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PAPIESK A INTENCJA NA MARZECPAPIESK A INTENCJA NA MARZEC
Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie 
Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Numer zamknięto 11 marca 2014 r.

Na okładce: Uroczystość wręczenia not 
identyfikacyjnych rodzinom ofiar odnalezionych 
w kwaterze „Ł” na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach, Belweder 28 lutego 2014 roku

Czas Wielkiego PostuCzas Wielkiego Postu
Rozpoczęty niedawno Wielki Post przy-
pomina o potrzebie dokonywania zmian 
w naszym życiu. Niektórzy traktują go też 
jako okres na sprawdzenie siebie, wielu 
uważa, że podjęcie wielkopostnych posta-
nowień ma na celu udowodnienie własnej 
wolności od nałogów, otaczających dóbr
i niewłaściwych zachowań. Przez prasę 
religijną i świecką przetaczają się artyku-
ły zachęcające do podjęcia wysiłku zwią-
zanego z postem, modlitwą i jałmużną. 
Przypominane są, także na łamach „Naszej 
Służby”, warunki dobrej spowiedzi i siedem 
grzechów głównych. To rzeczywiście dobry 
moment, żeby zwrócić uwagę na rolę sakra-
mentu pokuty i pojednania w naszym życiu.

mużnie obdarowujemy kogoś, od kogo nie 
spodziewamy się otrzymania czegoś w za-
mian. Bezinteresowność powinna być jedną 
z cech chrześcijanina, który świadom tego, 
że wszystko otrzymał darmo od Boga, to 
znaczy bez żadnej zasługi, uczy się dawać in-
nym za darmo. Dziś często bezinteresowność 
nie jest częścią życia codziennego, w którym 
wszystko kupuje się i sprzedaje. Wszystko 
się oblicza i mierzy. Jałmużna pomaga nam 
przeżywać bezinteresowność daru, która jest 
wolnością od obsesji posiadania, lęku przed 
utratą tego, co się ma, od smutku tych, któ-
rzy nie chcą się dzielić z innymi swoim do-
brobytem.
Wielki Post wraz ze swym wezwaniem do 
nawrócenia nadchodzi opatrznościowo, aby 
nas obudzić, otrząsnąć z odrętwienia, z ry-
zyka kroczenia naprzód siłą bezwładności. 
Zachęta, którą Pan kieruje do nas przez pro-
roka Joela, jest mocna i jasna: „Nawróćcie 
się do Mnie całym swym sercem” (Jl 2, 12). 
Dlaczego mamy powrócić do Boga? Dlatego, 
że jest coś nie tak w nas, w społeczeństwie, 
w Kościele i potrzebujemy zmiany, przełomu, 
nawrócenia. I to się nazywa odczuwać po-
trzebę nawrócenia się! Po raz kolejny Wielki 
Post kieruje swoje prorockie wezwanie, aby 
nam przypomnieć, że możemy dokonać cze-
goś nowego w samych sobie i wokół siebie 
tylko dlatego, że Bóg jest wierny, że nadal 
jest bogaty w dobroć i miłosierdzie i że za-
wsze jest gotów wybaczyć i zacząć od nowa. 
Z tą synowską ufnością wyruszmy w drogę!

Watykan, 5 marca 2014 roku
(Środa Popielcowa)

zależy od jego aprobaty przez innych czy od 
sukcesu, ale od tego, co jest w nas.
Pierwszym elementem jest modlitwa. Jest 
ona siłą chrześcijanina i każdej osoby wie-
rzącej. W słabości i kruchości naszego życia 
możemy zwrócić się do Boga z ufnością dzie-
ci i wejść z Nim w komunię. W obliczu tak 
wielu ran, które sprawiają nam ból i które 
mogłyby utwardzić serce, jesteśmy wezwani, 
by zanurzyć się w morzu modlitwy, które jest 
morzem bezgranicznej miłości Boga, aby za-
smakować Jego czułości. Wielki Post to czas 
modlitwy, modlitwy bardziej intensywnej, 
gorliwszej, bardziej zdolnej unieść potrzeby 
braci, wstawiać się przed Bogiem za tak wie-
le sytuacji ubóstwa i cierpienia.
Drugim znaczącym elementem drogi wielko-
postnej jest post. Musimy uważać, aby nie 
uprawiać postu formalnego, który w istocie 
nas „zaspokaja”, bo sprawia, że mamy dobre 
samopoczucie. Post ma sens, jeśli naprawdę 
uszczupla nasze bezpieczeństwo, a także jeśli 
wynika z niego jakaś korzyść dla innych, jeśli 
pomaga nam praktykować styl Miłosiernego 
Samarytanina, który pochyla się nad swoim 
bratem w potrzebie i troszczy się o niego. 
Post zakłada wybór życia wstrzemięźliwe-
go, które nie marnotrawi i nie „odrzuca”. 
Poszczenie pomaga nam zaprawiać serce 
do tego, co najistotniejsze i do dzielenia się. 
Jest znakiem świadomości i odpowiedzialno-
ści w obliczu niesprawiedliwości, nadużyć, 
zwłaszcza wobec ubogich i maluczkich i jest 
znakiem naszej ufności, którą pokładamy
w Bogu i Jego Opatrzności.
Trzecim elementem jest jałmużna: wskazuje 
ona na bezinteresowność, ponieważ w jał-

Tymi przenikliwymi słowami proroka Joela li-
turgia wprowadza nas dzisiaj w Wielki Post, 
wskazując nawrócenie serca jako cechę cha-
rakterystyczną tego czasu łaski.
Prorocki apel stanowi wyzwanie dla nas 
wszystkich bez wyjątku i przypomina nam, 
że nawrócenie nie sprowadza się do form ze-
wnętrznych lub niejasnych postanowień, lecz 
angażuje i przemienia całe istnienie, począw-
szy od centrum osoby, od sumienia. Jesteśmy 
zaproszeni do podjęcia drogi, podczas któ-
rej, wbrew rutynie, usiłujemy otworzyć oczy 
i uszy, ale przede wszystkim serce, aby wyjść 
poza swój „ogródek”.
Otworzyć się na Boga i na braci. Żyjemy
w świecie coraz bardziej sztucznym, w kul-
turze „robienia” i „tego, co użyteczne”, nie 
zdając sobie sprawy, że ze swego horyzontu 
wykluczamy Boga. Wielki Post wzywa nas do 
„przebudzenia”, przypomnienia sobie, że je-
steśmy stworzeniami, że nie jesteśmy Bogiem. 
Gdy spoglądam na małe środowisko codzien-
ne i widzę walkę o władzę, o miejsca, myślę: 
ludzie ci bawią się w Boga Stwórcę a jeszcze 
nie zdali sobie sprawy, że nie są Bogiem.
Grozi nam także zamknięcie, zapominanie 
o innych. Ale tylko wówczas, gdy trudności 
i cierpienia naszych braci są dla nas wyzwa-
niem, dopiero wtedy możemy rozpocząć dro-
gę nawrócenia ku Świętom Paschalnym. Jest 
to droga obejmująca krzyż i wyrzeczenie.
Ewangelia dzisiejsza wskazuje elementy tej 
wędrówki duchowej: modlitwę, post i jał-
mużnę (por. Mt 6, 1-6.16-18). Wszystkie one 
pociągają za sobą niezbędny warunek, by 
nie dać się opanować przez pojawiające się 
rzeczy; to, co się liczy (…) Wartość życia nie 

Ojciec Święty Franciszek na Wielki PostOjciec Święty Franciszek na Wielki Post
„Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,13)„Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,13)

Szkoda jednak, że podobnego, „sezonowe-
go” okresu nie mają inne elementy Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego. Co na przykład
z cnotami kardynalnymi i teologalnymi? Czy 
potrafimy je wymienić? Kiedy ostatni raz sły-
szeliśmy, że coś takiego istnieje? Nie porzuca-
jąc wielkopostnych intencji warto zastanowić 
się, czy nie traktujemy Wielkiego Postu jako 
okazji do celebrowania swych umartwień, 
zamiast pracy nad sobą. Nie jest moją inten-
cją odciąganie nikogo od spowiedzi, postu
i jałmużny, sam powziąłem pewne zobowią-
zania, ale w czasie tegorocznego Wielkiego 
Postu może warto przejrzeć Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego, jego treść może być dla 
wielu z nas odkryciem. Ta wiedza nie boli!

W najnowszym numerze „Naszej Służ-
by” relacjonujemy uroczystości związane 
z obchodami Narodowego Dnia Pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych, przypominamy 
symbolikę popiołu, nieodłącznego ele-
mentu Wielkiego Postu i zachęcamy do 
przeczytania rozmowy z rektorem Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warsza-
wie. Z okazji zbliżającej się kanonizacji bł. 
Jana XXIII publikujemy również wywiad
z 98-letnim kardynałem Lorisem Capovil-
lią, jego sekretarzem.
W numerze jak zwykle sylwetka kapelana, 
recenzja, a także garść informacji z diecezji 
wojskowej. 

Krzysztof Stępkowski
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Ogłoszono kolejne nazwiska Żołnierzy 
Wyklętych z kwatery „Ł”

W przeddzień święta, w Belwederze odbyła 
się uroczystość ogłoszenia dwunastu na-
zwisk żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego odnalezionych i zidentyfikowanych 
po ekshumacjach na tzw. kwaterze „Ł” na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pod-
czas uroczystości rodzinom ofiar wręczone 
zostały specjalne certyfikaty poświadczające 
genetyczną identyfikację Żołnierzy Wyklę-
tych. W spotkaniu z rodzinami wziął udział 
prezydent Bronisław Komorowski. 

– To jest początek działania na rzecz trwa-
łego upamiętnienia bohaterów tego powo-
jennego dramatu – powiedział prezydent 
Bronisław Komorowski podczas ceremonii. 
Podkreślił, że szczątki ofiar terroru komuni-
stycznego były chowane w ukryciu, w miej-
scu nieznanym, co do którego istniały pew-
ne podejrzenia, a dzisiaj już jest pewność, że 
wszyscy bohaterowie dramatu powojenne-
go będą prawdopodobnie odnalezieni, na 
słynnej „Łączce” na Powązkach Wojskowych
w Warszawie. 
Zwracając się do rodzin Bronisław Komorow-
ski zaapelował o wspólny projekt upamięt-
nienia kwatery „Ł”. – Pochówek żołnierzy 
zidentyfikowanych po ekshumacjach na Woj-
skowych Powązkach powinien mieć charakter 
uroczystości państwowej, ogólnonarodowej – 
powiedział Bronisław Komorowski. Zdaniem 
prezydenta uroczystość powinna rozpocząć 
się na placu Marszałka Józefa Pisłudskiego, 
w sąsiedztwie Grobu Nieznanego Żołnierza, 
jako symbol, że odnajdywani i identyfikowa-
ni przez naukowców Żołnierze Wyklęci „byli 
do pewnego stopnia zbiorowym nieznanym, 
żołnierzem, którego trzeba było odnaleźć, 

nazwać i którego trzeba będzie przywracać 
zbiorowej pamięci narodowej”.
Podczas spotkania odczytane zostały na-
zwiska osób zidentyfikowanych podczas 
prac ekshumacyjnych. Są to: Jan Czeredys 
(1912–1948), Adam Gajdek (1915–1949), ps. 
„Agata”, „Antek”, „Olek”, Roman Groński 
(1926–1949), ps. „Żbik”, Aleksander Adam 
Kita (1912–1952), Jerzy Miatkowski (1923–
1949), ps. „Zawada”, Stanisław Miesz-
kowski (1903–1952), Antoni Olechnowicz 
(1905–1951), ps. „Krzysztof”, „Kurkowski”, 
„Lawicz”, „Pohorecki”, „Meteor”, Marian 
Orlik (1916–1952), Zbigniew Przybyszewski 

(1907–1952), Karol Rakoczy (1928–1950), 
Edmund Tudruj (1923–1949), ps. „Mundek”, 
Arkadiusz Wasilewski (1925–1949), ps. „Bia-
ły”. Przedstawiciele rodzin otrzymali z rąk
Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pa-
mięci Narodowej, prof. Andrzeja Ciechano-
wicza, rektora Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz dr. Andrzeja Kunerta, se-
kretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, noty identyfikacyjne potwierdza-
jące tożsamość ofiar.
Prof. Krzysztof Szwagrzyk przedstawił kilku-
minutową prezentację na temat prac arche-
ologicznych i odnalezionych ofiar komuni-
stycznego reżimu. Prowadzący badania na 
Powązkach potwierdził, że w kolejnych mie-
siącach podjęte zostaną prace na cmentarzu 
na Służewiu, gdzie, jak wynika m.in. z udo-
stępnionych przez MON zdjęć lotniczych, 
znajduje się kolejne miejsce spoczynku Żoł-
nierzy Wyklętych.
W imieniu rodzin za pracę zespołu prof. 
Szwagrzyka podziękował Witold Mieszkow-
ski, syn komandora Marynarki Wojennej 
Stanisława Mieszkowskiego. – Dzisiaj po raz 
pierwszy nie czujemy się obywatelami dru-

Pamiętaliśmy o Żołnierzach WyklętychPamiętaliśmy o Żołnierzach Wyklętych
Msze św., koncerty, składanie wieńców i zapalenie zniczy na grobach bohaterów 
podziemia niepodległościowego złożyły się na obchodzony 1 marca Narodowy 
Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Święto obchodzone było oficjalnie po raz 
trzeci. Centralne obchody święta odbyły się 28 lutego i 1 marca w Warszawie.

giej kategorii. (…) Łączka musi być miejscem 
narodowej dumy, a nie tragedii. Ale żeby do 
tego doprowadzić, trzeba będzie jeszcze po-
konać wiele progów – powiedział. Dodał, że 
upamiętnienie nie jest potrzebne pokoleniu, 
które przeżyło tragizm komunizmu, ale ko-
lejnym generacjom Polaków.
Ministrowie obrony narodowej Tomasz Sie-
moniak i sprawiedliwości Marek Biernacki 
zadeklarowali swoją pomoc w dalszym upo-
wszechnianiu wiedzy i pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych. Minister Biernacki zadeklarował, 
że miejsce, w którym dokonywano wyroków 
śmierci na członkach podziemia niepodle-
głościowego, osławiony areszt przy ul. Ra-
kowieckiej na warszawskim Mokotowie, zo-
stanie w całości udostępniony na potrzeby 
muzeum ofiar komunizmu. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie rodzin 
zidentyfikowanych ofiar, przedstawiciele Kan-
celarii Prezydenta, parlamentarzyści, genera-
łowie WP oraz duchowni. Obecny był także 
bp Józef Guzdek, biskup polowy WP.
Do tej pory w kwaterze „Ł” wydobyto szcząt-
ki ok. 200 osób. Już wcześniej zidentyfiko-
wano 16 z nich. 

Kwiaty i znicze na grobach bohaterów

1 marca pamięć o Żołnierzach Wyklętych 
uczczono składając wieńce na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz 
przed tablicą upamiętniającą członków pod-
ziemia niepodległościowego umieszczoną na 
murze aresztu śledczego przy ul. Rakowiec-
kiej w Warszawie. – To miejsce symboliczne. 
Pokazujące, że wielu Żołnierzy Wyklętych nie 
ma swoich grobów, nie wiemy, gdzie są po-
chowani. Dobrze, że z roku na rok staramy 
się coraz bardziej podkreślać pamięć o Żoł-
nierzach Wyklętych, oni są ważni także dla 
współczesnego wojska, bo jako niezłomni 
dochowali przysięgi wierności Rzeczypospo-
litej – powiedział po uroczystości przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza minister Tomasz 
Siemoniak. Kwiaty i znicze złożono również 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach,
w kwaterze „Ł”.

Archikatedra i apel pamięci

– Żołnierze Wyklęci ginęli mordowani, bez 
sądów i wyroków, grzebani pod osłoną nocy 
w bezimiennych grobach. Źródeł naszej dzi-
siejszej wolności trzeba szukać w ich posta-
wie i poświęceniu – powiedział metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas 
Mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzcicie-
la w Warszawie, będącej punktem central-
nym obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych.
Eucharystię poprzedził apel poległych i zło-
żenie kwiatów przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz uroczysty marsz pamięci, pod-
czas którego uczestnicy obchodów nieśli 
zdjęcia Żołnierzy Wyklętych.
Na początku homilii kard. Nycz pozdrowił 
licznie zgromadzonych harcerzy i młodzież. 
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Kwiaty złożono m.in. pod tablicą na murze aresztu śledczegoKwiaty złożono m.in. pod tablicą na murze aresztu śledczego
przy. ul. Rakowieckiej w Warszawieprzy. ul. Rakowieckiej w Warszawie
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Zaznaczył, że to głównie dla nich starsze 
pokolenie zorganizowało tę wielką lekcję 
historii i patriotyzmu, jaką jest ustanowiony 
cztery lata temu Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych. Przypomniał, że pojęcia „Żołnie-
rze Wyklęci” zaczęto używać na początku lat 
90., kiedy rozpoczęła się walka o przywróce-
nie pamięci o nich, która trwa do dziś.
– Prawda o Żołnierzach Wyklętych uczy nas, 
że musimy być pokorni wobec historii – mó-
wił hierarcha. Przypomniał, że to właśnie ci 
żołnierze od pierwszych dni po zakończeniu 
II wojny światowej nie dali się zwieść pro-
pagandzie nowego systemu i podjęli walkę
o wolną Polskę. – Wiedzieli, że komunistycz-
ny system jest z gruntu zły i że nie można się 
na niego zgodzić. Dlatego ginęli mordowa-
ni, bez sądów i wyroków, byli grzebani pod 
osłoną nocy w bezimiennych grobach. Źró-
deł naszej dzisiejszej wolności trzeba szukać 
w ich postawie i poświęceniu – mówił kard. 
Nycz.
Mszę św. w archikatedrze św. Jana Chrzci-
ciela poprzedził uroczysty Apel pamięci
i złożenie kwiatów przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza z udziałem delegacji państwo-
wych, kombatantów, Wojska Polskiego oraz 
harcerzy.
Podczas apelu głos zabrali prof. UKSW Wie-
sław Wysocki, Andrzej Melak oraz inicjator 
obchodów i prezes Stowarzyszenia Polska 
Jest Najważniejsza prof. Jan Żaryn. Wieńce 
złożyły liczne delegacje, m.in. Społeczne-
go Komitetu Obchodów Narodowego Dnia 
Żołnierzy Wyklętych, Obozu Narodowo-Ra-
dykalnego, Stowarzyszenia „Polska jest Naj-
ważniejsza”, Prawa i Sprawiedliwości, Pra-
wicy Rzeczpospolitej, Solidarnej Polski oraz 
Klubu Gazety Polskiej.
Po uroczystościach przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza w kierunku archikatedry war-
szawskiej wyruszył marsz pamięci, którego 
uczestnicy nieśli zdjęcia Żołnierzy Wyklę-
tych.

Fundacja „Walczącym o Niepodległość”, Sto-
warzyszenie Historyczne Organizacji Kobie-
cych II RP zorganizowały także symboliczną 
wartę przed domami Żołnierzy Wyklętych. 
Odbyła się ponadto promocja wydawnictw 
poświęconych tej tematyce, koncerty pieśni 

niepodległościowych, Bieg Ludzi Honoru
w Parku Skaryszewskim, gry rodzinne, rekon-
strukcje historyczne oraz Warszawska Masa 
Krytyczna szlakiem miejsc związanych z Żoł-
nierzami Wyklętymi.
Przez cały czas trwała kwesta na rzecz 
stworzenia Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar 
Totalitaryzmów – wspólnej inicjatywy IPN
i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Jej celem jest stworzenie bazy 
materiału porównawczego DNA ofiar po-
wojennych zbrodni komunistycznych i ich 
krewnych, tak aby zapobiec bezimienności 
tychże ofiar oraz uratować miejsca pochów-
ku ludzi, którzy zginęli w wyniku terroru lat 
1944–1956.

Msza św. i koncert w Katedrze Polowej

Wieczorem 2 marca, w katedrze polowej WP 
odbył się koncert patriotyczny Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Kon-
cert, objęty honorowym patronatem prezy-

denta Bronisława Komorowskiego, poprze-
dziła Eucharystia sprawowana przez ks. płk. 
Roberta Mokrzyckiego, proboszcza katedry 
polowej. 
W homilii ks. Mokrzycki podkreślił, że Żoł-
nierze Wyklęci podjęli swoją walkę „w imię 

polski niepodległej, zdradzonej w Teheranie
i Jałcie, wepchniętej w ramy komunistyczne-
go systemu politycznego i ideologicznego, 
wrogiego polskim wartościom”. Przypo-
mniał, że przez wiele lat byli odzierani z ludz-
kiej godności i żołnierskiego honoru. – Trwali 
w wiernej pamięci towarzyszy żołnierskich 
dróg tych, co przeżyli czas okrutnej rozpra-
wy, zwykle obarczonych ciężarem więzień
i prześladowaniami. Trwali w pamięci najbliż-
szych, których łez i bólu nie przyćmił mijający 
czas – powiedział.
Proboszcz katedry polowej zauważył, że 
pamięć o nich przechowywały także małe 
wspólnoty, lokalne społeczności, rodzinne 
parafie, które przez lata czciły pamięć bo-
haterów. Ks. Mokrzycki przypomniał, także 
o niezłomnej postawie kapelana Polskiego 
Państwa Podziemnego, ks. Władysława Gur-
gacza, skazanego na karę śmierci przez ko-
munistyczny wymiar sprawiedliwości.
Proboszcz katedry podkreślił, że Żołnierze 
Wyklęci są przykładem tego, że nie można 
dawać przyzwolenia na zatruwanie polskie-
go ducha, wrażliwości i sumień w imię jakiej-
kolwiek ideologii. – Naród polski nie godzi 
się na utratę wolności i niepodległości, na 
narzucenie pęt duchowego i politycznego 
zniewolenia, zmianę historycznych wekto-
rów polskiej i dziejowej drogi – powiedział.
Mszę św. koncelebrował ks. kmdr Janusz 
Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpa-
sterstwa kombatantów. Podczas modlitwy 
powszechnej modlono się także w inten-
cji pokoju na Ukrainie. Po komunii świętej 
wierni odśpiewali suplikacje w intencji po-
kojowego rozwiązania konfliktu u naszych 
wschodnich sąsiadów.
Po Mszy św. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
wystąpił z koncertem pt. „Jest Wolna i Nie-
podległa. …ku czci ostatnich Rycerzy Rzeczy-
pospolitej”, na który złożyło się kilkanaście 
pieśni patriotycznych i wojskowych. 
Organizatorami koncertu były: Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Organiza-
cje Kombatanckie z Janem Ciechanowskim, 
Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych oraz Centrum 
Przygotowań Programów Patriotycznych. 

Krzysztof Stępkowski, KAI
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Wrocław

Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska oraz innych 
miast tego rejonu naszego kraju wzięli liczny 
udział z zorganizowanych po raz czwarty 
wrocławskich obchodach Narodowego Dnia 
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Spotkali się 
najpierw pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komu-
nistycznego 1945-1956 znajdującym się na 
tamtejszym Cmentarzu Osobowickim. Jest to 
jedyne miejsce w Polsce, gdzie zachowały się 
niemal w niezmienionym kształcie kwatery 
więźniów (nr. 81A i 120), ofiar terroru komu-
nistycznego w latach 1954–1956. Na 22 po-
lach pochowano tutaj blisko 840 osób. Mo-
dlitwę za Żołnierzy Wyklętych poprowadził 
metropolita wrocławski abp. Józef Kupny.
– To miejsce jest wyjątkowe i szczególne dla 
naszej pamięci i historii. Stalinowski terror 
zakładał ściganie, aresztowanie, prześlado-
wanie, a następnie skazanie wielu polskich 
patriotów. Chodziło także o wymazanie z pa-
mięci tych, którzy na nią zasłużyli – podkreślił 
w swoim wystąpieniu dr Wojciech Trębacz
z wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej. Wskazał, że dokonywało się to 
poprzez pochówek w bezimiennych gro-
bach, obowiązywał też totalny zakaz docho-
dzenia miejsc, gdzie ofiary mogły być pocho-
wane. To się udało niestety w dużym stopniu 
w skali całego kraju. Zbiegiem okoliczności
i pracy kilku osób w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku udało się ocalić od znisz-
czenia te kwatery, których nie wymazano
z rejestru. Wrocławski Cmentarz Osobowicki 
zapisze się w polskiej historii jako miejsce od 
którego wszystko się zaczęło, bo prace eks-
humacyjne prowadzone pod kierownictwem 
dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka z IPN były za-
czątkiem poszukiwań mających na celu usta-
lenie miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych 
w skali całego kraju.
Zbigniew Lazarowicz, syn zamordowanego 
na warszawskim Mokotowie mjr. Adama La-
zarowicza, przywołując w swoim wystąpieniu 
słowa bł. Jana Pawła II: „Całym sobą trzeba 
płacić za wolność” nawoływał do tego, aby 
Ci bohaterowie zawsze pozostali wzorem pa-
triotycznej postawy, bo – jak powiedział – dla 
nich wolność i niepodległość Ojczyzny stano-
wiły wartości większe i cenniejsze niż ich ży-
cie. Walczyli tak z niemiecką jak i z sowiecką 
okupacją.
W godzinach popołudniowych w bazylice 
garnizonowej p.w. św. Elżbiety uroczystej 
Mszy św. sprawowanej w intencji Żołnierzy 
Wyklętych przewodniczył proboszcz tej świą-
tyni, ks. płk. prał. Janusz Radzik. W Euchary-
stii uczestniczył metropolita-senior archidie-

cezji wrocławskiej kard. Henryk Gulbinowicz.
Dzieje Żołnierzy Wyklętych, ideały, którymi 
żyli scharakteryzował w okolicznościowej 
homilii ks. płk dr Henryk Szareyko, delegat 
Biskupa Polowego WP ds. kombatantów. 
Podkreślił w niej m.in. że dzisiaj wspomina-
my z należną czcią i szacunkiem nie tylko 
tych pomordowanych, skazanych na śmierć 
przez zdradziecki, niepraworządny sąd pol-
ski i sowiecki, ale oddajemy też cześć i chwa-
łę wszystkim członkom Zrzeszenia „Wolności 
i Niezawisłość”. Jego zdaniem Ci często bez-
imienni bohaterowie mówią dzisiaj do nas,
a szczególnie do reprezentantów młodego 
pokolenia: – W Waszych rękach pozostawia-
my dalszy los Polski, naszego wspólnego Na-
rodu, Wy macie dalej walczyć wszelkimi spo-
sobami, zabiegać o wolność, suwerenność, 
niezawisłość i niepodległość. Pozostańcie 
wierni temu dumnemu, zaszczytnemu, ale 
jakże zobowiązującemu hasłu „Bóg-Honor – 
Ojczyzna – apelował ks. Szareyko.
W ramach wrocławskich obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 
ulicami miasta przeszedł Marsz Niezłomnych, 
w Centrum Edukacyjnym „ Konspira” zorgani-
zowano drugi maraton filmów dyskusyjnych 
połączony z kiermaszem książek oraz spotka-
nie z dr. hab. Krzystofem Szwagrzykiem z IPN. 

Marek Zygmunt

Przemyśl

Lektura grypsów płk. Łukasza Cieplińskiego 
oraz analogie jego życia z postawami biblij-
nych bohaterów złożyły się na spotkanie „Dla 
Boga i Polski …”, które odbyło się w przed-
dzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w przemyskiej księgarni Bosz.
– Wiara Cieplińskiego przeżywana była zgod-
nie z apostolskim pouczeniem: – Wiara, jeśli 
nie byłaby połączona z uczynkami, martwa 
jest sama w sobie – mówiła prof. Urszula 
Szwarc, biblistka z Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego. Łukaszowi Cieplińskiemu 

nie pozwolono na korespondencję, jednak 
pisał ją po kryjomu i przekazywał przez 
współwięźniów. Z odczytywanych grypsów 
przejawiała się postawa spokojna, mimo 
niesłusznego oskarżenia, niesprawiedliwego 
wyroku i czekającej go śmierci. Nie oznaczała 
ona przyzwolenia na taki los, żołnierzowi po 
prostu nie dano szansy na obronę. Ciepliński 
w swoich listach do żony i syna pisał: „Bądź 
Polakiem to znaczy całe zdolności zużyj dla 
dobra Polski i wszystkich Polaków. Bądź ka-
tolikiem to znaczy pragnij poznać Wolę Bożą, 
przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik 
to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy, 
służący dobru i walczący ze złem”.
Janusz Czarski, przedstawiający sylwetkę 
byłego prezesa Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość”, wspomniał o inicjatywie wszczęcia 
procesu beatyfikacyjnego płk. Cieplińskiego. 
– Jestem przekonany, że kres tej procedury 
jest oczywisty, że w końcu pułkownik Cie-
pliński będzie beatyfikowany. Jest to postać, 
która jest nam potrzebna – mówił. Dodał, że 
grypsy, chociaż są przesłaniem skierowanym 
do najbliższych, to adresatem zawartych
w nich rad i myśli są wszyscy Polacy.

Łukasz Ciepliński „Pług” – urodził się 26 li-
stopada 1913 r. w Kwilczu. Uczył się w Szko-
le Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazo-
wieckiej – Komorowie. W 1940 r. związał się 
z konspiracją w Rzeszowie. Pełnił funkcję 
komendanta Obwodu oraz komendanta In-
spektoratu Rejonowego.
Po wojnie zamieszkał wraz z żoną Jadwigą 
w Zabrzu, gdzie prowadzili sklep włókienni-
czo-galanteryjny. W styczniu 1947 r. stanął na 
czele czwartego Zarządu Głównego Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”. Aresztowany
i skazany 14 października 1950 r. „na pięcio-
krotną karę śmierci, utratę praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na zawsze 
oraz przepadek całego mienia”. Sąd wyższej 
instancji utrzymał wyrok w mocy, zaś prezy-
dent Bierut decyzją z 20 lutego 1951 r. nie 

Narodowy Dzień  Żołnierzy Wyklętych – krajNarodowy Dzień  Żołnierzy Wyklętych – kraj
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Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych odbyły się w całym kraju. 
Msze św., apele poległych oraz kwiaty
i znicze zapalane pod tablicami i po-
mnikami były dowodem pamięci Po-
laków o bohaterach. Kościoły i parafie 
garnizonowe pamiętały o Żołnierzach 
Niezłomnych.

Wrocławianie przynieśli ze sobą portrety Żołnierzy NiezłomnychWrocławianie przynieśli ze sobą portrety Żołnierzy Niezłomnych
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W spotkaniu wzięli udział eksperci z dziedziny 
bioetyki i teologii moralnej: abp Henryk Ho-
ser, przewodniczący Zespołu ds. Bioetycznych 
Konferencji Episkopatu Polski, ks. prof. Irene-
usz Mroczkowski, kierownik Katedry Antropo-
logii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz o. prof. Andrzej Derdziuk, 
prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, a także praktycy: prawnik – prof. Zbi-
gniew Cieślak, sędzia Trybunału Konstytucyj-
nego oraz lekarz – dr Piotr Klimas, ginekolog 
ze Szpitala św. Rodziny w Warszawie. 
Abp Henryk Hoser zdefiniował sumienie jako 
„cechę specyficznie ludzką, polegającą na 
zdolności wydania sądu, czy oceny jakiegoś 
wydarzenia, czynu, zjawiska w perspektywie 
kryterium dobra i zła”. – Trzeba rozeznać do-
bro, rozeznać zło i wtedy wydać jakąś ocenę, 
która jest wiążąca w postępowaniu – powie-
dział.
Podkreślił również, że „sumienie jako cecha 
ludzka przypomina nam o wyższości prawa 
moralnego nad prawem stanowionym”. 
Zdaniem abp. Hosera „istnienie sumienia
i pochodzące od niego decyzje są wyrazem 
godności człowieka”. 
– Dziwi mnie, że ciągle powracamy do re-
definicji praw człowieka, które przecież 
zostały dostatecznie określone i opisane 
zaraz po drugiej wojnie światowej w ak-
tach międzynarodowych – mówił przewod-
niczący Zespołu ds. Bioetycznych KEP. Jako 
przykłady wymienił Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka z 1948 r. i Kartę Narodów 
Zjednoczonych z 1945 r. Dodał również, że 
„musi istnieć możliwość sprzeciwu sumienia, 
by nie zmuszać ludzi do działania wbrew 
sumieniu”. – By nie stwarzać warunków, 
kiedy człowiek staje się niewolnikiem, a nie 
wolnym człowiekiem, któremu narzuca się 
dyktat postępowania, myślenia, postaw, nie-
zgodnych z jego sumieniem. To jest owe „ła-
manie sumień”, z którymi mamy często do 
czynienia – powiedział.

Ks. prof. Ireneusz Mrocz-
kowski wyraził ubolewa-
nie, że w stanowisku Ko-
mitetu Polskiej Akademii 
Nauk „nie ma nawet próby definicji sumie-
nia”. Jego zdaniem, etyka w dokumencie 
PAN „sprowadza się do stwierdzenia, iż ist-
nieje dziś tak piękna różnorodność poglądów 
i niech każdy wyciąga podstawy swojego 
etycznego myślenia, skąd chce” – ironizował 
teolog moralista. – W takiej sytuacji funda-
mentem jest prawo stanowione, a kwestia 
wolności sumienia staje się drugorzędna
i może być relatywizowana – przestrzegał.
Podkreślił również, że „gdyby Kościół lub 
jakakolwiek wiara pozbawiła się kategorii 
sumienia, wówczas stanęłaby na rozdrożu, 
ponieważ nie wiedziałaby, w jakim kierun-
ku idzie i na jakim prawie się opiera”. – Taka 
definicja sumienia powinna odpowiadać tak-
że ludziom niewierzącym. On także tworzy 
swoją tożsamość na podstawie jakiegoś sys-
temu wychowania – zauważył. 

Wolność sumienia
jest zagwarantowana przez prawo

Prof. Zbigniew Cieślak zwrócił uwagę, że 
choć w prawie nie podaje się definicji sumie-
nia, to jednak regulacje prawne odwołują się 
do istoty sumienia – ono kształtuje godność 
człowieka. Sumienie w prawie jest normą 
subiektywną, czyli odwołuje się do tego, co 
w człowieku jest własne, wewnętrzne i dla 
niego istotne. Formuje je jednak myśl i świa-
domość moralna. Prof. Cieślak przypomniał 
również, że ważne jest rozróżnienie na su-
mienie „przed- i pouczynkowe”. To drugie 
wiąże się z oceną jakiegoś zagadnienia czy 
czynu po jego dokonaniu, co może nieraz 
oznaczać negatywną ocenę tego, co już się 
zrobiło.
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego przytoczył 
regulacje prawne, które gwarantują wolność 

sumienia obywatelom. Są to przede wszyst-
kim artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polski (art. 30., art. 53. i art. 31).
W artykule 30. mówi się o przyrodzonej 
godności człowieka – źródle jego wolności
i praw. – Godność nie jest tu zdefiniowana, 
ale jest podstawą stanowienia całego usta-
wodawstwa w europejskiej kulturze praw-
nej – podkreślił prof. Cieślak. Z kolei art. 50.
w ust. 1 zapewnia każdemu obywatelowi 
wolność sumienia i wyznawanej religii. Nato-
miast art. 31 w ust. 3 gwarantuje prawa czło-
wieka w sytuacjach konfliktowych. – Jeżeli 
wolność sumienia jest czymś absolutnie pod-
stawowym w Konstytucji, to konsekwentnie 
musimy powiedzieć, że klauzula sumienia jest 
instrumentem realizacji wolności sumienia. 
Mamy więc prawo do sprzeciwu sumienia, 
możemy odwołać się do klauzuli sumienia, 
dlatego, że mamy wolność – wyjaśnił sędzia.
Prof. Cieślak przypomniał także art. 9 ust. 
1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
z 1950 r., która gwarantuje wolność myśli, 
sumienia i wyznania oraz Kartę Praw Podsta-
wowych z 2000 r., która wprost przyznaje 
prawo do odmowy wykonywania czynno-
ści niezgodnych z sumieniem. – Uznaje się 
prawo do odmowy działania sprzecznego
z własnym sumieniem, zgodnie z ustawami 
krajowymi regulującymi korzystanie z tego 
prawa – zaznaczył.
W świetle tych regulacji prof. Cieślak nawią-
zał do regulacji ustawowych. Wykazał, że 
klauzula sumienia odnosi się do wielu zawo-
dów, m.in. sędziów, nauczycieli, policjantów, 
dziennikarzy. Podkreślił, że zgodnie z aktual-
nie obowiązującą ustawą o zawodzie lekarza 
i dentysty, lekarze i personel medyczny mają 
prawo do odmowy pewnych świadczeń me-
dycznych. Korzystanie z klauzuli sumienia 

Kościół przeciwko „łamaniu sumień”Kościół przeciwko „łamaniu sumień”
W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 20 lutego br. odbyła 
się sesja poświęcona zagadnieniu klauzuli sumienia. Zaprezento-
wano również „Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia”. 
Bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu 
Polski, przypomniał, że dokument Episkopatu powstał jako od-
powiedź na stanowisko Polskiej Akademii Nauk wyraźnie ogra-
niczające możliwość odmówienia uczestnictwa w czynnościach 
medycznych sprzecznych z własnym osądem sumienia. Był on 
również reakcją Episkopatu na liczne prośby od osób prywat-
nych oraz organizacji społecznych, by Kościół w Polsce wyraził 
swoją opinię na temat klauzuli sumienia. 
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skorzystał z prawa łaski. Wyrok na Ciepliń-
skim i jego towarzyszach wykonano 1 marca 
1951 r. strzałem w tył głowy. To właśnie ta 
data stała się symbolem Narodowego Dnia 
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

KAI

Skierniewice

W Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych w kościele garnizonowym w Skier-

niewicach została odprawiona Msza święta 
w intencji żołnierzy, którzy podjęli nierówną 
walkę z systemem komunistycznym w naszej 
Ojczyźnie po II wojnie światowej. Szczegól-
nym gościem był pan kpt. Józef Szymański, 
który jako młody, zaledwie 17-letni chłopak, 
należał do Bojowego Oddziału Armii (BOA) 
na Pomorzu Zachodnim. Uczestnicy litur-
gii mieli okazję wysłuchać świadectwa nie-
złomnego żołnierza, który po aresztowaniu 
w 1948 roku dostał wyrok dożywotniego 

więzienia. Tylko dzięki temu, że był niepełno-
letni nie dostał kary śmierci, która spotkała 
wszystkich jego kolegów.
We Mszy świętej uczestniczyły grupy rekon-
strukcji historycznej ze Skierniewic, człon-
kowie stowarzyszenia „Libaratis”, Strzelcy, 
członkowie ONR-u oraz licznie zgromadzeni 
parafianie. Po zakończonej Eucharystii przed-
stawiciele stowarzyszeń złożyli kwiaty pod ta-
blicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych.

x.P.P.
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Główną atrakcją była możliwość obejrzenia 
filmu „Jack Strong” w kinie „Drawa” znajdu-
jącym się w gościnnych progach drawskiego 
domu kultury. Dzięki wspaniale układającej 
się od wielu lat współpracy żołnierze obej-
rzeli na specjalnie dla nich przygotowanym 
seansie najnowszy film Władysława Pasikow-
skiego, opowiadający o skomplikowanych 
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jest jednak uwarunkowane. Osoba, która 
chce się na nią powołać musi powiadomić
o tym przełożonych, uzasadnić swoją decy-
zję i wskazać pacjentowi realne możliwości 
uzyskania świadczenia w innym miejscu, co 
jest jego zdaniem dość kontrowersyjnym za-
łożeniem ustawy. Sytuacje szczególne, gdy 
klauzula jest zawieszona, zachodzą wów-
czas, gdy istnieje zagrożenie dla zdrowia
i życia pacjenta spowodowane zwłoką w wy-
konaniu świadczenia.

Lekarze mają takie same prawa
jak pacjenci

O klauzuli sumienia w medycynie mówił 
o. prof. Andrzej Derdziuk. Jego zdaniem 
zapomina się dziś, że sumienie nie jest tyl-
ko czymś subiektywnym, ale jest obiekty-
wizowane przez prawo moralne. Należy 
pamiętać, że osoba, która odwołuje się do 
klauzuli sumienia, nie odwołuje się wyłącz-
nie do religii, ale do racjonalności. Filozofia 
postmodernistyczna twierdzi, że nie można 
dziś jednoznacznie określić, co jest dobre,
a co złe. Klauzula sumienia jest więc pewnym 
roszczeniem i oczekiwaniem, że da się to do-
bro i zło określić w oparciu o naturę czło-
wieka i badania naukowe. – Religia wspiera 
w tym miejscu, ale w przypadku lekarza ona 
przecież nie zastępuje jego racjonalnego ro-
zeznania dobra i zła – powiedział o. prof. 
Andrzej Derdziuk. 
Zdaniem prorektora KUL stanowisko Komi-
tetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, który 
uznał, że klauzula sumienia jest w Polsce 
nadużywana i służy narzucaniu pacjentom 
przekonań moralnych lekarzy, powinno 
uwzględnić dwa punkty widzenia. Nie tylko 
pacjentów, którzy składają skargi w Europej-
skim Trybunale Praw Człowieka, ale też leka-
rzy, o których się zapomina. – Nie może być 
uprzywilejowana tylko jedna strona – pod-

kreślił o. Derdziuk. Przypomniał, że pacjent 
ma prawo do zabiegów ratujących życie
i w tym przypadku lekarz jest zobowiązany 
do świadczeń. Pacjent jest również upraw-
niony do pewnych świadczeń gwarantowa-
nych przez prawo, które nie są przeznaczone 
do ratowania życia. – One często są czymś, 
co ratuje jego dobrostan, pewną wizję rze-
czywistości. W takim wypadku, kiedy nie jest 
konieczne ratowanie życia, nie można zmu-
sić drugiej osoby do tego, aby udzieliła takie-
go świadczenia – powiedział. 
Ustawa o zawodzie lekarza zmusza jednak 
medyka do wskazania, gdzie pacjent uzyska 
świadczenia, których mu odmówiono na 
podstawie klauzuli sumienia. W takiej sytu-
acji, zdaniem o. prof. Derdziuka, lekarz i inni 
członkowie personelu medycznego mimo-
wolnie stają się współuczestnikami procedur, 
którym się sprzeciwiają. Lekarze i pielęgniarki 
nie są więc traktowani na równi z pacjentem. 
O. prof. Derdziuk przypomniał też, że papież 
Benedykt XVI uważał, że farmaceuci również 
mają prawo do sprzeciwu, zaś polskie prawo 
takiego sprzeciwu nie uwzględnia.

Lekarze nie chcą zabijać ludzi

Dr Piotr Klimas przytoczył słowa Przysięgi 
Hipokratesa, Przyrzeczenia Lekarskiego oraz 
zacytował artykuły Kodeksu Etyki Lekarskiej, 
zgodnie z którymi lekarz nie może działać 
sprzecznie z powołaniem, polegającym na 
ratowaniu życia i zdrowia pacjenta. „Niko-
mu, nawet na żądanie, nie podam śmier-
cionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej 
doradzał, podobnie też nie dam nigdy nie-
wieście środka na poronienie” – Przysięga 
Hipokratesa. „Przyrzekam służyć życiu i zdro-
wiu ludzkiemu” – Przyrzeczenie Lekarskie. 
„Podejmując działania lekarskie u kobiety 
w ciąży lekarz równocześnie odpowiada 
za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obo-

wiązkiem lekarza są starania o zachowanie 
zdrowia i życia dziecka również przed jego 
urodzeniem” oraz „Dla wypełnienia swoich 
zadań lekarz powinien zachować swobodę 
działań zawodowych, zgodnie ze swoim su-
mieniem i współczesną wiedzą medyczną” – 
Kodeks Etyki Lekarskiej.
Zdaniem dr Klimasa lekarz nie może być 
zmuszany do wypisywania recept na środki 
antykoncepcyjne, gdyż płodność nie jest jed-
nostką chorobową. Antykoncepcja hormo-
nalna zaburza naturalny cykl rozrodczy ko-
biety. Czasem odtworzenie tego naturalnego 
cyklu po długim okresie stosowania pigułek 
antykoncepcyjnych trwa bardzo długo, wy-
magania leczenia, a niekiedy nie jest ono już 
możliwe. Jednocześnie dr Klimas zauważył, 
że to lekarz, który przepisał receptę na środ-
ki antykoncepcyjne, odpowie za ewentualne 
powikłania zdrowotne związane z ich stoso-
waniem przez pacjentkę. 
Ginekolog podkreślił, że prawdziwą sztuką 
nie jest wypisanie recepty, czy przeprowadze-
nie aborcji, ale ochrona przed poronieniem. 
– Jakich lekarzy chcemy? Czy takich, którzy 
umieją leczyć układ rozrodczy, przywracać 
jego prawidłową funkcję, leczyć poronienia, 
zapobiegać przedwczesnym porodom? My 
lekarze nie tylko w Polsce, ale też na całym 
świecie w większości nie chcemy wykony-
wać aborcji. Nie chcemy zabijać ludzi. To jest 
niezgodne z etyką. Czy dlatego mam zabijać 
człowieka, bo jest młody, niewinny, nie może 
zabrać głosu? – mówił dr Klimas. 
Na zakończenie sesji abp Henryk Hoser, 
prof. Zbigniew Cieślak oraz dr Piotr Klimas 
dokonali prezentacji „Stanowiska Zespołu 
Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. 
bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia”. 
Jego treść można znaleźć, m.in. na stronie 
www:http://ordynariat.pl/pl/588_17421.
html 

Karolina Anna Kwaśniewska/KAI

W dbiach 1-2 marca br. żołnierze 5 Lubuskiego Pułku Artylerii biorący udział 
w szkoleniu poligonowym w Drawsku Pomorskim mieli możliwość skorzy-
stania z oferty kulturalnej przygotowanej specjalnie dla nich przez sekcję 
wychowawczą.
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losach płk. Ryszarda Kuklińskiego, 
które do dziś wzbudzają wiele kon-
trowersji.
W niedzielne przedpołudnie przeby-
wający na poligonie mogli skorzy-
stać z oferty kultury wysokiej. Spora 
grupa żołnierzy ponownie przybyła 
do drawskiego domu kultury gdzie 
obejrzała spektakl teatralny przygotowany 
przez znany teatr alternatywny „Terminus
a Quo” z Nowej Soli. Grupa przedstawiła 
autorską sztukę pt. „Narzędzia tortur” w re-
żyserii założyciela i kierownika artystycznego 
teatru Edwarda Gramonta.
– Na co dzień rzadko jest okazja podziwiania 
sztuki alternatywnej, przedstawienie bardzo 
mi się podobało, ponieważ potrafiło miejsca-
mi rozbawić, a zarazem zmusić do zastano-
wienia nad jego głębią – powiedział st. sierż. 

Wojciech Cichocki, jeden z uczestniczących
w przedstawieniu żołnierzy.
Duża grupa żołnierzy wzięła udział w polo-
wej Mszy św. odprawionej na terenie obo-
zowiska Głębokie przez ks. mjr. Tomasza Pa-
ronia, kapelana 2 Brygady Zmechanizowanej
w Budowie. Na jej zakończenie ksiądz kape-
lan w ciepłych słowach podziękował żołnie-
rzom za zaproszenie i możliwość odprawie-
nia Mszy św. oraz za liczne przybycie.

kpr. Krzysztof Płaszczewski
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Karolina Anna Kwaśniewska: Gratuluję 
wyróżnienia tytułem doktora honoris causa 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jak Pan Ge-
nerał odbiera to wyróżnienie?

Gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk: To 
jest nie tylko moje osobiste wyróżnienie, ale 
również nagroda dla mojej uczelni. Bliźniacza 
pod względem nauk technicznych Politech-
nika Śląska, uczelnia mocno zaangażowana 
w projekty dla przemysłu obronnego, współ-
pracująca, m.in. z Zakładami Mechanicznymi 
„Bumar-Łabędy” i Ośrodkiem Badawczo-Ro-
zwojowym Urządzeń Mechanicznych „OB-
RUM” nadała Wojskowej Akademii Technicz-
nej poprzez jej rektora najwyższe wyróżnienie 
akademickie – tak rozumiem ten zaszczyt. 
Mamy dobre relacje z Politechniką Śląską. 
Uczelnia ta jest prawie trzykrotnie większa od 
WAT-u, ale traktuje nas po partnersku, ściśle 
współpracując z nami. Zespoły naukowe obu 
uczelni uczestniczą razem w wielu progra-
mach badawczych, które są ważne przede 
wszystkim dla wojska, ale nie tylko.

Czy to wyróżnienie zmienia coś w życiu 
Pana Generała?
– Nie. To jest zamknięcie pewnego etapu, ale 
również otwarcie kolejnego. Podziękowa-
nie za dotychczasową owocną współpracę. 
Od wielu lat jestem blisko Politechniki Ślą-
skiej, a od dwóch lat przewodniczę Radzie 
Programowej Centrum Zaawansowanych 
Technologii Bezpieczeństwa i Obronności 
Politechniki Śląskiej.

Czy zawsze interesował się Pan Generał 
naukami ścisłymi?
– Od młodzieńczych lat lubiłem różne ekspery-
menty. Miałem własne laboratorium chemicz-
ne. To, że mogłem zrobić coś konkretnego, 
dawało mi ogromną satysfakcję. Skończyłem 
technikum chemiczne, więc z naukami ści-
słymi miałem kontakt już od najmłodszych 
lat. Zacząłem studia chemiczne w Wojsko-
wej Akademii Technicznej, ale po pół roku 
udało mi się przenieść na fizykę techniczną. 
To był kierunek, którego pomysłodawcą był 
sam gen. Sylwester Kaliski, komendant-rektor 
uczelni w latach 1967–1974, który kładł na-
cisk na wszechstronność wiedzy. Moje studia 

trwały sześć lat i obejmowały wszystkie dzia-
ły fizyki: od mechaniki, elektryczności, fizyki 
atomowej i jądrowej poprzez optykę i różne 
aspekty informatyki i automatyki. 

A spodziewał się Pan Generał, że będzie 
służył w wojsku? 
– To dość przewrotna historia. Zdawałem eg-
zaminy wstępne na Politechnikę Śląską, któ-
ra współpracowała z Uniwersytetem w Baku. 
Interesowałem się przeróbką ropy naftowej, 
a Baku było wówczas rafineryjną potęgą. Nie 
zostałem zakwalifikowany na te studia, gdyż 
pytania egzaminacyjne dotyczyły głównie 
spraw społecznych i politycznych. Ponieważ 
jednak rekrutacja odbywała się dość wcze-
śnie, bo w marcu, w lipcu mogłem przystą-
pić do egzaminów wstępnych w Wojskowej 
Akademii Technicznej.
WAT była uczelnią kształcącą zasadniczo ka-
dry dla wojska, ale również przyszłych pra-
cowników laboratoriów i instytutów badaw-
czych. Na fizyce technicznej ukierunkowano 
nas na pracę naukowo-badawczą i to mi bar-
dzo odpowiadało. Spędziłem rok w jednost-
ce wojskowej, ale wróciłem na uczelnię i da-
lej kontynuowałem swoją drogę naukową. 

Jakie cele postawił Pan Generał sobie, 
gdy objął funkcję komendanta-rektora 
Wojskowej Akademii Technicznej?
– Postawiłem sobie za cel przywrócić dobre 
relacje z wojskiem, które wcześniej uległy roz-
luźnieniu między innymi z powodu uzyskania 
przez WAT autonomii, uwłaszczenia się uczel-
ni i wycofania się resortu z kształcenia pod-
chorążych w WAT. Przez prawie cztery lata 
byłem zastępcą komendanta-rektora uczel-
ni i już wtedy starałem się umacniać nasze 
kontakty z armią. Kolejnym celem była bu-
dowa silnych zespołów badawczych. Trochę 
zmieniłem zasady funkcjonowania Akademii
w obszarze działalności naukowo-badawczej 
i wdrożeniowej. Utworzone zostały zespoły 
międzywydziałowe, które realizują interdyscy-
plinarne projekty, pozyskują środki na badania 
i wdrożenia nowych technologii i produktów.

Można powiedzieć, że realizuje się Pan 
Generał nie tylko jako naukowiec, ale 
wychowawca i dydaktyk?

– To prawda. Jestem wychowawcą młodych 
naukowców. Prowadzę obecnie sześciu 
doktorantów a kolejnych czterech adeptów 
nauki ma otwarte przewody doktorskie. Wy-
promowałem czterech doktorów. Mój zespół 
badawczy jest aktywny wdraża technologie, 
sprawuje autorski nadzór nad licencjami, 
które oferuje i sprzedaje WAT. Wykładam 
ochronę środowiska w energetyce na kie-
runku energetyka na Wydziale Elektroniki
i materiałoznawstwo optoelektroniczne 
na kierunku elektronika i telekomunikacja 
w Instytucie Optoelektroniki. W przyszłym 
roku akademickim, w związku z otwarciem 
nowych kierunków na Wydziale Cybernetyki, 
być może będzie mi dane kształcić kryptolo-
gów w Instytucie Optoelektroniki.

Jakie priorytety WAT stawia w procesie 
przygotowania podchorążych do służ-
by wojskowej?
– Armia potrzebuje teraz mniej oficerów, 
ale muszą być oni dobrze przygotowani do 
swojej roli. Dlatego uczelnia stawia na wy-
kształcenie, wyszkolenie, ale również na bu-
dowanie dobrych relacji interpersonalnych
i kształtowanie zdolności przywódczych. Za-
rządzania zasobami ludzkimi można nauczyć, 
ale podstawą jest prawdziwe przywództwo, 
które należy w sobie ukształtować. Nasze 
reguły, które staramy się wpoić studentom, 
często odbiegają od tych panujących na 
uczelniach cywilnych. Na przykład spożywa-
nie alkoholu przez studentów w mundurach 
jest przestępstwem, a nie wykroczeniem, co 
niesie głęboko idące konsekwencje. Przepro-
wadzane są testy na obecność narkotyków. 
Odwoływanie zajęć jest u nas rzadkością. 
Dbamy o dyscyplinę wewnętrzną nauczycie-
li akademickich, która następnie udziela się 
studentom. 

Co jest najtrudniejsze w wychowywa-
niu młodego pokolenia żołnierzy? 
– Najtrudniej jest do nich dotrzeć. Ważne jest, 
by umieli dostrzec autorytety. Dzisiaj, niestety, 
istnieje tendencja to obniżania wartości i zna-
czenia autorytetów. Studia w WAT i zajmowa-
nie się nauką wymaga czasu, nakładów pracy, 
zaangażowania i uporu. Stoi to w opozycji do 
panującego swoistego „głodu” uzyskiwania 

Wykształcenie,Wykształcenie,
dobre relacje, dyscyplinadobre relacje, dyscyplina
Gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, rektor-komendant Wojskowej Akademii Tech-
nicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, jest współautorem wielu paten-
tów, unikatowych technologii i wdrożeń, m.in. podzespołów optycznych i optoelek-
tronicznych do systemów kierowania ogniem, układów detekcji promieniowania
i laserowych symulatorów strzelania. Uczestniczył również w opracowaniu urzą-
dzeń medycznych do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych metodą fotody-
namiczną. 14 lutego br. otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej za 
wybitny wkład w rozwój nauki i gospodarki, w szczególności w zakresie inżynierii 
materiałów na rzecz optoelektroniki, promowaniu i rozwijaniu współpracy nauko-
wej i organizacyjnej w obszarze technologii bezpieczeństwa i obronności oraz w 
uznaniu znaczącego wkładu w rozwój nowych obszarów badawczych na Politechni-
ce Śląskiej, a także za Jego otwartość, życzliwość i chęć dzielenia się wiedzą.
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łatwych i szybkich osiągnięć. Dlatego pokazu-
jemy różne dobre z punktu widzenia wojska
i nauki wzorce do naśladowania, aby zachęcić 
studentów do nauki i zdobywania kwalifikacji 
zawodowych.

Jakie tradycje wojskowe i patriotyczne 
kultywuje WAT?
– Staramy się nawiązywać do najszlachet-
niejszych tradycji. Hasłem uczelni są sło-
wa: „Omnia pro Patria”, czyli „Wszystko 
dla Ojczyzny”. W przyszłym roku będziemy 
obchodzić 250-lecie szkolnictwa wojsko-
wego zapoczątkowanego Szkołą Rycerską 
w 1765 r. Planujemy szereg przedsięwzięć, 
chcemy wrócić do korzeni, do zasad „Ka-
techizmu rycerskiego”, który mówi, m.in.
o patriotyzmie, posłuszeństwie, wewnętrznej 
motywacji do służby wojskowej. Poza tym 
świętujemy ważne dla Polski daty historycz-
ne. Święto Wojskowej Akademii Technicznej 
przypada w Dniu Podchorążego upamiętnia-
jącym powstanie listopadowe. Istnieją gru-
py rekonstrukcyjne nawiązujące do czasów 
napoleońskich, które, co ciekawe, tworzą 
głównie studenci cywilni. Ćwiczą musztrę, 
która wówczas obowiązywała żołnierzy, po-
dróżują śladami Napoleona. Ostatnio byli
w Puerto Rico. W 2012 r. pojechali do Boro-
dino z okazji 200. rocznicy bitwy, która tam 
miała miejsce. W przyszłym roku udadzą się 
pewnie na pole bitwy pod Waterloo. Rów-
nież w Dniu Podchorążego przeprowadzamy 
rekonstrukcję zdobycia warszawskiego Arse-
nału. Towarzyszą nam grupy rekonstrukcyjne 
z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy. 

W czym WAT jest konkurencyjny wobec 
innych uczelni?
– Uczelnia posiada bardzo wysoki poziom 
kształcenia. Nasi absolwenci cenieni są na
rynku pracy przez pracodawców. 97% absol-
wentów w ciągu trzech miesięcy od ukoń-
czenia nauki znajduje zatrudnienie, w tym
ok. 80% posiada pracę na etat, a reszta 
otwiera działalność gospodarczą lub jest 
zatrudniona na podstawie umowy cywilno-
prawnej. Na Wydziale Cybernetyki większość 
studentów trzeciego roku pracuje doryw-
czo. Nasze kierunki społeczne: zarządzanie 
i bezpieczeństwo narodowe są prowadzo-
ne w ramach Wydziału Cybernetyki. Zależy 
nam na ujęciu inżynierskim tych kierunków, 
głównie poprzez wsparcie informatyczne, co 
różni nas od innych uczelni. Są również inne 
rynkowe kierunki, m.in. elektronika, infor-
matyka, geodezja, mechatronika, lotnictwo
i kosmonautyka, fizyka techniczna. Cieszą się 
dużym zainteresowaniem i dają gwarancję 
zatrudnienia. Warto dodać, że w punktacji 
rekrutacyjnej na studia wyższe bierzemy pod 
uwagę oceny nie tylko z przedmiotów ści-
słych, tj. matematycznych, fizyki lub chemii, 
ale również z języka angielskiego i z języka 
polskiego. Chcemy, by kandydaci posiadali 
również pewien zmysł humanistyczny.

W jakim kierunku będzie się rozwijał 
WAT?
– W grudniu zeszłego roku byłem z wizytą ro-
boczą w Pentagonie. Nasza delegacja została 
przyjęta przez gen. Jeffreya Snowa, zastępcę 

Szefa Sztabu, który po zaznajomieniu się
z Wojskową Akademią Techniczną, przyrów-
nał ją do Akademii Wojskowej Stanów Zjed-
noczonych w West Point, Wojskowego Labo-
ratorium Badawczego U.S. Army Research 
Laboratory, Wojskowego Uniwersytetu Logi-
stycznego oraz Instytutu Technologicznego 
w Massachusetts, najlepszej politechniki na 
świecie. Nasza wizja na przyszłość obejmu-
je właśnie sprostanie temu porównaniu. Nie 
chcemy zwiększać liczby studentów. Od kilku 
lat na Wojskowej Akademii Technicznej stu-
diuje ok. 10 tys. studentów. Taka liczba jest 
optymalna. Gwarantuje dobry kontakt pro-
fesora ze studentem. 

Jak Pan Generał postrzega rolę duszpa-
sterstwa wojskowego działającego na 
uczelni?
– Wszelkiego rodzaju ważne wydarzenia or-
ganizowane na uczelni, jak inauguracja roku 
akademickiego, promocja oficerska, przysię-
ga wojskowa podchorążych mają charakter 

uroczystości wojskowych, ale jednocześnie 
patriotyczno-religijnych. Udział w uroczysto-
ściach religijno-patriotycznych nie jest czymś 
obowiązkowym. Dużą rolę w kształtowaniu 
wizerunku duszpasterstwa akademickiego 
ma podejście kapelanów. Ci, którzy byli skie-
rowani do Wojskowej Akademii Technicznej, 
prowadzili akademickie zajęcia z etyki, zdo-
bywając tym samym dobry kontakt ze stu-
dentami. Została utworzona poradnia przed-
małżeńska, bo od kiedy na uczelni studiują 
również panie, tworzy się wiele par zarówno 
na studiach cywilnych, jak i wojskowych. 
Utworzyliśmy specjalne pomieszczenia eku-
meniczne, poświęcone jeszcze przez śp. bp. 
Tadeusza Płoskiego, w których spotykają się 
studenci zaangażowani w duszpasterstwo 
akademickie. Istnieje też schola akademicka 
uświetniająca swoimi występami uroczysto-
ści zarówno religijne, jak i akademickie.

Jakie znaczenie ma etyka dla nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych?
– Etyka stanowi podstawę badań i prak-
tyk naukowych szczególnie o charakterze 
poznawczym. Obowiązuje nas wszystkich
w tym zakresie Kodeks Dobrych Praktyk przy-

jęty przez Senat WAT. Prowadziliśmy i pro-
wadzimy wiele prac na granicy nauk tech-
nicznych i medycyny. Leczenie pacjentów, 
stosowanie nowych preparatów i metod 
leczenia w klinikach wymaga często zgody 
komisji etycznych tych klinik. Do pewnych 
spraw związanych z etyką w nauce trzeba 
dojrzeć. W tym miejscu należy wspomnieć
o roli autorytetów w nauce i kształtowaniu 
ich następców. Nie można za wszelką cenę 
robić badań, konstruować wynalazków, któ-
re mogą służyć różnym celom.

Jest Pan Generał członkiem Rady Pro-
gramowej konferencji naukowej „Świę-
ty Jan Paweł II – syn oficera Wojska 
Polskiego”? Kim jest dla Pana Generała 
Jan Paweł II?
– Jan Paweł II to ikona, autorytet, który znam 
jeszcze z młodości. Miałem okazję rozma-
wiać z nim, gdy był jeszcze kardynałem. Po-
chodzę ze Śląska. Kard. Karol Wojtyła często 
bywał w tym rejonie i mogłem uczestniczyć 

w powitaniu go w jednej z parafii. Potem, 
gdy został papieżem, przeżywałem każdą 
jego wizytę w Polsce. Pamiętam też smutek, 
gdy jego życie gasło na naszych oczach.
To był wielki intelektualista, filozof, który 
rozumiał też naukę. Pisał o funkcjach, jakie 
powinna spełniać nauka, o roli naukowców 
i nauczycieli akademickich, z którymi chętnie 
się spotykał. 

Czy od Jana Pawła II podchorążowie 
mogą nauczyć się, jak być dobrym żoł-
nierzem? 
– Jan Paweł II podczas spotkań z żołnierzami 
w Polsce przekazywał pewne ważne myśli. To, 
czy one dotrą do słuchaczy, zależało od ich 
wewnętrznej dyspozycji. Młodzi ludzie mu-
szą sami rozważyć pewne dylematy moralne, 
jak być żołnierzem wiernym przysiędze woj-
skowej i ślubowaniu oficerskiemu. Jak bro-
nić ojczyzny, ale jednocześnie uczestniczyć
w różnych misjach pokojowych, stabilizacyj-
nych, również często działaniach wojennych, 
ocierając się o różne niebezpieczeństwa, czę-
sto zagrażające zdrowiu i życiu. 

Dziękuję za rozmowę

Fo
t

Ar
ch

iw
um

W
oj

sk
ow

ej
Ak

ad
em

ii
Te

ch
ni

cz
ne

j
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Dominującym akcentem Środy Popielcowej 
jest owa szczypta popiołu. A popiół to od-
wieczny znak żałoby w starożytnym Egipcie, 
w Grecji, Arabii, także u Żydów. Chrześcijanie 
przejęli z tradycji żydowskiej ujmowanie po-
piołu jako znaku żałoby i oczyszczenia, a tak-
że traktowanie go jako symbolu człowieczej 
znikomości, przemijalności i grzeszności. Sło-
wa: „Z prochu jesteś i w proch się obrócisz” 
(por. Rdz 3,19), wypowiadane przez kapłana 
w czasie obrzędu nałożenia na nasze głowy 
popiołu, przywołują Boże słowa. Usłyszał je 
nasz praojciec Adam, kiedy świadomie zła-
mał Boży nakaz. Ukazują konsekwencję jego 
grzesznego, zarywającego więź z Bogiem, 
czynu: śmierć, rozpad ciała, jego przemianę 
w proch ziemi.
Ale poważny, smutny, surowy obrzęd Środy 
Popielcowej, w której tekstach odzywa się 
echo winy popełnionej przez Ewę i Adama
w raju i naszych własnych win, ma jeszcze 
inne znaczenia. Kapłan kreśląc na naszej gło-
wie krzyż trzymaną w palcach szczyptą popio-
łu ukazuje nową perspektywę, wytycza drogę 
nadziei. Bowiem przez wielkopostną pokutę 
chrześcijanin może wrócić do Boga, od któ-
rego oddalił go grzech. Nawiązać ponownie 
więź z Chrystusem. Odzyskać w ten sposób 
to, co przez grzech utracił – życie i nieśmier-
telność. W tej nowej perspektywie znak po-

piołu, symbol nieuchronnego rozpadu ciała, 
pomaga zrozumieć i akceptować dotykającą 
każdego człowieka śmierć jako etap naszej 
drogi z Chrystusem, która prowadzi do domu 
Ojca, do naszej nieśmiertelności. W takim 
ujęciu popiół okazuje się pierwszym krokiem 
wiodącym ku niej. W średniowieczu umiera-
jący nakazywali, aby ich głowy posypywano 
popiołem lub na ostatnią godzinę żywota 
kładli się na ziemi, na posypanym popiołem 
sienniku. Do dziś takiego rytu przestrzega się
w słynących z surowej reguły klasztorach cy-
sterskich. Oznacza on, że umierający poleca-
jąc w godzinie ostatniej swą cielesną śmier-
telność i towarzyszący jej grzech miłosierdziu 
Bożemu, czyni to z wiarą, że jego nieśmiertel-
na dusza powstanie z popiołu – niczym feniks 
– na nieśmiertelne, wieczne trwanie.
Wielka Środa rozpoczyna drogę, która 
prowadzi ku Chrystusowej Passze – Miste-
rium Śmierci i Zmartwychwstania. Droga 
ta jest także Paschą chrześcijanina. Czasem 
przemiany duchowej, przewartościowania 
dotychczasowego życia, przylgnięcia do 
Chrystusa. Wskazuje na to popiół używany
w obrzędzie Środy Popielcowej. Przygotowu-
je się go, spalając palemki pobłogosławione 
ubiegłego roku podczas Niedzieli Palmo-
wej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Tak 
wytworzony popiół symbolizuje włączenie 

nas, chrześcijan, w Paschalne Miste-
rium Chrystusa, które rozpoczął wjazd 
do Jerozolimy, w Jego śmierć i zmar-
twychwstanie. . 
W pierwszych wiekach Kościoła w Śro-
dę Popielcową grzesznicy rozpoczynali 
swoje praktyki pokutne. Był to bogaty 
w znaczenia obrzęd. Najpierw groma-
dzili się we wnętrzu świątyni. Kiedy 
penitencjarz, po wyznaniu grzechów, 
wyznaczył każdemu z nich stosowną 
pokutę, opuszczali kościół, groma-
dząc się przed wejściowymi drzwiami. 
Za jakiś czas ponownie wchodzili do 
jego wnętrza, gdzie oczekiwał na nich 
biskup: posypywał im głowy popio-
łem, wypowiadał słowa: „Pamiętaj, że 
jesteś prochem i w proch się obrócisz, 
czyń pokute, abyś miał życie wieczne”. 
Padali na posadzkę, odmawiali pokut-
ne psalmy, a potem słuchali poucze-
nia biskupa, który ukazywał analogie 
między ich sytuacją a wypędzeniem 
Adma z raju i oznajmiał, że z powodu 
popełnionych grzechów wyrzuca ich 
„z progów świętej matki Kościoła”, 
tak jak Adam został wyrzucony z raju. 

Następnie biskup obejmował prawą ręką 
jednego z nich i wyprowadzał z kościoła; za 
nim, z zapalonymi pochodniami, wychodzili 
pozostali pokutnicy. Przed kościołem biskup 
raz jeszcze wzywał ich do czynienia pokuty, 
także do zawierzenia Bożemu miłosierdziu, 
dzięki któremu będą mogli być przywróce-
ni na powrót kościołowi, do którego wnę-
trza przez ten czas nie powinni odważyć 
się wejść. Zamykały się przed nimi drzwi.
W Wielki Czwartek rozpoczynał się obrzęd 
pojednania grzeszników i ponownego wpro-
wadzania ich do wspólnoty wiary.
Z biegiem czasu, kiedy zwyczaj pokuty pu-
blicznej stracił na znaczeniu, zmienił się ob-
rzęd posypywania popiołem w czasie liturgii 
Środy Popielcowej, najpierw w krajach nad-
reńskich a potem w Italii. Synod w Benewen-
cie (1091) ogłosił, że „wszyscy duchowni
i świeccy, tak mężczyźni, jak i kobiety, winni 
przyjąć w tym dniu popiół na głowy”. Z bie-
giem czasu praktyka taka przyjęła się w ca-
łym Kościele. Co roku w niej uczestniczymy.
Czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu 
mierzony był od dnia Wielkiejnocy. Ponieważ 
w jego rachubie nie uwzględniano niedziel, 
które stanowią dzień radości: pamiątkę zmar-
twychwstania Pańskiego, dlatego w rachu-
bie dni Wielkiego Postu należało je pominąć. 
Jego początek został wyznaczony na środę 
poprzedzającą pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu, nazwaną Środą Popielcową. 
Dlaczego czas Wielkiego Postu liczy czterdzie-
ści dni? To miara odnoszącą się do Chrystusa, 
który czterdzieści dni pościł na pustyni. Był 
wtedy podstępnie wodzony na pokuszenie 
przez szatana. To dlatego w Wielkim Poście 
katechumeni przygotowywali się do przyjęcia 
w Wielką Sobotę chrztu. W taki sposób pra-
gnęli zamanifestować swoje opowiedzenie 
się za Chrystusem, zdystansowanie od sza-
tańskich zakusów. 
Ta miara czterdziestu dni i nocy ma również 
liczne odniesienia do tradycji starotestamen-
towej. Przypomina rozmaite, trwające czter-
dzieści dni wydarzenia, m.in. deszcz potopu i 
jego trwanie, pobyt Mojżesza na górze Synaj 
podczas zawarcia przymierza z Bogiem, czas 
wędrówki Eliasza na górę Horeb; czterdzieści 
dni urągał Goliat Izraelitom, tyle dni poku-
towała Niniwa. Czterdzieści lat wędrowali 
Izraelici przez pustynię. Powiedzieć można, 
że czterdzieści to liczba, która symbolizuje 
charakterystyczny dla człowieczej wędrówki 
przez życie trud i zmaganie. 
Wkroczyliśmy w czas Wielkiego Postu. Okres 
przygotowania do przeżycia fundamentu na-
szej wiary – Paschy Chrystusa, kiedy z głębi 
śmierci wytrysnęło życie. Drogami Wielkiego 
Postu niech nas prowadzą słowa Psalmu 51 
rozbrzmiewającego podczas liturgii Środy 
Popielcowej: „Stwórz, o Boże we mnie serce 
czyste/ i odnów w mojej piersi ducha niezwy-
ciężonego”.

Jędrzej Łukawy

„Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem/ Zapustne śmiechy na 
stronę, cierniową wijmy koronę”. W czasie liturgii Środy Popielcowej rozlega się 
zwykle ta pokutna pieśń. Procesjonalnie zdążamy w kierunku ołtarza, pochylamy 
głowy przed kapłanem, który, kreśląc znak krzyża, sypie na nie szczyptę popiołu, 
wypowiadając słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” albo „Z prochu je-
steś i w proch się obrócisz”. Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, 
który obecnie kończy się w Wielki Czwartek – przed Mszą Wieczerzy Pańskiej. 

„Pamiętaj, że jesteś prochem”„Pamiętaj, że jesteś prochem”

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 6 kwietnia 
1897 r. we Lwowie, jako 
syn Tadeusza, posła na 
Sejm Galicyjski i Marii

z Dzieduszyckich. Ukończył Akademię Rolniczą 
w Dublanach. Na początku lat dwudziestych 
podjął studia filozoficzne i teologiczne na 
uniwersytecie katolickim we Fryburgu. Konty-
nuował je w Metropolitalnym Seminarium Du-
chownym we Lwowie i na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza. 4 lutego 1924 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk abp. Bolesława Twardowskie-
go, metropolity lwowskiego. Został mianowa-
ny wikariuszem w Żółkwi, gdzie wkrótce zaraził 
się tyfusem plamistym w czasie spowiadania 
chorych grekokatolików, gdyż ksiądz unicki 
bał się odwiedzać chorych w domach. Po wy-
leczeniu był administratorem parafii Wełdzirz 
koło Doliny na Podolu i kapelanem Sióstr Nie-
pokalanek w Niżniowie. W latach 1930–1935 
kierował Zakładem Dydaktyczno-Wychowaw-
czym Fundacji Abrahamowiczów we Lwowie.
W 1935 r. został mianowany proboszczem 
parafii Zimna Woda koło Lwowa. 17 kwietnia 
1939 r. objął probostwo parafii św. Marii Mag-
daleny – największej lwowskiej parafii.
We wrześniu 1939 r., po zajęciu Lwowa przez 
armię sowiecką, zorganizował w 16 lwow-
skich parafiach pomoc dla tysięcy uchodźców 
z zachodniej i centralnej Polski. Był kierowni-
kiem wydziału opieki społecznej i duszpaster-
stwa Komendy Obszaru nr 3 ZWZ we Lwowie. 

17 kwietnia 1940 r. został aresztowany przez 
NKWD. Więziony na Zamarstynowie we Lwo-
wie, w Lefortowie koło Moskwy, w Moskwie 
na Butyrkach i na Łubiance. Przeszedł okrutne 
śledztwo. 7 czerwca 1941 r. został skazany 
na karę śmierci. 15 sierpnia 1941 r. w wyni-
ku umowy Sikorski-Majski został zwolniony
z obozu.
4 września 1941 r. w ambasadzie polskiej
w Moskwie generał Władysław Anders wręczył 
mu nominację na szefa duszpasterstwa Pol-
skich Sił Zbrojnych formowanych w Rosji So-
wieckiej. Generał Anders dysponował trzema 
dekretami biskupa polowego Józefa Gawliny; 
pierwszy z nich mianował na to stanowisko ks. 
płk. Czesława Wojtyniaka, drugi, w razie jego 
nieobecności, ks. płk. Józefa Panasia, wreszcie 
trzeci, upoważniający gen. Andersa w razie 
nieobecności ks. Panasia, do mianowania na to 
stanowisko najstarszego stopniem okapelana 
wojskowego lub tego, kogo uzna za właściwe-
go do czasu zatwierdzenia go przez biskupa 
polowego. Ponieważ generał Anders nie od-
nalazł ani księdza Wojtyniaka, ani księdza Pa-
nasia – obaj już nie żyli, zamordowani przez 
NKWD, mianował na stanowisko dziekana ks. 
Cieńskiego, którego wcześniej nie znał.
Wybór ten okazał się bardzo szczęśliwy. Choć 
ks. Cieński nie był kapelanem zawodowym, 
umiał rozkazywać i żądać posłuszeństwa. Był 
gorliwy, w pracy niestrudzony, wspomagał 
swoich podwładnych moralnie i materialnie. 

Ks. ppłk Włodzimierz Cieński (1897–1983) – kapłan archidiecezji lwowskiej,
dziekan Armii Polskiej w ZSRS, dziekan II Korpusu Polskiego, trapista

Żołnierze go uwielbiali, oficerowie szanowali. 
Jego pracę wysoko oceniał generał Władysław 
Sikorski: „Pełni funkcję dziekana w sposób 
wzorowy; zorganizował służbę religijną drogą 
faktów dokonanych”.
W sierpniu 1942 r. opuścił ZSRS z ostatnim 
oddziałem ewakuowanym do Persji. 21 stycz-
nia 1943 r. dekretem biskupa Gawliny został 
mianowany zastępcą ks. płk. Jan Brandysa, 
dziekana Armii Polskiej na Wschodzie. W lipcu 
1943 r. został dziekanem II Korpusu Polskiego. 
Był również proboszczem jednostek pozady-
wizyjnych Korpusu. Wziął udział w kampanii 
włoskiej. W październiku 1946 r. wraz z żołnie-
rzami II Korpusu przybył do Wielkiej Brytanii. 
Pracował jako kapelan w ośrodkach Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Był 
asystentem kościelnym Katolickiego Ośrodka 
Wydawniczego Veritas i jednym z założycieli 
Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej.
Wiosną 1955 r. wstąpił do Zakonu Cystersów 
Ściślejszej Obserwancji (trapistów) w opac-
twie Notre Dame de France w Bricguebec koło 
Cherbourga w Normandii. W 1960 r. złożył ślu-
by wieczyste. W klasztorze kierował gospodar-
stwem rolnym, pisał na tematy religijne, pra-
cował nad wspomnieniami. Zmarł 20 stycznia 
1983 r. w klasztorze w Bricguebec. Spoczywa 
na miejscowym cmentarzu zakonnym.
Odznaczony był Krzyżem Walecznych oraz Zło-
tym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Bogusław Szwedo

Książka „Święty na 
polu chwały” to po-
ruszająca historia 
ks. Vincetego Ca-
podanno, kapelana 
amerykańskich Ma-

rines, który zginął w 1967 roku w Wiet-
namie, pierwszego kapelana wojsko-
wego odznaczonego Medalem Honoru, 
najwyższym odznaczeniem armii Sta-
nów Zjednoczonych. Być może Czytelni-
cy „Naszej Służby” mieli okazję niedaw-
no zobaczyć książkę w programie TVP 
„Między niebem a ziemią”. „Święty na 
polu chwały”, był nagrodą w konkursie 
wiedzy na temat ordynariatu polowego, 
obchodzącego w tych dniach 95 roczni-
cę powstania.
Autorem książki jest Tomasz Pompowski 
dziennikarz, współautor filmu „9 dni, które 
zmieniły świat”, współpracownik wielu re-
dakcji m.in. Radia Plus, „Polski The Times”
i „Dziennika”. Bohaterem jego opowie-
ści jest ks. Vicent Capodanno, pochodzący
z włoskiej rodziny, kapelan armii Stanów Zjed-
noczonych. Vincent Robert Capodanno uro-

Historia kapelana Marines

dził się w Nowym Jorku w rodzinie włoskich 
emigrantów 13 lutego 1929 roku. Ukończył 
szkołę Curtis High School. W 1957 roku otrzy-
mał święcenia kapłańskie, po których zgłosił 
się do pracy misjonarskiej na Tajwanie. Autor 
książki sporo miejsca poświęca trudom zna-
lezienia porozumienia z przełożonymi w ce-
lu przeniesienia się do korpusu kapelanów 
armii USA. W końcu w 1965 roku ks. Vin-
cent otrzymał przydział jako porucznik-ka-
pelan Marynarki Wojennej, potem został 
przydzielony do dywizji Marines w Wietna-
mie, w kwietniu 1966 roku. 4 września 1967 
roku Prowincji Quang Nam podczas trwania 
operacji „Swift” zginął udzielając rannym 
i umierającym ostatniego namaszczenia. 
Chwilę śmierci opisuje rozkaz nadający por. 
Vicentemu Capodanno Medal Honoru. „Kon-
sekwentnie odmawiał pomocy lekarskiej po 
tym, jak wybuch pocisku moździerzowego 
ranił go wielokrotnie w okolicach kończyn, 
m.in. odrywając mu część jego prawej ręki. 
(…) Napotkawszy żołnierza znajdującego się 
bezpośrednio na linii ognia wrogiego karabi-
nu maszynowego usytuowanego w odległo-
ści około 15 metrów, por. Capodanno podjął 

śmiałą próbę pomocy i wsparcia śmiertelnie 
rannego. W tym momencie, kiedy był już nie-
mal u celu, został powalony przez serię z ka-
rabinu maszynowego”. Capodanno uzyskał 
status Sługi Bożego, trwa jego proces beaty-
fikacyjny. Na jego cześć nazwano też fregatę 
USS Capodanno, będącą pierwszym okrętem 
floty amerykańskiej, która otrzymała błogo-
sławieństwo Jana Pawła II, 4 września 1981 
roku, w rocznicę śmierci swego patrona.
Autor książki nie jest do końca konsekwent-
ny w opowiadaniu tej pasjonującej historii. 
Momentami więcej znajdziemy informacji na 
temat tła historycznego niż o samej postaci 
ks. por. Capodanno. Nie jest to do końca zły 
pomysł, bo wielu z czytelników dowie się ja-
kie były np. nastroje wśród duchowieństwa 
amerykańskiego wobec wojny w Wietnamie. 
„Święty na polu chwały” nie jest obszernym 
dziełem, zawiera mniej niż sto stron. Mimo 
to wiadomości uzupełnia bogata ikonografia 
i obszerna bibliografia. 

Tomasz Pompowski, „Święty na polu chwa-
ły”, wyd. Rafael, Kraków 2014, ss. 88.

Krzysztof Stępkowski
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Eminencja 22 lutego zostanie włączony 
do Kolegium Kardynalskiego. Jakie my-
śli towarzyszą w tej historycznej chwili 
byłemu osobistemu sekretarzowi naj-
pierw patriarchy Angelo Giuseppe Ron-
callego, a następnie od 28 października 
1958 r. papieża Jana XXIII?
Abp Loris Francesco Capovilla: Kiedy Oj-
ciec Święty 12 stycznia w południe ogłaszał 
nazwiska nowych kardynałów byłem tutaj,
w swoim pokoju w Sotto il Monte, śledząc 
jak zwykle z radością papieskie rozważanie 
poprzedzające modlitwę „Anioł Pański”. 
Tak z wielkim wzruszeniem czynię każdej 
niedzieli. Kiedy na zakończenie ogłosił na-
zwiska nowych kardynałów, słuchałem ich 
w spokoju. Wreszcie na zakończenie Papież 
powiedział, że do grona tego włączy także 
trzech biskupów emerytowanych, ale kiedy 
wypowiedział moje: Loris Francesco Capovil-
la pomyślałem o moim ojcu i mamie, o mo-
ich wychowawcach w seminarium, wszyst-
kich osobach, jakie spotkałem, wszystkich 
dobrodziejach mojej duszy i rzecz jasna po-
myślałem też, iż jest to gest uznania dla mil-
czącej, pokornej, naznaczonej pokorą służby 
u boku Jana XXIII. Posłuszeństwa papieżowi 
i Kościołowi powszechnemu, posłuszeństwa 
Kościołowi i Chrystusowi. Nie odczułem nic 
innego, poza wzruszeniem, żadnej satys-
fakcji osobistej. Poczułem się też w jedności
z wszystkimi ludźmi dobrej woli, szukający-
mi Boga, jeśli są chrześcijanami – starającymi 
się żyć radami ewangelicznymi. Wyznam bo-
wiem szczerze, że w moim długim życiu spo-
tkałem więcej osób dobrych, niż złych. Przy-
znam, że Kościół w którym się urodziłem,
w którym żyłem jako dziecko był Świętym 
Kościołem Rzymskim, katolickim ale ten
w którym jestem dziś wydaje mi się wspanial-
szy. Również moja ojczyzna przeszła przez wie-
le trudności. Nadal nie jest łatwo, ale jestem 
przekonany, że dokonaliśmy kilku kroków na 
drodze ku sprawiedliwości, zarówno we Wło-
szech, w Europie jak i na całym świecie.

Czy współpracując z Janem XXIII miał 
Ksiądz Kardynał wrażenie, że jest to 
osoba święta?
– Tak, bo był On jakby otwartą księgą. Opo-
wiedział mi całe swoje życie: dzieciństwo, 
młodość. Mówił mi o swojej posłudze ka-

Rozmowa z abp Lorisem Francescem Capovilla, sekretarzem bł. Jana XXIII

płańskiej. Wszystkim radzę, by przeczytali 
w jego „Dzienniku duszy”, który jest od-
zwierciedleniem ks. Roncalli, jakie odbył ze 
swym spowiednikiem, przygotowując się do 
osiemdziesiątych urodzin. Rozpoczyna od 
rachunku sumienia. Mówi o pokorze, czysto-
ści, ubóstwie, posłuszeństwie, i dla każdego 
z tych paragrafów powiada – nic nie znaj-
duję niczego w mym życiu przeciw tym cno-
tom. To dotyczy każdego z nas, także ludzi 
świeckich, a nie tylko duchowieństwa, kiedy 
słyszymy jak papież Jan powiada, że w jego 
długim życiu nigdy, nic nie było takiego, co 
byłoby sprzeczne z czystością, do której zo-
stał powołany. Kiedy spojrzymy na to wyzna-
nie, to wydaje mnie się jakby cudem światła 
rzucanym na nasz wiek.

Co zdaniem Eminencji było najbardziej 
godne podziwu w osobowości Jana 
XXIII?
– Najlepiej to chyba wyraził wielki francu-
ski pisarz Georges Bernanos, gdy posta-
wiono mu pytanie: kim jest święty? Czy też
w kategoriach świeckich: kto jest bohaterem 
nauki, patriotyzmu czy kultury? „Świętym 
jest ten, który nigdy nie przestał być dziec-
kiem”. Ale to dziecięctwo jest stopniowym 
dojrzewaniem do swego powołania i misji. 
Papież Jan myślał jedynie o tym, żeby być 
księdzem, myślał tylko o tym, by sprawować 
Bożą służbę przy ołtarzu, na którym znajduje 
się mszał – zawierający Słowo Boże, Boże ob-
jawienie i kielich – służący do sprawowania 
najwznioślejszego z sakramentów. Dla niego 
przewodnikiem były słowa św. Jana Chryzo-
stoma: być prostym i roztropnym – to szczyt 
życia chrześcijańskiego. I dodawał – i to jest 
życie anielskie, to oznacza żyć tak, jak anio-
łowie.

27 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bo-
żego Jan XXIII zostanie ogłoszony świę-
tym razem z naszym rodakiem, Janem 
Pawłem II. Czy są jakieś elementy łączą-
ce tych dwóch wielkich ludzi Kościoła?
– Muszę powiedzieć, że poznałem biskupa 
Karola Wojtyłę wraz z kard. Stefanem Wy-
szyńskim podczas II Soboru Watykańskie-
go. W sierpniu 1979 roku zostałem przyjęty 
na audiencji w Castel Gandolfo. Jan Paweł 
II określił wówczas Jana XXIII prorokiem.

I dodał, że prorocy cierpią, ale on miał rację 
i żyjemy dziś w nowych, zainaugurowanych 
przezeń czasach.
Chciałbym też zaznaczyć, że obydwaj żyli 
w innej epoce, że chodzi o inne środowisko 
wychowawcze, pochodzenie, doświadcze-
nia życiowe. Ale z pewnością podziwiamy 
dwóch ludzi Kościoła, którzy oddali się bez 
reszty Bogu i ludzkości. Papież Jan, będąc 
dobrym Włochem, kochał swoją ojczyznę 
i z nakazu papieża Benedykta XV po I woj-
nie światowej dokonał wizytacji wszystkich 
diecezji włoskich, by rozbudzić ducha mi-
syjnego, który zawsze był pośród naszego 
narodu żywy. Później, w 1925 roku Pius XI 
wysłał go do Bułgarii. Jak mawiam, miał ka-
pelusz w dłoni, zawsze podchodził z wielkim 
szacunkiem dla chrześcijan wschodnich. Ni-
gdy nie nazywał ich „prawosławnymi”, ale 
mówił „moi bracia”. Kiedy pewien prawo-
sławny powiedział do niego: „Panie przed-
stawicielu papieża, chciałbym pojechać na 
studia do Rzymu, jeśli uzyska Pan dla mnie 
stypendium, to jestem gotów stać się nawet 
katolikiem”. Będąc wówczas młodym papie-
skim przedstawicielem abp Roncalli wyraźnie 
stwierdził, że nie chce, aby ktokolwiek od-
niósł wrażenie, że przybył do Bułgarii, aby 
uprawiać prozelityzm. Zwracając się do tego 
młodego, 22-letniego alumna prawosławne-
go seminarium w Sofii, powiedział: „Niech 
pan nauczy się miłować Jezusa, swój naród
i jemu służyć. A skoro stwarza mi pan okazję, 
to chciałbym jasno powiedzieć, że my kato-
licy i prawosławni nie jesteśmy nieprzyjaciół-
mi, lecz braćmi. Łączy nas Księga Bożego 
Objawienia, chrzest, sakramenty, a zwłasz-
cza Msza św., nabożeństwo do Matki Bożej. 
Rzeczywiście istnieje kwestia jedności, pry-
matu Piotra, ale to rozdarcie nastąpiło tysiąc 
lat temu. Ci którzy do niego doprowadzili, 
już nie żyją, minęły wieki. Dzisiaj naszym za-
daniem - pana prawosławnego i mnie kato-
lika jest czynienie siebie Chrystusem, mamy 
upodobnić się do Chrystusa wraz z naszą 
wspólnotą. Kiedy upodobnimy się do Chry-
stusa, jedność będzie faktem”. Jest to cud, 
którego obecnie oczekujemy, za naszych dni 
pod przewodnictwem naszego papieża Fran-
ciszka. Chciałbym dodać, że pontyfikat Jana 
XXIII trwał mniej niż 5 lat, zaś Jana Pawła II 
niemal 27 lat. Łatwiej jawić się jako osoba 

– Pragnąłbym, żeby uroczystości kanonizacyjne służyły nie tylko oddaniu hołdu 
dwóm papieżom, którzy już otoczeni są chwałą w niebie, ale by uczyniły nasze na-
rody mądrymi, wielkodusznymi, otwartymi – powiedział abp Loris Francesco Capo-
villa, kardynał-nominat, wieloletni sekretarz i najbliższy współpracownik najpierw 
patriarchy Angelo Giuseppe Roncallego, a następnie papieża Jana XXIII. W rozmowie 
z Katolicką Agencją Informacyjną mówi m.in. o świętości papieża Jana, jego umiłowa-
niu Polaków, bliskich relacjach z kard. Stefanem Wyszyńskim, podobieństwach i róż-
nicach osobowości i pontyfikatu papieża-Włocha i papieża-Polaka. W sobotę 1 marca 
papieski sekretarz otrzymał biret i pierścień kardynalski z rąk kard. Angela Sodano.
W Sotto il Monte koło Bergamo, w rodzinnej miejscowości Jana XXIII z sędziwym, 
98-letnim kardynałem, rozmawiali dominikanin o. Stanisław Tasiemski i Krzysztof To-
masik, dziennikarze KAI. 
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Wśród darów przekazanych na ręce starsze-
go wioski znalazły się przede wszystkim arty-
kuły żywnościowe: mąka, makaron, konser-
wy rybne, zupy typu instant oraz bakalie. Po 
zapoznaniu się z potrzebami mieszkańców 
ustalonymi wcześniej ze starszyzną wioski,
w sumie przekazano ponad trzy tony żywno-
ści dla jej mieszkańców.
– Każdy dar płynący z serca sprawia, że na 
twarzach ludzi obdarowanych pojawia się 
promienny uśmiech. Dary, które przyjecha-
ły z Polski zostały przekazane do ludzi po-
trzebujących, mieszkających bardzo blisko 
bazy Ghazni. Żołnierze XIV zmiany PKW 
Afganistan, zwracając się z prośbą o wspar-
cie mieszkańców okolicznych wiosek, mieli 
na uwadze niełatwe życie swoich sąsiadów 
podczas długiej, mroźnej zimy – mówił obec-
ny podczas przekazywania darów Caritasu 

ks. mjr Rafał Kaproń, kapelan XIV zmia-
ny PKW Afganistan.
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego na wsparcie i pomoc ludno-
ści cywilnej prowincji Ghazni ofiaro-
wała ok. 13 ton żywności oraz sprzętu 
medycznego. Artykuły żywnościowe
w najbliższym czasie zostaną przeka-
zane kolejnym, najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom okolicznych wiosek
w Ghazni przez żołnierzy PKW, zaś 
specjalistyczny sprzęt medyczny, m.in. 
respiratory, inkubatory, pompy insuli-
nowe z osprzętem będzie darem dla 
szpitala miejskiego w Ghazni.
Oddział Caritas Ordynariatu Polowego po-
wołał dekretem z 12 marca 1996 r. ówczesny 
biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Po-
moc może być realizowana dzięki wsparciu 

Ponad trzy tony żywości 28 lutego br. przekazali żołnierze XIV zmiany Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego Afganistan wraz z pracownikami cywilnymi Ca-
ritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego dla mieszkańców Tawhid Abad, 
wioski sąsiadującej z polską bazą w Ghazni.
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wybitna w krótkim okresie, niż w tak długim, 
jak papież Polak. Jan Paweł II bardzo ukochał 
ludzkość i w swoich pielgrzymkach dotarł 
do najbardziej odległych zakątków ziemi, 
aby zanieść Jezusa, Jego nauczanie – miłości
i pokoju. Wszyscy pamiętamy to tragiczne 
wydarzenie na placu św. Piotra z 13 maja 
1981 roku – zamach na papieża. Działo się to 
w czasie audiencji – spotkania z ludźmi, któ-
rzy go kochali. Natychmiast przebaczył zama-
chowcowi. Pewnie ktoś powie – to przecież 
obowiązek chrześcijanina, ale w przebaczeniu 
Jana Pawła II było coś więcej: bo po wielu la-
tach, w roku 2002 powiedział to w Bułgarii, 
że nigdy nie sądził, aby ktoś z Bułgarów mógł 
spiskować przeciw niemu. Był w tym heroicz-
ny i święty. To jego świadectwo wystarcza, by 
zgiąć przed nim nasze kolana i dziękować kra-
jowi, który go wydał, wychował, umiłował, 
kocha i będzie kochał.

Dla Polaków niezmiernie ważnym jest 
niesłychanie życzliwy stosunek Jana 
XXIII do Polski. To on w październiku 
1962 r., przyjmując delegację naszego 
episkopatu, przybyłą na Sobór, powie-
dział o ziemiach zachodnich jako „po 
wiekach odzyskanych” – na długo przed 
oficjalnym uznaniem tego faktu przez 
wspólnotę międzynarodową. Powszech-
nie znany był jego bardziej niż życzliwy 
stosunek do kard. Wyszyńskiego, któ-
ry był ostatnim hierarchą spoza Kurii 
Rzymskiej, którego przyjął umierający 
papież – 20 maja 1963 r. Skąd brała się
u niego ta życzliwość i sympatia?
– Po pierwsze: Jan XXIII znał historię. Kto ją 
zna, zdaje sobie sprawę z perturbacji, sła-
bości i grzechów, ale potrafi także docenić 
dobro, męstwo i cnotę. Ostatnim jego sekre-
tarzem w Paryżu był ks. Bolesław Szkiłądź. 
Ówczesny substytut w sekretariacie stanu, 
ks. prałat Montini (późniejszy Paweł VI) bar-

dzo go cenił, jego znajomość języków, jego 
męstwo i dobroć. Polecił go abp Roncallemu, 
aby zorientował się, czy mógłby on praco-
wać w dyplomacji watykańskiej. Poznałem 
go, był naprawdę wielkim świętym. Niestety 
zmarł wkrótce po wyborze Jana XXIII, 8 lis-
topada 1958 roku w Paryżu, na skutek wy-
padku drogowego. Nie wiem, czy panowie 
wiedzą, że w 1929 roku, kiedy abp Roncalli 
obchodził 25-lecie święceń kapłańskich to 
udał się na Jasną Górę i do Krakowa. Ale 
już wcześniej w 1912 roku, gdy ks. Roncalli 
przebywał w Wiedniu to pojechał stamtąd 
na Węgry a następnie do Krakowa, gdzie
w katedrze wawelskiej odprawił Mszę św. Po 
latach upamiętniono to wydarzenie.
Trzeba też pamiętać, że jako patriarcha We-
necji kard. Roncalii w 1957 roku gościł pry-
masa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego. Są 
zdjęcia ukazujące ich wspólną przejażdżkę 
gondolą po Canale Grande. Nie wiem, czy 
panowie wiedzą, że 28 października 1958 
roku, kiedy został wybrany papieżem o 5.30 
w kaplicy św. Matyldy w Watykanie sprawo-
wał Mszę św. kard. Roncalli, któremu służy-
łem, następnie o 6.00 odprawiał kard. Ste-
fan Wyszyński, a o 6.30 ja. Byłem świadkiem 
wielu ich rozmów. Po zakończeniu konkla-
we Jan XXIII ofiarował kard. Wyszyńskiemu 
monstrancję odziedziczoną po Piusie XII, aby 
zawiózł ją na Jasną Górę. Prymas zapewnił, 
że każdego dnia na Jasnej Górze sprawowa-
na będzie Msza św. w intencji Ojca Świętego 
i cały świat katolicki. Takich rzeczy się nie za-
pomina.

Co chciałby Eminencja przekazać Po-
lakom w przeddzień kanonizacji Jana 
XXIII i Jana Pawła II?
– Pragnąłbym, żeby uroczystości kanoniza-
cyjne służyły nie tylko oddaniu hołdu dwóm 
papieżom, którzy już otoczeni są chwałą
w niebie, ale by uczyniły nasze narody mą-

drymi, wielkodusznymi, otwartymi. Polakom, 
podobnie jak i Włochom życzę, aby przyjęli 
zachętę papieża Jana, który mawiał, że aby 
być księdzem, ale także katolikiem świeckim 
trzeba być wspaniałomyślnym i spoglądać 
na to co wyniosłe i przekraczające nasze 
ograniczenia, także poza Europę, zapatrzo-
ną w chwałę przeszłości, swych zasług, ale 
potrzebującą spojrzenia, ku temu, za czym 
wszyscy tęsknimy, by biec, nie tylko podążać, 
ku ciągle odległym celom cywilizacji miłości.

Abp Loris Francesco Capovilla, arcybiskup 
tytularny Mesembria (Włochy). Urodził się
14 października 1915 w Pontelongo koło Pa-
dwy. Następnie jego rodzina przeniosła się
w Wenecji-Mestre. 23 maja 1940 przyjął świę-
cenia kapłańskie. W 1949 został redaktorem 
diecezjalnego tygodnika „La voce di S. Mar-
co”. Przez ponad 10 lat, najpierw w Wenecji,
a następnie w Watykanie, był osobistym se-
kretarzem najpierw patriarchy Angelo Giusep-
pe Roncallego, a następnie 28 października
1958 r. papieża Jana XXIII. W latach 1963–
–1967 był ekspertem II Soboru Watykań-
skiego. 26 czerwca 1967 r. Paweł VI miano-
wał prałata Capovillę biskupem Chieti i sam 
udzielił mu sakry biskupiej 16 lipca 1967 r.
25 września 1971 został promowany na arcy-
biskupa tytularnego Mesembria i mianowany 
prałatem Loreto. Zrezygnował z funkcji pra-
łata Loreto w grudniu 1988, a jego następcą 
został prałat Pasquale Macchi, który był oso-
bistym sekretarzem Pawła VI. 1 kwietnia ub. 
roku papież Franciszek odbył z nim rozmowę 
telefoniczną. Mieszka w rodzinnej miejsco-
wości bł. Jana XXIII – Sotto il Monte koło 
Bergamo w północnych Włoszech. 22 lutego 
2014 roku został włączony do Kolegium Kar-
dynalskiego, którego jest najstarszym człon-
kiem. Pierścień i biret kardynalski otrzymał
z rąk kard. Angela Sodano 1 marca 2014 roku.

Oprac. K. Stępkowski

pozyskanemu w ramach 1% podatku prze-
kazanego na rzecz Caritas Wojskowej – KRS 
0000353139.

Kpt. Justyna Balik/kes



14

Z innej stronyZ innej strony

Papież pojedzie na rekolekcje wielkopostne 
autokarem

Papież Franciszek pojedzie na 
rekolekcje wielkopostne auto-
karem. Jak poinformowało Ra-
dio Watykańskie, Ojciec Święty 
wraz ze swymi współpracow-
nikami udadzą się autobusami 
do położonej 30 km od Rzymu 
miejscowości Ariccia. Po raz 
pierwszy rekolekcje wielkopost-

ne dla Kurii Rzymskiej odbędą się poza Rzymem.
Papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires stale ko-
rzystał ze środków komunikacji publicznej. Po wyborze na Sto-
licę Piotrową odjechał busem wraz z kardynałami do Domu św. 
Marty.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 9 marca, w położonym
w lasach nad jeziorem Albano domu rekolekcyjnym paulistów 
„Casa Divin Maestro” w Ariccii rozpoczną się rekolekcje wielko-
postne dla Kurii Rzymskiej. Trwać będą do piątku 14 marca. Konfe-
rencje będzie głosił ks. prał. Angelo De Donatis, proboszcz parafii 
św. Marka na Kapitolu w Rzymie. Jest on cenionym rekolekcjonistą, 
prowadzi dni skupienia, rekolekcje dla kapłanów, zakonników i za-
konnic. Tradycyjnie podczas papieskich rekolekcji zawieszone są 
wszelkie audiencje, w tym środowa audiencja ogólna.             KAI

Liturgiczna Służba Ołtarza
na turnieju siatkówki 
Ministranci i lektorzy z parafii należących do Dekanatu Rzeszów 
– Południe 22 lutego br. wzięli udział w Turnieju w Piłkę Siatko-
wą o puchar ks. dziekana Józefa Stanowskiego. Przed zawodami 
sprawowana była Msza św. w kościele garnizonowym pw. Matki 
Bożej Królowej Polski. Następnie uczestnicy udali na salę gim-
nastyczną Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Hoffmanowej, 
gdzie odbyły się rozgrywki sportowe. Pierwsze miejsce w Turnie-

ju zajęli członkowie Liturgicznej 
Służby Ołtarza z parafii pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Rzeszowie – Staroniwa. Lekto-
rzy z kościoła garnizonowego pw. 
Matki Bożej Królowej Polski upla-
sowali się na trzecim miejscu.

ks. Paweł Liszka

Konkurs na Apel Poległych
Mieszkańcy Żywiecczyzny kolejny raz uczczą pamięć narodowych 
bohaterów na beskidzkim szczycie góry Matyski, zwanej Golgotą 
Beskidów. Stowarzyszenie „Dzieci Serc” z Radziechów ogłosiło
z tej okazji ogólnopolski konkurs na Apel Poległych dla uczniów 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – publicznych, społecznych 
i prywatnych.
Tematem Apelu Poległych ma być 100. rocznica wybuchu I wojny 
światowej i wymarsz I Kompanii Kadrowej z krakowskich Olean-
drów, 70. rocznica akcji „Burza”, w tym operacji „Ostra Brama”, 
70. rocznica ludobójstwa Polaków w Małopolsce Wschodniej
i na Wołyniu, 70. rocznica ludobójstwa w Piaśnicy koło Wejhe-
rowa – miejsca kaźni także ludzi chorych psychicznie. Zwycięska 

praca zostanie odczytana na 
Zaduszkach Narodowych 4 paź-
dziernika 2014 r. podczas uro-
czystości patriotyczno-religijnej 
pod Krzyżem Jubileuszowym 
na górze Matysce w Radzie-
chowach, gdzie znajduje się 
symboliczny kurhan usypany
z ziemi zaczerpniętej z grobów 
m.in. uczestników Powstania 
Wielkopolskiego i Obrońców 
Poczty Gdańskiej, bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, Stanisława Pyjasa, 
Stanisława Pietraszki, a także 
miejsc pamięci: Katynia, Mied-
noje, Bykowa, Ostaszkowa, pól 

Bitwy Warszawskiej z 1920 r. oraz z miejsca katastrofy rządowe-
go samolotu w Smoleńsku.
Jak tłumaczy Jadwiga Klimonda ze Stowarzyszenia „Dzieci Serc”, 
prace biorące udział w konkursie mogą być przygotowane przez 
uczniów indywidualnie lub grupowo, pod opieką nauczyciela lub 
innej dorosłej osoby, przy wsparciu szkół, drużyn harcerskich, 
klubów, domów kultury, świetlic, parafii i innych instytucji pra-
cujących z młodzieżą, a także rodziny. Zwycięzca konkursu wraz 
z opiekunem zostanie zaproszony na Zaduszki Narodowe do 
Radziechów. Będzie mógł osobiście odczytać nagrodzony Apel 
Poległych.
Prace z odpowiednio wypełnioną metryczką należy nadsyłać 
do 29 kwietnia – w rocznicę „Cudu w Dachau” (decyduje data 
stempla pocztowego) pod adresem: Dzieci Serc ul. Abramska 2;
34-381 Radziechowy z dopiskiem „Apel Poległych konkurs”. 
Szczegółowe informacje na stronie www.dzieciserc.org

KAI

Pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych
Na skwerze gen. Jana Jura-Gorze-
chowskiego na warszawskiej Woli 
powstanie pierwszy w Polsce i drugi 
w Europie Ogród Sprawiedliwych, 
gdzie upamiętnione zostaną osoby, 
które w sposób bezkompromisowy 
sprzeciwiały się totalitaryzmom i sta-
wały w obronie praw człowieka. 
Inauguracja Ogrodu odbędzie się
5 czerwca br. Podczas konferencji pra-
sowej 6 marca Komitet Ogrodu Spra-
wiedliwych ogłosił nazwiska sześ-
ciu osób, które zostaną uhonorowa-
ne w 2014 r. Wśród nich znalazła się 

misjonarka s. Antonia Locatelli, zamordowana w 1992 r. w Rwan-
dzie. Pozostałe osoby to: Marek Edelman, Magda Grodzka-Guż-
kowska, Jan Karski, Tadeusz Mazowiecki i Anna Politkowska.
– Pierwszy ogród powstał w Mediolanie. Trwają prace nad utwo-
rzeniem podobnych w Kigali w Rwandzie i w Sarajewie. W wielu 
krajach istnieją już ogrody wirtualne – powiedziała Annalia Gu-
glielmi, przedstawicielka Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych (GA-
RIWO) z siedzibą w Mediolanie.
Ogród Sprawiedliwych w Polsce stanie w centrum miasta, na te-
renie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Dzielną i Pawią, w pobli-
żu al. Jana Pawła II. Jest to miejsce szczególne, ponieważ znajdu-
je się w obrębie murów warszawskiego getta.
Podczas konferencji Zbigniew Gluza, przewodniczący Komitetu 
Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, zaznaczył w jaki sposób 
wyłaniani będą kolejni uhonorowani.
– W tym roku ogłoszone zostaną nazwiska sześciu Sprawiedli-
wych, w następnych latach poznamy kolejne nazwiska. Mogą 
to być osoby znane jak i zupełnie anonimowe. Przykładem jest 
postać Ireny Sendlerowej, której bohaterski czyn został zauważo-
ny i nagłośniony dopiero niedawno. Kandydaturę może zgłosić 
każdy, następnie Komitet poprzez głosowanie wybierze co roku 
trzy osoby, których tabliczki zostaną umieszczone w Ogrodzie – 
zaznaczył Zbigniew Gluza.                                                      KAI
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Kosowo
Delegacja żołnierzy XXIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR
w Kosowie 4 marca 2014 r. wzięła udział w uroczystości upamiętniającej poległych 
żołnierzy II zmiany PKW w Macedonii. Uroczystość odbyła się w miejscowości So-
pot w Macedonii, w miejscu gdzie przed jedenastu laty zginęli polscy żołnierze. 
Przy pomniku upamiętniającym to tragiczne wydarzenie co roku odbywa się uro-
czystość z udziałem żołnierzy PKW i Ambasady Rzeczypospolitej w Skopje.
- Spotykamy się tutaj, aby oddać hołd i cześć pamięci żołnierzom: sierżantowi 
Pawłowi Legenckiemu oraz sierżantowi Piotrowi Mikułowskiemu, którzy zginęli 
w tym miejscu 4 marca 2003 r. wykonując zadania mandatowe w ramach misji 
pokojowej NATO – powiedział ks. kpt. Artur Majorek, kapelan XXIX zmiany PKW 
KFOR. Następnie odmówił modlitwę w intencji poległych żołnierzy. Po modlitwie 
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze, aby oddać hołd poległym żołnierzom.
W uroczystości wziął udział dowódca PKW KFOR, przedstawiciel Ambasady Rze-
czypospolitej Polskiej w Skopje oraz żołnierze z Dowództwa PKW KFOR, Kwatery 
Głównej KFOR w Prisztinie, Zespołu Łącznikowo–Monitorującego oraz kompanii 
manewrowej.                                                                                                 D.D.

Warszawa
W ogrodzie Krasińskich w Warszawie 27 lutego 2014 r. odsłonięto tablicę pa-
miątkową wyrażającą wdzięczność dla narodu irańskiego za pomoc udzieloną 
polskim zesłańcom ewakuowanym z ZSRR w 1942 r., którym udało się dotrzeć 
wraz z żołnierzami Armii Polskiej gen. Władysława Andersa do Persji.  Inicjatorem 
przedsięwzięcia było środowisko Ocalonych przez Naród Irański, Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Tablica umieszczona została obok skweru, na którym znajduje się pomnik upa-
miętniający Bohaterów Bitwy o Monte Cassino. Umieszczono na niej słowa 
wdzięczności wobec narodu irańskiego spisane w języku polskim i farsi (nowo-
perskim). Jej poświęcenia dokonał bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Pol-
skiego, bp płk Mirosław Wola, ewangelicki naczelny kapelan wojskowy, ks. płk 
Eugeniusza Bójko, kapelan prawosławnego ordynariatu wojskowego oraz imam 
Mahmud Tahadżuk, przedstawiciel Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej. 
W uroczystości wziął udział burmistrz miasta Bandar-e Anzali, jednej z miejsco-
wości, które zaopiekowały się naszymi rodakami, a także ambasador Islamskiej 
Republiki Iranu w Polsce,  przedstawiciele społeczności irańskiej oraz polscy 
kombatanci. Obecny był także Waldemar Strzałkowski, przedstawiciel kancelarii 
prezydenta RP, Bogusław Winid, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych oraz Jan Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.                                                                              kes

Bagram
W siedzibie bazy wojskowej Bagram 26 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie kapelanów towarzyszących żołnierzom podczas XIV zmiany Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Jego celem było zacieśnienie współpracy między kapelanami oraz wymiana spostrzeżeń 
dotyczących posługi pełnionej wśród żołnierzy. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Ordynariatu Polowego, ks. mjr Rafał Kaproń.
Starsi służbą kapelani, którzy wiele lat spędzili na misjach, opowiedzieli o swoim spotkaniu z Bogiem w drugim człowieku. Wymienili także 
trudności, przed jakimi stają kapelani pełniący swoją posługę duszpasterską na misjach. Podkreślili, że mają być pierwszymi świadkami
dla żołnierzy w różnych, często dramatycznych sytuacjach, jakie ich spotykają podczas misji. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem i modlitwą o opiekę Bożą dla wszystkich kapelanów i żołnierzy.                                      R.K.

Świnoujście
Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
25 lutego 2014 r. w parafii pw. Świętych Stanisława 
i Bonifacego w Świnoujściu wzięli udział w uroczy-
stościach pogrzebowych śp. por. Stanisławy Mar-
ciniak ps. „Jarzębinka”, łączniczki Armii Krajowej. 
Uroczystość miała charakter prywatny, na którą har-
cerze zostali zaproszeni jako spadkobiercy tradycji 
Koła Armii Krajowej w Świnoujściu będącego czę-
ścią Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Również tego dnia harcerki i harcerze z III Szcze-
pu Harcerskiego „Słowianie” Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej oraz przedstawiciele Harcerskie-
go Kręgu Seniora „Kotwica” Związku Harcerstwa 
Polskiego wzięli udział we Mszy św. sprawowanej
w parafii garnizonowej pw. Bł. Ks. Kmdr. Ppor. Wła-
dysława Miegonia z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 
Homilię wygłosił nowy kapelan, ks. por. Radosław 
Mazur. Podkreślił, że braterstwo nie powinno się 
ograniczać tylko do środowiska harcerskiego.
Po Mszy św. jej uczestnicy udali się pod krzyż przed 
kościołem, gdzie po wspólnej modlitwie zapalono 
znicze będące wyrazem solidarności z Ukraińcami. 
Na zakończenie odśpiewano modlitwę harcerską.

P.Ch.

Kielce
Biskup polowy Józef Guzdek 27 lutego 2014 r.
w parafii cywilno-wojskowej pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski w Kielcach udzielił sakra-
mentu bierzmowania trzydziestoczteroosobowej 
grupie młodzieży. Wraz z Księdzem Biskupem Eu-
charystię koncelebrował ks. prał. Jan Tusień, dzie-
kan Dekanatu Kielce – Śródmieście oraz ks. ppłk. 
Witold Mach, proboszcz parafii.
W homilii bp Józef Guzdek przypomniał młodzieży, 
że do tej pory byli odbiorcami przekazywanej Ewan-
gelii, ale teraz mają obowiązek głoszenia jej innym, 
świadczenia o niej nie tylko słowem ale i życiem. 
Rodziców i nauczycieli prosił, aby nadal inwestowali
w młodzież, która cały czas jest na drodze wzrasta-
nia do pełnej dojrzałości w życiu religijnym.     WM
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