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Za nami dni o szczególnej wymowie i treści: 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilia 
Paschalna. Kościół pełen wiernych biorących 
udział w bogatej i pięknej liturgii. Większość 
przystępowała do Komunii Świętej. Podniosła 
atmosfera, pełna powagi i głębokich przeżyć, 
a w tle Ciemnica i Grób Pański. Dlaczego tu 
przyszli? Co ich sprowadziło i zmotywowało do 
uczestniczenia w tych religijnych obrzędach?
Może tradycyjna wiara? Może próba odszukania 
sensu i właściwej drogi w życiu? A może 
pragnienie zbawienia? No bo, jaki jest w końcu 
cel mojego życia? Jeśli nie zbawienie, to co?
Czujemy się zagubieni w świecie otaczającym 
nas swoją codziennością. Spieszymy się, 
jesteśmy zabiegani i zmęczeni. Ale gdyby ktoś 
postawił nam pytanie: „czego szukamy? o co 
nam chodzi?” - to okazuje się, że biegamy 
tak naprawdę za rzeczami marnymi, celami 
doraźnymi, które są wprawdzie możliwe do 
osiągnięcia za godzinę, za tydzień czy rok, 
ale niepotrzebne do życia dzisiaj - są zepsute 
za kilka dni, niepotrzebne za miesiąc  lub 
niemodne za rok. 

Potrzeba
świadectwa 
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Można tak biegać od jednej wartości do drugiej  
przez całe lata nie wyobrażając sobie życia bez 
nich  i wyrzucając je po jakimś czasie, bo straciły 
swój pierwotny blask. 
Podobne zagubienie obserwujemy we wspólnocie 
Kościoła. Wielu  nie potrafi odpowiedzieć na 
pytanie: „po co niesie dziecko do chrztu? po co 
przygotowuje je do  I Komunii Świętej? a nawet po 
co sam idzie w niedzielę do kościoła?”
Dla wielu, wartości otrzymane na chrzcie, 
w sakramencie bierzmowania, małżeństwa, 
zawarte w niedzielnej Mszy Świętej przestały 
być ważne, a nawet przeszkadzają  w domu. 
Formalnie należą do wspólnoty kościoła, ale 
w niej nie uczestniczą i niekiedy zasilają szeregi 
krytyków Kościoła. Można usłyszeć tu i ówdzie 
stwierdzenie: „w Boga wierzę, ale w kościół nie”. 
W tym oddzieleniu objawia się słabość  wiary. 
A tymczasem akt wiary, skierowany do Boga, 
rozciąga się następnie na Kościół. W każdym 
„Credo” mszalnym powtarzamy słowa: „ Wierzę 
w jeden, święty, katolicki Kościół”. W tym 
Kościele bowiem Jezus Chrystus, Bóg - Człowiek, 
ten sam, który umarł za nas na krzyżu żyje i działa, 
udzielając łaski zbawienia w sakramentach 
świętych. 
Jak więc można powiedzieć wierzę w Chrystusa, 

ale nie wierzę w Kościół, z którym On Chrystus  
się utożsamia? 
Celem Kościoła jest uświęcenie człowieka, które 
dokonuje się na różnych drogach: misyjnego 
działania, miłosierdzia okazanego potrzebującym, 
wychowania, ale przede wszystkim na drodze 
praktyk sakramentalnych. To właśnie życie 
sakramentalne poczynając od Chrztu Świętego 
jest źródłem łaski Chrystusa, która nas uświęca 
i daje zbawienie. 
Świadkowie Zmartwychwstania Chrystusa 
(słyszeliśmy o tym w Święta Wielkanocne) z wiarą 
i radością w sercu głosili wszystkim, że Chrystus 
żyje.
Dzisiaj także potrzeba, takiego świadectwa 
przynależności do Kościoła. Świadectwa 
w najbliższym otoczeniu, przy towarzyskim stole, 
w pracy. Potrzeba tych, którzy nie boją się stanąć 
w obronie swojej tożsamości jako człowieka 
wierzącego i członka wspólnoty Kościoła 
Katolickiego.

Ks. Ryszard Zaborek
Proboszcz parafii p.w. Św. Jacka w Leszczynach

Święty ojciec Pio
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Spojrzenie na moc znaku wywyższenia

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3, 14- 15)

W czasie swojej wędrówki po pustyni naród 
izraelski szemrał, narzekał i żałował, że w ogóle 
opuścił Egipt. Dla ukarania ludu Bóg zsyła 
plagę śmiercionośnych węży. Kiedy naród 
pokutował i błagał o miłosierdzie, Bóg polecił 
Mojżeszowi, aby uczynił miedzianą podobiznę 
węża i wywyższył go, czyli umieścił wysoko na 
drzewcu w środku obozu. Każdy ukąszony, jeżeli 
spojrzał na ten znak, był uzdrowiony i wybawiony 
od śmierci (zob. LB 21, 4-9). Izraelici pozostawali 
pod silnym wrażeniem tego wydarzenia, do tego 
stopnia, że w późniejszych czasach ta podobizna 
stała się idolem, który musiał zostać zniszczony za 
panowania króla Ezechiasza, aby lud nie oddawał 
czci bałwochwalczej (zob. 2 Krl 18,4).Tę historię 
Rabini wyjaśniali w ten sposób: to nie wąż ożywiał, 
lecz wiara w Tego, który kazał Mojżeszowi 
wywyższyć węża, czyniła cuda; to sam Bóg ich 
uleczał. Więc nie w miedzianym wężu leżała moc 
uzdrowienia. Był on tylko znakiem kierującym 
myśli ludzkie ku Bogu. Wtedy właśnie bywali 
uzdrawiani, kiedy myśli swoje kierowali ku Bogu.
Do tego niezwykłego wydarzenia w historii Izraela 
odwołuje się sam Jezus w tekście Ewangelii Jana 
(zob. J. 3, 14-15).Zdawać by się mogło, że zawarta 
jest tutaj niezwykle sugestywna myśl: „Patrzcie, 
oto podniesiono węża! Ludzie spoglądali na niego, 
ich myśli kierowane były ku Bogu i mocą tego 
Boga, któremu zaufali zostali uzdrowieni.” Tak też 
Jezus musi zostać podwyższony. A ludzie, którzy 
do Niego kierują swoje myśli i uwierzą w Niego 
znajdą życie wieczne i zbawienie. Miedziany wąż 
jest figurą Chrystusa, który zawieszony na krzyżu 
miał umrzeć za ludzi. Jak miedziany wąż ratował 
ludzi od śmierci doczesnej, tak ukrzyżowany 
Chrystus ratuje nas od śmierci wiecznej. Jest jednak 
jeden warunek – trzeba na niego spojrzeć, czyli 
w Niego uwierzyć. Jeżeli ktoś nie uznaje Jezusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, traci szansę 
na zbawienie. Nie ma innego Zbawiciela, jak tylko 
ten ukrzyżowany! Nie ma zbawienia bez krzyża! 
I nie ma zbawionych, jeśliby stronili od krzyża…
Krzyż jest znakiem ofiarnej miłości, bez której 
nie ma życia. Zbyt przerażający jest ten krzyż dla 
naszych czasów. Albowiem krzyż kieruje, zwraca 

uwagę na Boga, gdyż tak naprawdę pod krzyżem 
można zauważyć Boga. Krzyż jest wielką szansą 
dla człowieka, bo dopiero tutaj rodzą się poważne 
pytania do Boga. Tutaj ostatecznie człowiek może 
powiedzieć Bogu: „Niech będzie Panie tak, jak 
Ty chcesz…”Spojrzenie na Boga, na Jego krzyż, 
konieczne jest we współczesnym świecie pełnym 
przemian, świecie, w którym obserwujemy wiele 
obaw, niepokoju, tragedii, bólu i śmierci. Dla Jezusa 
krzyż był drogą do chwały. Gdyby odmówił, gdyby 
chciał uniknąć krzyża, gdyby poczynił kroki dla 
uchylenia się od niego (a było to bardzo łatwe do 
spełnienia), nie otrzymałby chwały! Podobnie ma 
się sprawa z nami. Zawsze możemy, jeśli chcemy, 
wybrać drogę łatwą. Możemy uchylić się, jeśli 
taki będzie nasz wybór, od krzyża, który ma 
być noszony przez każdego chrześcijanina. Ale 
wówczas utracimy chwałę. 

Zasady, ze nie ma korony bez krzyża, nie da się 
ominąć! 

Ks. Władysław Świątek
Parafia p. w. Św. Jacka w Leszczynach
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TO  CO W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZE….. 
czyli słów kilka o Cudach Eucharystycznych

„Bierzcie i jedzcie, To jest bowiem Ciało Moje”…
„Bierzcie i pijcie, To jest bowiem Krew Moja”….
„A oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”…

Te trzy zdania wypowiedziane przez naszego Zbawcę, 
są największym fundamentem naszej wiary i naszej 
nadziei zbawienia. Wypowiedziane zostały przez 
Chrystusa w obliczu wydarzeń, które są dla nas, 
chrześcijan wyjątkowe i niezwykłe: na dzień przed 
Ukrzyżowaniem i w dniu Wniebowstąpienia. Co 
te słowa dla nas oznaczają? Czym dla nas są? I czy 
NAPRAWDĘ w nie wierzymy? 
Chrystus powiedział kiedyś do św. Tomasza: 
„Uwierzyłeś Tomaszu bo mnie ujrzałeś, ale 
błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli”… 
Otóż Chrystus na przestrzeni 2 tysięcy lat uczynił 
niesłychanie wiele, abyśmy my, zwykli ludzie mogli 
zaliczyć się do tych, którzy „uwierzyli bo ujrzeli”…
Jakkolwiek jest to śmiała teza, to wynika ona 
z ogromu wiedzy jaką na przestrzeni wieków dzięki 
rozumowi darowanemu przez Boga, dane nam, 
ludziom było poznać. Jest to wiedza naukowa, 
dotycząca nieprawdopodobnego porządku i „ułożenia” 
Wszechświata, tak doskonałego, że trudno na nim 
największym umysłom znaleźć „rzeczy zbędne”, ale 
jest też ogrom  konkretnych znaków, cudów i innych 
dowodów Bożej obecności. Mam na myśli tysiące 
uzdrowień, objawień, cudów, relikwii, wewnętrznych 
ludzkich przemian… W tym krótkim rozważaniu 
chciałbym zwrócić uwagę na wyjątkowy rodzaj cudów, 
na wydarzenia zwane Cudami Eucharystycznymi.
Niezwykłe są to wydarzenia zawsze, gdy miały 
miejsce wywoływały ogromne poruszenie, 
uwielbienie, ekstazę, a czasami nawet panikę. Trudno 
się temu dziwić. Zadajmy sobie pytanie: co MY byśmy 
zrobili na widok Krwi sączącej się po rękach kapłana 
trzymającego Hostię?
W ciągu 20 wieków odnotowano ok. 160 (!) 
udokumentowanych i potwierdzonych przez Kościół 
wydarzeń związanych z Eucharystią. Pierwsze z nich 
wydarzyło się już w III wieku n.e., ostatnie miało 
miejsce w obecnym Tysiącleciu. Miały miejsce na 
całej naszej planecie, a kilka z nich nawet w naszej 
Ojczyźnie. Najwięcej we Włoszech i Hiszpanii. Ich 
cechą wspólną jest to, że Bóg w Sobie znany sposób 
objawia nam Swoją obecność w Najświętszym 
Sakramencie. Przejawem tej obecności jest najczęściej 
krwawiąca Hostia zamieniająca się w Żywe Ciało, 
rzadziej wino przemienione w Krew, czasami 
niezwykłe Światło bijące od Hostii. Cuda te nie były 
i nie są „zarezerwowane” dla wąskiego grona osób, 
większość z nich wydarzyło się w obecności wielu 

świadków, niektóre możemy naocznie sami zobaczyć 
nawet dzisiaj, wystarczy tylko wsiąść w samochód lub 
samolot. Przyjrzyjmy się bliżej kilku z nich. Wybrałem 
te, które albo wywarły przeogromny wpływ na nasze 
życie religijne ale i te które, było dane ujrzeć niektórym 
z nas.

Cud Eucharystyczny w Bolsenie.
  
W swojej pielgrzymce do Rzymu w miejscowości 
Bolsena zatrzymał się czeski kapłan Piotr z Pragi. 
Chciał odprawić w tej miejscowości Mszę Świętą 
przy grobie św. Krystyny. Były to czasy szerzącej się 
herezji. Stąd i w jego duszę wkradły się wątpliwości 
co do cudownego Przeistoczenia.  W czasie, gdy 
podniósł Hostię, po jego rękach spłynęła obficie Krew 
spadając na korporał i obrus na ołtarzu. Przerażony 
ksiądz na oczach wiernych przerwał Mszę i udał się 
w kierunku Zakrystii, lecz spadająca Krew dodatkowo 
spadła na posadzkę. Co ciekawe, Hostia nie zmieniła 
swojej postaci, dalej pozostając w formie okrągłego 
opłatka. Wieść rozeszła się szybko. Wszak było wielu 
świadków tego wydarzenia. Dotarła wreszcie do 
papieża Urbana IV, będącego wówczas w pobliskim 
Orvieto. Wysłał on szybko swoich przedstawicieli: 
biskupów, kardynałów i teologów, wśród których 
był prawdopodobnie św. Tomasz z Akwinu oraz św. 
Bonawentura. Teologowie potwierdzili prawdziwość 
cudu, a Relikwię w uroczystym orszaku zaniesiono 
Ojcu Świętemu. Ten, nie czekając, wyszedł naprzeciw, 
i tak doszło do  spotkania nad brzegiem rzeki Rio 
Chiaro. Papież widząc relikwie, na znak głębokiej 
pobożności ukląkł, płacząc ze wzruszenia. Następnie 
wziął korporał z Hostią i ukazał relikwie licznie 
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zgromadzonym wiernym. To wydarzenie uznaje się 
za początek odprawiania procesji ku czci Ciała i Krwi 
Pańskiej w święto Bożego Ciała. 
Dziś w Orvieto stoi monumentalna i okazała 
bazylika – arcydzieło architektury gotyckiej, w której 
przechowywane są Relikwie. 

Cud Eucharystyczny w Lanciano. 

Cud ten zdarzył się w VIII stuleciu w małym kościółku 
pod wezwaniem świętego Legoncjana. Jak miało 
to miejsce na przełomie wieków często, tak i w tym 
przypadku, cud zdarzył się z powodu wątpliwości 
pewnego mnicha bazyliańskiego w prawdziwą 
obecność Pana Jezusa w Eucharystii.
Podczas odprawiania przez niego Mszy św., po 
dokonanej konsekracji, hostia stała się Ciałem, a wino 
przemieniło się w żywą Krew krzepnąc w pięć 
nierównych i rożnych co do kształtu i wielkości grudek.
Hostia - Ciało, jak to dziś można bardzo dobrze 
obserwować, jest wielkości dużej hostii aktualnie 
używanej w kościele obrządku łacińskiego. Jest lekko 
brunatna i staje się różowa, jeśli oświetli się ją od strony 
tylnej. Skrzepnięta krew ma kolor ziemisty, zbliżony 
do żółtego koloru ochry.
Ciało jest obecnie przechowywane w artystycznej 
srebrnej monstrancji. Krew zaś – w ampułce z kwarcu.
Oczywiście zachowane Ciało i Krew poddano 
badaniom. Po wielu badaniach kościelnych, podjęto 
także badanie naukowe. Dokonał go sławny 
uczony, prof. Odoardo Linoli, specjalista anatomii 
i histologii patologicznej oraz chemii i mikroskopii 
klinicznej. Współpracował z nim prof. Ruggero 
Bertelli z uniwersytetu w Sienie. Analizy wykonane 
z bezwzględną ścisłością naukową i potwierdzone 
szeregiem fotografii zrobionych przy pomocy 
mikroskopu, zostały podane do wiadomości publicznej 
przez prof. Linoli. Ogłosił je w Lanziano 4 marca 1971 r. 

Badania wykazały:
Ciało jest prawdziwym ciałem. Krew jest prawdziwą 
krwią. Ciało stanowią tkanki mięśnia sercowego 
(miocardium). Ciało i Krew należą do gatunku 
ludzkiego. Ciało i Krew mają tę samą grupę krwi 
(AB). W Krwi odnalezione zostały proteiny z takimi 
stosunkami procentowymi, jakie znajdują się w obrazie 
osoczo - proteinowym normalnej, świeżej krwi.
W Krwi odnaleziono także minerały: chlorki, fosfor, 
magnez, potas, sód i wapń.
Dobra konserwacja Ciała i Krwi, pozostawionych 
w stanie naturalnym przez dwanaście wieków 
i wystawionych na działanie czynników 
atmosferycznych i biologicznych, jest zjawiskiem 
nadzwyczajnym, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę 
fakt, że w tkankach mięśnia sercowego, z których się 
składa Ciało Cudownej Hostii nigdy nie znaleziono 
żadnych śladów soli lub materiałów konserwujących, 
używanych nawet w dawnych czasach w celach 
mumifikacji. Krew zaś, gdyby była wzięta z martwego 
ciała szybko uległaby rozkładowi.
Ostatecznie można powiedzieć, że nauka dała 
odpowiedź pewną i wyczerpującą o prawdziwości 
Cudu Eucharystycznego z Lanciano. 

Cud Eucharystyczny w Siennie.

14 sierpnia 1730 roku grupa nieznanych sprawców 
wtargnęła do kościoła św. Franciszka w Siennie 
i dokonała kradzieży puszki z 351 konsekrowanymi 
Komunikantami. Znaleziono je 3 dni później zupełnie 
przypadkowo w skrzynce na jałmużnę. Po ich 
nabożnym oczyszczeniu i zidentyfikowaniu odbyło 
się wielkie nabożeństwo ekspiacyjne połączone 
z uroczystą procesją. Komunikanty wróciły do 
kościoła, z którego zostały wykradzione. Nikomu 
nie przyszło do głowy, aby podać je kiedyś wiernym. 
Może dlatego, że były traktowane jako wyjątkowe. Po 
pewnym czasie stwierdzono, że mimo upływu czasu, 
nie ma na Nich żadnych śladów zmian. Wciąż pozostają 
jak nowe. To cudowne zjawisko trwa do dzisiaj. 
Na przełomie blisko 300 lat były wielokrotnie badane 
przez naukowców, werdykt zawsze był podobny: 
„Święte Hostie są wciąż świeże, nienaruszone, fizycznie 
niezepsute, chemicznie również i nie przedstawiają 
żadnego zarzewia zepsucia”. 
Wykonano nawet eksperyment polegający na 
umieszczeniu w pobliżu Cudownych Hostii,  puszki 
z kilkoma niekonsekrowanymi hostiami na okres 
10 lat. Wyniki tego eksperymentu  były takie, jak 
się spodziewano: w puszce zastano robaki i gnijące 
kawałki. 
W 1951 kolejny raz dokonano kradzieży. Tym razem 
złodzieje ukradli kielich z kryształu górskiego wraz 
z cennymi ozdobami, wysypując przy tym święte 
Hostie w rogu marmurowego tabernakulum. 
Hostie są dostępne dla pielgrzymów do dnia dzisiejszego, 
przechowywane są w kościele św. Franciszka, w 1980 
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roku oddał im cześć Jan Paweł II. 

Cud Eucharystyczny w O’Cebreiro.

W roku 1300, w tej niewielkiej hiszpańskiej 
miejscowości, pewien kapłan odprawiał mszą świętą. 
Była zima. Wiał silny wiatr. Celebrans sądził, że na 
mszę nikt nie przyjdzie, więc chciał ją odprawić jak 
najszybciej. Był to dość osobliwy zakonnik, bo nie 
wierzył w żadną prawdziwą obecność Chrystusa 
w Hostii. W tym dniu pomylił się, ponieważ na 
sprawowaną przez niego mszę przybył jeden chłop, 
Juan Santin, a tuż po wypowiedzeniu słów konsekracji 
Hostia przemieniła się w Ciało, a wino w Krew, która 
na dodatek wypłynęła z kielicha i poplamiła korporał. 
Wydarzenie to miało tak wielkie znaczenie i odbiło 
się tak szerokim echem, że dwóch papieży: Innocenty 

VIII oraz Aleksander VI wydali z tej okazji specjalne 
bulle papieskie.
Przez długi czas Hostia zamieniona w Ciało 
pozostawała na patenie. Dopiero królowa Izabela 
poleciła wykonać drogocenny relikwiarz ze szkła, 
którego możemy oglądać do dzisiaj. 
Co roku święte relikwie noszone są w procesji Bożego 
Ciała oraz w uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

Cud Eucharystyczny w Sokółce. 

Cud eucharystyczny wydarzył się w 2008 r. 
W czasie porannej Mszy 12 października kapłanowi 
rozdzielającemu Komunię Świętą upadł na stopień 
ołtarza konsekrowany komunikant. Ksiądz przeniósł 
hostię do naczynia z wodą (vasculum), by mogła 
się rozpuścić. – Takie są procedury, że komunikant 
umieszcza się w naczyniu, które służy kapłanowi do 
obmywania palców po udzieleniu Komunii Świętej 
– mówi s. Julia Dubowska, zakrystianka, pierwszy 
świadek cudu. – Komunikant może rozpuszczać 
się kilka dni, więc przeniosłam vasculum do sejfu 
w zakrystii. Początkowo zaglądałam codziennie, 
a potem zapomniałam.  Kiedy 19 października, 
w niedzielę misyjną, otworzyłam sejf, by sięgnąć po 
jakąś potrzebną rzecz, poczułam zapach kwaszonego 
chleba. W vasculum zobaczyłam prawie rozpuszczony 
komunikant z lśniącą jak żywa, czerwoną plamką jakby 
lekko skrzepniętej krwi, wielkości paznokcia. Resztka 
śnieżnobiałego komunikantu była zespolona z plamką 
krwi, jakby przyfastrygowana nicią – opowiada siostra.
Po 10 dniach naczynie z komunikantem przeniesiono 
do kaplicy w sąsiadującej z kościołem plebanii. 
Komunikant został położony na korporale 
i umieszczony w tabernakulum. W styczniu 2009 r. 
abp Edward Ozorowski polecił poddać komunikant 
badaniom patomorfologicznym. 
W czasie pobierania próbki nierozpuszczona 
część komunikantu była już wtopiona w tkaninę. 
Krwistobrunatna struktura fragmentu była tak 
samo wyraźna jak, na początku, jedynie w sposób 
naturalny zeschnięta i krucha. Badania niezależnie 
wykonali prof. Maria Sobaniec-Łotowska i prof. 
Stanisław Sulkowski, patomorfolodzy z Uniwersytetu 
Medycznego z Białegostoku. Wyniki pokrywały 
się: badany fragment przybrał postać tkanki mięśnia 
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sercowego człowieka w stanie agonii.

Takich cudów (jak wspomniałem na wstępie) było około 
160. Jest na ten temat szeroka i obszerna literatura, 
bardzo dużo informacji można znaleźć na witrynach 
internetowych. To oczywiste, że ten wywód jest tylko 
zachętą do sięgnięcia do tych źródeł, do poznania 
specyfiki Objawień i ich wpływu na ludzkie umysły, na 
ludzkie zachowania, wreszcie na ludzką historię. Cuda 

te są kolejnym potwierdzeniem Bożej obecności wśród 
nas, powinny nas utwierdzić w przekonaniu co do 
prawdziwości naszej wiary i ukoić nasz ból i cierpienie 
w chwili śmierci oraz wyeliminować strach i obawę 
przed Ostatecznością.

Sławomir Gołąbek
Stowarzyszenie „Święty Jacek”

Otoczmy troską Ziemię...

Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia, 
 świat i jego mieszkańcy. 
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps.24)

Świat żyje coraz szybciej. Dokąd zmierza? W dobrych 
i złych kierunkach. Niestety, także w stronę 
ekologicznej zagłady. Stan środowiska  dramatycznie 
się pogarsza i światu grozi katastrofa, jeśli ochrona 
przyrody nie stanie się najważniejszym zadaniem  
ludzkości. Problem ochrony środowiska jest dziś 
tak palący w skali całej Ziemi (a w Polsce uważanej 
za jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów 
na świecie w szczególności), że jego rozwiązanie 
wymaga odwołania się do poczucia odpowiedzialności 
wszystkich ludzi i konieczności przemiany ich 
świadomości. 
Całe stworzenie ziemskie i człowiek zaistniało „dla 
chwały Bożej”. Bóg dobrocią swoją stworzył wszystko 
z nicości „...a widział, że wszystko co uczynił było 
bardzo dobre.”(Rdz 1, 31)

Ten, kto pochwala dzieło – uwielbia artystę!
Jakżebym Twego dzieła mógł nie wielbić w słowie
Boże wielki stworzenia? Tyś tylko jest mistrzem
A myśmy czeladnicy i prości uczniowie!

Dumne jest Twoje dzieło, Twórco srebrnych mgławic, 
Niemowlęcego jęku, ślimaków i pszczół –
Ciebie zbłąkana mrówka, ranny wróbel sławi
I kołowrót wieczysty planetarnych kół!, (...)

Już w raju Bóg uczynił człowieka stróżem wszelkiego 
stworzenia i oddał mu w posiadanie całą ziemię. Do 
stworzonych przez siebie mężczyzny i niewiasty 
powiedział: „Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną.” (Rdz 1, 
28)
Misja człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo 
Boga nie powinna jednak ograniczać się do panowania 
nad przyrodą, ale również – a nawet przede wszystkim 
do wzięcia odpowiedzialności za jej stan. 

• Pomyśl o tym: nie posiadasz Ziemi – jesteś tylko 
jej stróżem.

• Rozbudzaj w swoich dzieciach miłość do natury. 
• Rozważ, że ludzkość może wprawdzie używać 

technologii, lecz raz zniszczonego życia nie można 
stworzyć na nowo.

• Znajdź w swoim cotygodniowym dniu 
wypoczynku czas, aby żyć ze światem a nie tylko 
go używać.

W sprawie ochrony środowiska wypowiadało się 
wiele uznawanych autorytetów, w tym także Kościół, 
między innymi poprzez listy i wystąpienia papieży.
 Problemy ekologiczne były dla świętego Jana Pawła 
II jednymi z najważniejszych współczesnych wyzwań 
ludzkości. 
„Zwracam się do wszystkich ludzi w całej Ojczyźnie, 
gdyż degradacja środowiska naturalnego jest coraz 
większa. Przyroda cierpi z powodu człowieka. Tu 
także chodzi o siódme przykazanie „ Nie kradnij”. 
Woda, powietrze, ziemia,  las, zwierzęta, rośliny 
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zostały stworzone przez Boga i zasługują na szacunek 
ze strony człowieka. (5.06.1991)
Święty Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, że człowiek 
wykorzystując przyrodę i naruszając jej równowagę, 
niszczy ją.
Źródłem degradacji środowiska naturalnego jest  „ 
panoszenie się” człowieka w stworzonym przez 
Boga świecie ( wypalanie traw, wycinanie drzew, 
zaśmiecanie lasów i rzek, palenie śmieci i plastiku).

Zniszczenie środowiska stanowi podstawowe 
zagrożenie dla życia człowieka. Wiąże się ściśle
z wywoływaniem chorób cywilizacyjnych zwłaszcza 
nowotworowych, układu krążenia, dróg oddechowych, 
zaburzeń psychicznych.

„Warunkiem zdrowia i przetrwania człowieka
 jest zdrowe środowisko, w którym żyje.” (Hipokrates)

Jako przykład do naśladowania święty Jan Paweł 
II przywołuje postać świętego Franciszka z Asyżu, 
którego w 1979 roku ogłosił patronem ekologów. 
„Franciszek – daje chrześcijanom przykład 
prawdziwego i pełnego szacunku dla całego stworzenia.
Uważał przyrodę za przedziwny dar Boży ofiarowany 
ludziom. Przeżywał wszystkie dzieła Stwórcy i jak 
gdyby z Bożego natchnienia wyśpiewał przepiękny 
Hymn stworzenia.” (JP II) 

(...) Pochwalony bądź Panie mój, przez siostrę naszą 
Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa

i rodzi różne owoce z barwnymi kwiatami i ziołami (...).

 Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił przyrodzie wiele 
miejsca i uwagi w swoim nauczaniu. Wzywał ludzkość 
do działań ekologicznych mających na celu zatrzymanie 
tempa dewastacji środowiska przyrodniczego i uważał 
te działania za najważniejsze współczesne  wyzwania 
ludzkości.
W czerwcu 1999 roku mówił: „Degradacja środowiska 
godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi 
przez  Boga – Stwórcę, jako nieodzowne dla jego 
życia i rozwoju (...). Trzeba zatem uświadomić sobie, 
że istnieje ciężki grzech przeciwko środowisku 
naturalnemu, obciążający nasze sumienia, rodzący 
poważną odpowiedzialność przed Bogiem – Stwórcą.”

Nie zabijaj niczego co żyje!
Pozwól żyć i cieszyć się
światłem
i życiem
ptakom i kwiatom i dzieciom...
Życiu każdemu pozwól żyć!

Nie zabijaj przyrody – ona żyje, leczy, kocha. Bądź 
mądry – nie zabijaj! 
(M. Ostrowska)

Elżbieta Sańpruch
Stowarzyszenie „Święty Jacek”

O poście

Wielki Post już za nami, ale czy to oznacza, że na dłużej mamy „wolne” od umartwień? Co oznacza post? Jak 
powinniśmy obecnie wzmacniać swoją wiarę? Czy tradycje i obyczaje dawnych lat są nam dziś potrzebne?

Drogowskazy życia
W sprawie obchodów roku liturgicznego i w sprawie 
świąt nakazanych Kościół nauczający wydał szereg 
zarządzeń. Skrótowo są one zebrane w pięciu 
przykazaniach kościelnych. Aktualna ich wersja 

zatwierdzona dla Polski przez Kongregację Nauki 
Wiary ma następujące brzmienie:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć 
we Mszy świętej i powstrzymać się od prac 
niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu 
pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, 
przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty 
powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

Zostały one spisane dla większej przejrzystości, 
co ma prowadzić do kształtowania spokoju sumienia, 
który niejednokrotnie zakłócały pytania o przyczynę 
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usprawiedliwiającą np. nieobecność na Eucharystii 
z powodu pracy zawodowej, udział w piątkowych 
zabawach czy imprezach firmowych. 
Episkopat Polski  interpretując szczegółowo 
przykazania kościelne wystosował  do wiernych List 
z dnia 21 października 2003 r. Do zagadnienia postu 
odnosi się IV przykazanie, które reguluje Kodeks 
prawa kanonicznego z 1983 r. A w nim czytamy: 
„Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani 
są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby 
jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie 
pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni 
pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób 
szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, 
podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze 
wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza 
zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie 
z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów” 
(kan. 1249). W tym kodeksie znajdziemy również 
zapis: „W Kościele powszechnym dniami i okresami 
pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas 
wielkiego postu” (kan. 1250). A według kan. 1251 
„Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych 
pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji 
Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki 
całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś 
uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post 
obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki 
i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 
Zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu 
Plenarnego, zachęca się także do zachowania 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w wigilię 
Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy 
charakter tego dnia w Polsce. 
W tradycyjnym katolicyzmie post ścisły obowiązuje 
w środę popielcową, piątki i soboty Wielkiego Postu, 
w Suche Dni, w Wigilię Zielonych Świąt i Bożego 
Narodzenia, oraz 7 grudnia.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje 
wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post, 
czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje 
wszystkich między 18 i 60 rokiem życia. 
O ile nie będzie możliwym zachowanie 
wstrzemięźliwości w piątek przez katolika należy 
podjąć inne formy pokuty. 
Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we 
wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu. Episkopat 
przypomina w ten sposób wszystkim uczestnikom 
zabaw oraz tym, którzy je organizują, by uszanowali 
dni pokuty, a zwłaszcza czas Wielkiego Postu. 

Post okazją szukania i zwrócenia się do Boga
Post to również dobrowolnie podejmowane przez 
wiernych postanowienia odmawiania sobie określonych 
przyjemności, czy też pewnych rodzajów jedzenia albo 
ograniczania jego ilości.
W tradycji katolickiej obowiązuje nas także post 
eucharystyczny. Jest to świadome przygotowanie się 
do udziału we Mszy Świętej. Starsi parafianie pewnie 

pamiętają surowe wymagania wobec przystępujących 
do stołu Pańskiego. „Dziś problemem dla wielu jest 
powstrzymywanie się od pokarmów na godzinę przed 
przyjęciem Komunii św. (zwykła woda nie łamie postu, 
a dla chorych czas ten wynosi 15 minut). Smutne 
światło na to wymaganie elementarnego szacunku dla 
Jezusa rzuca fakt, że wielu z nas (nie tylko najmłodsze 
dzieci!) je tylko… raz dziennie (czyli bez przerwy) 
i nawet podczas modlitwy w świątyni potrafi żuć gumę, 
gdy już nic innego nie ma do dyspozycji. Osiągnięciem 
(?!) w pewnej polonijnej wspólnocie w Holandii stało 
się to, że dzieci nie rozwijają już czekoladek podczas 
przeistoczenia! Zaś przy wejściu do paryskiej katedry 
Notre Dame w kilkunastu językach (w tym pismem 
obrazkowym) pokazane jest, co wchodzący do tej 
szacownej świątyni mają zrobić z papierosami. Czy 
i w tym względzie będziemy gonić Europę?” pisze  
Ks. A. Radecki  w „Eucharystycznym savoir – vivre” 
Uporządkowaniem obyczaju postu zajęli się duchowni, 
natomiast Pismo Święte nie nakazuje chrześcijanom 
pościć. Post nie jest czymś, czego żąda Bóg, lub czego 
od nas wymaga. Ale Biblia ukazuje ten czas jako coś 
dobrego, co będzie dla nas korzyścią, i czego się od nas 
spodziewa. W Dziejach Apostolskich przeczytamy, że 
wierzący pościli przed podjęciem ważnych decyzji 
(zob. Dzieje Apostolskie 13:4; 14:23). Prorokini 
Anna łączyła post z modlitwą (zob. Ewangelia wg 
św. Łukasza 2, 37), podobnie jak  „Uczniowie Jana 
dużo poszczą i modły odprawiają” (Ewangelia wg św. 
Łukasza 5:33). Często w czasie postu powstrzymujemy 
się dodatkowo od posiłków, zapominając o modlitwie. 
W dniach postu nakazanego powinniśmy przestać 
patrzeć na rzeczy, które w tym świecie przyciągają 
naszą uwagę i zwrócić swoją uwagę na Boga. Post jest 
próbą pokazania Bogu, i sobie samemu, że oddajemy 
Mu swoje życie. Wtedy będziemy mogli zrozumieć 
co oznaczają słowa „Przyjdź Królestwo Twoje! Bądź 
wola Twoja!”. Post pomaga na nowo spojrzeć na swoje 
dotychczasowe życie i cele życiowe oraz odnowić więź 
z Bogiem. Gdy oderwiemy oczy od tego, co dzieje się 
na tym świecie, lepiej skupimy się na Chrystusie. 
Post ma zmieniać człowieka, nie Boga. 
To ma być czas pełnym pokory i radosnej postawy. 
Ewangelia wg św. Mateusza 6, 16-18 mówi: „Kiedy 
pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. 
Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, 
że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali 
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę 
i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale 
Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie.” 
Ksiądz prałat Jan Sikorski, ojciec duchowy kapłanów 
archidiecezji warszawskiej, stwierdził w jednym 
z wywiadów:  „Radość musi być nie tylko zewnętrznym 
znakiem, ale powinna wypływać z uporządkowania, 
z ładu, który jest wewnątrz nas i wtedy rodzi radość. 
Tak więc post nigdy nie jest tylko okresem smutku, 
przygnębienia, broń Boże! Jest to czas poważny, 
który poprzez pewną pracę wewnętrzną, również 
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i ascezę, prowadzi do radości. O tym nie wolno nigdy 
zapominać!”
Istnieją również okoliczności, gdy post podejmowany 
jest z powodu przykrych doświadczeń życiowych. Nie 
są to chwile ani radosne ani budujące. Jest to sposób 
„ukorzenia (lub umartwienia) swojej duszy”, przy 
wtórze łez i innych wyrazów bólu. Pości się w obliczu 
nadciągającego nieszczęścia, aby wybłagać u Boga 
jego oddalenie albo po tym, gdy nastąpiło, by je 
opłakiwać (żałoba), lub też uniknąć jego pogorszenia 
bądź wystąpienia w przyszłości.
Post to przede wszystkim wyrzeczenie się tego, 
co przeszkadza w większym skupieniu się na Bogu 
(zob. 1 List św. Pawła do Koryntian 7, 1-5). Powinien 
być ograniczony w czasie, zwłaszcza wtedy, kiedy 
dotyczy on wstrzymania się od jedzenia, ponieważ 
zbyt długi okres bez jedzenia jest szkodzi zdrowiu, 
gdyż celem nie jest ukaranie naszego ciała – Bożego 
dzieła, ale ma pomóc skupić się na Bogu.
Niech te rozważania zmobilizują naszą wiarę, 
ukształtują i pogłębią życia religijne, co pozwoli 
na przeżywanie w duchu prawdziwej radości świąt 
chrześcijańskich.

Post na tle wieków
Przez wieki Kościół katolicki honorował prawo 
zwyczajowe i pozostawiał dużą swobodę w ustalaniu 
zasad, na jakich poszczono. To właśnie dlatego 
podejście do postów oraz tradycje z nimi związane 
w wielu krajach tak bardzo się różnią. 
Post jako jeden ze sposobów zbliżenia się do Boga 
istnieje w naszej religii od samego początku. 
Początkowo Wielki Post trwał zaledwie... czterdzieści 
godzin przed Wielkanocą (obejmował tylko Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę) – było to symboliczne 
odniesienie do czterdziestodniowego Postu 
Chrystusa na pustyni. W III wieku poszczono już 
cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę 
czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz 
czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce 
z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni. 
Niedziele, jako dni świąteczne, nie były nigdy do niego 
wliczane. W VII wieku Kościół katolicki za początek 
postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. 
Od 1570 r. Środa Popielcowa stała się oficjalnym 
początkiem Wielkiego Postu. W XI wieku papież 
Urban II wprowadził posypanie głowy popiołem 
do zwyczajów Kościoła Katolickiego. Mogli w nim 
uczestniczyć wszyscy wierni, a nie tylko pokutnicy. 
Papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu przypisuje się 
wprowadzenie okresu przygotowującego do wielkiego 
postu – przedpościa (czasu Siedemdziesiątnicy), 
rozpoczynającego się na dziewięć tygodni przed 
Wielkanocą i obejmującego trzy kolejne niedziele 
przed Środą Popielcową: Niedziela Siedemdziesiątnicy 
(zwana także Niedzielą Starozapustną), Niedziela 
Sześćdziesiątnicy (zwana także Niedzielą Mięsopustną) 
i Niedziela Pięćdziesiątnicy (zwana także Niedzielą 
Zapustną). 

Aktualnie przedpoście obchodzi się w Kościele 
katolickim w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego 
oraz przez luteranów, mariawitów i anglikanów.
Na tle Europy Polska jawi się pod względem tradycji 
postnych niezwykle ciekawie i malowniczo. Już 
niemiecki dziejopis Thietmar z Merseburga zwracał 
uwagę na dużą ilość postów w kraju Bolesława 
Chrobrego. W swojej kronice podaje on, że w czasach 
pierwszych Piastów nieprzestrzeganie postnych 
zakazów było surowo karane przez wybijanie zębów. Ta 
dotkliwa kara była jednak lżejsza niż w średniowiecznej 
Anglii, gdzie za podobne przewinienia karano na 
gardle…

Dawne tradycje
Źródła podają, że zawsze przed rozpoczęciem postnych 
okresów bawiono się. W staropolskiej Rzeczypospolitej 
postną środę poprzedzał tzw. podkurek, maślana, 
obfita kolacja, spożywana w ostatni wtorek karnawału. 
A potem… gospodynie chowały w zakamarkach 
swoich domostw wielkie patelnie – symbol tłustego 
i obfitego jadła, przyrządzały postny żur, który miał 
przez najbliższy okres być częstą potrawą na chłopskim 
stole, na królewskim dworze, a także po szlacheckich 
domach. A mięsa zastępowane były (jednak tylko 
w bogatszych dworach i na dworze królewskim) 
rybami. Przyrządzano je na różne sposoby. Aby się 
nie znudziły (jeszcze do niedawna w Polsce poszczono 
ok. 120 dni w roku) robiono z nich różnorakie wędliny. 
Jeden z zapisków mówi, że aby urozmaicić postną 
kuchnię, przyjęto, że rybą jest wszystko to, co żyje 
w wodzie. I tak jako rybę na stołach staropolskich 
zjadano… kaczkę! Bogaci arystokraci spożywali 
mleczko migdałowe zamiast tradycyjnego nabiału 
pochodzenia zwierzęcego. Ci, którzy nie mogli obejść 
się bez jajek, zajadali wydmuszki wypełnione owym 
mlekiem migdałowym. Wieczerzom wielkopostnym, 
u bardziej uboższych towarzyszyło grzane piwo 
pite z grzankami chleba posypanymi kminkiem 
i przysmażonymi w oliwie na rożnie. 
W czasie postu chleb smarowano powidłami lub 
maczano go w oliwie. Podawano śledzie bez śmietany. 
Kawa również była bez śmietany i bez cukru, za to 
z palonych żołędzi. Piło się herbatę lipową, zamiast 
deserów podawano mało słodkie ciastka zwane 
„wiekuistymi”, gdyż można je było jeść w pół roku po 
upieczeniu.
Ponadto by bardziej odczuć czas pokuty zasłaniano 
obrazy i lustra, ponieważ kojarzyły się one 
z niepotrzebnym zbytkiem. Do skrzyń i komód chowano 
bogate stroje, balowe suknie, chowano dziecięce 
zabawki zostawiając tylko te najbardziej zniszczone, 
a zamiast baśni czytano im żywoty świętych. Do 
skrzyni chowano także różne instrumenty muzyczne, 
których na co dzień używano. Skrzynię tę wynoszono 
następnie z izby bawialnej, gościnnej, na strych lub do 
komórki. Kobiety na sześć postnych tygodni zdobiły 
się czarnymi agatami albo drobiazgami z hebanu 
i onyksu w srebrze.
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Unikano żartów. W czas postu nie wypadało grać 
skocznych polek i mazurków. Jeśli już, to smętne 
dumki i nokturny. Zamiast wesołych piosenek 
śpiewano pieśni pasyjne i Gorzkie Żale (te ostatnie 
w XVIII stuleciu). Nie urządzano hucznych zabaw we 
dworach, miast tego starano chodzić do pobliskiego 
kościoła na Drogę Krzyżową i inne nabożeństwa 
pasyjne – zwłaszcza do usytuowanych przed 
miejskimi murami klasztorów bernardyńskich, gdzie 
popularnością cieszyło się specjalne nabożeństwo 
Godzinek o Męce Pańskiej (najstarszy zachowany 
polski rękopis Godzinek pochodził z 1420 r., ale 
zaginął w czasie ostatniej wojny). W poszczególnych 
godzinach rozważano – pojmanie w Ogrójcu, sąd 
u Piłata, biczowanie i cierniem ukoronowanie, Drogę 
Krzyżową, ukrzyżowanie i śmierć na Krzyżu, zdjęcie 
z krzyża i złożenie do Grobu...

Post innych wyznań
Mariawityzm. Post we wspólnotach mariawickich 
opiera się głównie na nauce Kościoła katolickiego 
z początku XX wieku oraz na liście pasterskim 
arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego z dnia 
5 marca 1933 roku, w którym opisał fałszywą religijność 
i obłudną pobożność. Arcybiskup podkreślił, by post 
nie był delektowaniem się przez ludzi zamożnych 
w dniach postnych luksusowym jedzeniem „postnym” 
np. wyszukanymi rybami, kawiorem, owocami morza, 
które jest tak naprawdę obejściem postu. Według 
mariawitów prawdziwy post to powstrzymanie się od 
zbytków w pokarmach i napojach (jakości i ilości), 
zaspokojenie podstawowych funkcji organizmu 
pokarmem prostym, a wszelkie oszczędzone w ten 
sposób środki pieniężne winny być ofiarowane 
biednym lub instytucjom charytatywnym.
Kościół Starokatolicki Mariawitów zaleca swoim 
wyznawcom praktykowanie postu w środy i piątki, 
zwłaszcza w okresie wielkiego postu i Adwentu. 
Wierni powinni wstrzymywać się od spożywania 
pokarmów trzy godziny przed przyjęciem Komunii 
Świętej. 
Dodatkowo duchownych obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych w wigilię świąt Maryjnych.

Prawosławie. Człowiek w prawosławiu to jedność 
ciała i duszy. Kościół prawosławny zaleca, by ciało było 
kształtowane i utrzymywane w dyscyplinie tak samo 
jak dusza. Stąd prawosławny kalendarz liturgiczny 
poprzetykany jest dłuższymi lub krótszymi okresami 
postu, występującymi zwłaszcza przed dużymi 
świętami. W ciągu roku liturgicznego pojawiają cztery 
główne okresy długiego postu:
• Post Filipowy (przed świętem Bożego Narodzenia) 

– trwa czterdzieści dni.
• Wielki post – rozpoczyna się siedem tygodni przed 

świętem Paschy.
• Post Piotrowy – rozpoczyna się w poniedziałek, 

osiem dni po święcie Pięćdziesiątnicy, czas jego 
trwania waha się od jednego do sześciu tygodni.

• Post Uspieński (przed świętem Zaśnięcia 
Bogarodzicy) – trwa dwa tygodnie.

Oprócz tych czterech głównych okresów dniami 
postnymi są wszystkie środy (na pamiątkę zdradzenia 
Chrystusa przez Judasza) i piątki (dzień męki i śmierci 
Chrystusa na Krzyżu), a w niektórych monasterach 
również poniedziałki, z wyjątkiem okresu pomiędzy 
Bożym Narodzeniem a Epifanią, tygodni: Paschalnego 
i po święcie Pięćdziesiątnicy. Dniami postu są również 
święta Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września 
(27.09. według kalendarza gregoriańskiego), Ścięcia 
głowy św. Jana Chrzciciela – 29 sierpnia (11.09.) oraz 
wigilia Epifanii – 5 stycznia (18.01.) Wszystkie posty 
jednodniowe są postami ścisłymi. 

Protestantyzm. Post w Kościele ewangelickim to 
przede wszystkim postać etycznej postawy wobec 
drugiego człowieka. Właśnie czas pasyjny, poprzez 
skupienie, modlitwę i koncentrację na Słowie Bożym, 
ma umożliwić wierzącym weryfikację postaw, naprawę 
wyrządzonych innym szkód, wejrzenie w siebie, 
podjęcie zobowiązania życia na co dzień według 
wskazań Biblii. W środowiskach ewangelikalnych post 
rozumie się głównie jako proste powstrzymanie się od 
jedzenia czegokolwiek na co najmniej jeden dzień, 
a czasem i na więcej. Ale praktyki te nie są wymagane, 
gdyż nie wymaga ich literalnie Nowy Testament, 
natomiast zbory są o nich nauczane.

Islam. Według kalendarza muzułmańskiego ramadan 
jest miesiącem postu (saum): dorośli wyznawcy od 
świtu do zachodu słońca powstrzymują się od jedzenia, 
picia, palenia i życia seksualnego. Celem postu jest 
oczyszczenie ciała na przyjęcie ducha pobożności 
i sprawiedliwości. To czas obrachunku i refleksji.

Judaizm. Posty dotyczące wszystkich wyznawców 
obowiązują w przeddzień lub podczas określonych 
świąt oraz podczas rocznic tragicznych wydarzeń. Post 
trwa od wschodu do zachodu słońca lub od zachodu 
słońca do zachodu w dniu następnym w zależności od 
okazji. 
Podczas szabatu nie powinno się pościć, a w pewnych 
grupach post podczas tego święta surowo zabroniony. 
Posty indywidualne obchodzone są głównie w gronie 
rodzinnym. Przestrzegać powinny ich dzieci 
w rocznicę śmierci rodziców oraz młoda para podczas 
własnego ślubu.

Hinduizm. Tradycja nakazuje zachować post 
w ekadaśi, jedenasty dzień miesiąca księżycowego.

Katarzyna Radek
Stowarzyszenie „Święty Jacek”
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Nasze Zmartwychwstanie? 

Wielkanoc jest w Polsce i we wszystkich krajach o korzeniach chrześcijańskich największym, najbardziej 
duchowym, uroczystym, radosnym świętem. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Należałoby się jednak 
zastanowić, jaki w tych „krajach o korzeniach chrześcijańskich” jest stopień natężenia tej duchowości, 
radości, świadomości religijnej zmartwychwstania Pańskiego. Najbardziej znaną mi i bliską jest kultura 
anglosaska. Skorzystałam więc z tego doświadczenia, by podzielić się swymi spostrzeżeniami.

Wielkanoc w Wielkiej Brytanii to czas festiwali, 
ofiarowywania czekoladowych jajek, zabaw. 
Najbardziej znane to „egg hunt”, czyli polowanie 
na jajka. Rankiem w Niedzielę Wielkanocną dzieci 
szukają czekoladowych jajek schowanych przez 
rodziców w ogrodzie. Wygrywa to dziecko, któremu 
uda się znaleźć najwięcej łakoci. Inną popularną 
tradycją Wielkanocną w Wielkiej Brytanii jest 
„egg rolling”, czyli toczenie jaj. Turlanie jajka ma 
symbolizować odkrywanie kamienia do groty, w której 
spoczywało ciało ukrzyżowanego Jezusa. Ostatecznie 
wygrywa osoba, której jajko przetrwa zabawę. Jak 
widać zwyczaj ten ma chrześcijańskie odniesienie, 
ale niestety ostatnio zaskoczyłam pewnego młodego 
Anglika, kiedy mu o tym powiedziałam  Nie miał 
pojęcia o jakichkolwiek związkach tej tradycji ze 
Zmartwychwstaniem.
W dzisiejszych czasach Święta Wielkanocne mają na 
Wyspach charakter bardzo komercyjny. Są kojarzone 
przede wszystkim z licznymi wyprzedażami. 
W Poniedziałek Wielkanocny, już wczesnym rankiem 
przed domami towarowymi ustawiają się ogromne 
kolejki, aby wykorzystać przeceny, obniżki, promocje. 
Tak więc w drugi dzień świąt sklepy są już otwarte 
i przyciągają tłumy klientów.  
Również, główny symbol Wielkanocy w Zjednoczonym 
Królestwie, zajączek wielkanocny (Easter Bunny), nie 
ma zbyt wiele wspólnego chrześcijańskim zajączkiem 
wielkanocnym. Dla dzieci jest on przede wszystkim 
symbolem drobnych upominków w postaci słodyczy. 
Okres Wielkanocny to dla wielu mieszkańców 
Wielkiej Brytanii świetna sposobność do wyjazdu na 
krótkie wakacje- krajowe, bądź zagraniczne. Jest to dla 
nich przedłużony weekend, gdyż Wielki Piątek (Good 
Friday) jest już dniem wolnym od pracy (Bank Holiday) 
i wolne trwa do Poniedziałku (Easter Monday).
Oczywiście dla chrześcijan Niedziela Wielkanocna 
(Easter Sunday) jest ważnym dniem, jest symbolem 
początku nowego życia. Jednak badania socjologiczne 
pokazują prawdę, która nie napawa optymizmem. 
Szacuje się, iż chrześcijanie stanowią 46% 
społeczeństwa brytyjskiego, z czego tylko 6% stosuje 
praktyki religijne. 
Warto więc zastanowić się, czy i w naszym Kraju 
tendencja do komercjalizacji świąt ma miejsce?  Polska 
z pewnością lepiej wypada w podobnym zestawieniu 
statystycznym. Szczęśliwie, Kościół w Polsce wciąż 
zrzesza tłumy wiernych, świątynie wypełniają się 

ludźmi. To cudowne i budujące. Szanujemy symbole, 
tradycję i obrzędowość. W okresie Wielkiego 
Postu posypujemy głowy popiołem, uczestniczymy 
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich 
Żalach, w Niedzielę Palmową święcimy palmy. 
W Wielką Sobotę, przynosimy do świątyni pokarmy 
w pięknie udekorowanych koszyczkach, adorujemy 
Grób Pański. W czasie zmartwychwstania licznie 
gromadzimy się na porannej mszy świętej zwanej 
Rezurekcją. W domach spożywamy tradycyjne 
Śniadania Wielkanocne. Przykłady podtrzymywania 
tradycji i obrzędów Wielkanocnych można mnożyć. 
Zwyczaje, obrzędy, służą do wyrażenia religijnego 
usposobienia wiernych, sprzyjają pobożności, integrują 
społeczność parafialną. Ale czy kultywowanie tradycji 
i partycypowanie w uroczystościach kościelnych 
wystarczą, aby być człowiekiem rozeznanym w wierze? 
Z pewnością nie! Czesław Miłosz określił to zjawisko 
w następujących słowach „Polacy lubią obrzędy, ale 
nie lubią teologii”. A zatem warto zapytać: jaka jest 
nasza wiedza i świadomość religijna? Czy posiadamy 
argumenty pozwalające nam obronić naszą wiarę? 
Przeżyliśmy ostatnio najważniejsze święto w Kościele 
Katolickim – Zmartwychwstanie. Czym więc jest 
Ono dla każdego z nas? Czy  jest dla nas prawdziwą 
Paschą, czyli z języka hebrajskiego Przejściem? 
Po zmartwychwstaniu Ciało Jezusa przechodzi do życia 
wiecznego. Staje się nieśmiertelne, chwalebne, mocne,  
duchowe. A czy my zmartwychwstaliśmy z naszych 
grzechów? Czy odrzuciliśmy złość, gniew, kłótliwość, 
przekleństwa, oczyściliśmy nasze sumienia?
Przecież pierwszy krok do naszej przemiany może 
być bardzo mały: dobre słowo, które może dać komuś 
nadzieję, które może nieść przebaczenie; rozmowa, którą 
już dawno należało odbyć; prosty gest czułości, który po 
długiej ciemności lub samotności pozwala przeczuwać 
światło i bliskość. Pierwszy krok w życie wielkanocne 
może być małym krokiem, który po bolesnym smutku 
pozwoli oczekiwać na radość, po pogrzebanych 
nadziejach zbudzi miłość do życia!  Jeżeli chcemy, aby 
słowa ks. Malińskiego – „Chrystus zmartwychwstał, 
ale Wy w to nie wierzycie” nie brzmiały smutną 
prawdą, zaświadczmy o tym własnym życiem , 
otwórzmy się na owoce męki Chrystusa, na Jego łaski. 
Zmartwychwstańmy do nowego życia! Powstańmy 
przeciwko nieczułości między ludźmi! Przeciwko 
wzrastającej przemocy i brutalności naszego świata! 
Przeciwko materializmowi, komercji, pośpiechowi! 
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Spróbujmy się zatrzymać – nad sobą, nad innymi, 
a połączy nas pusty grób Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Pomóżmy sobie wzajemnie stać się ludźmi 
wielkanocnymi, ludźmi, którzy powstają z Jezusem. 
Nie naśladujmy biernie Zachodniej Cywilizacji 
z pełnymi sklepami, lecz bez Boga. Odważmy się 
przeżywać i okazywać naszą wiarę. 
Naszą dumą jest silna adoracja Boga i wiara, do której 
Jan Paweł II zachęcał nas w słowach :

„ Nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie 
szczyty, będziecie pośród tych, którzy pragną 
osiągać cele godne synów Bożych. UWIELBIAJCIE 
BOGA WASZYM ŻYCIEM.”

Alicja Staszewska 
Stowarzyszenie „Święty Jacek” 

Pomoc Kościoła dla „Solidarności” 
po wprowadzeniu stanu wojennego, na przykładzie regionu świętokrzyskiego

Latem 1980 r., kiedy przez Polskę przetoczyła się fala protestów robotniczych, duchowni w całym kraju 
odprawiali msze dla strajkujących, solidaryzując się z nimi, ale też tonując nastroje i wzywając do 
zachowania spokoju. Kościół katolicki w czasie legalnego funkcjonowania „Solidarności” wspierał opozycję, 
co uwidoczniło się także w województwie kieleckim. Podczas największego w regionie protestu w kieleckiej 
„Iskrze” we wrześniu 1980 r. na zbudowanym w ciągu kilku godzin ołtarzu odprawiona została msza 
święta. Również w innych częściach województwa księża stawali po stronie „Solidarności”. 

 Wszystkie tego typu wystąpienia były skru-
pulatnie odnotowywane w raportach Służby Bezpie-
czeństwa: Biskupi kieleccy oraz kler diecezjalny coraz 
szerzej włączali się w akcje organizowane przez „So-
lidarność”. Akcjom tego związku towarzyszyło demon-
stracyjne odprawianie nabożeństw, poświęcanie budyn-
ków będących siedzibami przedsiębiorstw i instytucji 
oraz szeroko zakrojona kampania wieszania krzyży… 
 13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego wprowadziła w Polsce stan wojenny. Za-
kończył się „karnawał wolności”, czyli okres legalne-
go funkcjonowania „Solidarności”. Narzucono szereg 
zakazów i ograniczeń, które utrudniały i tak niełatwe 
życie codzienne Polaków. Już w nocy z 12 na 13 grud-
nia uzbrojeni funkcjonariusze wkraczali do mieszkań 
członków „Solidarności” i innych organizacji opozy-
cyjnych, i zabierali osoby, które wcześniej wytypowano 
do izolacji. Z terenu obejmującego struktury Regionu 

Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” tylko w grudniu 
1981 r. internowano 312 osób. Zatrzymanych przewo-
żono głównie na „Piaski”, czyli do specjalnie utworzo-
nego ośrodka odosobnienia, zlokalizowanego na terenie 
kieleckiego aresztu śledczego. Rodziny internowanych, 
w pierwszych dniach stanu wojennego, nie wiedziały co 
dzieje się z ich najbliższymi. Dopiero z czasem stało się 
jasne, że najbardziej zaangażowani działacze, w jednej 
chwili stali się więźniami politycznymi.
 Lęk i niepewność jutra, odczuwali nie tyl-
ko działacze opozycji, ale także „zwykli” obywatele. 
W tym trudnym dla całego społeczeństwa okresie Ko-
ściół nie pozostał obojętny. Duchowni apelowali o wy-
ciszenie emocji i refleksje, aby nie dopuścić do rozlewu 
krwi, a jednocześnie dostrzegając skalę represji, anga-
żowali się w pomoc pokrzywdzonym. Szczególną opie-
ką objęte zostały osoby internowane oraz aresztowane 
ze względów politycznych i ich rodziny. W drugi dzień 
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świąt Bożego Narodzenia na terenie kieleckiego ośrod-
ka odosobnienia odprawiono pierwszą mszę. Interno-
wanym, jak na wojnie, udzielono absolucji generalnej, 
aby wszyscy mogli przystąpić do komunii świętej, co 
potęgowało wyjątkowy nastrój tych chwil. Odtąd msze 
organizowane były w „internacie” regularnie. 
 Rola Kościoła nie kończyła się jednak na odpra-
wianiu nabożeństw. Duchowni pomagali ofiarom stanu 
wojennego także w inny sposób. Po pierwsze stali się 
cennym źródłem wymiany prawdziwych informacji po-
między internowanymi i ich najbliższymi. Podkreślenia 
wymaga stwierdzenie „prawdziwych informacji”, gdyż 
Służba Bezpieczeństwa niejednokrotnie przekazywała 
rodzinom i samym internowanym fałszywe wiadomo-
ści, które miały na celu np. wymuszenie zeznań, nakło-
nienie do podpisania oświadczeń o lojalności lub zgodę 
na współpracę z SB. 
 Księża zaczęli też organizować pomoc mate-
rialną, która była w tym czasie niezwykle ważna, szcze-
gólnie dla rodzin pozostawionych bez ojców czy matek. 
Przygotowywano paczki żywnościowe, odzieżowe, 
lekarstwa, artykuły dla dzieci i inne rzeczy niezbędne 
do codziennego funkcjonowania. Z czasem działalność 
ta została sformalizowana. W maju 1982 r. utworzono 
w Kielcach Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym. 
Podczas zebrania organizacyjnego omówiono podstawy 
funkcjonowania oraz przydzielono konkretne funkcje 
osobom, które zgłosiły się do pomocy. Działalność roz-
winęła się bardzo szybko, choć oficjalnie komitet powo-
łany został dopiero 12 września 1982 r. Podstawowym 
założeniem organizacji była pomoc osobom represjono-
wanym przez komunistyczne władze, szczególnie zaś, 
osobom, internowanym, zwalnianym z pracy za przy-
należność do „Solidarności”, aresztowanym oraz ich 
rodzinom. Działalność ta nie ograniczała się jedynie do 
wydawania paczek. Prowadzono również poradnictwo 
w zakresie prawnym, pomoc medyczną i psychologicz-
ną. Wszyscy mogli też liczyć na wsparcie duchowe. 
W ramach organizacji działała także „apteka darów”, 
w której bezpłatnie realizowano recepty i wydawano 
wszelkie medykamenty.
 Warto zaznaczyć, że w tworzenie tej organiza-
cji zaangażowała się aktorka Maja Komorowska, która 
goszcząc w Kielcach udzielała członkom komitetu rad 
organizacyjnych, dotyczących działania tego typu in-
stytucji. 
Rozdawane towary pochodziły głównie z Europy Za-
chodniej. Przekazywały je najczęściej organizacje cha-
rytatywne kościelne i świeckie oraz prywatne osoby 
i instytucje. Istotnym elementem były także produk-
ty przywożone do siedziby organizacji bezpośrednio 
przez ludzi dobrej woli, którzy pragnęli pomóc osobom 
w trudnej sytuacji. Często miejscowi rolnicy dostarczali 
płody rolne, owoce, warzywa oraz mięso. W kościołach 
diecezji kieleckiej kilkakrotnie organizowane były też 
zbiórki pieniędzy na rzecz komitetu. W punkcie kon-
sultacyjnym dyżurowali prawnicy, lekarze, psycholog 
oraz duchowni. Zgłaszano się tu po pomoc prawną m.in. 
w zakresie pisania różnego rodzaju pism sądowych, 
wniosków, odwołań, można było zasięgnąć informacji 
o aktualnych przepisach prawnych, kodeksie pracy, pra-

wach pracowniczych i innych. 
 Stosunek społeczeństwa do działalności Bi-
skupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym był bardzo 
pozytywny. Służbie Bezpieczeństwa zależało jednak na 
tym, aby skompromitować poszczególne osoby, które 
w ten sposób mogłyby zostać wyeliminowane z dzia-
łalności podziemnej. W tym kierunku SB prowadziło 
kombinacje operacyjne: W działaniach specjalnych ma-
jących na celu rozbijanie jedności komitetu, osłabienie 
jego prężności i autorytetu planuje się wykorzystywać 
wszelkie fakty niezadowolenia z tendencyjnego rozdzia-
łu darów, wzajemne podejrzenia i pomówienia o czerpa-
ni korzyści z działalności w komitecie, chęć wybicia się, 
zajmowania liczących się pozycji. Mimo tego, że prze-
prowadzonych zostało szereg różnego typu podstępów 
i gier, nie zdołano udowodnić, iż członkowie BKPP do-
puszczają się jakichkolwiek czynów niezgodnych z pra-
wem. 
 Oprócz opisanej wyżej działalności charyta-
tywnej duchowni wspierali całe społeczeństwo, również 
członków „Solidarności” i innych organizacji opozycyj-
nych, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego pozo-
stali na wolności. Polegało to m.in. na organizowaniu 
mszy św. w intencji Ojczyzny i głoszeniu patriotycz-
nych kazań, w których przypominano, że Kościół stoi 
po stronie pokrzywdzonych i zawsze mogą oni liczyć 
na pomoc duchownych. Oczywiście komunistyczne 
władze uważnie śledziły sytuację na terenie całego wo-
jewództwa, a szczególnie poczynania „niepokornych” 
księży. 
 W styczniu 1982 r. w przesłanej do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych „Ocenie działań Komendy 
Wojewódzkiej MO w Kielcach w okresie stanu wojen-
nego”, w podpunkcie dotyczącym  „sytuacji wśród kleru 
i w środowiskach wyznaniowych” znalazła się informa-
cja o tym, że księża w większości apelowali o wycisze-
nie i przetrwanie tej trudnej sytuacji, jednak jak pisano: 
ze strony 7 księży parafialnych znanych już wcześniej 
z negatywnych postaw, odnotowano agresywne i wrogie 
wypowiedzi z ambony. Krytykowali oni decyzję o wpro-
wadzeniu stanu wojennego, akcje internowania oraz 
powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Da-
lej stwierdzono, że kieleccy biskupi, co prawda apelują 
o spokój i rozwagę, jednak często podkreślają koszmar 
stanu wojennego i to, że ludzie z tego powodu bardzo 
cierpią. Poza tym biskupi proszą o zwolnienie interno-
wanych. Zauważono też, że w rozmowach prywatnych 
daje się odczuć wyraz niezadowolenia z powodu wpro-
wadzenia stanu wojennego, głównie u biskupa Szymec-
kiego, który jak stwierdziło SB w przeszłości był silnie 
zaangażowany na rzecz „Solidarności”.
 W podobnym sprawozdaniu sporządzonym 
miesiąc później komendant wojewódzki MO rapor-
tował, że księża angażują się w pomoc internowanym 
i odprawiają nabożeństwa w ich intencjach. Ponadto za-
notowano wystąpienia biskupa Jana Gurdy i 5 innych 
księży, którzy krytykowali marksizm, istniejący stan 
wojenny i podkreślali niepewność jutra. W kolejnych 
sprawozdaniach podkreślano, że w wielu kościołach 
odprawiane są nabożeństwa w intencji „Solidarności”, 
podczas których wznoszone są modły za internowanych, 
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poległych w okresie stanu wojennego oraz za tych, któ-
rzy muszą podpisywać oświadczenia niezgodne z prze-
konaniami. Podano też informacje na temat księdza 
z parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach, 
który miał przekazywać uczniom podczas lekcji religii 
teksty „wrogich ulotek” z zaleceniem ich przepisywania 
i rozkolportowania.
 Nasilenie nieprzychylnych dla władz wypowie-
dzi księży nastąpiło podczas uroczystości organizowa-
nych 3 maja 1982 r. Zanotowano, m.in., że podczas na-
bożeństw księża mówili, iż władze doprowadziły naród 
do procesów skrajnych, odsunęły tych, którzy chcieli 
prawdziwej demokracji oraz, że rząd powinien jak naj-
szybciej nawiązać dialog z siłą, którą w Polsce jest „So-
lidarność”. Cykl „negatywnych kazań” został również 
wygłoszony w pierwszej dekadzie maja w Ostrowcu 
Świętokrzyskim podczas odbywających się tam reko-
lekcji. Biskup Szymecki podczas mszy w kieleckiej 
katedrze miał z kolei powiedzieć: wiemy, że kraj nasz 
znajduje się na krawędzi. Nie pytamy, kto do tego do-
prowadził, niech winni sami mają odwagę się przyznać. 
Zadaniem Kościoła jest budować pokój i zgodę.
 W kolejnych raportach znów pojawiają się in-
formacje na temat różnych „wybryków”. Np. w cza-
sie czerwcowej procesji z okazji święta Bożego Ciała, 
w Skarżysku Kamiennej niesiony był sztandar „Soli-
darności”, ufundowany przez członków tego związku 
z Zakładów Metalowych „Mesco”. Sztandar niosło 3 
byłych aktywistów. Przeprowadzone z nimi zostały roz-
mowy ostrzegawcze. Ponadto księża w parafiach św. Jó-
zefa w Skarżysku-Kamiennej i w Szewnej k. Ostrowca 
Świętokrzyskiego krytykowali stan wojenny. 
 13 czerwca 1982 r. w kieleckiej katedrze odby-
ła się msza w intencji internowanych, uwięzionych oraz 
zwolnionych z pracy członków „Solidarności”. Podczas 
nabożeństwa rozdawane były ulotki sygnowane przez 
NSZZ RI „Solidarność”, które nawoływały do orga-
nizowania akcji protestacyjnych, bojkotowania prasy 
i telewizji oraz zniesienia stanu wojennego i uwolnie-
nia internowanych. Podobne ulotki, wzywające do akcji 
protestacyjnych 13 dnia każdego miesiąca kolportowa-
no w kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach. W związ-
ku z tym biskup kielecki został wezwany na spotkanie 
z wojewodą i komendantem wojewódzkim MO, podczas 
którego tłumaczył, że kolportaż ulotek nie jest zależny 
od duchownych, gdyż świątynie są miejscami ogólno-
dostępnymi. Ponadto biskup prosił o zwolnienie osób, 
które zostały internowane podczas uroczystej konse-
kracji biskupa Mieczysława Jaworskiego, wyjaśniając, 
że była to przecież uroczystość kościelna, a nie manife-
stacja polityczna. 
 Z okazji drugiej rocznicy podpisania porozu-
mień gdańskich, 31 sierpnia w bazylice katedralnej bi-
skup Jaworski wygłosił kazanie, podczas którego mó-
wił, że życzylibyśmy sobie, aby podpisane umowy były 
realizowane z rozwagą i aby w naszym kraju domino-
wała prawda.  Po tym nabożeństwie wiernych wycho-
dzących z kościoła zaatakowało ZOMO. Według SB: 
Próby pokojowego rozładowania sytuacji nie powiodły 
się, w związku z czym użyte zostały środki przymusu 

bezpośredniego (gaz i pałki) i tłum został rozproszony. 
Funkcjonariusze SB w raporcie z oburzeniem podkreśla-
li „wyjątkowo negatywną” postawę niektórych duchow-
nych: księża oficjalnie wzywali funkcjonariuszy MO, 
by nie stosowali przemocy w stosunku do tych, którzy 
ich żywią. Dalej pisano, że w momencie, kiedy wierni 
znajdowali się przy budynku seminarium duchownego 
otwarte zostały bramy i księża zachęcali, aby ludzie się 
tam schronili, gdyż tam nie sięga już władza milicji. Po 
tych wydarzeniach zatrzymano 44 osoby, a wiele innych 
straciło pracę, lub musiała zapłacić kolegium. W związ-
ku z tym biskup Szymecki wydał komunikat, w którym 
prosił wiernych o przysyłanie do kurii informacji na 
temat wszelkich działań represyjnych, które związane 
były z tą sytuacją. Dane te miały stać się przedmiotem 
rozmów pomiędzy Rządem a Episkopatem Polski.      
 W kolejnych miesiącach nadal odprawiane były 
msze za Ojczyznę, podczas których głoszono patrio-
tyczne kazania. Zaczęły się też pojawiać krzyże z kwia-
tów, w których umieszczano ulotki i różnego rodzaju 
hasła oraz znak Polski Walczącej. Księża w czasie nabo-
żeństw zwracali się do młodzieży: nie bój się nieść krzy-
ża nie tylko w kościele, czy na ulicy. Nie bój się również 
w szkole. 
 W czerwcu 1983 r., do Polski przybył papież 
Jan Paweł II. W pielgrzymce uczestniczyły rzesze lu-
dzi, według SB z Kielecczyzny na spotkanie z Ojcem 
Świętym udało się około 200 tysięcy wiernych. Komu-
niści analizując panujące wówczas nastroje napisali, że 
w opinii dużej części mieszkańców województwa: wi-
zyta papieża raz jeszcze ukazała władzy miejsce i rolę 
Kościoła w społeczeństwie polskim, stanowiącego na-
dal siłę, z którą należy się liczyć…

Marzena Grosicka
Instytut Pamięci Narodowej
Delegatura w Kielcach

Bp Stanisław Szymecki

Aktorka Maja Komorowska
Aresztowania w okresie 
stanu wojennego

Bp Mieczysław Jaworski
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Historia Żydów ocalonych w Radlinie

Wśród wielu aspektów druga wojna światowa pociągnęła za sobą niemal całkowitą zagładę mniejszości ży-
dowskiej w Polsce. Od pierwszych dni prowadzenia działań zbrojnych wojska niemieckie, a następnie nie-
miecka administracja okupacyjna (struktury cywilne i wojskowo-policyjne) przystąpiły do fizycznej i sys-
tematycznej likwidacji narodu żydowskiego. Żydów ograbiono z majątków, pozbawiono praw i zamknięto 
w gettach, gdzie byli dziesiątkowani przez głód i choroby. Uwieńczeniem tych zbrodniczych działań była 
przeprowadzona w 1942 r. akcja Reinhardt – planowa deportacja do obozów zagłady i śmierć w komorach 
gazowych. 

Ogółem w czasie akcji Reinhardt wywieziono z dystryktu 
radomskiego (dystrykt radomski obejmował zasadniczą 
część przedwojennego województwa kieleckiego) 
niemal 360 tys. Żydów, a około 30 tys. w latach 1943-
1944 zginęło lub zostało zamordowanych w obozach 
pracy przymusowej, m. in. w skarżyskim Hasagu. 
Wielu Żydów, przeczuwając gotowany im los, uciekało 
z gett i transportów do obozów zagłady, i próbowało 
ukryć się po aryjskiej stronie, korzystając z pomocy 
ludności polskiej. Szacuje się, że w udzielanie pomocy 
Żydom zaangażowanych było od 30 tys. do nawet 300 
tys. Polaków. Pomoc ta mogła przybierać różnoraki 
charakter, począwszy od podania przysłowiowej 
kromki chleba na stałym udzielaniu schronienia 
i wyżywienia skończywszy. Taka postawa wymagała 
jednak wielkiej odwagi i poświęcenia, bo jak wiadomo 
za to „przestępstwo” w myśl niemieckiego prawa 
okupacyjnego groziła kara śmierci, o czym dobitnie 
przekonują losy rodzin Kowalskich, Ulmów, Baranków 
czy Kosiorów. Zdarzały się niestety także przypadki 
wydawania Żydów w ręce niemieckie, a nawet udziału 
Polaków w zbrodniach na Żydach. Nie wiadomo ilu 
Żydów ukrywało się, ani jak wielu udało się przeżyć. 
Liczba ta nie przekracza jednak kilku tysięcy.
 Jedna z historii ukrywania i udzielania 
pomocy Żydom w okresie okupacji niemieckiej 
miała miejsce w podkieleckim Radlinie, położonym 
w parafii Leszczyny. Rodzina Karola i Emilii (secundo 
voto Bakoniewska) Kuczatych, wysiedleńców 
ze Śląska, przy wsparciu kilku miejscowych 
Polaków, udzielała schronienia w latach 1942 - 1945 r. 
Lutkowi Friedenbergowi (l. 25), jego siostrze Marii 
Kapuszczewskiej – Friedenberg (l. około 32) wraz 
z synem Janem (l. 4) oraz Bronce (l. 9) i Leonowi 
Graudensom (l. 3). W ukrywanie dzieci Graudensów 
zaangażowany był także Jan Skupień z Wodzisławia, 
który również przebywał w czasie okupacji w Radlinie. 
Ukrywani Żydzi, bez żadnych represji, doczekali 
wkroczenia do Polski wojsk Armii Czerwonej. 
Małżonkowie Kuczaty należeli do AK i ze strony 
tej organizacji otrzymywali także pomoc, m. in. od 
dowódcy Mariana Sołtysiaka „Barabasza”.
 W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej 
znajdują się zeznania poświadczające zaangażowanie 
małżeństwa Kuczatych i Jana Skupienia w ukrywanie 
Żydów. Poniżej prezentujemy fragmenty przesłuchań 

Emilii Bakoniewskiej, Jacka Kija, Stefanii Dmoch i Jana 
Skupienia, obrazujących okupacyjne realia i własne 
poświęcenie celem ratowania drugiego człowieka.
 Fragment protokołu przesłuchania świadka 
Jacka Kija z 5 maja 1970 r.:
„Od czasów przedwojennych mieszkam we wsi Radlin 
– Ogrodzenie, która jest położona około 8 km. od Kielc. 
Dom w którym mieszkałem ze swoją rodziną i 9 innych 
domów jest położonych na uboczu wsi [i] z trzech 
stron otoczony lasami. Właśnie dlatego jesienią 1939 r. 
po zajęciu Polski przez okupanta hitlerowskiego na nasz 
teren przybyła ze Śląska rodzina Karola Kuczatego. 
Składała się ona z jego żony Emilii oraz dziecka, które 
urodziło się im już w czasie pobytu na naszym terenie. 
Rodzina ta schroniła się aby uniknąć represji okupanta 
hitlerowskiego. W latach dwudziestych, mieli brać 
udział w Powstaniach Śląskich, których celem było 
odzyskanie tych ziem dla Polski. Była to polska rodzina. 
Zamieszkali oni w moim sąsiedztwie, w opuszczonym 
domu, który stanowił własność Zdolińskiego. Mieszkało 
tam również kilka dalszych rodzin, uciekinierów 
Polaków ze Śląska. Mieszkali oni w innych domach. 
Po upływie około dwóch czy trzech miesięcy, od czasu 
przybycia na nasz teren rodziny Karola Kuczatego, 
do ich domu przybyła z terenów śląskich grupa Żydów, 
którzy zamieszkiwali przy rodzinie Karola Kuczatego. 
Żydzi Ci, byli znajomymi Karola Kuczatego i dlatego 
przyjął ich do swojego domu i przechowywał ich. 
Oficjalnie podawali, że też są Polakami. My sąsiedzi 
dobrze wiedzieliśmy, że są to Żydzi i też udzielaliśmy 
im pomocy w przetrwaniu. Dawaliśmy im żywność, 
tanio odsprzedawaliśmy im różnego rodzaju produkty 
żywnościowe ze swych gospodarstw itd. Wiedzieliśmy, 
że gdyby hitlerowcy dowiedzieli się o ich pobycie 
to nasze domy zostaną spalone a rodziny wymordowane. 
Fakt pobytu tych Żydów ukrywaliśmy przed dalszymi 
mieszkańcami wsi, aby jakiś szpicel hitlerowski nie 
podjął o tym wiadomości. Żydzi ci ukrywali się u rodziny 
Karola Kuczatego aż do chwili wyzwolenia tj. do połowy 
stycznia 1945 r., kiedy na nasz teren przybyła Armia 
Radziecka. Żydów tych było 5-ro; dwoje dorosłych oraz 
troje dzieci. Dorosły Żyd miał wówczas ponad 20 lat. Jak 
się nazywał tego nie wiem. Nam sąsiadom powiedział, 
żeby zwracać się do niego imieniem <Franek>. Dorosła 
Żydówka miała wówczas ponad 30 lat, miała się 
nazywać z polska Helena Kapuszczewska. Jakie było jej 
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prawdziwe żydowskie nazwisko tego nie wiem. Dzieci 
żydowskich było troje, dwóch chłopców, z których 
jednemu miało być na imię Jan względnie Janusz 
oraz dziewczynka imieniem Bronka. Dzieci te miały 
wówczas od 6-ciu do 12-stu lat. Jak się oni nazywali 
tego nie wiem. Ci dorośli Żydzi nie byli ich rodzicami, 
lecz bliskimi krewnymi. Gdzie ukrywali się rodzice 
tych dzieci żydowskich tego nie wiem. Wiem, że po te 
dzieci po wyzwoleniu zgłosił się Żyd. Żydzi ci nigdzie 
nie pracowali, częściowo mieli zaoszczędzane pieniądze 
od przedwojnia, a w większym stopniu dostarczał im 
środków utrzymania przechowujący Karol Kuczaty 
wraz ze swoją żoną.
 Jedno z tych dzieci żydowskich w czasie 
okupacji hitlerowskiej zachorowało i zmarło. Było to 
najmłodsze dziecko, chłopczyk. Nie było możliwości 
jego należytego leczenia i dlatego zmarł. Dla ukrycia 
faktu, że są to Żydzi został pochowany w obrządku 
katolickim na cmentarzu katolickim we wsi Leszczyny. 
[Bronka Graudens uczęszczał również na lekcje religii 
katolickiej i przystąpiła do pierwszej komunii świętej] 
Tak, że do wyzwolenia doczekało dwoje tych dorosłych 
Żydów i dwoje dzieci. […]”
 Fragment protokołu przesłuchania świadka 
Emilii Bakoniewskiej z 27 marca 1970 r.
„W czasie okupacji wraz z mężem przebywałam 
w miejscowości Radlin-Ogrodzenie, pow. Kielce. 
W 1942 r. mój zmarły mąż Karol Kuczaty spotkał tam 
znajomego Żyda z Rybnika nazwiskiem <Friedenberg>, 
który właśnie zwierzył się mężowi, że jest ścigany 
i chciałby się gdzieś ukryć. Wtedy mąż powiedział, 
że może przebywać u nas. Po kilku miesiącach 
ukrywania go Friedenberg przyprowadził jeszcze 
Marię Kapuszczewską-Friedenberg – z trojgiem dzieci. 
Siostra Friedenberga z dziećmi ukrywała się u jednego 
z gospodarzy w miejscowości Staszów i stamtąd 
przyprowadził ją do Radlina tj. do naszego mieszkania.
Wyżej wymienieni ukrywali się u nas do zakończenia 
działań wojennych. Gdzieś w 1943 r. dziecko Leon 
Graudens zmarło. Maria Kapuszczewska z synem 
Janem obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych 
w mieście Philadelphia. […] Z Kapuszczwską 
koresponduję i jestem w posiadaniu listów, jednak 
obecnie już nie posiadam listów, z których by wynikało, 
że dziękuje mi za udzielenie pomocy w czasie okupacji. 
W pierwszych listach zawsze to podkreślali, ale listy te 
zostały już zniszczone. […] Ukrywane dzieci żydowskie 
nazwiskiem Graudens Bronisław i Jan Kapuszczewski 
obecnie również mieszkają w Stanach Zjednoczonych 
w mieście Philadelphia […].
 Fragment protokołu przesłuchania świadka 
Stefanii Dmoch z 27 lipca 1970 r.:
„Znajomy mojego ojca i mnie osobiście jeszcze sprzed 
1939 r. Jan Skupień z Rybnika przyjechał na początku 
miesiąca września 1939 r. do mego ojca Ignacego Wosia, 
gdyż w porozumieniu z ojcem miał nabyć od niego 
działkę ziemi. Ponieważ ojciec działkę ziemi sprzedał 
wcześniej na prośbę Jana Skupienia pojechał z nim do 
wsi Radlin pow. Kieleckiego. Jan Skupień od tego czasu 

zamieszkiwał we wsi Radlin, ale u kogo dokładnie nie 
pamiętam. Wiadomo mi jest, że Jan Skupień pozostał 
przez cały czas okupacji hitlerowskiej w Radlinie 
dlatego, gdyż bał się wracać na Śląsk do swego 
miejsca zamieszkania obawiając się prześladowania ze 
strony Niemców hitlerowskich, ponieważ był jednym 
z przywódców powstania śląskiego. Wiadomo, mi też 
jest, że Jan Skupień skontaktował się z rodziną Karola 
i Emilii małż[onków] Kuczatych, którzy przybyli do 
Radlina wraz z bratem Kuczatego Damianem, gdzieś 
w początkach 1940 r. Wiem, że małż[eństwo] Kuczatych 
zamieszkiwało  w Radlinie u jakiegoś gospodarza, 
którego nazwiska nie pamiętam. Dokładnie już nie 
przypominam sobie, ale gdzieś na początku 1942 r. do 
Kuczatych przybyła Maria Kapuszczewska z mężczyzną 
imieniem Franciszek i dzieckiem o imieniu Bronka. 
Czy Franek był mężem Kapuszczewskiej względnie 
jej bratem – a Bronka córką Kapuszczewskiej tego 
stwierdzić nie mogę. Wiem, że Bronka zwracając się 
do Kapuszczewskiej mówiła do niej matko. Rodzina 
Kuczatych wraz z Kapuszczewską, Frankiem i Bronką 
mieszkali w jednym domu z tym, że w oddzielnych 
izbach. Cały czas okupacji tak rodzina Kuczatych jak 
i Kapuszczewskich zajmowali się handlem. Wiem, 
że w czasie pobytu Kuczatych w Radlinie urodziła 
im się córka, której nadano imię Danusia. Pamiętam, 
że w styczniu lub lutym 1945 r. Karol Kuczaty zmarł na 
gruźlicę […].
 Fragment protokołu przesłuchania świadka 
Jana Skupienia z 14 sierpnia 1970 r.:
„W okresie okupacji przebywałem na terenie Radlina 
w województwie kieleckim. W roku 1943-1944 
ukrywałem u siebie dwoje dzieci żydowskich nazwiskiem 
<Lucjan> i <Bronka Graudens>. Dzieci zostały mi 
przekazane przez krewnych Graudensów. Nazwisk 
w tej chwili nie pamiętam. Starzy Graudensowie w tym 
czasie przebywali w Rosji. Nieletni Leon Graudens 
chorował na gruźlicę i zmarł pod koniec wojny. Bronkę 
Graudens odebrali rodzice gdy wrócili z Rosji. Mogło to 
być w miesiącu [?] 1945 r. Jest mi wiadome, że rodzina 
Graudensów wyjechała do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej i tam ma przebywać. Ja z rodziną 
Graudensów żadnych kontaktów nie utrzymuję. 
Wiem, że z rodziną tą utrzymuje bliższe kontakty 
Emilia Bakoniewska. Bakoniewska w okresie okupacji 
jeszcze po pierwszym mężu nazywała się Kuczaty 
i też przebywała na terenie Radlina w województwie 
kieleckim. Kuczata obecnie zamężna Bakoniewska 
również ukrywała dzieci Graudensów, ale było tam 
niebezpiecznie i dzieci te mnie przekazano […]. 
W okresie okupacji mieszkałem w domu blisko lasu, 
ludzie tam nie bardzo często zachodzili i miałem 
możność ukrywania tych dzieci”. […]. 
W 1991 r. Emilia Kuczaty-Bakoniewska i jej pierwszy 
mąż Karol Kuczaty otrzymali medal Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata.

dr Tomasz Domański
Instytut Pamięci Narodowej
Delegatura w Kielcach 
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Nasza Świętokrzyska - ziemia bohaterów. Cz. 1

Ziemia Świętokrzyska od początku związana była z genezą powstania Państwa Polskiego. Z zapisków 
historii wiemy, że powstały tu pierwsze osady ludów słowiańskich, a Wiślica była stolicą państwa Wiślan. 
Najważniejszym sanktuarium w kraju do XVII wieku był założony w XII wieku benedyktyński klasztor 
na Łysej Górze (nazwana później Świętym Krzyżem), z pierwszymi w Polsce relikwiami drzewa z krzyża 
Chrystusa Pana. 
Do sanktuarium na Świętym Krzyżu przybywali liczni pielgrzymi oraz polscy królowie i książęta. Święty 
Krzyż stał się z upływem czasu symbolem całego naszego regionu świętokrzyskiego.

Wiek XI i XII to duża dynamika budowy kościołów 
i klasztorów w Polsce. W 1004 r. został wybudowany 
Kościół św. Wojciecha w Kielcach. W 1154 roku Henryk, 
książę Sandomierski ufundował bogato uposażony 
klasztor w Opatowie, który przekazał Templariuszom, 
sprowadzonym z Palestyny. Henryk Sandomierski był 
również fundatorem kościoła w Wiślicy (druga połowa 
XII w.). W XII wieku powstały opactwa Cystersów 
w Wąchocku i w Koprzywnicy.
 Ziemia świętokrzyska na przełomie wieków 
była świadkiem wielu istotnych wydarzeń, które miały 
wpływ na kształt naszego państwa i zostały zapisane 
w różnych źródłach historii. 
 Pierwsze spisane polskie prawa zostały 
ogłoszone w Wiślicy przez króla Kazimierza Wielkiego 
w 1347 roku. 
 Za początek przyszłych sejmów uważany jest 
„Zjazd ziem polskich”, który odbył się 14 czerwca 
1331 roku na Zamku Królewskim w Chęcinach. 
Zjazd zwołał król Władysław Łokietek wyruszając na 
bitwę pod Płowcami. Zamek Królewski w Chęcinach 
na przełomie XIII i XIV wieku był wysokiej rangi 
ośrodkiem politycznym i militarnym, a w okresie wojen 
z Krzyżakami jednym z miejsc koncentracji wojsk 
polskich. Zamek był też rezydencją rodzin królewskich, 
królowych i wdów. Przebywały tu: Adelajda - druga 
żona Kazimierza Wielkiego oraz siostra tegoż króla 
- Elżbieta, sprawująca rządy w imieniu swego syna 
Ludwika Węgierskiego. Mieszkała tu królowa Bona 
(żona Zygmunta Starego). Gdy opuszczała Chęciny, jej 
majątek wieziono na 24 wozach, ciągnionych przez 140 
koni.
 Na Ponidziu w XVI i XVII wieku powstały 
główne ośrodki ruchu reformacyjnego. Tu tworzono 
pierwsze szkoły z polskim językiem wykładowym, 
wydawano pierwsze polskie książki i drukowano 
tłumaczenia Biblii.
 W naszym regionie, który obfitował w naturalne 
bogactwa, od średniowiecza rozwijało się górnictwo 
kruszcowe oraz metalurgia. Wydobywano tu słynne 
marmury, które zdobiły zamki królewskie i rezydencje 
magnackie. Z chęcińskiego marmuru zbudowano 
m.in. Kolumnę Zygmunta w Warszawie. Pierwszy 
w Polsce wielki piec hutniczy powstał w 1598 roku 
w Samsonowie.
 Nasz region świętokrzyski niestety, nie ominęły 

liczne wojny. Największe spustoszenia uczyniły najazdy 
Tatarów (1241 r.) i Szwedów (1655 r.). Dzięki ofiarności 
i wysiłkowi ludności, wiele miast i miasteczek podniosło 
się z wojennych zniszczeń i zaczęło się dynamicznie 
rozwijać.
 Z ziemią świętokrzyską związanych jest wiele 
postaci, których wpływ na życie i kulturę nie tylko 
regionu, ale całego kraju był znaczący. W artykule 
„Nasza Świętokrzyska - ziemia bohaterów. Cz. I” 
zostały przybliżone wybrane postacie z okresu od 
powstania Państwa Polskiego do I rozbioru Polski 
(1772 r.). Niektórzy czytelnicy mogą czuć niedosyt 
z wąskiej grupy przedstawionych postaci, choć autor 
artykułu kierował się obiektywizmem i starał się, aby 
wybór opisanych postaci odzwierciedlał w pełni ich 
zasługi dla Rzeczpospolitej. Wśród opisanych poniżej 
postaci są duchowni, pisarze, kronikarze oraz wielcy 
dowódcy i rycerze. W jędrzejowskim klasztorze pisał 
swą słynną „Kronikę polską” Wincenty Kadłubek. 
W Sandomierzu i Wiślicy przebywał inny kronikarz 
– Jan Długosz. W Nagłowicach tworzył Mikołaj Rej. 
W Czarncy urodził się i został pochowany bohater 
narodowy - Stefan Czarniecki (hetman polny koronny). 
Natomiast w Sandomierzu urodził się Mikołaj Trąba – 
podkanclerzy koronny, pierwszy prymas Polski (1417 r.) 
i doradca króla Władysława Jagiełły, uczestnik bitwy 
pod Grunwaldem. Jednym z najbardziej zaufanych 
ludzi króla Władysława Jagiełły był sławny polski 
rycerz Zawisza Czarny - starosta kruszwicki (od 1417 r.) 
i starosta spiski (od 1420 r.), według niektórych przekazów 
jeden z bohaterów bitwy pod Grunwaldem. W Końskich 
urodził Iwo Odrowąż - kanclerz księcia krakowskiego 
Leszka Białego oraz biskup krakowski (od 1218 r.), 
dzięki jego staraniom (w 1223 r. ), do Polski sprowadził 
się z Bolonii zakon dominikanów, z pierwszym polskim 
zakonnikiem Jackiem Odrowążem, który w 1594 roku 
został uznany świętym. W okresie baroku tworzyli 
Wespazjan Kochowski i Jan Chryzystom Pasek. 
Nieopodal Małogoszcza przyszedł na świat Stanisław 
Konarski, reformator XVIII-wiecznego szkolnictwa. 
Absolwentem pińczowskiego gimnazjum był Hugo 
Kołłątaj, jeden z autorów Konstytucji 3 Maja. 
 Wincenty Kadłubek (ur. po 1150 r. lub ok. 
1160 r. we wsi Karwów koło Opatowa, zm. 8 marca 
1223 r. w Jędrzejowie) - biskup krakowski (w latach 
1208-1218), związany z kancelarią księcia Kazimierza 
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Sprawiedliwego. Był jednym z dwóch (obok Henryka 
Kietlicza) przywódców obozu reformatorskiego 
w polskim Kościele dążącego m.in. do wprowadzenia 
celibatu i uniezależnienia się Kościoła od władzy 
świeckiej. Wobec upadku politycznego tego obozu 
w 1217 r. zrezygnował z biskupstwa krakowskiego 
i rozpoczął życie zakonne. Wybrał więc cieszące się 
wielką sławą opactwo w Jędrzejowie. Drogę z Krakowa 
do Jędrzejowa przeszedł pieszo. Mnisi jędrzejowscy 
mieli powitać go około kilometr od klasztoru, o czym 
przypomina usypany później na tym miejscu Kopiec 
spotkania.
Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego 
spisał po łacinie liczące cztery księgi dzieło pt. „Kronika 
polska”, które stanowi główne, aczkolwiek niezbyt 
wiarygodne źródło historii dziejów Polski tamtego 
okresu. W kronice tej podkreśla głównie moralny 
wymiar opisywanych wydarzeń. Wincenty Kadłubek 
wprowadził w Polsce zwyczaj palenia wiecznego 
światła przed Najświętszym Sakramentem. Obecnie 
doczesne szczątki Kadłubka spoczywają w kaplicy 
bł. Wincentego Kadłubka w kościele cystersów 
w Jędrzejowie, ufundowanej przez opata jędrzejowskiego 
Wojciecha Ziemnickiego w 1733 r., na ołtarzu 
grobowym wykonanym ok. 1764 r. przez krakowskiego 
rzeźbiarza i snycerza Wojciecha Rojowskiego, złożone 
w posrebrzanej trumience wykonanej w 1768 r. przez 
Jana Rismana.
Od 1764 r. błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, 
patron diecezji sandomierskiej.

 
 Jan Długosz herbu Wieniawa (ur. 1 grudnia 
1415 r. w Brzeźnicy, zm. 19 maja 1480 r. w Krakowie) 
- kronikarz, polski historyk, twórca nie mającego 
sobie równych w ówczesnej Europie dzieła „Historia”, 
duchowny, geograf, dyplomata; wychowawca synów 
Kazimierza Jagiellończyka. Jan Długosz we wczesnej 
młodości uczył się w szkole parafialnej w Nowym 
Korczynie, gdzie ojciec był starostą od 1421 r., studiował 
na Akademii Krakowskiej.
Po ukończeniu studiów pracował jako notariusz 
publiczny na dworze biskupa krakowskiego, Zbigniewa 
Oleśnickiego. Był jego zaufanym współpracownikiem, 

Relikwiarz bł. Wincentego Kadłubka w klasztorze 
w Jędrzejowie

sekretarzem i kanclerzem w latach 1433–1455. W 1436 r. 
został kanonikiem krakowskim. Po śmierci Oleśnickiego 
służył królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, a od 
1467 r. roku był wychowawcą synów królewskich: 
Władysława, Kazimierza, Jana Olbrachta, Aleksandra, 
Zygmunta i Fryderyka. W 1880 roku jego szczątki 
przeniesiono z katedry wawelskiej do Krypty 
Zasłużonych na Skałce.
Autor licznych publikacji historycznych, w tym 
najsłynniejszego dzieła „Annales seu cronicae incliti 
Regni Poloniae” („Roczniki, czyli kroniki sławnego 
Królestwa Polskiego”), obejmującego historię Polski 
od najdawniejszych czasów do 1480 r. W skład tego 
dzieła wchodzi „Chorographia Regni Poloniae”, która 
stanowi unikatowy dokument ówczesnych czasów 
przedstawiający dokładniejszy obraz ziemi, a zwłaszcza 
hydrografię ziem polskich, oraz potwierdza zdumiewającą 
wiedzę i wszechstronność jaką dysponował Jan Długosz, 
stawiając go na czele jako jednego z najwybitniejszych 
polskich geografów. W Sandomierzu znajduje się Dom 
Długosza - XV-wieczny budynek księży mansjonarzy 
ufundowany przez Jana Długosza. Również w Wiślicy 
możemy zwiedzić Dom Długosza - zabytkowy, XV-
wieczny budynek znajdujący się w Wiślicy, zbudowany 
z fundacji Jana Długosza

 Mikołaj Trąba herbu Trąby (ur. ok. 1358 r. 
w Sandomierzu, zm. 2 grudnia 1422 r. w Lubicy 
na Spiszu) – polski duchowny katolicki, notariusz 
królewski od 1390 roku, podkanclerzy koronny w latach 
1403–1412, arcybiskup halicki w latach 1410-1412, 
arcybiskup gnieźnieński od 1412 r., pierwszy prymas 
Polski od 1417 r. Sprowadził tytuł prymasa dla siebie 
i swoich następców z soboru w Konstancji. Od roku 
1417 r. każdy Arcybiskup Gnieźnieński jest nazywany 
Prymasem Polski.
Doradca Władysława Jagiełły, zwolennik aktywnej 
polityki antykrzyżackiej. Brał udział w bitwie 
grunwaldzkiej w dn. 15 lipca 1410 roku (w otoczeniu 
króla), a po bitwie przeglądał przywileje klasztorne 
i kierował notariuszami spisującymi łupy i wysyłającymi 
pisma. W czasie trwania oblężenia Malborka w 1410 
roku był - wbrew Jagielle - gorącym orędownikiem 
trwania przy wysiłkach zdobycia stolicy Zakonu.
Z jego inicjatywy spisano „Cronica conflictus Wladislai 
Regis Poloniae cum Cruciferis anne Christi 1410” 
(„Kronika konfliktu Władysława króla polskiego 
z Krzyżakami w roku pańskim 1410”) i wydano tzw. 
Statuty Trąby w 1420 r. 
W 2008 r., z okazji 650-lecie urodzin Mikołaja Trąby 
odbyła się w Sandomierzu konferencja naukowa 
poświęcona tej postaci.

 Zawisza Czarny herbu Sulima 
(ur. ok. 1370 r. w Garbowie (Gmina Dwikozy, pow. 
sandomierski), zm. 12 czerwca 1428 r. w Golubacu) 
– sławny polski rycerz, niepokonany w licznych 
turniejach, symbol cnót rycerskich; starosta kruszwicki 
od 1417 r., starosta spiski od 1420 r.
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Zawisza Czarny (fragment obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grun-
waldem)

Śluby lwowskie króla Jana Kazimierza (fragment obrazu Jana 
Matejki, po prawej stronie Czarniecki)

Wielokrotnie brał udział w wyprawach przeciwko 
Turkom, występując wraz ze swym bratem Farurejem 
w szeregach rycerstwa europejskiego, ściąganego 
na te wyprawy przez króla Węgier, Zygmunta 
Luksemburskiego, z którego dworem był przez lata 
silnie związany.
Na wieść o szykującej się ostatecznej rozprawie 
z Krzyżakami powrócił do Polski. Uczestniczył w bitwie 
pod Grunwaldem i niewykluczone, że to właśnie Zawisza 
w krytycznym momencie bitwy uratował królewski 
sztandar, choć nie ma na to wyraźnych dowodów. 
Po bitwie Zawisza wystąpił razem ze Ściborem ze 
Ściborzyc z propozycją zawarcia pokoju między 
królem polskim i królem węgierskim Zygmuntem 
Luksemburskim – (układ w Lubowli w 1411 r.). W 1412 
r. uczestniczył wraz z królem Władysławem Jagiełłą w 
uroczystym zjeździe monarchów w Budzie, występując 
również jako uczestnik zorganizowanego przy tej okazji 
wielkiego turnieju rycerskiego. W turnieju tym Zawisza 
okazał się zwycięzcą.
Będąc świetnym dyplomatą, a przez to jednym 
z najbardziej zaufanych ludzi króla Władysława 
Jagiełły został wysłany jako jeden z sześciu posłów 
polskiej delegacji na Sobór w Konstancji (1414–1418), 
gdzie wsławił się występując jako jeden z nielicznych 
obrońców sprawy i osoby Jana Husa. 9 maja 1418 na 
Soborze w Konstancji w obecności papieża oświadczył, 
że czci króla polskiego będzie bronić „gębą i ręką” 
i uzyskał od Marcina V potępienie oszczerczego wobec 
Jagiełły traktatu Falkenberga.
W 1428 r. podczas wyprawy króla węgierskiego 
Zygmunta Luksemburskiego na Turków wzięty do 
niewoli, gdzie odcięto mu głowę. Potomkowie w linii 
prostej Zawiszy Czarnego wywodzą się od jego syna 
Jana (ożenionego z Małgorzatą Szafraniec z Pieskowej 
Skały) i wnuczki Barbary z Rożnowa. Odnajdujemy 
wśród nich m.in. hetmana Stanisława Koniecpolskiego, 
sławnego z Potopu księcia Bogusława Radziwiłła czy 
też słynnego dowódcę Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
 Stefan Czarniecki herbu Łodzia (ur. ok. 
1599 r. w Czarncy, zm. 16 lutego 1665 r. w Sokołówce) 

– polski dowódca wojskowy, oboźny wielki koronny 
i kasztelan kijowski od 1652 r., starosta kowelski od 
1655 r., regimentarz od 1656 r., wojewoda ruski od 1657 
r., starosta tykociński od 1659 r., wojewoda kijowski od 
1664 r, hetman polny koronny w 1665 r. Właściciel dóbr 
tykocińskich nadanych mu za zasługi na rzecz ojczyzny. 
Zasłynął jako mistrz wojny podjazdowej (tzw. „wojny 
szarpanej”). Zastosowana przez niego taktyka 
niepodejmowania dużych, rozstrzygających bitew, 
współdziałania regularnej armii z partyzantką, szybkich 
przegrupowań oddziałów wojskowych przyniosła 
bardzo korzystne rezultaty w walce z wojskami 
szwedzkimi Karola X Gustawa (tzw. Potop szwedzki, 
lata 1655-1660).
Popularność zapewnił mu udział w walkach z Bohdanem 
Chmielnickim (w latach 1648-1655) w czasie tzw. 
Powstanie Chmielnickiego na Ukrainie.
W 1656 r. odniósł zwycięstwo pod Warką, zajął Pomorze, 
opanował Bydgoszcz, zdobył Warszawę. W bitwie pod 
Czarnym Ostrowiem (1657 r.) pokonał wojska sojusznika 
Szwedów oraz Jerzego Rakoczego. Uczestniczył 
w wyprawie państw koalicji antyszwedzkiej do Danii, 
gdzie dowodzona przez niego armia zdobyła wyspę 
Als i twierdzę Koldyngę. Po zawarciu pokoju w Oliwie 
(1660 r.) dowodził oddziałami polskimi w walkach 
z Moskwą, zwyciężając pod Połonką (czerwiec 1660 r.). 
W latach 1661-1663 kontynuował działania zbrojne 
przeciw Moskwie i walczył z powstańcami kozackimi 
na Ukrainie. Zmarł na skutek odniesionych ran, 
powracając do Lwowa. Za wybitne zasługi wojskowe 
mianowany hetmanem.
Stefan Czarniecki jest uważany za polskiego bohatera 
narodowego, jest obecny nie tylko w literaturze, 
malarstwie, uwieczniony w postaci rzeźb, ale jest też 
patronem wielu szkół i obiektów w Polsce. W zbiorach 
Muzeum Lubelskiego w Lublinie znajduje się m.in. 
karabela zdobiona nazwiskiem i podobizną hetmana 
Stefana Czarnieckiego pochodząca z XVII-XVIII 
wieku.

Norbert Radek
Stowarzyszenie „Święty Jacek”
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Aresztowani/skazani w regionie świętokrzyskim 
w okresie stanu wojennego

Skala i zasięg represji zastosowanych przez reżim wobec społeczeństwa, które przeciwstawiało się stanowi 
wojennemu (w różnej formie i różnymi metodami), jest ważnym elementem badań nad historią oporu i 
opozycji lat 80. Kontynuowanie działalności związkowej, organizowanie strajków, udział w protestach, 
rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw – to najczęstsze zarzuty wobec osób, które z przyczyn 
politycznych stanęły przed sądami w tamtym czasie.  

 „Prawo” stanu wojennego to przyspieszone procedury, 
doraźny tryb postępowania i ograniczenie uprawnienia 
oskarżonego do obrony. Kary pozbawienia wolności, 
utraty praw publicznych, wysokie grzywny i opłaty 
sądowe – to konsekwencje za złamanie „prawa” 
stanu wojennego. Wyroki zapadały przed Sądami 
Rejonowymi w  Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Starachowicach, Wojskowym Sądem Garnizonowym 
w Kielcach, Sądem Wojewódzkim w Kielcach oraz 
Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. 
 W regionie świętokrzyskim w okresie stanu 
wojennego zostało aresztowanych około 80 osób (nie 
wszyscy zostali skazani, w stosunku do niektórych 
osób postępowanie zostało umorzone) - badania 
nad tym problemem trwają. Poniżej niepełna lista 
osób aresztowanych i skazanych (z krótkim opisem 
przedmiotu sprawy) z okresu stanu wojennego. 
 Marceli Antoni Czarnecki, Andrzej Dudek, 
Jerzy Jabłoński, Tadeusz Stasiowski (oskarżeni 
o to, że „w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. 
w Ostrowcu Świętokrzyskim (…) działając wspólnie 
i w porozumieniu (…) będąc członkami Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność<, 
którego działalność został zawieszona, nie odstąpili 
od udziału w tej działalności i zorganizowali strajk 
w Hucie im. Marcelego Nowotki, którym następnie 
kierowali”; skazani zostali na wyroki od 1,5 do 3 lat 
pozbawienia wolności oraz zostali pozbawieni praw 
publicznych na okres od 2 do 3 lat); 
 Jerzy Borowiec, Henryk Piątek, Marian Susfał, 
Janusz Szaran, Andrzej Wójcik, Janusz Ryszard Ziajski 
(oskarżeni o to, że w „dniach od 13 do 15 grudnia 1981 
r. w Ostrowcu Świętokrzyskim (…) będąc członkami 
NSZZ >Solidarność<, którego działalność została 
zawieszona, kontynuowali tę działalność organizując 
strajk okupacyjny (…) w Zakładzie Metalurgicznym 
Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim”; 
skazani na wyroki od 1 do 1,5 roku pozbawienia 
wolności); 
 Józef Fudala (oskarżony o to, że „w dniu 14 
grudnia 1981 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim (…) 
organizował strajk w Fabryce Domów Kombinatu 
Budowlanego”; skazany na 1 rok pozbawienia wolności 
i grzywnę); 
 Józef Kazimierz Mazurek, Jan Miłek, Józef 
Stanisław Słaboń (oskarżeni o to, że „w dniu 14 
grudnia 1981 r. w Charsznicy (…) jako członkowie 

Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< wbrew 
obowiązującym zakazom kontynuowali działalność 
tego Związku oraz podjęli czynność w celu 
zorganizowania strajku na terenie Charsznickiej 
Odlewni Żeliwa”; skazani na kary więzienia od 1,5 
roku do 1 roku i 10 miesięcy oraz pozbawienia praw 
publicznych, w dwóch przypadkach, na okres 3 lat); 
 Tadeusz Dekarczyk, Ryszard Henryk 
Tomtas (oskarżeni o to, że: „dniu 13 grudnia 
1981 r. w Skarżysku-Kamiennej (…) wykonali 
i rozpowszechniali (…) plakaty (…) zawierające 
wiadomości (…) mogące osłabić (…) gotowość obronną 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”; skazani na 1 rok 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 
wysokie grzywny); 
 Mirosław Satalecki (oskarżony o to, że „w dniu 
15 grudnia 1981 r. (…) w Koszycach” na autobusach 
„namalował farbą” napisy „zawierające fałszywe 
wiadomości (…), które (…) mogły wywołać niepokój 
publiczny lub rozruchy”; skazany na 1 rok pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 5 lat); 
 Władysław Haraziński (oskarżony o to, 
że „w dniu 17 grudnia 1981 r. we Włoszczowie (…) 
jako przewodniczący Koła NSZZ >Solidarność< 
(…) wbrew nakazowi zawieszenia działalności 
związkowej podjął tę działalność w ten sposób, 
że wywiesił na ścianie budynku warsztatów PKP 
gablotę z materiałami propagandowymi (…) związku 
zawodowego” oraz , że „w dniu 18 grudnia 1981 r. (…) 
będąc zatrudnionym w objętym militaryzacją Dziale 
Sieci i Zasilania Polskich Kolei Państwowych (…) 
porzucił wyznaczone stanowisko pracy”, skazany na 
1 rok pozbawienia wolności); 
 Mirosław Dynarek (oskarżony o to, 
że „w dniu 24 grudnia 1981 r. w (…) Sędziszowie (…) 
rozpowszechniał wśród przebywających w świetlicy 
dworca PKP fałszywe wiadomości co do ilości 
i okoliczności przypadków śmiertelnych w Kopalni 
>Wujek< w Katowicach oraz że milicja i wojsko 
strzelają do ludzi, że władze aresztują i znęcają się 
nad górnikami i że otrzymana przez nasz kraj z USA 
i Kanady żywność  wysyłana jest do Moskwy, co mogło 
wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”; skazany 
na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu 
na 3 lata); 
 Danuta Teresa Kowalska, Marek Tadeusz 
Skomra, Marian Staniec (oskarżeni o to, że w styczniu 
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i lutym 1982 r. przechowywali materiały i ulotki 
zawierające „fałszywe wiadomości”; skazani na 
1 rok pozbawienia wolności, w dwóch przypadkach 
w zawieszeniu na 2-3 lata oraz grzywny; dodatkowo 
Marian Staniec oskarżony został o to, że w grudniu 
1981 r. „przewoził karty świąteczne z napisem 
>Solidarność< z umieszczonym tam znakiem >Polski 
Walczącej< a podpisane w imieniu Komitetu Obrony 
Więzionych i Prześladowanych za Przekonania; 
skazany na karę grzywny); 
 Edward Anioł, Jerzy Maciej Chrzanowski, 
Jerzy Jabłoński, Dariusz Larkowski, Danuta Witecka 
(oskarżeni o to, że „w bliżej nieustalonym czasie, lecz 
w miesiącu styczniu 1982 r. w Kielcach, działając 
wspólnie i w porozumieniu sporządzili w celu 
rozpowszechnienia i rozpowszechniali poprzez 
powielanie pismem maszynowym i przekazywanie 
sobie wzajemnie oraz okazywanie innym osobom 
wierszowany tekst ułożony przez Jerzego Macieja 
Chrzanowskiego i zawierający treść lżącą ustrój 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i jej naczelne 
organy w osobie Prezesa Rady Ministrów”; skazani na 
1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata 
i grzywny); 
 Maria Banaś, Wanda Sitkowska, Janina 
Szwaczka (oskarżone o to, że: „w okresie od stycznia 
1982 r. (…) do 13 lutego 1982 r. w Kielcach (…) nie 
odstąpiły od udziału w działalności związkowej 
przez to, że przechowywały do rozpowszechnienia 
a następnie rozpowszechniały druki i ulotki w imieniu 
Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ >Solidarność 
Świętokrzyska<; skazane na kary więzienia od 1 do 1,5 
roku w zawieszeniu na 4 lata oraz wysokie grzywny); 
 Leszek Romuald Olszewski, Krzysztof Adam 
Partyka, Jarosław Salita, Ryszard Sobala, Zbigniew 
Waldemar Walczyk, Andrzej Józef Żółciński 
(oskarżeni m.in. o to, że „daty dokładnie nieustalonej, 
lecz na przestrzeni miesiąca stycznia 1982 r. do dnia 5 
maja 1982 r. (…) w Ostrowcu Świętokrzyskim (…) jako 
członkowie NSZZ >Solidarność<, którego działalność 
została prawnie zawieszona (…) nie odstąpili od 
działalności związkowej a sporządzali różne ulotki 
i pisma o treści wrogiej wobec władz państwowych 
i ustroju PRL”, „wzięli udział w tworzeniu związku 
pod nazwą Komitet Ocalenia Związku NSZZ 
>Solidarność< w Ostrowcu Świętokrzyskim”; 
skazani na kary więzienia od 3 do 3,5 roku oraz 3 lata 
pozbawienia praw publicznych); 
 Jarosław Cichocki (oskarżony o to, że „2 (…) 
i 19 maja 1982 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim (…) na 
murze (…) namalował farbą nitro napisy, które (…) 
podpisał nazwą NSZZ >Solidarność< kontynuując 
w ten sposób działalność  zawieszonego (…) związku 
zawodowego”; skazany na 10 miesięcy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 3 lata); 
 Edward Dudek, Adam Mazur, Andrzej 
Radecki, Tadeusz Wiktorowski, Waldemar Witkowski, 
Roman Kazimierz Wysiadecki, Bogusław Ryszard 
Żmudziński (oskarżeni o to, że „od dnia 13 grudnia 

1981 r. do dnia 26 sierpnia 1982 r. w Starachowicach 
(…) będąc członkami NSZZ >Solidarność<, 
którego działalność została prawnie zawieszona, 
nie odstąpili od udziału w tej działalności przez to, 
że rozpowszechniali przy pomocy druku materiały 
propagandowe (…) zawierające (…) wiadomości 
osłabiające gotowość obronną PRL oraz fałszywe 
wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub 
rozruchy”; skazani na kary więzienia od 1,5 do 2 lat; B. 
R. Żmudziński skazany na 1 rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 3 lata, natomiast wobec Tadeusza 
Wiktorowskiego śledztwo zostało umorzone); 
 Leszek Tarasiuk (oskarżony o to, że „od 
końca kwietnia (…) do 6 maja 1982 r. w Warszawie 
i Kielcach, będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, 
którego działalność została zawieszona nie odstąpił od 
udziału w takiej działalności, przez to, że uczestniczył 
w dniu 3 maja tego roku w Warszawie w ulicznej 
demonstracji i jako nauczyciel akademicki WSP 
w Kielcach podczas zajęć dydaktycznych z grupą 
kilkunastu studentów demonstracyjnie prezentował 
(…) transparent z napisem >Solidarność< oraz 
nawoływał ich do uczestnictwa w akcji protestacyjnej 
planowanej na dzień 13 maja 1982 r.”; skazany na 1 rok 
pozbawienia wolności); 
 Stanisław Kosior, Edward Lech, Zygmunt 
Mazur, Lech Meks (oskarżeni o to, że „w okresie od 
kwietnia 1982 r. do 10 czerwca 1982 r. (…) w Kielcach 
i Starachowicach (…) nie odstąpili od działalności 
związkowej (…) w ten sposób, że kolportowali ulotki 
sporządzane w imieniu zawieszonego związku NSZZ 
>Solidarność<”; skazani na 3 lata pozbawienia 
wolności oraz pozbawienia praw publicznych na okres 
4 lat); 
 Jerzy Szczepański (oskarżony o to, 
że „od kwietnia do 10 czerwca 1982 r. w Kielcach 
(…) nie odstąpił od działalności związkowej (…) 
udostępniał mieszkanie dla organizowania zebrań 
oraz przechowywał ulotki wydane w imieniu związku 
>Solidarność<”; śledztwo zostało umorzone); 
 Jolanta Dorsey (oskarżona o to, że „w dniu 
4 maja 1982 r. w czasie jazdy samochodem na trasie 
Radom-Kielce rozpowszechniała fałszywe wiadomości 
(…) oraz przewoziła w celu rozpowszechniania 
sporządzone przez siebie pisma zawierające (…) 
fałszywe wiadomości na temat stanu wojennego”; 
skazana na 1,5 roku pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 4 lata); 
 Anna Gajerska, Eugeniusz Paszko (oskarżeni 
o to, że „w dniu 8 maja 1982 r. (…) rozpowszechniali 
wiadomości lżące i wyszydzające (…) przedstawicieli 
naczelnych organów władzy i administracji 
państwowej”; skazani na 1 rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 2 lata); 
 Janusz Barański, Eryk Chojnacki, Wojciech 
Władysław Dębski, Stanisława Maria Gawlik, Marek 
Stefan Jędrychowski, Bogdan Kapral, Elżbieta Jolanta 
Kita, Maria Luiza Ludwicka, Józef Majta, Michał 
Błażej Presman, Wojciech Jerzy Radomski, Bogumił 
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Ryba, Maciej Wijas (oskarżeni o to, że brali udział 
w „nielegalnych zebraniach związku”, „redagowaniu, 
wydawaniu i kolportowaniu wydawnictw Komitetu 
Oporu Społecznego zawierające w swej treści 
wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój 
publiczny lub rozruchy oraz wzywające do 
nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi 
prawnemu w okresie stanu wojennego”, „przyjmowanie 
na przechowanie i następnie rozpowszechnianie”; 
zarzuty wobec poszczególnych oskarżonych zawierały 
różne wątki spośród w/w; zostali skazani na kary 
więzienia od 8 miesięcy do 2 lat w zawieszeniu 
na okres od 2 do 4 lat za działalność w 1982 r. 
w największej strukturze podziemia kieleckiego 
o nazwie Komitet Oporu Społecznego; Maria Luiza 
Ludwicka została uniewinniona a wobec Eryka 
Chojnackiego postępowanie zostało zawieszone 
a następnie umorzone); 
 Robert Wacław Czechowski, Tadeusz Ludwicki 
(T. Ludwicki oskarżony został o to, że „w okresie od 
maja 1982 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc 
członkiem NSZZ >Solidarność<, którego działalność 
została prawnie zawieszona nie odstąpił od udziału 
w tej działalności bowiem uczestniczył w nielegalnych 
zebraniach związku, wydawaniu i rozpowszechnianiu 
wydawnictw tzw. >Komitetu Oporu Społecznego-
Solidarność< zawierające w swej treści wiadomości 
fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub 
rozruchy oraz w wydawaniu ulotek nawołujących do 
udziału w akcjach protestacyjnych i nieposłuszeństwa 
[przeciwko] porządkowi prawnemu w okresie stanu 
wojennego”; R. Czechowski został oskarżony o to, 
że „w dniach 29 i 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach 
udostępnił swoje mieszkanie członkowi NSZZ 
>Solidarność< Erykowi Chojnackiemu, a następnie 
uczestniczył w powielaniu i rozpowszechnianiu ulotek 
(…)”; T. Ludwicki skazany został na 2 lata pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na okres 4 lat, R. Czechowski 
ukarany został grzywną); 
 Zygmunt Pęksyk (podejrzany o to, 
że „w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 30 sierpnia 1982 
r. w Kielcach, będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, 
którego działalność została prawnie zakazana nie 
odstąpił od udziału w tej działalności, bowiem 
uczestniczył w nielegalnych zebraniach Związku, 
wydawaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw tzw. 
Komitetu Oporu Społecznego-Solidarność (…)”; 
sprawa została umorzona ze względu na amnestię); 
 Robert Andrzej Gordon, Tadeusz Kuśmierz, 
Janusz Edward Sijka (oskarżeni m.in. o to, że w sierpniu 
1982 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim „przechowywali 
a następnie rozpowszechniali (…) ulotki w swojej 
treści lżące i wyszydzające oraz poniżające  (…) gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego. W okresie od maja (…) do 
dnia 16 sierpnia 1982 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim 
(…) jako członkowie NSZZ >Solidarność< (…) nie 
odstąpili od udziału w takiej działalności bowiem 
uczestniczyli (…) w spotkaniach podczas których 
omawiano formy i zasady działania związku w okresie 

stanu wojennego”; skazani na 3 lata pozbawienia 
wolności oraz utratę praw publicznych na okres 2 lat); 
 Wacław Rembosz (oskarżony o to, że „w dniu 
31 sierpnia 1982 r. w Kielcach jako członek NSZZ 
>Solidarność< Rolników Indywidualnych, którego 
działalność została zawieszona (…) nie odstąpił od 
działalności związkowej oraz organizował i kierował 
akcją protestacyjną ludności w ten sposób, że wzywał 
inne osoby do wzięcia udziału w demonstracji ulicznej, 
a następnie kierował tą demonstracją”; skazany na 
2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 
3 lat); 
 Jerzy Stępień (11 grudnia 1982 r. 
w czasie internowania aresztowany w związku  
ze sporządzeniem odezwy „Do członków Solidarności”; 
oskarżony o to, że „w okresie miesiąca października 
1982 r. przebywając w Nowym Łupkowie, woj. 
krośnieńskiego, sporządził w celu rozpowszechnienia 
pismo >Do członków Solidarności<, które 
w swoim fragmencie: >Kierująca krajem ekipa nie 
zmierza do przezwyciężenia kryzysu politycznego 
i gospodarczego, do poprawy losu Polaków – jedynym 
jej celem jest utrzymanie władzy dla samej władzy, 
a środkiem do tego – dalszy podział społeczeństwa, 
głębsze jego zniewolenie<, zawierające fałszywe 
wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub 
rozruchy”; skazany na 1 rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 3 lata oraz wysoką grzywnę); 
 Roman Kotowski, Krzysztof Piotrowski 
(oskarżeni o to, że „w okresie od 25 do 29 kwietnia 
1983 r. w Starachowicach w celu wywołania niepokoju 
publicznego (…) gromadzili w formie ulotek 
i rozpowszechniali fałszywe wiadomości o nowych 
związkach zawodowych i nawoływali do bojkotu 
w dniu święta pierwszego maja”; sąd umorzył 
postępowanie karne); 
 Stanisław Marian Kusiński (oskarżony 
o to, że „ w dniu 28 kwietnia 1983 r. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim (…) na zebraniu Koła Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (…) lżył (…) gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego”; sprawa została umorzona 
ze względu na amnestię); 
 Tadeusz Kowalczyk (oskarżony o to, 
że „w okresie od 1981 r. do 11 grudnia 1983 r. 
w Bielinach gromadził w celu rozpowszechnienia 
pisma, druki i inne przedmioty o treści antypaństwowej 
i antyustrojowej”; postępowanie zostało umorzone 
ze względu na amnestię).

dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej
Delegatura w Kielcach
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Kapliczki na terenie parafii
Foto: Janusz Krzysiek Stowarzyszenie „Święty Jacek”
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Podróże ze Świętym Jackiem

Święty Jacek – Apostoł Północy – oddany Bogu misjonarz.
Z Nim i jego śladami rozpoczniemy podróż po Polsce, Europie i świecie. Jacek Odrowąż był niestrudzonym 
„podróżnikiem”, by nieść Jezusa do potrzebujących do każdego zakątku świata. Wszystkie jego podróże 
miały jeden cel: przyciągnięcie do serca Chrystusa tych, którzy zgubili się w ówczesnym życiu; tych, którzy 
potrzebowali pomocy i miłości bliźniego. 

Leszczyny

Odległość: 130 km, Czas przejazdu: ok. 1,5 godz.

PRZYSTANEK NR 2: KRAKÓW

CZAS KSZTAŁCENIA:

Gdy Jacek osiągnął młodzieńczy wiek rodzice widząc 
zdolności chłopca i jego chęć do zdobywania wiedzy 
razem z bratem Czesławem zostali wysłani do Iwona 
Odrowąża ówczesnego biskupa krakowskiego. Pod 
okiem Iwo, który był równocześnie przewodnikiem 
duchowym Święty ukończył szkołę katedralną na Wa-
welu. Dzięki wpływom wuja miał kontakt z ważnymi 
osobistościami ówczesnej Polski, a także możliwość 
dogłębnego poznania sytuacji politycznej (czas roz-
bicia Polski na dzielnice), jak również ukształtowa-
nia zachowań patriotycznych. Jego nauczycielami był 
prawdopodobnie błogosławiony biskup Wincenty Ka-
dłubek.
Po ukończeniu szkoły katedralnej studiował w Paryżu 
i Bolonii, gdzie ok. 1207 roku zdobył tytuł doktora fi-
lozofii, prawa i teologii. Swoim wykształceniem i stop-
niem znajomości świata przewyższał książąt. 
Powoli odkrywał w sobie powołanie do stanu duchow-
nego. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa 
Pełki lub bł. Wincentego. W 1219 r. był już kanoni-
kiem krakowskiej katedry - został mianowany przez 
stryja Iwona. 
Słowo Boże wygłaszane w mowie rodzinnej przez 
młodego księdza Jacka poruszało cały Kraków.
Kraków dziś: Miasto powiatowe położone w połu-
dniowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod wzglę-
dem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni. 
Głównym i najstarszym miejscem w Krakowie jest 
Wawel (ok. X w.) i był jednym z grodów w plemien-

nym państwie Wiślan.
Miasto, podobnie jak Wrocław, intensywnie się roz-
wijało pod względem architektonicznym, handlowym, 
rzemieślniczym, kulturalnym i naukowym. Chętnie 
osiedlali się tu mieszkańcy zachodnich krajów. 
W XIV w. powstał uniwersytet, który uzyskał mię-
dzynarodową rangę. Kompleks zamkowy na Wawelu 
przebudowano i rozbudowano w stylu renesansowym. 
Zbudowany został również Barbakan razem z okalają-
cymi murami miejskimi.
Katedra na Wawelu pozostała miejscem koronacji 
i pochówków królów Polski. Kraków był łakomym ką-
skiem dla wrogów Rzeczpospolitej, która była przez 
wiele wieków potęgą światową. Nawet w czasach póź-
niejszych wezyr turecki Kara Mustafa, pisał w kore-
spondencji do Jana III Sobieskiego: „zniszczę Twój 
Kraków...”.
Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej rozpoczął się upa-
dek Krakowa. Zniszczenia wojenne mocno nadszarp-
nęły pozycję miasta i zahamowały jego rozwój. Po raz 
pierwszy Kraków został zniszczony przez obce wojska 
w 1655, podczas „potopu szwedzkiego” (przedmieścia 
ucierpiały jednak mocno już w 1587, podczas próby 
zdobycia miasta przez arcyksięcia Maksymiliana III 
Habsburga). 
W XVIII w. Kraków był zdobywany przez wojska pru-
skie, szwedzkie, austriackie i rosyjskie. 
24 marca 1794 na rynku krakowskim przysięgę Naro-
dowi złożył naczelnik Tadeusz Kościuszko rozpoczy-
nając tym samym powstanie. W czerwcu tego roku 
do Krakowa wkroczyły wojska pruskie. Na Wawelu 
założyli składy wojskowe. Wtedy zrabowano polskie 
klejnoty i insygnia koronacyjne ze skarbca koronnego, 
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które wywiezione do Berlina. 
Kraków był stolicą Polski do 1795 r. i miastem koro-
nacyjnym oraz nekropolią królów Polski. W czasie 
rozbioru Polski znajdował się w zaborze austriackim. 
Dzięki mniejszym ograniczeniom niż miało to miejsce 
w zaborze pruskim 
czy rosyjskim, 
powstawały tu 
ruchy wyzwoleń-
cze, których celem 
było zjednać na 
nowo wszystkich 
Polaków do walki 
o niepodległą Oj-
czyznę. 
Od 1918 roku, 
czasu odzyskania 
niepodległości, zo-
stał miastem wo-
jewódzkim, a od 
1998 r. siedzibą 
władz wojewódz-
twa małopolskie-
go.
Jest centralnym 
ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej 
i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. 
W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za 
główne miasto historycznej Małopolski. Leży na ob-
szarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Po-
górza Zachodniobeskidzkiego.

Obecnie miasto jest również ważnym ośrodkiem histo-
rycznym i turystycznym na mapie Polski. Odpoczywa-
jąc w tym mieście obowiązkowo należy zwiedzić: Za-
mek Królewski na Wawelu z katedrą wawelską, Stare 
Miasto – od 1978 wpisane na Listę Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO, 
z Rynkiem Głów-
nym, Sukienni-
cami i Kościołem 
Mariackim, Ko-
legiatę św. Anny, 
Collegium Maius 
Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Ka-
zimierz (również 
wpisany na Listę 
Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO 
od 1978) z cmenta-
rzem  Remuh, czy 
Kopiec Kościusz-
ki.
I… obowiązkowo 
trzeba spróbować 
krakowskich ob-

warzanków!

Katarzyna Radek
Stowarzyszenie „Święty Jacek”

Widok na Katedrę Wawelską w czasie podróży ze Świętym Jackiem w 2013 roku
Foto: katrad

Widok na centrum miasta z kopca Krakusa. Od lewej zabudowa centrum Podgórza z wieżą kościołem Świętego Józefa, następnie Kazimierz 
z Augustianów oraz ratuszem kazimierskim, Wawel z katedrą i Zamkiem Królewskim, bliżej kościół Bożego Ciała na Kazimierzu. W głębi 
Stare Miasto z kościołami Świętego Andrzeja, Świętych Piotra i Pawła, wieżą ratuszową, kościołami Dominikanów i Mariackim

Foto: „Cracow view1” autorstwa User:Peter.shaman z angielskojęzycznej Wikipedii. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons 
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cracow_view1.jpg#/media/File:Cracow_view1.jpg
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matki modlą się o pokarm, 
a bezdzietne małżeństwa 
o potomstwo.

Galilea wygląda jak raj na Ziemi: zielona, żyzna 
kraina wokół Jeziora Galilejskiego, zwanego także 
Morzem Galilejskim (Jeziorem Tyberiadzkim lub 
Genezaret). W Galilei jest mnóstwo miejsc związanych 
z Chrystusem, zaczynając od Nazaretu, gdzie Archanioł 
Gabriel zwiastował Marii narodzenie Jezusa, przez 
Kanę Galilejską, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu 
na weselu, zamieniając wodę w wino, do Kafarnaum 
nad brzegiem jeziora, ulubionego miejsca nauczania 
Jezusa.

Góra Tabor: to wyjątkowa góra, na której Chrystus 
jeszcze za życia objawił swą boską naturę podczas 
Przemienienia. „Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą 
Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana, i zaprowadził ich 
na górę wysoko, osobno – pisze św. Mateusz. -Tam 
przemienił się wobec nich: twarz jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło, 
A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający 
z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, 

Śladami wiary

„Kraj, w którym nie brakuje rzek i źródeł bijących w górach i w dolinach. Kraj, gdzie rośnie pszenica 
i jęczmień, winogrona, figi i granaty, gdzie nie brakuje oliwy i miodu. Kraj, gdzie nie będziesz cierpiał 
głodu, gdzie będziesz we wszystko opływał.” Tak ziemie dzisiejszego Izraela przedstawia Stary Testament. 
Podróż po Ziemi Świętej to niezapomniane spotkanie z bogatą historią wielu różnorodnych kultur obecnych 
na tych terenach: od czasów starożytnych po czasy dzisiejsze.

Tylu pielgrzymów i wędrowców było już tu przed 
nami, że trudno zliczyć. Ale każdy z pewnością nosi 
własny obraz tego, co tu zobaczył i przeżył. 
Betlejem. Wjeżdżamy do miasta od strony Izraela, 
drogą prowadzącą z Jerozolimy. Betlejem należy 
do Autonomii Palestyńskiej. I tu szok. Przed nami 
wyrasta potężny betonowy mur z zasiekami niczym 
ten w Berlinie, który przecież upadł. To mur graniczny 
między Izraelem i Palestyną, który ciągnie się na 
ponad 600 km Zachodniego Brzegu. Zbudowali 
go Izraelczycy w nadziei, że ochroni ich przed 
palestyńskimi terrorystami. W centrum Betlejem, 
atmosfera całkowicie się zmienia. Jakby Boże 
Narodzenie trwało tu przez cały rok, bo z ulic nigdy 
nie zdejmuje się bożonarodzeniowych dekoracji.
Bazylika Narodzenia Pańskiego przypomina z zewnątrz 

obronną twierdzę ze znakiem krzyża jerozolimskiego 
na szczycie. Jest to jedna z najstarszych świątyń 
chrześcijańskich na Ziemi Świętej. Prowadzą do niej 
bardzo niskie drzwi (tylko 120 cm wysokości), zwane 
Drzwiami (lub Bramą) Pokory, bo każdy wchodzący 
musi się w nich schylić. Do Groty Narodzenia schodzi 
się z boku ikonstasu. Jej ściany zapełniają wizerunki 
Matki Chrystusa. W marmurowej podstawie ołtarza 
wychyla srebrna 14-ramienna gwiazda z łacińskim 
napisem: „Tu urodził się z Dziewicy Maryi Jezus 
Chrystus”. Gwiazda to dar Francuzów, ofiarowany 
w 1717 roku. Gdy 130 lat później została skradziona, 
zastąpiono ją kopią. W Betlejem odwiedzamy jeszcze 
Grotę Mleczną, gdzie święta rodzina miała się schronić 
przed rzezią Niewiniątek i ucieczką do Egiptu. 
Rzeczywiście jest lśniąco biała, bo jak mówi legenda 
blask nadała jej kropla mleka, która upadła na skałę, 
gdy Maria karmiła Jezusa piersią. W grocie kobiety 

Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa

Wejście do Bazyliki Narodzenia 
Pańskiego

Panorama Galilei i jezioro Genezaret
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Błogosławieństw. Stojący na niej kościół ma kształt 
oktagonalny i osiem okien z tekstami błogosławieństw 
„Kazania na Górze” w witrażach. I to miejsce odwiedził 
w 2000 roku Jan Paweł II.
Wędrówkę po Jerozolimie zaczynamy od Góry 

Oliwnej poza murami miasta. Góra nie jest ostrym 
pojedynczym szczytem, lecz jakby falującym 
łańcuchem wzgórz, gęsto dziś zabudowanym. Ogród 
Oliwny, w którym Chrystus modlił się przed śmiercią, 
jest dziś niewielki i otaczają go kamienne ściany, ale 
osiem drzew oliwnych o rozrośniętych zgrubiałych 
pniach liczy naprawdę od 1 do 2 tysięcy lat. Położona 
w pobliżu Grota Gethsemani (z kaplicą w skale) - 
miejsce zdrady Judasza i pojmania Jezusa - wciąż 
tchnie surowym autentyzmem. Na ścianie wypisany 
odręcznie łaciński cytat z Ewangelii św. Mateusza ze 
słowami Jezusa: „Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną”. 
To z Góry Oliwnej Jezus wjechał do Jerozolimy przez 
Bramę Złotą, co upamiętnia Niedziela Palmowa. Od 
XVI weku Brama Złota u podnóża Kopuły na Skale 
pozostaje zamurowana. Do miasta wewnątrz murów 
wchodzi się obecnie przez siedem innych bram.
Zanim dotrzemy do Starego Miasta, zatrzymujemy 
się jeszcze na Górze Syjon Na jej zboczu stoi Kościół 
św. Piotra, w miejscu domu arcykapłana Kajfasza. 
Tam, gdzie Piotr zaparł się Chrystusa, jak mu Pan 
przepowiedział: „Dziś nim kogut zapieje trzy razy się 

że tu jesteśmy, jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty; 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla 
Eliasza.” Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie.” Jezus przykazał świadkom widzenia, 
aby nie opowiadali o nim aż do Zmartwychwstania. 
Wydarzenie to upamiętnia bazylika Przemienienia 
Pańskiego, wnętrze której rozświetlają piękne złoto-
błękitne mozaiki przedstawiające Przemienienie 
Jezusa.
Nad samym Jeziorem Galilejskim leży Tabga (Tabgha), 

gdzie graniczą ze sobą aż dwa niezwykłe sanktuaria. 
Kościół Prymatu św. Piotra i Kościół Przemienienia 
Chleba i Ryb. W pierwszym - Chrystus ukazał się 
po Zmartwychwstaniu po raz trzeci swoimi uczniom 
i powierzył Piotrowi zwierzchnictwo kościoła. Skałę, 
na której stoi skromny kościół z czarnego bazaltu 
obmywają fale jeziora. A jej fragment wyrastający 
z posadzki wewnątrz kościoła nazywa się Stołem 
Pańskim. Drzwi świątyni i dwa polowe ołtarze to dar 
polski, upamiętniający wizytę Jana Pawła II w 2000 
roku. W miejscu drugiego sanktuarium - Chrystus 
dokonał rozmnożenia chleba i ryb, co symbolizuje 
mozaika z V wieku, często powielana na pamiątkach.
Pięknym miejscem jest też Góra (Ośmiu) 

Góra Tabor

Kościół z 1937  na Górze Błogosławieństw

Mozaika w Sanktuarium Przemienia Chleba i Ryb
Ogród oliwny
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którzy w imieniu katolików opiekują się Bazyliką 
Grobu Świętego. Jednak trzecim obok Golgoty i Grobu 
Pańskiego najważniejszym elementem bazyliki jest 
kaplica Krzyża Świętego należąca do Ormian.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest niezwykła pod 
każdym względem. To piękny czas rekolekcji, 
modlitwy i głębokich duchowych przeżyć.
Nie da się wszystkiego opowiedzieć i przekazać 

tego, co dane nam będzie przeżyć wędrując Śladami 
Chrystusa. 
Tam trzeba po prostu być!!!

Urszula i Mariusz Dyragowie
Stowarzyszenie „Święty Jacek”

mnie wyprzesz” (dlatego na jego dachu widnieje znak 
koguta). Kościół jest współczesny, ale jego piwniczne 
lochy, w których więziono Chrystusa, naprawdę 
pamiętają jego czasy.
Na szczycie wzniesienia znajduje się kościół Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny (potężna neoromańska 
rotunda z piaskowca). Wewnątrz figura śpiącej Marii 
spoczywa pod kamiennym baldachimem z mozaikami 
portretującymi Chrystusa i biblijne kobiety: Ruth, 
Esterę, Judytę, Miriam, Ewę, Jael. Wychodzimy na 
ulicę. Za złotym pomnikiem Dawida, króla Izraela stoi 
budowla z salą na piętrze o gotyckich sklepieniach. Tu 
był Wieczernik - miejsce ostatniej Wieczerzy. W tym 
samym budynku na dolnej kondygnacji znajduje się 
symboliczny grób Dawida.
Na Starym Mieście chrześcijanie podążają Via 

Dolorosa, czyli Drogą Męki Chrystusa, dźwigającego 
swój krzyż na Golgotę. Pielgrzymi wychodzą zwykle 
na nią z dziedzińca franciszkańskiego kościoła 
Biczowania. Via Dolorosa biegnie przez starą 
Jerozolimę, przypominającą wielki bazar  z wąskimi 
uliczkami gęsto zastawionymi sklepikami i kramami 
i zatłoczonymi różnojęzycznym tłumem.  Ostatnich 
pięć stacji jest już na terenie Bazyliki Grobu Pańskiego, 
której początki sięgają IV wieku. Obecnie bazyliką 
zarządzają wspólnie greccy ortodoksi, Ormianie 
i rzymscy katolicy (franciszkanie). Cel wszystkich 
pielgrzymek - Bazylika Grobu Pańskiego zaskakuje, 
bo nie wchodzi się wprost na kamienie Golgoty, 
ale właśnie do ogromnej bizantyjskiej świątyni, 
rozbrzmiewającej gwarem tłumów.
Miejsce, gdzie na Kalwarii stał krzyż z Ukrzyżowanym 
niemal całkowicie przesłania ołtarz lśniący srebrem 
i złotem w blasku lamp oliwnych. Po bokach 
prześwieca jednak pod szybą naga biała skała 
Golgoty. W Bazylikę wbudowana jest druga niewielka 
bizantyjska świątynia. To kaplica Grobu Pańskiego, 
wzniesiona w miejscu złożenia Chrystusa do grobu 
i zmartwychwstania, strzeżona przez prawosławnych 
duchownych. W bazylice znajdują się jeszcze 
m.in. kaplice: Koptyjska, Syryjska, Najświętszego 
Sakramentu- stanowiąca najważniejszy element 
kompleksu zabudowań klasztornych franciszkanów, 

Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Górze Syjon

Miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa w kaplicy Grobu 
Pańskiego

Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Górze Syjon



Biuletyn Stowarzyszenia Św. Jacek 31

ŚWIĘTY KRZYŻ – NAJSTARSZE POLSKIE SANKTUARIUM

Sanktuaria to, według Kodeksu Kanonicznego (kan. 1230-1234), kościoły lub inne miejsca święte, do których 
za aprobatą ordynariusza miejscowego pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności. 
Ziemia Świętokrzyska posiada wiele sanktuariów i miejsc kultu religijnego, powstałych i rozwijających 
się w tysiącletniej historii. Ich geneza i rozwój związana była z kultem Męki Pańskiej, Matki Bożej czy 
kultem świętych. Najwcześniej na terenie Polski lokowane było i odegrało ważką rolę na przestrzeni dziejów 
Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego w benedyktyńskim opactwie na Łyścu.  

 Na szczycie Łyśca, 
na rozległej polanie 
pośród gołoborzy i szumu 
sędziwych jodeł, dumnie 
góruje klasztor – perła Ziemi 
Świętokrzyskiej, w którym od 
wieków są przechowywane 
i czczone relikwie Drzewa 
Krzyża Świętego. Szczyt 
ten o wysokości 595 m 
n.p.m., zwany też Łysą Górą, 
położony jest we wschodniej 
części Łysogór, zaś od 
znajdujących się tu relikwii 
został nazwany Świętym Krzyżem, a z czasem 
rozległy obszar z licznymi pasmami i wzniesieniami 
nazwano Górami Świętokrzyskimi. Klasztor ten leży 
na obszarze gminy Nowa Słupia, w powiecie kieleckim 
oraz terenie diecezji sandomierskiej.
 Do czasów heroicznej obrony Jasnej Góry 
przed Szwedami w końcu 1655 r., Sanktuarium to było 
najważniejszym miejscem pielgrzymkowym królów, 
możnowładców i prostego ludu polskiego. Pierwszymi 
kustoszami tego sanktuarium byli Benedyktyni, którzy 
gospodarzyli do czasu kasaty zakonu w 1919 r., a od 
1936 r. opiekę nad tym świętym miejscem sprawują 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. 
 Klasztor powstał w miejscu dawnego ośrodka 
pogańskiego kultu, po którym pozostał do dziś ułożony 
z bloków kambryjskiego piaskowca kwarcytowego wał 
kultowy o długości około 1,5 km i wysokości 2,0-2,5 
m. Obwałowanie to w kształcie podkowy otwartej ku 
zachodowi otacza najwyższe partie wzniesienia, a jego 
rozmiary pozwalają przypuszczać, że było związane 
z największym ośrodkiem kultu pogańskiego w Polsce, 
rozwijającego się we wczesnym średniowieczu. 
Klasztor lokowano więc, aby wykorzenić lokalne kulty 
pogańskie i krzewić nową wiarę chrześcijańską wśród 
miejscowego ludu.
 Początki założenia opactwa benedyktyńskiego 
toną w „pomroce dziejów”. Tradycja klasztorna 
zapisana przez opata Jana Katarzynkę i utrwalona przez 
Jana Długosza w słynnych Dziejach Polski przypisuje 
jego założenie Bolesławowi Chrobremu (w 1006 
roku) i okolicznościom pobytu na ziemiach polskich 
królewicza Emeryka, syna króla Węgier Stefana I. 
Właśnie św. Emeryk miał ofiarować relikwie Krzyża 

Świętego dla przyszłego 
opactwa. To zapewne 
legenda, bowiem faktycznym 
fundatorem opactwa zakonu 
św. Benedykta na cześć 
św. Trójcy był Bolesław III 
Krzywousty. Król sprowadził 
zakonników z Tyńca, 
któremu łysogórskie opactwo 
podlegało do 1379 r. Historycy 
przyjmują, że fundacja mogła 
nastąpić nie wcześniej niż w 
latach 30. XII w.
 Rozkwit klasztoru, 

jego sława i świetność związane są z pozyskaniem 
relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Nie wiemy 
dokładnie kiedy nastąpił ten fakt, który zupełnie 
odmienił benedyktyńską codzienność, upływającą 
w duchu maksymy ora et labora. Cichy czas modlitwy 
i pracy czarnych mnichów, przeistoczył się w chwile 
gwaru pojawiających się tłumnie pielgrzymów. 
Najprawdopodobniej cenne relikwie przywiózł do 
Krakowa w  1270 r.  król węgierski Stefan V jako dar, 
który posłuży dla umocnienia układu pokojowego 
zawartego z księciem krakowsko-sandomierskim 
Bolesławem Wstydliwym. Potem zaś około 1306 
r. relikwiarz został przekazany benedyktyńskim 
mnichom na Łyścu przez Władysława Łokietka 
w intencji zjednoczenia królestwa.
 Sanktuarium stało się więc celem licznych 
pielgrzymek, do którego przybywała okoliczna 
ludność, ale też pielgrzymi z odległych miejscowości. 
Przybywali tu też królowie: Władysław Jagiełło, 
Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Zygmunt III 
Waza i Jan Kazimierz.
 Współczesny zespół architektoniczny obejmuje 
kościół pw. Świętego Krzyża i Trójcy Przenajświętszej 
oraz przylegający od północy klasztor z prostokątnym 
wirydarzem okolonym krużgankami. Kościół 
murowany, jednonawowy, orientowany powstał 
w latach 1781-1789 w stylu barokowo-klasycystycznym 
wg planu ks. Józefa Karsznickiego i jest to już czwarta 
świątynia wzniesiona na tym miejscu. 
 Fasada zachodnia, późnobarokowa ma 
dwie kondygnacje a jej proporcje wyznacza podział 
pięcioosiowy. Lico elewacji obłożono ciosami 
z kremowego piaskowca liasowego oraz czerwono-
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wiśniowego piaskowca wąchockiego. Oś środkowa 
jest szersza i posiada duże arkadowe wnęki, w górnej 
znajduje się okno, w dolnej zaś portal wejściowy 
z kolumnami i półkolistym tympanonem. Boczne 
wnęki zdobią 4 posągi zakonników i rycerza wykonane 
z dewońskiego wapienia bolechowickiego. Kościół 
posiadał w zachodniej fasadzie wieżę z tarasem 
widokowym, którą wysadził dynamitem austriacki 
oficer 31 października 1914 r., gdy jego wojsko 
wycofywało się przed Rosjanami.
 Nawa główna jest trójprzęsłowa o sklepieniu 
kolebkowo-krzyżowym wzmocnionym gurtami . 
Klasycystyczny ołtarz główny ma po bokach korynckie 
kolumny i jest zwieńczony trójkątnym tympanonem. 
Centralną część zdobi duży obraz o wymiarach 
5x3 m, przedstawiający Trójcę Świętą, autorstwa 
Franciszka Smuglewicza (1745-1807) – uznanego 
malarza, ucznia Akademii św. Łukasza w Rzymie, 
profesora Uniwersytetu Wileńskiego, specjalizującego 
się w tematyce religijnej i historycznej.  Płótno to 
przedstawia dwie siedzące postaci, tj. Boga Ojca 
i Jezusa Chrystusa, nad którymi unosi się gołębica – 
symbol Ducha Św. 
 Na mensie ołtarza znajduje się oryginalne 
tabernakulum, w formie pozłacanej kuli jako 
wyobrażenie globu ziemskiego, wsparte na snopie 
pszenicznym i zwieńczone winną latoroślą, 
symbolizujące Eucharystię. 
 Boczne ściany podzielone zostały parami 
pilastrów o porządku toskańskim, na sześć wnęk 
ołtarzowych. Wypełniają je płótna o wymiarach 3,6x2,5 
m pędzla Franciszka Smuglewicza, powstałe w latach 
1789-1806 specjalnie dla łysogórskiego sanktuarium na 
zamówienie ostatniego opata Józefa Niegolewskiego. 
Prezentowane są one w chronologicznym porządku 
i przedstawiają Najświętszą Pannę depczącą szatana 
pod postacią węża oraz śmierć św. Józefa. Środkowa 
para obrazów poświęcona jest dziejom Drzewa 
Krzyża Świętego – scena cudu uzdrowienia podczas 
identyfikacji odnalezionego krzyża  przez św. Helenę 
i oraz królewicza węgierskiego św. Emeryka. I ostatnia 
para obrazów od chórem przedstawia prezentuje 
spotkanie św. Benedykta ze swoją siostrą Scholastyką 
oraz scenę śmierci św. Benedykta, którego w kościele 
podtrzymuje dwóch zakonników.
 Gotyckie krużganki z XV w. posiadają 
krzyżowo-żebrowe sklepienie z kamiennymi 
zwornikami i służkami. Uwagę przykuwa ołtarz 
nagrobny z czarnego wapienia, wydobywanego 
w karmelickim łomie w Dębniku k. Krzeszowic, 
przyozdobiony trzema trupimi czaszkami, a poświęcony 
pochowanym tu pod posadzką benedyktyńskim 
mnichom. 
 Złożono tu kości – jak głosi napis na pomniku – 
82 opatów, 275 przeorów i 1080 zakonników. Liczby te 
jednak należy uznać za zawyżone. Doczesne szczątki 
zostały tu złożone po przeniesieniu z kościelnej krypty 
w 1766 r. za czasów opata Antoniego Karskiego. Filary 

krużganków zdobią płaskorzeźby drogi krzyżowej 
wykonane z jasnego, pińczowskiego wapienia 
litotamniowego.  Okna krużganków, przeszklone 
szkłem witrażowym, wychodzą na prostokątny 
(21x13 m) wirydarz ze studnią na środku, obudowaną 
kamiennymi ciosami. W rogu wirydarza, pod 
okazałym cisem, w 1976 r. postawiono figurę Matki 
Bożej Świętokrzyskiej z Dzieciątkiem, wykonaną 
przez kieleckiego artystę Stefana Maja. Fundatorem 
rzeźby Matki Bożej od Codziennych Spraw był ks. prof. 
Włodzimierz Sedlak (1911-1993), niezwykły uczony, 
badacz Gór Świętokrzyskich, twórca bioelektronicznej 
koncepcji życia, paleontolog odkrywający kambryjską 
faunę w piaskowcach kwarcytowych. 
 Z krużganków, poprzez ozdobny portal, 
wiedzie przejście do zakrystii. Portal ten zwieńczony 
półokrągłym tympanonem z kartuszem, na którym 
widnieje herb Ogończyk opata Sierakowskiego, 
jest wykonany z górnopermskiego zlepieńca 
zygmuntowskiego, wydobywanego na Czerwonej 
Górze k. Chęcin. Sklepienie zakrystii,  kolebkowo-
krzyżowe z cienkimi stiukowymi żebrami, zdobią 
malowidła z XVIII w. Wyposażenie i wystrój zakrystii 
stanowią intarsjowane meble i dębowa boazeria 
ufundowane przez opata Antoniego Karskiego, 
oraz wczesnobarokowy lawaterz z lwią paszczą 
z 1620 r. wykonany z dwubarwnego, dewońskiego 
wapienia chęcińskiego. Do 1723 r. zakrystia spełniała 
też funkcję kaplicy relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego, kiedy to zostały przeniesione przez opata 
Stanisława Mireckiego do kaplicy Oleśnickich, gdzie 
przechowywane są do chwili obecnej.
 Kaplica ta nakryta jest promieniście 
żebrowanym sklepieniem ze smukłą latarnią o sześciu 
przeszklonych oknach. Ściany kaplicy pokrywają 
freski wykonane przez Macieja Reichana w 1782 r. 
Starsze freski, o cechach szkoły włoskiej, nieznanego 
autora, pokrywające 16 pól kopuły, datowane są na 
pierwszą połowę XVIII w. Przy południowej ścianie 
kaplicy znajduje się pomnik nagrobny Zofii i Mikołaja 
Oleśnickich, wykonany z dewońskiego marmuru 
chęcińskiego, alabastru oraz czarnego marmuru 
dębnickiego.
 W centralnej części barokowego ołtarza 
głównego, wykonanego z również z ciemnych 
marmurów chęcińskiego i dębnickiego oraz jasnego 
alabastru, z drewnianą rzeźbą Chrystusa na krzyżu, 
znajduje się pancerne tabernakulum – miejsce 
przechowywania relikwii Drzewa Krzyża Świętego. 
Złocony relikwiarz ma kształt podwójnego krzyża 
benedyktyńskiego o wysokości 20 cm, zaś ramiona 
poprzeczne o długości 6 i 12 cm i grubości 2 cm. Jest 
on umieszczony w owalnym, promienistym pacyfikale 
(monstrancji) o wysokości 46 cm, ufundowanym 
w 1626 r. przez opata Bogusława Radoszewskiego. 
Przednią ściankę krzyża, na przecięciu górnego, 
mniejszego ramienia pokrywa wygrawerowana twarz 
Chrystusa, powyżej szaty, a po bokach narzędzia Męki 
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Pańskiej. Natomiast na dłuższym ramieniu znajdują 
się z lewej strony panorama Jerozolimy, a z prawej 
prawdopodobnie niezbyt czytelny, częściowo zatarty 
widok Kijowa – opat Radoszewski piastował bowiem 
godność biskupa tego miasta. W dolnej części krzyża 
umieszczono emaliowany medalion z herbem Oksza – 
biały topór na czerwonym polu. 
 W szczególnych okolicznościach i wyjątkowo 
rzadko relikwiarz bywał otwierany. Po raz ostatni 
otwarto go w lutym 2002 r., dokonując oględzin 
w związku z przypuszczeniem, że cząstki Drzewa 
Męki Pańskiej są opanowane przez mikroorganizmy. 
Ekspertyza wykonana przez prof. Wojciecha Kurpika, 
głównego konserwatora obrazu malowanego na desce 
z sanktuarium na Jasnej Górze, potwierdziła 
przypuszczenia, że niektóre fragmenty drewnianych 
cząstek noszą ślady zagrzybienia i obecności bakterii. 
Profesor Kurpik stwierdził również, że struktura 
tkanki drewna nie została naruszona, zaś zabiegi 
konserwatorskie jakim poddano drewienka (bez użycia 
środków chemicznych) winny zahamować wpływ 
mikroorganizmów. Ekspertyza ta pozwoliła ponadto 
określić, że najprawdopodobniej cząstki pochodzą 
z drzewa sosny jerozolimskiej. Przed zamknięciem 
relikwiarza umieszczono w nim pergaminową 
karteczkę z opisem wydarzenia i dołączono 
do podobnych dokumentów z otwarcia relikwiarza 
mających miejsce w latach 1928 i 1957.
 Ze współczesnych kart historii należy 
odnotować trzy ważne wydarzenia. Otóż w lutym 
2013 r. papież Benedykt XVI nadał kościołowi 
na Świętym Krzyżu tytułu Bazyliki Mniejszej, 
i jak pamiętamy, była to jedna z ostatnich decyzji 
podjętych w czasie jego pontyfikatu. Dekret Stolicy 
Apostolskiej informujący o tym wyróżnieniu został 
odczytany na Świętym Krzyżu w czasie uroczystości 
w dniu 16 czerwca 2013 r. Następny rok 2014 przyniósł 
dwa kolejne ważkie wydarzenia. Dnia 4 kwietnia, 
w kaplicy Oleśnickich podpisano umowę wykonawczą 
na odbudowę wieży i odnowienie zabytkowego 
wirydarza z XV w. Dofinansowanie z Unii Europejskiej 
stanowiło 85% środków, zaś część to wkład własny 
Ojców Oblatów, a łączny koszt projektu opiewał 
na kwotę około 7,5 miliona zł. W dniu 14 września 
2014 r. zakończono prace rekonstrukcyjne i uroczyste 
poświęcono wieżę, po 100 latach od wysadzenia jej 
dynamitem przez wojska austriackie.  Trzon kamienny 
wieży ma 31 m wysokości i waży 660 ton. Na nim 
zamontowano hełm o stalowej konstrukcji, pokryty 
blachą miedzianą o wysokości 21 metrów i wadze 
40 ton. Na wysokości 35 m znajduje się niewielki 
taras widokowy, z którego pielgrzymi i turyści mogą 
podziwiać przepiękne widoki  na otaczające pasma 
Gór Świętokrzyskich, zaś przy dobrej widoczności 
dostrzec brzegi Wisły a nawet Tatry.
 Ostatnie wydarzenie przyniósł dzień 
13.09.2014 r., kiedy to w zakrystii bazyliki około 2 tys. 
osób miało wyjątkowo sposobność zobaczyć oryginał 

Kazań świętokrzyskich. Były one eksponowane 
w godzinach od 10.00 do 17.00 w szklanej kapsule 
z pancernego szkła, w której jest stałe oświetlenie 
i temperatura 18oC oraz niewielka wilgotność.
 Kazania świętokrzyskie są najstarszym 
zabytkiem średniowiecznej prozy religijnej, a wraz 
z Bogurodzicą rozpoczynają dzieje literatury polskiej. 
Odkrył je 25 marca 1890 r. wybitny polski slawista, 
historyk literatury i kultury polskiej Aleksander 
Brükner (1856-1939), podczas prac naukowych 
w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Sankt Petersburgu. 
Do tej biblioteki właśnie trafiły księgozbiory po 
kasacie klasztorów w zaborze rosyjskim i Królestwie 
Kongresowym w 1919 r.  
 W czasie kwerendy Brükner spostrzegł, że do 
oprawienia XV-wiecznego, papierowego rękopisu, 
powstałego na Świętym Krzyżu między 1430 
a 1445 r., a zawierającego Listy, Dzieje Apostolskie 
oraz Apokalipsę, użyto jako tzw. zagiętek pasków 
pergaminu pochodzących ze znacznie starszego 
manuskryptu. Wykorzystano je w celu wzmocnienia 
grzbietu woluminu zszywanego sznurkiem. Pergamin 
był pocięty na 18 pasków o wymiarach 20,5x1,5 cm, 
wzdłuż wersetów zapisanych minuskułą (odmiana 
pisma gotyckiego), w języku polskim. Po wydobyciu 
ich z introligatorskiej oprawy i uporządkowaniu 
ukazały się fragmenty sześciu kazań: Kazanie na św. 
Marcina, Na św. Katarzynę (to zachowane niemal 
w całości), Na św. Mikołaja, Na Narodzenie Pańskie, 
Na Objawienie Pańskie oraz Na Oczyszczenie Pańskie. 
Rękopis Kazań powrócił do Biblioteki Narodowej 
w Warszawie 12 czerwca 1925 r. na mocy Traktatu 
Ryskiego podpisanego z Rosją i Ukrainą. 
 Na krótko przed II wojną światową 
zdeponowano je w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 
potem w Bank of Montreal w Ottawie, skąd powróciły 
do Polski w 1959 r. Są przechowywane w skarbcu 
Biblioteki Narodowej w Warszawie i oznaczone 
w zbiorach bibliotecznych sygnaturą o numerze 8001. 
 Benedyktyńskie opactwo na Świętym Krzyżu 
słynęło przez wiele wieków jako locum sacrum 
o ogólnopolskim oddziaływaniu, stanowiło również 
centrum elitarnej kultury monastycznej, w którym 
nie tylko się modlono, ale rozwijała się twórczość 
piśmiennicza, gdzie gromadzono i kopiowano księgi. 
Od niepamiętnych czasów klasztor, o unikatowych 
walorach architektonicznych i z licznymi dziełami 
sztuki, był i jest nadal celem licznych pielgrzymek 
oraz wycieczek przybywających z całej Polski a także 
z zagranicy. W 2014 r. Sanktuarium na Świętym 
Krzyżu odwiedziło ponad 273 tys. osób.

dr Mirosław Barcicki
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
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Aktualność Ewangelii - Jezus kocha nas i pokazuje jak żyć

„Wprost z synagogi udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała 
w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka 
ustąpiła, a ona usługiwała im”. Mt 1,29-31

Ostatnio wysłuchałam 
konferencji wygłoszonej 
przez ojca Adama Szustaka 
pt.”Rozplątani. Jak 
naprawiać trudne relacje?”. 
„Kto by nie chciał znać 
odpowiedzi?” - pomyślałam. 
Mam nadzieję, że zarówno 
ja, jak i wiele innych osób 
nurtują takie pytania. 
W dzisiejszym świecie: 
zabieganym, hałaśliwym, 
stale goniącym za sensacją, 
nikt nie zwraca uwagi na 
drugiego człowieka. Co mnie 
obchodzi ktoś inny, gdy ja 
mam swoje plany, marzenia , 
oczekiwania? Liczę się tylko 
„JA”! Robię to co jest dobre 
dla mnie, to co sprawia mi 
przyjemność, w czym się 
spełniam. Stawiam sobie 
cel przed sobą i wytrwale 
próbuję go osiągnąć. Chcę być chwalona, podziwiana… 
Chcę być na szczycie. Ale, czy to zaspakaja wszelkie 
potrzeby spełnionego człowieka? 
Słuchając tej konferencji uświadomiłam sobie, że 
współczesny człowiek, zwłaszcza ten, którego możemy 
nazwać „spełnionym zawodowo”, często nie jest 
„spełniony społecznie”. Brak mu bliskich relacji nie 
tylko w rodzinie, ale także wśród znajomych. Goniąc 
za sobą człowiek często w tyle pozostawia bliskich 
zranionych brakiem czasu spędzonego razem, brakiem 
rozmowy, zainteresowania. A przecież każdy z nas 
tego oczekuje. „Nowoczesny człowiek” lekceważy 
problemy innych, spłyca wszystko do mało ważnych 
rzeczy, co nie jest związane z jego samorealizacją. 
Często słyszę wypowiadane przez różnych ludzi 
zdanie: „Ciężko pracuję, żeby zapewnić mojej rodzinie 
wszystko, więc mi się też coś od życia należy”, ale 
czy to „wszystko” jest także wszystkim dla naszych 
bliskich?
W pierwszym rozdziale ewangelii św. Mateusza 
czytamy, że dla teściowej Szymona to „wszystko” 
nie wystarczało. Była „wkurzona” tym, że nikt nie 
liczy się z jej zdaniem. Leżała w gorączce, którą 
uleczył dopiero Jezus. Ale nie w cudowny sposób, lecz 
traktując ją jak człowieka, starając się ją zrozumieć, 
z miłością, podnosząc ją z delikatnością. A gdy poczuła 

się ważna, wtedy „opuściła” 
ją gorączka i usługiwała im.
Podstawowym problemem 
w relacjach międzyludzkich 
jest brak empatii. Myślimy 
tylko o tym, co my czujemy, 
myślimy, jak bardzo 
jesteśmy zranieni. Trudno 
jest każdemu postawić się 
w miejscu innego człowieka, 
do którego mamy żal, 
pretensje, uprzedzenia. 
Czy zastanawiam się, 
dlaczego nie mogę się z nim 
porozumieć? Co on odczuwa 
będąc po drugiej stronie? 
Być może, gdybyśmy 
w każdej kryzysowej 
sytuacji potrafili choć na 
chwilę wejść w „skórę” 
kogoś z kim nie możemy 
się dogadać i popatrzeć na 
problem z jego pozycji, nie 

dochodziłoby do sytuacji konfliktowych. Nie jest to 
proste zwłaszcza, gdy w grę wchodzą emocje . Ale, 
czy nie warto zrobić tego wysiłku? W sytuacjach 
konfliktowych należy podejść do drugiego człowieka 
z należnym mu szacunkiem i czułością. Starając się 
rozwiązać taki problem należy bardzo dużo uwagi 
poświęcić słowom , które mają wyrażać nasze uczucia 
i racje. Nie mogą to być słowa które ranią , nawet 
jeżeli są najprawdziwsze. Prawda, która powoduje, że 
drugi człowiek czuje się „zerem” jest bez wartości. Nie 
buduje drugiego człowieka, nie podnosi go jak Jezus 
podniósł teściową. Nie rozwiązuje konfliktów, tylko je 
zaognia.
Pozostałe rozważania tej konferencji dotyczą 
równie ważnych zagadnień dotyczących relacji 
międzyludzkich. Warto ich posłuchać, aby przekonać 
się, że ewangelie naprawdę są tekstem, który daje nam 
gotowe rozwiązania na życie.

Monika Ruchwa
Stowarzyszenie „Święty Jacek”
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Rozbudowa cmentarza parafialnego  -  aktualności

Rozmowa ze Sławomirem Gołąbkiem, członkiem Stowarzyszenia Święty Jacek

Katarzyna Radek: Co wydarzyło się do tej pory? 
Czy możesz dokonać krótkiego podsumowania?

Sławomir Gołąbek: Rozbudowa cmentarza 
grzebalnego to w tej chwili najważniejsze i największe 
zadanie naszej parafii. Każdy kto bywa na cmentarzu 
wie również, jak bardzo jest pilne. Jak coraz bardziej 
brakuje miejsca na nowe groby. Z tego powodu, kilka 
lat temu ksiądz proboszcz podjął  decyzję o jego 
rozszerzeniu. O tej potrzebie pamiętał również Urząd 
Gminy w Górnie uwzględniając na ten cel przyległe 
tereny w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Dużo dobrej woli i zrozumienia 
wykazali też właściciele tych gruntów w trakcie 
negocjacji przy wykupie gruntu przez parafię Wreszcie 
dużą ofiarnością wykazali się parafianie, którzy na 
przyszłym terenie cmentarza wycięli wszystkie drzewa 
i wykarczowali korzenie. Wykonano też niezbędne 
wiercenia geologiczne Władze gminy rozpoczęły 
czynności prawne w celu przekształcenia pod ten cel 
dalszych terenów.

K.R.: Jak obecnie wyglądają prace związane 
z powiększaniem cmentarza?

S. G.: Na chwilę obecną parafia jest już właścicielem 
działki od strony zachodniej, wykupionej od pana 
Gołębiowskiego. W nabyciu notarialnym działki 
od strony północnej, będącej w posiadaniu pani 
Komorowskiej stoją na przeszkodzie już tylko sprawy 

urzędowe (podział geodezyjny i wizyta u notariusza). 
Umówiony geodeta jest też w fazie wykonywania 
mapy do celów projektowych. Jest zawarta umowa 
z biurem projektowym „Głowaccy” na kompleksowe 
opracowanie projektu budowlanego (wraz z projektem 
obniżenia lustra wody gruntowej), który to projekt 
będzie podstawą do wydania decyzji pozwolenia 
budowy. Prace projektowe są już bardzo zaawansowane. 
Jest już opracowana wstępna koncepcja z podziałem 
na aleje, układ grobów, itd.

K.R.: Zatwierdzanie trudnych spraw urzędowych 
jest już na „finiszu”, a co czeka nas w następnej 
kolejności?

S. G.: Czeka nas ogrom pracy! Po załatwieniu 
wszystkich formalności prawnych przystąpimy jak 
najszybciej do wykonania fundamentów, a następnie 
stosownego ogrodzenia (nawiązującego stylistyką 
do obecnego – zabytkowego). Dostrzegamy też pilną 
potrzebę parkingu. Parkowanie wzdłuż drogi spełnia 
te potrzeby tylko doraźnie. Potrzebna jest w tym 
celu każda dostępna powierzchnia. Chęć pomocy 
przy jego realizacji wyraziły władze gminy Górno. 
Konieczne jest zatem w najbliższym czasie spotkanie 
w celu omówienia zakresu i możliwości Urzędu w tym 
względzie. Trudne do oszacowania są wydatki, jakie 
przyjdzie parafii ponieść przy całym zadaniu, jeszcze 
jest za mało danych. Niemniej jednak trzeba jasno sobie 
powiedzieć, że nie będą one małe. Gorąco zachęcamy 
więc wszystkich do śledzenia i zainteresowania 
postępami robót, a nade wszystko do aktywnego 
włączenia się w to historyczne dla naszej parafii dzieło.

Rozmowa ze Sławomirem Gołąbkiem
Stowarzyszenie „Święty Jacek”

Legenda:
1 – istniejący cmentarz
2 – obszar nowego cmentarza, w tym:

2A – teren wykupiony od Państwa Gołębiowskich 
(w tym część obszaru 4B - aż do rzeki)
2B – teren w trakcie wykupu od Pani Komorowskiej
3 – teren przeznaczony na parking

4A, 4B – obszary w trakcie przekształcania na tereny  
 pod budowę cmentarza
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„Spojrzałam w oczy Pana”

Spojrzałam w oczy Pana,
Dotknięta smutkiem wielkim.

To dla mnie tak cierpiałeś
I przeżywałeś męki.

Spojrzałam w oczy Pana, 
Skruszona, pełna trwogi.

A Ty dałeś mi wiarę
Nie jestem już ubogi.

Spojrzałam w oczy Pana, 
Na jego ból i rany.

I zrozumiałam miłość
O Jezu ukochany.

     

Joanna Iwańska
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Sprawozdanie za 2014 r.

Stowarzyszenie „Św. Jacek” powstało w marcu 2010 r.  z inicjatywy ks. kan. Ryszarda Zaborka - Proboszcza 
Parafii p. w. św. Jacka w Leszczynach. Data wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego 
nastąpiła w dniu 02.06.2010 r., nr KRS 0000357962. Pełna nazwa stowarzyszenia „STOWARZYSZENIE 
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI PARAFII ŚWIĘTEGO JACKA W LESZCZYNACH”.

Obecnie Stowarzyszenie „Św. Jacek” liczy 27 członków 
zwyczajnych i 4 członków honorowych.
Celem Stowarzyszenia „Św. Jacek”  jest szerzenie 
kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury oraz tradycji 
lokalnej, integracja społeczności.
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
• Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji 

prowadzonych przez parafię,
• Inicjowanie i wspieranie wielu działań 

ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury 
fizycznej, rekreacji, kultury i sztuki oraz rozrywki,

• Współpracę z władzami samorządowymi oraz 
rządowymi, organizacjami pozarządowymi, 
kościołem parafialnym, organizacjami społecznymi 
oraz przedsiębiorstwami,

• Skupienie wokół Stowarzyszenia osób pragnących 
działać na rzecz społeczności parafii Leszczyny,

• Wspieranie działalności innych osób i instytucji 
zbieżnej z celami Stowarzyszenia „Św. Jacek”,

• Pomoc rzeczowa osobom najuboższym.

W roku 2014 r. Stowarzyszenie „Św. Jacek” było 
inicjatorem oraz uczestniczyło w następujących 
wydarzeniach:

1. W styczniu 2014 r. Stowarzyszenie „Św Jacek” 
w kościele parafialnym w Leszczynach zorganizowało 
Kolędowe śpiewogranie dla parafian,

2. 6 lutego 2014 r. członkowie Stowarzyszenia 
„Św Jacek” wzięli udział we mszy świętej w kieleckiej 
Bazylice Katedralnej oraz pod pomnikiem Armii 
Krajowej przy Skwerze Stefana Żeromskiego 
z okazji uroczystości 72. rocznicy przekształcenia 
Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową,

3. W kwietniu w kościele parafialnym w Leszczynach 
Stowarzyszenie „Św Jacek”  zorganizowało 
prelekcję nt. Ewangelii, którą jest Całun Turyński. 
Przedstawiliśmy metody badań, które utwierdzają 
w cudzie Całunu, w który okryty był Jezus Chrystus 
po ukrzyżowaniu i złożeniu do grobu. Badania 
pochodzenia cudownej tkaniny pod wieloma 
aspektami potwierdza pochodzenie z czasów 
i miejsca, w którym Jezus żył, nauczał, zmarł, a 
potem zmartwychwstał,

4. Kwiaty, drzewa, szum rzek, śpiew ptaków zdają się 
oddawać cześć Maryi. A w tym najpiękniejszym 
miesiącu w roku, poświęconym Tej Najpiękniejszej 
– maju - razem z parafianami członkowie 
Stowarzyszenia „Święty Jacek”  uczestniczyli 

w spotkaniach majówkowych przy przydrożnych 
figurach i kapliczkach w miejscowościach naszej 
parafii,

5. „SACROEXPO - największy dzwon wśród 
Targów Kielce” - to hasło  reprezentantów 
Stowarzyszenia „Święty Jacek” zajęło II miejsce na 
konkursie zorganizowanym na kieleckich targach 
SACROEXPO w ramach II Warsztatów dla Redakcji 
Gazet Parafialnych „SACROMEDIA”. Warsztaty 
odbyły się w czasie trwającej w dn. 9-11 czerwca 
2014 Międzynarodowej Wystawy Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej 
i Dewocjonaliów SACROEXPO,

6. W dniu 22.06.2014 r. Stowarzyszenie Święty Jacek 
wraz z ks. Ryszardem Zaborkiem zorganizowało 
imprezę „Bezpieczne wakacje”. Mogliśmy bliżej 
poznać pracę policji, służby więziennej, straży 
pożarnej i służb medycznych. Mieliśmy również 
okazję przymierzyć strój do akcji chemicznej, 
strój bojowy służby więziennej, strój bojowy 
straży pożarnej, a także uczestniczyć w akcji 
ratunkowej straży pożarnej uwięzionych pasażerów 
z rozbitego samochodu, gaszenia płonącego 
samochodu, czy osobiście nauczyć się obsługiwać 
gaśnicę. Służby medyczne, czyli przedstawiciele 
Policealnej Szkoły Medycznej z Morawicy oraz 
Szkolnego Koła PCK działającego przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Kielcach, uczyli chętnych 
udzielania pierwszej pomocy medycznej. Służba 
więzienna zaproponowała przejażdżkę „więźniarką. 
Policjanci znakowali rowery i chętnie opowiadali o 
bezpieczeństwie na drodze, a dzieci zadziwiały swoją 
wiedzą w przeprowadzonym przez nich konkursie,

7. Stowarzyszenie „Święty Jacek” wzięło udział 
w jubileuszu 90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mąchocicach Kapitulnych w dn. 06.07.2014 r.  Po 
uroczystej Mszy Świętej podarowaliśmy jubilatom 
kosiarkę do trawy, życząc błogosławieństwa 
Bożego w trudzie ich pracy i niesieniu pomocy 
potrzebującym. Zakup sfinansowano ze składek 
członków Stowarzyszenia,

8. W dniu 13.07.2014 r. członkowie Stowarzyszenia „Św 
Jacek”  wraz z proboszczem parafii ks. Ryszardem 
Zaborkiem zorganizowali uroczystości patriotyczne  
związane z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej 
oraz 71 rocznicą potyczki pod Leszczynami. 
Rozpoczęliśmy uroczystą koncelebrowaną Mszą 
Świętą, której przewodniczył i kazanie wygłosił 
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Oficjał Sądu Biskupiego w Kielcach ks. Karol Stach, 
a także ks. Jarosław Bugajski oraz Proboszcz ks. 
Ryszard Zaborek. We Mszy Świętej wzięły udział 
zaproszone poczty sztandarowe: 4 Pułku Piechoty 
Legionów AK, Koła Nr 1 Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, szkół z Leszczyn, 
Cedzyny, Bęczkowa, im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego z Górna; kombatanci - nieliczni już 
świadkowie tamtych wydarzeń i rodziny poległych w 
czasie II wojny światowej żołnierzy Armii Krajowej; 
reprezentanci władz rządowych i samorządowych, 
posłowie i europosłowie, druhowie z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Leszczyn i Mąchocic Kap., panie 
z kół gospodyń wiejskich z Leszczyn i Mąchocic Kap. 
oraz licznie przybyli parafianie. Poprzez widowisko 
historyczne w wykonaniu SRH „Jodła” uczestnicy 
uroczystości zapoznali się z historią Polski, odważną 
walką i poświęceniem swojego młodego życia przez 
działających w naszym regionie partyzantów, dla 
których hasło „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” było 
życiowym drogowskazem. Uroczystość historyczną 
sfinansowano ze środków otrzymanych z Fundacji 
Banku Zachodniego w ramach BAM, Powiatu 
Kieleckiego oraz środków własnych Stowarzyszenia

9. W dniu 17.08.2014 r. członkowie Stowarzyszenia 
„Św. Jacek”  i proboszcz ks. Ryszardem Zaborkiem 
zorganizowali uroczystości odpustowe z okazji dnia 
patrona Św. Jacka. Po uroczystościach duchowych 
zakończonych ucałowaniem relikwii naszego patrona 
rozpoczął się radosny piknik rodzinny pn. „Bez pracy 
nie ma kołaczy”. Piknik rodzinny sfinansowano 
dzięki refundacji w ramach PROW 2007-2013 oraz 
środków własnych Stowarzyszenia,

10. W dniu 25.08.2014 r. Stowarzyszenie „Święty 
Jacek” zorganizowało dla młodzieży z naszej 
parafii rajd ścieżką przyrodniczo - historyczną im. 
Wybranieckich w lasach Cisowskich. W lasach 
w okolicy Cisowa szukaliśmy prawdy historycznej 
o partyzantach walczących w czasach II wojny 
światowej, a potem ukrywających się w czasach 
PRL-u. Wyjazd sfinansowano ze środków 
otrzymanych z Powiatu Kieleckiego oraz środków 
własnych Stowarzyszenia,

11. 09.09.2014 r. w Zespole Szkół w Mąchocicach 
Kapitulnych jako Stowarzyszenie „Święty Jacek” 
zorganizowaliśmy spotkanie dzieci i młodzieży 
oraz nauczycieli kombatantami żołnierzami Armii 
Krajowej z oddziału D. W. „Wybranieccy” w osobach 
kpt. Pelagii Barwickiej oraz kpt. Bogusława 
Sitnickiego oraz Dionizym Krawczyńskim i Anną 
Woźniak - reprezentantami Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”. W spotkaniu 
udział wzięła również młodzież z Zespołu Szkół 
w Bęczkowie, która przybyła z nauczycielkami. 
Spotkanie historyczne sfinansowano ze środków 
otrzymanych z Powiatu Kieleckiego oraz środków 
własnych Stowarzyszenia.

12. 20 września 2014 r. był kolejnym etapem wędrówki 

Stowarzyszenia „Święty Jacek” i naszych przyjaciół. 
Jak zwykle podążaliśmy śladami Świętego 
Jacka. Tym razem w południowej części naszego 
województwa - po miejscowościach takich jak: 
Sandomierz, Koprzywnica, Klimontów i Ujazd. 
Choć pogoda nie zapowiadała się optymistycznie, 
najważniejsza była nasza pogoda ducha, która już 
w Sandomierzu przegoniła deszczowe chmury. 
Wyjazd sfinansowany ze składek uczestników 
wyjazdu.

13. 8 listopada 2014 roku z parafii Św. Jacka wyruszyły 
4 autokary z grupą 210 pielgrzymów, by oddać się 
opiece Naszej Matce - Maryi na Jasnej Górze. Razem 
z parafianami przed obrazem uklęknęli duszpasterze 
naszej parafii: ks. Ryszard Zaborek oraz ks. Tomasz 
Kubicki, a także ks. Kordian Duda. W tegorocznej 
pielgrzymce oprócz Stowarzyszenia „Święty Jacek” 
wzięły udział również inne wspólnoty działające na 
terenie parafii: chór parafialny, schola młodzieżowa, 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, koła 
różańcowe. Najpierw oddaliśmy hołd Maryi ukrytej 
w cudownym obrazie, a następnie „opłakiwani” 
przez niebo rozważyliśmy Mękę Chrystusową na 
wałach jasnogórskich. Potem mieliśmy możliwość 
zwiedzania muzeów na terenie klasztoru 
z przewodnikami - dzięki czemu dokładniej  
poznaliśmy to cudowne miejsce. O godz. 16.45 
specjalnie dla naszej wspólnoty parafialnej została 
odprawiona Msza Święta, której przewodniczył 
ks. Ryszard, kazanie wygłosił ks. Tomasz, 
a pięknym śpiewem służył chór leszczyński i schola 
młodzieżowa.  Mieliśmy również okazję usłyszeć 
„Akatyst” - hymn liturgiczny ku czci Bogurodzicy. 
Na zakończenie wzięliśmy udział w Apelu 
Jasnogórskim, na którym zgromadzeni byli biskupi 
i  księża z wielu zakątków świata. Muzyczną oprawę 
Apelu przygotowały nasze grupy: chór i schola. Tak 
liczny udział pielgrzymów z naszej parafii spotkał 
się z ogromnym podziwem sióstr i braci zakonnych 
pracujących w klasztorze na Jasnej Górze, Wyjazd 
sfinansowany ze składek uczestników wyjazdu,

14. Grudzień rozpoczęliśmy wielkim smutkiem.  
01.12.2014 r. zmarł nasz przyjaciel i członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Święty Jacek” – ś.p.  Czesław 
Piotrowski. Wieczny odpoczynek racz mu dać 
Panie...

15. W dn. 07.12.2014 r. zorganizowaliśmy spotkanie 
dla dzieci z Parafii p. w. św. Jacka w Leszczynach 
ze Świętym Mikołajem. Rozdano około 270 paczek. 
Koszt organizacji spotkania został sfinansowany 
dzięki ofiarności sponsorów oraz parafian w trakcie 
festynu rodzinnego w Dniu Świętego Jacka i środków 
własnych Stowarzyszenia.

Ks. Ryszard Zaborek, proboszcz Parafii  
p. w. św. Jacka w Leszczynach i księża pracujący 

w parafii oraz członkowie Stowarzyszenia „Święty 
Jacek” pragną gorąco podziękować wszystkim osobom 

wielkiego serca za okazaną pomoc i wsparcie.

BÓG ZAPŁAĆ!!!
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Kolędowe śpiewogranie w kościele parafialnym w Leszczynach Uczestnicy rajdu ścieżką przyrodniczo - historyczną im. Wybra-
nieckich w lasach Cisowskich

Piknik rodzinny pn. „Bez pracy nie ma kołaczy” zgromadził dużą 
grupę parafian

Na spotkanie ze św. Mikołajem do kościoła parafialnego przybyła 
liczna grupa dzieci z rodzicami

Uczestnicy spotkania „Bezpieczne wakacje” Spotkanie historyczne w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitul-
nych

Widowisko historyczne w wykonaniu SRH „Jodła” Uroczysta msza święta na Jasnej Górze podczas pielgrzymki 
parafialnej



Stowarzyszenie działające na rzecz społeczności parafii świętego Jacka w Leszczynach
przy parafii p. w. św. Jacka
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