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PAPIESK A INTENCJA NA KWIECIEŃPAPIESK A INTENCJA NA KWIECIEŃ
Aby Zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób 
doświadczanych przez ból i chorobę.

Numer zamknięto 9 kwietnia 2014 r.

Na okładce:
Konferencja Święty Jan Paweł II – syn oficera 
Wojska Polskiego, Centralna Biblioteka 
Wojskowa, 2 kwietnia 2014 roku.

i one staną się uczestnikami nowego życia.
Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Pa-
nie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! 
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. 
Spraw, by materialny postęp ludów nigdy 
nie usunął w cień wartości duchowych, które 
są duszą ich cywilizacji.
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie 
wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo 
Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por. 
J 6, 68).

Mane nobiscum, Domine! Alleluja!
Jan Paweł II

Tą wspaniałą inwokacją Jan Paweł II rozpo-
czął tradycyjne orędzie «Urbi et Orbi» przy-
gotowane na Świętą Paschę Roku Eucharystii 
2005. W Niedzielę Wielkanocną, 27 marca, 
tekst papieskiego orędzia odczytał kard. An-
gelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostol-
skiej, na zakończenie Mszy św., którą w imie-
niu Ojca Świętego celebrował na placu Śwę-
tego Piotra. 

ny i zmartwychwstały! Zostań z nami, wierny 
Przyjacielu i pewna ostojo ludzkości kroczą-
cej drogami czasu! Ty, żywe Słowo Ojca, na-
pełnij ufnością i nadzieją tych, którzy szukają 
prawdziwego sensu swojej egzystencji. Ty, 
Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka 
głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwo-
ści i pokoju.
 Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca, naucz 
nas słów i czynów pokoju: pokoju dla zie-
mi uświęconej Twoją krwią i przesiąkniętej 
krwią tylu niewinnych ofiar; pokoju dla kra-
jów Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie nadal 
przelewa się tyle krwi; pokoju dla całej ludz-
kości, której wciąż grozi niebezpieczeństwo 
bratobójczych wojen.
Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego, ła-
many i dzielony między współbiesiadników: 
obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej 
solidarności z rzeszami, które jeszcze dzisiaj 
cierpią i umierają z nędzy i głodu, są dziesiąt-
kowane przez śmiercionośne epidemie czy 
padają ofiarą straszliwych klęsk naturalnych. 
W mocy Twojego Zmartwychwstania niech 

Mane nobiscum, Domine! Zostań z nami, Pa-
nie (por. Łk 24, 29)!
Pierwszego dnia po szabacie – tego dnia,
w którym wydarzyła się rzecz niewiarygodna 
– tymi słowami uczniowie z Emaus zapraszali 
tajemniczego Wędrowca, by pozostał z nimi, 
bo słońce chyliło się już ku zachodowi. Chry-
stus zmartwychwstał, zgodnie z obietnicą, 
lecz oni jeszcze o tym nie wiedzieli.
Niemniej słowa, które słyszeli w drodze
z ust Wędrowca, coraz bardziej rozpalały ich 
serca. Dlatego prosili Go: «Zostań z nami». 
Później, gdy siedzieli przy stole podczas wie-
czerzy, rozpoznali Go... przy «łamaniu chle-
ba». A On zaraz potem zniknął. Pozostał im 
przełamany chleb, a w sercach słodycz Jego 
słów.
Umiłowani Bracia i Siostry, Słowo i Chleb 
Eucharystii, tajemnica i dar paschalny, pozo-
stają przez wieki jako nieustanna pamiątka 
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa! 
Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania, my tak-
że powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami 
na świecie: Zostań z nami, Jezu, ukrzyżowa-

Potrzebujemy Ciebie! 
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Błogosławiony Jan Paweł IIBłogosławiony Jan Paweł II

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas!

O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, 

wydałeś swego Syna (z wielkanocnego hymnu Exultet)

Drogim Czytelnikom naszego pisma  życzymy, 

by Zmartwychwstanie Pańskie zaowocowało 

odrodzeniem duchowym i ufnym spojrzeniem

w przyszłość, napełniło serca pokojem, przysporzyło 

siły do przezwyciężania trudów dnia codziennego.

Niech błogosławieństwo Żyjącego na wieki Chrystusa towarzyszy Waszym drogom, 

uwalnia od lęku, umacnia radość wiary. 

Redakcja „Naszej Służby”
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Gości w imieniu pracowników CBW powitała 
Krystyna Piwowarska, zastępca Dyrektora ds. 
Informacji Naukowej i Opracowań Zbiorów.
Ideą, która przyświecała zorganizowaniu 
konferencji naukowej było przywołanie myśli 
bł. Jana Pawła II związanej z etyką żołnierską 
i patriotyzmem oraz ukazanie roli ojca Jana 
Pawła II, por. Karola Wojtyły, oficera Wojska 
Polskiego, w wychowaniu syna do świętości.
Konferencja rozpoczęła się od otwarcia wy-
stawy „Jan Paweł II a Wojsko Polskie”, na któ-
rej zaprezentowano fotografie i wydawnic-
twa zgromadzone w CBW, związane z osobą 
bł. Jana Pawła II i jego spotkaniami z polski-
mi żołnierzami. Ekspozycję otworzyli kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp 
Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskie-
go oraz wiceministrowie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski i Beata Oczkowicz.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane 
referaty przygotowane przez przedstawicieli 

uczelni wojskowych i kościelnych oraz środo-
wisk naukowych związanych z Siłami Zbroj-
nymi RP. Patronat honorowy nad konferen-
cją objął Tomasz Siemoniak, Minister Obrony 
Narodowej.
Serię dziesięciu referatów rozpoczął Maciej 
Jankowski, podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej, który w wykładzie 
inauguracyjnym przedstawił rolę Wojska 
Polskiego jako instytucji wychowawczej. Za-
znaczył w nim potrzebę odpowiedniego przy-
gotowania żołnierzy do wzięcia udziału w mi-
sjach pokojowych; za jeden z najważniejszych 
elementów takiego przygotowania uznał 
„zaszczepienie żołnierzom kanonu wartości 
duchowych”. – Wiążą się one z historycznym 
etosem rycerskim – wyrażającym się w obro-
nie słabszych i pokrzywdzonych oraz w walce 
o pokój i bezpieczeństwo ludzi dotkniętych 
nieszczęściami wojny – powiedział. Podkreślił, 
że w odniesieniu do działań wychowawczych 

prowadzonych w wojsku 
wiele elementów z naucza-
nia Jana Pawła II jest uni-
wersalnych i w tej edukacji 
przydatnych .
Jerzy Niepsuj, z sekreta-
riatu Ministra Obrony Na-
rodowej, przedstawił na-
pisany wspólnie z Janem 
Tarczyńskim, dyrektorem 
CBW, referat zatytułowany „Podstawo-
we kanony wychowawcze pokolenia JP1”,
w którym zwrócił uwagę na etos zachowań 
pokolenia Karola Wojtyły, wyrosłego na tra-
dycji XIX-wiecznych powstań narodowych,
a następnie fundamentalnego impulsu, ja-
kim było odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości po 123 latach zaborów. Właśnie to 
pokolenie zostało nazwane pokoleniem JP1. 
Dodał, że w budowaniu właściwej postawy 
wśród obywateli II Rzeczpospolitej ogromne 

znaczenie „miał kult armii, 
traktowanej jako gwarant 
suwerenności państwa, zaś 
żołnierski mundur był ho-
norem dla wielu rówieśni-
ków przyszłego papieża”.
Niezwykle interesujący re-
ferat wygłosił dr Andrzej 
Żak, szef Centralnego Ar-
chiwum Wojskowego, któ-
ry – na podstawie źródeł 
archiwalnych – przedstawił 
drogę 27-letniej kariery 
wojskowej Karola Wojtyły 
– ojca przyszłego papieża.
Z kart dawnych dokumen-
tów wojskowych, m.in. opi-

nii przełożonych, udało się Andrzejowi Żakowi 
odtworzyć pewne elementy osobowości Ka-
rola Wojtyły – seniora. Z zachowanych archi-
waliów wynika, że był to żołnierz sumienny, 
często nagradzany za wzorową służbę, peł-
nioną w armii austro-węgierskiej (1900–1918)
i w Wojsku Polskim (1918–1927). Wystąpie-
nie to może być przyczynkiem do obszerniej-
szej biografii Karola Wojtyły – seniora.
Prof. Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w swo-
im wystąpieniu odniósł się do śladów dzie-
dzictwa pokolenia II Rzeczpospolitej w życiu 
i nauczaniu Jana Pawła II. Nawiązując do 
swej niedawno wydanej książki „Krypta Wa-
welska i papieski tron” ukazał bliskie związki 
kard. Wojtyły z przedstawicielami środowi-
ska piłsudczyków, którym pomagał kultywo-
wać tradycję Legionów Marszałka. Historyk 
przypomniał te z pielgrzymek papieskich, 
podczas których znalazły się elementy na-

Nie zatrzymujcie się na tym co zewnętrzneNie zatrzymujcie się na tym co zewnętrzne
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„Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego” to tytuł kon-
ferencji naukowej, która odbyła się 2 kwietnia w Centralnej Bi-
bliotece Wojskowej (CBW) w Warszawie. Konferencja wpisała się 
w obchody przypadającej w tym dniu 9. rocznicy śmierci Papieża-
Polaka, sympozjum nawiązywało też do zbliżającej się kanonizacji 
papieży bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II.

wiązujące do czci, jaką Jan Paweł II darzył 
pokolenie JP1. Przypomniał, że podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II,
łamiąc opór służb, złożył nieoczekiwaną wi-
zytę w krypcie wawelskiej i modlił się przy 
trumnie Marszałka Piłsudskiego. Zauważył, 
że setna rocznica czynu legionowego nie jest 
właściwie obecna w sferze publicznej, tak jak 
na przykład data wyborów 4 czerwca 1989 
roku. W dyskusji zaapelowało o pamięć i hi-
storyczną prawdę o czynie legionowym.
Podejście Jana Pawła II do wojska, służby woj-
skowej i roli sił zbrojnych we współczesnym 
świecie, a także czynniki, jakie je kształtowały 
omówił prof. Janusz Odziemkowski (UKSW). 
Jego zdaniem spojrzenie Papieża na woj-
sko było ukształtowane przez dwa czynniki. 
Pierwszym z nich była nauka Kościoła, negują-
ca wojnę jako metodę rozwiązywania konflik-
tów, odrzucająca przemoc, a drugim tradycja 
wyniesiona z rodzinnego domu, kształtowa-
na przez środowisko w jakim dorastał, szkołę 
w której nauki pobierał, literaturę i wychowa-
nie wojskowe, z którym miał okazję zetknąć 
się w Przysposobieniu Wojskowym i Legii 
Akademickiej. Prof. Odziemkowski podkreślił, 
że łatwo dostrzec w słowach Ojca Świętego 
wypowiadanych podczas spotkań z wojskiem 
„zrozumienie i akceptację żołnierskiej ofiary 
w walce o dobro wspólne”. Przywołał przy-
kłady wystąpień papieskich nawiązujących do 
terminologii wojskowej (słynne przemówienie 
do młodzieży na Westerplatte z 1987 r.), sło-
wa skierowane do żołnierzy (Zegrze Pomor-
skie koło Koszalina z 1991 r.). Wyrazem troski 
o stan ducha i morale żołnierzy była, zdaniem 
prof. Odziemkowskiego, decyzja o przywró-
ceniu Ordynariatu Polowego. W tym kontek-
ście przytoczył fragment listu, jaki Jan Paweł II 
skierował do Lecha Wałęsy, ówczesnego Pre-
zydenta RP, w którym dał wyraz swojej rado-
ści i oczekiwaniom związanym ze spotkaniem 
z polskim wojskiem oraz temu, że przywró-
cenie duszpasterstwa wojskowego żołnie-
rzom jest wyrazem „powrotu normalności”. 
– Jako kapłan odnajdywał w tradycjach woj-
skowych ojczystego kraju bogactwo postaw, 
jakie budziły szacunek. Postaw płynących nie
z żołnierskiej brawury i ducha zdobywcy, ale 

Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska PolskiegoŚwięty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego
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z wiary, umiłowania Ojczyzny, wolności, z po-
święcenia, przywiązania do bogatej spuścizny 
narodu – powiedział. Przywołał postać św. 
Brata Alberta, jako postaci, która wywarła 
duży wpływ na osobowość Jana Pawła II.
Wizja duszpasterska wojskowego Jana Paw-
ła II była tematem wystąpienia ks. dr. Jana 
Dohnalika, kanclerza Kurii Polowej. W swoim 
referacie podkreślił, że u źródeł przywrócenia 
ordynariatu wojskowego w Polsce, było nie 
tylko wyniesione z domu rodzinnego wycho-
wanie i patriotyzm, konieczność nawiązania 

do tradycji historycznej II Rzeczpospolitej, ale 
również doświadczenie duszpasterskie zdo-
byte podczas posługi Piotrowej i współpracy 
z ordynariatem armii włoskiej. Jak powiedział 
ks. dr Dohnalik pierwszym wymiarem duszpa-
sterstwa wojskowego jest służba żołnierzowi 
i jego rodzinie. – W tej myśli przejawia się 
charakterystyczny dla Karola Wojtyły perso-
nalizm, przekonanie o wartości i godności 
każdej osoby ludzkiej, jednocześnie ze świa-
domością, że ta osoba spełnia się we wspól-
nocie w innymi osobami, z której najbliższą 
stanowi rodzina – podkreślił. Według niego 
pochodzenie papieża z rodziny wojskowej 
powodowało, że był świadomy ciężarów, ja-
kie muszą dźwigać rodziny wojskowe i bliscy 
żołnierza, dlatego pomoc kapelanów wojsko-
wych rodzinom powinna być duszpasterskim 
priorytetem.
Drugim istotnym elementem programu dusz-
pasterskiego według Jana Pawła II powinno 
być pogłębienia motywacji i odnawianie go-
towości do służby dla dobra Rzeczpospolitej. 
– Wojskowe duszpasterstwo, sprawowane
w sposób systematyczny i zgodny z prawem, 
przyczyni się nie tylko do odnowionego po-
czucia normalności, ale ma wielką rolę łączącą 
naród i Wojsko Polskie. Dlatego w misji, jaką 
pełnią polskie Siły Zbrojne względem Ojczy-
zny, Ordynariat Polowy ma swoją wyjątkową 
rolę, jednoczącą i motywującą do działania 
na rzecz dobra wspólnego – powiedział.
Trzecim istotnym elementem duszpasterstwa 
wojskowego powinny być wszelkie działania 
na rzecz promowania idei pokoju. Kanclerz 
Kurii podkreślił, że także w tym aspekcie Oj-
ciec Święty widział szczególną rolę duszpa-
sterstwa wojskowego. – Posługa duszpaster-
ska w wojsku ma więc wymiar ministerium 
pacis inter arma – służby pokojowi pośród 
ludzi uzbrojonych i gotowych do walki. Ka-
pelani powinni kształtować wizję żołnierza 
jako człowieka działającego na rzecz pokoju 
– powiedział.

„Jan Paweł II jako wzór osobowy żołnierza 
polskiego” – to temat kolejnego referatu, 
którego autorem był płk dr Lesław Wełyczko 
z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 
im. Tadeusza Kościuszki. Jego zdaniem Jan 
Paweł II posiadał wiele cech osobowych, ja-
kie powinien posiadać polski żołnierz. Jako 
jedną z najważniejszych uznał nieustępliwość 
i obronę wartości etycznych. – Wyraźne sta-
nowisko papieża wobec wojny i pokoju po-
winno być dobrym przykładem dla każdego 
żołnierza – powiedział.

Ciekawym elementem było skon-
frontowanie nauczania i postawy 
życiowej Jana Pawła II z Kodeksem 
Honorowym Żołnierza Zawodowe-
go, z którego wynika, że Papież „nie 
tylko posiadał cechy osobowe, jakie 
posiadać powinien żołnierz zawodo-
wy Wojska Polskiego, ale „przetopił” 
owe cechy w swoje życie i służbę, i to
nie tylko własnemu narodowi, ale 
także współczesnemu światu”.
Komunikat z badań naukowych nad 
postrzeganiem religii przez współcze-
snego żołnierza przedstawiła prof. 
Aleksandra Skrabacz, szef Wojskowe-
go Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Według przytoczonych przez nią badań 80% 
żołnierzy pragnie żyć zgodnie z zasadami re-
ligijnymi, z czego dla 50% był to czynnik bar-
dzo ważny. W badaniu przeprowadzonym 
w 2009 roku żołnierze uznali wybór Karola 
Wojtyły na papieża za drugie najważniejsze 
wydarzenie w XX wieku, tuż za odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości.
Prelegentka zauważyła też, że 
ogromną rolę w kształtowaniu 
postaw i religijności żołnierzy 
mają wojskowi duszpasterze. – 
Należy dołożyć starań, aby ka-
pelani, służący w jednostkach 
wojskowych, byli coraz lepiej 
przygotowywani do codzien-
nej posługi kapłańskiej, rów-
nież w zakresie problemów 
wynikających z ciężaru służ-
by wojskowej, na którą mają 
wpływ różne uwarunkowania 
zarówno materialne, jak i nie-
materialne – powiedziała.
Podkreśliła, że od 2013 roku Wojskowe Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej współpracuje
z Ordynariatem Polowym i prowadzi kursy 
dla kapelanów, przygotowując ich między 
innymi w zakresie psychoprofilaktyki i spo-
łecznych problemów służby.
Analizę recepcji nauczania Jana Pawła II w Or-
dynariacie Polowym przeprowadził ks. płk SG 
dr Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Polowej. 
Opierając się na homiliach ordynariuszy woj-
skowych, tekstach zamieszczanych w wyda-
wanym przez ordynariat dwutygodniku „Na-
sza Służba”, wydawnictwach duszpasterstwa 
wojskowego oraz depeszach zamieszczanych 
na stronie internetowej ordynariatu zauwa-
żył, że nauczanie Jana Pawła II jest stale obec-
ne w świadomości kapelanów i ich działalno-
ści duszpasterskiej. Jak podkreślił, publikacje 
książkowe, muzyczne i multimedialne „po-
magały nawiązać emocjonalną więź z Janem 
Pawłem II”. – Ordynariat Polowy okazał się ży-

zną glebą, na którą padały ziarna papieskiego 
nauczania Jana Pawła II. Plon tego zasiewu 
już teraz zbiera duszpasterstwo wojskowe
– powiedział.
Referat „Człowiek w czasach pokoju i wojny. 
Wybrane zagadnienia z antropologii Jana 
Pawła II” autorstwa ks. dr. hab. Cezarego 
Smuniewskiego z Akademii Obrony Narodo-
wej był referatem zamykającym konferencję. 
Wedle autora antropologia Jana Pawła II to 
„antropologia bezpieczeństwa”. – Jej podsta-
wy zostały stworzone na długo, zanim został 
on papieżem. Rodziła się w pracy duszpaster-
skiej jako odpowiedź na sytuacje życiowe kon-
kretnych ludzi. Dzięki temu ma ona charakter 
dynamiczny: mówi o człowieku, widząc go
w odniesieniu do źródła i przeznaczenia, a za-
razem mówi w sposób egzystencjalny. Takie 
ujęcie odpowiada wyzwaniom współczesnej 
myśli, ukierunkowanej na to, co jest doświad-
czalne – powiedział.
Na koniec konferencji głos zabrał biskup Jó-
zef Guzdek, który podziękował prelegentom 
i uczestnikom konferencji za wspólne przeży-
wanie kolejnej rocznicy odejścia Jana Pawła 
II, jak również za wspólne przygotowywanie 
się do jego kanonizacji.
Zwrócił uwagę na problem zbyt płytkiego od-
bierania postaci i nauczania Ojca Świętego, 
które często zatrzymuje się na etapie „kre-
mówkowym”, ckliwych, ale płytkich wspo-
mnień.
Zachęcał młodzież uczelni wojskowych do 
zgłębiania treści papieskich dokumentów i ho-
milii. – Nie zatrzymujcie się na tym co jest tyl-

ko zewnętrzne, ale przyjrzyjcie się temu jakim 
człowiekiem był. Myślę, że trzeba wybierać 
sobie za towarzyszy życia ludzi szlachetnych, 
ludzi, którzy mają coś do dania. Jan Paweł II 
jest wspaniałym przewodnikiem – podkreślił.
Na koniec życzył zebranym radosnego prze-
żywania faktu kanonizacji bł. Jana Pawła II.
W ramach konferencji ukazała się książka 
„Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Pol-
skiego”, zawierająca wystąpienia wszystkich 
prelegentów. Rozszerzono ją o wspomnienia 
spotkań Jana Pawła II z żołnierzami i oso-
bami związanymi z wojskiem. Specjalnie na 
potrzeby tego wydawnictwa kard. Stanisław 
Dziwisz udzielił wywiadu Krzysztofowi Stęp-
kowskiemu, redaktorowi naczelnemu „Naszej 
Służby”, w którym wspomina Jana Pawła II
i jego związki z wojskiem. Wywiad ten ukaże 
się też w jednym z kolejnych numerów nasze-
go czasopisma.
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wykład się skończył i zaproponowano, aby 
ktoś z audytorium zadał prelegentowi pyta-
nia, staruszek ocknął się z zamyślenia, wy-
prostował się nieco, odchrząknął i podniósł 
rękę do góry. Kiedy udzielono mu głosu wstał
i powiedział: „Wielce czcigodny księże profe-
sorze, przyjechałem z maleńkiej parafii pod 
lasem na uczony wykład, aby po jego wysłu-
chaniu mądrzejszy wrócić do moich owieczek 
i powiedzieć im coś nowego i oryginalnego 
o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Słuchałem 
wykładu z wielką uwagą, był on bardzo mą-
dry i pięknie przygotowany, ale przyznam, 
że nic z niego nie zrozumiałem. Ale nic nie 
szkodzi, proszę się nie martwić. Wrócę teraz 
do parafian i poczekam z nimi na Wielkanoc.
A kiedy przyjdą święta, stanę jak co roku 
przed ołtarzem i zawołam: „CHRYSTUS ZA-
MARTWYCHWSTAŁ!!!!!” A oni nie zapytają 
mnie: „Jak Zmartwychwstał? Kiedy Zmar-
twychwstał?”, lecz hukną: „PRAWDZIWIE 
ZMARTWYCHWSTAŁ!!!!” i dodadzą zachwy-
ceni: „ALLELUJA!!”. To też będzie wykład, 
księże profesorze, owszem nieco krótszy, 
prostszy, trochę razowy jak chleb, lecz dobry 
jak dogmat, który nie czerstwieje. 

Atutem jego jest bowiem to, że choć co roku 
jest powtarzany, nigdy nie wywołuje ciszy
i znużenia wśród audytorium, lecz na końcu 
zawsze gwarantuje aplauz: „ALLELUJA!!!”
– na cześć jego Bohatera oczywiście. I niech 
tak pozostanie na wieki wieków. Amen. Do 
widzenia.

Ks. Jerzy Niedzielski

Filozof dysputował o prym z oratorem.
Gdy się długo męczyli mniej potrzebnym sporem,
Nadszedł chłop. „Niech nas sądzi!” — rzekli ra-
zem oba.
„Co ci się — rzekł filozof — bardziej upodoba?
Czy ten, który rzecz nową stwarza i wymyśla,
Czy ten, co wymyśloną kształci i określa?”
„My się na tym — chłop rzecze — prostacy, nie 
znamy,
Wolałbym jednak obraz aniżeli ramy”. (I. Krasicki)

Za panowania cesarza Augusta pewnej nocy 
narodziło się dziecko. Jego Ojcem był Bóg Jah-
we, Matką zaś była Maryja; dziecko miało na 
imię Jezus. Od początku trudno było uwierzyć 
w to, że było ono rzeczywiście Synem Boga 
Najwyższego. Urodziło się bowiem w zwykłej 
stajni, płakało jak zwykłe dziecko, było ma-
leńkie i bezradnie zdane na łaskę rodziców, 
jak bywa każde zwyczajne dziecko na świecie.
W takiej prostocie i zwykłości dorastało, stając 
się z biegiem lat najpierw chłopcem, potem 
młodzieńcem, a w końcu dorosłym, dojrzałym 
mężczyzną. W Nazarecie znali Go wszyscy: 
był pracownikiem fizycznym, cieślą, za uchem 
nosił wiór - symbol swego zawodu. Pracował 
przy warsztacie, posługiwał się heblem i mło-
tem. Chadzał jeszcze dziś istniejącymi drogami, 
jadał chleb i oliwki, niekiedy przysmak swoje-
go narodu – rybę. Wieczorami odpoczywał na 
macie z sitowia; często upadał ze zmęczenia. 
Był człowiekiem ściśle związanym ze swoim 
narodem i podobnym do każdego z nas. 

A jednak wypowiadał słowa zdumiewające: 
powtarzał ciągle, że jest Mesjaszem, że przy-
szedł, aby dać świadectwo Prawdzie, świa-
dectwo Opatrzności, że przez Niego naród 
wybrany zyska sławę i doskonałość, i ciągle 
powtarzał, że jest Synem Bożym1. Ludzie 
mówili, że od zmysłów odszedł, że znają 
Jego ojca Józefa, że wiedzą, gdzie mieszka 
i skąd pochodzi. A On uparcie powtarzał, że 
nie jest stąd, że wie jak wygląda Królestwo 
Boga, że właśnie stamtąd przyszedł, po to, 
aby wszystkich do niego zaprowadzić, by 
byli szczęśliwi. Oprócz wątpiących byli tacy, 
którzy wierzyli Mu, a część spośród nich na-
wet towarzyszyła mu na drogach Palestyny, 
którymi wędrował. 

To oni właśnie stali się świadkami, z jaką ła-
twością czynił cuda i jak ten Człowiek pocho-
dzący z narodu małego i bez kultury odnawiał 
podstawy filozofii i otwierał przed przyszłym 
światem pole dla nieznanej mu dotąd myśli, 
że ten skromny syn zwyciężonego narodu, 
urodzony w zapadłym kącie małej rzymskiej 
prowincji, ten Żyd podobny do tylu innych 
przez namiestników cesarskich pomiatanych 
Żydów – przemawiał głosem tak silnym, że 
głuszył słowa samych nawet cesarzy2.

1  Daniel Rops, Dzieje Chrystusa, Warszawa 
1950, s. 9

2  Daniel Rops, Dzieje Chrystusa, Warszawa 
1950, s. 10

Jako ludzie prości spostrzegli wnet, że cała 
tajemnica głębi nauczania Chrystusa oraz 
Jego siła nie tylko skupiająca na Nim uwagę, 
ale dokonująca niemożliwego, ukryta jest
w Jego nadzwyczajnej prostocie. 

Od tej chwili stało się jasnym, że także każdy 
prosty, niewykształcony, zwykły i powszedni 
na równi z wielkim, wykształconym, niezwy-
kłym i niepospolitym ma prawo czuć się za-
proszonym przez Jezusa i zasiąść obok Niego 
na swoim miejscu.

Pewien staruszek proboszcz w zapomnianej 
wiosce pod lasem, posmutniał pewnego wiel-
kopostnego poranka, gdy uświadomił sobie, 
że zbliżają się święta, a on od tylu lat pasąc 
swoje kochane owieczki zawsze na Zmar-
twychwstanie opowiadał im tę samą prawdę 
Wielkanocną, a oni, mimo, iż co roku słyszeli 
to samo, cieszyli się świętami jak dzieci. Tym 
razem postanowił powiedzieć im o najwięk-
szej tajemnicy wiary nieco inaczej, coś nowe-
go dodać, oryginalniej opisać cud Rezurekcji, 
lecz kompletnie nie wiedział jak się do tego 
zabrać. Wówczas niespodzianie nadarzyła się 
pewna okazja, która przyszła mu z pomocą. 
Otóż dowiedział się on, że w seminarium 
duchownym odbędzie się uczony wykład 
„O teoriach Zmartwychwstania” wygłoszony 
przez profesora świętej teologii uważnego za 
wielki autorytet naukowy w tej i tym pokrew-
nych dziedzinach. Wyjął lepszą sutannę, wy-
czyścił buty, odbił się zadowolony w lustrze 
przedpokoju i pojechał do seminarium. 

W gmachu uczelni, na wypełnionej po brzegi 
sali wykładowej zajął nieśmiało ostatnie miej-
sce i czekał. Gdy na katedrze stanął uczony 
mąż, ksiądz proboszcz był przekonany, że po 
jego prelekcji nastąpi jakiś przełom. W wy-
obraźni przeniósł się zatem w czasie i w prze-
strzeni do ogrodu świętego, by o poranku
u boku żołnierzy rzymskich, oczyma wiary pa-
trzyć na pokorne cofnięcie się kamienia przed 
poranionym lecz żywym Chrystusem. Czekał. 
Wierzył, że zobaczy cud. Tymczasem uczony 
mąż przy katedrze rozłożył imponujący wa-
chlarz teorii Powstania z Grobu Syna Człowie-
czego. Cytował znane i nieznane proboszczo-
wi nazwiska uczonych i mędrców, szeleścił 
pergaminami starych inkunabułów, rozwijał 
rulony pism czcigodnych spisanych w żywych 
i martwych językach świata, wówczas rozle-
gły się wiekowe pomruki zdumienia oraz hi-
storyczne protesty i oburzenia z powodu pu-
blikowanych na ten temat domniemań, było 
także coś apokryficznego o wyprowadzeniu 
Chrystusa z grobu przez aniołów oraz nowi-
na o teorii wypromieniowania kosmicznego.
W gąszczu tych wizji znikali powoli z wy-
obraźni księdza najpierw żołnierze rzymscy, 
potem kamień grodzący wejście do grobu,
a wreszcie i sam grób Chrystusa.  

Staruszek proboszcz siedział teraz na pustyni 
sam jak palec. Był blady. Kiedy zauważył, że 

JAK PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ POD LASEM JAK PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ POD LASEM 
(dla wszystkich, którzy martwią się, że w dziedzinie wiary tak niewiele wiedzą)(dla wszystkich, którzy martwią się, że w dziedzinie wiary tak niewiele wiedzą)
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Zdzisław Peszkowski urodził się 23 sierpnia 
1918 r. w Sanoku. Ukończył słynną Szko-
łę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. 
W kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził 
plutonem 20. Pułku Ułanów. Dostał się do 
niewoli sowieckiej i był przetrzymywany 
w obozie jenieckim w Kozielsku, w 1940 r. 
uniknął śmierci w Katyniu, trafiając kolejno 
do obozów w Pawliszczew-Borze i Griazow-
cu. Po zwolnieniu wstąpił do Armii Polskiej 
gen. Władysława Andersa, w której dowo-
dził kompanią I Pułku Ułanów Krechowiec-
kich. Przez Irak, Iran, Indie, Egipt, Liban, Syrię
i Włochy dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie zo-
stał zdemobilizowany w stopniu rotmistrza. 
Na Bliskim Wschodzie i w Valivade (Indie, pi-
saliśmy o tym miejscu w jednym z poprzed-
nich numerów NS), organizował i pełnił rolę 
kapelana środowiska harcerskiego.
Po wojnie studiował przez rok w Oxfordzie,
a następnie wstąpił do Polskiego Seminarium 
Duchownego w Orchard Lake w USA. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1954 r.
w Detroit jako kapłan archidiecezji przemy-
skiej. Kontynuował studia na uniwersytetach 
w Madison, Detroit i Londynie. W latach 
1954–1992 wykładał teologię pastoralną, 
literaturę i język polski w Orchard Lake.
W 1965 r. zorganizował nowennę dla Pola-
ków na świecie w związku z milenium chrztu 
Polski. Został też prezesem Polsko-Ame-
rykańskiego Towarzystwa Historycznego, 
naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa 

Polskiego poza Krajem i moderatorem Apo-
stolstwa Chorych Polonii. To jemu zawdzię-
czamy umieszczoną w 1973 r. w większości 
kościołów w Polsce kopię milenijnego aktu 
oddania Polski w niewolę Maryi.
W końcu lat 80 po raz pierwszy stanął nad 
mogiłami w Katyniu. W 1990 r. ks. Pesz-
kowski wrócił do Polski i zamieszkał na stałe
w Warszawie. Został kapelanem Rodzin Ka-
tyńskich, podejmując liczne inicjatywy na 
rzecz upamiętnienia męczeństwa Polaków 
na Wschodzie. Chciał, aby 5 marca – dzień,
w którym władze ZSRR podjęły w 1940 r. 
decyzję o zamordowaniu polskich oficerów – 
stał się Dniem Katynia. – Zabiegał, by na każ-
dym polskim cmentarzu stanął krzyż Pamięci 
o Golgocie Wschodu – wspomina Halina Kur-
pińska, z zarządu Fundacji Golgota Wschodu, 
również założonej przez ks. Peszkowskiego. 
Ksiądz Peszkowski przekonywał, że „nie da się 
zbudować przyszłości odcinając się od swojej 
tragicznej przeszłości”. Wraz z Rodzinami Ka-
tyńskimi pielgrzymował do Rzymu.
Ksiądz Peszkowski został jednym z inicjato-
rów Rajdu Katyńskiego, którego początki 
sięgają 2001 roku. Wystrzałem z pistoletu 
startowego dał pierwszy sygnał jego rozpo-
częcia, pierwszej edycji, towarzyszył kolejnym 
startom. Kilkudziesięciu motocyklistów wyru-
szyło wówczas do Katynia. Dziś impreza sku-
pia nawet kilkudziesięciu motocyklistów, któ-
rzy jadą na Wschód śladami ofiar, po drodze 
spotykają się z Polonią i przekazują im dary.

Opasani stułą pamięciOpasani stułą pamięci
Jak co roku 10 kwietnia wspominaliśmy wszystkich tych, którzy odeszli wraz z ka-
tastrofą smoleńską. Każda z ofiar to osobna biografia. To także przedmioty, które 
po nich pozostały, często związane z wykonywanym zawodem. Wiele z odnalezio-
nych na pogorzelisku przedmiotów związanych było z kultem religijnym. Część
z nich związana była z osobami duchownymi, które miały wziąć udział w uro-
czystościach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Można je oglądać w Muzeum Or-
dynariatu Polowego. Nadpalone egzemplarze dokumentów, pióro bp. Tadeusza 
Płoskiego, jego szaty liturgiczne i biskupi pierścień, po którym rozpoznano jego 
ciało. Większość przedmiotów uległa poważnemu zniszczeniu. Kilka cennych
i symbolicznych przedmiotów ocalało. Jednym z nich jest stuła ks. prałata Zdzisła-
wa Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich.

Prezydent Lech Kaczyński i bp Tadeusz Płoski, Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, Prezydent Lech Kaczyński i bp Tadeusz Płoski, Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, 
17.09.2007 r., fot. ks. ppłk Jan Osiński17.09.2007 r., fot. ks. ppłk Jan Osiński

Czwarta rocznica katastrofy smoleńskiejCzwarta rocznica katastrofy smoleńskiej

Ksiądz Peszkowski wiązał pewne nadzieje na 
ujawnienie pełnej prawdy o Katyniu z Bo-
rysem Jelcynem, który przekazał Polsce ko-
pie dokumentów obciążających ZSRR. Gdy
w 1993 r. prezydent Rosji składał wieniec pod 
krzyżem w Dolince Katyńskiej na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie, czekał tam na 
niego ks. Peszkowski. Jelcyn „wiedział, że 
jestem jeńcem ocalonym z Kozielska. Kiedy 
pochylił się, aby ucałować moje dłonie, po-
wiedział jak trudno mu stać w tym miejscu, 
jak bardzo jest mu przykro” – wspominał
ks. Peszkowski. Prezydent obiecał mu wizytę 
na cmentarzu w Katyniu, jednak słowa nie 
dotrzymał. 
Gestu przeproszenia za zbrodnię katyńską 
kapelan Pomordowanych na Wschodzie 
próżno oczekiwał także od jego następcy, 
Władimira Putina. W skierowanym do niego 
liście żalił się, że jak dotąd ze strony rosyj-
skiej „nie było żadnego aktu państwa czy 
rządu”, że „nikt publicznie nawet nie popro-
sił o przebaczenie, a śledztwo ciągle pozo-
staje niezakończone”, że nie było „żadnej 
wzmianki o odszkodowaniu, ani słowa do 
rodzin pomordowanych”. Zapewnił zara-
zem, że nie chodzi mu o jakikolwiek odwet, 
gdyż Rodziny Katyńskie, które straciły swoich 
bliskich w sowieckich łagrach, publicznie już 
wypowiadały słowa przebaczenia, m.in. na 
Jasnej Górze. „Przebaczamy, ale to nie zna-
czy, ze zapominamy” – podkreślał kapłan.
Gdy jednak Rosja konsekwentnie odmawia-
ła uznania zbrodni katyńskiej za ludobój-
stwo nie podlegające przedawnieniu, poparł
w 2006 r. skargę na ten kraj złożoną przez 
Rodziny Katyńskie przed Europejskim Trybu-
nałem Praw Człowieka. – Przebaczamy tym, 
którzy pozbawili ich życia, ale najpierw musi 
być określona prawda. Dopóki się to nie sta-
nie, niezupełnie będziemy godni ich ofiary 
i pozostanie nam tylko pamięć, ale bolesna 
– taką przestrogę ks. Peszkowski zostawił 
wszystkim niczym testament.
Trudno powiedzieć kiedy dokładnie powsta-
ła stuła, w której przez kilkanaście ostatnich 
lat celebrował wszystkie ważne uroczystości. 
Jednak każdy kto ją widział rozpozna ją bez 
trudu. Charakterystyczny wizerunek Matki 
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Bożej przytulającej do siebie głowę jednego 
z oficerów, u którego na potylicy widoczny 
jest ślad po kuli, robi wstrząsające wrażenie. 
Stułę wykonały prawdopodobnie siostry We-
stiarki, według wskazań ks. Peszkowskiego. 
Wskutek częstego noszenia i widocznych śla-
dów zużycia dość szybko powstała także jej 
replika. W 2007 roku, na kilka tygodni przed 
jego śmiercią,  w Katyniu odbywały się uro-
czystości upamiętniające agresję sowiecką 
na Polskę. Siły nie pozwalały na pielgrzymkę 
i udział w tych uroczystościach, dlatego jako 
znak swej obecności ks. Peszkowski użyczył 
stuły ówczesnemu biskupowi polowemu 
bp. Tadeuszowi Płoskiemu. Członkowie Fun-
dacji Golgota Wschodu skontaktowali się
z sekretarzem bp. Płoskiego, ks. płk. Janem 
Osińskim, który na prośbę ks. Peszkowskie-
go przekazał ordynariuszowi wojskowemu 
stułę. Na zachowanych z tej wizyty zdję-
ciach, także znajdujących się w Memoriale 
Katyń, znajdującym  się przy wejściu na Pol-
ski Cmentarz Wojenny, widać, jak bp Płoski 
modli się w tej stule i wraz z Prezydentem 
RP Lechem Kaczyńskim rozsypuję garść ziemi
z Polski na mogiły oficerów. 
Ksiądz Peszkowski umarł kilka tygodni po 
tych uroczystościach. Stuła katyńska spoczy-
wała podczas uroczystości pogrzebowych na 
jego trumnie, umieszczonej przed ołtarzem 
Archikatedry św. Jana Chrzciciela, a następ-

nie wraz z całą spuścizną ks. Peszkowskiego 
znalazła się w posiadaniu członków Fundacji 
Golgota Wschodu.  Traktowali ją jak relikwię 
po zmarłym kapelanie Rodzin Katyńskich.
W kwietniu 2010 roku znalazła się pod opieką 
Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej, współkie-
rującej Fundacją po śmierci ks. Peszkowskie-
go. Z jej inicjatywy w 2002 r. w Sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli w Warszawie dokonano 
intronizacji obrazu Matki Bożej Kozielskiej, 
namalowanego na podstawie płaskorzeź-
by wykonanej w obozie NKWD w Koziel-
sku. Teresa Walewska-Przyjałkowska zabra-
ła ze sobą stułę, udając się na uroczystości
70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W pobliżu 
lotniska Smoleńsk – Siewiernyj, a wszyscy 
jego pasażerowie zginęli.
Po pogrzebie Teresy Walewskiej-Przyjałkow-
skiej, Halina Kurpińska wspominała na an-
tenie Radia Maryja: „Znaliśmy jej niespożytą 
energię i siłę, którą poświęcała śp. ks. Prała-
towi Zdzisławowi Peszkowskiemu i idei ist-
nienia naszej fundacji. Ostatnie lata swojego 
życia poświęciła promowaniu idei pamięci
o Katyniu i pięciu tez ks. Peszkowskiego: 
Prawda, Pamięć, Prawo, Przebaczenie i Po-
jednanie” – powiedziała.
Biskup Płoski chciał właśnie tej wyjątkowej 
stuły użyć podczas uroczystości na Polskim 
Cmentarzu Wojennym. Po katastrofie człon-
kowie Fundacji stracili nadzieję na jej odna-

lezienie. Nikt nie przypuszczał, że fragment 
materiału nie uległ zniszczeniu podczas 
katastrofy, skoro tak się stało ze znacznie 
większymi z i zdawać się mogło trwalszymi 
przedmiotami.
Tu jednak zdarzył się, członkowie Fundacji, 
nie wahają się używać tego słowa – cud. Po 
informacji o tym, że wśród zachowanych rze-
czy znalazły się szaty liturgiczne niektórych 
duchownych, Halina Kurpińska skontaktowa-
ła się z ks. płk. SG Zbigniewem Kępą, rzeczni-
kiem ordynariatu polowego, który udał się do 
Mińska Mazowieckiego, gdzie zgromadzone 
były rzeczy osobiste ofiar. Odebrał szaty litur-
giczne, które udało się odnaleźć na miejscu 
katastrofy, a wśród nich zaginioną stułę. Poza 
charakterystycznym haftem, w foliowym wo-
reczku znajdowała się karteczka z opisem, że 
należy ona do ks. prał. Peszkowskiego, napi-
sana jeszcze na potrzeby poprzedniej wizyty 
w Katyniu, nie było więc wątpliwości i stuła 
mogła wrócić do spadkobierców kapelana 
Rodzin Katyńskich. 
Wiele z przedmiotów, które powróciły do ro-
dzin ofiar katastrofy smoleńskiej nosiły ślady 
poważnego zniszczenia, spopielenia, stuła po-
została nietknięta, tak jak nietknięta pozostaje 
pamięć o oficerach spoczywających w Katyniu 
i innych miejscach Golgoty Wschodu.

Krzysztof Stępkowski

Jak podkreślał współautor albumu Sta-
nisław Zieliński powstał on trochę przez 
przypadek, dzięki życzliwości pracowników 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Krakowie, 
gdzie wraz z prof. Wysockim przeprowa-
dzali kwerendę do zupełnie innej książki. 
Po zaprzyjaźnieniu się z pracownikami pla-
cówki, badacze zaczęli otrzymywać szereg 
materiałów, które przez wiele lat pozosta-
wały jedynie w katalogach i magazynach 
muzeum. – Była to niepowtarzalna okazja, 
by opracowany materiał z kontaktów me-
tropolity krakowskiego, Kardynała Karola 
Wojtyły ze środowiskiem Związku Legioni-
stów Polskich opracować i zaprezentować 
szerszej publiczności – powiedział.
– Osią książki są słowa jakie w krypcie wa-
welskiej przy trumnie Marszałka Józefa Pił-
sudskiego wypowiedział 11 listopada 1978 
roku, w zakazane wówczas Święto Nie-
podległości, Stanisław Przywara-Leszczyc, 
artysta malarz, porucznik 4. Pułku Legio-
nów i bohaterski obrońca Lwowa z 1920 
roku – powiedział prof. Wysocki. Współ-
autor albumu przywołał atmosferę i słowa 
sędziwego wówczas Piłsudczyka: „Panie 
Marszałku – melduję, że w sześćdziesiątą 
rocznicę wywalczenia wolnej i niepodległej 
Polski stajemy wszyscy przy Tobie. Kardy-

nał Karol Wojtyła jest nieobecny, ale On jest
w Rzymie naszym JPII. Ty jesteś naszym JPI”.
W albumie znalazły się fotografie doku-
mentów, listów kardynała Karola Wojtyły
i Papieża Jana Pawła II do członków Związku 
Legionistów Polskich, przedmioty związane
z kultem religijnym, fotografie archiwalne 
Józefa Piłsudskiego, krypty w której spoczy-
wa oraz zdjęcia ze spotkań członków Związ-
ku z metropolitą krakowskim.

Prof. Wysocki przypomniał, że jako metro-
polita krakowski Karol Wojtyła wielokrotnie 
brał udział w uroczystościach Związku Legio-
nistów Polskich, m.in. w spotkaniach opłat-
kowych w klasztorze oo. Dominikanów, sam 
przyjął honorowe członkowstwo Związku 
i został odznaczony przez jego członków 
Krzyżem Wielkim Virtuti Civili. – W albumie 
spotykają się dwaj wielcy przywódcy narodo-
wi. To jest swoiste przesłanie, które każde-
go z nas napawa dumą, że jesteśmy z tego 
rodu, który wydał Józefa Piłsudskiego i Karo-
la Wojtyłę, bo pięknie jest mieć dwóch takich 
współrodaków, ale należy pamiętać, że też 
bardzo trudno jest być ich współrodakiem, 
bo to zobowiązuje – powiedział.
W spotkaniu uczestniczył Marcin Przeciszew-
ski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, 

W Muzeum Ordynariatu Polowego odbyła się 27 marca prezentacja medialna 
albumu prof. Wiesława Jana Wysockiego i Stanisława Zielińskiego „Krypta Wa-
welska i Papieski Tron”, wydanego z okazji 100-lecia czynu legionowego i kano-
nizacji bł. Jana Pawła II. Obszerny materiał ikonograficzny i publikowane po raz 
pierwszy zdjęcia – to jak zapewniał Jacek Macyszyn, kierownik Muzeum Ordyna-
riatu Polowego – nie jedyne walory tej publikacji. 

patrona medialnego albumu, który pogra-
tulował autorom wpisania się w przygo-
towania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. 
Podkreślił, że w licznych uroczystościach 
towarzyszących kanonizacji zbyt mało 
jest takich, które prezentowałyby głębszą 
refleksję historyczną nad postacią Karola 
Wojtyły. – Myślę, że ten album doskonale 
tę lukę wypełnia. To co Jan Paweł II między 
innymi wniósł do historii papiestwa i histo-
rii Kościoła to nasze polskie, narodowe ko-
rzenie z których wyrastał - powiedział.
Podczas uroczystości wystąpiła Orkiestra 
Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, która wy-
konała wiązankę pieśni wojskowych oraz 
ulubione pieśni Ojca Świętego Bł. Jana 
Pawła II: „Barkę” oraz „Abba, Ojcze”.
Album „Krypta Wawelska i Papieski Tron” 
ukazał się nakładem Wydawnictwa VIPART.

kes
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Pierwsze spotkanie Angela Roncallego z woj-
skiem miało miejsce jeszcze w latach semi-
naryjnych. Było to w Bergamo, stolicy jego 
rodzinnej diecezji położonej na terytorium 
Lombardii. Przybył tam w 1892 r. z Soto il 
Monte, pobliskiej górskiej wioski. Tam się 
urodził (15 listopada 1881) w osiadłej od 
wieków, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. 
Jako dwunastolatek rozpoczął studia semi-
naryjne w Bergamo i Rzymie (jego diecezja 
posiadała tam swoje kolegium). Jeszcze 
przed święceniami kapłańskimi, od listopa-
da 1901 r. do listopada 1902 r., pełnił służbę 
wojskową w Bergamo, w 73. pułku brygady 
lombardzkiej. Bowiem włoscy seminarzyści – 
tak stanowiło prawo – byli zobowiązani do 
odbycia służby wojskowej. Funkcjonowała 
też zasada: kto się zgłosi do jej odbycia jako 
ochotnik, będzie służył jeden rok zamiast 
trzech lat. Seminarzysta Roncalli skorzystał
z tej szansy. W „Dzienniku duszy”, jaki prowa-
dził od lat seminaryjnych do późnej starości, 
pozytywnie ocenił okres dwunastu miesięcy 
wojskowej służby; więcej, zachował o niej 
jak najlepsze wspomnienia, gdyż „skorzystał 
wiele, doświadczył czym jest twarda karność 
wojskowa i poznał psychikę młodych synów 
Italii oraz najskuteczniejsze metody działań 
na nich, by przyciągnąć ich do dobra, do naj-
ważniejszych ideałów życia ludzkiego, praw-
dziwie chrześcijańskiego”. W ciągu roku służ-
by awansował. Rozpoczął ją jako szeregowy 
żołnierz, zakończył w stopniu sierżanta. 
Potem przyszły święcenia kapłańskie
(10 sierpnia 1904 r. w Rzymie). Następnego 
dnia po ich otrzymaniu, klęcząc przed pa-
pieżem Piusem X, przyszłym świętym, któ-
ry przyjął grupę neoprezbiterów, usłyszał 
znamienne, pamiętane przez całe życie sło-
wa: „Życzę, aby Twoje kapłaństwo stało się 
pocieszeniem dla Kościoła Bożego”. Przejął 
się tym pięknym życzeniem Ojca Świętego. 
Zanotował w „Dzienniku duszy”: „Chce

być dobry, zawsze, wobec wszyst-
kich”. 
Dobroci, zainteresowania, ojcow-
skiej troski doświadczył wkrótce od 
biskupa Bergamo, Giacoma Marii 
Radiniego-Tedeschi, którego został 
osobistym sekretarzem. Była to
wybitna, promieniująca osobowość. 
Pasterz wpatrzony we wzór życia wielkiego 
biskupa mediolańskiej diecezji, św. Karola 
Boromeusza (diecezja Bergamo należała do 
metropolii mediolańskiej). Prawdziwy ojciec 
kapłanów, człowiek ewangelicznej prostoty, 
a przy tym wielkiej siły ducha, żarliwej wia-
ry, głębokiej pobożności. Bp Radini-Tedeschi 
potrafił łamać w niekonwencjonalny sposób 
utrwalone przez lata bariery w relacjach 
między biskupami a powierzonymi ich pie-
czy kapłanami. Zdarzyło się, że na skutek 
wydawałoby się przekonujących oskarżeń, 
biskup podjął decyzję o ukaraniu sankcjami 
kanonicznymi jednego z diecezjalnych kapła-
nów. Po pewnym czasie, kiedy okazało się, 
że oskarżenie nie miało podstaw, w obec-
ności grona kapłanów biskup klęknął przed 
skrzywdzonym, prosił o wybaczenie. Oso-
bowość biskupa wywarła wielki wpływ na 
postawę jego sekretarza (także wykładowcę 
w diecezjalnym seminarium). To był jego 
mistrz duchowy. Ks. Roncalli głęboko prze-
żył śmierć biskupa w dniu 22 sierpnia 1914 r.
W opublikowanej w 1916 r. jego biografii 
wyznawał: „bardzo kochałem mojego bisku-
pa za czystość i nadprzyrodzony poryw jego 
duszy, za szlachetność serca. Czciłem go za 
jego ludzkość, której nikt lepiej ode mnie nie 
mógł poznać i ocenić”.
Tymczasem zbliżał się wielki przełom w dzie-
jach Europy. Zabójstwo arcyksięcia austriac-
kiego Franciszka Ferdynanda, jakie miało 
miejsce 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie, 
stało się detonatorem zbrojnego konfliktu
o niespotykanej sile, który przyniósł śmierć 

setkom tysięcy, niebywałe zniszczenia, zmie-
nił kształt politycznej mapy Europy. Runął 
ostatecznie porządek ustalony podczas Kon-
gresu Wiedeńskiego 1815 r. (już skutecznie 
podmywany w drugiej połowie XIX w. – wojna 
krymska (1853–1856), wojna francusko-pru-
ska (1870), załamał się system sojuszy. Kilka 
dni po śmierci ukochanego przez Roncalle-
go biskupa Radiniego-Tedeschi, 28 sierpnia 
1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę 
Serbii. W ciągu kilkunastu dni kolejne kraje 
europejskie przystąpiły do wojny. Naprzeciw 
siebie stanęły tzw. państwa centralne (Cesar-
stwo Niemieckie, Monarchia Austro-Węgier-
ska, Cesarstwo Bułgarii i imperium osmań-
skie) i państwa Entanty (Wielka Brytania, 
Francja, Rosja). Włochy, które były członkiem 
Trójprzymierza, obronnego układu pomię-
dzy Cesarstwem Niemieckim, Królestwem 
Włoch i C.K. Austro-Węgrami, początko-
wo nie włączyły się do konfliktu. Ks. Ron-
calli z woli nowego biskupa Bergamo, Luigi 
Marelliego, skoncentrował się na pracy pro-
fesorskiej w seminarium, sporadycznie anga-
żował się w pracę duszpasterską, zbierał ma-
teriały do książek o św. Karolu Boromeuszu
i biskupie Radinim-Tedeschi. 
W maju 1915 r. wszystko się odmieniło. Naj-
pierw Włochy zerwały (3 maja 1915) układ 
Trójprzymierza, a 23 maja przystąpiły do 
wojny ze swym niedawnym sojusznikiem – 
Austro-Węgrami. Ks. Roncalli, sierżant armii 
włoskiej, tego samego dnia otrzymał kartę 
mobilizacyjną, nakazującą, aby następnego 
dnia stawił się w Mediolanie. „Jutro wyjeż-
dżam, by pełnić służbę wojskową na odcin-

„Dziękuję Bogu, że byłem sierżantem„Dziękuję Bogu, że byłem sierżantem
i kapelanem wojskowym”i kapelanem wojskowym”
W życiu bł. Jana XXIII był wątek bliski czytelnikom naszego pisma: służ-
ba wojskowa. Angelo Roncalli, przyszły papież, nigdy nie był wikarym, 
ani proboszczem, nie poznał zwyczajnej pracy duszpasterskiej. Jego 
życie kapłańskie biegło inną drogą: sekretarz biskupa diecezjalnego, 
profesor seminarium duchownego, animator różnych działań na szcze-
blu diecezjalnym – miało to miejsce przed wybuchem Wielkiej Wojny 
1914–1918. A po jej zakończeniu: ojciec duchowny, pracownik rzymskiej 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, dyplomata w służbie Stolicy Apostol-
skiej – arcybiskup tytularny, apostolski delegat w Bułgarii, Grecji i Turcji, 
nuncjusz apostolski w Paryżu, wreszcie kardynał – Patriarcha Wenecji, 
a potem, od pamiętnego 28 października 1958 r., „Dobry Pasterz” – pa-
pież Kościoła Powszechnego. Natomiast czas służby wojskowej dał ks. 
Roncallemu możliwość oddania się bez reszty posłudze duszpasterskiej. 
I to w szczególnej „parafii”, w wojennym, wojskowym szpitalu, wśród 
poranionych fizycznie i duchowo żołnierzy. „Jaką znajomość serca ludz-
kiego, ile doświadczenia i łaski dały mi te lata, podczas których mogłem 
z pożytkiem ćwiczyć się w pobożności i w dążeniu do ofiary oraz szero-
kiego rozeznaniu życia i kapłańskiego posłannictwa” – pisał w późnych 
latach swego życia, już jako Patriarcha Wenecji. 

W przededniu kanonizacji bł. Jana XXIIIW przededniu kanonizacji bł. Jana XXIII

Ks. por. Angelo Roncalli, kapelan armii włoskiejKs. por. Angelo Roncalli, kapelan armii włoskiej
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ku sanitarnym. Gdzie mnie poślą? Może na 
front? Czy powrócę do Bergamo? Czy może 
Pan przeznaczył mi śmierć na polu bitwy? 
Nic nie wiem, ale pragnę zawsze i we wszyst-
kim woli Bożej, Jego chwały przez całkowitą 
ofiarę samego siebie” – zanotował na wy-
jezdnym w „Dzienniku duszy”. 
Na placu mobilizacyjnym, w tłumie rezerwi-
stów, jeden z powołanych do wojska klery-
ków seminarium w Bergamo spostrzegł ks. 
profesora Roncallego, siedzącego w cywil-
nym ubraniu w cieniu kasztanowca. Co wię-
cej, usłyszał jak jakiś podoficer, wspiąwszy się 
na murek, wołał: „Potrzebni są żołnierze do 
Bergamo! Kto chce tam jechać?”. Dosłownie 
wypchnął swego profesora w stronę wołają-
cego. Ks. Roncalli otrzymał ekwipunek woj-
skowy, skierowanie do szpitala wojskowego 
w Bergamo, gdzie miał podjąć służbę sanita-
riusza, także żołd za jeden dzień służby woj-
skowej w Mediolanie – 1,88 lira. Przekazał go 
uprzejmemu klerykowi, zalecając, aby ten za-
fundował sobie i kolegom szklaneczkę wina
i wypił za pomyślność profesora-sierżanta.
Powrócił do Bergamo. Okazało się, że służbę 
wojskową ma pełnić w szpitalu, który za-
częto urządzać w budynku seminarium du-
chownego. Służba i praca w szpitalu stano-
wiły nowe doświadczenie i wyzwanie. Już po 
kilku dniach poczęli napływać ranni na fron-
cie żołnierze. Ks. Roncalli opatrywał rannych, 
wspomagał w różny sposób ich niedoma-
gania fizyczne. Chorzy szybko polubili tego 
korpulentnego sierżanta-sanitariusza o któ-
rym szybko rozniosła się wieść, że jest księ-
dzem, że można przed nim otworzyć serce, 
szukać pociechy i umocnienia, wyspowiadać 
się, otrzymać z jego rąk Komunie św., także 
prosić o jakąś zwykłą, ludzka przysługę: na-
pisanie listu do rodziny, zrobienie drobnych 
sprawunków.
Inaczej niekiedy bywało z przełożonymi.
W biografiach Jana XXIII opisana jest sytu-
acja, kiedy jakiś podpułkownik, ateusz i an-
tyklerykał, bezceremonialnie naśmiewał się
z „grubego jegomościa sierżanta”. Ks. Ron-
calli reagował wedle zasad wpojonych przez 
biskupa Radiniego-Tedeschi: spokojem, opa-
nowaniem, serdecznym stosunkiem do prze-
śmiewcy. Zrobiło to swoje, oficer zreflektował 
się, że za dużo sobie pozwala, zaprzestał na-
igrawań, przeprosił księdza-sanitariusza. 
– Nie gniewaj się na mnie – powiedział –
w rzeczywistości jestem biednym człowiekiem, 
który cieszy się, gdy może dodać do daszka 
kepi jeden złoty liść więcej. A wy, sierżancie, 
jesteście na najlepszej drodze do kariery. Zo-
staniecie prałatem, biskupem, kardynałem. 
W marcu 1916 r. powołani do służby woj-
skowej kapłani zostali mianowani kapelana-
mi wojskowymi. Sierżant Roncalli otrzymał 
awans na stopień porucznika. Dalej pełnił 
służbę w szpitalu w Bergamo. Odprawiał 
msze św. polowe, udzielał sakramentów, 
był także duszpasterzem sióstr pracujących
w szpitalu oraz członkiń katolickiego stowa-
rzyszenia kobiet. To właśnie wtedy, w szpital-
nej kaplicy, zdarzyło mu się wygłosić osobli-
wą konferencję duchową. Jej słuchaczkami 
były pracujące w szpitalu siostry. Przyszły do 
kaplicy po szczególnie ciężkim, wyczerpu-
jącym dniu. Po kilku minutach ks. Roncalli 

zauważył, że spora część jego słuchaczek 
smacznie śpi, za kilka chwil było jeszcze 
gorzej, tylko nieliczne spoglądały na niego
w miarę przytomnym spojrzeniem. Niezrażo-
ny ciągnął dalej. Daleko jeszcze było do koń-
ca duchowej konferencji, kiedy spostrzegł, 
że wszystkie zakonnice usnęły. Cóż miał czy-
nić? Cicho, na palcach, wyszedł z kaplicy, aby 
nie zmącić ich zasłużonego snu. Kiedy o tym 
zdarzeniu opowiadał, nieodmiennie podkre-
ślał, że była to najlepsza konferencja, jaką 
kiedykolwiek wygłosił. 
Szpital w Bergamo leżał dosyć daleko od 
górskich rejonów Tyrolu, gdzie toczyły się za-
żarte walki. Włosi, źle przygotowani do walki 
i źle dowodzeni, wykrwawiali się w próbach 
zdobycia nowych, dobrze ufortyfikowanych 
przez przeciwnika terenów. Trwała tzw. 
wojna pozycyjna przynosząca każdego dnia 
nowe ofiary. W sierpniu 1916 r. Włochy wy-
powiedziały wojnę Niemcom. Włoskie woj-
ska bez skutku usiłowały przełamać front 
nad rzeką Sozo. Znów do szpitala w Bergamo 
zaczęły nadchodzić duże transporty rannych. 

Brakowało miejsca, środków antyseptycz-
nych do przemywania ran. Zaduch gnijących 
ciał, jęki rannych żołnierzy. Szczególnie stre-
sującą była kapłańska posługa przy najciężej 
rannych, przy umierających. 
Wiosną 1917 r. ks. Angelo jakiś czas prze-
bywał froncie, na „nasiąkniętych krwią po-
lach nad Piawą”, rzeką na trwałe wpisaną
w historyczną pamięć Włochów i Austriaków, 
stanowiącą symbol krwawych zmagań tych 
dwóch narodów, okupionych krwią i cierpie-
niem dziesiątków tysięcy. Pobyt na froncie 
uważał za najbardziej wstrząsający w swoim 
życiu. Dzielił los walczących żołnierzy. W cza-
sie zaciekłych walk, wśród wybuchów poci-
sków artyleryjskich i świstu kul niósł pomoc 
i ulgę rannym, także „ostatnią przyjacielską 
pociechę umierającym, jednając ich z Bogiem 
oraz udzielając ostatniej absolucji”. 
Na jesieni 1917 r. przyszła straszliwa klęska 
pod Carporetto: około 13 tys. poległych, pa-
nika ogarniające szeregi – 260 tysięcy wło-

skich żołnierzy zostało zagarniętych do nie-
woli niemieckiej. Znowu szpital w Bergamo 
wypełnił się po brzegi rannymi.
Powracały pytania o sens tej wojny, o jej 
straszną cenę mierzoną śmiercią, kalectwem, 
cierpieniem niezliczonych żołnierskich rzesz. 
To wtedy u ks. Roncallego obudziło się po-
stanowienie, że swe kapłańskie i ludzkie 
życie poświęci dla pokoju świata, dla budo-
wania braterstwa ludów i narodów – dzieci 
miłującego Boga. Swoistym zwieńczeniem 
tej drogi stała się słynna encyklika Jana XXIII 
Pacem in terris (Pokój na ziemi) „o pokoju 
między wszystkimi narodami opartym na 
prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wol-
ności”, którą ukończył 11 kwietnia 1963 r., 
na dwa miesiące przed śmiercią. Wyznał, że 
gdy nad nią pracował, natarczywie powracał 
doń jeden z obrazów tamtej wojny: Austriak 
z klatką piersiową rozerwaną przez bagnety
i jego straszliwy krzyk.
Kończyła się wojna. W październiku 1918 r.
natarcie włosko-brytyjsko-francuskie pod 
Vittorio przyniosło długo oczekiwane zwy-

cięstwo. 4 listopada Włochy podpisały za-
wieszenie broni z rozpadającą się monarchią 
austro-węgierska. Terytorium kraju powięk-
szyło się niewiele, o Górną Adygę i Wenecję 
Julijską. Cena tego była porażająca: 635 ty-
sięcy zabitych, pół miliona kalek… 
Wojna kończyła się także dla ks. Roncallego. 
Przyniosła traumatyczne przeżycia, ducho-
we cierpienia, ale także nowe kapłańskie 
doświadczenia, m.in. to, że praca kapelana 
rozwija w księżach wartości ludzkie i poczu-
cie braterstwa.
Angelo Roncalli, przyszły papież Jan XXIII, 
wiele lat później wspominając swą kape-
lańską posługę napisał; „Dziękuję Bogu, że 
byłem sierżantem i kapelanem wojskowym 
podczas I wojny światowej. Jakże dokładnie 
poznałem wówczas serca ludzkie, jak bogate 
zdobyłem doświadczanie, jak wielką otrzy-
małem łaskę”.

 Jędrzej Łukawy
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W uroczystościach uczestniczą przedstawi-
ciele Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, wojska oraz grupa Sybiraków, 
którzy w czasie II wojny światowej przeby-
wali na ówczesnym obszarze Kazachskiej Re-
publiki Sowieckiej.
4 kwietnia, w Obwodzie Fergańskim odby-
ło się odsłonięcie i poświęcenie cmentarza
w miejscowości Mankent. Po okolicznościo-
wych przemówieniach m. in. Jana Stanisła-
wa Ciechanowskiego, kierownika Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz prof. Andrzeja Kunerta, sekretarza Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, na gro-
bach Polaków zostały złożone wieńce i zapa-
lono znicze. Trudno określić całkowitą liczbę 
osób, które mogą spoczywać w Mankent, 
znane są tylko nazwiska 33 żołnierzy, które 
zachowały się dzięki ewidencji wojskowej. 
Modlitwę nad grobami Polaków odmówił ks. 
płk Jan Domian, kapelan ordynariatu polowe-
go, wikariusz biskupi ds. koordynacji duszpa-
sterstwa wśród kombatantów i weteranów. 
Wcześniej w pomieszczeniach hotelowych 
sprawowana była w ich intencji Msza św.
W sobotę, w Obwodzie Jużnokazachstań-
skim otwarty i poświęcony został cmentarz 
wojskowy w Merke, na którym pochowano 
19 żołnierzy. Delegacja odwiedziła także 
dwa inne, otwarte w 2000 roku cmentarze
w Szokpak (212 pochowanych żołnierzy), Łu-
gowoje(50). Wcześniej władze nie zgadzały 
się na oficjalne otwarcie nekropolii. Podczas 
uroczystości odmówione zostały modlitwy 
przez ks. Domiana oraz kapelanów Kościoła 
prawosławnego i ewangelickiego. Na gro-
bach Polaków położono wieńce, wiązanki 
kwiatów, nad grobami zapłonęły znicze.

Wszystkie cmentarze zbudowane są według 
tego podobnego planu i nawiązują do in-
nych nekropolii wojskowych znajdujących się 
na Bliskim Wschodzie. W centralnym punk-
cie cmentarzy znajduje się granitowy obelisk
z wizerunkiem orła Wojska Polskiego. Na 
obelisku widnieje inskrypcja w językach ka-
zachskim i polskim: „Tu spoczywają żołnie-
rze Armii Polskiej na wschodzie oraz cywile, 
byli więźniowie oraz łagiernicy, którzy zmarli
w drodze do ojczyzny”. Tam, gdzie udało się 
to ustalić, umieszczone zostały również ta-
blice z nazwiskami spoczywających osób.
W ostatnim dniu wizyty (6 kwietnia) człon-
kowie delegacji modlili się w intencji Pola-
ków zmarłych w Kazachstanie podczas Mszy 
św. celebrowanej kościele pw. Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Eucharystię z miejscowymi 
księżmi koncelebrował ks. płk Jan Domian. 
Parafię w Szymkencie prowadzą duchowni
z Argentyny.
Jedno z czytań mszalnych przygotował Wal-
demar Strzałkowski, radca z Kancelarii Prezy-
denta RP. Polska delegacja przekazała w da-
rze kielich. – Kielich, który zostawiamy niech 
będzie pamiątką po Mszy św. sprawowanej 
za naszych zmarłych rodaków, którzy zostali 
pochowani na cmentarzach w Kazachstanie. 
Niech służy także podczas Eucharystii, pod-
czas których miejscowa wspólnota wiernych 
będzie wspominała Polaków – powiedział 
ks. płk Domian podczas przekazania daru. 
Kielich został przekazany przez Waldema-
ra Strzałkowskiego najstarszemu, prawie 
90-letniemu kombatantowi, który z kolei 
wręczył go miejscowym duszpasterzom. Na 
figurze Matki Bożej zawisł różaniec z Ziemi 
Świętej. Było to wotum ofiarowane przez 
jedną z uczestniczek pielgrzymki, która opu-

ściła Kazachstan jako półtoraroczne dziecko. 
Tego dnia mogła zrealizować marzenie, któ-
ra nosiła w sercu przez całe życie.
– To wielka zasługa władz polskich, Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz Instytutu Pamięci Narodowej, że ta pa-
mięć jest przywracana. Czytania z księgi Eze-
chiela, które przypadało w niedzielę, w którą 
sprawowaliśmy Mszę w intencji zmarłych 
w Kazachstanie, zrobiły na wszystkich duże 
wrażenie. Rozważaliśmy te słowa: „Tak mówi 
Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wy-
dobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę 
was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem 
Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów 
was wydobędę, ludu mój”. To znaczące, że 
te słowa wypowiadaliśmy stojąc niemal nad 
grobami naszych rodaków, którzy przed po-
nad 70 laty zostali tam, w drodze do Ojczy-
zny – powiedział ks. Domian. Kapelan ordy-
nariatu polowego podkreślił, że zaskoczeni 
informacją o katolickich grobach w rejonie 
Szymkentu księża z Argentyny obiecali od-
wiedzać groby polskich uchodźców.
Ewakuacja Polaków z ZSRR rozpoczęta na 
mocy porozumienia Sikorski – Majski w lipcu 
1941 roku zakończyła się w sierpniu 1942 r. 
W dwóch etapach przetransportowano do 
Persji blisko 120 tys. ludzi, w tym według 
różnych szacunków około 41 tys. żołnierzy
i 78 tys. cywilów, spośród których 18 tys. sta-
nowiły dzieci.
Na mocy traktatu Sikorski – Majski z 1941 
roku sowieci zgodzili się na uwolnienie pol-
skich jeńców aresztowanych po 1939 roku. 
Mieli oni stworzyć polską armię. W sumie 
z terenów Związku Radzieckiego wyruszyło 
około 120 tysięcy osób z czego większość 
stanowili cywile i dzieci.
Uroczystości w Kazachstanie związane są
z przypadającą w maju br. 70. rocznicą Bi-
twy o Monte Cassino, w której brali udział 
żołnierze II Korpusu Polskiego, którego trzon 
stanowili ewakuowani z ZSRR Polacy.

Oprac. kes

W Kazachstanie w dniach 3–6 kwietnia odbyły się uroczystości otwarcia i poświę-
cenia czterech cmentarzy wojennych znajdujących się na szlaku Armii Polskiej gen. 
Władysława Andersa. Na cmentarzach w Merke, Szokpak, Ługowoje i Mankent spo-
czywają żołnierze oraz cywile, którzy w 1942 roku rozpoczęli formowanie II Korpusu 
Polskiego gen. Władysława Andersa. Ewakuowani z ZSRR na mocy porozumienia 
Sikorski – Majski zmarli w drodze do Polski z wycieńczenia, głodu i chorób.

Spoczywają na kazachskiej ziemiSpoczywają na kazachskiej ziemi

Polski Cmentarz Wojenny w Merke, w Kazachstanie. Polski Cmentarz Wojenny w Merke, w Kazachstanie. 
Fot. archiwum Ikonograficzne ROPWiM.Fot. archiwum Ikonograficzne ROPWiM.
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 21 czerw-
ca 1887 r. w Radomiu, 
jako syn Józefa i Rozalii 
z domu Burhardt.
Ukończył Szkołę Handlo-
wą Lorentza w Radomiu. 

W 1906 r. złożył egzaminy z czterech klas gim-
nazjalnych w Męskim Progimnazjum w Sando-
mierzu i wstąpił do miejscowego Seminarium 
Duchownego. W 1912 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa sandomierskiego 
Mariana Ryxa. 20 marca 1912 r. został wika-
riuszem w Siennie, a następnie w Goźlicach
i Koprzywnicy.
Po wybuchu wojny, za zgodą bp. Mariana 
Ryxa, został kapelanem 75. Dywizji Piecho-
ty, w której szeregach służyło ponad 10 tys. 
Polaków. Na froncie przebywał razem z żoł-
nierzami, a nie przy sztabie armii, jak to było 
w zwyczaju w armii rosyjskiej. Wielokrotnie 
interweniował w dowództwie dywizji w spra-
wie obiektów kościelnych narażonych na 
zniszczenie w trakcie działań wojennych.
4 grudnia 1917 r. arcybiskup mohylewski 
Edward Ropp mianował go dziekanem I Korpu-
su Polskiego w Rosji, dowodzonego przez gen. 
Józefa Dowbor-Muśnickiego. Zorganizował od 
podstaw duszpasterstwo Korpusu. Pozytyw-
nie o jego pracy pisał dowódca Korpusu gen. 
Dowbor-Muśnicki: „Księdzu Pajkertowi powie-

rzono organizację duchowieństwa w Korpusie 
i nadanie kierunku jego pracy. Duchowieństwo 
korpusowe stało na wysokości swoich zadań 
kapłańskich”. 5 lutego 1918 r. podczas bitwy 
z bolszewikami o Osipowicze pod Bobrujskiem 
ksiądz Pajkert podniósł na duchu żołnierzy po 
nieudanym przeciwnatarciu, pomógł przeła-
mać kryzys w szeregach, a po zajęciu miasta 
uchronił ludność przed odwetem wzburzo-
nych żołnierzy.
W maju 1918 r., po rozwiązaniu Korpusu, po-
wrócił do diecezji sandomierskiej. 1 lipca 1918 r.
został kapelanem Szpitala Św. Kazimierza w 
Radomiu, a następnie prefektem w szkole po-
wszechnej. 9 listopada 1918 r. został mianowa-
ny Naczelnym Kapelanem Wojsk Polskich. Do-
konał trudnego zadania zorganizowania służby 
duszpasterskiej w tworzącym się Wojsku Pol-
skim. 10 grudnia 1918 r., po reorganizacji Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych stanął na czele 
Konsystorza Polowego Rzymsko-Katolickiego.
Gdy 5 lutego 1919 r. Ojciec Święty Benedykt 
XV mianował pierwszym biskupem polowym 
Wojska Polskiego księdza Stanisława Galla, 
opuścił swoje stanowisko. W tym samym 
miesiącu bp Gall mianował go wikariuszem 
generalnym. W 1921 r. etat wikariusza gene-
ralnego został zlikwidowany. 1 marca 1922 r.
został mianowany dziekanem Marynarki Wo-
jennej. W 1924 r. został urlopowany i wyjechał 

Ks. pułkownik Jan Pajkert (1887–1964) – kapłan diecezji sandomierskiej,
dziekan I Korpusu Polskiego, Naczelny Kapelan Wojsk Polskich

do Paryża, gdzie przez 10 miesięcy studiował 
w szkole Nauk Politycznych i Społecznych.
1 października 1925 r. został mianowany dzie-
kanem Okręgu Korpusu nr II w Lublinie. Przy-
czynił się do odbudowy opuszczonej w 1915 r. 
cerkwi pułkowej z przeznaczeniem na Kościół 
Garnizonowy. 1 października 1933 r. biskup po-
lowy WP Józef Gawlina konsekrował świątynię. 
30 kwietnia 1939 r. ks. Pajkert został przenie-
siony w stan spoczynku. Po wkroczeniu Niem-
ców do Lublina wyjechał do Warszawy. Kiedy 
wybuchło powstanie, z ulicy Smolnej, gdzie 
mieszkał, Niemcy ewakuowali ludność cywilną 
do obozu przejściowego w Pruszkowie. Po kil-
ku dniach, przekupując strażników, ks. Pajkert 
wydostał się z obozu pruszkowskiego i piecho-
tą dotarł do Grodziska Mazowieckiego. Osiadł 
w tym mieście jako rezydent. Odprawiał Msze 
Św. w kaplicy przyszpitalnej.
Zmarł 24 października 1964 r. w Grodzisku 
Mazowieckim. Spoczywa na miejscowym 
cmentarzu.
Ks. Pajkert był odznaczony m.in. Krzyżem Nie-
podległości, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za 
Wojnę 1918-1921 i międzysojuszniczym Meda-
ille Interallie de la Victoire. W 1919 r. został ka-
nonikiem Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, 
a w grudniu 1934 r. szambelanem papieskim.

Bogusław Szwedo

Do księgarń trafia  
książka „Szczerze o 
Kościele”, wywiad 
rzeka z bp. Andrze-
jem Czają, ordy-
nariuszem diecezji 

opolskiej, który przeprowadził Tomasz 
Ponikło. Książka powstawała ponad 
półtora roku. Jak podkreślał, a zarazem 
sumitował się biskup Czaja, nie pisanie 
a autoryzacja książki była prawdziwym 
wyzwaniem, na które z racji obowiąz-
ków duszpasterskich nie mógł znaleźć 
odpowiednio dużo czasu. Warto było 
jednak czekać [i na powstanie książki,  
i]na jej autoryzację rozmowy, czytelnik 
otrzymuje bowiem bardzo precyzyjny 
katalog problemów z jakimi boryka się 
katolik w Polsce.
Podczas prezentacji książki, która odbyła się 
31 marca w siedzibie Sekretariatu Konferen-
cji Episkopatu Polski, bp Czaja podkreślił, że  
książka mogłaby nosić tytuł „Raport o stanie 
Kościoła w Polsce”, trochę żartem dodał, że 
tytuł, w którym pojawia się słowo „szczerość”, 
podsunął wydawca. Zdaniem bp. Czai głów-
nymi wyzwaniami stojącymi przed Kościołem 

Szczerze porozmawiajmy o Koœciele
są dbałość duszpasterzy o rozbudzanie wia-
ry. Co ciekawe, jako jedno z najważniejszych 
wyzwań uznał w tym kontekście konieczność 
większego nacisku na ewangelizację wsi, któ-
ra w ostatnich latach jego zdaniem jest nieco 
zaniedbana  i pozostaje na uboczu projektów 
ewangelizacyjnych prowadzonych w mia-
stach. Wydaje się, że jest to nowe spojrzenie, 
do tej pory wieś uchodziła bowiem za obszar 
silnie związany z tradycją i religią.
Drugim z podejmowanych tematów jest 
troska o rodzinę, zwłaszcza profilaktykę i jej 
ochronę przed zagrożeniami, nie tylko ze-
wnętrznymi, ale także przed trudnościami 
umacniania wzajemnych więzi między jej 
członkami. Podczas spotkania bp. Czaja na-
wiązał do wizyty Ad limina Apostolorum, kie-
dy podczas rozmowy z Ojcem świętym Fran-
ciszkiem papież żywo zareagował na pogląd, 
że chrześcijanie mają większe trudności, aby 
porozumieć się między sobą nawzajem niż, 
aby prowadzić dialog  z innymi religiami. 
Temat kreatywnej otwartości na inne religie 
jest kolejnym problemem poruszonym przez 
biskupa opolskiego.
Książka podzielona jest na dwie części: „Wia-
ra” i „Kościół”. W pierwszej z nich Czytelni-

cy mają możliwość poznania doświadczenia 
duszpasterskiego bp. Czai. W drugiej części 
autor dotyka on najważniejszych (także dość 
bolesnych) problemów Kościoła w Polsce. Są 
to m. in. kwestie odejść ze stanu duchowne-
go, przyczyn rodzenia się zła w Kościele czy 
autorytetu biskupów.
Można zgodzić się z Tomaszem Ponikło, au-
torem pytań i redaktorem książki, który pod-
kreślał otwartość biskupa, jego swobodny
i szczery styl prowadzenia rozmowy. – Pozna-
łem człowieka bardzo skromnego i auten-
tycznego – powiedział. Jego zdaniem właśnie 
ten rys biskupiego charakteru udało się za-
chować w prezentowanym wywiadzie. – Czy-
telnik nie tylko może poznać kim jest biskup, 
jak prowadzi swoją diecezję, ale może dostać 
także pewne ramy myślenia z możliwością 
stworzenia własnej mapy problemów zarów-
no Kościoła w Polsce, jak i swojej wiary – pod-
kreślał podczas konferencji na temat książki. 

Bp Andrzej Czaja, Szczerze o Kościele. Roz-
mawia Tomasz Ponikło. Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2014, ss.310.

Krzysztof Stępkowski
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Walczyli do końcaWalczyli do końca

Akcja pod Arsenałem
Mszą św. w katedrze polowej i Apelem Pa-
mięci 26 marca br. uczczono 71. rocznicę 
przeprowadzenia przez Grupy Szturmowe 
Szarych Szeregów jednej z najbardziej bra-
wurowych operacji zbrojnych Polski Pod-
ziemnej na ulicach Warszawy – akcji pod 
Arsenałem. Doprowadziła ona do uwolnie-
nia harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz
25 innych więźniów przewożonych przez 
Niemców z siedziby Gestapo przy alei Szu-
cha na Pawiak.
W katedrze zgromadzili się kombatanci, żoł-
nierze Szarych Szeregów, harcerze i młodzież 
szkół noszących imię oddziałów Armii Krajo-
wej, a także żołnierze Jednostki Wojskowej 
Komandosów z Lublińca, kultywującej trady-
cje Batalionów „Miotła”, „Zośka” i „Parasol”. 
Wspólnie z żołnierzami Szarych Szeregów mo-
dlili się także gen. Stanisław Koziej, szef Biu-
ra Bezpieczeństwa Narodowego, gen. dyw.
Jerzy Fryczyński, radca-koordynator Dowód-
cy Generalnego oraz płk Wiesław Kukuła, 
dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów
z Lublińca.
W homilii ks. kmdr Janusz Bąk przypomniał 
okoliczności i przebieg akcji pod Arsenałem. 
Zaapelował do pokolenia żołnierzy II wojny 
światowej, aby dawali świadectwo kolejnym 
generacjom Polaków o dramacie wojny i bo-
haterstwie żołnierzy Armii Krajowej. – Niech 
nie milknie opowieść o drodze ku Niepod-
ległej, wasze świadectwo o czynach, etosie
i ideałach. Nie pozwólcie, aby ta wiedza ode-
szła wraz z Wami. Naród musi znać prawdę 
o przyszłości, bo tylko wtedy będzie mógł 
zrozumieć skąd przychodzi, co przynosi i ile 
komu jest dłużny – powiedział. 
Eucharystię koncelebrowali kapelani Szarych 
Szeregów, ks. Henryk Kietliński i ks. Stefan 
Wysocki oraz ks. por. Artur Samsel, kapelan 
komandosów z Lublińca.
Przed błogosławieństwem do zebranych 
przemówił biskup polowy Józef Guzdek, któ-
ry z powodu obowiązków nie mógł celebro-
wać Mszy św. w intencji Szarych Szeregów 
i zapowiedział, że będzie sprawował ja pry-
watnie. – Będę w niej prosił Boga o zdrowie i 
siłę dla Was, żebyście jak najdłużej byli świad-
kami zwycięstwa i niezłomnej postawy. Chcę 
w ten sposób zaznaczyć, że jestem z wami, 
że jesteście tą cząstką społeczeństwa, która 
wie, że bez poświęcenia, bez ofiary nic się nie 
osiągnie – powiedział.
Po Mszy św. u zbiegu ulic Długiej i Bielań-
skiej, w miejscu odbicia więźniów, odbył 
się Apel Pamięci z udziałem przedstawicieli 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, wojska, kombatantów i organi-
zacji harcerskich. Kompanię honorową wy-
stawiła Jednostka Wojskowa Komandosów 
z Lublińca. 

Batalion „Miotła”
Kilka dni wcześniej, 15 marca br.,  ks. płk Ja-
nuary Wątroba, wikariusz generalny biskupa 
polowego, przewodniczył Mszy św. w kate-
drze polowej w 70. rocznicę utworzenia Ba-
talionu „Miotła”. W Eucharystii uczestniczyli 
ostatni żyjący członkowie batalionu, przed-
stawiciele środowisk związanych z Bataliona-
mi „Parasol” oraz „Zośka”, a także żołnierze 
z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lu-
blińca, którzy od lutego są spadkobiercami 
tradycji bojowych Batalionu „Miotła”.  
Na początku Mszy św. został odczytany list 
bp. Józefa Guzdka. – Żołnierze Batalionu 
„Miotła” są dziś wzorem służby Polsce oraz 
bezwarunkowego poświęcenia prywaty dla 
najwyższych wartości: Boga, Honoru i Ojczy-
zny. Wyrażam nadzieję, że pokolenie żołnie-

rzy Armii Krajowej będzie dla przyszłych po-
koleń przykładem patriotyzmu, jak również 
wzorem bohaterstwa, walki o godność na-
rodową, państwową i ludzką, świadectwem 
walki do końca – napisał Biskup Polowy.
W homilii por. ks. Artur Samsel, kapelan or-
dynariatu polowego i Jednostki Wojskowej 
Komandosów z Lublińca, przytoczył frag-
menty wspomnień żołnierzy Batalionu „Mio-
tła”. Podkreślił, że świadectwom towarzyszy 
ból likwidowania kolaborujących z okupan-
tem rodaków wobec konieczności obrony 
Ojczyzny i ewangelicznego nakazu miłości 
nieprzyjaciół.
Po Mszy św. na placu Krasińskich odbył się 
apel poległych, podczas którego odczytano 
nazwiska dowódców i żołnierzy Batalionu 
„Miotła”. Komandosi z Lublińca na ich cześć 
oddali salwę honorową. Na płycie pomnika 
złożone zostały kwiaty. 

Pierwszy naczelnik
Szarych Szeregów
Również w katedrze polowej 20 lutego br. 
sprawowana była Msza św. w 70. roczni-
cę zamordowania hm. Floriana Marciniaka 
(1915–1944), pierwszego naczelnika Szarych 
Szeregów. Eucharystię, na której zgromadzili 
się harcerze różnych pokoleń, koncelebro-
wali ks. Stefan Wysocki, ks. Henryk Kietliński 
oraz ks. kmdr Janusz Bąk. 
Hm. Florian Marciniak pełnił funkcję naczelni-
ka od momentu powołania Szarych Szeregów 
7 września 1939 r. prze kolejne trzy lata. Wy-
warł duży wpływ na program wychowawczy 
i działalność organizacji oraz przyczynił się do 
scalenia ruchu harcerskiego działającego na 
terenie całego kraju. Pod jego przywództwem 
oddziały Szarych Szeregów przeprowadziły 
liczne akcje sabotażowe i zbrojne polegają-
ce m.in. na wysadzaniu mostów kolejowych, 
zamachach na wysokich funkcjonariuszy 
niemieckich oraz odbijaniu więźniów, czego 
przykładem była głośna akcja pod Arsenałem 
w marcu 1943 r.

6 maja 1943 r. został aresztowany w War-
szawie przez gestapo i poddany przesłucha-
niom w alei Szucha. W czasie transportu do 
Fortu VII w Poznaniu usiłował uciec, skacząc 
z pędzącego samochodu w okolicach Socha-
czewa. Niestety ucieczka zakończyła się nie-
powodzeniem. Nie powiodły się także pró-
by jego odbicia opracowane przez Kwaterę 
Główną Szarych Szeregów. Po długotrwałym 
śledztwie w lutym 1944 r. został wywiezio-
ny do obozu w Żabikowie, a następnie do 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie 
został zamordowany prawdopodobnie już
w dniu przybycia, czyli 20 lutego 1944 r. 
W 2006 r. harcmistrz Florian Marciniak został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

kes/kak/jes

„Harcerska nas wiodła piosenka / Zrodzona wśród lasów i pól,
Piosenka radosna i piękna, / Co padła rażona od kul.
Przez kraju ruiny i zgliszcza, / Przez miasta spalone i wsie,
Z popiołów pożogi i zniszczeń, / Wskrzesimy i wiarę, i pieśń”. 

Czesław Kałkusiński ps. „Czechura”, Pieśń Szarych Szeregów
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WspomnienieWspomnienie
o Tymoteuszu Duchowskimo Tymoteuszu Duchowskim
pseudonim „Motek”pseudonim „Motek”

Druh Tymoteusz Duchowski ps. „Motek” miał 
86 lat. Walczył w Oddziale 227, plutonu har-
cerskiego Armii Krajowej, zgrupowania „Ży-
rafa”, obwód „Żywiciel”. Podczas Powstania 
Warszawskiego służył jako łącznik kanałowy 
na trasie Żoliborz–Śródmieście w „bojowych 
szkołach” w 227. plutonie „Żyrafa” na Żolibo-
rzu. Sam nazywał siebie i kolegów z oddziału 
„szczurami kanałowymi”. Można powiedzieć, 
że szczycił się tą nazwą i chętnie opowiadał
o przeżyciach z tamtego okresu.
Warszawa zawdzięcza „Motkowi” trzynaście 
tablic kanałowych przy wyjściach z kanałów, 
nadanie nazwy stacji metra Ratusz-Arsenał
i kotwicę Polski Walczącej na Pomniku Pole-
głych Lotników.
Druh „Motek” pozostał w pamięci pokolenia 
Polski Walczącej, ich dzieci oraz wnuków, 
wśród których poprzez swoją działalność 
propagował myśl harcerską i życie zgodne
z hasłem: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
Kilka dni po uroczystościach pogrzebowych w 
Katedrze Polowej obchodzona była 71. rocz-
nica akcji pod Arsenałem, jedno z najsłynniej-
szych zbrojnych wystąpień Grup Szturmowych 
Szarych Szeregów. Jednym z koncelebransów 
był ks. prał. hm Stefan Wysocki, jeden z ka-
pelanów środowiska dawnych harcerzy, który 
udostępnił nam swoje wspomnienie o śp. Ty-
moteuszu Duchowskim. 

Odszedł „Motek”
Tymoteusz Duchowski

Wszystko się zawali... Kto poprowadzi uro-
czystości w 70. rocznicę Powstania Warszaw-
skiego? Pani Marylo z Lublińca, znalazłem 
Pani wypowiedź w internecie o kustoszach 
historii, którzy odchodzą i o „Motku” – jed-
nym z nich. Trudno o trafniejszą myśl od tej, 
zapisanej przez księdza Jana Twardowskie-
go: „Spieszmy się kochać ludzi... tak szybko 
odchodzą.”
Wcześniej – co jakiś czas, ostatnio coraz czę-
ściej, żegnamy odchodzących na Wieczną 
Wartę Kustoszy Narodowej Historii. Dziś i Ty,
„Motku”, dołączasz do licznego już po tam-
tej stronie rzeki czasu grona przyjaciół, tak-
że „Zośkowych” – do Staszka Sieradzkiego 
„Śwista”, Wiktora Matulewicza „Luxora”, 
Witka Bartnickiego „Kadłubka”, Kazia Ło-
dzińskiego „Markiza” i wielu, wielu innych
z którymi po tej stronie już się nie spotkamy.

W piątek, 14 marca, na wieczną wartę odszedł Tymoteusz Duchowski pseu-
donim „Motek”, powstaniec warszawski, harcerz Szarych Szeregów. 20 mar-
ca 2014 r. w kościele pw. Św. Michała Archanioła na warszawskim Mokotowie 
odbył się uroczysty pogrzeb.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły poczty sztandarowe, harce-
rze, rodzina i przyjaciele zmarłego a także przedstawiciele organizacji i sto-
warzyszeń kombatanckich. Nabożeństwo żałobne odprawione zostało w ko-
ściele parafialnym pw. św. Michała przy ulicy Puławskiej 95. Urna z prochami 
została pochowana na Starych Powązkach w grobie rodzinnym.
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„Motku”! W charakterze kustosza 
historii pokolenia „Kolumbów” byłeś 
niezastąpiony, choć sam raz po raz 
powtarzałeś, że nie ma ludzi nieza-
stąpionych. Byłeś człowiekiem – in-
stytucją. Dopilnować terminów Mszy 
Świętych u Wizytek, u św. Barbary czy 
w Katedrze Polowej, zawiadamiać, za-
praszać, przypominać, organizować 
obchody rocznicowe, informować 
o tablicach, pomnikach, kamieniach 
pamiątkowych – potrafiłeś bezbłęd-
nie i niezmordowanie. „Przedpowstańcze” 
ognisko na Mokotowie, powrót znaku Polski 
Walczącej na Pomnik Lotnika to tylko przy-
kłady inicjatyw które rodziły się w Twoim 
harcerskim sercu i których realizacji patro-
nowałeś.
Miesiąc temu, 20 lutego, w Katedrze Polowej 
dałem Ci książkę Stanisława Broniewskiego 
„Orszy” – zbiór jego gawęd „Młodość prze-
żywa się raz” i powiedziałem, że „Orsza” 
bardzo sobie cenił Twoje zaangażowanie. Nie 
mogłem wtedy nie zauważyć Twego słab-
nącego zdrowia i mimo wszystko nieustan-
nie przeżywanej przez Ciebie harcerskiej
młodości.
W rozmowach i gawędach często wracałeś do 
mroku powstańczych połączeń kanałowych
z Żoliborza do Śródmieścia. Przemierzałeś je 
jako „szczur kanałowy”, o mało nie przypła-
cając tego życiem po groźnej infekcji.
Po Powstaniu rozsypana po Polsce rodzina 
wróciła na warszawskie gruzy. Twój ojciec, 
okupacyjny „Agaton” – specjalista dorabia-
nia pieczęci, znalazł pracę w Ministerstwie 
Polskich Telegrafów i izbę dla całej rodziny.
„Motek” w ucieczce przed powojenną służ-
bą wojskową zdobył dwie matury. Zrealizo-
wał marzenie o studiach i został inżynierem 
budownictwa wodnego mimo trudów i kłód 
rzucanych mu pod nogi w PRL-u. Zostawił 
ślady swych umiejętności w całej Polsce –
w Policach, w Szczecinie, na rzece Redzie,
w Gdyni i w szeregu miejsc w Warszawie.
Poznanie tajników wodnych pozwoliło roz-
szerzyć krąg zainteresowań o żeglarstwo, 
które stało się jego życiową pasją. Zakocha-
ny w żegludze wodnej i lodowej uwieńczył 
karierę sportową stopniem jachtowego kapi-
tana żeglugi wielkiej, instruktora żeglarstwa 
wodnego i lodowego oraz sędziego żeglar-
stwa. Za swoje zaangażowanie odznaczony 

został Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem Or-
deru Odrodzenia Polski.
Żona towarzyszyła „Motkowi” do 1986 roku. 
Został z córką i jej mężem Markiem. Radością 
była dla dziadka wnuczka Maja. Brat Kazik
z żoną Alicją żyją w Stanach Zjednoczonych.
„Motek” przez 28 lat mieszkał sam, ale ni-
gdy nie był sam. Nie był samotny. Mieszkanie 
na Boryszewskiej często domagało się drzwi 
obrotowych ze względu na frekwencję od-
wiedzających. Najbardziej cierpiał, gdy siły 
odmawiały mu posłuszeństwa w działalności 
społecznej, zwłaszcza w Szarych Szeregach.
„Motku”!
Nie wiem, czy to wpływ Żony, czy Mamy,
a może wychowanie harcerskie sprawiły żeś 
sam sprzątał i gotował. Obiady były zawsze 
z dwóch dań i z deserem. Specjalnością Two-
jej śniadaniowej kuchni była jajecznica.
Swój czas wolny w całości przekazywałeś 
innym.
Wszyscy pogrążeni w smutku przyjaciele z lat 
minionych i my tutaj obecni żegnając Ciebie 
pozostajemy zjednoczeni w modlitwie i głę-
bokiej żałobie.
Z księdzem kapelanem Henrykiem Kietliń-
skim składamy szczególne wyrazy wdzięcz-
ności za dar serca, jakim się z nami dzieliłeś 
na miarę potrzeb każdego z nas.
Łączyły nas z Tobą serdeczne kontakty, obie-
cujemy modlitewną pamięć, wdzięczni za 
zadzierzgnięte więzy.
Można o Tobie wiele mówić... Powiem tylko 
jeszcze jedno: nigdy w kustodii historycznej 
nie pominąłeś modlitwy. Tym zdaniem – jako 
pięknym akordem - kończę.
Żyj w pokoju!
CZUWAJ!

ks. prałat Stefan Wysocki, harcmistrz, 
oprac. kes
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Radio Watykańskie zdigitalizowało
nagrania papieskich wypowiedzi

Kto będzie chciał usłyszeć głos papie-
ży: Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII czy 
Jan Pawła II nie będzie już potrzebo-
wał żadnego odtwarzacza. W nowym 
archiwum audio Radia Watykańskiego 

są dostępne w formie digitalnej papieskie wypowiedzi od 1931 r.
do dzisiaj.
W postaci cyfrowej można wysłuchać 8 tys. nagrań. – W ten 
sposób Watykan chciał na przyszłość zabezpieczyć ten materiał 
– powiedział watykański rzecznik ks. Federico Lombardi. – Stare 
taśmy z nagraniami nie były zbyt trwałe – dodał.
Digitalne archiwum nosi tytuł: „Głosy papieży” i ma za zadanie 
m. in. ułatwić pracę naukowcom, dziennikarzom i innym zainte-
resowanym dziejami papiestwa. Pierwsze nagranie to wypowiedź 
Piusa XI z 1931, roku powstania Radia Watykańskiego.

KAI / Watykan

Unikatowe średniowieczne monety
na wystawie w Poznaniu 

Pięć nieznanych do tej pory egzem-
plarzy denarów Bolesława Chrobrego 
można obejrzeć na nowej wystawie 
czasowej w poznańskim Muzeum Ar-
cheologicznym. Ekspozycja „Srebra 

Chrobrego” potrwa do końca maja.
Zbiór numizmatyczny Muzeum Archeologicznego w Poznaniu liczy 
ponad 30 tys. zabytków. W jego skład wchodzą monety, biżute-
ria i lane srebro. Największą grupę stanowią skarby z przełomu 
X i XI wieku – z terenu Wielkopolski z czasów, kiedy kształtowała 
się Polska. Historia tych zbiorów sięga nierzadko XIX wieku. Długo 
nikt nie podejmował się ich opracowania. W takim stanie trafiły do 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Ich naukowemu opraco-
waniu przeszkodziła w 1968 roku choroba i wkrótce potem śmierć 
muzealnego numizmatyka Alfonsa Wierzchowieckiego.
Zdaniem muzealników, warto przyjrzeć się monecie typu DVX 
INCLITVS powstałej w konsekwencji Zjazdu Gnieźnieńskiego
w 1000 roku. „Jest to zapewne najładniejsza moneta prezento-
wana na wystawie, urzeka na niej kunszt wykonania portret księ-
cia Bolesława wykonany przez nieznanego mincerza z początku
XI wieku” – przekonuje Zbigniew Bartkowiak z Pracowni Numizma-
tycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, kurator wystawy.
Inną prezentowaną monetą jest denar, na którym po raz pierw-
szy zapisano nazwę państwa polskiego. Wizerunek tej monety 
znajduje się na banknocie o nominale 20 PLN. Na innej monecie 
widnieje na jednej stronie imię Bolesława, a na drugiej św. Wacła-
wa. To najstarszy numizmat prezentowany na ekspozycji, wybity 
w latach 995-997. Ponadto przedstawiono nieznany do tej pory 
denar – odmiana typu GNEZDUN CIVITAS.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl.

Polskie drzewka na Nowy Rok w Afganistanie

21 marca przypada 
Światowy Dzień La-
sów. Jednocześnie jest 
to pierwszy dzień No-
wego Roku w Afgani-
stanie i pierwszy dzień 
wiosny w Polsce. Z tej 
okazji gen. bryg. Cezary 
Podlasiński, dowódca 
XIV zmiany PKW Afga-

nistan wraz z przedstawicielami Afgańskich Sił Bezpieczeństwa 
zasadził drzewka – symbol pamięci i przyjaźni polsko-afgańskiej.
Nowy Rok w Afganistanie, zwany Nouruz, jest powitaniem irań-
skiego Nowego Roku. Nazwa pochodzi od perskich słów nou 
(nowy) i ruz (dzień). Święto jest tradycją jeszcze przedislamską,
o wymiarze zdecydowanie ponadreligijnym. W 2009 roku święto, 
które rokrocznie jest obchodzone przez ponad 300 milionów lu-
dzi na całym świecie, zostało wpisane na Światową Listę Niema-
terialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Rok później usta-
nowiono pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Nowrouz 
przypadające na 21 marca.
Na 21 marca przypadają także pierwsze, światowe obchody Dnia 
Lasów. Podarowanie i wspólne zasadzenie drzewek przez polskie-
go dowódcę wraz z przedstawicielami Afgańskich Sił Bezpieczeń-
stwa właśnie tego dnia miało wyjątkowy wymiar. Żywe drzewa na 
terenie Islamskiej Republiki Afganistanu nie są powszechnym wi-
dokiem. Ponad trzydziestoletni okres wojen doprowadził do tego, 
iż ponad 90% powierzchni lasów afgańskich przestało istnieć.
Drzewka – wierzby i świerki - przyleciały na tę okazję prosto
z Polski, podarowane przez zaprzyjaźnione Nadleśnictwo ze Świę-
toszowa – miejscowości, w której służą żołnierze tworzący trzon 
XIV zmiany PKW Afganistan. Sadzeniu drzewek towarzyszyła uro-
czysta oprawa. Komendant policji Ghazni Zahid Zarawar ugościł 
w siedzibie policji dowódcę polskiego kontyngentu uroczystym 
obiadem, połączonym z muzyczną oprawą, a następnie wspólnie 
przystąpili do sadzenia drzewek.
Wyrazy wdzięczności za obecność w Ghazni i wspieranie Afgań-
skich Sił Bezpieczeństwa wyraził także zastępca szefa Służby Bez-
pieczeństwa Narodowego prowincji Ghazni. Po zakończeniu sa-
dzenia drzewek, wręczono generałowi Podlasińskiemu tradycyjny 
afgański turban z Kandaharu, jako wyraz najwyższego szacunku 
dla dowódcy polskich żołnierzy.

kpt. Justyna Balik
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Wynalazek 17-latki może pomóc leczyć 
raka trzustki
Joanna Jurek, uczennica I LO im. Bole-
sława Chrobrego w Piotrkowie Trybu-
nalskim, autorka bezinwazyjnej metody 
dostarczania leków do komórek nowo-
tworowych, a konkretnie – komórek raka 
trzustki, zwyciężyła w konkursie Między-
narodowego Konkursu Naukowego E(x)plory 2014, który odbywał 
się  27-29 marca w Gdyni. Biorą w nim udział młodzi naukowcy
w wieku od 14 do 20 lat, którzy mimo młodego wieku prowadzą 
zaawansowane badania. Laureatka otrzymała stypendium naukowe 
w wysokości 6 tys. zł i grant tej samej wysokości dla swojej szkoły.
Jury doceniło innowacyjność projektu oraz profesjonalizm lice-
alistki, która swoje badania prowadziła m.in. na Wydziale Che-
mii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnice Łódzkiej oraz
w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. – Wieloelementowe 
nanokompozyty mają za zadanie pomóc w dostarczaniu nowych 
i istniejących leków, poprawiając ich efektywność docierania do 
konkretnych miejsc w organizmie. Zwycięstwo w Konkursie Na-
ukowym E(x)plory jest dla mnie motywacją do dalszych badań
– powiedziała autorka zwycięskiego projektu.
Drugie miejsce w konkursie zajął Jerzy Szuniewicz, który praco-
wał nad wykorzystaniem „przestrzennego modulatora światła 
do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do 
światłowodów jednomodowych”. Trzecie miejsce zajął zespół: 
Dalia Gala, Kinga Szczepaniak i Michał Gniewkiewicz, których na-
grodzono za „Zastosowanie metod cytogenetycznych w badaniu 
podłoża molekularnego chorób człowieka”. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl.
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Grójec
27 kwietnia 2014 r. w Grójcu odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 70. rocznicy 
akcji na „Caritas”. Rozpoczęła ją akademia poświęcona historii obwodu Armii Krajowej „Głu-
szec” – Grójec zorganizowana przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, kombatanci, dyrekcja i mło-
dzież szkół, dowódca i żołnierze 1. Grójeckiego Ośrodka Radiolelektronicznego im. ppłk. Jana 
Kowalewskiego oraz przedstawiciele Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Grójec.
Następnie zaproszeni goście udali się do kościoła pw. św. Mikołaja, gdzie odbyła się uroczysta  
Msza św. w intencji Żołnierzy AK  koncelebrowana przez ks. Zenona Trzaskowskiego, probosz-
cza parafii, ks. mjr. Krzysztofa Smolenia, proboszcza parafii wojskowej pw. św. Stanisława
w Radomiu i ks. Stefana Kazulaka, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grójcu. 
Po Eucharystii nastąpił przemarsz Orkiestry Wojskowej Garnizonu Warszawa oraz pocztu 
sztandarowego Kompanii Honorowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego pod do-
wództwem por. Karola Urbańskiego, który rozpoczął kolejną część uroczystości pod tablicą 
upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej obwodu „Głuszec” – Grójec. Bohaterów uczczono 
Apelem Pamięci, salwą honorową. Delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod tablicą.  
Akcja na „Caritas”, przeprowadzona w dniu 27 marca 1944 roku, była największą akcją zbroj-
ną na terenie Obwodu „Głuszec” – Grójec. Jej efektem było uwolnienie z gestapowskiego wię-
zienia 26 Polaków.                                                                                                        M.S.

Warszawa
W katedrze polowej 25 marca 2014 r. sprawowana była Msza św. w 25-lecie Związku Więź-
niów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1944-1956. W Eucharystii wzięła udział Jadwiga 
Obrembalska, prezes Zarządu Głównego ZWPOS, przedstawiciele oddziałów terenowych 
oraz członkowie Związku z całej Polski, minister Jan Ciechanowski, kierownik Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, poczty sztandarowe, delegacja młodzieży 
z Gostynia, członkowie rodzin, przyjaciele oraz zaproszeni goście.
Na początku Mszy św. zostało odczytane przesłanie biskupa polowego Józefa Guzdka. – 
Dziękuję Związkowi Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, że od 25 lat pielęgnu-
je pamięć o czasach stalinizmu w Polsce i przekazuje dziedzictwo narodowe następnym 
pokoleniom. Niech okrucieństwo tamtych czasów stanie się wezwaniem dla potomnych
o poczucie odpowiedzialności za losy Ojczyzny – napisał. 
W homilii ks. płk Zbigniew Kępa zwrócił uwagę, że uroczystość stanowi okazję do refleksji, 
dokonania podsumowań i wyznaczenia sobie nowych celów i zadań.
– Wśród nich niech będzie – o to was pragnę prosić w imieniu duszpasterstwa wojskowego –
dawanie świadectwa o godności człowieka, której nigdy nie można podeptać – powiedział.
– Każdego dnia dawajmy świadectwo mądrym i odpowiedzialnym wyborom, trosce nie tylko
o siebie, ale także o sprawy naszego Państwa i Narodu – podsumował.                         kak

Mszą św. sprawowaną w parafii garnizonowej pw. św. Floriana 
w Świętoszowie 17 marca 2014 r. rozpoczął się w kurs przedmał-
żeński dla dwudziestu osób. Jest to cykl wykładów tematycznych 
przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Spotkania 
odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Każdą prelek-
cję poprzedza Eucharystia.
Program kursu jest zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Pol-
ski. Wśród tematów znalazło się: określenie i pochodzenie małżeń-
stwa, powołanie do małżeństwa i jego godność, nierozdzielność 
umowy małżeńskiej od sakramentalnej godności, cele i przymioty 
małżeństwa, zgoda przyczyną sprawczą małżeństwa oraz prawo 

do jego zawarcia, określenie małżeństwa konkordatowego, mał-
żeństwo kanoniczne i jego przeszkody. Omawiana jest także, szcze-
gólnie ważna w dzisiejszych czasach, rola Kościoła wobec osób ży-
jących w związkach niesakramentalnych.
Na zakończenie całego cyklu tematów zaprezentowana będzie 
przykładowa rozmowa kanoniczno-duszpasterska w kancelarii 
parafialnej przed ślubem oraz szczegółowo wyjaśnione zostaną 
obrzędy sakramentu małżeństwa. W ostatnim dniu kursy jego 
uczestnicy będą mieli okazje odbyć rozmowę z osobami z poradni 
rodzinnej i psychologicznej.      

                                P.F.

Katowice
W kościele garnizonowym pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Katowicach 
30 marca 2014 r. odsłonięto tablicę 
poświęconą kpt. Władysławowi Ragi-
nisowi, heroicznemu dowódcy ugru-
powania „Wizna” we wrześniu 1939 r.
Uroczystość poprzedziła Msza św. w in-
tencji bohaterów obrony Wizny, której 
przewodniczył ks. kpt. Grzegorz Golec, 
proboszcz parafii. 
Fundatorką tablicy jest dr Bożena Cząst-
ka-Szymon, językoznawca, przez długie 
lata związana z Uniwersytetem Śląskim.
– Kapitan Raginis jest moim bohaterem 
od czasów harcerskich – wyjaśniła. 
Wraz z fundatorką tablicę odsłonił 
Grzegorz Królikiewicz, członek rodzi-
ny kpt. Raginisa, scenarzysta i reżyser 
dokumentu o kapitanie, pt. „Wierność” 
(1969). 
Autorem tablicy jest rzeźbiarz Tomasz 
Wenklar, wnuk Stanisława Wenklara
z oddziału partyzanckiego AK na Podkar-
paciu.
Władysław Raginis, kapitan Korpusu 
Ochrony Pogranicza, obsadził wraz ze 
swoimi żołnierzami schrony bojowe
w okolicy Wizny, w północno-wschodniej 
Polsce, gdzie była przeprawa przez Na-
rew. Odcinek „Wizna”, stanowił frag-
ment linii obronnej Samodzielnej Gru-
py Operacyjnej „Narew” gen. Czesława 
Młot-Fijałkowskiego. Pas o szerokości
9 km pozostawał miejscem strategicz-
nym, bo dalej były już tylko bagna. Bronił 
go kpt. Raginis, dowodząc 720 żołnie-
rzami, przed nacierającym niemieckim 
XIX Korpusem Armijnym dowodzonym 
przez gen. Heinza Guderiana. 
Kapitan poprzysiągł, że żywy nie odda 
bronionych pozycji. Gdy w trzecim dniu 
walk zabrakło amunicji, rozkazał swoim 
żołnierzom złożyć broń i oddać się do 
niewoli. Sam ciężko ranny, 10 września 
dopełnił przysięgi – pozostał na stanowi-
sku dowodzenia, we wsi Góra Strękowa. 
Popełnił samobójstwo rozrywając się 
granatem.                                          T.S. 

Świętoszów
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