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„Żołnierze Niezłomni” – męczennicy nadziei – są legendą narodu 
walczącego o prawdę, honor i wolność, a my jesteśmy ich spadko-
biercami.
Ostatni żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego Józef 
Franczak, ps. „Lalek” poniósł śmierć 21 października 1963 r. z rąk 
grupy operacyjnej funkcjonariuszy SB. Na jego grobie umieszczono 
tablicę z napisem: „Poświęcił życie za wolność Ojczyzny, której nie 
doczekał”.
Ilu ich było? Ilu straciło życie na skutek bestialskich przesłuchań, przez 
powieszenie lub „metodą katyńską” – strzałem w potylicę? Ilu jeszcze 
do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci? Na te pytania na-
dal nie mamy pełnej odpowiedzi. Jednak w kontekście odzyskiwanej 
prawdy o mrocznym czasie komunistycznego terroru w powojennej 
Polsce coraz bardziej doceniamy zbrojny opór antykomunistyczne-
go podziemia. „Wyklęci” – przez ludową władzę zostali skazani na 
unicestwienie i wieczne zapomnienie w imię obcych interesów. Nie 
wolno było o nich mówić ani pisać. Dla nas – „Niezłomni” – bo nie 
poszli na kompromis, nie zrezygnowali z własnych przekonań, z wal-
ki o wolną Ojczyznę. Dopiero dziś, po wielu latach zmowy milczenia 
a nawet zaprogramowanego kłamstwa, odzyskują imiona, pamięć
i szacunek w naszym narodzie. Byli wierni, choć na upadek imperium 
zła trzeba było czekać wiele lat.
Obchodząc 1 marca br. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” otoczmy modlitwą naszych Bohaterów. Niech Msze św. od-
prawiane w tym dniu w kaplicach i kościołach garnizonowych oraz 
zapalone znicze, nierzadko na symbolicznych mogiłach lub w miej-
scach kaźni, będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności. W cza-
sach komunistycznego terroru, Żołnierze Niezłomni organizując opór 
przeciwko ludowej władzy, przypominali, że wolność Ojczyzny jest 
wartością bezcenną. W jej obronie nie należy żałować krwi, a jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, trzeba poświęcić swoje życie. Niech przykład ich 
heroicznej miłości do Ojczyzny będzie wezwaniem do kształtowania 
patriotycznych postaw. Pamiętajmy, że wolność jest wielkim darem, 
jest nam dana i zarazem zadana.
Niech nas Bóg wspiera w dochowaniu wierności wartościom, za któ-
re cierpieli, walczyli i ginęli Żołnierze Niezłomni.

bp gen. bryg. Józef Guzdek

Przesłanie biskupa polowego Józefa Guzdka z okazji Narodowego Przesłanie biskupa polowego Józefa Guzdka z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca 2016 rokuDnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca 2016 roku

Biskup polowy Józef Guzdek mając na uwadze dobro duszpa-
sterstwa wojskowego dekretem z dnia 29 lutego 2016 r. odwołał
ks. ppłk. Piotra Majkę, proboszcza parafii pw. św. Józefa w To-
maszowie Mazowieckim-Nowym Glinniku oraz funkcji kapelana
25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim
i mianował proboszczem Katedry Polowej pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Warszawie. Ks. ppłk Majka podjął wyzna-
czone przez Biskupa Polowego obowiązki z dniem 1 marca.
W niedzielę 6 marca, podczas Mszy św. o godz. 13 odbyła się uro-
czysta instalacja nowego proboszcza katedry polowej. Ks. ppłk 
Majka odebrał symboliczne klucze do katedry i podpisał stosowne 
dokumenty.

– Księże Piotrze, wszyscy mamy być narzędziami Boga miłosierne-
go i to jest główne nasze zadanie, aby otwierać drzwi do nieba, 
aby być posadzką – jak to powiedział Jan Paweł II, po której ludzie 
mogą iść do Boga, nigdy zaś przeszkodą – powiedział bp Józef Guz-
dek, podczas Mszy św.
Ks. ppłk Piotr Majka został wyświęcony na kapłana 26 maja 2002 r.,
po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchow-
nego w Warszawie. Pełnił posługę kapelana w Olsztynie, na mi-
sjach pokojowych w Iraku; był proboszczem Parafii Wojskowej
w Warszawie-Wesołej, a następnie proboszczem Parafii Wojskowej 
w Tomaszowie Mazowieckim – Nowym Glinniku.

kes

Ksiądz ppłk Piotr Majka proboszczem Ksiądz ppłk Piotr Majka proboszczem 
Katedry Polowej Wojska PolskiegoKatedry Polowej Wojska Polskiego

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MARZECMARZEC
Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu 
swojej wiary byli silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej 
modlitwie całego Kościoła.

Numer zamknięto 10 marca 2016 r.

Na zdjęciu: Fragment krzyża z Kwatery „Ł”, 

z pamiątkowym ryngrafem Matki Bożej 

Częstochowskiej, Cmentarz Wojskowy

na Powązkach

Bp Józef Guzdek przed Panteonem „Żołnierzy „Wyklętych”, Bp Józef Guzdek przed Panteonem „Żołnierzy „Wyklętych”, 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, 30 października 2015 r.Cmentarz Wojskowy na Powązkach, 30 października 2015 r.
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dzień wdzięczności i najwyższego szacunkuDzień wdzięczności i najwyższego szacunku

Na tydzień przed tegorocznymi obchodami 
na spotkaniu w Muzeum Wojska Polskiego, 
z udziałem ministra obrony narodowej An-
toniego Macierewicza zaprezentowana zo-
stała koncepcja ujednoliconego munduru dla 
kombatantów i uczestników powojennego 
podziemia niepodległościowego. Jego wzór 
nawiązuje do mundurów Wojska Polskie-
go z okresu przed II wojną światową. Skła-
da się z wojskowej kurtki mundurowej wz. 
1936, spodni, rogatywki, butów oraz płasz-
cza wojskowego. Na mundurze umieszczane 
będą znaki formacji i oddziałów związanych
z niepodległościowym podziemiem. Dodatko-
wo na sercu umieszczone będą dwa rodzaje 
ryngrafów. Dla oddziałów z centralnej Polski 
będą to wizerunki Matki Bożej Częstochow-
skiej, natomiast dla oddziałów kresowych 
przewidziany został ryngraf z Matką Bożą 
Ostrobramską. Mundur będzie przysługiwał 
wszystkim walczącym w podziemiu antyko-
munistycznym lat 1944–1956. Pomysł uho-
norowania weteranów walk o niepodległość 
specjalnie zaprojektowanym dla nich mun-
durem po raz pierwszy został zrealizowany 
w czasach II Rzeczpospolitej; jeszcze w latach 
20-tych XX wieku honorowano w ten sposób 
powstańców styczniowych, o czym pisaliśmy 
dwa lata temu na łamach „Naszej Służby”.
W Muzeum Wojska Polskiego odbył się
24 lutego wernisaż wystawy „Żołnierze Wy-
klęci. Niezłomni Bohaterowie nienazwanego 
powstania”, objętej patronatami prezydenta 
RP Andrzeja Dudy i ministra Antoniego Ma-
cierewicza. Jej współorganizatorami są Fun-
dacja „Łączka” we współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej. 
Podczas uroczystego otwarcia wystawy Zbi-
gniew Wawer, dyrektor Muzeum Wojska Pol-
skiego wyraził nadzieję, że uda sie w przy-
szłości wyodrębnić osobną salę muzealną, 
którą będzie można poświęcić walce powo-
jennego podziemia niepodległościowego. 
Zaapelował do kombatantów oraz członków 
rodzin Żołnierzy Niezłomnych o przekazywa-
nie pamiątek na ten cel.
Na przygotowanej wraz z Fundacją „Łączka” 
i Instytutem Pamięci Narodowej wystawie za-
prezentowane zostały sylwetki ośmiu Żołnierzy 
Niezłomnych: gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, 
płk. Stanisława Kasznicy „Wąskowskiego”, 
rtm. Witolda Pileckiego „Witolda”, mjr. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki”, mjr. Hiero-
nima Dekutowskiego „Zapory”, mjr. Bolesła-
wa Kontryma „Żmudzina”, kmdr. Stanisława 

Mieszkowskiego i por. Jana Rodo-
wicza „Anody” oraz informacje
dotyczące ich oprawców.
Ekspozycję wzbogacają pa-
miątki, dokumenty i przed-
mioty osobiste ze zbiorów 
rodzinnych oraz oryginalne dokumenty z In-
stytutu Pamięci Narodowej dotyczące Żołnie-
rzy Niezłomnych.
Druga część wystawy poświęcona jest kwate-
rze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach 
w Warszawie, tzw. Łączce, ze zdjęciami ofiar 
stylizowanych kształtem na portrety trumien-
ne, zaprezentowano również dokumentację 
fotograficzną z ekshumacji. Ta część ekspozy-
cji, autorstwa Piotra Życieńskiego, fotografa 
IPN, zatytułowana została „Milcząc – Wołają”. 
Ekspozycję można oglądać do 20 marca.

Muzeum dla Niezłomnych

Akt utworzenia muzeum Żołnierzy Wyklętych i 
więźniów politycznych PRL w areszcie śledczym 
na warszawskim Mokotowie podpisał w przed-
dzień Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” minister sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro w obecności prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego. – Lech Kaczyński stworzył Muzeum 
Powstania Warszawskiego, ale chciał też stwo-
rzyć muzeum walki po 1945. Nie zdążył. Dziś 
podejmujemy to dzieło – powiedział lider PiS. 
O tej idei poinformowano podczas specjalnej 
konferencji prasowej, która odbyła się w na 
terenie Aresztu Śledczego przy ul. Rakowiec-
kiej na warszawskim Mokotowie. To właśnie
w tym miejscu 1 marca 1951 r. wykonany zo-
stał wyrok śmierci na kierownictwie IV Komen-
dy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łuka-
szu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie 
Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Bła-
żeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

Premiera „Historii Roja”

Wieczorem w Kinotece, mieszczącej się w Pa-
łacu Kultury i Nauki, odbyła się z udzia-
łem Prezydenta RP Andrzeja Dudy premiera 
pierwszego filmu fabularnego o Żołnierzach 
Niezłomnych, „Historia Roja”, w reżyserii Je-
rzego Zalewskiego. – Dziękuję za ten film, to 
jest wielki moment na drodze tworzenia kul-
tury polskiej budowania naszej tożsamości, 
jej kolejnych elementów, nie dla nas, dla przy-
szłych pokoleń, bo to jest niezmiernie ważne 
– powiedział prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda nazwał Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza „Roja” (1925-1951) wielkim symbo-
lem i bohaterem nie tylko swojego pokolenia. 
Także w przeddzień Narodowego Dnia Pa-
mięci w Teatrze Polskim odbył się koncert 
upamiętniający żołnierzy podziemia „O Żoł-
nierzach Wyklętych opowieść”, podczas któ-
rego minister Antoni Macierewicz wręczył 
kilkunastu Żołnierzom Wyklętym pośmiert-
ne awanse na kolejne stopnie oficerskie, 
na ręce ich rodzin. Koncert, przygotowany 
przez Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego miał formę muzyczno-po-
etyckiej etiudy. Wykorzystano w nim m.in. 
piosenki leśnych oddziałów, pisane często 
do melodii popularnych polskich piosenek
i pieśni patriotycznych, fragmenty pamięt-
nika kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, 
a także utwory poetyckie, m.in. Zbigniewa 
Herberta w interpretacji Jerzego Zelnika.

Katedra Polowa

Poranną Mszą św. w katedrze polowej rozpo-
częły się uroczystości Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. Eucharystii, kon-
celebrowanej przez kapelanów wojskowych, 
przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek.
W homilii bp Guzdek nawiązując do słów od-
czytywanej tego dnia Ewangelii podkreślił, że 
potwierdzeniem miłości, do której jesteśmy 
wzywani przez Chrystusa, jest przebaczenie. 
Przypomniał, że wielkim orędownikiem prze-
baczenia był Jan Paweł II, świadek dwóch 
największych totalitaryzmów XX wieku, który 
swoje nauczanie potwierdzał wieloma czyna-
mi, m.in. przebaczając swemu zamachowcy. 
– Jan Paweł II, apostoł miłości i pokoju, prze-
baczenia i pojednania nie odmówił wyznaw-
com Chrystusa prawa do obrony najwyższych 
wartości do jakich należą wolność i niepodle-
głość Ojczyzny. W 1983 roku na Kahlenbergu 
w 300 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej powie-
dział, że choćw Ewangelii nie słychać szczęku 
oręża, to jednak, kiedy zajdzie taka potrzeba, 
wyznawca Chrystusa ma obowiązek stanąć 
w obronie Ojczyzny i podstawowych praw 
człowieka. Ilekroć odwiedzał swoją Ojczyznę, 
potwierdzał prawdziwość tych słów przez 
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Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” po raz pierwszy odbywały się w tak dużej skali. Nie chodzi tylko 
o mnogość uroczystości, odbywających się w wielu miejscach Polski, 
ale także o ich wielopłaszczyznowy charakter. Obchody odbywały się 
nie tylko w przestrzeni oficjalnej, ale po raz pierwszy miały także swój 
wydźwięk popularny, docierający do szerokiego grona odbiorców, 
trochę na wzór obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego, 
które z roku na rok rozrastają się i pomagają w utrwaleniu pamięci 
o polskich bohaterach. Poniżej prezentujemy relacje z uroczystości 
centralnych w Warszawie.

„Żołnierze Wyklęci”, Katedra Polowa, 1 marca 2016 r.„Żołnierze Wyklęci”, Katedra Polowa, 1 marca 2016 r.
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modlitwę za obrońców naszych granic i na-
szej wolności, nawiedzając ich groby i miejsca 
pamięci – powiedział bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że po za-
kończeniu II wojny światowej Polacy nie mogli 
cieszyć się z odzyskanej wolności i suweren-
ności, dlatego wielu żołnierzy Armii Krajowej 
i innych organizacji nie złożyło broni i podję-
ło walkę zbrojną. – Gdy w 1947 roku została 
ogłoszona amnestia, wielu żołnierzy walczą-
cego podziemia uznało ją za podstęp. I nie 
pomylili się! Tysiące z tych, którzy zachęceni 
przez władzę ludową ujawnili swoją konspira-
cyjną przeszłość zapełniało więzienia i ubeckie 
kazamaty lub też zostali deportowani na Sybir. 
Wielu straciło życie na skutek bestialskich prze-
słuchań przez powieszenie lub „metodą katyń-
ską” – strzałem w potylicę. Oprawcy, wrzuca-
jąc ciała ofiar do dołów śmierci, skazywali ich 
na zapomnienie – powiedział. Dodał, że przez 
cały okres PRL trwał proces fałszowania histo-
rii, którego główną bronią „było kłamstwo
i odwracanie pojęć”. – Ten zabieg pozwolił na 
określanie mianem „bandytów” ludzi dla któ-
rych miłość Ojczyzny i wiara w Boga były waż-
niejsze niż ocalenie życia – powiedział.
Biskup polowy przywołał fragmenty listów 
ppłk. Łukasza Cieplińskiego, prezesa IV Za-
rządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, 
zamordowanego przez komunistów: „Cieszę 
się, że będę zamordowany jako katolik za wia-
rę świętą, jako Polak za ojczyznę i jako czło-
wiek za prawdę i sprawiedliwość. 
Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, 
że Chrystus zwycięży, a Polska 
niepodległość odzyska”. Zdaniem 
biskupa Guzdka te wstrząsające 
listy do najbliższych skazanego 
na śmierć i oczekującego na wy-
konanie wyroku oficera są świa-
dectwem niezwykłej odwagi, de-
terminacji i wierności człowieka, 
który dla realizacji ideałów był 
gotowy na każde poświęcenie.
Na koniec biskup polowy pod-
kreślił, że obchodzony tego dnia 
Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych jest okazją do 
wyrażenia naszej „wdzięczności 
i najwyższego szacunku”. Za-
chęcił, aby dzisiejsze święto było także oka-
zją do osobistej refleksji i stawiania pytań
o miłość Ojczyzny oraz zdolność do poświę-
ceń w obronie jej wolności. – Niezłomni i ich 
niepodległościowy czyn są przypominane, ale 
i oni nam przypominają o naszej powinności 
względem Ojczyzny – podkreślił.
We Mszy św. uczestniczył gen. Mieczysław 
Gocuł, Szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego, gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca Do-
wódcy Generalnego RSZ, Łukasz Kamiński, 
prezes IPN, kombatanci, wśród nich człon-
kowie „WiN-u” oraz mieszkańcy Warszawy. 
Pieśni wykonał Chór Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego Wojska Polskiego.

Pałac Prezydencki 

W południe w Pałacu Prezydenckim odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń bohaterom 
podziemia niepodległościowego. Podczas 
uroczystości prezydent Andrzej Duda podkre-

ślał, że w historii tego święta jest to pierwszy 
raz, kiedy ma ono prawdziwie wspólnotowy 
charakter. – Bo nie ma dziś odrębnych obcho-
dów państwowych i społecznych, są obchody 
wspólne – powiedział Andrzej Duda.
Jak podkreślał, jest dla niego ogromną du-
mą, że ma możliwość kontynuowania dro-
gi opowiadania i honorowania prawdziwej 
polskiej historii i prawdziwych jej bohate-
rów. Wręczając tego dnia dwie nominacje 
generalskie (na stopień generała brygady 
mianowani zostali: płk Krzysztof Król – za-
stępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu 
Północ-Wschód oraz płk Jarosław Kraszewski 
– dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa 
nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeń-
stwa Narodowego), prezydent zaznaczył, że 
„otrzymać nominację generalską w takim 
dniu to wielkie zobowiązanie do służby dla 
Rzeczypospolitej, wiernej, nieugiętej i nie-
złomnej do samego końca”. 
Prezydent podkreślał, że Żołnierze Wyklęci są 
ciągle otwartą księgą naszej historii i wzo-
rem dla młodych ludzi. 

Areszt przy ul. Rakowieckiej

Po południu z udziałem prezydenta Andrze-
ja Dudy przed bramą aresztu śledczego przy 
ul. Rakowieckiej, pod tablicą upamiętniającą 
bohaterów podziemia niepodległościowego 
odmówiona została modlitwa przez ks. Paw-

ła Wojtasa, naczelnego kapelana więziennic-
twa i złożone zostały kwiaty.
Przed uroczystością prezydent Duda od-
wiedził cele aresztu, miejsce śmierci wielu
z Żołnierzy Niezłomnych, m.in. rtm. Witolda 
Pileckiego i gen. Augusta Fieldorfa „Nila”.
– Trudno jest stanąć na posadzce, na której 
leżał i umierał pan rotmistrz Witold Pilecki
i inni bohaterowie polskiej wolności. Nie było 
by może dzisiaj tego dnia, nie byłoby nas tu-
taj, nie byłoby tej Rzeczpospolitej, która na-
biera sił, która jest niepodległa, która walczy 
o swoje, gdyby nie ich ofiara, ich bohater-
stwo, męstwo niezwykłe, które przez długi 
czas przetrwało tylko w warstwie szeptanej 
z ucha do ucha, opowieści rodzinnej, opo-
wiadanej przyjaciołom, znajomym i uczniom 
po cichu – powiedział prezydent. Prezydent 
Andrzej Duda podkreślił, że prawda o Żoł-
nierzach Niezłomnych była przez wiele za-
deptywana, tak jak miejsca ich spoczynku.
Zofia Pilecka, córka zamordowanego w wię-

zieniu przy Rakowieckiej rtm. Witolda Pileckie-
go przypomniała, że przychodzi w to miejsce 
co roku 25 maja od 25 lat, od momentu, gdy 
dowiedziała się, że właśnie tego dnia został 
stracony jej ojciec. Początkowo towarzyszyli 
jej tylko najbliżsi, z biegiem czasu pod bra-
mą więzienia na Rakowieckiej zapalało znicze 
coraz więcej osób. Jak podkreśliła, 1 marca
– w Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych – jest na Rakowieckiej po raz pierw-
szy. – Jesteśmy szczęśliwi. Polska pamięta nie 
tylko o wszystkich wspaniałych ludziach, 
którzy bardzo kochali swoją ojczyznę i nie 
za apanaże, pieniądze, tylko za miłość do tej 
jednej jedynej, którą powinniśmy czcić, oddali 
życie – powiedziała córka bohatera.

Apel Pamięci na Placu Piłsudskiego

Podczas wieczornego apelu na Placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego na maszt wzno-
szący się nad placem na stałe wciągnięto 
biało-czerwoną flagę, która do tej pory była 
umieszczana tylko podczas świąt państwo-
wych i wojskowych. 
– To wielki dzień, bo dziś wyraźnie widać, że 
Żołnierze Wyklęci żyją. Żyją dotąd, dopóki 
istnieje pamięć o nich, żyją dotąd, dopóki 
pamięta o nich Polska – powiedział Prezy-
dent RP.
Zdaniem Andrzeja Dudy w arkadach Grobu 
Nieznanego Żołnierza brakuje tablicy poświę-

conej Żołnierzom Wyklętym. – To 
tablica upamiętniająca bohater-
stwo Żołnierzy Niezłomnych. Tu-
taj czeka na nich miejsce. Bo oni 
są dzisiaj, tutaj, także w tym gro-
bie. Ze wszystkich tych miejsc, 
gdzie jeszcze są zagrzebani, 
często bez krzyża, bez jakiego-
kolwiek wskazania, mówią dzi-
siaj przez ten grób, przez Grób 
Nieznanego Żołnierza: „Prze-
chodniu, idź, powiedz Polsce; tu 
leżym, jej Syny! Prawom Jej do 
ostatniej posłuszni godziny!” – 
powiedział prezydent.
Podczas uroczystości odczytano 
apel pamięci. Oddano salwę ho-
norową, a na płycie Grobu Nie-

znanego Żołnierza złożone zostały kwiaty.
W apelu wzięli udział także Marek Kuchciń-
ski, marszałek Sejmu, Stanisław Karczewski, 
marszałek Senatu, Paweł Soloch, szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, ministrowie 
Piotr Gliński i Mariusz Błaszczak, bp Józef 
Guzdek, ordynariusz wojskowy, generało-
wie Wojska Polskiego, przedstawiciele służb 
mundurowych, kombatanci, harcerze, człon-
kowie grup rekonstrukcyjnych oraz miesz-
kańcy Warszawy.
Po zakończeniu uroczystości uformował się 
marsz z wizerunkami bohaterów podziemia 
niepodległościowego i flagami narodowy-
mi, który skierował się do Archikatedry św. 
Jana Chrzciciela, gdzie kard. Kazimierz Nycz, 
metropolita warszawski, odprawił Mszę św. 
w intencji Żołnierzy Wyklętych. Eucharystię 
poprzedził koncert upamiętniający Żołnierzy 
Niezłomnych.
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„Niech się Pani pomodli dzisiaj w mojej intencji…”.  „Cedur”  i ostatni żyjący świadkowie – żołnierze „Zapory”„Niech się Pani pomodli dzisiaj w mojej intencji…”.  „Cedur”  i ostatni żyjący świadkowie – żołnierze „Zapory”

Za Katyń, za Zamek…
W sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma „Ami-
cus” na warszawskim Żoliborzu odbyło się 
spotkanie z ostatnimi „chodzącymi”, jak sami 
o sobie powiedzieli, „Zaporczykami”. Pod ko-
mendą cichociemnego „Zapory” (Hieronima 
Dekutowskiego) było ich kilkuset, żyje jeszcze 
siedmiu, chodzących jest trzech. Dzięki histo-
rykowi, dr Ewie Kurek, absolwentce KUL, która 
od 22 lat dokumentuje losy żołnierzy „Zapo-
ry” (Hieronima Dekutowskiego) przyjechali 
na spotkanie z Lublina. Przyjechali we dwóch 
– mjr Marian Pawełczak „Morwa” (93 lata)
i Zbigniew Matysiak „Kowboj” (90 lat).
Z młodych piersi wyrwał się okrzyk: Cześć
i chwała bohaterom!, gdy dwóch leciwych, 
ale dziarskich żołnierzy wchodziło do sali 
w „Amicusie”. Jeden z nich – ten młodszy, 
dziewięćdziesięcioletni dziś „Kowboj” – przy-
wdział oryginalną kurtkę z czasów walk, którą 
przechowała rodzina.
Gdy opowiadali młodzieży i starszym – któ-
rym też próbowano odbierać w szkole pamięć 
i prawdę o pokoleniu Żołnierzy Wyklętych 
Niezłomnych – z portretów spoglądali na nich 
wielcy rodacy – św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko. I choć „Morwa” powiedział, że
w przeciwieństwie do Zaporczyków nasi świę-
ci nie mieli broni, to wcale nie byli bezbronni. 
Nawet najnowocześniejsza broń jest niczym 
wobec siły Prawdy zawartej w Słowie Bożym, 
którego szafarzami byli.
– Bądźcie Polakami, bądźcie piękni, szczerzy, 
odważni, rzetelni, wychowujcie wasze dzieci 
na Polaków – zaapelował „Kowboj”, gdy mil-
kły powitalne brawa.
Bohaterom spotkania asystowały dwie grupy 
rekonstrukcyjne. Zamaskowana grupa ko-
mandosów z Lublińca „Parasol” oraz grupa 
rekonstrukcyjna Zgrupowania „Radosław”. Ta 
ostatnia od czterech lat organizuje Rajdy „Za-
pory”, kultywując w ten sposób pamięć dziel-
nych Żołnierzy Wyklętych z Lubelszczyzny.
Uczestnicy żoliborskiego spotkania wysłuchali 
listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który napi-
sał m.in.: …mieli zostać zgładzeni i wyklęci… 
Jeszcze w początkach transformacji ustro-
jowej nazywano ich bandytami. Mówili tak 
często ich dawni kaci i prześladowcy, którzy 
za zbrodnie popełnione podczas „zwalczania 
band” nigdy nie ponieśli kary. Ale wówczas 
też zaczął coraz silniej rozbrzmiewać głos 
przeciwny, który mówił o nich: bohaterowie. 
I dzisiaj nie sposób już wątpić, że był to głos 
odradzającej się Rzeczypospolitej…
Połączone głosy „odradzającej się Rzeczypo-
spolitej” odśpiewały przy akompaniamencie 
„Marsz Zapory” oraz „Balladę na śmierć „Ce-
dura”. Niezwykle poruszająco brzmi refren 
„Ballady na śmierć Cedura”. Słowa tej party-

Na niespotykaną dotąd skalę od 27 lutego br. trwają w całym kraju uroczy-
stości, spotkania, żarliwe Polaków rozmowy – setki inicjatyw społecznych, 
przywracających „podziemnej armii” – podziemiu antykomunistycznemu, 
wiernemu wartościom Bóg Honor Ojczyzna, należne miejsce w panteonie 
polskich bohaterów.

„Zapora”: my jesteśmy Wojsko Polskie!„Zapora”: my jesteśmy Wojsko Polskie!

zanckiej pieśni podyktował jeden z 
„Zaporczyków”, a dziś śpiewa ją m.in. 
młodzieżowy zespół De Press: – Kiedy 
słońce zachodzi, zmierzch ku nocy się 
chyli, a ja słyszę wciąż turkot i zgiełk 
wozów ten sam. Lecz odszedł ktoś, 
tak bardzo zadumany, co w oczach 
miał idei wielki cel. Ktoś, kto tańczył 
ze mną leśne tango, i z cicha szeptał 
dziwne słowa te: Niech się Pani pomodli dzi-
siaj w mojej intencji, bo wyprawa mnie cze-
ka niebezpieczna i zła. Może Pani modlitwa, 
będzie dla mnie skuteczną i uchroni od złego 
tego, co prosi tak… 
Bohater tej ballady, por. Janusz Stefański „Ce-
dur” był w oddziale „Zapory”. Poległ w 1947 r. 
w Ratoszynie w walce z oddziałami KBW. 
Modlitwa nigdy nie jest daremna. „Cedur”
i jego leśni towarzysze już o tym wiedzą...

Ocenzurowani?
Dr Ewa Kurek od 22 lat dokumentuje biogra-
my „Zaporczyków”, pisze książki i robi filmy
o „Zaporze”. Zarazili ją swoją niezłomną po-
stawą. – To wspaniali, twardzi ludzie – mówi 
dr Ewa Kurek.
Ewa Kurek podkreśla, że niezłomna postawa 
mjr. „Zapory” i jego podkomendnych była 
znana lubelskiemu biskupowi Stefanowi Wy-
szyńskiemu. Przyszły Prymas Polski nigdy nie 
miał naiwnych złudzeń co do prawdziwych 
intencji komunistów wobec Kościoła („Zapiski 
więzienne” kard. Stefana Wyszyńskiego).
– Komuniści mówili o oddziałach „Zapory” – 
„Pańskie wojsko”, żeby wspomagający ich we 
wsiach chłopi odwrócili się od ludzi „Zapory”. 
Tymczasem to byli w 80 procentach synowie 
chłopscy – podkreśla historyk Ewa Kurek. Ba-
daczka sporządziła dotychczas 997 biogra-
mów żołnierzy Zapory. I wśród nich było… 
trzech ziemian, m.in., wspomniany wyżej „Ce-
dur” – Janusz Stefański. 
Ostatni niezłomny z oddziałów „Zapory”, 
podkomendny „Uskoka” to Lalek, który zginął 
w obławie SB w 1963 r. W latach 1945-1955 
poległo w walkach bądź straciło życie w kaza-
matach komunistycznych ponad 230 żołnierzy 
oddziałów „Zapory”.
Wyroki śmierci na „Zaporze” i jego 6. żołnier-
zach wykonano w Warszawie w więzieniu 
mokotowskim 7 marca 1949 r.

„Kowboj”: na patriotę
wychowała mnie babcia

– Naszym lasem była polska wieś, biedna wieś 
– wspominał na żoliborskim spotkaniu „Kow-
boj”, Zbigniew Matysiak. To byli prawdziwi bo-
haterowie. Dzielili się z nami tym, co mieli. Był 
głód fizyczny i głód amunicji. Nierzadko naszą 
strawą było mleko z wodą i postne kartofle.

Ile sfałszowanych filmów powstało na nasz 
temat – mówił dalej. Robili z nas pospolitych 
bandytów, a my byliśmy regularnym woj-
skiem, które obowiązywała przysięga wojsko-
wa. Każdy z nas dobrze wiedział, co znaczy: 
„za stodołę”, gdyby dopuścił się najmniejszej 
kradzieży. Tymczasem – na ich konto – tworzo-
ne były fałszywe oddziały, złożone z ubeków
z opaskami biało-czerwonymi na rękawach.
Żeby zniechęcić chłopów do pomocy oddzia-
łom „Zapory”, ubecy gwałcili i rabowali.
„Zaporczycy” natomiast, owszem, napadali na 
banki spółdzielcze… ale pieniądze wracały do 
chłopów. „Leśni” płacili im za wsparcie logi-
styczne. Zarekwirowane w czasie akcji krowy” 
upaństwowione” wracały do gospodarstw 
chłopskich.
– Naszych największych dowódców zdradziły 
dziewczyny – mówił „Kowboj”.
– Mój ojciec był policjantem, więc zginął
z rąk sowietów. Mnie na patriotę wychowa-
ła babcia. Nie wysyłajcie więc waszych babć
i dziadków do domów starców – podsumował 
„Kowboj”. 

 „Morwa”: komuna
odebrała mi trzech braci 

– My patriotyzm wynieśliśmy z domu, ze szko-
ły, z kościoła. Gdy wybuchła wojna, uczęszcza-
łem do gimnazjum w Kraśniku, które było pod 
opieką ułanów ze stacjonującego tu 24 Pułku 
Ułanów – rozpoczyna swoje wspomnienia mjr 
Marian Pawełczak, „Morwa”, członek ochrony 
sztabu „Zapory” w Zgrupowaniu WiN
Gdy Niemcy zamknęli gimnazjum, edukację 
kontynuował na tajnych kompletach. W 1940 
r. przyłączył się do podziemnej organizacji – 
Komenda Obrońców Polski. To tam do KOP 
(Komenda Obrońców Polski) zwerbował go 
oficer… KOP czyli Korpusu Ochrony Pograni-
cza. Młody gimnazjalista zajął się kolporto-
waniem ulotek. – Złapali mnie i wywieźli do 
Niemiec. Udało mu się uciec dwukrotnie, za 
drugim razem symulował chorobę. 
„Zapora”, Hieronim Dekutowski, był w eli-
tarnej grupie dywersji AK – cichociemnych, 
przerzuconych z Anglii do Polski w 1943 r. 
„Zapora” najpierw trafił do Warszawy, a po-
tem został skierowany jako dowódca do od-
działu por. Jana Kuncewicza „Podkowy” na 
Zamojszczyźnie. – Tam zasłynął m.in. akcją
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w miejscowości Źrebce, gdzie jednej nocy jego 
oddział odebrał broń wszystkim niemieckim 
kolonistom – opowiada „Morwa.
Z rozkazu gen. Kazimierza Tumidajskiego 
„Marcina” „Zapora” objął dowództwo na-
szego oddziału i w styczniu 1944 r. został 
szefem Kedywu na dwa inspektoraty: lubel-
ski i puławski. Zetknąłem się z nim dopiero
w kwietniu 1944 r. 
Z wielką atencją „Morwa” opowiada o swoim 
dowódcy, który choć tak niepozorny fizycz-
nie, był wielkim autorytetem wśród swoich 
żołnierzy. – Był niezwykle odważny, ale zara-
zem rozważny. – Oszczędzał ludzi i nigdy nie 
robił akcji nieuzgodnionych z tzw. terenem
i dowództwem okręgu. To był urodzony do-
wódca. Wręcz prosiliśmy go: „Komendancie, 
niech się komendant położy albo chociaż 
przyklęknie”, bo kule świstały obok. A on nie. 
Z mapnikiem, z trzcinką, którą sobie na ma-
pie zaznaczał punkty, odsłonięty, żeby mieć 
lepszy przegląd sytuacji, jedynie z bronią krót-
ką, dowodził akcjami bezpośrednio, wydając 
komendy. Pamiętam jego bardzo donośny, 
tubalny głos, zupełnie niepasujący do niepo-
zornej postaci: „’Tęcza’, ognia”, albo: „’Tę-
cza’, przerwij ogień”, bo zawsze musieliśmy 
oszczędzać amunicję…
Mjr Pawełczak, mimo swoich 93 lat, zacho-
wał żołnierski wigor, a nawet pogodę ducha, 
mimo swoich dramatycznych życiowych do-
świadczeń.
Miał trzech młodszych braci. Dwaj walczyli w 
oddziałach „Zapory”. –  Jerzy ps. „Jur” w 1945 
r. został zamordowany z wyroku sądu bol-
szewicko-komunistycznego w Łodzi, a drugi, 
Janusz ps. „Głaz”, w 1946 r., podczas zajmo-

wania kwatery, otrzymał śmiertelny postrzał 
od konfidenta UB, PPR-owca. Na pogrzebie 
Janusza „Zapora” przyrzekł mojej matce, że 
przynajmniej mnie uratuje. – Najmłodszy brat 
Gieniuś został w l. 50. zaszczuty przez UB.
– „Brat bandyty” nie może studiować, mówili. 
Stali też za zwolnieniem z pracy. Zaczął śpie-
wać w chórze Mazowsza i znowu zwolnienie. 
Był wrażliwy; nie wytrzymał i popełnił samo-
bójstwo. 
Profesor Szwagrzyk obiecał, że będzie wszę-
dzie ich szukać, może odnajdzie się i mój brat 
– dzieli się swoją nadzieją Marian Pawełczak. 
Zresztą, jak podkreśla, swoje ocalenie zawdzię-
cza Bożej opiece. – Wierzę, że każdy żołnierz 
ma swojego Anioła Stróża… Anioł „Morwy” 
zaprowadził go do naszych czasów, aby mógł 
dać świadectwo o tamtym heroicznym poko-
leniu żołnierzy Niepodległości.
W 1947 r., w czasie drugiej amnestii, ogło-
szonej przez komunistów ”Zapora” wydał mi 
rozkaz: – Masz się ujawnić, przyrzekłem twojej 
mamie, że spróbuję cię uratować.
Uratowała go Opatrzność. – Od Józi Zawi-
ślakówny, łączniczki od kapitana Stanisława 
Łukasika „Rysia”, dowiedziałem się o plano-
wanym przerzucie na Zachód .Byłem nawet 
umówiony z żołnierzami „Rysia”, którzy mieli 
po mnie przyjść. Spałem nad oborą u rodziny, 
a oni mieli mnie zbudzić, rzucając szczapka-
mi w blaszany dach. Byli, rzucali, ale ja tego 
zupełnie nie słyszałem, gdyż tej nocy rozpęta-
ła się straszna burza, w czasie której drzewa 
co chwila waliły w dach. Gdyby nie ta burza, 
może szukano by mnie na Łączce…Cała spra-
wa przerzutu była pułapką UB.
Przeszedł przez lubelski Zamek, Strzelce Opol-

skie, Wronki. Prokurator wnioskował karę 
śmierci, skończyło się na 15 latach wiezienia. 
Nabawił się gruźlicy, wielokrotnie zwalniany
z pracy. – Nie złamali mnie. Nie szukałem 
lekkiego życia, nie zapisałem się do partii i ja-
koś przeżyłem – uśmiecha się, a sala reaguje 
gromkimi brawami.
Ostatni rycerze Niepodległej są jeszcze wśród 
nas. Legendarny dowódca Hieronim Deku-
towski „Zapora”, odnaleziony na powązkow-
skiej „Łączce”, został pochowany z honorami 
wojskowymi – razem z pierwszą grupą ekshu-
mowanych – 27 września 2015 r. 
Zdradzani, upokarzani, torturowani, prześla-
dowani, mordowani – w zdecydowanej więk-
szości byli świadomi swojej wielkiej godno-
ści- Żołnierzy Polski suwerennej, niepodległej. 
Nie szli więc na żadne zgniłe kompromisy, 
nie sięgali po „jurgielt” u silniejszych, gotowi 
zapłacić najwyższą cenę. Mjr Hieronim Deku-
towski „Zapora” w reakcji na ogłoszoną przez 
komunistów w 1947 r. amnestię powiedział: 
„Amnestia to jest dla złodziei, a my to jeste-
śmy Wojsko Polskie !” 
A jego następca „Uskok”, Zdzisław Broński” 
zapisał w swoim pamiętniku: „…do żalu za 
ukochanymi współtowarzyszami niedoli dołą-
cza się jakieś fatalistyczne przypuszczenie, że 
chyba ofiarom końca nie będzie! Że wszystko, 
co uczciwsze, skazane jest na zagładę. Jakiś 
okrutny los dotknął krwawą ręką nasz naród 
i wyszarpuje na stracenie wszystkie te elemen-
ty, które nie wahają się marzyć o wolności!” 
Zginęli, ale ocalili dla nas nieusuwalny zapis 
polskiej duszy: Polska albo będzie wierna swo-
jemu dziedzictwu albo jej nie będzie.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

W ramach obcho-
dów Narodowe-
go Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wy-
klętych” Biuro 
Bezpieczeństwa 
Narodowego wy-

dało książkę „Ostatni komendanci, 
ostatni żołnierze 1951-1963”. Jest to 
już drugie wydanie pracy przygoto-
wywanej z inicjatywy ministra Wła-
dysława Stasiaka, Szefa Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z okresu prezydentury Lecha Kaczyń-
skiego, znakomitego urzędnika, czło-
wieka oddanego służbie publicznej, 
zmarłego tragicznie w katastrofie 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.
- Jak wówczas, tak i dziś publikacja ta ma 
być naszym hołdem dla niedocenionych bo-
haterów polskiej wolności. Ludzie, którzy 
wbrew wszelkim kalkulacjom czy szansom 
na zwycięstwo militarne podjęli – w wielu 
przypadkach – heroiczną walkę w imię tego, 
co dla nas Polaków, najcenniejsze: niepodle-
głości państwa i godności każdego człowie-
ka. Historia podziemia antykomunistycznego 
jest wciąż odkrywana, stale poznajemy nowe 

Spłacanie długu
fakty. Dzieje się to za sprawą historyków, ale 
i wielu społecznych lokalnych działaczy od-
danych tej sprawie – zaznaczył we wstępie 
do książki Prezydent RP Andrzej Duda.
Książka zawiera życiorysy 29 najsłynniejszych 
dowódców podziemia niepodległościowego, 
m. in.: Jana Tabortowskiego „Bruzdy”, Kazi-
mierza Kamieńskiego „Huzara”, Mieczysława 
Dziemieszkiewicza „Roja”, Edwarda Taraszkie-
wicza „Żelaznego”, a także przypomina tych 
mniej dotąd znanych. W porównaniu do wy-
dania pierwszego uzupełniono ją o sylwetki 
trzech kolejnych dowódców podziemia.
Publikacja ma przede wszystkim walor edu-
kacyjny, upowszechniający wiedzę o pod-
ziemiu niepodległościowym walczącym po 
zakończeniu II wojny światowej. Już lektura 
samego spisu treści dostarcza wielu cennych 
informacji na temat dowódców kolejnych 
oddziałów, bo poza nazwiskami i pseudoni-
mami oraz numerem strony, na której znaj-
dziemy informacje na ich temat w zwięzły 
sposób prezentuje szlak bojowy i okoliczno-
ści śmierci kolejnych Żołnierzy Niezłomnych. 
Oprócz biogramów zamieszczone zostały 
również trzy teksty szerzej opisujące realia 
działań zbrojnych prowadzonych przez pod-
ziemie niepodległościowe: „Ostatni leśni”, 

stanowiący wstęp do książki, „Ostatni obroń-
cy Kresów, opisujący działanie oddziałów AK 
na północno-wschodnich terenach II Rzecz-
pospolitej” oraz  „Podziemie zbrojne w Eu-
ropie Wschodniej”, rozszerzające tematykę 
zbrojnej walki z komunistami od Bałkanów 
po republiki nadbałtyckie, dziś niepodległe 
państwa. Oprócz tego książkę opatrzono ka-
lendarium od roku 1951 roku, zestawieniem 
nazwisk (niekompletne jak przyznają auto-
rzy) członków podziemia niepodległościo-
wego oraz indeks nazwisk i pseudonimów, 
ułatwiający poruszanie się po publikacji.
Zawartość merytoryczna, bogata, ale przej-
rzysta szata graficzna, fotografie, krój i wiel-
kość czcionki – to wszystko sprawia, że książ-
ka stanowi udany sposób na to, by wiedza
o Żołnierzach Niezłomnych była dobrze przy-
jęta przez szerokie grono czytelników. Trze-
ba też dodać, że BBN zadbał także o to, by 
książkę mógł przeczytać każdy, kto posiada 
dostęp do Internetu. Na stronie internetowej 
Biura można ściągnąć wszystkie rozdziały 
książki.

Krzysztof Stępkowski
Ostatni komendanci, ostatni żołnierze
1951-1963, BBN, wyd. II poprawione,
Warszawa 2016, ss. 556.
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W kolejnych tygodniach uczestnictwo w na-
bożeństwie staje się coraz trudniejsze. Począt-
kowo udaje nam się jeszcze podążać myślami 
za rozważaniami stacyjnymi oraz wzbudzić 
w sobie litość dla naszego Zbawiciela. Z cza-
sem jednak nasze myśli plotą nam figle: gdy 
Jezus upada pod krzyżem, gotujemy zupę 
na niedzielę; gdy Weronika ociera Mu twarz, 
planujemy sobotnie zakupy; gdy odzierają Go
z szat, z irytacją wspominamy miniony dzień 
w pracy; wreszcie kiedy składają Go do grobu, 
odczuwamy ulgę, że oto zbliża się finał Drogi 
Krzyżowej i cieszymy się na wieczorny seans 
filmowy. Wracając do domu, czujemy lekkie 
poczucie winy i coraz mniej w nas satysfakcji.
Ostatni tydzień Wielkiego Postu to dla nas 
walka z samym z sobą. Zmęczeni pracą, do-
mowymi obowiązkami chcemy wymówić 
się od uczestnictwa w nabożeństwie. Już na 
samą myśl, że „znowu będzie to samo”, ogar-
nia nas zniechęcenie. Niektórzy z nas tę walkę 
przegrywają i zostają w domu, inni „zmuszają 
się” i idą do kościoła. Jedni i drudzy są nieusa-
tysfakcjonowani. 

Nie tędy droga
Bywa więc tak, że uczestniczenie w nabo-
żeństwie Drogi Krzyżowej staje się naszą 
własną drogą krzyżową: walką wewnętrzną, 
zmaganiem z naszymi myślami, pragnie-
niami, ograniczeniami czasowymi i niedo-
maganiem naszych ciał. W czwartym tygo-
dniu często nie wzrusza nas już opowieść
o cierpieniu Jezusa. Nie oznacza to wcale, że 
jesteśmy złymi chrześcijanami. Gdyby Bóg 
potrzebował ludzkiego współczucia, byłby 
rzeczywiście bogiem godnym pożałowania. 
Może właśnie to, że skupiamy się na emo-
cjach, zamiast zgłębiać istotę okresu Wielkie-
go Postu, iść śladami Chrystusa, sprawia, że 
zniechęcamy się i przestajemy przychodzić 
na nabożeństwo? A przecież On, wypo-
wiadając słowa: „Jeśli kto chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”
(Łk 9, 23), nie powiedział nic o uczuciach. 
Zależało Mu raczej na wierności: „niech co 
dnia bierze krzyż”. Jeśli przez pryzmat wier-
ności spojrzymy na uczestnictwo w nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej, na naszą modlitwę, 
obecność na niedzielnej Eucharystii, na za-
angażowania duchowe, domowe, osobiste, 
to przestaną one być dla nas ciężarem nie 
do uniesienia. Co więcej w słowach Jezusa 
jest mowa o „zaparciu się siebie”, czyli o wy-
siłku, sprzeciwieniu się własnym dążeniom. 
Stanięcie w prawdzie o sobie, o tym, że nie-
kiedy nudzi nas cotygodniowe chodzenie do 
kościoła, że czasem wolelibyśmy obejrzeć 
w telewizji program wyświetlany akurat
w tym samym czasie lub odpocząć po mę-

czącym dniu pracy, staje się szansą nawró-
cenia. Możemy wtedy zawołać: „Panie, brak 
mi sił i nie mam w sobie chęci. To Ty zwy-
ciężaj we mnie”. Przestajemy szukać własnej 
satysfakcji i zaczyna się nasza wewnętrzna 
przemiana. Podejmujemy zobowiązania nie 
dla tradycji, wzruszeń, dobrego mniemania 
o sobie, ale ze względu na Jezusa Chrystusa. 
Jeśli postanowimy sobie uczestniczyć w coty-
godniowym nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
przez cały okres Wielkiego Postu, zróbmy to 
tylko ze względu na Niego. Prośmy Go, by 
wlał w nasze serce szczere pragnienie pozna-
wania Go i naśladowania. 

Ktoś zajął nasze miejsce
Jest jeszcze jeden „sposób” na to, aby nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej przestało nas nu-
dzić. Wystarczy, że na miejscu Jezusa umieści-
my samych siebie. Jaki los spotkałby każdego 
z nas, gdyby nie łaska udzielona nam przez 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa? 
Święty Paweł w Liście do Rzymian napisał: 
„Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez 
Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezu-
sie, Panu naszym” (Rz 6, 23). Często zapomi-
namy, że Boga cechuje nie tylko miłosierdzie, 
ale również sprawiedliwość. On wszystko 
stworzył i ustanowił własne prawa. Już w raju 
przestrzegł człowieka, że jeśli zje owoc z drze-
wa poznania dobra i zła, „niechybnie umrze” 
(por. Rdz 2, 17). Niestety Adam i Ewa dali się 
zwieść podstępnym słowom szatana: „Na 
pewno nie umrzecie” (Rdz  3, 4) i przekroczy-
li Boży nakaz, sprowadzając na całą ludzkość 
klęskę i śmierć. Wszyscy zostaliśmy naznacze-
ni grzechem, staliśmy się  jego niewolnikami
i w oczach Bożej sprawiedliwości byliśmy win-
ni śmierci. Jednak Bóg nie mógł nas z tym wy-
rokiem zostawić. Przypatrzmy się pewnej hi-
storii, która miał miejsce w USA. Zatrzymano 
młodą kobietę pod zarzutem przekroczenia 
dopuszczalnej prędkości jazdy. Została posta-
wiona przed sądem. Sędzia odczytał oskarże-
nie i zapytał, czy przyznaje się do winy. Ko-
bieta odpowiedziała: „Tak”. Sędzia zakończył 
więc sprawę, karząc ją grzywną w wysokości 
stu dolarów. I wtedy zdarzyło się coś najbar-
dziej zaskakującego. Sędzia wstał, zdjął togę, 
zszedł z podwyższenia, wyjął plik banknotów 
i zapłacił grzywnę. Co się za tym kryło? Sędzia 
był ojcem skazanej. Kochał swoją córkę, lecz 
był także sprawiedliwym sędzią. Jego córka 
złamała prawo, a on nie mógł po prostu po-
wiedzieć: „Ponieważ bardzo cię kocham, wy-
baczam ci. Możesz odejść”. Gdyby to zrobił, 
nie byłby uczciwym sędzią. Złamałby prawo. 
Kochał jednak swoja córkę, dlatego bez waha-
nia zapłacił za nią zasądzoną karę (na podsta-
wie książki Josha McDowella „Jezus więcej niż 
cieśla”). W naszym przypadku „kara” za wy-

Zupełnie nowa Droga KrzyżowaZupełnie nowa Droga Krzyżowa
Uczestniczenie w cotygodniowym nabożeństwie Drogi Krzyżowej może się znudzić. 
W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu idziemy do świątyni pełni gorliwości, stęsk-
nieni za „pokutnym charakterem” tego nabożeństwa. Lubimy wyczekiwać momen-
tu, gdy pojawi się kapłan z uniesionym krzyżem w dłoniach. Z nabożnością słuchamy 
poważnego tonu pieśni: „Któryś za nas cierpiał rany…”, klękamy z bojaźnią i współ-
czuciem. Nasze serca rozdziera żal z powodu ogromu cierpień i niesprawiedliwości 
jakie spotkały Jezusa. Wracamy do domu usatysfakcjonowani.

kroczenie była o wiele gorsza – śmierć. Gdyby 
nie Jezus, jako grzesznicy stalibyśmy przed są-
dem Bożej sprawiedliwości oskarżeni o niepo-
słuszeństwo i zostalibyśmy skazani na wiecz-
ną śmierć. Bóg nie chciał naszej zagłady. Nie 
mógł jednak tak po prostu odwołać swojego 
prawa, ponieważ to, co ustanowił jest wiecz-
ne i niezmienne. Ale Bóg mógł zrobić jedno 
– opuścić swój tron, narodzić się na ziemi jako 
człowiek i sam wypełnić własne prawo. I uczy-
nił to w jedynym Synu, który przyjął na siebie 
wyrok śmierci. Tylko Jezus był tak posłuszny 
Ojcu, że zmazał winę naszego nieposłuszeń-
stwa: „Albowiem jak przez nieposłuszeństwo 
jednego człowieka wszyscy stali się grzeszni-
kami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszy-
scy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19). Tylko 
On był w stanie znieść taki ogrom cierpienia 
i nie wycofać się: „podałem grzbiet swój bi-
jącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie 
zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami
i opluciem” (por. Iz 50, 6). Tylko On, oddając 
życie za swoich przyjaciół, nie stracił go na 
zawsze: „Mam moc je oddać i mam moc je 
znów odzyskać” (J 10, 18). Tylko Jezus, praw-
dziwy Bóg i prawdziwy człowiek, walczył ze 
śmiercią i ją ostatecznie zwyciężył: „Zwycię-
stwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmier-
ci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, 
twój oścień?” (Kor 15, 54-55). Warto przez te 
ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu udać 
się na nabożeństwo Drogi Krzyżowej i zoba-
czyć w każdej stacji siebie na miejscu Jezusa: 
jak zostajemy oskarżeni, obnażeni z godności, 
jak upadamy pod ciężarem naszych grzechów. 
Spróbujmy w grobie Jezusa ujrzeć nasze klę-
ski, zawiedzione nadzieje, sytuacje, z których 
nie widać wyjścia. Jeśli już chcemy ronić łzy, to 
płaczmy nad sobą – nad własną głupotą, ego-
izmem i niemocą. I módlmy się gorąco, by Bóg 
dał nam poznać, jak Jezus podchodzi do nas, 
zabiera z naszych barków krzyż i podąża sam 
na miejsce kaźni. Tam składa za każdego z nas 
ofiarę swojego życia. Jeśli tego doświadczy-
my, nadchodzące Święta Wielkiejnocy przeży-
jemy zupełnie inaczej. Będziemy całym sercem 
wyśpiewywać słowa Orędzia Paschalnego:
„O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wyku-
pić niewolnika, wydałeś swego Syna”.    

Karolina Kwaśniewska-Maroń  
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Droga Krzyżowa to nie tylko nabożeństwo. To nawet nie tylko wyda-
rzenie sprzed 2000 lat. Bóg cierpiał, ale otworzył to Swoje cierpienie na 
nasze troski i zmartwienia. Każdego dnia możemy wędrować z Nim tą 
drogą i starać się dostrzec Go w trudach, które nas dotyczą. On jest nie 
tylko w Kościele. Jest przede wszystkim tam, gdzie jakikolwiek człowiek 
doznaje cierpienia. Zobaczenie Jezusa w świecie jest możliwe tylko dzię-
ki czystemu sercu, które jest darem od Boga: możemy się o nie starać
i je przyjąć lub pójść zupełnie inną ścieżką. 
Bóg powiedział, że „serce człowieka obmyśla drogi, lecz Pan umacnia 
jego kroki.” (Prz 16, 9). Dlatego teraz chcemy powędrować wspólnie
z Chrystusem i zaprosić Go do naszych serc, aby je oczyścił i dzięki temu 
nauczył patrzeć na życie Swoimi oczami. Chcemy dostrzec Jego drogę 
krzyżową w ludzkiej codzienności.

STACJA I: JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż
i mękę Swoją odkupił świat. 

PRAWDA 

Jezus, zawleczony przed sąd żydowski i rzymski, został osądzony we-
dług ludzkich standardów i to pozbawionych nie tylko miłosierdzia, 
ale i prawdy. Jedynie Piłat pyta Go o nią, ale nie rozumie udzielonej 
odpowiedzi. Dzisiaj prawda też nie zawsze jest wyznacznikiem naszych 
myśli i opinii. Wyrażamy je często nie wprost, ale na przykład przez 
różnorakie fora czy komentarze w Internecie. Ile razy zastanawiamy 
się przy tym, czy nasz osąd jest sprawiedliwy, czy nie krzywdzi innych? 
Czy zbyt pochopnie nie wyrzucamy z siebie ostrych słów? Czy nie ska-
zujemy kogoś na cierpienie niesłusznym zdaniem? Słowo Boże podpo-
wiada nam drogę postępowania: „nie sądźcie przedwcześnie, dopóki 
nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni 
zamysły serc” (1 Kor 4, 5).
Daj nam, Panie, serce czyste i prawe, które uszanuje każdego człowieka.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA II: JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

WARTOŚCI

Jezus wziął krzyż niewinnie, tylko i wyłącznie po to, byśmy sami nie 
musieli umierać za nasze grzechy. Wcześniej, ubiczowany, ukoronowa-
ny cierniową koroną i wyszydzony, przyjął cierpienie w imię wartości, 
którą przyszedł głosić – prawdy o miłości Boga do każdego człowieka. 
Dzisiaj też wielu niewinnie cierpi dla imienia Jezusa, czasem nawet nie 
wymawiając go głośno, tylko po prostu żyjąc na Jego wzór. Jedni giną 
śmiercią męczeńską, tak jak nasi bracia i siostry na całym świecie, inni 
są wyśmiewani – także w naszych środowiskach: w szkole, w miejscu 
pracy... Są odrzucani, bo nie boją się żyć ideałami. Czy my wyznajemy 
te wartości, o których mówił nasz Zbawiciel – miłość, prawdę, wol-
ność, szacunek dla każdego? Czy tak, jak Jezus, potrafimy do końca 
wytrwać i bronić naszych słusznych przekonań i racji, naszych warto-
ści – choćby okazało się to tak ciężkie do uniesienia, jak krzyż Jezusa? 
Przecież On sam powiedział: „gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce 
wasze” (Łk 12, 34).
Daj nam, Panie, serce czyste i mężne, które będzie broniło wartości.

STACJA III: PIERWSZY UPADEK POD KRZYŻEM

SPOWIEDŹ 

Droga, którą szedł Chrystus na Golgotę, nie była długa, ale bardzo wy-
czerpująca. Krzyż, który niósł – krzyż naszych grzechów – był tak ciężki, 
że nawet Król Wszechświata się pod nim załamał, chociaż Sam zawsze 
chodził drogą Bożego Prawa. Ile razy nam zdarza się zbłądzić, ile razy 
nasze pojedyncze grzechy przygniatają nas do ziemi… Bóg prosił: „Nie 
dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmac-
niać serce łaską” (Hbr 13, 9). Czy potrafimy się wzmacniać łaską, którą 

Rozważania Drogi KrzyżowejRozważania Drogi Krzyżowej
dają nam sakramenty, szczególnie spowiedź? Czy czerpiemy ze źródła 
sakramentów, które wypłynęły z Chrystusowego krzyża?
Daj nam, Panie, serce czyste i otwarte na Ciebie, które będzie potrafiło 
przyjąć Twoją zbawczą łaskę.

STACJA IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

RODZINA 

Na swojej drodze Chrystus spotkał Matkę. Nasz Bóg dorastał w zwy-
czajnej rodzinie, dlatego mógł w ostatnich chwilach swojego ziemskie-
go życia spojrzeć w twarz tej, która Go wychowała z miłością. My także 
dorastamy w rodzinach, chociaż nasze rodzinne relacje mają czasem 
wiele wspólnego właśnie z drogą krzyżową. Nie zapominajmy jednak, 
że każdy z nas należy też do innej rodziny – do takiej, której Ojcem jest 
Bóg, a „na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg zesłał do serc naszych 
Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6). Czy potrafimy 
otoczyć szacunkiem członków naszej rodziny – tej najbliższej, ale też 
rodziny, jaką jest Ojczyzna czy Kościół? Czy umiemy się na to zdobyć, 
mimo że ludzie często nas ranią? Czy sami tworzymy rodzinę pełną 
szacunku i miłości – taką, do której zapraszamy Jezusa i Maryję?  
Daj nam, Panie, serce czyste i kochające, które będzie potrafiło two-
rzyć szanującą się rodzinę. 

STACJA V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ 
KRZYŻ JEZUSOWI

BRATERSTWO 

Ciężar krzyża nawet dla Zbawiciela był zbyt duży, aby Jezus mógł go po-
nieść od początku do końca sam. Dzielił go z Szymonem, którego straż 
przymusiła do pomocy skazańcowi. My często też czujemy się przymu-
szeni do pomocy tym, którzy niedomagają, pozostają w tyle. Ale jeśli 
chcemy naśladować Chrystusa w Jego drodze, musimy przyjąć również 
te słowa: „Duch (…) posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, 
bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie 
jeńcom i więźniom swobodę” (Iz 61, 1). Czy widzimy ludzi cierpiących, 
fizycznie i moralnie, wokół nas? Czy potrafimy być solidarni i dzielić
z kimś jego krzyż?
Daj nam, Panie, serce czyste i prawe, które uszanuje każdego człowieka.

STACJA VI: WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

ŚWIADECTWO 

Św. Weronika miała odwagę wyjść z tłumu i ulżyć w cierpieniu skato-
wanemu człowiekowi. Otarła z Jego twarzy krew, pot i brud. Nagrodą 
za odwagę był wizerunek Zbawcy odbity nie tylko na jej chuście, ale 
zapewne i w jej duszy. Ona była jedną z tych osób, które mogły powie-
dzieć: „o Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, 
Twojego oblicza” (Ps 27, 8). Na ile w naszych duszach jest odbity wize-
runek Chrystusa? Czy potrafimy nieść ludziom, szczególnie cierpiącym, 
świadectwo o Bogu, który mieszka w naszych sercach?
Daj nam, Panie, serce czyste i promieniujące Bogiem, które będzie 
świadectwem dla dzisiejszego świata.

STACJA VII: DRUGI UPADEK POD KRZYŻEM

WYTRWAŁOŚĆ 

Jezus upadł pod krzyżem powtórnie. Zmęczenie i wizja dalszej męki 
sprawiły, że zabrakło Mu sił. To często i nas spotyka, zwłaszcza, gdy 
przygniata nas ciężar grzechów, cierpienie, poniesione porażki… Może 
czasami mamy ochotę powtórzyć za psalmistą: „czy więc na próżno 
zachowałem czyste serce i na znak niewinności obmywałem ręce?” 
(Ps 73, 13). Chrystus swoim zachowaniem odpowiada – nie na próż-
no dbamy o serce! Nie jest ważne, ile razy upadamy, ale ile razy – tak 
jak Chrystus – powstajemy z upadku. Czy jesteśmy na tyle wytrwali, by 
walczyć ze swoimi słabościami? Czy potrafimy zmierzyć się z własnym 
cierpieniem?
Daj nam, Panie, serce czyste i wytrwałe, które będzie zdolne walczyć 
z grzechem.

„BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA,
ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ”
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STACJA VIII: JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY

CIERPIENIE 

Wśród tłumu gapiów, obserwujących mękę Jezusa, znalazły się również 
płaczące kobiety. Te, które dostrzegły w wleczonym więźniu cierpią-
cego człowieka, a nie tylko widowisko. Chrystus poprosił, by płakały 
nie nad Nim, ale nad sobą i nad swoimi dziećmi. Dzięki czystym ser-
com dostrzegamy prawdę, że osoby potrzebujące, ubogie i zranione 
są znakami Boga w świecie, bo dostrzegając ich nędzę i starając się im 
pomóc, możemy udowodnić, że człowieczeństwo w nas nie umarło. 
Dzięki temu będziemy, jak mówi Apostoł: „listem Chrystusowym (…), 
listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na 
kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc” (2 Kor 3, 3). Pła-
czące niewiasty zobaczyły w Bogu człowieka, ale czy my potrafimy zo-
baczyć w cierpiącym człowieku Boga? 
Daj nam, Panie, serce czyste i czujne, które będzie gotowe do niesie-
nia pomocy cierpiącym.

STACJA IX: TRZECI UPADEK POD CIĘŻAREM KRZYŻA 

ZAUFANIE 

Niemal u kresu swojej zbawczej wędrówki umęczony Chrystus upada 
po raz trzeci. Czy Bóg Ojciec nie mógł w Swoim zbawczym planie 
zaradzić przynajmniej temu, podtrzymać Swojego Syna, nie pozwalać 
na to dodatkowe cierpienie? Czy i w naszym życiu Bóg nie mógł zara-
dzić wielu błędom, ciągle powtarzającym się grzechom, tym samym 
bolesnym i ciągle na nowo powtarzanym zdarzeniom? Tego nie wie-
my, ale możemy ufać, że Bóg ma dla każdego z nas jakiś plan, chociaż 
być może teraz niejasny i niezrozumiały „nie tak bowiem, jak człowiek 
widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan 
widzi serce” (1 Sm 16, 7). Po drugiej stronie życia zapewne dowiemy 
się, czemu te upadki miały służyć. Czy teraz jednak potrafimy Bogu 
zaufać? 
Daj nam, Panie, serce czyste i ufne, które nie pozwoli nam zwątpić 
w Ciebie.

STACJA X: JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

CZYSTOŚĆ 

Przed przybiciem do krzyża Chrystusa upokorzono po raz kolejny. Jego 
zbolałe ciało pozbawiono ochrony, jaką dawało ubranie. Szaty zdarto i 
znów wystawiono Zbawcę na publiczne pośmiewisko. Dzisiaj ciała po-
zbawia się osłony - nie tylko tej, jaką daje ubranie, ale przede wszystkim 
tej, która jest podyktowana poczuciem wstydu. Publicznie szarga się 
nie tylko duszę, ale i godność człowieka. Coraz rzadziej słychać wołanie: 
„stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha 
niezwyciężonego!” (Ps 51, 12). Wartość, jaką jest czystość, jest wyśmie-
wana i wyszydzana. Czy i my nie uczestniczymy w tym procederze? 
Czy szanujemy siebie, swoje ciało, ciała innych ludzi? Czy publicznie nie 
„odzieramy” innych z ich poczucia przyzwoitości i godności? I przede 
wszystkim – czy modlimy się i walczymy o czystość?
Daj nam, Panie, serce czyste i odważne, aby broniło godności osoby 
ludzkiej.

STACJA XI: JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

MIŁOŚĆ

Jezus przybity do krzyża nie mógł już wykonać żadnego ruchu. Tam, na 
Golgocie, dopełnił Swojego zbawczego czynu. Oprawcy wybrali takie 
narzędzie kary, że Chrystus, umierając, miał rozwarte ramiona – tak, 
jakby chciał przygarnąć do Siebie każdego człowieka. Podobnym ge-
stem wyrażamy miłość do drugiej osoby, a miłość ta czasem wymaga 
poniesienia ofiary – tak, jak uczynił to Jezus. Z tego gestu Boga, z ge-
stu rozwartych ramion, wypływa nauka dla ludzi, żeby każdy „miłował 
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po 
to, aby żył” (Pwt 30, 6). Czy i my potrafimy kochać Boga i człowieka 
czystym sercem aż po krzyż? Czy potrafimy czasem wyrzec się siebie, 
swoich 9 ambicji dla drugiej osoby?
Daj nam, Panie, serce czyste i kochające, które będzie potrafiło po-
nieść ofiarę z siebie.

STACJA XII: JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

WOLNOŚĆ

Jezus, choć otoczony ludźmi, umierał na krzyżu samotnie. Śmierć jest 
momentem, który każdy z nas musi przejść sam. W takiej chwili czło-
wiek może powtórzyć za psalmistą: „serce się me we mnie trzepoce, 
moc mnie opuszcza, zawodzi nawet światło moich oczu” (Ps 38, 11). 
Jezusowi jednak nikt życia nie zabrał. On sam oddał je swojemu Ojcu, 
w całkowitej wolności. Ile w naszym życiu jest sytuacji, gdy kurczowo 
trzymamy się rzeczy i osób, które nas niewolą i wiążą... A tylko osoby 
podobne do Boga, tak jak On wolne, mogą Go zobaczyć już tu, w tym 
świecie. Czy potrafimy oddać swoją wolę Ojcu? Czy potrafimy umrzeć 
za życia dla grzechu i uzależnień? Czy jesteśmy naprawdę wolni?
Daj nam, Panie, serce czyste i wolne, żebyśmy mogli Ciebie oglądać.

STACJA XIII: JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

UCZUCIA 

Po cierpieniu, jakie wywołało towarzyszenie Chrystusowi w Jego dro-
dze i po szoku, jakim była Jego śmierć, na uczniów Pana musiał spaść 
ogromy smutek i żal, a pewnie też wyrzut kierowany do Boga za to, co 
się stało. Zdjęte z krzyża ciało, złożone w ramiona Matki, musiało wy-
wołać ogromne przygnębienie i być może niedowierzanie, że wszystko, 
co się wydarzyło, to prawda. Droga naszego życia nieraz jest naznaczo-
na podobnymi odczuciami, z którymi ciężko sobie radzić. Przychodzi 
pokusa zwątpienia i odwrócenia się od wskazanej przez Jezusa ścieżki, 
szczególnie wtedy, gdy wydaje się, że Bóg rzeczywiście umarł, odwrócił 
się, zostawił nas w samotności. Jednak Pan woła: „Nie zatwardzajcie 
serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa” (Ps 95, 8) nie 
odwracajcie się ode mnie, choćby wasze emocje w tej chwili mówiły co 
innego! Czy i nam uczucia nie przesłaniają rzeczywistości takiej, jaką 
ona jest? Czy nie kierujemy się nimi częściej niż tym, co dyktuje nam 
rozum i wiara? Czy potrafimy mądrze przeżywać emocje?
Daj nam, Panie, serce czyste i rozsądne, które nie będzie pochopne. 

STACJA XIV: JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY

NADZIEJA 

Dla uczniów Jezusa moment złożenia do grobu Jego umęczonego ciała 
musiał być ogromnym ciosem. Zawiedzione nadzieje, brak nauczyciela 
i dalszych perspektyw zapewne sprawiły, że ich droga krzyżowa para-
doksalnie wydawała się dopiero rozpoczynać… Jednak Chrystus nie zo-
stawił ich samych sobie, zostawił Swoje słowo: „także i wy teraz dozna-
jecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze,
a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 16, 22). I w naszym 
życiu pojawia się wiele zmartwień, tych mniejszych i tych, które wydają 
się być końcem świata. Czy w takich chwilach mamy wciąż nadzieję? 
Czy wierzymy w prawdomówność Boga, który złożył każdemu z nas 
obietnicę? Czy wierzymy, jak uczniowie, że kiedyś Go zobaczymy?
Daj nam, Panie, serce czyste i mądre, które będzie miało nadzieję.

STACJA XV: ZMARTWYCHWSTANIE

ŻYCIE

Droga krzyżowa nie kończy się na krzyżu. Nie kończy się nawet na gro-
bie. Kończy się życiem – nowym, przemienionym, do którego jesteśmy 
wezwani, a o którym mówią słowa proroka: „Dam im serce nowe i  no-
wego ducha tchnę do ich wnętrza. Odbiorę im serce kamienne, a dam 
im serce z ciała” (Ez 36,26). Czy czekamy na to nowe, doskonałe serce, 
które będzie oglądać Boga twarzą w twarz?
Daj nam, Panie, serce czyste, albowiem ono będzie Ciebie oglądać. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
Skoro Chrystus jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem, to i nasze codzien-
ne niesienie krzyża powinno nas przemieniać. I tak się stanie, jeśli za-
wierzymy Jego słowu: „Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce 
niech strzeże nakazów, bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przy-
niosą: Niech miłość i wierność cię strzeże;  przymocuj je sobie do szyi, 
na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga
i ludzi. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl 
o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna” (Prz 3, 1-3).

Rozważania Drogi Krzyżowej opracowane w związku z duchowym przygotowaniem do nadchodzących Światowych Dni Młodzieży. Biuro ŚDM 2015 r.
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Droga Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” 

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, zawią-
zane 2 września 1945 roku, stanowiło kon-
tynuację organizacji „NIE” i Delegatury Sił 
Zbrojnych (DSZ), struktur podziemnych utwo-
rzonych po rozwiązaniu Armii Krajowej, któ-
rych działalność została rychło sparaliżowana 
przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. 
Działacze WiN- u uważali, że dążenia do osią-
gnięcia strategicznego celu podziemia: odzy-
skania przez Polskę wolności i niezawisłości, 
powinny koncentrować się na działalności 
politycznej, a nie na akcjach zbrojnych, ska-
zanych na niepowodzenie w konfrontacji
z siłami NKWD, Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, wojska. W dokumencie pro-
gramowym sporządzonym jesienią 1945 r.. 
stwierdzono m.in: „Musimy przygotować się 
i przystąpić do walki w odmiennej, nowej for-
mie o niezmienne, podstawowe cele, o pełną 
suwerenność, rzeczywistą demokrację w du-
chu zachodnioeuropejskim”. Polem tej walki 
miały być wolne, gwarantowane postanowie-
niami jałtańskimi wybory sejmowe, a celami 
politycznych działań, m.in. zapewnienie pod-
stawowych praw obywatelskich, zaprzesta-
nie prześladowań politycznych, opuszczenie 
kraju przez sowieckie wojska i siły NKWD, re-
alizacja „drogich dla każdego Polaka ideałów 
chrześcijańskich”. WiN cieszył się społecznym 
poparciem; na przełomie lat 1945-1946 liczył 
ponad 30 tys. zaprzysiężonych członków, 
jego polityczną zwierzchność uznały oddziały 
leśne operujące w Białostockiem, Lubelskiem, 
na północno-wschodnim Mazowszu, m.in. 
sławne jednostki „Zapory”, „Orlika”, „Usko-
ka”, „Huzara”. Sfałszowanie przez komuni-
stów wyników referendum w czerwcu 1946 
zachwiało nadziejami pokładanymi w zbliża-
jących się wyborach do Sejmu Ustawodaw-
czego, potwierdziło antydemokratyczne obli-
cze importowanej z ZSRR władzy, nieskorej do 
żadnych ustępstw na rzecz społecznych i po-
litycznych żądań. WiN rozpoczął wtedy akcję 
informowania opinii światowej o tragicznej 
sytuacji wewnętrznej Polski, m.in. przekazał 
„Memoriał do Rady Bezpieczeństwa ONZ”, 
akcentując w nim, że „proces wchłaniania na-
rodu i państwa polskiego przez ZSRR w sferę 
swego totalitarnego państwa (…)  stanowi

w świetle faktów klasyczny przykład pogwał-
cenia ducha i litery podstawowych zasad 
prawnych Karty Narodów Zjednoczonych”. 
Od samego początku swego funkcjonowania 
WiN był zwalczany i represjonowany. Już je-
sienią 1945 r., dwa miesiące po utworzeniu 
Zrzeszenia, aresztowani zostali członkowie
I Zarządu Głównego z jego prezesem, płk. 
Janem Rzepeckim; rok  później został rozbity
II Zarząd Główny, na którego czele stał płk 
Franciszek Niepokólczycki, za kilka tygodni 
taki sam los spotkał III Zarząd Główny, kiero-
wany  przez płk. Wincentego Kwiecińskiego. 

„Leżałem skatowany
w kałuży własnej krwi”

10 stycznia 1947 r. w okresie wzmożonego 
terroru sił bezpieczeństwa przed zbliżają-
cymi się wyborami, ppłk Łukasz Ciepliński, 
prezes Obszaru Południowego WiN, podjął 
z grupą swych współpracowników decyzję
o powołaniu IV Zarządu Głównego WiN. Czas 
jego prezesury przypadł na niezwykle trudny 
okres: sfałszowane wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego w swoisty sposób „legitymizujące” 
rządy komunistów, brak reakcji Zachodu na 
wyborcze przestępstwa, ogłoszona po „cu-
dzie nad urną” amnestia, która niebawem za-
owocowała falą masowych aresztowań, bru-
talne represje wobec opozycyjnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, pokazowe procesy 
członków rozbitych struktur WiN, zmierzch 
nadziei na wybuch III wojny światowej. W ta-
kiej sytuacji Ciepliński podjął trud kierowania 
Zrzeszeniem, do IV Zarządu Głównego po-
wołał swych sprawdzonych i niezdekonspiro-
wanych współpracowników z czasów służby
w Inspektoracie Rzeszowskim ZWZ-AK. Odbu-
dowywał struktury terenowe, zdynamizował 
wywiad polityczny, a także wojskowy, ukie-
runkowany na wojska sowieckie, usprawnił 
łączność z rządem RP na uchodźstwie. Cios 
spadł 27 listopada 1947 roku. Został areszto-
wany w Zabrzu; wkrótce bezpieka ujęła niemal 
wszystkich jego współpracowników. Przewie-
ziony do Warszawy, podjął w toku śledztwa 
kontrowersyjną decyzję: dał wiarę funkcjo-
nariuszom MBP, zapewniającym o  rezygnacji
z represji wobec aresztowanych członków 
WiN-u za cenę ujawnienia informacji doty-
czących działalności Zrzeszenia. Wycofał się

z tych ustaleń, kiedy zorientował się, że MBP 
nie ma zamiaru dotrzymać umowy. Zarówno 
on, jak i aresztowani członkowie kierownictwa 
WiN, podczas przesłuchań przeszli okrutne 
tortury. „W czasie śledztwa leżałem skatowa-
ny w kałuży własnej krwi” – mówił Ciepliński 
podczas procesu. Jego współpracownik, kpt. 
Józef Rzepka, został doprowadzony do obłę-
du, mjr. Adamowi Lazarewiczowi wybito zęby. 
Rozprawa odbyła się w dniach 5-15 paździer-
nika 1950 roku. Prasa przedstawiała podsąd-
nych jako zdrajców narodu, szpiegów amery-
kańskich, faszystów. Siedmiu: ppłk. Łukasza 
Cieplińskiego, mjr. Mieczysława Kawalca, mjr. 
Adama Lazarowicza, kpt. Józefa Batorego, 
kpt. Franciszka Błażeja, kpt. Józefa Rzepkę, 
por. Karola Chmiela skazano na śmierć. Troje 
na kary więzienia: kpt. Ludwika Kubika na do-
żywocie, łączniczki Janinę Czarnecką na15 lat, 
Zofię Michałowską na 12 lat więzienia. 
Po procesie skazani umieszczeni zostali
w 80-osobowej celi mokotowskiego więzie-
nia; większość przebywających w niej więź-
niów miała zasądzone wyroki śmierci i cze-
kała na ich wykonanie. Spotkali tam m.in. 
sławnych oficerów Wileńskiego Okręgu AK, 
także na śmierć skazanych, płk. Antoniego 
Olechnowicza „Pohoreckiego”, mjr. Zygmun-
ta Szendzielarza „Łupaszkę”, kpt. Gracjana 
Fróga „Szczerbca”. To tam, w celi śmierci, 
Łukasz Ciepliński pisał grypsy do żony i synka 
Andrzeja. Poruszające świadectwo głębokich 
uczuć, postawy religijnej i patriotycznej.
16 grudnia 1950 r. Najwyższy Sąd Wojskowy 
odrzucił apelację wniesioną przez obrońców. 
20 lutego 1951 r. prezydent Bolesław Bierut 
odmówił skazanym prawa łaski. Wieczorem 
1marca 1951 r. nastąpiła egzekucja. Następ-
nego dnia  zwłoki straconych wywieziono
w nieznanym kierunku. Przypuszcza się, że 
na powązkowską „Łączkę”. 

Dobrze zasłużyli się ojczyźnie
 

 Ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług”
Urodził się 26 listopada 1913 r. w Kwilczu,
w powiecie międzychodzkim. Absolwent Kor-
pusu Kadetów w Rawiczu i Szkoły Podchorą-
żych Piechoty w Komorowie-Ostrowi Mazo-
wieckiej, którą ukończył w 1936 r. w stopniu 
podporucznika. Zawodowy oficer WP w sta-

Po raz szósty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Prezydent RP Andrzej Duda, podczas uroczy-
stości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, mówił o nim, że jest to „wielki dzień, bo dziś wyraźnie widać, że Żołnierze 
Wyklęci żyją. Żyją dotąd, dopóki istnieje pamięć o nich; żyją dotąd, dopóki pamięta o nich Polska. Komuniści  zabili wielu
z nich, ale nie zdołali zamordować tego, co najważniejsze. Odebrali im życie, ale nie odebrali ducha, bo ich duch jest duchem 
Ojczyzny”. Obchodzimy ten dzień 1 marca na pamiątkę dramatu, jaki miał miejsce tego dnia w 1951 roku. Wykonano wtedy 
wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, najważniejszej i najliczeb-
niejszej organizacji konspiracyjnej w pierwszych powojennych latach, którzy dziś symbolizują męstwo i patriotyczną posta-
wę tysięcy Żołnierzy Niezłomnych, podejmujących w imię Niepodległej walkę z okupantem sowieckim i narzuconym Polsce 
reżimem komunistycznym. Przypomnę bieg życia i służby Ojczyźnie tych siedmiu synów polskiej wsi, żołnierzy września 39, 
Polski Walczącej, antykomunistycznego podziemia.

Siedmiu z IV Zarządu Siedmiu z IV Zarządu 
Głównego WiN-uGłównego WiN-u

„Idea Chrystusowa zwycięży i Polska Niepodległość odzyska”

mjr Adam Lazarowiczpp³k £ukasz Ciepliñski
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cjonującym w Bydgoszczy 62 Pułku Piechoty. 
W kampanii wrześniowej podczas bitwy nad 
Bzurą z działka przeciwpancernego zniszczył 
sześć niemieckich czołgów i dwa wozy do-
wódcze. Za ten czyn, jeszcze na placu boju, 
otrzymał z rąk gen. Tadeusza Kutrzeby Krzyż 
Virtuti Militari V Klasy (generał odpiął Krzyż 
ze swego munduru) i awans do stopnia po-
rucznika; brał udział w obronie Warszawy. 
Po kapitulacji udał się do Rzeszowa, stamtąd 
wyprawił się przez „zieloną granicę” do Bu-
dapesztu, aby za pośrednictwem działającej 
tam bazy łączności nawiązać kontakt z do-
wództwem konspiracji krajowej, aresztowa-
ny w drodze powrotnej, osadzony w więzie-
niu w Sanoku, zbiegł z niego w maju 1940 r. 
i dotarł do Rzeszowa. Komendant Podokręgu 
Rzeszowskiego Organizacji Orła Białego. Do-
wódca Inspektoratu Rzeszowskiego ZWZ-AK 
(1940 – II 1945); brał udział w wielu akcjach 
bojowych, zorganizował sprawne struktury 
wywiadu i kontrwywiadu, które m.in. zli-
kwidowały ok. 300 konfidentów i kolabo-
rantów. Podczas akcji „Burza”, dowodząc
39 Pułkiem Piechoty Strzelców Lwowskich 
AK, brał udział w wyzwalaniu Rzeszowa. Od-
rzucił nakaz radzieckiego komendanta miasta 
o złożeniu broni przez AK. W październiku 
1944 r. podjął próbę uwolnienia żołnierzy AK 
więzionych na Zamku Rzeszowskim. W stycz-
niu 1945 r. przeniesiony do sztabu Okręgu 
Krakowskiego AK. Po rozwiązaniu AK służył 
w organizacji NIE, a następnie w Delegatu-
rze Sił Zbrojnych na Kraj.We wrześniu 1945 r. 
został prezesem Okręgu Krakowskiego WiN,
a w grudniu tego roku komendantem Ob-
szaru Południowego. Od stycznia 1947 pre-
zes IV Zarządu Głównego WiN. Aresztowany
28 listopada 1947 w Zabrzu. Skazany na pię-
ciokrotną karę śmierci i 30 lat więzienia. 

 Mjr Adam Lazarowicz ps. „Klamra”
Urodził się 14 października 1902 r, w Bere-
zowicy Małej pod Zbarażem. Uczestnik walk
z Ukraińcami na Wołyniu (1919) i wojny 1920 
roku. Studiował na Wydziale Historii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. W 1931 r. ukończył
w stopniu podporucznika kurs podchorążych 
piechoty, w 1936 r. – porucznik. Był kierow-
nikiem szkoły w Gumniskach, pow. dębicki. 
W czasie kampanii wrześniowej komendant 
Dębicy, dowódca kompanii walczącej w re-
jonie Rawy Ruskiej. Oficer Służby Zwycięstwu 
Polski, ZWZ-AK; komendant Obwodu Dębica, 
od wiosny 1944 r. zastępca inspektora In-
spektoratu Rzeszowskiego AK; kapitan (1943)
i major (1944). Współdziałał w zdobyciu infor-
macji o rakiecie V-2 testowanej na poligonie 
Blizna pod Dębicą. W akcji „Burza” dowódca 
5 Pułku Strzelców Konnych AK; nie przyjął Or-
deru Czerwonej Gwiazdy za pomoc udzieloną 
wojskom sowieckim. Od lutego 1945 r. kie-

rownik Okręgu Rzeszowskiego WiN, a następ-
nie Okręgu Wrocławskiego; zastępca prezesa 
IV Zarządu Głównego WiN. Aresztowany 5 
grudnia 1947 w Żninie. Skazany na cztero-
krotną karę śmierci  i 33 lata więzienia.

 Mjr Mieczysław Kawalec ps. „Żbik”
Urodzony 5 lipca 1916 r. w Trzciannie, w po-
wiecie bocheńskim. Asystent na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
ppor. rezerwy, w kampanii 1939 r. walczył
w obronie Lwowa, oficer wywiadu ZWZ-AK
w stopniu majora; zastępca komendanta i ko-
mendant w Obwodzie Rzeszów AK; od 1945 r.
kierownik wywiadu Okręgu Rzeszowskiego 
WiN; zastępca kierownika Okręgu Krakow-
skiego WiN, kierownik Wydziału Informacji
i Propagandy IV Zarządu Głównego WiN; po 
aresztowaniu ppłk. Łukasza Cieplińskiego p.o. 
prezesa IV Zarządu Głównego. Aresztowany 
1 lutego 1948 w Poroninie. Skazany na czte-
rokrotną karę śmierci.

 Kpt. Józef Batory ps. „Aryks”
Urodzony 20 lutego 1914 r. w Weryni, pow. 
kolbuszowski. W 1937 r. rozpoczął studia na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Ukończył w stopniu podporucznika Kurs 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w 22 Dy-
wizji Piechoty Górskiej. Uczestnik kampanii
wrześniowej. Oficer ZWZ/AK; ppor./kpt. Od 
1945 r. w WiN. Od jesieni 1945 r. stały łącz-
nik WiN z kardynałem Augustem Hlondem, 
Prymasem Polski. Szef łączności zewnętrznej 
IV ZG WiN. Aresztowany 2 grudnia 1947 r. 
Skazany na dwukrotną karę śmierci.

 Kpt. Franciszek Błażej, ps. „Roman”
Urodzony 27 października 1907 w Nosówce, 
powiat rzeszowski. Absolwent Szkoły Pod-
chorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi 
Mazowieckiej, ppor. W kampanii wrześniowej 
porucznik 84 Pułku Strzelców Poleskich; ofi-
cer Inspektoratu Rzeszowskiego AK, kapitan; 
uczestnik akcji uwolnienia żołnierzy AK wię-
zionych na Zamku Rzeszowskim. Od 1945 r. 
w WiN, kierował działem propagandy Obsza-
ru Południowego WiN, współtwórca pisma  
„Orzeł Biały”. Aresztowany w październiku 
1948 r. Skazany na czterokrotną karę śmierci. 

 Kpt. Józef Rzepka ps. „Znicz” 
Urodzony w 1913 r. w Bratkowicach, powiat 
rzeszowski. Studiował prawo w Uniwersyte-
cie Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbył 
służbę wojskową w 5 Pułku Strzelców Pod-
halańskich w Przemyślu, żołnierz ZWZ-AK, 
porucznik/kapitan, w akcji „Burza” dowódca 
Zgrupowana III Zachód Inspektoratu Rze-
szowskiego AK; od lutego 1945 r. dowódca 
Inspektoratu AK Mielec; miał go przeorga-
nizować w komórkę „NIE; zagrożony aresz-

towaniem przeniósł się na Śląsk, organizo-
wał tam przerzut i legalizację żołnierzy AK 
z Rzeszowskiego. Ujawnił się jesienią1945 r., 
podjął przerwane studia prawnicze, włączył 
się w działalność WiN, szef oddziału specjal-
nego w Wydziale Informacji i Propagandy 
IV Zarządu Głównego WiN. Skazany na karę 
śmierci.
 

 Por. Karol Chmiel ps. „Grom” 
Urodzony 11 kwietnia 1911 r. w Zagorzycach, 
powiat ropczycko-sędziszowski. Absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i Kursu Podchorążych Rezerwy 6 Dywizji 
Piechoty. Pracownik samorządowy w Mielcu.
W kampanii wrześniowej w Ośrodku Zapa-
sowym 6 DP. Członek ZWZ-AK, BCh; ppor./
porucznik. Komendant powiatowy BCh w Dę-
bicy, także komendant obwodu AK w Dębicy.
W akcji „Burza” ciężko ranny. Po dojściu do 
zdrowia mieszkał w Swoszowicach pod Kra-
kowem, działał w Polskim Stronnictwie Lu-
dowym. Od września 1945 r. w WiN. Członek 
kierownictwa IV Zarządu Głównego, doradca 
polityczny szefa WiN, współautor „Memoriału 
do Rady Bezpieczeństwa ONZ”. Aresztowany 
12 grudnia 1947 r. w Krakowie. W więzieniu 
napisał piosenkę na melodię „Czerwonych ma-
ków”: „Czy widzisz te mury czerwone, to gro-
zy i kaźni jest dom... „Skazany na karę śmierci. 

W 1992 r. haniebne wyroki zostały unieważ-
nione. Prezydent Lech Kaczyński w 2007 r.
i 2010 r. odznaczył pośmiertnie siedmiu za-
mordowanych członków IV ZG WiN wysokimi 
odznaczeniami Rzeczypospolitej. Płk. Łukasza 
Cieplińskiego – Orderem Orła Białego; mjr. 
Adama Lazarowicza, mjr. Mieczysława Kawal-
ca, kpt. Józefa Batorego, kpt. Franciszka Bła-
żeja, kpt. Józefa Rzepkę – Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski; por. Karola Chmiela 
– Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. W 2013 r. minister obro-
ny narodowej Tomasz Siemoniak awansował 
pośmiertnie członków IV Zarządu Głównego 
WiN na kolejne stopnie oficerskie.  

****
W jednym z ostaniach grypsów do syna, pi-
sanych w mokotowskiej celi śmierci, ppłk Łu-
kasz Ciepliński, człowiek niezachwianej wia-
ry z której czerpał siłę do swej wiernej służby 
Niepodległej, pisał: „Wierzę dziś bardziej niż 
kiedykolwiek, że Idea Chrystusowa zwycięży 
i Polska Niepodległość odzyska, a pohańbio-
na godność ludzka zostanie przywrócona. To 
moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś 
odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te 
słowa napisać”. Wciąż ta mogiła jest nieod-
kryta, także mogiły jego sześciu współpra-
cowników z IV Zarządu Głównego WiN. 

Jędrzej Łukawy

mjr Mieczys³aw Kawalec kpt. Józef Rzepkakpt. Franciszek B³a¿ejkpt. Józef Batory por. Karol Chmiel
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Ekstremalna Droga Krzyżowa składa się z czte-
rech kroków: wyzwania, drogi, zmagania oraz 
spotkania. Wyzwanie pojawia się w momencie 
poznania idei EDK – jego podjęcie prowadzi 
do drogi, czyli wyruszenia w nocną wędrów-
kę w milczeniu z modlitwą i z wewnętrznymi 
rozważaniami. Trzeci krok to zmaganie, które 
pojawia się, gdy zaczyna brakować sił i trzeba 
przezwyciężyć swoje słabości. Zwieńczeniem 
walki jest spotkanie z Bogiem.
Termin modlitewnej wędrówki jest ustalony 
wcześniej. Pozwala to odpowiednio przygoto-
wać szlak, czy zapewnić miejsce odpoczynku 
po dojściu do celu. EDK w każdym mieście roz-
poczyna się Mszą świętą. Po niej zarejestrowani 
pielgrzymi wyruszają w drogę. Mimo, że grupa 
uczestników liczy od kilkudziesięciu do kilkuset 
osób, to trasę każdy przebywa indywidualnie. 
Podstawową zasadą jest milczenie. Są też tacy, 
którzy wyruszają w EDK poza wyznaczonym 
przez organizatorów terminem, wtedy jeszcze 
bardziej zdani są wyłącznie na siebie.
W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno 
wierzący, jak i niewierzący. Ci pierwsi – by prze-
żywać ból choć trochę podobny do tego, któ-
rego doświadczał Jezus przed śmiercią i by zbli-
żać się do Boga. Ci drudzy – by stanąć twarzą
w twarz z własnymi lękami, niedoskonałościa-
mi i tym słabszym ja. – Miarą wielkości człowie-
ka jest największe wyzwanie, jakiego podjął się 
i wygrał – podkreśla ks. Jacek „WIOSNA” Stry-
czek, twórca tego projektu, laureat Nagrody 
Benemerenti Biskupa Polowego z 2014 r.
Średnia, umowna długość trasy wynosi 40 km 
– to liczba symboliczna, bo tyle Jezus pościł na 
pustyni i tyle lat trwała wędrówka Izraelitów 
ku Ziemi Obiecanej. Jednak w praktyce są też 
takie trasy, które liczą nawet 60 kilometrów. 
Najdłuższa ma 100 km i prowadzi z Rzeszowa 
do Dukli – wyróżnia, ją oprócz długości, bar-
dzo duża suma podejść, wynosząca 2350 m.
Najwięcej tras EDK znajduje się w Krakowie. 
Kilka przygotowanych zostało w Warszawie, 
Tarnowie, Lublinie, Andrychowie, Rzeszowie
i Mielcu. Na mapie, która jest stale aktualizo-
wana, znajduje się obecnie prawie 200 tras 
w ponad 100 miastach. W tym roku w „eks-
tremalnej inicjatywie” wezmą także udział  
mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Czech.
Wyznaczane na EDK trasy są zróżnicowane 
pod względem długości i trudności. Często 
prowadzą przez bagna i dzikie lasy – spra-
wia to, że nie wszystkim uczestnikom udaje 
się ukończyć drogę. Jak wskazuje ks. Stryczek
w rozmowie z Magdaleną Wójcik ze Szlachet-
nej Paczki: „Nie musimy przejść trasy do koń-
ca, żeby poczuć Boga «bardziej» i zobaczyć, że 
coś się zmieniło. Najczęściej jednak uczestnicy, 

„Zadanie jest jasne: do przejścia ponad 40 km, w nocy, w milczeniu, zdani 
na własne siły” – mówią o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej (EDK) jej orga-
nizatorzy – liderzy Wspólnoty Otwartych Indywidualności i Męskiej Strony 
Rzeczywistości. Do udziału w organizowanej po raz ósmy inicjatywie zgło-
siło się już dotąd ponad 6,6 tys. osób. Organizatorzy liczą, że będzie ich 
ponad 20 tys.

W nocy, w milczeniu, zdani na własne siły W nocy, w milczeniu, zdani na własne siły 

Ekstremalnie także w Ordynariacie PolowymEkstremalnie także w Ordynariacie Polowym

choćby już pot po nich spływał, do-
cierają do końca. To, na co narzekali 
wcześniej – ból i kontuzje, po przej-
ściu całej drogi stają się ich chlubą
i dumą”.
Ekstremalne warunki, jakie towarzy-
szą modlitwie w drodze sprawiają, że 
inicjatywa Wspólnoty Otwartych In-
dywidualności i Męskiej Strony Rzeczywistości 
adresowana jest do mężczyzn. Jest ona okazją, 
aby pod osłoną nocy, w zmęczeniu i chłodzie 
spotkać się z Jezusem. „To okazja, aby pozwo-
lić Mu prowadzić się nawet, gdy nogi odmó-
wią posłuszeństwa, a pewność siebie legnie
w przydrożnym rowie. To wyzwanie, to zgoda 
na trudne warunki, zmęczenie, zimno, czasem 
ból. Paradoksalnie jednak mogą one bardzo 
pomóc otworzyć się na medytację i modlitwę 
pokazując prawdę o własnych ograniczeniach, 
do których możesz Jego zaprosić” – wyjaśnia-
ją organizatorzy na stronie internetowej.
Z tej niekonwencjonalnej formy wielkopost-
nego nabożeństwa pasyjnego korzystają nie 
tylko mężczyźni. Ks. Stryczek wspomina, że
o ile na początku EDK była skierowana głów-
nie do mężczyzn, to dziś ok. 50 proc. uczest-
ników to kobiety. – Wiele z nich podkreśla, 
że ważniejszy dla nich jest wymiar duchowy. 
Podczas wędrówki mogą wejść w głąb siebie
i skonfrontować się z rzeczywistością, której 
na co dzień starają unikać – opowiada du-
chowny Magdalenie Wójcik.

Jak przekonują twórcy EDK, jest to miejsce dla 
każdego, kto szuka Boga i chce odkryć swo-
ją tożsamość. „Ta Droga Krzyżowa powstała 
z potrzeby zmiany – zmiany standardowego 
spojrzenia na mężczyznę w Kościele. Nasze 
spotkania, wyjazdy, praca, otwierają drogę 
do zrozumienia roli, jaką rzeczywiście w nim 
odgrywamy. Warto otworzyć umysł, pognać 
w nieznane, zacząć działać, żyć prawdziwie. 
‘Świat potrzebuje ludzi żywych’, zaangażowa-
nych” - zachęcają na stronie internetowej.
Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła się po 
raz pierwszy w 2009 roku. Idea akcji narodziła 
się w trakcie spotkań Męskiej Strony Rzeczywi-
stości, a jej twórcą, jak już wspomniano,  jest 
ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wio-
sna. W ubiegłym roku wydarzenie odbyło się 
w 63 rejonach w Polsce, w szkockim Glasgow, 
brytyjskich Stroke on Trent i Blackburn-Halifax 
oraz w szwajcarskim Zurychu. Wzięło w nim 
udział prawie 11 tys. osób.
Informacje o zgłoszeniach i szczegółowe opisy 
tras dostępne są na www.edk.org.pl.
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Ekstremalna Droga Krzyżowa po raz ósmyEkstremalna Droga Krzyżowa po raz ósmy

W Ordynariacie Polowym tradycja nabożeństw 
Drogi Krzyżowej, połączonej z marszem ma 
już kilkuletnią historię. Co roku w wielu garni-
zonach organizowane są dłuższe marsze, pod-
czas których odczytywane są rozważania Męki 
Pańskiej i niesiony jest krzyż. Wojsko chętnie 
włącza się też w nabożeństwa organizowa-
ne przez lokalne władze samorządowe. Taka 
sytuacja ma miejsce np. w Grudziądzu, czy
w Rzeszowie, gdzie od wielu lat Podhalańczy-
cy w swoich charakterystycznych mundurach 
uczestniczą w Drogach Krzyżowych. Kilka lat 
temu zdjęcie z jednej z nich ozdobiło okładkę 
„Naszej Służby”. Co roku nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, w pięknej scenerii przedgórza Pire-
nejów, odbywa się także podczas Międzynaro-
dowej Pielgrzymki Żołnierzy w Lourdes.
Idea drogi krzyżowej dotarła wraz z polskimi 
żołnierzami m.in. na Bałkany, gdzie od kilku 
lat, w należącej do rzymskokatolickiej parafii 
pw. św. Józefa Stubli w Letnicy, najsłynniejszej 
kosowskiej Kalwarii i jedynej miejscowości, tak 

licznie zamieszkanej przez katolików, organi-
zowane są nabożeństwa z udziałem żołnierzy 
i policjantów pełniących misję w tym kraju.
Nabożeństwo przygotowują kapelani poszcze-
gólnych kontyngentów, a wydarzenie to co 
roku gromadzi przedstawicieli z różnych kra-
jów, pełniących misję KFOR i EULEX na terenie 
Kosowa. Oprócz Polaków, obecni są zwykle 
reprezentanci Stanów Zjednoczonych, Włoch, 
Węgier, Austrii, Słowenii, Irlandii, Szwajcarii
i Kanady. Do przemarszu i modlitwy przyłą-
czają się także licznie miejscowi wierni.
W tym roku po raz pierwszy ekstremalna Dro-
ga Krzyżowa wyruszy także z katedry polowej. 
W piątek 17 marca po Mszy św. o godz. 18.00 
grupa kapelanów i żołnierzy uda się w stro-
nę podwarszawskiego Błonia, odwiedzając 
po drodze m.in. Sanktuarium Matki Bożej
w Rokitnie, o którego tajemnicach i związ-
kach z katedrą polową szerzej będziemy pisać
w najbliższym czasie.

oprac. Krzysztof Stępkowski
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Obrady rozpoczęto wspólnym uczestnictwem 
we Mszy św., której przewodniczył gospodarz 
spotkania, ks. bp Henryk Tomasik, biskup 
diecezji radomskiej. Ksiądz Biskup w homilii 
nawiązał do misyjnego posłannictwa każde-
go ochrzczonego człowieka i wzywał do wy-
pełniania tego posłannictwa. W pierwszym 
dniu obrad wygłosił on również seminarium 
na temat wymiaru misyjnego Światowych 
Dni Młodzieży, które odbędą się w tym roku
w Polsce. Przypomniał genezę ŚDM i zapo-
znał słuchaczy z aktualnym stanem przy-
gotowań do tego wydarzenia. Wspólnie 
zastanawiano się jak nadać mu charakter mi-
syjny, wykorzystując miejsce spotkania mło-
dzieży z całego świata (w tym z krajów mi-
syjnych).
Ksiądz Jan Stanisław Hou Yongwang z Chin 
przedstawił swoje świadectwo. Opowiedział 
zebranym, w jaki sposób znalazł się w Pol-
sce. Jako jedyny syn wielodzietnej, katolic-
kiej rodziny chińskiej kształcił się Misyjnym 
Seminarium Duchownym Księży Werbistów
w Pieniężnie. Ks. Jan, chcąc spłacić dług 
wobec tych, którzy mu pomagali, obecnie 
opiekuje się młodymi klerykami w Chinach 

Ekstremalna Droga Krzyżowa polega na 
rozmyślaniu nad poszczególnymi stacjami 
i zmaganiu się z własnymi słabościami. Ma 
charakter grupowy, stąd też podczas przej-
ścia trasy, w razie jakichkolwiek nieprzewi-

i pomaga w organizacji przyjazdu młodych 
Chińczyków na ŚDM do Polski.
Ks. Antoni Koszorz SVD w kilku słowach opo-
wiedział o Sinicum, organizacji, która m.in. 
wspiera formację sióstr zakonnych, księży
i świeckich z Chin w Polsce oraz wspomaga 
różne inicjatywy kościoła w Chinach.
Drugi dzień obrad rozpoczął się od wspólne-
go uczestnictwa w jutrzni i Mszy św., którą 
sprawował bp. Jerzy Mazur SVD, przewodni-
czący Komisji Episkopatu ds. Misji. W homilii 
nawoływał on do wypełniania misyjnego na-
kazu Chrystusa: „idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody” (Mt 28, 19). Jako honorowy 
gość zebrania PDM, bp Mazur przedstawił 
zebranym komunikat Komisji Episkopatu ds. 
Misji: „Ożywienie misyjne kościoła w Polsce – 
droga po IV Krajowym Kongresie Misyjnym”.
W komunikacie tym zawarto propozycje dzia-
łań na rok duszpasterski 2016/2017, które 
mają wpłynąć na pobudzenie zainteresowań 
misjami. Bp Mazur wzywał do umisyjnienia 
struktur diecezjalnych i parafialnych, zachęcał 
do wspólnej animacji misyjnej w parafiach, 
szkołach i rodzinie. Ciekawą inicjatywę stano-
wią „czytanki majowe” przygotowane przez 

dzianych zdarzeń, uczestnik nie jest zdany 
wyłącznie na własne siły. Od momentu dotar-
cia na I stację obowiązuje reguła milczenia. 
Wyjątkiem od tej zasady jest głośne czytanie 
rozważań i modlitwa przy każdej stacji. 

Papieskie Dzieła Misyjne. Do tej pory opra-
cowano już „czytanki majowe” prezentujące 
sylwetki wybitnych misjonarzy. Ksiądz Biskup 
zachęcał również do odnowy Tygodnia Mi-
syjnego, Tygodnia św. Krzysztofa oraz uro-
czystości Objawienia Pańskiego w parafiach. 
Przekonywał, że jest to doskonała okazja, aby 
wspólnota parafialna zapoznała się z inicja-
tywami związanymi z działalnością misyjną
i wysłuchała zaproszonego misjonarza.
Następnie przedstawiono komunikaty i spra-
wozdania z działalności Papieskich Dzieł 
Misyjnych za rok 2015. Ks. Maciej Będziński 
zaprezentował program na 2016 rok, in-
formując jednocześnie o wznowieniu akcji 
AdoMiS i zachęcał do wzięcia w niej udziału. 
Wspomniał również o nowej inicjatywie „Bu-
kiet dla misji” umożliwiającej chętnym prze-
kazywanie pieniędzy przeznaczonych dla 
wyświęconych księży, diakonów, a także dla 
nowożeńców i jubilatów na cele misyjne.
Akcję tę już rozpropagowano w seminariach.
Z kolei o. Luca Bovio zapoznał zebranych
z planem obchodów 100-lecia Papieskiej Unii 
Misyjnej, które mają być zakończone wspól-
nym czuwaniem na Jasnej Górze 3-4 grudnia 
tego roku.
Kolejne spotkanie Papieskich Dzieł Misyjnych 
odbędzie się we wrześniu 2016 roku.

Danuta Berezowska
Sekretarz Referatu Misyjnego

Ordynariatu Polowego

Przed wyjściem z domu należało przyrządzić 
prowiant, zaopatrzyć się w ciepłe ubranie, 
wodoodporne buty, naładowany telefon, 
latarkę, podstawowe opatrunki medyczne, 
odblaski. Przydatne były również kijki do wę-
drówek pieszych. Organizatorzy zachęcali do 
przygotowania własnego drewnianego krzy-
ża oraz plików mp3 z rozważaniami Drogi 
Krzyżowej. Uczestnicy mogli też słuchać roz-
ważań w specjalnej aplikacji na urządzeniach 
mobilnych. 
W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wzięło 
udział ponad 150 osób w różnym wieku, 
w tym duża liczba żołnierzy 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich. Pątnicy zostali po-
dzieleni na sześć grup. Opiekę duszpaster-
ską sprawowali nad nimi wikariusze parafii 
garnizonowej: ks. Piotr Mucha i ks. Krzysz-
tof Włosowicz. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim za uczestnictwo w tym 
pasyjnym pielgrzymowaniu oraz tym, któ-
rzy wspierali duchowo pątników. Szczegól-
ne podziękowania kierują do ks. Antoniego 
Kocoła, proboszcza i kustosza czudeckiego 
sanktuarium za serdeczne przyjęcie pielgrzy-
mów oraz za przygotowany ciepły posiłek.

Ks. Paweł Liszka

W dniach 22-23 lutego 2016 roku odbyło się doroczne spotkanie Rady Krajowej Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych. Obradom przewodniczył ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor 
krajowy PDM w Polsce. Miejscem spotkania był Ośrodek Edukacyjno-Charytatyw-
ny Diecezji Radomskiej EMAUS, w miejscowości Turno Brzeźce. Ordynariat Polowy 
reprezentował ks. płk SG Zbigniew Kępa, delegat Biskupa Polowego ds. Misji oraz
Danuta Berezowska i Maria Koziarska z Referatu Misyjnego Ordynariatu Polowego.

43 kilometry - tyle liczyła trasa, jaką pokonali uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzy-
żowej, która 25 lutego wyruszyła spod parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Rzeszowie do Sanktuarium Maryjnego w Czudcu. 

Umisyjnić parafie, szkoły, rodzinyUmisyjnić parafie, szkoły, rodziny

Ekstremalna Droga Krzyżowa z Rzeszowa do CzudcaEkstremalna Droga Krzyżowa z Rzeszowa do Czudca

Spotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych z udziałem delegacji Ordynariatu PolowegoSpotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych z udziałem delegacji Ordynariatu Polowego

Agnieszka Rakowska, uczestniczka Ekstremalnej Drogi Krzy¿owej
Ekstremalna Droga Krzyżowa była dla mnie 
ogromnym wyzwaniem i głębokim przeży-
ciem. Mogłam doświadczyć własnej słabości 
oraz części ciężaru, jaki Pan Jezus dźwigał 
podczas swojej Drogi Krzyżowej. Był to inten-
sywny marsz, średnio co trzy kilometry zatrzy-
mywaliśmy się na stacji w pobliżu kapliczki lub 
kościoła, gdzie odczytywaliśmy rozważania
i prowadziliśmy krótką modlitwę. Trasę prze-
byliśmy w milczeniu, skupiając się na modli-
twie, kontemplacji, medytacji i zmaganiu
z brakiem sił. Z początku nie odczuwałam zmę-
czenia, jednak, wraz z kolejnymi kilometrami
i coraz to bardziej wymagającym się podejściem 
pod górę, ból stóp dawał znać o sobie, a wraz
z nim wyczerpanie i dyskomfort związanym 

z zimnym deszczem ze śniegiem padającym 
prosto w oczy. Dodatkowo fragmenty szlaku, 
którym szliśmy, były pokryte grzęskim, śliskim 
błotem, co także utrudniało sprawny marsz. 
Gdy dotarłam do celu, byłam wyczerpana, ale 
szczęśliwa, ponieważ udało mi się dojść do 
końca. Wcześnie rano odbyła się dla nas Msza 
św. w Czudcu, po której autokarami wrócili-
śmy do Rzeszowa. 
Uważam, że tego typu manifestacja wiary jest 
przede wszystkim ćwiczeniem duchowym. Mimo 
zmęczenia idzie się dalej, bo główną motywacją 
staje się wiara. To zmaganie pokazuje własne 
ograniczenia, które można przezwyciężyć siłą 
woli i samozaparciem. Był to, mimo trudności, 
piękny czas otwarcia się na modlitwę.
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Afganistan

Żołnierze pełniący misję w ramach III zmiany 
RSM Afganistan oddali cześć Żołnierzom Nie-
złomnym w przeddzień święta uroczystym 
apelem z okazji tego wyjątkowego Dnia Pa-
mięci. Na początku uroczystości płk. Dariu-
szowi Kosowskiemu, dowódcy PKW, złożony 
został meldunek o gotowości żołnierzy do 
uroczystej zbiórki. Oficer wychowawczy kon-
tyngentu odczytał „Przesłanie Ministra Obro-
ny Narodowej do żołnierzy Wojska Polskiego 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Następnie głos zabrał dowódca 
kontyngentu. Pamięć o Żołnierzach Niezłom-
nych uczczono minutą ciszy, po czym żołnie-
rze przemaszerowali pod kaplicę wojskową. 
Tam ks. por. Marek Drabik, kapelan kontyn-
gentu, przewodniczył modlitwie w intencji 
tych, którzy przelali krew za Ojczyznę.
Na zakończenie pod krzyżem na znak pamię-
ci o bohaterach zapalono znicz. Zwieńcze-
niem uroczystości była Msza święta, podczas 
której ksiądz kapelan zaznaczył, że „modlimy 
się tu w Afganistanie za Żołnierzy Niezłom-
nych, bo chcemy pamiętać, chcemy poznać 
historię, chcemy dowiedzieć się co znaczy 
bohater, walka o wolność, o Polskę, co zna-
czy przelana krew. Co znaczy dać słowo…
a ostatecznie, co znaczy duma z Polski…”

por. Dorota Suszczenia

Czarne

Dla uczczenia Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca w kościele 
garnizonowym pw. św. Józefa w Czarnem 
odprawiono uroczystą Mszę św., której prze-
wodniczył ks. por. Włodzimierz Skoczeń, ka-
pelan Garnizonu Czarne.
Przed ołtarzem licznie zgromadzili się: do-
wódca Garnizonu ppłk. Sławomir Milewski, 
dowódcy, szefowie i kierownicy jednostek 
wojskowych oraz żołnierze i pracownicy 
wojska. Udział wzięli także przedstawiciele 
władz i organizacji samorządowych, szkół, 
zakładów pracy oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy miasta i gminy Czarne.
We wprowadzeniu do Mszy św. zostały od-
czytane przesłania ministra obrony narodo-
wej Antoniego Macierewicza oraz biskupa 
polowego gen. bryg. Józefa Guzdka do żoł-
nierzy Wojska Polskiego z okazji Narodowe-
go Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
„Walczyliśmy wszyscy za Polskę. Dzisiaj umie-
rał będę za Nią. Zrobili ze mnie zbrodniarza. 
Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad świa-

tem zapanuje idea Chrystusowa, 
Polska niepodległość odzyska 
– a człowiek pohańbioną god-
ność ludzką – odzyska. Żegnam 

Was!” Te słowa zapisane w celi śmierci przez 
ppłk. Łukasza Cieplińskiego są odpowiedzią 
na pytanie, które może wielu sobie i dzisiaj 
zadaje: kim byli żołnierze wyklęci? Słowa te 
przypomniał ks. por. Włodzimierz Skoczeń
w okolicznościowym kazaniu podczas uro-
czystej Eucharystii.

Małgorzata Kozłowska

Przemyśl 

W dniu 1 marca 2016r. żołnierze, pracowni-
cy resortu obrony narodowej batalionu oraz 
zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym 
apelu  z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.
Podczas porannego apelu w Garnizonie 
Przemyśl kpt. Tomasz Mika złożył meldunek 
Dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalań-
skich kpt. Bogdanowi Antonikowi meldunek 
o gotowości pododdziałów  do uroczystości. 
Następnie podniesiono Flagę RP na maszt 
i odegrano Hymn RP. Ksiądz kpt. Grzegorz 
Bechta, kapelan garnizonu i proboszcz pa-
rafii wojskowej, odmówił mo-
dlitwę. Minutą ciszy uczczona 
została pamięć o Żołnierzach 
Wyklętych. Odczytane zosta-
ło przesłanie Ministra Obrony 
Narodowej z okazji Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Dowódca batalionu 
podkreślił w swoim wystąpie-
niu znaczenia walki Niezłom-
nych dla kształtowania naszej 
tożsamości narodowej oraz 
podkreślił ich wysiłek podjęty
w celu urzeczywistnienia pra-
wa do samostanowienia na-
rodu polskiego. Uroczystość 
zakończyła defilada podod-
działów. W godzinach południowych dele-
gacja batalionu złożyła wiązanki kwiatów
i zapaliła znicze przed pomnikiem Żołnierzy 
AK oraz na grobach Żołnierzy Wyklętych
– Alicji Czerkawskiej i Marii Grzegorczyk.
W godzinnych wieczornych ks. kpt. Grzegorz 
Bechta odprawił w kościele garnizonowym 
Mszę św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”.

Por. Daria Mielczarska

Wrocław

Wrocławskie obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się na 
Cmentarzu Osobowickim, gdzie znajduje się 
specjalna Kwatera Wojennych Ofiar Terroru 

Komunistycznego. Podczas apelu pamięci
i w kilku wystąpieniach hołd poległym odda-
li przedstawiciele władz państwowych, Woj-
ska Polskiego, organizacji kombatanckich 
oraz młodzieżowych.  W intencji Żołnierzy 
Niezłomnych modlili się bp Andrzej Siemie-
niewski, biskup pomocniczy archidiecezji 
wrocławskiej oraz duchowni innych wyznań 
chrześcijańskich.
Po południu w bazylice garnizonowej p.w. 
św. Elżbiety Węgierskiej uroczystej Mszy św. 
przewodniczył ks. mjr Zbigniew Krzesiński. 
W Eucharystii obok licznie przybyłych miesz-
kańców Wrocławia uczestniczyli m.in. me-
tropolita senior kard. Henryk Gulbinowicz
i gen. bryg. Wojciech Lewicki, dowódca Gar-
nizonu Wrocławskiego. 
W okolicznościowej homilii ks. płk dr hab. 
Henryk Szareyko stwierdził m.in., że Żołnierze 
Wyklęci byli skazani na milczenie, zepchnięci 
do pogardliwego kłamstwa o swoim drama-
tycznym losie. – To żołnierze być może naj-
dłuższego w naszych dziejach powstania, bo 
trwało ono od roku 1944 do listopada 1963. 
Walczyli Oni o to, aby Polska była wolna, su-
werenna, niepodległa. I nie było to przegrane 
powstanie, bo dzisiaj po latach wspominamy 
ich ofiarę życia, przelanej krwi z wielką czcią, 

wdzięcznością, podziwem za odwagę, mę-
stwo, wytrwałość, oddanie świętej sprawie 
polskiej – podkreślał kaznodzieja.
Dodał, że dzięki  wysiłkowi młodego pokole-
nia na nowo jest w nas pamięć, cześć i chwa-
ła tych, którzy wywalczyli nam wolność, ura-
towali nam pokój i żołnierski honor.  
Po zakończonej Eucharystii na pobliskim 
Rynku uformował się kilkutysięczny Marsz 
Niezłomnych, który przeszedł centralnymi 
ulicami miasta i zakończył się przy pomniku 
Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Marek Zygmunt

Oprac. kes

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony był 1 marca 
w całym kraju, a nawet na misji pokojowej w dalekim Afganistanie. Pamięć 
o bohaterach czynu niepodległościowego uczciły parafie i jednostki woj-
skowe. Zgodnie z przesłaniem biskupa polowego Józefa Guzdka w intencji 
Żołnierzy Niezłomnych sprawowane były Msze św., a w miejscach pamięci 
wierni zapalali znicze i składali kwiaty.

Śnili o wolnej Polsce
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Świdwin
W dniach 22-24 lutego w parafii wojskowej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego  miały miejsce 
rekolekcje wielkopostne  dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz osób dorosłych. Na za-
proszenie ks. mjr Andrzeja Migały wygłosił je franciszkanin, o. Jakub Mentel. Myślą przewod-
nią rekolekcji było hasło: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ich przesłanie dotyczyło 
miłosierdzia i uczynków miłosiernych co do duszy i ciała naszych bliźnich. Uczniowie szkoły 
pod przewodnictwem pani Ewy Wiszniewskiej aktywnie włączyli się w przygotowanie opra-
wy rekolekcji.                                                                                                                    KK

Warszawa
Mszą św. sprawowaną 26 lutego przez biskupa polowego Józefa Guzdka w Katedrze Po-
lowej rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. Felicji Krysickiej z domu Kurnatowskiej,
ps. „Lusia”, żołnierza AK, łączniczki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim, więźnia stala-
gów Fallingbostel, Bergen-Belsen i Oberlangen, wieloletniego członka Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego. Śp. Feli-
cję Krysicką żegnała rodzina, przyjaciele, środowisko więźniarek Oberlangen. Na uroczystość 
przybył także Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Przy trumnie stanął posteru-
nek honorowy żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego WP. W homilii bp Guzdek podkreślił, 
że śp. Felicja Krysicka była dzielną kobietą, której „życie i dokonania można najpełniej opisać
i wyrazić słowem: wierność”. Przypomniał historię jej życia, przywołał czas II wojny świa-
towej, miłość do Ojczyzny, która przejawiała się walką w Powstaniu Warszawskim. Ksiądz 
Biskup mówił również o potrzebie wierności małżonków wobec złożonej przez nich przy-
sięgi małżeńskiej, a także wyznawanej wiary. – Potrzeba dziś wiernych i odpowiedzialnych 
matek i ojców, którzy nie porzucają dzieci, ale interesują się ich wychowaniem i wprowa-
dzeniem do świata wartości, ucząc miłości Boga, Kościoła, Ojczyzny i każdego człowieka. 
Potrzeba świadków wiary, kobiet i mężczyzn, którzy nie wstydzą się przyznać do Chrystusa
i żyją według ewangelicznych wartości – powiedział.  Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Felicji 
Krysickiej została złożona na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.                                kes

Afganistan
Żołnierze pełniący służbę w ramach Zespołu Doradców Wojsk Specjalnych (Special Opera-
tions Advisory Team 50) uczestniczyli 27 lutego w uroczystej Mszy św. na zakończenie swojej 
zmiany. Ks. por. Marek Drabik, kapelan III Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Reso-
lut Support  w Afganistanie, w imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka 
podziękował żołnierzom za trud ciężkiej i niebezpiecznej służby oraz za otwartość na sprawy 
duchowe i braterską atmosferę podczas wspólnego pobytu na afgańskiej ziemi. Zapewnił
o modlitwie w ich intencji. Dowódca Wojsk Specjalnych wręczył kapelanowi dyplom uznania 
za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie obowiązków. Po Eucharystii odbyło się spotkanie, 
podczas którego uczestnicy misji życzyli sobie wzajemnie szczęśliwego powrotu do Polski 
oraz wymieniali się kontaktami.                                                                                           xx

Trzebień
W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 29 lutego, podczas trwających ćwiczeń poligonowych, 
żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego uczestniczyli we Mszy św. sprawowa-
nej przez ks. por. Piotra Furmańskiego, kapelana Garnizonu Czerwieńsk.
W okresie Wielkiego Postu, w każdą niedzielę, żołnierze ćwiczący na poligonach w całym 
kraju dzięki posłudze kapelanów mają możliwość uczestniczenia w  Eucharystii i skorzystania  
z sakramentu pokuty i pojednania.                                                                                      P.F.

Sulechów 
Znaki Światowych Dni Młodzieży: krzyż 
oraz ikona Matki Bożej (Salus Populi Ro-
mani) nawiedziły 1 marca parafię woj-
skową pw. Najświętszego Imienia Maryi 
w Sulechowie. Obrzędu przyjęcia znaków 
dokonał ks. Andrzej Szkwarek, proboszcz 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Następnie uformowała się procesja, któ-
ra wyruszyła do kościoła garnizonowego. 
Tam krzyż oraz ikonę Matki Bożej przywitał
ks. por. Piotr Furmański, proboszcz parafii 
wojskowej oraz przedstawiciele sulechow-
skiej młodzieży. Odśpiewano Hymn ŚDM 
oraz obejrzano prezentacje multimedialne 
dotyczące spotkań młodych z całego świa-
ta z Ojcem Świętym. Na zakończenie odmó-
wiono wspólną modlitwę.  
Znaki Światowych Dni Młodzieży zostały 
przeniesione w procesji do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Towarzyszył jej śpiew 
młodych przeplatany rozważaniami św. 
Jana Pawła II skierowanymi do młodzieży.  
Po przybyciu do szkoły miała miejsce mo-
dlitwa duchowego przyjęcia krzyża i ikony, 
promocja ŚDM, świadectwo wiary oraz 
wspólna modlitwa koronką do Miłosierdzia 
Bożego. Ważnym momentem był spektakl 
dedykowany pamięci „Żołnierzy wyklę-
tych”. Na zakończenie peregrynacji znaków 
Światowych Dni Młodzieży w Sulechowie 
kapłani udzielili wszystkim zgromadzonym 
uroczystego błogosławieństwa.             P.F.

Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl
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Białystok
Biskup polowy Józef Guzdek 3 marca od-
wiedził społeczność mundurową w garnizo-
nie białostockim. Złożył wizytę Podlaskiemu 
Oddziałowi Straży Granicznej, gdzie zapo-
znał się z kadrą kierowniczą i zadaniami 
pograniczników. Wielkie wrażenie wywarła 
na nim wizyta w ośrodku zatrzymań, gdzie 
przebywają osadzeni nielegalni imigranci. 
Ksiądz Biskup wizytował również  jednost-
ki wojskowe białostockiego garnizonu. Płk 
Marcin Frączek, dowódca garnizonu, zapo-
znał go ze specyfiką służby zwiadowcy 18. 
Pułku Rozpoznawczego. Wizytę zakończyło 
zwiedzanie sali tradycji, wpis do kroniki jed-
nostki i pamiątkowe zdjęcie. 
Wieczorem w parafii wojskowej pw. św. 
Jerzego bp Józef Guzdek udzielił młodzieży 
sakramentu bierzmowania. Po uroczystości 
odbyła się agapa wraz z przedstawicielami 
wojska, straży granicznej, policji, straży po-
żarnej, służby celnej i służby więziennej. 

T.P.
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