w tej części Europy, w której, jest na tyle 
silna, że wytwarza wśród nas gotowość do 
podejmowania wobec Ojczyzny poważ-
nych zobowiązań? 

Jakie znaczenie dla ówczesnego społe-
czeństwa polskiego miała postawa tych 

na film „Towarzysz generał”, który prze-
cież sięga także do tamtego okresu. Reak-
cje te pokazują, że poziom wykorzenienia 
z narodu znacznej części polskich elit opi-
niotwórczych jest wysoki. Z atakami na 
ten film współgrają takie wypowiedzi, jak 
komentarz dziennikarza Gazety Wyborczej 
próbującego ośmieszyć składanie przez 
funkcjonariuszy tajnych służb przysięgi 
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tacy 
dziennikarze mają jakąś wizję Polski, która 
nie jest zakotwiczona w naszej przeszłości; 
nie pojmują oni wspólnoty i tradycji narodo-
wej jako źródła energii i kreatywności. Wie-
lu inteligentów występujących w mediach 
uważa, że należy bronić człowieka wyko-
nującego polecenia obcego kraju w Polsce 
i zarazem te same środowiska krytykują 
wiązanie ludzi, którzy mają służyć państwu 
– czyli podstawowej formie organizacyjnej 
naszej polskiej wspólnoty losu – z tradycją 
Armii Krajowej. Niełatwo mówić o tym spo-
kojnie, bo takie słowa jak zdrada i wykorze- 
nienie nasuwają się przecież na myśl.

Czy w społeczeństwie polskim nie poku-
tuje aż po dziś dzień odium propagandy 
komunistycznej, która bohaterów pod-
ziemia niepodległościowego nazywała 
„zdrajcami” i „bandytami”?
–  Na pewno. Bo wystarczy pewną rzecz wy-

powiedzieć setki razy, żeby wytworzył się 
automatyzm myślowy poza naszą kontro-
lą. Podobnie, jeśli przeciętnemu inteligen-
towi, często nie interesującemu się bliżej 
polityką, w ciągu ostatniego 20-lecia wiele 
razu podpowiadano, że gen. Jaruzelski jest 
polskim patriotą, to kiedy wreszcie jeden 
raz zobaczył w TVP film pokazujący, że 
de facto był on lokajem Moskwy, musiał-
by ten drugi przekaz usłyszeć jeszcze 1000 
razy, żeby mu się przeprogramował mózg.
W szkołach, które kończyłem w peerelu, 
opowiadano, że w „oddziałach leśnych” 
byli bandyci i zbrodniarze. W przekazie 
edukacyjnym wpajanym mojemu pokoleniu 
motyw przywiązania „żołnierzy wyklętych” 
do polskości w ogóle nie był obecny. 

Jakie czynniki odgrywają i mogą w przy-
szłości odegrać największą rolę w przy-
wracaniu pamięci o bohaterach podzie-
mia antykomunistycznego i oddania im 
należnego hołdu i czci?
–  Działania Prezydenta RP podejmowane dla 

uhonorowania bohaterstwa tych żołnierzy 

„Żołnierze wyklęci”

żołnierzy? Decyzje na szczeblu między-
narodowym już zapadły i budowało to 
zapewne atmosferę beznadziejności i po- 
czucie niemożności odwrócenia biegu 
wydarzeń, ale czy partyzanci ukrywający 
się w lasach nie dawali iskierki nadziei, że 
tam jeszcze tli się Niepodległa?
–  Ówczesny obieg informacji był zupełnie 

inny od dzisiejszego. Nie było Internetu, 
telefonów komórkowych, a prasę i ra- 
dio kontrolowali Sowieci i komuniści kra-
jowi. Informacje przedostawały się do 
społeczeństwa często w zdeformowanej 
postaci. Przypominało to trochę sytuację 
z pierwszych dni po wprowadzeniu stanu 
wojennego w 1981 r., gdy odcięto połą-
czenia telekomunikacyjne i z plotek do-
wiadywaliśmy się o tym, że jakiś zakład 
zastrajkował, że były demonstracje itd. 
W latach czterdziestych wiele osób miało 
poczucie, że chociaż Polska po wyniszcza-
jącej wojnie znalazła się w nowej opresji, 
potrzebny jest powrót do jakiejś, choćby 
ułomnej normalności. Dlatego trudno Po-
laków było poderwać do kolejnego zrywu.
Pamiętano, że alianci zachodni zawiedli 
nas w 1939 r. Poza formalnym wypowie-
dzeniem wojny nie podjęli żadnych dzia-
łań, chociaż przy stosunkowo niedużym 
nakładzie środków można było uderzyć 
na Niemcy i skończyć wojnę w kilka mie-
sięcy. Po traumie okupacji hitlerowskiej, 
rozkręcała się trauma sowietyzacji i poczu-
cie osamotnienia. Dziś wiemy, że nadzieja 
o możliwości odwrócenia Jałty była bez-
podstawna. 
Ale niekiedy jest potrzeba dania świadec-
twa przywiązania do wartości, tworząc tą 
drogą kapitał moralny dla dzieci i wnuków.

Czy sprawców nikczemnych zbrodni, po-
pełnionych na żołnierzach podziemia nie-
podległościowego, dosięgła w wolnej Pol-
sce ręka sprawiedliwości, czy też pomimo 
głębokich przemian systemowych, które 
zaszły w naszym kraju po 1989 r. mogli 
oni nadal czuć się bezkarnie?
–  Skoro w wolnej Polsce, w ostatnich 20 la-

tach wymiar sprawiedliwości jest tak ułom-
ny, że nie potrafi rozliczać oczywistych 
zbrodni stanu wojennego, to co mówić 
o sprawiedliwości w odniesieniu do wcze-
snego peerelu? Zbrodniarze mieli wiele 
możliwości manipulowania wymiarem 
sprawiedliwości. W tym kontekście nie 
można nie przywołać brutalnych reakcji 

Z dr. hab. Andrzejem Zybertowiczem, prof. Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, socjologiem, doradcą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
rozmawia Anna Tokarska 

Ż
ró

dł
o:

 p
re

zy
de

nt
.p

l



9
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to do pewnego stopnia wiosłowanie pod 
prąd, wbrew mentalności tej części elit, 
która orientuje swoje kariery na instytu-
cje UE lub na korporacje międzynarodo-
we. Ale wśród ludzi z małych miasteczek, 
o niewielkich dochodach i słabszym wy-
kształceniu jest widoczna wielka potrzeba 
wiary w naszą wspólnotę narodową i silnie 
przywiązanie do Polski. Są wielkie pokłady 
tęsknoty za uczciwym ładem społecznym, 
pomimo uwikłań tych samych ludzi w lo-
kalne gierki, oszustwa, codzienne słabości. 
Komunikowanie się z tymi rodakami, prak-
tyczne pokazanie, że potrafimy budować 
nowoczesne instytucje pielęgnujące pamięć 
o bohaterach, jest dobrym rozwiązaniem. 
Mam wrażenie, że stawianie pomników 
to nierzadko działanie zastępcze. Zamiast 
tworzyć coś nowego, np. zorganizować 
funkcjonujące we wspólnocie lokalnej sto-
warzyszenie imienia tych, którzy oddali 
swoje życie dla naszej wolności i pracą ta-
kiego stowarzyszenia wnieść coś nowego 
do swojego miasta, osiedla, regionu, sta-
wia się kolejny pomnik. To zbyt łatwe: raz 
na rok złożymy kwiaty i „problem z gło-
wy”. Lepiej, choć trudniej, tworzyć organi-
zacje potrafiące mnożyć kapitał społeczny, 
organizujące wspólnotowe projekty i roz-
wiązujące bieżące problemy. 
Wracając do początku naszej rozmowy 
– walka niepodległościowa, prowadzona 
pod koniec lat 40–tych, okazała się ana-
chroniczna i skazana na przegraną. Poten-
cjał patriotyczny, niekiedy także organiza-
cyjny, został zmarnowany. Stawianie dzisiaj 
kolejnego pomnika to również w pewien 

sposób marnotrawienie obywatelskiego 
zapału. Mówienie o patriotyzmie jest po-
trzebne, ale stale trzeba szukać nowych 
form, które nadążą za presją kultury ma-
sowej. Dobrym przykładem jest Muzeum 
Powstania Warszawskiego, ale nie chodzi 
o to, żeby ten pomysł kopiować, tylko stale 
wymyślać nowoczesne formy do pielęgna-
cji tego, co wspólnotowe. 
Na temat powojennego podziemia nie-
podległościowego powstała ogromna ilość 
poważnych opracowań badawczych, ale 
są to publikacje niskonakładowe i czasem 
świadomie przemilczane. A więc i tu trze-
ba wymyślać nowe formy komunikacji.

Czy „żołnierze wyklęci” mogą stanowić 
wzór dla młodego pokolenia wchodzące-
go w dorosłość u progu XXI wieku? Czy 
Polska zmierza w takim kierunku, żeby 
bohaterowie podziemia niepodległościo-
wego mogli ten wzór stanowić? 
–  Jako doradca Prezydenta RP ds. bezpie-

czeństwa państwa jestem odpowiedzial-
ny za rozważanie także negatywnych 
scenariuszy. Pół roku temu ukazał się 
w Tygodniu Powszechnym wnikliwy tekst 
Bartłomieja Sienkiewicza poświęcony per-
spektywie wojny w Europie. Mimo całego 
dostatku naszej cywilizacji zachodniej nie 
możemy ze spokojem, jako analitycy, wy-
kluczyć perspektywy konfliktu zbrojnego 
na terytorium naszego kontynentu. Nie 
możemy zatem rezygnować z wychowy-
wania, szkolenia, finansowania ludzi i or-
ganizacji odpowiedzialnych za sprawne 
posługiwanie się narzędziami przemocy. 

Rzecz w proporcjach – nowoczesny naród 
nie zbuduje swego dostatku na armii, ale 
nie może rezygnować z etosu kojarzonego 
w walką zbrojną. 
Polska, jak i Europa Zachodnia jest polem 
wojny kulturowej między trendami laicko-
-kosmopolitycznymi, a nurtami patriotycz-
nymi; między wizją Europy jako organizmu 
wypranego ze swego chrześcijańskiego 
dziedzictwa, a wizją Europy ojczyzn. 
W Polsce skutecznym narzędziem w prowa-
dzeniu wojny kulturowej jest wdrukowy-
wanie nam rozmaitych narodowych kom-
pleksów, posługiwanie się, jak ktoś określił, 
pedagogiką winy. W efekcie jedni mają 
kompleksy wobec nowoczesnego Zachodu, 
drudzy wobec mocarstwowego Wschodu. 
Uleganie tym kompleksom osłabia nasze 
instytucje publiczne; bowiem kiedy oby-
watele nie wierzą w swój kraj, instytucje są 
umocowane na podłożu niestabilnym. 
Wolną Polskę powinno być stać np. na 
zbudowanie dużego, państwowego uni-
wersytetu na surowym korzeniu, który 
nie miałby żadnego dziedzictwa partyj-
no-agenturalnego. To sprzyjałoby budo-
waniu takich społecznych stref swobody 
i kreatywności, które działając w otoczeniu 
rynkowym będą jednak chroniły nas przed 
nadmierną komercjalizacją. Gra rynkowa 
jest zjawiskiem normalnym, ale żadna 
wspólnota nie przetrwa, jeśli sama siebie 
wyda na pastwę gry podaży i popytu niere-
gulowanej przez normy kulturowe wspar-
te na tradycji.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Apel Grupy Ochrony Sztabu Józefa Kurasia „Ognia” (przyjmuje meldunek) w obozie nad Przęłęczą Borek, lato 1946 r.
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Rekolekcje to nie „zabawa w chowanego”

Wielki Post jest okresem, który może wpły-
nąć na bieg całego naszego życia. Do 
wszystkich parafii garnizonowych wyru-
szyli misjonarze-rekolekcjoniści, aby nam 
na nowo przypomnieć, że najważniejsze 
w życiu jest spotkanie z Bogiem, które do-
konuje się przez sakramenty. Dobrze prze-
żyte rekolekcje wielkopostne mogą pomóc 
nam zweryfikować naszą przynależność do 
Chrystusa, tę najbardziej istotną, najbardziej 
głęboką więź, która na dnie serca łączy się 
z naszym Zbawicielem. W świetle nauk reko-

lekcyjnych możemy jeszcze raz przemyśleć 
swoje życie i przygotować się do spowiedzi 
św., aby uzyskać przebaczenie, odpuszcze-
nie grzechów, uleczenie ze słabości i przy-
jęcie samego Chrystusa, aby w nas żył i aby 
w nas działał. 
Przemyśleć swoje życie to znaczy zrobić ra-
chunek sumienia. Nie jest to łatwa sprawa. 
Nie jest łatwo przyznać się do winy, do po-
pełnionego błędu, do własnej słabości, bo 
nie jest łatwo uznać swoją przeciętność. 
Choć czujemy potrzebę, by móc oddychać 
spokojnym wnętrzem sumienia, to jednak 
wstydzimy się tego, co w nas słabe, śmiesz-
ne, małostkowe, niepoprawne. Dlatego 
staramy się to ukryć, by inni nie zauważyli. 
Chcemy wypaść wobec otoczenia jak najle-
piej… Zapominamy, że wobec ludzi można 
jeszcze coś ukryć, nie można tego jednak 
uczynić wobec Boga. Mówi nam o tym Księ-

ga Rodzaju – pierwsi ludzie po przekrocze-
niu nakazu Bożego próbują uciec przed Bo-
giem i zatuszować swoją niewierność (por. 
Rdz 3,8-11). Ta „zabawa w chowanego” na 
nic się jednak nie przydaje. Nie można uciec 
przed Bogiem i przed własnym sumieniem, 
choćby ta ucieczka trwała nawet latami. 
Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak 
je mamy przeżywać, najlepiej zacząć od 
tego, skąd się wzięło oznaczające je słowo. 
Pochodzi ono z jęz. łacińskiego: od „re-
-colligo” oznaczającego „znowu zbierać, 

przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej 
oznacza „ochłonąć, opamiętać się”) lub też 
od „re-colo” – „na nowo uprawiać, znowu 
się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz 
rozważyć”. Chodzi więc tu o powrót do cze-
goś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś 
jeszcze raz. Czym? Naszym życiem. 
Zachętą do tak rozumianych rekolekcji 
mogą się dla nas stać słowa, które skierował 
św. Jan Apostoł do Kościoła w Efezie: „Znam 
twoje czyny: trud i twoją wytrwałość (…). 
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od 
twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd 
spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny po-
dejmij!” (Ap 2, 2-5).
Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem 
pokutnym w Kościele od wieków – aktem 
duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje od-
prawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, 
zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzi-

ce, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby 
chore i niepełnosprawne, osoby samotne 
i rozwiedzione… To prawda, nie będzie nam 
łatwo stać się lepszymi po kilku naukach 
rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da 
się naprawić całego duchowego rozgardia-
szu. To jest praca na całe życie. Ale warto od 
czegoś zacząć, warto w tych rekolekcyjnych 
dniach postawić sobie odważne pytania: 
Czy ja mam jeszcze wiarę w Boga? Czy je-
stem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu 
i mocniej Mu zaufać? Czy kocham Go ze 
wszystkich sił, wszelkim myśleniem i całym 
sercem? Muszę sobie także odpowiedzieć 
na pytanie: Czy ja się jeszcze modlę? Czy po-
trafię rozmawiać z Bogiem?
W czasie rekolekcji wielkopostnych warto 
także przeczytać coś, co pomoże inaczej my-
śleć, zobaczyć bliźniego i z nim się pojednać. 
Same zaś rekolekcje mają dodać sił, odwagi, 
otuchy i nadziei, aby pójść pod krzyż i zo-

baczyć Ukrzyżowanego. Żeby mieć odwagę 
podnieść oczy, zapłakać i zapytać: „Panie, 
czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz? Czy przy-
garniesz mnie ponownie do swego serca?”.
Dobrze przeżyte rekolekcje wielkopostne 
na pewno przyczynią się do świadomego 
podejmowania ofiary i pokuty, czego czę-
ścią jest pokuta sakramentalna – wyznanie 
własnej grzeszności i zerwanie z grzechem. 
Miejmy zatem czas na dobrze przygotowa- 
ną spowiedź wielkopostną, zakończoną 
konkretnymi postanowieniami, która nam 
życie duchowe przemieni na lepsze. Miej-
my czas na modlitwę, żeby uklęknąć przed 
Chrystusem i opowiedzieć Mu o tym, co 
niesiemy w sobie i prosić, by dał nam świa-
tło do zrozumienia tego, czego nie rozu-
miemy.

Ks. por. Tomasz Krawczyk

Środą Popielcową zaczął się Wielki Post. Jeszcze brzmią nam w uszach słowa kapła-
na, który posypując naszą głowę popiołem powiedział: „Pamiętaj, człowiecze, że 
prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19). Są to mocne słowa, prawdziwe 
i niepodważalne, bowiem Wielki Post rozpoczął się od przypomnienia nam prawd 
trudnych. Tu nie ma miejsca na tanie słowa i gesty jak w karnawale. Proch, którym 
posypano nasze głowy, przypomina nam o konieczności dania odpowiedzi w kon-
tekście znikomości naszego życia, jego przemijania i często jego bezsensu, jeśli nie 
jest ono odpowiedzią na apel miłości, kierowany przez Boga do człowieka.
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Niebanalne
życiorysy

Franciszka urodziła się 
w patrycjuszowskiej 
rodzinie w Perrione 
koło Rzymu w 1384 r.  
W bardzo młodym 
wieku wydano ją za 
Wawrzyńca di Pon-

ziani. Zasłynęła z dobroczynności. Z domu 
rodzicielskiego przeniosła się Franciszka do 
domu męża, na Zatybrze, w pobliże bazyli-
ki św. Cecylii. Pan Bóg dał małżonkom troje 
dzieci, których wychowaniem zajęła się Fran-
ciszka osobiście, nie wyręczając się kobieta-
mi obcymi, jak to było wówczas zwyczajem 
w rodzinach magnackich. Dbała o dom 
i o służbę, zabiegając nie tylko o ich potrzeby 
doczesne, ale także wieczne. Troskliwa i za-
pobiegliwa żona i matka miała jeszcze czas, 
aby pomyśleć o ubogich w mieście. Zaopa-
trywała również sąsiednie kościoły w szaty 
i naczynia liturgiczne. Zadziwiała również 

dobrocią, życzliwością i pomocą sąsiedzką. 
Zagoniona w ciągu całego dnia, umiała nie-
jedną godzinę nocy poświęcić na słodką roz-
mowę z Bogiem.
Z trojga dzieci Franciszki syn, Ewangelista, 
odszedł z tej ziemi w siódmym roku życia; 
jedyna córka Agnieszka, w szóstym roku. 
Podczas wojny króla Neapolu z papieżem 
jej pałac zrabowano, ponieważ wspomaga-
ła papieża, przez co straciła środki do życia 
i pozostała sama, bowiem męża i syna ska-
zano na wygnanie. W czasie epidemii, jaka 
nawiedziła Rzym w latach 1413–1414, z na-
rażeniem własnego życia usługiwała zarażo-
nym. Po powrocie męża i syna z wygnania 
zachęciła Franciszka Wawrzyńca do złożenia 
ślubu czystości. Odtąd Franciszka oddała się 
jeszcze gorliwiej modlitwie i posłudze ubo-
gim. Rychło znalazły się szlachetne panie, 
które zapragnęły wieść podobny tryb życia. 
W taki sposób powstało stowarzyszenie 

Święta Franciszka Rzymianka

Oblatek Benedyktynek z Góry Oliwnej, któ-
re wzięło sobie za cel uświęcenie członkiń 
przez modlitwę, uczynki pokutne i miłosier-
dzie. Franciszka osiadła z nimi przy kościele 
S. Maria Nova przy Forum Romanum i Co-
losseum.
Po śmierci ostatniego syna, a następnie 
męża, Franciszka przyjęła habit i zamieszkała 
przy tym kościele. W nim pochowano Świę-
tą, która zmarła 9 marca 1440 r., mając 56 
lat. Była obdarzona niezwykłymi łaskami mi-
stycznymi. W nagrodę za bezgraniczne od-
danie Pan Bóg nawiedził Franciszkę wizjami 
i darem ekstaz, zmysłem proroczym, mocą 
uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umar-
łych. Największym jednak przywilejem, jakim 
miała się cieszyć Franciszka, w hagiografii 
nader rzadkim, to oglądanie częste przy so-
bie Anioła Stróża. Do katalogu świętych wpi-
sał ją uroczyście Paweł V w 1609 roku.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

Współczesna kul-
tura ucieka od 
śmierci. Ucieka 
więc również od 
ludzi starych. 
Dojrzali chrześci-
janie są świado-

mi, czym kończą się tak niedojrzałe po-
stawy eskapistyczne. Tylko małe dziec-
ko zasłaniając oczy mówi: nie ma mnie. 
Zinfantylizowana kultura „ukrywanej 
śmierci” prędzej czy później musi się 
zderzyć z problemem starości. Tym bar-
dziej, że proces starzenia się społeczeń-
stwa przyspiesza na naszych oczach. 
Rodzi się mniej dzieci, przybywa ludzi 
starych. Dzisiejsi młodzi, jutro też będą 
starzy.

Taka jest niezmienna prawda o naszym ży-
ciu, które od momentu narodzenia przybiera 
jeden kierunek – w stronę wieczności. I nie 
zmienią tego żadne eliksiry młodości, opera-

Starość – niewykorzystany potencjał? 

cje plastyczne czy zaklinanie rzeczywistości. 
Jan Paweł II, który tak heroicznie dźwi-
gał krzyż swojej starości i choroby, napisał 
1 października 1999 r. list apostolski „Do 
moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym 
wieku”. Ten list to głos świadka, który wo-
bec oznak deprecjacji człowieka starego 
ukazuje cały potencjał ludzi, którzy będąc 
w przeszłości autorami wydarzeń, dziś stają 
się ich świadkami. Lekceważenie tego poten-
cjału, jego marnotrawienie uderza przede 
wszystkim w nieroztropnych młodych ludzi. 
Kult wiecznej młodości zaślepia bowiem na 
tyle, że nie pozwala dostrzec w pokoleniach 
dziadków czy starych rodziców strażników 
depozytu mądrości. Mądrości, która ocala. 
Nakłada się na to postępujący kryzys rodzi-
ny, którego konsekwencją jest zerwanie ko-
munikacji międzypokoleniowej.
Przebogatego materiału do refleksji nad pro-
blemem starości dostarcza bardzo ciekawe 
studium teologiczno-pastoralne ks. mjr. dr. 
Eugeniusza Łabisza „Sytuacja ludzi starszych 

w Kościele i w świecie” (w świetle nauczania 
Jana Pawła II).
To wydana przez Stowarzyszenie Pastorali-
stów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II praca 
doktorska napisana przez księdza kapelana 
Łabisza pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. 
hab. Edmunda Robaka (SAC).
To praca adresowana nie tylko do duszpa-
sterzy, ale i wszystkich, którzy patrzą na 
swoje życie integralnie i chcą je przeżywać 
świadomie czyli w prawdzie.
Obecne na kartach tej książki żywe słowo 
Jana Pawła II, niezawodnego przewodnika 
i posłańca prawdy, na pewno nam w tym 
pomoże.
Ks. mjr Eugeniusz Łabisz od roku 1996 pracu-
je w Ordynariacie Polowym. W 2009 r. został 
przez Biskupa Polowego powołany do Ko-
misji ds. Liturgii i Ceremoniału Wojskowego, 
działającej w ramach Synodu Wojskowego.
Ksiądz Łabisz jest również autorem książki 
„Uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka”.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Myœli
nieprzedawnione

„Jak wielką rzeczą jest poznawać, 
kochać i służyć Bogu!...

Wszystko inne jest stratą czasu”.
św. Jan Maria Vianney

Rekolekcje to nie „zabawa w chowanego”

Wielki Post jest okresem, który może wpły-
nąć na bieg całego naszego życia. Do 
wszystkich parafii garnizonowych wyru-
szyli misjonarze-rekolekcjoniści, aby nam 
na nowo przypomnieć, że najważniejsze 
w życiu jest spotkanie z Bogiem, które do-
konuje się przez sakramenty. Dobrze prze-
żyte rekolekcje wielkopostne mogą pomóc 
nam zweryfikować naszą przynależność do 
Chrystusa, tę najbardziej istotną, najbardziej 
głęboką więź, która na dnie serca łączy się 
z naszym Zbawicielem. W świetle nauk reko-

lekcyjnych możemy jeszcze raz przemyśleć 
swoje życie i przygotować się do spowiedzi 
św., aby uzyskać przebaczenie, odpuszcze-
nie grzechów, uleczenie ze słabości i przy-
jęcie samego Chrystusa, aby w nas żył i aby 
w nas działał. 
Przemyśleć swoje życie to znaczy zrobić ra-
chunek sumienia. Nie jest to łatwa sprawa. 
Nie jest łatwo przyznać się do winy, do po-
pełnionego błędu, do własnej słabości, bo 
nie jest łatwo uznać swoją przeciętność. 
Choć czujemy potrzebę, by móc oddychać 
spokojnym wnętrzem sumienia, to jednak 
wstydzimy się tego, co w nas słabe, śmiesz-
ne, małostkowe, niepoprawne. Dlatego 
staramy się to ukryć, by inni nie zauważyli. 
Chcemy wypaść wobec otoczenia jak najle-
piej… Zapominamy, że wobec ludzi można 
jeszcze coś ukryć, nie można tego jednak 
uczynić wobec Boga. Mówi nam o tym Księ-

ga Rodzaju – pierwsi ludzie po przekrocze-
niu nakazu Bożego próbują uciec przed Bo-
giem i zatuszować swoją niewierność (por. 
Rdz 3,8-11). Ta „zabawa w chowanego” na 
nic się jednak nie przydaje. Nie można uciec 
przed Bogiem i przed własnym sumieniem, 
choćby ta ucieczka trwała nawet latami. 
Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak 
je mamy przeżywać, najlepiej zacząć od 
tego, skąd się wzięło oznaczające je słowo. 
Pochodzi ono z jęz. łacińskiego: od „re-
-colligo” oznaczającego „znowu zbierać, 

przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej 
oznacza „ochłonąć, opamiętać się”) lub też 
od „re-colo” – „na nowo uprawiać, znowu 
się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz 
rozważyć”. Chodzi więc tu o powrót do cze-
goś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś 
jeszcze raz. Czym? Naszym życiem. 
Zachętą do tak rozumianych rekolekcji 
mogą się dla nas stać słowa, które skierował 
św. Jan Apostoł do Kościoła w Efezie: „Znam 
twoje czyny: trud i twoją wytrwałość (…). 
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od 
twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd 
spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny po-
dejmij!” (Ap 2, 2-5).
Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem 
pokutnym w Kościele od wieków – aktem 
duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje od-
prawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, 
zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzi-

ce, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby 
chore i niepełnosprawne, osoby samotne 
i rozwiedzione… To prawda, nie będzie nam 
łatwo stać się lepszymi po kilku naukach 
rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da 
się naprawić całego duchowego rozgardia-
szu. To jest praca na całe życie. Ale warto od 
czegoś zacząć, warto w tych rekolekcyjnych 
dniach postawić sobie odważne pytania: 
Czy ja mam jeszcze wiarę w Boga? Czy je-
stem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu 
i mocniej Mu zaufać? Czy kocham Go ze 
wszystkich sił, wszelkim myśleniem i całym 
sercem? Muszę sobie także odpowiedzieć 
na pytanie: Czy ja się jeszcze modlę? Czy po-
trafię rozmawiać z Bogiem?
W czasie rekolekcji wielkopostnych warto 
także przeczytać coś, co pomoże inaczej my-
śleć, zobaczyć bliźniego i z nim się pojednać. 
Same zaś rekolekcje mają dodać sił, odwagi, 
otuchy i nadziei, aby pójść pod krzyż i zo-

baczyć Ukrzyżowanego. Żeby mieć odwagę 
podnieść oczy, zapłakać i zapytać: „Panie, 
czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz? Czy przy-
garniesz mnie ponownie do swego serca?”.
Dobrze przeżyte rekolekcje wielkopostne 
na pewno przyczynią się do świadomego 
podejmowania ofiary i pokuty, czego czę-
ścią jest pokuta sakramentalna – wyznanie 
własnej grzeszności i zerwanie z grzechem. 
Miejmy zatem czas na dobrze przygotowa- 
ną spowiedź wielkopostną, zakończoną 
konkretnymi postanowieniami, która nam 
życie duchowe przemieni na lepsze. Miej-
my czas na modlitwę, żeby uklęknąć przed 
Chrystusem i opowiedzieć Mu o tym, co 
niesiemy w sobie i prosić, by dał nam świa-
tło do zrozumienia tego, czego nie rozu-
miemy.

Ks. por. Tomasz Krawczyk

Środą Popielcową zaczął się Wielki Post. Jeszcze brzmią nam w uszach słowa kapła-
na, który posypując naszą głowę popiołem powiedział: „Pamiętaj, człowiecze, że 
prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19). Są to mocne słowa, prawdziwe 
i niepodważalne, bowiem Wielki Post rozpoczął się od przypomnienia nam prawd 
trudnych. Tu nie ma miejsca na tanie słowa i gesty jak w karnawale. Proch, którym 
posypano nasze głowy, przypomina nam o konieczności dania odpowiedzi w kon-
tekście znikomości naszego życia, jego przemijania i często jego bezsensu, jeśli nie 
jest ono odpowiedzią na apel miłości, kierowany przez Boga do człowieka.
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Drogę Krzyżową otwiera kopia schodów 
jerozolimskiego pretorium. Mijamy piękne 
figury Męki Pańskiej naturalnej wielkości, 
wykonane w brązie. Poszczególne stacje 
zostały ofiarowane przez różne pielgrzymki 
w latach 1901–1912. 
Niektórym osobom, szczególnie starszym 
i chorym, pokonywanie poszczególnych od-
cinków przychodzi z trudem. Widać jednak 
na wszystkich twarzach zdeterminowanie, 
a zarazem smutek związany z rozważaniem 
Męki Pańskiej. Szczególną uwagę zwraca 
krzyż drugiej stacji, który zawiera relikwie 
Krzyża Pańskiego. 
Starsza kobieta na wózku inwalidzkim po-
dąża z nami przy pomocy wielu zmieniają-
cych się osób, którzy dzielnie pchają bądź 
ciągną wózek pod górę. 
Przy każdej stacji nasi kapelani przybliżają 
ból i cierpienie, jakiego doświadczył Pan 
Jezus, dźwigający ciężki Krzyż naszych grze-
chów.

To moja pokuta…
 
Jest wśród nas mężczyzna, który zaopatrzył 
się w dwa plastykowe kanistry cudow-
nej wody z Groty Massabiellskiej i dźwiga 
w każdej ręce po 10 litrów. Gdy ktoś z piel-
grzymów przejmuje jeden z kannistrów, aby 
mu pomóc, słyszy: – To moja pokuta, a pan 
jest Szymonem Cyrenejczykiem”. 
Obfity pot powoli staje się udziałem każ-
dego z nas. Majowe słońce grzeje bardzo 
mocno. Kamyki wrzynają się w kolana, gdy 
klękamy na kamienistej drodze. – Dziękuje-

Wspinamy się leśną drogą wzdłuż poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej w Lour-
des. Jest bardzo upalnie, samo południe. Nasza grupa pielgrzymów wojskowych 
z Polski liczy ponad sto osób. Im wyżej się wznosimy, tym bardziej w dole pozo-
staje samo miasteczko ze swoim przepięknym Sanktuarium. 

my Ci, Panie, ze możemy iść z Tobą, zostać, 
bo Ciebie bolało”. 
Dostrzegam pielgrzyma, który w tym mo-
mencie podnosi z ziemi drobne kamyczki 
i chowa w kieszeni munduru. Swoista pa-
miątka z Lourdes... Pewnie będzie mu przy-
pominała po latach trudy wspólnej Drogi 
Krzyżowej, jaką dziś pokonujemy dla Chry-
stusa i Jego Matki. Maryja z pewnością po-
dąża razem z nami i współcierpi ze swoim 
Synem. Przypomina mi się wizja biczowania 
Pana Jezusa, jaką widziała Święta Siostra 
Faustyna. Nie, nie ta ogólnie znana z kart 
Ewangelii; to okrutne biczowanie, jakiego 
doświadcza Pan Jezus codziennie od grzesz-
ników, którzy torturują Go sposób bardziej 
okrutny i wymyślny niż tamci oprawcy 
w Jerozolimie. 

Za tymi, którzy się do Ciebie
nie uciekają…

Jezus cierpi okrutnie, widząc tak wielu ludzi 
popełniających nieprawość. Męka Pana na-
szego Jezusa Chrystusa trwa nadal i trwać 
będzie do końca czasów. Dzieje się tak, 
gdyż ogromna ilość grzechów bezustannie 
zalewa cały świat, a popełniają je zarówno 
świeccy jak i duchowni. Coraz bardziej wy-
rafinowane formy wyuzdania, nieczystości, 
aborcja, morderstwa, gwałty, kradzieże 
i wszelka podłość. Niektórzy popełniają te 
grzechy bez głębszego zastanowienia, ale 
są też i tacy, których działania są celowe, 
obliczone na zniewagę Chrystusa i bez-
względną walkę z Nim. Przynależą do taj-

nych stowarzyszeń, satanistycznych sekt. 
Zaprzedani diabłu propagują zło w najbar-
dziej wyrafinowany sposób, w jaki tylko 
można sobie wyobrazić. 
Za nich wszystkich modlimy się słowami, 
które często odmawiał wielki czciciel Ma-
ryi Św. Maksymilian Kolbe: „O Maryjo bez 
grzechu poczęta módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy, oraz za tymi, którzy 
się do Ciebie nie uciekają, a w szczególności 
za masonów”. 
Na wielkie zagrożenia duchowe narażona 
jest dziś młodzież, zafascynowana wystę-
pami zespołów muzycznych propagujących 
satanistyczne treści. Skutki ich oddziaływa-
nia są straszne. Sieją niepokój, zwątpienie 
i wrogość do Pana Jezusa i wartości chrześci-
jańskich. O takich powiedział Pan Jezus, że: 
„niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; 
lecz biada temu, przez którego przychodzą. 
Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyń-
ski zawieszono mu na szyi i wrzucono go 
w morze, niż żeby miał być powodem grze-
chu jednego z tych małych”…

Współcierpieć…

Nasza Droga Krzyżowa w Lourdes pnie się 
wciąż w górę i w górę małymi serpentyna-
mi. Co jakiś czas przyklękamy: „Kłaniamy 
Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy 
Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat 
odkupić raczył”. Nad niebem Pirenejów 
unosi się suplikacja: „Któryś za nas cierpiał 
rany, Jezu Chryste, zmiłuj się za nami”. 
Na samym szczycie potężny Krzyż z przy-
bitym Panem Jezusem w otoczeniu dwóch 
mniejszych krzyży. To stacja 12: „Śmierć 
Pana Jezusa na Krzyżu”. 
Przy tej stacji znajduje się ołtarz. Przyklę-
kamy w milczeniu przez dłuższą chwilę. 

Dokonało się Zbawienie. Pan 
Jezus umiera. Ogromny, niewy-
powiedziany, rozdzierający ból 
ściska serce Matki Syna Bożego. 
Ziemia drży spowita ciemnością. 
Lęk i strach napełnia wszystkich 
świadków tej okrutnej zbrod-
ni. To straszna chwila dla całej 
ludzkości. Klęczymy wpatrzeni w 
Chrystusa rozpiętego na Krzyżu.
Dziś ten Krzyż, wyraz najwięk-
szej Miłości do człowieka, nie-
którym przeszkadza, walczą z 
Nim, poniewierają, ośmieszają, 
plugawią. O zgrozo, co za zaś- 
lepienie! Zamiast oddać się 
w ręce Boga, który jest Miłością, 
dają się prowadzi Szatanowi, 
który ich ściąga w przerażającą 
otchłań piekielną. 
Kobieta, która do tej pory wie-
ziona była na wózku inwalidz-
kim, opuszcza swój „pojazd” 
i dalej już samodzielnie, przy 
pomocy dwóch kul, pokonuje 
ostatnie stacje Męki Pańskiej, 

Na Drodze Krzyżowej w Lourdes
Fo

t.j
es
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przebiegające już z góry. Ma na imię Ala. 
Widać na jej twarzy grymas bólu, ale i ra-
dość, że może coś ofiarować Panu Jezuso-
wi ze swojego cierpienia. Należy podziwiać 
jej trud, odwagę i samozaparcie. 
Mężczyzna z kanistrami cały zlany potem 
także dzielnie przemierza kolejny etap swo-
jej pokuty.
Gdy to piszę, do kolejnej mojej już 11. Piel-
grzymki do Matki Bożej w Lourdes pozo-
stało 75 dni. Jaka będzie tegoroczna Droga 
Krzyżowa?... 

„Pomóżcie mi”…

Ostatni przystanek to ogromny, okrągły, 
w kształcie hostii obelisk kamienny, symbo-
lizujący Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Ta stacja została wykonana w 1979 r. Dro-
ga Krzyżowa dobiegła końca. Przeszliśmy 
ok. 1500 metrów. Można powiedzieć, że to 
podchodzenie pod górę symbolizuje nasze 
utrudzenie w ciągu ziemskiego życia. Nato-
miast podążanie z góry obrazuje rozpoczę-
cie nowego życia w niebie – dla wszystkich 
tych, którzy na to zasłużą. 
Schodzimy do Sanktuarium i kierujemy się 
do Cudownej Groty Massabiellskiej, aby 
oddać cześć Matce Bożej. To tutaj w zagłę-
bieniu skalnym w okresie od 11 stycznia do 
16 lipca 1858 r. Matka Boża objawiła się 
osiemnaście razy 14. letniej ubogiej dziew-
czynce Bernadecie Soubirous i wyjawiła swo-
je imię: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. 
Świadectwem tamtych wydarzeń pozosta-
je źródełko, które na polecenie Matki Bożej 

wygrzebała z ziemi mała Bernadeta. Bije 
ono do tej pory, przynosząc ulgę w cierpie-
niu dla tak wielu. Woda z niego przelewa 
się bezustannie, tak jakby odmierzała czas 
naszego życia, którego kres nieuchron-
nie kiedyś nadejdzie. To tutaj w Lourdes 
Papież Jan Paweł II zakończył swoje piel-
grzymki. Jakże znamiennie brzmią jeszcze 
teraz Jego słowa: „pomóżcie mi”. Wypo-
wiedział je w chwili, gdy zasłabł i osunął 
się na swym klęczniku, modląc się u stóp 
Najświętszej Panienki w Cudownej Grocie 
Lourdzkiej. 

W tym miejscu modlimy się o Jego szybką 
beatyfikację i kanonizację. 

Mjr SG Jerzy Misiewicz

Na bohaterów masowej wyobraźni, herosów odwagi lansowani są ostatnio w me-
diach panowie, którzy mają problem ze swoją tożsamością płciową. Tu muszę wa-
żyć każde słowo, bo a nuż wymknie mi się jakieś ocenzurowane przez to środowi-
sko: homoseksualista, dotknięty pederastią czy sodomita i zostanę pozwana przed 
trybunał. Okrzyknięta homofobką czy nazistką, skazana na salonowy i medialny 
ostracyzm. Notabene, każdy ma taki salon, jaki sobie urządzi.

Jako polonistka z wykształcenia przecieram 
ostatnio oczy ze zdziwienia, któż to w moim 
pięknym kraju wyznacza ostatnio normy ję-
zykowe i zajmuje opuszczone miejsce cen-
zora. To homoseksualiści zawłaszczają kom-
petencje językoznawcze. Był już kiedyś taki 
heros, niesławnej pamięci Stalin, który rów-
nież miał podobne ambicje językoznawcze.
Prymusi tolerancji wyłącznie dla siebie 
– nazywają się (i na innych to wymuszają) 
z angielska gejami. Gej to przecież taki sym-
patyczny wesoły chłopak. To jedno z tych 
zwodniczych i oszukańczych określeń, któ-
re przekłamują rzeczywistość rozmywają 
istotę spraw i zjawisk. A przecież granice 
języka są granicami poznania. Z niepokojem 
powinniśmy przyglądać się, jak z dokumen-
tów prawnych w niektórych krajach znikają 
słowa mąż, żona, matka… jako rzekomo 
dyskryminujące homoseksualistów. Jak tak 
dalej pójdzie, zauważył ktoś z gorzką iro-
nią, niedługo Matka Boska zostanie objęta 
cenzurą w dokumentów prawnych, produ-
kowanych w Unii Europejskiej… 
Już dziś polski sąd narzuca cenzurę wolno-
ści słowa katolików. Wyrok w sprawie Alicji 
Tysiąc contra „Gość Niedzielny” jest nie tylko 
niesprawiedliwy, ale i ogranicza wolność re-
ligijną katolików. Penalizuje bowiem nasze 
prawo do nazywania aborcji zabijaniem 
dzieci poczętych… czyli nazywania rzeczy 
po imieniu, zgodnie z wolnym sumieniem 
człowieka wierzącego.
Revenons a nos moutons, jak mawiają Fran-
cuzi, którzy chcą wrócić do przerwanego 
wątku. 
Jeden z tych nieszkodliwych rzekomo gejów 
„wesołków”, któremu media wystawiają 

pomnik za odwagę „coming out” (publiczne 
ujawnienie się homoseksualisty) oświadczył 
co następuje: politycy w Polsce, pytani o losy 
ustawy o związkach partner-
skich (kolejne przekłamujące 
rzeczywistość określenie) mó-
wią, że nie ma klimatu. Ci po-
litycy „nie mają jaj” (dokładny 
cytat), a „Unia i tak niedługo 
to prawo na Polsce wymusi” 
– zabrzmiała groźba.
Gdy to usłyszałam stanęła mi 
natychmiast w oczach scena 
z polskiego filmu, który obej-
rzałam ostatnio na DVD w Irlan-
dii. To film pt. „Mała Moskwa”. 
Polecam ten wstrząsający film 
dla odświeżenia pamięci, czym 
był sowiecki totalitaryzm. Ak-
cja toczy się w Legnicy, gdzie 
stacjonują radzieckie wojska. 
Przesłuchiwana przez wojsko-
wego enkawudzistę Rosjanka 
mówi łamaną polszczyzną: 
jest takie dobre polskie po-
wiedzenie – musi to na Rusi, 
a w Polsce jak kto chce, wyda-
jąc tym samym na siebie wyrok śmierci.
Wymusi to na Rusi… A dzisiaj w Unii?! 
– chciałoby się strawestować powiedzonko, 
znane wszystkim Polakom, miłującym we-
wnętrzną niepodległość wbrew zewnętrznej 
opresji.
Było i inne, którym pokrzepialiśmy się za ko-
muny: przeżyliśmy potop szwedzki, przeży-
jemy i sowiecki. 
Dziś niestety zagrożenia dla polskiej wol-
ności są bardziej zakamuflowane, przez to 

bardziej niebezpieczne. Cenzura medialna 
wokół niewygodnych dla władzy tematów, 
wskazane przykłady cenzurowania poglą-
dów itp. 
Jeśli pozwolimy, by wymuszono na nas za-
parcie się siebie, naszego etosu narodowe-
go, naszych tradycji, znaków naszej wiary 
i Prawdy Ewangelii, staniemy się prawdzi-
wymi niewolnikami. Próby sterowania nami 
jak kukiełkami w teatrze świata wciąż trwa-

ją, a my zbyt łatwo dajemy się „tumanić 
i przestraszać”. 
– Co się dzieje z Polakami, byliśmy przecież 
narodem dumnym, myślącym w sposób 
wolny i krytyczny, tak jak Irlandczycy? – usły-
szałam ostatnio w Dublinie pytanie polskie-
go emigranta za chlebem. 
Z oddali paradoksalnie widać więcej i lepiej 
niż pod nosem.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Tolerancyjne wymuszanie? Fe l i e t o n
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Modlitwa lotników

Dobrze znany, a jednak tajemniczy

Nadprzyrodzone znaki towarzyszące temu 
pontyfikatowi, dar modlitwy, niewytłuma-
czalne przypadki uzdrowień za przyczyną 
Jana Pawła II, bliskie kontakty z mistyka-
mi jak o. Pio to tylko niektóre z zawartych 
w książce „tajemnic”, jakie opisuje Torniel-
li. Podczas konferencji zaznaczył, że wiele 
z opisywanych wydarzeń stanowiło dotąd 
sekret papieskich apartamentów, znanych 
jedynie najbliższemu otoczeniu papieża. 
Wśród przywołanych w książce świadków, 
uwagę zwraca nieznana z imienia siostra-
-sercanka, która potwierdza pojawiają-
ce się w ostatnich tygodniach informacje 
o licznych umartwieniach, m.in. o samobi-
czowaniu się Ojca św. – Nie chodzi mi tu 
o wydobywanie „takich małych sensacy-
jek” dotyczących Jana Pawła II, chcę raczej 
pokazać, że praktyka umartwiania ciała nie 
jest czymś, co odeszło razem z czasami śre-

aspektach życia 
Papieża-Polaka. 
– Zwraca uwagę 
fakt, że pontyfikat 
Jana Pawła II, tak 
zdawałoby się do-
kładnie dokumen-
towany przez me-
dia od pamiętne-
go „Habemus pa- 
pam!” aż do ostatnich chwil życia, nadal 
pełen jest wielu tajemnic, a ich odkrywanie 
może być fascynujące nie tylko dla ludzi głę-
boko wierzących – podkreślił.
Podczas konferencji prasowej Andrea Tornie-
lii odniósł się także do daty beatyfikacji Jana 
Pawła II. Tornielli stwierdził, że październi-
kowa data beatyfikacji wciąż jest możliwa, 
ale zdecydowanie nie będzie to 17 paździer-
nika. Dodał jednak, że z upływem czasu 
coraz bardziej prawdopodobnym terminem 
staje się wiosna 2011 r. Podkreślił przy tym 
problemy logistyczne i organizacyjne, które 
w przypadku beatyfikacji Jana Pawła II nie są 
bez znaczenia. Książka ukazała się nakładem 
krakowskiego wydawnictwa Rafael.       kes

dniowiecza, ale pozostaje nadal w tradycji 
Kościoła – powiedział Tornielli.
Autor zwraca uwagę, że nie jest znana peł-
na treść korespondencji, jaką prowadził Ka-
rol Wojtyła z o. Pio. Z treści przytoczonych 
przez watykanistę listów wynika, że część 
z nich, oczywiście o ile się zachowała, czeka 
na swojego odkrywcę.
Marek Zając, publicysta katolicki, prowadzą-
cy spotkanie z autorem podkreślił, że książki 
związane z postacią papieża można podzie-
lić na trzy kategorie. Pierwszą z nich byłby 
teksty mówiące o Janie Pawle II, jako o przy-
wódcy, światowym liderze i autorytecie mo-
ralnym, drugie byłyby książkami o charakte-
rze duszpasterskim przedstawiające papieża 
jako kapłana, przewodnika i trzecie przed-
stawiające Ojca św. jako wielkiego mistyka 
naszych czasów. Dodał, że „Santo Subito” 
wpisuje się w nurt rozważań o mistycznych 

Msza św. w intencji 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w 65. rocznicę jego utworzenia

Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski przewodniczył w Katedrze Polowej WP Mszy św. 
w intencji kadry dowódczej, żołnierzy i pracowników 36. Specjalnego Pułku Lotnic-
twa Transportowego (36.SPLT). Po Mszy św. przed Katedrą złożone zostały kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą poległych lotników Wojska Polskiego. Pułk obchodzi 
w tym roku 65. rocznicę swojego powstania.

W homilii Biskup Tadeusz Płoski wezwał 
służących żołnierzy, do obrony wartości 
chrześcijańskich i dawania świadectwa 
o Ewangelii. Przytoczył konkretne przykła-
dy dyskryminacji chrześcijan ze względu 
na wyznanie, jakie miały miejsce w ciągu 

ostatnich lat w brytyjskich liniach powietrz-
nych. Ordynariusz wojskowy podziękował 
lotnikom z 36. SPLT za obsługę pielgrzymek 
papieskich, podkreślił, że sam wielokrotnie 

doświadczył profesjonalizmu personelu na-
ziemnego i pilotów jednostki.
Biskup Polowy dodał, że lotniska stały się 
dzisiaj prawdziwymi „skrzyżowaniami dróg 
globalnej wioski”, gdzie nie zawsze jest 
miejsce na indywidualne traktowanie czło-

wieka, wyraził wdzięcz-
ność, że na pokładzie 
samolotów Pułku zawsze 
odczuwał troskę o wy-
godę i bezpieczeństwo 
własne oraz współtowa-
rzyszy podróży.
Na koniec zawierzył żoł-
nierzy 36. SPLT opiece 
Matki Bożej Loretańskiej.
We Mszy św. uczestniczy-
li kadra dowódcza 36.PLT 
z dowódcą płk dypl. pil. 
Ryszard Raczyńskim, żoł-
nierze i poczet sztanda-
rowy, który 3 lata temu 

został udekorowany orderem wojennym 
Virtuti Militari. Obecny był także przedsta-
wiciel Dowództwa Sił Powietrznych, gen. 
dyw. Anatol Czaban, Szef Szkolenia Sił Po-

wietrznych. Eucharystię koncelebrował ks. 
płk Janusz Radzik, Dziekan Sił Powietrznych 
RP. Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrz-
nych RP uświetniła muzyką Mszę św. Na 
zakończenie Eucharystii płk Ryszard Raczyń-
ski podziękował Biskupowi Polowemu za 
sprawowanie Eucharystii i wręczył mu pa-
miątkową plakietę upamiętniającą 65-letnią 
historię jednostki.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali 
się przed fronton Katedry, gdzie pod śmig- 
łem, symbolizującym poległych w obronie 
Ojczyzny lotników złożone zostały kwiaty.
36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowe-
go „Obrońców Warszawy” wywodzi swój 
rodowód z krajowych eskadr oraz dywi-
zjonów lotniczych, jak również kultywuje 
tradycje, godła i znaki jednostek lotniczych 
utworzonych na ziemi brytyjskiej w ramach 
Polskich Sił Powietrznych. W roku 1995 r. 
pułk przejął tradycje 301. Dywizjonu Bom-
bowego „Ziemi Pomorskiej” im. Obrońców 
Warszawy. W 2006 roku nadana została tej 
jednostce nazwa wyróżniająca „Obrońców 
Warszawy”, a w 2007 roku, z inicjatywy ka-
dry jednostki oraz lotników 301. Dywizjonu 
podjęto starania mające na celu utożsamie-
nie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Trans-
portowego „Obrońców Warszawy” z histo-
rycznym dywizjonem.

Krzysztof Stępkowski

„Santo subito. Tajemnice Świętości Jana Pawła II” to druga po bestsellerowych „Ta-
jemnicach Jana Pawła II” książka odkrywająca nieznane dotąd epizody z biografii, 
a także sekrety mistycznych wydarzeń w życiu polskiego papieża. Jej prezentacja 
z udziałem autora, znanego watykanisty Andrea Tornielli’ego odbyła się 1 marca 
w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.
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Diecezji Wojskowej

Mińsk Mazowiecki
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Mińsku 
Mazowieckim przeżywała 1 marca święto zwią-
zane z przyjęciem przez osiemdziesięciu siedmiu 
młodych parafian sakramentu bierzmowania, 
którego udzielił Biskup Polowy WP. W imieniu 
wspólnoty parafialnej biskupa Tadeusza Płoskie-
go powitał ks. kan. płk Andrzej Molendowski 
– proboszcz parafii wojskowej i dziekan Żan-
darmerii Wojskowej, przedstawiciele rady para-
fialnej, oraz młodzież, która poprosiła Pasterza 
Kościoła Wojskowego o udzielenie sakramentu 
bierzmowania.
Podczas Mszy św. Biskup Polowy poświęcił krzy-
że, które młodzież przyjęło z okazji przyjęcia sa-
kramentu dojrzałości chrześcijańskiej i wezwał 
młodych, aby dawała świadectwo wiary w co-
dziennym życiu. Wszystkim parafianom życzył, 
aby na wzór świątyni duchowej, którą budują 
parafianie, jak najszybciej została wybudowana 
również świątynia murowana.                        jo

Czerna
W styczniu br. Biskup Polowego WP skierował prośbę do Prowincjała Krakowskiej Pro-
wincji Karmelitów Bosych o. dr Andrzeja Ruszała o przekazanie relikwii św. Rafała Kali-
nowskiego do Katedry Polowej WP i nowoutworzonej Parafii Wojskowej p.w. św. Rafała 
Kalinowskiego przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
W dniu 23 lutego przy trumnie świętego w Klasztorze Ojców Karmelitów w Czernej 
k. Krakowa przeor o. Kazimierz Franczak przekazał relikwie z dokumentami ks. prał. ppłk. 
Markowi Kwiecińskiemu – proboszczowi parafii przy WIM i ks. mjr. Mateuszowi Hebdzie 
– wikariuszowi Katedry Polowej Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczył ks. mjr Kry-
spin Rak – wikariusz Parafii Wojskowej pw. św. Agnieszki w Krakowie.
Przeor zapoznał się z pracą kapelanów Ordynariatu Polowego WP i przedstawił historię 
zakonu oraz przybliżył kult świętego Rafała. Kapelani zwiedzili klasztor, kościół i modlili się 
w kaplicy dedykowanej świętemu.                                                                          mk/mh

Ciechanów, Giżycko, Węgorzewo, Gołdap
Biskup Polowy WP odwiedził 23 lutego garnizony w Ciechanowie, Giżycku, Węgorzewie 
i Gołdapii. W Ciechanowie uczestniczył w uroczystościach pięciolecia utworzenia parafii 
wojskowej, znajdującej się na terenie koszar 1. Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. Józefa 
Piłsudskiego. Ordynariusz wojskowy odprawił Eucharystię dla wspólnoty parafialnej, od 
której otrzymał obraz z wizerunkiem Matki Bożej Katyńskiej. 
W 15. Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku zapoznał się z historią, tradycjami oraz 
z obecnymi zadaniami stojącymi przed Brygadą. Uczestniczył także w apelu, podczas któ-
rego udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Następnie kapelan garnizonu Giżycko ks. 
mjr Jerzy Niedbała w kaplicy wojskowej zapoznał Ordynariusza Polowego z sytuację dusz-
pasterską całego garnizonu.
W kaplicy p.w. św. Barbary w Węgorzewie udzielił sakramentu bierzmowania 28 dziew-
czętom i chłopcom z miejscowego garnizonu. Kapelanem przygotowującym młodzież był 
ks. ppłk Edwin Czach. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa die-
cezjalnego i zakonnego, dowództwo 1. Mazurskiej Brygady Artylerii oraz licznie przybyli 
parafinie.
Podczas podróży duszpasterskiej Biskup Polowy odwiedził także 15. Pułk Przeciwlotniczy 
w Gołdapi. Dowódca jednostki przedstawił bp. Płoskiemu historię i szlak bojowy jednost-
ki. Biskup generał zapoznał się ze strukturą jednostki, jak również z zapleczem kultural-
nym z którego mogą korzystać żołnierze.
Kapelan garnizonu ks. ppłk Bogdan Słotwiński przedstawił sytuację duszpasterską garni- 
zonu. Nakreślił również plany duszpasterskie na najbliższy okres.                                   jo

Warszawa
Ks. płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz ho-
norowych dawców krwi i proboszcz parafii 
wojskowej w Zegrzu za oddanie ponad 40 li-
trów krwi oraz propagowanie idei honorowego 
krwiodawstwa został uhonorowany 26 lutego 
Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Le-
cha Kaczyńskiego, Prezydenta RP. Odznaczenie 
wręczyli Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazo-
wiecki i Elżbieta Wierzchowska, wiceprezes Ma-
zowieckiego Zarządu Okręgowego PCK podczas 
tradycyjnego spotkania władz samorządowych 
z władzami PCK, które odbyło się w Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie.                        kes

Warszawa-Wesoła
Żołnierze 1. Brygady Pancernej w Wesołej udali się do Afganistanu. Z tej okazji 24 lute-
go ks. mjr Piotr Majka, proboszcz parafii wojskowej w Wesołej, przewodniczył Mszy św. 
w intencji bezpiecznego wypełnienia misji. Sprawowaną Eucharystię uświetniła oprawą 
muzyczną Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Na zakończenie Eucharystii zostało 
odczytane słowo Biskupa Polowego wraz z pasterskim błogosławieństwem.
Po okolicznościowych przemówieniach i odczytaniu rozkazu o skierowaniu kompanii od-
wodowej w rejon misji oraz o zmianie podporządkowania, Dowódca Wojsk Lądowych 
i Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych podpisali protokół przekazania kompanii.             tsz

Jasna Góra
I Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Kon-
serwatorów Muzeów i Skarbców Kościelnych 
„Ars Sacra” odbyła się na Jasnej Górze. W jed-
nodniowym spotkaniu udział wzięło kilkadzie-
siąt osób z całej Polski. Przegłosowano potrzebę 
utworzenia Stowarzyszenia Muzeów i Skarbców 
Kościelnych, którego celem ma być praca na rzecz 
ochrony i promowania kultury chrześcijańskiej.
Głównym celem zjazdu jest integracja osób od-
powiedzialnych za kościelne dobra kulturowe. 
Uczestnicy konferencji zapoznali się z uchwałą 
Konferencji Episkopatu Polski z 2008 r. w spra-
wie powołania Stowarzyszenia Muzeów i Skarb-
ców Kościelnych „Ars Sacra” oraz zatwierdzenia 
jego statutu. Większość uczestników konferencji 
opowiedziała się za powstaniem stowarzysze-
nia, jednak ostateczna jednak decyzja zostanie 
podjęta w późniejszym czasie.                  It/KAI



„Świat ustępuje z drogi tem
u, 

który wie, dokąd zm
ierza”.

(autor nieznany)
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