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Watykańskiego II. Rok Święty. Jak napisał Ojciec Święty 

jest szczególnym czasem, w którym pochylamy się nad 

ogromem miłosierdzia, które jest darem Ojca. Swoje 
miłosierne oblicze Bóg objawiał stopniowo. 

Początkowo przemawiał do proroków. Zaś pełnią 

Objawień i ostatecznym Słowem wypowiedzianym do 

ludzi jest Jezus Chrystus - Boży Syn. 

Ojciec Święty Franciszek w swojej bulli odwołuje się 

do fragmentów Pisma Świętego i Starego Testamentu, 

które mówią, że Bóg pragnął być od początku kojarzony 

nie z gniewem i surowością, lecz z miłosierdziem i 

przebaczeniem (por. Wj 34,5-6). 

Relacje łączące więc człowieka ze Stwórcą to 

miłosierdzie i wierność, które dają nadzieję, że mimo 

ogromu grzechów zawsze będziemy kochani przez Ojca. 

Wezwanie Alleluja – „Chwalcie Jahwe” z Psalmu 146 - 

jest bardzo często słyszane i powtarzane w okresie 

Wielkanocy.  Jest to wezwanie do radości, jaka płynie z 

oglądania Boga w świetle jego wiernej miłości. Nowy 

Testament jest przepełniony obrazami działania tego 

wielkiego przymiotu Boga. Ojciec Święty zwrócił tu 
uwagę na kilka przypowieści, które w sposób szczególny 

odkrywają tajemnicę miłosiernego Oblicza Ojca 

Niebieskiego. Wśród nich jest przypowieść o zagubionej 

owcy, zagubionej monecie i o synu marnotrawnym. W 
przypowieści o niemiłosiernym dłużniku zawartej w 

Ewangelii św. Mateusza możemy poznać ogrom daru 

Bożego, jakim jest miłosierdzie (por. 18,23-35). Dłużnik 

został zwolniony z ogromnego długu, który symbolizuje 

grzech.  

Jezus wypełnił wolę Ojca do końca. Wydany na 

śmierć, rozerwał więzy, jakie nosił na sobie człowiek po 
grzechu Adama. Zwyciężył śmierć. Przeżywając 

tajemnicę świąt paschalnych doświadczamy tajemnicę 
miłości Bożej. Chciejmy szczególnie w tym czasie 

pochylić się nad ogromem tego szczególnego daru, 

którego „mól i rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie 

włamują się” (por. Mt. 6,20).  

„Miłosierni jak Ojciec” to motto tego Roku Świętego, 

a jako inspirację Ojciec Święty Franciszek podał jedno z 

ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa 

podczas kazania na Górze: „Błogosławieni miłosierni 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Miłosierdzie nie 

jest przeznaczone dla wybranych, wszyscy jesteśmy 

zachęcani do korzystania z tego daru. Tylko od nas 

zależy, czy dostąpimy tej łaski, czy umiemy przebaczyć, 

by usłyszeć od Boga: „Pójdźcie błogosławieni u Ojca 

Mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane 

dla was od założenia świata”. Nie można obok tego daru 

przechodzić obojętnie. Jak zachęca Ewangelista Łukasz 
należy być miłosiernym na wzór Ojca. I dlatego Papież 

Franciszek napisał, że miłosierdzie będzie zawsze 

większe od każdego grzechu i nikt nie może zatamować 

miłości Boga, który pragnie wybaczać. Jedyne 
postawione wymaganie przed nami wymaganie jest 

takie, byśmy uznali nasze winy, żałując za grzechy. 

Pielgrzymka jest szczególnym znakiem 

wskazującym, że miłosierdzie jest dla człowieka celem. 
Na mocy dekretu, wydanego przez Ks. Biskupa 

Ordynariusza Jana Piotrowskiego dnia 11 grudnia 2015 

roku, odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych w 

wyznaczonych kościołach w naszej diecezji oraz 

nawiedzając wyznaczone kościoły jubileuszowe, 

możemy otrzymać odpust zupełny.  

Kościoły z łaską Drzwi Świętych w naszej diecezji to: 

Bazylika Katedralna w Kielcach, Bazylika Grobu Bożego 

w Miechowie, Bazylika p. w. Św. Marcina b. w. w 

Pacanowie, Bazylika p.w.  Narodzenia NMP w Wiślicy. Z 

kościołów jubileuszowych warto wymienić trzy 

położone blisko naszej parafii: Sanktuarium 

Miłosierdzia w Kielcach, Sanktuarium Miłosierdzia w 

Piekoszowie, oraz Kościół p.w. Św. Katarzyny w Św. 
Katarzynie,. Pamiętajmy, że aby zyskać łaskę odpustu 

zupełnego należy przystąpić do Sakramentu Pokuty, 

uczestniczyć we Mszy św., przyjąć Komunię Św., 

ponadto odmówić wyznanie wiary oraz modlitwę w 
intencji Ojca Świętego i w Jego intencjach. Zaproszone 

do łaski uświęcającej są także osoby starsze, samotne, 

chore, dla których może być trudnością odbycie 

pielgrzymki. Mogą one więc przyjąć Komunię Św. i 

uczestniczyć we Mszy św. i modlitwie wspólnotowej za 

pośrednictwem różnych środków przekazu. 

Przepisy te obowiązują do Uroczystości Chrystusa 
Króla Wszechświata - ostatniej Niedzieli Roku 

Kościelnego. 

Nie zmarnujmy tego obfitego w łaski czasu. 

Wpatrujmy się w Jezusa – Dobrego Pasterza, który życie 

swoje oddaje za owce. Wpatrujmy się w Jezusa, bo tylko 
On może wyzwolić człowieka z sideł śmierci.  

W homilii wygłoszonej z okazji 80 rocznicy urodzin, 

papież Benedykt XVI o Bożym miłosierdziu mówił tak: 

„Boże miłosierdzie towarzyszy nam każdego dnia. Aby je 

dostrzec wystarczy wrażliwe serce. Za bardzo zwykliśmy 

koncentrować się jedynie na codziennym trudzie […]. 

Kiedy jednak otwieramy nasze serce, to choć wciąż 

absorbuje nas codzienność, dostrzegamy nieustannie, 
jak dobry jest dla nas Bóg, jak bardzo troszczy się o nas, 

nawet w najdrobniejszych sprawach, pomagając nam w 

ten sposób osiągnąć rzeczy wielkie”. Odpowiadajmy 

miłosierdziem na miłosierdzie, bo jak mówił św. Jan od 
Krzyża: „Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z 

miłości”. 
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Ks. Ryszard Zaborek  Proboszcz Parafii p.w. Św. Jacka w Leszczynach 

Mój czas  

Dokąd tak pędzisz, dokąd gnasz, Nie wiedząc 

gdzie jest meta.         

Czy goni ciebie ziemski czas? Czy oko drugiego 
człowieka? 

   Czy zawsze 

musisz wszystko mieć?  

   Nie patrząc na nikogo.  

  Czy wszystko w życiu przyda się?  

 Czy musisz biec za modą? 

Czy stare słowa mieć to być?  

Nadają twemu życiu sens?  

Czy może lepiej zwolnić bieg? Spokojniej życie 

wieść. 

  A jeśli zakręt zdarzy się   Lub koniec - 

czy też meta.  
   Czy ta gonitwa 

uszczęśliwi cię?  

   Lub da coś dla drugiego człowieka.  

Dlatego zwolnij nie pędź tak,  

Zastanów się nad sobą.  

Bo dobry Bóg prowadzi cię  Joanna Iwańska 

On jest właściwą drogą. Stowarzyszenie „Święty Jacek” 

            

Kto Miłosierdziu Bożemu 

zaufa… 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  

DEKRET 

Miłosierny i łagodny jest Pan (Ps 112 [111], 4), który umiłował nas wielką miłością (Ef 2, 4) i w swej 

niewypowiedzianej dobroci darował nam swego Jednorodzonego Syna jako Odkupiciela, aby przez 

Jego śmierć i zmartwychwstanie otworzyć rodzajowi ludzkiemu drogę do życia wiecznego oraz by 

Jego przybrani synowie, przyjmując Jego miłosierdzie pośrodku Jego świątyni, głosili Jego chwałę aż 

po krańce ziemi. W naszych zaś czasach chrześcijanie w wielu częściach świata pragną wielbić Boże 

Miłosierdzie w liturgii, zwłaszcza świętując tajemnicę paschalną, w której największym blaskiem 
jaśnieje Boża łaskawość wobec wszystkich ludzi. Przychylając się do  ich próśb,  Ojciec Święty Jan 
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Paweł II łaskawie polecił, aby w Mszale Rzymskim po tytule „II Niedziela Wielkanocna” dodać określenie „czyli 

Miłosierdzia Bożego”, nakazując zarazem, by w liturgii tej Niedzieli posługiwano się zawsze tekstami, które na ten 

dzień przewidziane są w tymże Mszale i w Liturgii Godzin obrządku rzymskiego. 

Te postanowienia Ojca  Świętego Kongregacja  ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów niniejszym ogłasza, aby 

zostały wykonane bez względu na jakiekolwiek rozporządzenia przeciwne. 

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów 5 maja 2000  

Dekret tej treści otwiera niesłychanie ważny 

rozdział w historii Zbawienia. Oto bowiem dla całej 

ludzkości objawione zostaje i podane do publicznej 

czci Miłosierdzie Boże. Nie jest rzeczą możliwą objąć 

tym artykułem cały przeogromny aspekt tego 

przekazu, św. Jan Paweł II poświęcił temu jedną ze 

swoich encyklik „Dives In Misericordia” (Bogaty w 

Miłosierdziu), a ile ukazało się innych na ten temat 
rozpraw? – Bóg jeden raczy wiedzieć! Chciałbym tutaj 

skupić się tylko na głównych tezach Bożego 

Objawienia oraz na osobie, przez którą Chrystus dotarł 

do człowieka ze swoim zbawiennym przesłaniem. Tą 
osobą jest Polka,  Helena Kowalska, znana oczywiście 

bardziej pod zakonnym imieniem: Faustyna. 

Siostra M. Faustyna Kowalska, znana dziś w całym 

świecie apostołka Miłosierdzia Bożego, zaliczana jest 

przez teologów do grona wybitnych mistyków 

Kościoła. Kanonizowana i wyniesiona na ołtarze przez 

naszego wielkiego świętego papieża Jana Pawła II 30 
kwietnia 2000 roku. 

Przyszła na świat jako trzecie z dziesięciorga dzieci 
w biednej i pobożnej rodzinie chłopskiej we wsi 

Głogowiec. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym 

w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Od 

dzieciństwa odznaczała się pobożnością, 
umiłowaniem modlitwy, pracowitością i 

posłuszeństwem wielką wrażliwością na ludzkie biedy. 

Jeszcze przed przystąpieniem do I Komunii św. w 

wieku 7 lat po raz pierwszy usłyszała wewnętrzne 

wezwanie do życia doskonałego. Miało to miejsce w 

kościele parafialnym w Świnicach. Młoda dziewczynka 

nie bardzo zdawała sobie wtedy sprawę co oznaczają i 
co przyniosą światu takie objawienia. 

Do szkoły chodziła niecałe trzy lata: jako 

szesnastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by 

na służbie w Aleksandrowie i Łodzi zarobić na własne 

utrzymanie i pomóc rodzicom, którzy cięgle nie 

zgadzali się na jej wstąpienie do klasztoru. W tej 

sytuacji Helenka usiłowała zagłuszyć w sobie to Boże 

wezwanie, lecz przynaglona kolejną wizją, tym razem 

cierpiącego Chrystusa i słowami wyrzutu: Dokąd cię 
cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? (Dz. 9) 

podjęła próby poszukiwania miejsca w klasztorze. 

Pukała do wielu furt zakonnych, ale nigdzie jej nie 

przyjęto. 

1 sierpnia 1925 roku przekroczyła próg klauzury w 

klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej  

Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.  

 

Napis na kościele parafialnym 

Grób rodziców 

W Zgromadzeniu otrzymała imię - s. Maria Faustyna. 

Nowicjat odbyła w Krakowie i tam złożyła pierwsze, a po 

pięciu latach wieczyste śluby zakonne: czystości, ubóstwa 

i posłuszeństwa. Pracowała w kilku domach 

Zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie, 

pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki.  

Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle bogatego 
życia mistycznego. Gorliwie spełniała swe obowiązki, 
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wiernie zachowywała wszystkie reguły zakonne, była 

skupiona i milcząca, a przy tym naturalna, pogodna, pełna 

życzliwej i bezinteresownej miłości dla bliźnich. 

Całe jej życie koncentrowało się na konsekwentnym 

dążeniu do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i na 

ofiarnej współpracy z Jezusem w dziele ratowania dusz. 

Przez całe swoje życie doznawała niezliczonych objawień, 
w czasie jednego z nich które miało miejsce w Płocku 22 

lutego 1931  roku, otrzymała od Chrystusa zadanie 

namalowania Jego obrazu wg takiego wzoru, jak wygląda 

w jej objawieniach. Obraz ten (pierwszy jego egzemplarz) 

powstał w Wilnie w czerwcu 1934 roku. Niestety obraz 

ten nie zadowolił Faustyny, na jego widok rozpłakała się, 
bo Chrystus nie był na nim tak piękny, jak rzeczywiście 

wyglądał.  

Głębię jej życia duchowego odsłania Dzienniczek, 
pisany w ciągu czterech ostatnich latach jej życia na 

wyraźne żądanie Pana Jezusa. Jest formą pamiętnika, w 

którym Autorka na bieżąco notowała przede wszystkim 
„zetknięcia” swej duszy z Bogiem. Uważna lektura tych 

zapisków daje obraz wysokiego stopnia zjednoczenia jej 

duszy z Bogiem oraz jej wysiłków i zmagań na drodze ku 

chrześcijańskiej doskonałości. Pan obdarzył ją wielkimi 

łaskami: darem kontemplacji, głębokiego poznania 
tajemnicy miłosierdzia Bożego, wizjami, objawieniami, 

ukrytymi stygmatami, darem proroctwa i czytania w 

duszach ludzkich, a także, rzadko spotykanym, darem 
mistycznych zaślubin.  

Surowy tryb życia i wyczerpujące posty, jakie sobie 

narzucała jeszcze przed wstąpieniem do Zgromadzenia, 

tak osłabiły jej organizm, że już w postulacie trzeba było 

ją wysłać do podwarszawskiego Skolimowa dla 

poratowania zdrowia. Po pierwszym roku nowicjatu 

przyszły niezwykle bolesne doświadczenia mistyczne, 

tzw. ciemnej nocy, a potem cierpienia duchowe i moralne 
związane z realizacją posłannictwa, jakie otrzymywała od 

Chrystusa Pana. 

Siostra Faustyna swoje życie złożyła w ofierze za 
grzeszników i z tego tytułu Doznawała także różnych 

cierpień, aby przez nie ratować ich dusze. W ostatnich 

latach życia wzmogły się cierpienia wewnętrzne, tzw. 

biernej nocy ducha, i dolegliwości organizmu: rozwinęła 

się gruźlica, która zaatakowała płuca i przewód 
pokarmowy. Z tego powodu dwukrotnie, po kilka 

miesięcy, przebywała na leczeniu w szpitalu na Prądniku 

w Krakowie. 

Zupełnie wyniszczona fizycznie, ale w pełni dojrzała 

duchowo, mistycznie zjednoczona z Bogiem, zmarła w 

opinii świętości 5 października 1938 roku, mając zaledwie 
33 lata, w tym 13 lat życia zakonnego. Jej ciało złożono w 

grobowcu na cmentarzu klasztornym w Krakowie-

Łagiewnikach, a w czasie procesu informacyjnego w 1966 

roku przeniesiono do kaplicy. 

Tej prostej, niewykształconej, ale mężnej, 
bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy Powierzył Pan 
Jezus wielką misję: orędzie Miłosierdzia skierowane do 
całego świata. Wysyłam ciebie - powiedział - do całej 
ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej 
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając (...) do 
swego miłosiernego serca (Dz. 1588). Jesteś sekretarką 
mojego miłosierdzia; wybrałem cię na ten urząd w tym i 
przyszłym życiu (Dz. 1605), abyś dawała duszom poznać 
moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich, i 
zachęcała je do ufności w przepaść mojego miłosierdzia 
(Dz. 1567). Misja Siostry Faustyny polega na trzech 
zadaniach: 

• przybliżeniu i głoszeniu światu prawdy 

objawionej w Piśmie Świętym o miłości miłosiernej 

Boga do każdego człowieka; 

• wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego 

świata m. in. przez praktykę podanych przez Pana 
Jezusa nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, 

którymi są: obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem: 

Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia Bożego w 

pierwszą niedzielę po Wielkanocy, koronka do 

Miłosierdzia Bożego i modlitwa w godzinie 
Miłosierdzia (Dz. 1500); 

• zainspirowaniu apostolskiego ruchu 

Miłosierdzia Bożego, który podejmuje zadanie 

głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata 
oraz dąży do doskonałości drogą wskazaną przez św. 

Siostrę Faustynę. Jest to droga polegająca na postawie 
dziecięcej ufności wobec Boga, która wyraża się w 

pełnieniu Jego woli oraz postawie miłosierdzia wobec 

bliźnich. 

Omówmy pokrótce poszczególne elementy: 

Obraz Jezusa Miłosiernego. Jego rysunek został 

ukazany w wizji, jaką Siostra Faustyna miała 22 lutego 

1931 roku w celi płockiego klasztoru. Wieczorem, kiedy 
byłam w celi - pisze w Dzienniczku - ujrzałam Pana 

Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona 

do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na 

piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły 

dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. 
(...) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz 

według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam 

Tobie (Dz. 47). Chcę, aby ten obraz (...) był uroczyście 
poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta 

niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). 

Charakterystyczne dla tego wizerunku Chrystusa są 

dwa promienie. Pan Jezus, zapytany o ich znaczenie, 

wyjaśnił: Blady promień oznacza wodę, która 
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza 
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krew, która jest życiem dusz (...) Szczęśliwy, kto w ich 

cieniu żyć będzie (Dz. 299). Oczyszcza duszę sakrament 

chrztu i pokuty, a karmi ją najobficiej Eucharystia - 

więc te dwa promienie oznaczają sakramenty święte i 

wszystkie łaski Ducha Świętego, którego biblijnym 

symbolem jest woda, oraz nowe przymierze Boga z 

człowiekiem zawarte we krwi Chrystusa. 

Obraz nie tylko przedstawia miłosierdzie Boże, ale 

pełni również rolę znaku, który ma przypominać o 

obowiązku chrześcijańskiej ufności względem Boga i 

czynnej miłości w stosunku do bliźnich. W podpisie 

obrazu - z woli Chrystusa - są umieszczone słowa: Jezu, 

ufam Tobie. Obraz ten - powiedział także Pan Jezus - ma 
przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet 

wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków (Dz. 

742). 

Święto Miłosierdzia. Ma najwyższą rangę wśród 

wszystkich postaci nabożeństwa Do Miłosierdzia 

Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie. 
Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Pan 

Jezus w Płocku w 1931 roku, gdy przekazywał swą 

wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było 

Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który 

wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w 
pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być 

świętem Miłosierdzia (Dz. 49). 

Święto jest nie tylko dniem szczególnego 

uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także 

czasem łaski dla wszystkich ludzi. Pragnę - powiedział 

Pan Jezus - aby święto Miłosierdzia było ucieczką i 

schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 

biednych grzeszników (Dz. 699). Dusze giną mimo 

mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to 

jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią 

miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dz. 965). 

Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych 

obietnic, jakie Pan Jezus z nim związał. 

Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia - powiedział  

Chrystus - ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i 

kar (Dz. 300). W dniu tym otwarte są wnętrzności 

miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, 

które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (...) 

niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, 
chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). Aby 

skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić 

warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność 

w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w 

stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i 

godnie przyjąć Komunię świętą. Nie znajdzie żadna 

dusza usprawiedliwienia - wyjaśnił Jezus - dopokąd się 

nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego 
pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem 

Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom 

o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 
570). 

Koronka do Miłosierdzia Bożego. Tę koronkę 

podyktował Pan Jezus Siostrze Faustynie w Wilnie 13-

14 września 1935 roku jako modlitwę na przebłaganie 

i uśmierzenie gniewu Bożego (zob. Dz. 474^476). 

W tej modlitwie wierni proszą  o miłosierdzie dla 

nas i całego świata i tym samym spełniają uczynek 

miłosierdzia. Dodając do tego podstawę ufności i 
wypełniając warunki każdej dobrej modlitwy (pokora, 

wytrwałość, przedmiot zgodny z wolą Bożą), wierni 

mogą oczekiwać spełnienia Chrystusowych obietnic, 

które dotyczą szczególnie godziny śmierci: łaski 

nawrócenia i spokojnej śmierci. Dostąpią ich nie tylko 

osoby odmawiające tę koronkę, ale także konający, 
przy których inni jej słowami modlić się będą. Kiedy 

przy konającym odmawiają tę koronkę - powiedział 

Jezus - uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie 

niezgłębione ogarnia duszę (Dz. 811). Obietnica 

ogólna brzmi: Przez odmawianie tej koronki podoba 

mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą (Dz. 1541), 

jeżeli to (...) będzie zgodne z wolą moją (Dz. 1731). 

Wszystko bowiem, co jest niezgodne z wolą Bożą, nie 
jest dobre dla człowieka, zwłaszcza dla jego wiecznej 

szczęśliwości. Przez odmawianie tej koronki - 
powiedział w innym miejscu Pan Jezus - zbliżasz 

ludzkość do mnie (Dz. 929). Dusze, które odmawiać 

będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie (...) w 
życiu, a szczególnie w śmierci godzinie (Dz. 754). 

Godzina Miłosierdzia. W październiku 1937 roku w 

Krakowie, w bliżej nie opisanych przez Siostrę Faustynę 

okolicznościach, polecił Pan Jezus czcić godzinę swej 
śmierci: Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, 

zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i 

wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata 

całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej 
chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (Dz. 
1572). 

Pan Jezus dość dokładnie określił także sposoby 

modlitwy właściwe dla tej formy kultu Miłosierdzia 

Bożego: Staraj się w tej godzinie - powiedział do Siostry 

Faustyny - odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to 
obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi 

krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i 

uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w 
Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do 

kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż 
przez króciutką chwilę (Dz. 1572). 

Szerzenie czci Miłosierdzia. Dusze, które szerzą cześć 

miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła 

matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im 

Sędzią, ale  miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1075). 

Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest postawa 

chrześcijańskiej ufności względem Pana Boga i czynnej 
miłości wobec bliźnich. Pan Jezus żąda zaufania od swych 

stworzeń (Dz. 1059) i pełnienia uczynków miłosierdzia: 

czynem, słowem lub modlitwą.  
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Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, 

nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani 

uniewinnić (Dz. 742). Chrystus pragnie, aby Jego czciciele 

wykonali w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłości 

bliźniego z miłości do Niego. 

Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego niekoniecznie 

wymaga wielu słów, ale zawsze chrześcijańskiej postawy 

wiary, zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej 

miłosiernym. Przykład takiego apostolstwa dawała w 

swoim życiu Siostra Faustyna. 

Apostolski ruch Bożego Miłosierdzia. Kult 

Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. 

Siostrę Faustynę zmierza do odnowy życia religijnego w 

Kościele w duchu chrześcijańskiej ufności  

i miłosierdzia. W tym też kontekście należy odczytywać ideę 

nowego zgromadzenia, z jaką spotykamy się na kartach 

Dzienniczka. Ta wielka, ponadnarodowa wspólnota ludzi 

jest jedną rodziną, którą łączy Bóg w tajemnicy swego 
miłosierdzia, wzbudzając w niej pragnienie odbicia tego 

przymiotu Boga we własnym sercu i czynie oraz Jego 

chwały we wszystkich duszach. Jest to wspólnota ludzi, 

która na różne sposoby w zależności od stanu i powołania 

(kapłańskiego, zakonnego, do życia w świecie) żyje 
ewangelicznym ideałem ufności i miłosierdzia: głosi życiem 

i słowem niepojętą tajemnicę Bożego miłosierdzia i 

wyprasza miłosierdzie Boże dla świata. Tworzą ją 
zgromadzenia,  

wspólnoty, bractwa, stowarzyszenia i osoby niezrze- Pierwszy obraz MB szone, 

słowem - wszyscy, którzy angażują Się w realizację posłannictwa św.  Siostry 

Faustyny. Wszystko na większą chwałę Miłosierdzia Bożego….. 
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Tak jak napisałem na wstępie, ogrom treści, jaki Klasztor w Płocku niesie ze sobą 

przekaz Jezusa o Jego Miłosierdziu jest i będzie w 

przyszłości przedmiotem głębokich studiów teologicznych. 

Nie jest przypadkiem, że poprzedni dwaj papieże (św. Jan 

Paweł II i Benedykt XVI) poświęcili Temu tyle uwagi. Dla 

nas, dla zwykłych codziennych ludzi Tajemnica Miłosierdzia 

Bożego potwierdza i ugruntowuje odwieczny Boży przekaz, 

który trwa od początku istnienia świata. Przekaz ten mówi 

o niepojętej, nieogarnionej dla ludzkiego rozumu miłości 
Boga do ludzi. Miłości tak wielkiej, że wartej cierpień, 

poniżenia, bicia, opluwania i haniebnej śmierci na Krzyżu. 

To wszystko Bóg zrobił dla nas, więc jest to dla nas 

niezwykła szansa i ufność w Zbawienie. Warunek jest 

jeden: świadomość naszej Relikwie św. Faustyny. 

słabości i wyznanie grzechu oraz szczera i prawdziwa (!)  

poprawa... Czy to dużo? 

Sławomir Gołąbek  

Stowarzyszenie „Święty Jacek” 

Papież w Łagiewnikach 

Przy małej, 
wiejskiej 
kapliczce… 

Wielkimi krokami zbliża się miesiąc maj poświęcony 

Matce Bożej. W godzinach wieczornych wierni znów 

będą się gromadzić w kościołach, przy kapliczkach 

przydrożnych i krzyżach na nabożeństwa majowe.  

„Małe kapliczki licznie rozsiane  

W majowy wieczór znów rozśpiewane.  

To stary zwyczaj w miesiącu maju  

Od dawnych czasów, tu w naszym kraju.” 

Kapliczki, przydrożne figury i krzyże - w Polsce 

możemy je spotkać wszędzie, a szczególnie przy 
rozstajach dróg. Są one świadectwem żywej wiary 

naszego narodu. Przechodząc obok nich czujemy 

obowiązek zmówienia krótkiej modlitwy. Jedna z 
kapliczek w Leszczynach znajdująca się na posesji 

Elżbiety i Andrzeja Sańpruchów ma już ponad sto lat. 

Fundatorami byli Jacek i Marianna Sitowie. Została 

postawiona „Na chwałę Panu Bogu za odwrócenie klęski 

wojennej w 1914 roku”.  To jedyna kapliczka na terenie 

parafii, w której znajduje się figurka św. Jacka, którego 

imiennikiem jest jej fundator. Kapliczka została 

zbudowana z naturalnego piaskowca, ale przez wiele lat 

była malowana farbą olejną. Deszcz i i śnieg robiły swoje 

i po pewnym czasie farba odpadała. Dzięki pomocy 

sołtysa pana Stanisława Anioła kapliczka odzyskała swój 

pierwotny wygląd. O tym, że Święty Jacek to wielki i 

potężny Święty mieszkańcy Leszczyn przekonali się nie 

jeden raz. Kapliczka stoi na ostrym i niebezpiecznym 

zakręcie. Było tu wiele wypadków drogowych, ale gdyby 
nie opieka św. Jacka byłoby ich pewnie jeszcze więcej. 

W miesiącu maju pod kapliczką gromadzą się 
mieszkańcy, aby śpiewem pieśni i Litanii Loretańskiej 

uczcić Matkę Bożą. Pani Teresa gorliwa uczestniczka 

„Majówek” wyznaje: „Długo brzmią pieśni na cześć i 
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chwałę Matki Bożej przed kapliczką. Przygodni 

spacerowicze zatrzymują się, aby później przychodzić tu 

codziennie. Modlimy się za chorych, za parafian, za 
członków rodziny. My wszyscy, którzy spotykamy się 

przed kapliczką Najświętszej Maryi Panny, uważamy, że 

została nam zesłana z samego nieba.” 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie 

dzieci i młodzież do udziału w nabożeństwach 

majowych. Zapraszamy do kościoła, jak również przed 

kapliczki i krzyże przydrożne. 

Przez uczestnictwo w nabożeństwach majowych 

mamy możliwość zawierzenia Maryi całego swojego 

życia, problemów i pogmatwanych dróg. Trzeba tylko 

opowiedzieć Jej o tym, zaufać Jej w każdej sprawie. 

Elżbieta Sańpruch  

Stowarzyszenie „Święty Jacek” 

O pielgrzymowaniu 
 

Quo vadis? 

Gdy przychodzimy na ten świat zaczynamy wędrówkę 
przez życie. Robimy pierwszy krok.  
A potem... ciągle gdzieś idziemy.  

Można iść przez życie patrząc tylko przed siebie. 

Można jednak inaczej, piękniej, dostrzegając to, co 

dzieje się wokół, dostrzegając drugiego człowieka. 

Czasami, by odnaleźć sens życia pielgrzymujemy do 

miejsc świętych, gdzie czeka Ktoś, kto nas zrozumie i 

wysłucha, a przede wszystkim my sami siebie 

wysłuchamy i zrozumiemy.  

W tym miejscu możemy się modlić w bardzo szczególnej 
atmosferze. Chcemy  zadośćuczynić za popełnione 
grzechy lub też zwracamy się prośbą o zdrowie, o 
błogosławieństwo, o rozwiązanie różnych problemów. 
Pielgrzymujemy, by dziękować za dzieci, za rodzinę, za 
pracę, za odzyskanie sprawności fizycznej.  

Pielgrzymka jest więc szukaniem Boga i spotkania się 

z Nim. Św. Piotr Apostoł apeluje do nas - pielgrzymów, 

abyśmy pamiętali, że jesteśmy obcymi i przybyszami na 

tej ziemi. A naszym celem jest niebo. Chrześcijanin to 

ciągły podróżnik, nie mający miejsca stałego. 

Pielgrzymka - starożytną tradycją • Sanktuarium Betel. Tutaj Bóg objawił się we śnie Ludzie pielgrzymowali od 

zarania dziejów. Tą Jakubowi, kiedy ten udawał się do Mezopotamii, do tradycję obszernie opisał ks. Józef Kozyra w 

artykule Charanu (por. Rdz 32,25-30). 

„Pielgrzymki w Biblii”. Po latach niewoli egipskiej Bóg zapragnął, aby Wędrówki do miejsc kultu odbywały Izraelici -  
potomkowie Jakuba i jego się Już w starożytnych religiach synów pielgrzymowali (XIII-XII w. p.n.e.) bliskiego wschodu. 

Babilońskie teksty do sanktuarium na Synaju, podobnie z Mari mówią np. o 

zgromadzeniu jak to czynił wcześniej sam Mojżesz. pielgrzymkowym wodzów 
plemion Przejście przez pustynię synajską zwanych „Yaminiti” oraz o pielgrzymce 

Hebrajczykom zajęło aż czterdzieści króla Zalmaqun do sanktuarium lat i było 
wędrówką - pielgrzymką do boga Szin w Charanie, żeby zawrzeć Świętej Ziemi 

Obiecanej, podczas której przymierze. W Mezopotamii znane błogosławił im Bóg 

(Lb 10,33 n.): „Tak są jeszcze sanktuaria bogów Inanny więc ruszyli [Izraelici] od 

góry Jahwe i szli w Nippur oraz Isztar w Niniwie. przez trzy dni. Arka Przymierza 

Jahwe szła Pielgrzymi przybywali ze statuami przed nimi podczas trzech dni podróży, 

„bogów odwiedzanych” w Wielkie gdy szukali miejsca postoju. Podczas dnia święto 

Akitu lub Nowego Roku do obłok Jahwe był nad nimi, gdy wychodzili  

 Pielgrzymki odbywali także Hetyci do 

swych sanktuariów lokalnych  

Wielkiej Bogini Słońca w Arinna lub do 

miejsc odwiedzanych przez króla w święta jesienne 

zwane: nuntariyashas. 

stolicy Babilonii - Babel. Mapa wędrówki Izraelitów 

do Ziemi obiecanej 
z obozu”. 

W epoce Sędziów (XII-XI wiek p.n.e.)  
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W Biblii odnajdujemy wędrówki Abrahama, Tobiasza 

oraz innych Patriarchów, czyli od XX/XIX wieku przed 

narodzeniem Chrystusem. Były one dla późniejszych 

Izraelitów źródłem pokrzepienia (por. Rdz 23, 4-20).  

Pielgrzymki Patriarchów do sanktuariów związane 

były z ich doświadczeniami religijnymi oraz z 

prowadzonym przez nich pasterskim i handlowym stylem 
życia. W sanktuariach spotykali się z Bogiem, który ich 

prowadził do zbawienia.  

Z tych czasów znane są przede wszystkim cztery 

sanktuaria związane z objawieniem się Stwórcy: 

• Sanktuarium w Sychem związane z historią 

Abrahama i Jakuba, którym podarował Ziemię Obiecaną 

”Abraham zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się 
ukazał” (Rdz 12, 6 n).  

• Sanktuarium Mamre koło Hebronu słynące ze 

„świętego drzewa”, gdzie mieszkał Abraham, a Bóg 

obiecał, że żona jego Sara w podeszłym już wieku urodzi 

syna. Tam również „Abraham zbudował ołtarz dla Jahwe” 

(Rdz 13, 18) (Rdz 18, 1-19). 

• Sanktuarium w Berszeba. W tym miejscu Bóg 

odnowił obietnicę wobec Izaaka, daną uprzednio 

Abrahamowi  

(por. Rdz 21, 33) oraz ukazał się Izaakowi: „I zaraz 

pierwszej nocy ukazał mu się Jahwe i rzekł: Ja jestem 

Bogiem twego ojca - Abrahama. Nie lękaj się, bo Ja będę z 
tobą. I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo 

przez wzgląd na Abrahama, który Mi służył. Izaak 
zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Jahwe. Rozbił też 

tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię” 

(Rdz 26, 23-25). W sanktuarium w Berszeba zatrzymał się 

wędrujący do Egiptu Jakub, syn Izaaka (Rdz 46, 1-5). 

powstały nowe miejsca kultu, jak: Ofra 

i Sorea, w Szilo - miejscu pobytu Arki Przymierza, w Gilgal  

- na pamiątkę przejścia przez Morze Czerwone. 

O odprawianiu pielgrzymek w Starym Testamencie 

przeczytamy wiele razy, ponieważ było nakazem 

Bożym zapisanym w  Starożytnych Kodeksach 

Przymierza: wszyscy Izraelici płci męskiej mieli 

obowiązek stawić się w sanktuarium trzy razy w roku: 

w święta Paschy - Przaśników, święto Tygodni - 

Pięćdziesiątnicy Oraz w święto Namiotów. 

Po wprowadzenia Arki Przymierza przez Dawida do 

Jerozolimy i od zbudowania świątyni Salomona w X 

wieku p. n. e., obrzędy liturgiczne odprawiane w Gilgal 

i w Szilo przeniesiono właśnie do Jerozolimy. Odtąd 

miejsce to stało się celem pielgrzymek narodu 

wybranego. Na tą okazję powstały psalmy 
pielgrzymkowe (od nr 120 do nr 134), które śpiewano 

w czasie wędrówki: „Wznoszę swe oczy ku górom...” 

(121,1); „Uradowałem się, bo mi powiedziano, 

pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w 

twych bramach, o Jeruzalem!” (122). Odwiedzenie 

sanktuarium na Syjonie w Jerozolimie było źródłem 

wszelkich błogosławieństw, do którego zdążali 

pielgrzymi z całej Palestyny i z Rozproszenia (z 

Diaspory). 

Pielgrzymka – droga do Chrystusa 

Znamy historię znalezienia 12 – letniego Jezusa 

nauczającego nauczycieli w świątyni w tym mieście. 

Święta rodzina przywędrowała do Jerozolimy w 

corocznej tradycyjnej pielgrzymce z okazji Święta 

Paschy (por. Łk 2, 41-50). Jezus do tego sanktuarium 
powracał jeszcze wiele razy w czasie, gdy nauczał o 

zbawieniu. Tu dokonał oczyszczenia świątyni. Przed 

świętem Paschy kiedy usłyszano, że Jezus także 

przybędzie, tłumy wziąwszy gałązki palmowe wybiegły 

Mu naprzeciw i wolały: „Hosanna! Błogosławiony, 

który przychodzi w imię Pańskie, Król Izraela” (por. J 
11,55; 12,12). Każdy z Ewangelistów opisuje ostatnią 

pielgrzymkę Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy, o 

której sam Jezus powiedział, że jest konieczna, by 
spełniły się przepowiednie Proroków. Zakończyła się 

męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa (por. Mt 

21-28; Mk 11-16; Łk 19-24; J 12-20). 

Do  Jerozolimy przybywali Żydzi, ale również 

Apostołowie Jezusa: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką 

Jezusa i braćmi Jego” (por. Dz 1, 13 n.). A kiedy 

nadszedł  dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie zostali tutaj 
napełnieni Duchem Świętym.  

W Nowym Testamencie wszyscy chrześcijanie 

nazwani są pielgrzymami: „Tak więc, mając tę ufność, 

wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 

pielgrzymami, z daleka od Pana” (2 Kor 5,6). Pod 

przewodnictwem Chrystusa zdążamy do prawdziwej 

ojczyzny, do niebieskiego Jeruzalem: „Ja jestem drogą 

i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 

jak tylko przeze Mnie.” (J14, 6)  

 

Jan Paweł II w Jerozolimie w towarzystwie Naczelnego Rabina  
Israela Meir Lau i Szejka Taysira Tamimi 



Biuletyn Stowarzyszenia Święty Jacek11 

Pielgrzymka - wzmocnieniem wiary 

Chrześcijanie pielgrzymowali zawsze: mnisi, 
rycerze, królowie, prosty lud. Potrzebę tą widział Jan 

Paweł II, który wprowadził pielgrzymowanie 

papieskie, jako formę duszpasterstwa. Jeszcze jako 

arcybiskup pisał w wierszu „Wędrówka do miejsc 

świętych”:  

„Do tych miejsc trafiam, które wypełniłeś sobą raz na 

zawsze...   

Ach, miejsce! Ileż razy, ilekrotnie się przeobrażałoś,  
nim z Jego miejsca stałoś się moim!   
(…) byłoś tylko łonem Jego Matki.  Jakże 
pragnąłbym wiedzieć, że kamienie, po których 
stąpam w Nazarecie,  to te same, których dotknęła 
Jej stopa,  gdy była jedynym miejscem Twoim na 
ziemi.  Spotkanie z Tobą przez kamień, którego 
dotknęła stopa Twojej Matki!   
(…) Przyklękam - przez to wyciskam na tobie 
pieczęć.  (…) Odchodzę jako świadek, który 
świadczy poprzez tysiąclecia.” 
Miejsc świętych w dziejach świata przybywało: 

sanktuaria w Ziemi Świętej (związane ze wspomnieniami 

wydarzeń w historii zbawienia); miejsca Związane z 
życiem, męką i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, 

pamiątki życia ziemskiego i objawień Najświętszej Maryi 

Panny, miejsca uświęcone przez życie świętych i 
błogosławionych. Są to nie tylko świątynie, lecz także 

święte rzeki, doliny, jaskinie czy święte drzewa. Powstały 
też kalwarie odwzorowujące drogę Pana Jezusa na 

Golgotę albo Groby Pańskie na wzór jerozolimskiego (np. 

w Miechowie).  Ludzie wędrują do źródeł życia, tam gdzie 
Bóg objawił swą wszechmoc i jest tu obecny, aby w 

sposób szczególny udzielić Swych łask pątnikom. To 
punkty, w których możemy „dotknąć” cudów. Wędrówka 

do tych miejsc jest okazją do wzmocnienia i zjednoczenia 

się wierzących w wierze i w modlitwie. Wśród trudu i 

niewygody człowiek poznaje siebie. Jest otwarty 

duchowo na przyjęcie nowego doświadczenia i drugiego 

człowieka: „Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, 

którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo 

spotkanie.” (Antoine de Saint-Exupéry). 

Do kogo pielgrzymujemy? – pyta w liście  bp kielecki 
Jan Piotrowski. Ważne jest to, aby podróżować nie do 

Asyżu, lecz do świętego Franciszka, nie do Kamienia 

Śląskiego, ale do świętego Jacka, nie do Rzymu, ale do 

Apostołów, nie do Sokółki czy Manopello, ale do Jezusa, 

nie do Loreto, Częstochowy, Fatimy, ale do Maryi. 

Pielgrzymowanie jest tradycją, którą należy 
podtrzymywać i przekazywać kolejnym pokoleniom. 

„Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Tobą i 

przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi” (1 Krn 

29, 15). Jak jest to ważne, zauważył niemiecki pisarz 

Johann von Goethe: „Europa zrodziła się w pielgrzymce, a 

jej ojczystym językiem jest chrześcijaństwo.” 

Jan Paweł II szczególnie zachęcał do wyruszenia na 

pielgrzymi szlak młodzież: „Ewangelia ukazuje nam Jezusa 

zawsze w drodze. Wydaje się, że Jezus pragnie jak 

najszybciej przenosić się z miejsca do miejsca, aby 

obwieszczać bliskie nadejście Królestwa Bożego. Głosi i 
powołuje. Jego «Pójdź za Mną!» zostało bez wahania 

przyjęte przez Apostołów (por. Mk 1, 16-20). Niech do 

każdego z nas dotrze Jego głos, Jego zaproszenie, Jego 

wezwanie do nowego życia. 

Mówię to przede wszystkim do młodych, przed którymi 

życie otwiera się jako droga pełna niespodzianek i 

obietnic. Mówię to do wszystkich: wyruszmy w drogę 

śladami Chrystusa!” 

Pielgrzymka – ruszaj na szlak! 

Okazji do wyruszenia na pielgrzymi szlak jest wiele. W 

tym roku w Polsce odbędą się Światowe Dni Młodzieży, 

na które zaprasza Papież Franciszek. Ojciec Święty 8 

grudnia 2015 r. rozpoczął Nadzwyczajny Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia i również zachęca do szczególnego 

włączenia się. Dlatego też biskup Jan Piotrowski 

dekretem z 23.11.2015 ustanowił jubileuszowe kościoły 

stacyjne w diecezji kieleckiej, których nawiedzenie wiąże 

się ze specjalnym błogosławieństwem uzyskaniem 

odpustów, odnalezieniem siebie w miłosiernym Bogu: 

1. Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w 

Kielcach;  
2. Bazylika Grobu Bożego w Miechowie;  

3. Bazylika p.w. Św. Marcina b.w. w Pacanowie;  

4. Bazylika p.w. Narodzenia NMP w Wiślicy;  

5. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach;  

6. Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach; 7. 
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie;  

8. Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy  

Wielkiej;  

9. Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie; 10. 
Kościół p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w 
Busku Zdroju;  

11. Kościół p.w. Św. Katarzyny w Świętej Katarzynie; 
12. Kościół p.w. Bł. Wincentego Kadłubka b.w. w 
Jędrzejowie. 

Wyruszając na 
pielgrzymi  szlak 
 zabierzmy do  swego 
 serca Matkę  Bożą, 
 która zawsze 
 towarzyszyła swemu 
Synowi, a po Zmar t w 
ychwstaniu Jezusa  jego 

 uczniom. Pielgrzymka parafialna do  Jest  ona 
 pośredniczką Sanktuarium Grobu Bożego 

 wszelkich łask. Jest ona w Miechowie 09.05.2015 r.
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 szczególnie  ukochana przez naród polski. 
„Dziwny  
to naród, nie można go przekonywać najpewniejszymi 

dowodami – trzeba go PORWAĆ” – tak o nas pisał 

nuncjusz apostolski już w XVIII w. I Polacy dali się 

„porwać” Maryi i wybrali Ją Polską Królową, której oddali 

siebie i swoje rodziny.  

Przychodził do Niej naród polski niestrudzenie, 

pomimo zakazów, w okresie rozbiorów czy w 

komunistycznej Polsce Ludowej. „Maryja na zawsze 
stała się dla nas wzorem wiary i macierzyńskiej miłości 

na pielgrzymich drogach pielgrzymującego Kościoła” 

(KDK 65).  

Dlatego pomimo trudności, setek czy tysięcy 
kilometrów, w upale, w deszczu, czasami w chłodzie 

idziemy, by w końcu stanąć przed Jej cudownym 

wizerunkiem i ofiarować wszystkie swoje sprawy. A w 

czasie drogi pielgrzymiej śpiewamy: „Ty do Syna swego 

prowadź nas, o Matko!” 

Trud, ale i płynące boże łaski szlaku pątniczego 

potwierdza Urszula Mela, mama Jaśka Meli, w książce 
„Bóg dał mi kopa w górę”: „Byłam raz na pieszej 
pielgrzymce do Częstochowy. (…) Mówię Ci, to jest 

prawda! Nie masz siły, padasz, ledwo powłóczysz 

nogami, a gdy weźmiesz krzyż – nagle jakoś idziesz. 
Może to jest dobry przykład ilustrujący, w jaki sposób 

działa przyjęcie krzyża. Jezus powiedział kiedyś 

tajemnicze słowa: „Jarzmo moje jest słodkie, a moje 

brzemię lekkie”. Wydaje się, że to bez sensu… Ale 

działa!” 

Jednak nie wszyscy mogą wyruszyć na pielgrzymkę 

dalszą czy bliższą. Do nich Jan Paweł II skierował słowa: 

„Z pewnością jednak wielu przeżyje ją wyruszając 

naprawdę w drogę do miejsc, które odegrały 
szczególnie doniosłą rolę w dziejach zbawienia. 

Wszyscy natomiast musimy podjąć ową podróż 

wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego 

wszystkiego — w nas i wokół nas — co jest sprzeczne 

z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w 

pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę w Niego i 
otrzymując obfitość Jego miłosierdzia.”  

Często zauważamy, że na pątniczy szlak wyruszają 

ludzie starsi, chorzy, na wózkach inwalidzkich, rodziny  

Ks. kard. Stefan Wyszyński stwierdził, że „Polacy to 

naród pielgrzymów, który można poznać, gdy się patrzy, 

jak się modli przed Maryją”. Wiemy też, że „zwycięstwo, 

gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi 

Panny.”- taki testament przekazał nam ks. kard. August 

Hlond na łożu śmierci – „Pod Jej opieką pracujcie”. 

z małymi dziećmi. Bóg zaprasza każdego z nas do 

pokonania własnych słabości i pielgrzymowania. Ale, 

czy skorzystamy z tego zaproszenia zależy wyłącznie 

od nas samych. 

Katarzyna Radek 

Stowarzyszenie „Święty Jacek” 

Minął właśnie kolejny dzień życia, za który dziękuję 

Ci Panie. Dobry dzień, bo minął bez większych trosk i 

problemów. A więc tak, jak pragnąłem rano w 

modlitwie porannej. Był to kolejny dzień, gdy mogłem 

oglądać świat wokół nas i ludzi, z którymi mieszkam 

pod wspólnym dachem, w tej samej parafii, Ojczyźnie 

i na świecie. Świat z jego niepowtarzalną przyrodą, 

ukształtowaniem i zjawiskami, których daremnie 

poszukują naukowcy na innych planetach w 

bezkresnym wszechświecie. Owo ciągłe poszukiwanie 

to jedna z cech człowieka, która każe mu nieustannie 

szukać, badać, odkrywać  to co jeszcze nie zbadane, a 

wszystko w imię nauki i dla rozwoju cywilizacyjnego. 

Ale, czy na pewno cywilizacja rozwija??? 

 

IV Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze  Parafialna pielgrzymka do Częstochowy 2014r. 

1991 r. 
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Obserwując życie toczące się wokół, można 

odnieść wrażenie, że nie wszystkie jego aspekty są w 
swoich intencjach korzystne dla człowieka. Postęp 

technologiczny przynosi ogromne ilości wynalazków 

ułatwiających życie, ale równocześnie jakże często 

uzależniają one człowieka od siebie, ograniczają jego 
wolność, wymuszają takie a nie inne zachowania. 

Komputeryzacja wszystkich już dziedzin życia 
uzależniła człowieka w pracy, domu, na ulicy, w banku, 

sklepie, środkach lokomocji. Strach pomyśleć, ale 

awaria systemów komputerowych mogłaby 
całkowicie sparaliżować życie w każdym jego aspekcie. 

Zatem pytanie o przydatność całej tej Technologii w 
życiu człowieka przyniesie odpowiedzi „tak” i „nie”. 

„Tak”, bo łatwiej i wygodniej jest żyć oraz „nie”, bo 

uzależnia całkowicie człowieka od siebie, czyniąc go 
zakładnikiem nowych systemów informatycznych 

obsługujących go na co dzień. 

Jak więc poradzić sobie z tym problemem??? Dlaczego 
i kiedy on się pojawił?? Czy można zminimalizować jego 

oddziaływanie na człowieka??? 

Myślę, że można, jeżeli tylko doszukamy się przyczyny 

tego stanu, w jakim obecnie znajduje się człowiek. Moim 
zdaniem w którymś momencie swoich dziejów człowiek 

pogubił się. Dosłownie i w przenośni. Sięgam pamięcią do 

dawnych lat, by przypomnieć sobie wcześniejsze 

pokolenie. Biedne, tuż - powojenne czasy, chłodne, 
nierzadko głodne, pracowite, przaśne, obfitujące we 

wspomnienia ludzi, którzy przeżyli wojnę i okupację. Z 
ogromnym zaciekawieniem słuchało się opowiadań o 

tych, którzy nie wrócili z wojny we wrześniu 1939 r., o 

partyzantach, jeńcach obozów koncentracyjnych, 
robotnikach przymusowych czy też łagiernikach 

syberyjskich. Opowieści te podobne w treści, łączy 
odpowiedź na pytania: Dlaczego do tego doszło? Kto 

zawinił? Jak możliwa była taka hekatomba ofiar? 

Dlaczego miliony istnień ludzkich, eksterminacje całych 
narodów, prześladowania nigdy dotąd niespotykane, 

które stały się również udziałem naszego narodu? 

Odpowiedź mam tylko jedną. Ludzie pogubili się. 

Jako jednostki, przywódcy, grupy społeczne, narody, a 

zatem cała cywilizacja. Postęp przemysłowy, 

technologiczny, nowe techniki zostały wykorzystane dla 

POGUBILIŚMY SIĘ 
... 

czyli refleksje z życia sześćdziesięciolatka 
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zadania śmierci, bólu, zniszczenia. Bałwochwalcza 

akceptacja chorych głów znalazła ujście w tym, co działo 

się przez sześć wojennych lat. Czy ten straszny czas jest 

tylko pojedynczym „wybrykiem” cywilizacji znanej nam z 

bezpośrednich opowiadań naocznych świadków tych 

wydarzeń? Czy czasy dawniejsze wolne były od takich 

zdarzeń? Aby o tym porozmyślać sięgnijmy do źródeł 

historycznych zapisanych na kartach ksiąg, by można było 

spojrzeć na człowieka w czasach bardziej odległych. 

I cóż tam widać? Tak właściwie to nic nowego. Takie 

same wojny, okrucieństwa, grabieże, śmierć i 

przesiedlenia całych narodów. Rewolucja rosyjska i jej 

tragiczne po dziś dzień skutki dla całego świata, wojny 
napoleońskie i setki tysięcy poległych żołnierzy, rewolucja 

francuska z jej pierwszym w nowożytnej Europie 

ludobójstwem.  Może więc należy poszukać głębiej? 

Średniowiecze, choć rozkwitło licznymi odkryciami, 

założonymi uniwersytetami, w tym również naszym 

Uniwersytetem Jagiellońskim,  ma w swoim dorobku 

liczne wojny, wyprawy i podboje ze skutkami równie 

tragicznymi, choć na mniejszą skalę. Bo nie było armat, 
przemysłu i całej współczesnej technologii śmierci. Ale był 

człowiek. Raczej taki sam jak współczesny, który też 
pogubił się. Kiedy więc owo pogubienie się stało się 

udziałem człowieka, skoro widzimy go takim w 

średniowieczu? Czyżby jeszcze wcześniej? Źródłem 
pisanym wiedzy o człowieku dawnym mogą być księgi 

zachowane po dziś, a wśród nich ta, którą wszyscy znamy, 

a więc Biblia. Czytając ją znajdujemy opisy życia ludzi od 
początku istnienia. Tego początku, tego życia i tego 

człowieka, których poszukują wspomnieni na początku 

naukowcy. Widzimy więc pierwszych ludzi, którzy żyją w 

raju wolni od trosk dnia codziennego. Nie o sielankę 

jednak tu chodzi Autorowi Księgi Rodzaju. Człowiek jako 

istota rozumna otrzymał od Stwórcy wolną wolę, czyli 

wolność wyboru pomiędzy dobrem a złem i wiele innych 

darów, jak np. niepodleganie prawu śmierci i 
uciążliwościom życia.  

Drobna rzecz – wydawałoby się – „zakazany owoc” 

stał się początkiem pogubienia i dotąd skutki tego 
pogubienia towarzyszą człowiekowi już stale, można 

powiedzieć codziennie. 

Pierwsi ludzie przez grzech (odwrócenie się od 

Boga) utracili pierwotny stan szczęśliwości. Ale, gdy 

raz weszło się na drogę zdobywania „owoców 
zakazanych” bardzo trudno jest z tej drogi zejść, 

pomimo, iż Stwórca od początku dał możliwość zejścia 

z tej drogi prowadzącej do samozagłady człowieka. 

Niestety wraz z rozwojem ludzkości przybywa tych 

„owoców”, jak również chętnych do skosztowania z 

„drzewa zakazanego”. Dlatego bratobójcza ręka Kaina 

daje o sobie znać w każdym momencie dziejów. 
Równocześnie zastanawiające jest, że każdy 

bratobójczy występek , bardzo naganny w chwili jego 

popełnienia, skutkuje w dalszej perspektywie owocem 

dobrym. Mojżesz, który zabija Egipcjanina staje się 

prorokiem ludu wybranego, Szaweł prześladujący 

chrześcijan staje się apostołem narodów, biskup 

Stanisław zamordowany bratobójczą ręką króla 

Bolesława staje się patronem narodu polskiego, a 

hitlerowski przemysł śmierci wyprowadził św. 

Maksymiliana Kolbe. Zatem jest to znak, że Bóg z 

każdego zła jest w stanie wyprowadzić dobro, a 

pogubienie się nie jest skazą wieczną. Ojciec Niebieski 
wyciąga do nas dłoń i daje człowiekowi szansę, by 

odnaleźć siebie. Liczne dowody tej opieki Boga 

znajdujemy na kartach Biblii. Przed wygubieniem ludzi 

prawych w potopie ratował Noe i zbudowana wg planu 

Bożego Arka, a sam potop zakończył się tęczą, znakiem 

przymierza Boga z ludźmi prawymi oraz możliwością 
powrotu człowieka na dobrą drogę. Liczne przykłady z 

dziejów narodu wybranego dają dowód na stałą 

opiekę i troskę Boga wobec ludzi. I choć równie liczne 

są przykłady sprzeniewierzenia się człowieka wobec 

Boga, to zawsze kończy się to łaską odpuszczenia win i 

kar, o ile tylko zechciał wybrać powrót jak syn 

marnotrawny do ukochanego Ojca.   Aż  po czas „gdy 

Bóg tak umiłował świat, że posłał Syna Swego...”. Stało 

się to wtedy, gdy wypełnił się czas przepowiedziany 

przez Proroków. Kolejny raz Bóg dotrzymał obietnicy. 
Choć przyjście „Syna Człowieczego” zapowiadane było 

od początku świata i mówiły o tym „pisma” człowiek z 

właściwą sobie naturą, potraktował jego przyjście. 
Choć Jego nauka była szczera, choć swoje słowa 

potwierdzał „znakami” człowiekowi było ciągle nie 

dość. Znaków było mało. Uzdrowieni nie zawsze umieli 
wrócić i podziękować, a inni wprost nazywali Go 

bluźniercą. Jak widać, wtedy też wielu było 

pogubionych. Wolna wola ludzka ciągle kazała 

wybierać. Również i tym razem bratobójcze ręce 

wznosiły się w górę wraz z okrzykami „ukrzyżuj Go”, 

„krew Jego na nas i na nasze dzieci”. I stało się. Ten, 

który przyszedł zbawić świat nie został przyjęty, choć 

był największym dowodem Bożej miłości. I próbą 
podniesienia człowieka z upadku. Wielu się 

podźwignęło, ale też wielu nadal pozostało 
zagubionych i ciągle dają o sobie znać. Dla nich, zasady 

spisane na kamiennych tablicach, a potem przepisane 

na karty papieru i znane całemu światu jako Dekalog 
nie są drogowskazem na życie, ale przeszkodą w 

zdobywaniu „zakazanych owoców”. Od zawsze ludzie 

żyją  z Dekalogiem - jedni i obok - drudzy. Ci pierwsi są 

ostoją ładu, szczęścia i dobrobytu, bo wszystko co 

robią, robią dla Bożej chwały. Ci drudzy - najczęściej są 
początkiem zła, wojny, nienawiści, źródłem cierpienia 

niewinnych, a w końcu i samych siebie. Po wszystkich 

takich zajściach jest możliwość refleksji, możliwość 

powrotu na drogę dobra. Dobry Bóg jest zawsze pod 
ręką, zachęca, zaprasza, daje nadzieję na powrót do 

człowieczeństwa. I jak zawsze na przestrzeni dziejów 



Biuletyn Stowarzyszenia Święty Jacek15 

człowiek czasem korzysta z tej łaski, a czasem nie. Jak 

gdyby człowiekowi wciąż mało było „znaków”. 

Również narodowi polskiemu zesłał Bóg wielu, 

którzy zaświadczają o Jego miłości, o Jego 

miłosierdziu. Objawiona Św. Faustynie postać 

Chrystusa miłosiernego, daje ogromną nadzieję Bożej 

opieki nad całym światem. Wielki propagator Bożego 
miłosierdzia Św. Jan Paweł II, syn polskiego narodu 

zawierzył nas i cały świat Bożemu Miłosierdziu, dając 

nam tym samym oręż w walce o nasze dobre życie w 

Bogu. Czy potrafimy z tego skorzystać? czy potrafimy 

odnaleźć się? czy będziemy trwać pogubieni ???? 

Dzisiejszy świat nie napawa optymizmem. Liczne 

wojny zarówno te jawne, jak i te ukryte przynoszą 

setki tysięcy ofiar i miliony uchodźców. Płonąca 

Afryka, prześladowania totalitarne narodów w Azji, 
podpalona Ukraina, niepokoje w Europie, świadczą 

wciąż o trwającym pogubieniu się. Również w naszym 

ukochanym kraju widać wiele oznak tego zjawiska. 
Jakże łatwo sprzeniewierzamy się wszelkim zasadom 

wynikającym z Dekalogu. Jak wiele jest w nas zawiści, 

nienawiści, pogardy, braku szacunku dla drugiego 

człowieka sąsiada, pracownika, pracodawcy?!  

Jak szybko z postumentu autorytetów zdjęliśmy 

rodziców, księży, nauczycieli zastępując ich idolami 
telewizyjnymi, własną grupą subkulturową lub 

polityczną?! 

Jak wiele jest w nas chęci poniżenia choćby 

wyimaginowanego przeciwnika, tylko po to, by 

samemu sobie dodać nieco wartości?! Wszak im 

bardziej pogrążę drugiego, tym sam stanę się większy. 

Jakież to podłe i małostkowe. Zadziwiające, jak łatwo 

jest nam propagować złe zachowanie, szerzyć złe 
nawyki, a jak trudno podjąć szlachetne wezwania 

Papieża Franciszka, cały Kościół i ludzi dobrej woli. 

Tych ostatnich Kościół uczy odnajdywać w każdym 

człowieku, bo on jest odbiciem Boga. 

Dane nam jest do wykorzystania niczym 

nieograniczone i niezmierzone Boże Miłosierdzie. 

Ogłoszone na górze błogosławieństw ponad dwa tysiące 

lat temu i rozgłoszone po całym świecie nie dotarło do 

wszystkich. Właśnie ci pogubieni  nie chcą go przyjąć, nie 
chcą z niego skorzystać, nie chcą z jego pomocą 

naprawiać świata. Dlatego nadal tyle jest na świecie 

„kainowych rąk”, „kainowych języków”, tak wielu woła 

„ukrzyżuj Go!”, tak wiele zła zagościło na stałe w ludzkich 

sercach. 

Co więc można zrobić wobec takiego świata? Jedna 

tylko jest droga, aby zmienić ten świat. Trzeba zaufać 

Bożemu Miłosierdziu i modlić się: 

Panie…  

oddal od nas pokusę „zakazanego owocu”,  którego 

obecnie jest tak wiele, a który stał się początkiem 

naszego pogubienia się, powstrzymaj bratobójcze ręce 

wzniesione do ciosu, aby krew niewinna nie plamiła 

ziemi, zachowaj świat od „potopu” nieszczęść i zła, 

pozwól nam wsiąść do Arki Twojego 

Miłosierdzia,pozwól nam odnaleźć się do życia według 

Twoich praw i Twojej woli, jak pozwoliłeś Szawłowi 

zostać Twoim Apostołem,  

pozwól nam odnaleźć Ciebie w drugim człowieku byśmy 

się nigdy nie p o g u b i l i .   

            

    Sito Edward  

Stowarzyszenie „Święty Jacek” 

Internet to medium, którego dynamiczny rozwój i 

potencjał potrafią wykorzystać przede wszystkim 

młodzi ludzie. Jest nieodłącznym elementem ich życia 

społecznego, codziennych aktywności i rozrywki. Dziś 

trudno wyobrazić sobie nastolatka, który potrafiłby 

obejść się bez nowych technologii. 

Przestaje zatem dziwić fakt, że dla dzieci granica 

między światem realnym a wirtualnym przestała istnieć. 

Codzienne aktywności młodego pokolenia toczą się 

równolegle online i offline. Rozwijanie zainteresowań, 

rozmowy z rówieśnikami czy odrabiane lekcji to 

czynności, które dzieci swobodnie realizują w sieci.  

Internet otwiera przed młodym pokoleniem wiele 

możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą nowe 

wyzwania, ale i zagrożenia. Dla młodych ludzi sieć 

nierzadko staje się pozornie prostym narzędziem do 

kształtowania swojego wizerunku, miejscem złudnie 

bezpiecznym, gwarantem anonimowości czy panaceum 

na ich problemy. Internet to kopalnia możliwości i okno 

na świat, w którym obok wartościowych treści i 

odpowiedzialnych internautów, spotykamy drastyczne 

obrazy i agresywnych użytkowników. 

 Na destrukcyjny wpływ internetowych treści 

szczególnie narażeni są młodzi ludzie. Spośród polskich 

Internet to medium 
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gimnazjalistów, 67,3% zetknęło się w internecie z różnego 
rodzaju materiałami pornograficznymi, a 21,5% 

nastolatków doświadczyło przemocy w sieci. Młodzi 

ludzie są również narażeni na utratę kontroli nad 

korzystaniem z internetu, co może prowadzić do izolacji, 

a także zaniedbywania nauki, zdrowia czy kontaktów z 
rówieśnikami. Odsetek nastolatków dysfunkcyjnie 

korzystających z sieci, czyli nadużywających internetu lub 

zagrożonych nadużywaniem wynosi 13,3% (EU NET ADB). 

Lista niebezpieczeństw jest długa i zmienia się wraz z 

rozwojem nowych technologii. Dorosłym może się 

wydawać, że nie sposób nadążyć za rozwojem sieci, czy 
wirtualnymi nawykami i zainteresowaniami ich dzieci. 

Stąd potrzeba podnoszenia świadomości rodziców na 

ten temat, mówienia o nowych, niepokojących 
zjawiskach oraz o tym, jak najskuteczniej postępować w 

przypadku wirtualnych zagrożeń. 

Aplikacje mobilne  

Aplikacje mobilne to oprogramowanie na urządzenia 
przenośne, którego jedną z głównych zalet jest łatwość 

instalacji i obsługi. Aplikacje mogą spełniać różne zadania, 

najczęściej służą do komunikacji, rozrywki i edukacji. 

Twórcy aplikacji już dawno dostrzegli ogromny 

potencjał rynkowy w ofercie aplikacji skierowanych do 
dzieci. Wyniki badań europejskiego projektu „Net 

Children Go Mobile” pokazują, że wśród przebadanych w 

projekcie na terenie sześciu krajów europejskich dzieci, 
21% w wieku 9–16 lat ściąga na co dzień darmowe 

aplikacje, a 2% je kupuje (Mascheroni, Ólafsson, 2014). 

Według badań przeprowadzonych przez Research.NK w 

grupie 402 polskich rodziców dzieci w wieku 1–10 lat 

połowa badanych przyznaje, że ich dzieci aktywnie 

korzystają z aplikacji mobilnych, a co piąte z nich 

samodzielnie je instaluje. 

Popularność tego typu oprogramowania wśród 

najmłodszych rośnie w lawinowym tempie. W 2012 

roku amerykańska Federalna Komisja Handlu 

opublikowała dwa ważne raporty na temat aplikacji 

mobilnych skierowanych do dzieci (FTC Staff Report, 

2012). Po przeprowadzeniu testów na 400 aplikacjach 

(200 na system iOS i 200 na Androida) eksperci 

stwierdzili wiele zaniedbań związanych z naruszeniem 

prywatności najmłodszych lub rodzajem oferowanych 

treści. W rezultacie wezwano twórców oraz sklepy z 
aplikacjami do większej transparentności oraz lepszej 

informacji odnośnie zbieranych i przechowywanych 
danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem 

aplikacji skierowanych do dzieci. Ważną kwestią 

okazało się także to, do jakich danych i funkcji 

zapisanych w urządzeniu aplikacja ma dostęp.  

Korzystając z aplikacji mobilnych, warto zwrócić 

uwagę na kilka spraw: 

Prywatność  

Niektóre aplikacje mogą stwarzać zagrożenie dla 

prywatności i sprzyjać rozpowszechnianiu danych 

osobowych najmłodszych, a nawet danych osób z ich 

list kontaktów. Aplikacje często odwołują się do 

różnych informacji zapisanych w urządzeniu, takich jak 
kontakty, zdjęcia, hasła czy geolokalizacja. Zdarza się, 

że przy instalacji aplikacji wymagane jest podanie 

niektórych danych osobowych, czemu rzadko 
towarzyszy jasna informacja, w jakim celu dane te są 

zbierane oraz jakim podmiotom trzecim mogą zostać 

udostępnione. 

Ukryte koszty oraz zakupy wewnątrz aplikacji  

Istnieją aplikacje darmowe oraz płatne. W 

przypadku aplikacji płatnych ich twórcy otrzymują z 

reguły około 70% zysku ze sprzedanych aplikacji, 

reszta trafia do sklepu. W przypadku aplikacji 
darmowych trzeba pamiętać, że ich twórcy często 

czerpią zyski z reklam wyświetlanych w trakcie 

korzystania z oprogramowania. Mogą być to nie tylko 
niegroźne, acz irytujące banery reklamowe i 

wyskakujące okienka, ale również linki do ofert z 

zakamuflowanymi opłatami. Ich kliknięcie może 
prowadzić do nieświadomego złożenia zamówienia i 

zgody na pobranie opłaty, o której użytkownik 
dowiaduje się dopiero po otrzymaniu rachunku. 

Nieodpowiednie treści  

Innym zagrożeniem związanym z aplikacjami są 

nieodpowiednie dla dzieci treści prezentujące np. 

wulgaryzmy, przemoc lub erotykę. Zdarza się, że 

aplikacje zawierają reklamy portali randkowych oraz 

produktów dla dorosłych. W wielu aplikacjach są także 

elementy interaktywne, najczęściej odnośniki do 

portali społecznościowych, pozwalające 
użytkownikom na logowanie się, zwykle na Facebooka 

lub Google+, kontaktowanie ze znajomymi lub tzw. 

followersami, czyli osobami nas obserwującymi, oraz 

porównywanie wyników w grach. Aplikacje do 
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rysowania często zachęcają użytkowników do 

publikowania swojej twórczości na ogólnostępnych 

profilach. W zależności od wieku dziecka linki do tych 
portali mogą szczególnie niepokoić rodziców, gdyż ta 

funkcja pozwala dzieciom na publikowanie informacji 

o sobie, wyświetlanie fizycznej lokalizacji oraz 

komunikację z nieznajomymi. 

Wirusy i szkodliwe oprogramowanie  

Niestety w sklepach można również spotkać 
aplikacje zainfekowane wirusami lub instalujące 

złośliwe oprogramowanie. Takie aplikacje mogą np. 

uszkodzić system operacyjny urządzenia mobilnego, 

bądź zmieniać lub kasować dane zapisane w 

urządzeniu mobilnym. W ostatnim czasie pojawia się 
też wiele podrobionych wersji najbardziej znanych 

aplikacji, które są zawirusowane. Nieodpowiednią 

aplikację można zgłosić w sklepie, z którego została 

pobrana.  

Niektóre ze sklepów testują aplikacje przed ich 

udostępnieniem, co pozwala na usunięcie z oferty 

tych wadliwych lub zawierających niebezpieczne 

treści. Wszystkie aplikacje dla iPhone’a, iPada i iPoda 

Touch z App Store musiały przejść proces weryfikacji 
pod kątem wymogów technicznych i formalnych. 

Google Play i BlackBerry prezentują nieco bardziej 

liberalne podejście – są to platformy otwarte, 

pozwalające szerokiej grupie deweloperów na 

oferowanie swoich aplikacji, przez co ich oferta jest o 

wiele bogatsza, acz niesprawdzona. 

Kontrola rodzicielska i ustawienia  

Na razie nie ma uniwersalnego systemu oceny i 

oznaczania aplikacji (podobnego np. do systemu 

PEGI). W App Store pod nazwą aplikacji i danymi 

wydawcy znajduje się oznaczenie wieku i informacja o 
ewentualnych mikropłatnościach w danym 

programie. Przedział wiekowy w przypadku aplikacji 

Apple’a określany jest następująco: 4+, 9+, 12+ i 17+. 
Warto jednak wiedzieć, że oznaczenia wieku mogą nie 

być wiarygodne, ponieważ ustalane są wyłącznie 
przez twórców aplikacji. Dlatego przed 

udostępnieniem danej aplikacji dziecku warto 

przejrzeć opinie na jej temat i dowiedzieć się, jakie 

doświadczenia mieli inni korzystający z niej 

użytkownicy. 

Pamiętaj!  

• Przedyskutuj z dzieckiem, które aplikacje warto 

ściągnąć i na co podczas korzystania z nich należy zwracać 

uwagę. W przypadku dzieci starszych możesz uzgodnić z 
nimi, które aplikacje mogą instalować samodzielnie.  

• Zanim polecisz daną aplikację dziecku, przeczytaj 

jej opis i zapoznaj się z recenzjami innych użytkowników.  

• Zapoznaj się z możliwymi ustawieniami ochrony 

rodzicielskiej na urządzeniu mobilnym, z którego korzysta 

dziecko. Rozważ wyłączenie możliwości dokonywania 
zakupów w aplikacjach. Możesz też poszukać specjalnych 

aplikacji, które wspomagają rodziców w ochronie 

rodzicielskiej.  

• Nie pozwól dziecku na korzystanie z konta w 

iTunes, App Store lub Google Play, które jest połączone z 

twoją kartą kredytową. Stwórz dla dziecka oddzielne 

konto. Możesz ewentualnie podarować dziecku voucher, 

który pozwoli mu na ściąganie płatnych aplikacji lub 
dokonywanie mikropłatności tylko do pewnej ustalonej 

wcześniej kwoty.  

• Pozwalając dziecku na jednorazowy zakup w 

ramach aplikacji z App Store zwróć uwagę, że po wpisaniu 

hasła i dokonaniu zakupu dane te pozostają zapisane w 

urządzeniu przez 15 minut. To wystarczająco dużo czasu, 

aby twoje dziecko mogło narazić cię na dalsze wydatki!  

• W szczególności uważaj na aplikacje wymagające 

podania wielu danych osobowych lub dostępu do wielu 

zasobów urządzenia mobilnego.  

• Najlepiej instaluj aplikacje pochodzące z oficjal-

nych sklepów, które albo weryfikują aplikacje ze swojej 

oferty, albo umożliwiają zgłaszanie aplikacji wadliwych.  

• Raz na jakiś czas zrób przegląd aplikacji 

zainstalowanych na urządzeniu przenośnym i usuń te 

nieużywane, gdyż mogą one ciągle pracować w Tle i 

korzystać z danych urządzenia.  

• Zabezpiecz urządzenie mobilne hasłem/PIN-em, 
chroniącym je przed dostępem niepowołanych osób.  

• Zainstaluj na urządzeniu przenośnym 

oprogramowanie antywirusowe, które pomoże 

wykrywać szkodliwe aplikacje.  

• Jeśli ściągasz aplikacje z internetu wykorzystując 

wykupione pakiety danych, kontroluj ilość zużywanych 
danych oraz rozważ możliwość wykorzystania 

bezpłatnych sieci wifi.  

• I wreszcie – pamiętaj o ustaleniu z dzieckiem 
limitu czasu, który może spędzać na zabawie z aplikacją i 

zachęć je, aby zgłaszało ci, jeśli napotka coś, co je 

zaniepokoi. 

Tomasz Pastuszko Stowarzyszenie 

„Święty Jacek” 
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Jak doszło do upadku Rzeczypospolitej? 

„7 lipca 1572 r. jęknęły dzwony w Knyszynie. Za nimi 

rozkołysały się w całym kraju, niosąc straszną nowinę. Król 

polski i wielki książę Litwy Zygmunt II August (syn 

Zygmunta Starego) zmarł. Bezpotomnie, co oznaczało kres 

wielkiej dynastii Jagiellonów”. 

Można śmiało powiedzieć, że Jagiellonowie uchodzą w 

powszechnej opinii za najwspanialszą dynastię w dziejach 

polskich. Opinia ta wydaje się zasłużona. Po pogromie 

Zakonu Krzyżackiego w 1410 r. i elekcji Jagiellonów na 
trony czeski i węgierski „system jagielloński był 

największą potęgą polityczną na wschód od Rzeszy 
niemieckiej”, a królowie polscy prowadzili „politykę 

wielkomocarstwową” – pisał Henryk Łowmiański w 

obszernej „Polityce Jagiellonów”.  
Władztwo Jagiellonów rozciągało się na ok. 2 mln km2 

(obecna Polska to ok. 312 tys. km2) i to w czasach, gdy 

wokół wyrastały nowe potęgi i konkurenci: austriaccy 
Habsburgowie, tureccy Osmanowie i moskiewscy 

Rurykowicze. 

Po śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów 

Zygmunta II Augusta rozpoczął się w Rzeczypospolitej 

okres Wolnych Elekcji Królów Polskich (lata 1573 - 1764), 

podczas których wybierano na tron Polski króla. W 
wyborze króla mógł wziąć udział każdy szlachcic i 

osobiście, niezależnie od stanowiska i stanu majątkowego 
mógł wybierać monarchę. W odniesieniu do zasady 

wolnej elekcji władcy należy odnotować, że wcześniej 

powoływano już na tron królów z dynastii Jagiellonów. 

Kolejny wybór króla, po śmierci Zygmunta Augusta, w 

roku 1572, był o tyle trudniejszy, że wraz z nim wygasła 

dynastia w linii męskiej. Wprowadzona po śmierci 

Zygmunta Augusta zasada, iż w wyborze nowego 

monarchy ma prawo uczestniczyć cała szlachta, 

przypomina obecnie obowiązującą  zasadę wyborów 

prezydenta. Pierwszy sejm elekcyjny rozpoczął sie 6 

kwietnia 1573 roku na prawym brzegu Wisły, naprzeciw 

Warszawy, pod wsią Kamień. Ogółem odbyło się 11 

elekcji, podczas których w latach 1573 -1764 wybrano 11 

królów na tron Polski. Podczas ostatniej wolnej elekcji 
(1764 r.) wybrano na króla Stanisława Poniatowskiego. W 

trakcie koronacji nowy władca przybrał sobie imię 
Augusta. W okresie jego panowania ziemie polskie 

zostały podzielone między Austrię, Prusy oraz Rosję. 
Ostatecznie w 1795 roku (III rozbiór Polski) 

Rzeczpospolita przestała istnieć. 

Na upadek Rzeczypospolitej złożyło się wiele 

przyczyn. Niewątpliwie duży wpływ miały wolne 

elekcje, gdzie na tron Polski osadzano osoby, które 

miały poparcie naszych sąsiadów, często przy użyciu 

ich sił zbrojnych.  

Pierwsze kroki rozbiorowe uczyniła Austria. Już w 

1769 roku zagarnęła Spisz, a w 1770 roku sięgnęła po 

starostwa czorsztyńskie, nowotarskie i sądeckie. W 

tym samym roku władca Prus - Fryderyk II - odciął tzw. 

kordonem sanitarnym od ziem polskich Prusy 

Królewskie. Ostatecznie 5 sierpnia 1772 roku w 
Petersburgu podpisano konwencję rozbiorową (I 

rozbiór Polski). Znalazło się w niej stwierdzenie o 

„całkowitym rozkładzie państwa”. 

W 1788 roku obrady rozpoczął Sejm Czteroletni. 
Przygotował wiele reform, ale niewątpliwie 

najważniejsze postanowienie to uchwalona 3 maja 

1791 roku konstytucja (oficjalnie zwana Ustawą 

rządową). Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie 

(po konstytucji Stanów Zjednoczonych). Jej celem było 

m.in. zachowanie suwerenności państwa. Dzięki 

ustawie z 3 maja można było walczyć o kolejne 

reformy. 

Konstytucja 3 maja wywołała niezadowolenie 

wśród zaborców. Najostrzej zareagowała oczywiście 

Katarzyna II. W tym czasie Austria zajęta była 
konfliktem z rewolucyjną Francją. Konstytucja miała 

przeciwników również w kraju. Byli nimi m.in. magnaci 
i szlachta oddana carycy Katarzynie II. 27 kwietnia 

1792 roku zawiązali w Petersburgu konfederację, a 

ogłosili ją oficjalnie 14 maja 1792 roku w Targowicy. 
Dążyli do zniesienia konstytucji oraz przywrócenia 

dawnego ustroju. Zwrócili się do carycy o pomoc 

zbrojną. W maju 1792 roku wybuchła wojna polsko-

rosyjska, nazywana również wojną w obronie 

konstytucji 3 maja. Wkrótce do Targowiczan przystąpił 
również król Stanisław August Poniatowski. 

Rosjanie posiadali przewagę liczebną i 

rozstrzygnęli konflikt na swoją korzyść. Jednak zajęcie 

Nasza Świętokrzyska 
ziemia bohaterów. Cz. 2 

Z ziemią świętokrzyską związanych jest wiele postaci, których wpływ na życie i kulturę nie 

tylko regionu, ale całego kraju był znaczący. Poniżej przedstawiłem wybrane postacie z 

okresu od I rozbioru Polski (1772 r.) do odzyskania przez Polskę niepodległości (1918 r.). 

Aby przywołać bohaterstwo naszych świętokrzyskich przodków należy najpierw 

przypomnieć sytuację, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna. 
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Polski przez wojska przeciwnika nie oznaczało jeszcze 

drugiego rozbioru. W wyniku pertraktacji podziału 

polskich ziem dokonały Prusy i Rosja. Nie wzięła w nim 
udziału Austria, ponieważ toczyła wojnę z rewolucyjną 

Francją. 

Ostatecznie traktat rozbiorowy podpisano 23 

stycznia 1793 roku w Petersburgu (II rozbiór Polski).  

Jednak już w maju 1793 roku mimo niekorzystnej 

sytuacji politycznej w Europie rozpoczęto 
przygotowania do powstania zbrojnego. Jego wybuch 

odkładano kilka razy, aż wreszcie 24 marca 1794 roku 

Tadeusz Kościuszko na krakowskim rynku uroczyście 

ogłosił „Akt powstania”. Ostatecznie ten zryw 

zakończył się klęską. 2 listopada 1794 rosyjski generał 

Aleksander Suworow znalazł się pod Pragą, a dwa dni 

później zdobył ją szturmem. Za pośrednictwem 

Stanisława Augusta poddała się Warszawa. 

Kapitulacja armii powstańczej nastąpiła 16 listopada 

1794 roku pod Radoszycami. 

Upadek insurekcji stał się kresem niezawisłego 

państwa polskiego. Już w trakcie walk rozpoczęto 

rokowania rozbiorowe. Austria chciała 

zrekompensować sobie przede wszystkim porażki z 
rewolucyjną Francją. Dlatego jeszcze w czerwcu 1795 

roku (czyli w trakcie powstania) zajęła Lubelszczyznę. 

Rokowania między zaborcami trwały wyjątkowo 

długo, ponieważ Prusy nie chciały zgodzić się na zyski 
Austrii. Ostatecznie nowe granice uchwalono 24 

października 1795 roku. Ziemie polskie znów zostały 

podzielone między Austrię, Prusy oraz Rosję. W 

wyniku trzeciego rozbioru niepodległa Polska 

przestała istnieć. 

Trzeci rozbiór Polski ustalał nowy porządek 

polityczny w Europie Środkowej. Wśród 
najważniejszych skutków rozbiorów trzeba wymienić 

likwidację niezależnego państwa polskiego. 
Niepodległość odzyskano dopiero w 1918 roku 

mimo, że w XIX wieku podejmowano wiele prób 

narodowowyzwoleńczych. Należy tu wymienić 

powstanie listopadowe (1830 r.) oraz powstanie 

styczniowe (1863 r.). Oba niestety zakończone klęską.  
Ponadto skutkiem upadku było uzależnienie 

gospodarki, kultury i oświaty od zaborców. Rozwój na 

wielu płaszczyznach (np. gospodarka czy kultura) 

został wyraźnie zahamowany. Krótko mówiąc, sami 

doszliśmy nad przepaść, a osunąć się w nią pomogli 

nam nasi sąsiedzi. 

W tym smutnym okresie, gdzie Polska została 

wykreślona z map Europy, jak również świata, 

codzienne życie polaków pod zaborami musiało toczyć 

się dalej.  

Zasłużeni dla Kielecczyzny i Polski 

Ziemia kielecka (znaczną część tych ziem obejmuje 

obecne województwo świętokrzyskie) aż do III 

rozbioru pozostawała w granicach Polski. Po III 

rozbiorze obecne ziemie w latach 1795-1809 

znajdowały się w zaborze austriackim, a następnie w 

latach 18091815 w Księstwie Warszawskim, 

natomiast od 1815 r. w Królestwie Polskim (Królestwie 

Kongresowym), które po powstaniu listopadowym 

częściowo (po 1831 r.), a po powstaniu styczniowym 
całkowicie (po 1864 r.) utraciły swoją odrębność i 

włączone zostały do Rosji. 

Nasz rejon w tym trudnym okresie zaborów przeżywał 

różną dynamikę rozwoju zarówno w sferze gospodarczej, 

jak i kulturowej. Niewątpliwy wpływ na to miały 

powstania narodowowyzwoleńcze, gdzie po ich klęskach 

zaborcy stosowali represje i prześladowania wobec 

obywateli polskich. Również i w tym okresie z ziemią 

świętokrzyską związanych było wiele postaci, których 

działalność przyczyniła się do rozwoju naszego regionu i 

kreowania postaw patriotycznych.    

Wśród wymienionych poniżej postaci są duchowni, 
pisarze, poeci oraz wielcy dowódcy. 

W dziedzinie nauki należy wspomnieć Stanisława 
Konarskiego (urodzony k. Małogoszcza w Żarczycach 

Dużych) - reformatora XVIII-wiecznego szkolnictwa i 

założyciela Collegium Nobilium. W swoim 4-tomowym 
traktacie politycznym „O skutecznym rad sposobie” 

przedstawił błędy ustrojowe i dał zarys reformy 

państwowej. Głównie zajmował się rozważaniami 
etycznymi. Napisał „Mowę o kształtowaniu człowieka 

uczciwego i prawego obywatela”. Jest także autorem 

„Ordynacji wizytacji apostolskich”, gdzie w części I 
znajduje się pierwszy zarys etyki zawodowej nauczyciela.  

W 1771 r. został wyróżniony przez króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego medalem Sapere auso, czyli 
Temu, który odważył się być mądrym. 

Ogromne zasługi dla kraju miał Hugo Kołłątaj,  

absolwent pińczowskiego gimnazjum, jeden z autorów 

Konstytucji 3 Maja. Był kapłanem w Pińczowie i 

Krzyżanowicach Dolnych, członkiem Towarzystwa do 
Ksiąg Elementarnych, współpracownikiem Komisji 

Edukacji Narodowej oraz twórcą planu rozbudowy szkół 
w całym kraju. W latach 1777-1780 z ramienia KEN 

dokonał reformy Akademii Krakowskiej - wprowadził 

między innymi wykłady z nauk Przyrodniczych i literatury 

polskiej, umożliwił dostęp do nauki studentom 

pochodzącym z mieszczaństwa, uporządkował sprawy 

majątkowe akademii, a także umożliwił rozwój 

postępowych idei i poprawił poziom naukowy uczelni. W 

latach 1782-1786 pełnił funkcję rektora. W 1786 r. został 
odznaczony Orderem Świętego Stanisława, a w 1791 r. 
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został kawalerem Orderu Orła Białego. Był członkiem 

konfederacji Sejmu Czteroletniego. Uczestniczył w 

tworzeniu Konstytucji 3 maja. W czasie Sejmu 
Czteroletniego należał do najaktywniejszych działaczy 

stronnictwa patriotycznego. 

Natomiast zasłużonym dla Kielecczyzny był Stanisław 

Staszic - polski działacz oświeceniowy, pionier 

spółdzielczości, pisarz polityczny i publicysta, filozof i 

tłumacz, przyrodnik: geograf i geolog; ksiądz katolicki. 

Staszic był jednym z czołowych reformatorów i uczonych 

polskiego oświecenia. Filozof, głoszący monistyczną 
koncepcję rozwoju świata. Działał na rzecz poprawy 

położenia chłopów. Współorganizator Szkoły 

Akademiczno-Górniczej w Kielcach (1816 r.), która swoją 

siedzibę miała w Pałacu Biskupów Krakowskich. Szkoła 

Akademiczno-Górnicza była pierwszą polską uczelnią 

techniczną, a siódmą w Europie. Na jej podwalinach 
powstała m. in. Politechnika Warszawska, Politechnika 

Lwowska, Akademia Górniczo-Hutnicza i oczywiście 

Politechnika Świętokrzyska.  

W 1816 r.  Stanisław Staszic  został odznaczony 

Orderem Orła Białego. W Królestwie Kongresowym został 
kawalerem Orderu Świętego Stanisława I  klasy. Staszic 

odegrał ważną rolę w rozwoju przemysłu, działając jako 

geolog i badacz natury. W 1825 r. opublikował informacje 
o Górach Izerskich i Karkonoszach. W latach 1816-1824 

pełnił funkcję dyrektora generalnego Wydziału Przemysłu 

i Kunsztów Królestwa Kongresowego. Przygotował 
wówczas plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu 

Przemysłowego. Wznowił eksploatację węgla 

kamiennego ze złoża Reden na terenie obecnej Dąbrowy 

Górniczej. Z inicjatywy Staszica powstało wiele obiektów 

przemysłowych, m.in. pierwsze w Królestwie Polskim 

huty cynku (4 huty o wspólnej nazwie „Konstanty” - lata 

1816-1822) oraz ośrodki hutnictwa żelaza. W uznaniu 
zasług Stanisława Staszica w rozwój polskiego 

szkolnictwa, 3 czerwca 2015 r. (w 50 rocznicę utworzenia 

Politechniki Świętokrzyskiej) odsłonięto przed gmachem 
Rektoratu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach jego 

posąg. Natomiast 25 lutego 2016 r. odbyły się w Kielcach 
uroczystości z okazji 200 rocznicy utworzenia Szkoły 

Akademiczno-Górniczej. 

Z Bilczy koło Kielc wywodził Piotr Ściegienny (ur. w 

styczniu 1801 r.) - ksiądz katolicki, polski działacz 

niepodległościowy i przywódca chłopski. Pochodził ze 

średnio zamożnej rodziny chłopskiej, zwanej wówczas 

włościańską. Uczył się w szkole elementarnej w 

Brzezinach i Szkole Wojewódzkiej w Kielcach. Po 

zakończeniu edukacji, mimo marzeń o kapłaństwie, 

pracował jako urzędnik i chłopski nauczyciel, co wpłynęło 

na jego późniejszą działalność społeczną. W 1827 r. 

wstąpił do zakonu pijarów i w 1832 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Około 1840 r. rozpoczął, prawdopodobnie 

przekonany przez emisariuszy ruchu 

niepodległościowego, agitację rewolucyjną wśród 

chłopów Lubelszczyzny (tu był duszpasterzem) i 

Kielecczyzny - skąd pochodził i gdzie miał wielu przyjaciół. 

Zwerbował do współpracy znaczną część duchowieństwa 
i inteligencji małomiasteczkowej, nawiązał kontakt z 

organizacjami rewolucyjnymi i niepodległościowymi (np. 

Związek Narodu Polskiego). 

W latach 1842-1844 zorganizował konspiracyjny 

Związek Chłopski. W porozumieniu z innymi 

organizacjami patriotycznymi wyznaczył na październik 

1844 r. termin wybuchu powstania chłopskiego. Jednak 

po otwartym wystąpieniu Ściegiennego do mas 
chłopskich 24 października 1844 r. we wsi Krajno pod 

Kielcami carska policja, od dawna badająca jego 

działalność dzięki setkom donosów od zaniepokojonej 

szlachty i inteligencji, aresztowała go następnego dnia i 

doprowadziła do dekonspiracji Związku Chłopskiego, 

udaremniając powstańcze plany. Fale aresztowań objęły 
setki chłopów. W 1846 r., po długim śledztwie, Piotr 

Ściegienny został skazany na śmierć i wyłączony ze stanu 

duchownego. W ostatniej chwili przed egzekucją został 

jednak dostarczony carski akt łaski, zamieniający karę 

śmierci na chłostę i bezterminową katorgę, co, według 

świadków, spotkało się z wyraźnym sprzeciwem ze strony 

samego skazańca. Został zesłany do kopalni w 
Nerczyńsku. Piotr Ściegienny wrócił do Polski z Sybiru w 

1871 r. Udało mu się odzyskać utracone godności 

kapłańskie. Wiodąc ubogie życie na utrzymaniu rodziny, 
dożył 89 lat. Pochowany został na cmentarzu katolickim 

przy ulicy Lipowej w Lublinie. 

W czasie insurekcji w 1794 r. w Kielcach obozował 

od 7 do 8 czerwca podążający do Warszawy naczelnik 

Tadeusz Kościuszko. Jego wojska rozłożyły się w 

obozie poza miastem, przy drodze do kaplicy św. 

Leonarda. W tutejszym szpitalu zmarł wówczas ranny 

6 czerwca 1794 r. w bitwie pod Szczekocinami Bartosz 
Głowacki, którego grób znajduje się na cmentarzu 

katedralnym. Kościuszko zajął kwaterę w domu 

zwanym „Wójtostwo”, położonym na Rynku. Z obozu 
„przy Kielcach” wydał deklarację wojny przeciw Rosji i 

Prusom datowaną na 10 czerwca 1794, w której ogłosił 
„wolność i ogólne powstanie Polaków”. 

Z ziemią świętokrzyską podczas powstania 

styczniowego (lata 1863-1865) był silnie związany 

Marian Langiewicz. Przed wybuchem powstania 

styczniowego z ramienia Komitetu Centralnego 

Narodowego sprowadzał do Polski karabiny z Niemiec 

i Belgii. Od 1862 r. przygotowywał w ramach Komitetu 

Centralnego powstanie w Polsce, 9 stycznia    1863 r. 

mianowany przez Komitet Centralny pułkownikiem 

województwa sandomierskiego. Miał przeprowadzić 

koncentrację sił powstańczych w Górach 

Świętokrzyskich i na ich czele uderzyć na Warszawę. W 
styczniu 1863 r. przybył do obozu koło Wąchocka. 22 

stycznia 1863 r. jego zgrupowanie przypuściło trzy 

zwycięskie ataki na siły rosyjskie w Jedlni, Bodzentynie 
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i w Szydłowcu (gdzie uczestniczył osobiście), 

rozpoczynając kampanię, zwaną przez historyków 

Kampanią Langiewicza. W obozie w klasztorze w 
Wąchocku zgromadził 1400 ludzi, formując z nich 

oddziały jazdy, piechoty i służb. Założył tam kancelarię 

sztabową, ambulans, drukarnię i fabryczkę broni. 

Rosjanie rozpoczęli za nim pościg, uderzając w kilku 

miejscach jednocześnie. 11 lutego 1863 r. pobił Rosjan 
w bitwie pod Słupią, zdobywając 1000 karabinów  

i 8 dział. Jego siły stale rosły. W Małogoszczu Langiewicz W Oblęgorku pracował laureat Nagrody Nobla połączył swoje 

siły z oddziałem idącym z Mazowsza. Henryk Sienkiewicz.  

Miał teraz ponad 2500 żołnierzy. Tu też wydał 24 lutego Z tej ziemi wywodzą się Stefan Żeromski, Adolf 1863 r. bitwę 

przeważającym liczebnie Rosjanom. Dzięki Dygasiński, Witold Gombrowicz. 

sprawnemu dowodzeniu wyrwał się z okrążenia prawie bez 

poważniejszych strat. 11 marca 1863 r. w dworku  

w Goszczy ogłosił się dyktatorem powstania. Tydzień Norbert Radek później po bitwach pod Chrobrzem i 

Grochowiskami Stowarzyszenie „Święty Jacek załamał się, opuścił teren walk i przeszedł 19 marca do Galicji. 
Aresztowany tegoż dnia przez Austriaków przez dwa lata był więziony w twierdzy Josephstadt. W 1865 r. uwolniony, 

przebywał na emigracji w Anglii i Szwajcarii. Później wyjechał do Turcji, gdzie zmarł w Konstantynopolu 10 maja 1887 

r. i pochowany został na cmentarzu Haidar Pasha w Stambule. 

Spoczywają 
na 

leszczyński
m 
cmentarzu 

Cmentarz parafialny w Leszczynach to zabytkowa nekropolia z  1846 

r., na której spoczywają m.in. rodzice Stefana Żeromskiego (Ciekoty 

wówczas należały do parafii Leszczyny)  oraz babka naszej podwójnej 

noblistki Marii Skłodowskiej - Curii. Pochowano tu również 10-letnią 
siostrzyczkę Stefana, Wincentynę, która zmarła 21.09. 1869 r. 

Józefa z Katerlów Żeromska zmarła w 1879 roku, gdy Stefan miał 15 

lat. Wincenty Żeromski, ojciec pisarza, odszedł cztery lata później. 
Ponieważ nie byli zamożni ich mogiły były ziemne i szybko przestały 

istnieć. Gdy w 1892 r. Stefan przybył z żoną Oktawią w rodzinne strony, 

już ich nie odnalazł. Postanowił, że w parafialnym kościele wmuruje 

pamiątkową tablicę poświęconą rodzicom. Nie zdążył. Zmarł w 1925 r. 
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W 1939 roku córka pisarza, Monika zamówiła marmurowa tablicę 

poświęconą dziadkom, którą zaprojektował Tadeusz Przypkowski z 

Jędrzejowa. Po wybuchu wojny gotowa już tablica została przez 

kamieniarza zakopana w ziemi. A ponieważ kamieniarz zmarł, 

odnaleziono ją dopiero ok. 1950 r. Wmurowanie tablicy oraz jej 

poświęcenie dokonało się w 1950 r. przy udziale Moniki Żeromskiej, 

masowym, spontanicznym udziale miejscowej ludności, pomimo 

wydanego przez ówczesne władze, zakazu uczestnictwa młodzieży w tej 

uroczystości w kościele. 

  

 

Tablica ufundowana przez Monikę Żeromską, 

która znajduje się w kruchcie kościoła. 
Tablica poświęcona Żeromskim w murze Cmentarnym 

Długie i zawiłe były losy tablicy pamiątkowej dla rodziców Stefana 

Żeromskiego, ufundowanej w1926 r. przez żonę pisarza Oktawię. Przechowywała 
ją w swoim domu w Nałęczowie. Dwa lata później zmarła, a jej myśl powzięła 
najmłodsza siostra pisarza - Bolesława. W 1938 r. uzyskała zgodę bp. Kaczmarka 

na wmurowanie tablicy. Niestety, wybuch wojny pokrzyżował jej plany. W 1940 r. 
Bolesława zmarła, a tablica zaginęła. Przez wiele lat nikt nie interesował się tą 

sprawą. Dopiero odnaleziona korespondencja Bolesławy do bp. Kaczmarka, do 

którego dołączony był pełny tekst inskrypcji zmieniła sytuację.  

Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się 16 września 2008 r. Poprzedziła ją 

Msza św. w  intencji Józefy i Wincentego Żeromskich w kościele św. Jacka w 

Leszczynach. Następnie w strugach deszczu, odsłonięto drugą już tablicę, 

poświęconą rodzicom pisarza. Napis zamieszczony na tablicy ufundowanej przez 

Starostwo Powiatowe w Kielcach pochodzi z odnalezionej korespondencji 

Bolesławy do bp. Kaczmarka. Na uroczystości obecna była pisarka Barbara 

Wachowicz autorka książek o wybitnych Polakach. 

Płyta nagrobna Salomei  Skłodowskiej z Sagtyńskich 

Na cmentarzu w Leszczynach znajduje się marmurowa płyta nagrobna Salomei 
Skłodowskiej z Sagtyńskich. W 1879 r. mąż Salomei, Józef Skłodowski nabył dwa 

gospodarstwa w Radlinie  i zamieszkał tu z żoną. Swoją polskość podkreślał między 

innymi codziennym ubiorem. W tamtych czasach przejawem manifestowania 
patriotyzmu było noszenie czapek pochodzenia węgierskiego, tzw. batorówek. 

Były to czapki bez daszka, o okrągłej główce. Przypominały okres świetności 

Rzeczypospolitej oraz wielkie 

zwycięstwa militarne, w tym króla 
Stefana Batorego, odniesione nad 

Moskwą pod koniec XVI wieku. Był 

praktykującym katolikiem. 24 

grudnia 1881 roku Skłodowscy 

wybrali się na pasterkę do 

kieleckiej katedry. Trudne 

warunki (mróz i zawieje 

grudniowe) spowodowały, że 

Salomea zachorowała na 

zapalenie płuc i po niespełna 

dwóch miesiącach zmarła 21 
lutego 1882 r. w wieku 80 lat. 

Pochowana została na cmentarzu 

w Leszczynach. Załamany po 

stracie żony Salomei przeniósł się 

do Zawieprzyc na Lubelszczyźnie i 

tam spędził ostatni okres swojego 

życia. Zmarł pół roku po żonie. 

W Radlinie, gdzie stał dwór, w 

którym mieszkała Salomea z 

rodziną do dziś dnia zachowała się 
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jedynie studnia. Na płycie możemy przeczytać:  

ŚP  

Salomea z Sagtyńskich Skłodowska 

W tej mogile spoczywa wzór żony, wzór matek Istny 

anioł dla męża, pelikan dla dziatek   

W ciężkiej pracy i troskach żywot swój pędziła,  który 
roczną chorobą, śmiercią zakończyła.  

Wieczny Jej pokój, wieczna światłość niech Jej świeci.  

O to Cię Boże proszą mąż, wnuki i dzieci.  Wycierpiała 

krzyż pański w pielgrzymce na ziemi, Niech się cieszy 

pogodą w Niebie z wybranemi. Zmarła dnia 21 lutego 

1882 r. w wieku lat 80. 

Dorota Tokarska 

Przy opracowaniu artykułu  korzystano: Kazimiera Zapałowa, Miejsce zostało 

to samo. Śladami Żeromskiego po Ziemi Świętokrzyskiej. Barbara 

Wachowicz, Ciebie jedną kocham. Tropami Stefana Żeromskiego w 

”najściślejszej ojczyźnie”.  

Ireneusz Sadurski, Józef Skłodowski – nauczyciel, dyrektor i wychowawca w 

Szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym. 

 

Płyta w murze cmentarnym poświęcona Żeromskim 

 

Nagrobek Salomei Skłodowskiej po renowacji wykonanej dzięki staraniom Stowarzyszenia 

Święty Jacek.  

 

Akt zgonu Salomei Skłodowskiej. 
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przecież wyszła tylko na chwilę. Dokąd uciekać? 

Moja ciocia, Maria Michalczyk, urodziła się 18 lipca 1913r.  w Daleszycach 

pod Kielcami w biednej, wielodzietnej rodzinie.  Pierwsze spotkanie z Polską 

jakie zapamiętała z dziecinnych lat to świętowanie zakończenia wojny z 

bolszewikami. Od najmłodszych lat wrażliwa na cierpienie innych, odwiedzała 
dom starców – najczęściej tzw. „Kulawą Panią”, do której wszyscy odnosili się 

z wielkim szacunkiem. Ciekawość swoją zaspokoiła, gdy pewnego razu „Kulawa 

Pani” opowiedziała Jej o swoim udziale w Powstaniu Styczniowym, gdzie była 

łączniczką do czasu, aż została ciężko ranna.  

Wielkim przeżyciem dla młodziutkiej Marii był przyjazd do Kielc marszałka 

Józefa Piłsudskiego w 1926r.  Odzyskanie niepodległości, wydarzenia 

następnych lat oraz klimat domu rodzinnego, wyrobiły w Niej wielką miłość i 

poczucie obowiązku wobec Ojczyzny.  

W 1934 roku rozpoczęła studia matematyczne w Warszawie utrzymując się 

tylko z udzielania korepetycji. Mieszkała w strasznych warunkach, często 

chorując i walcząc o to, aby się utrzymać. Nie była jednak osamotniona. 

Spotkała się z życzliwością koleżanek a braterską atmosferę stwarzali również 

profesorowie. W takiej atmosferze nastał rok 1939. 

Zatrute cukierki 

Październik 1939 roku.  Niemcy rozkwaterowali się w Daleszycach i 

wszędzie ich pełno. Siostry Marii, siedmioletnia Cecylia i czteroletnia Hania 

siedziały przed domem na dużym kamieniu. Ulicą szła powolnym krokiem 
grupa Niemców. Dziewczynki, choć przyzwyczajone już do ich widoku, nie 

chciały się z nimi spotkać, jednak jeden z nich podszedł do skulonych małych 

postaci, wyciągnął z kieszeni torebkę i zaczął je częstować 

- Bitte, kleine Madchen – powiedział - Cukierki – młodsza 

zajrzała do torebki. 

Starsza siostra z poważną miną powiedziała – Nie bierz, na pewno są 
zatrute – I starała się zaciągnąć wystraszoną siostrę do domu. Niemiec widząc 

to zbił jedną i drugą po głowie. 

Chwilę stali na ulicy, po czym postanowili wejść do domu, do którego wbiegły 
dziewczynki. 

Byli obecni wszyscy domownicy. Maria Michalczyk znała niemiecki, choć słabo, 

jednak to wystarczyło aby Niemcy rozpoczęli konwersację. Wyrażnie okazywali 

chęć rozmowy z kimś, kto zna ich język. 

Zauważyli jej czapkę studencką 

i na ten tor skierowali rozmowę. 

Powiedzieli, że skoro zna 

matematykę, to będzie wykładać 

w niemieckiej szkole. 

- Co? Ja studiowałam aby 

polskie dzieci uczyć. – 

powiedziała głośno Maria - 
Gdzie pani ma polską szkołę? 

- Sądzę, że będzie. 

- Cała Polska jest w naszych 

rękach! 

- Ale to nie koniec wojny. 

- Prawo jest po stronie 

silniejszego. Nie chcieliście 

oddać naszego Pomorza, to 
weźmiemy cały kraj i świat 

zobaczy, co Niemcy potrafią. 

Świat trzeba zmieniać na 

lepszy! 

- Ogniem, bombami i 

czołgami? Tysiące mogił, kalek, 

ruiny i zgliszcza mają 

doprowadzić do lepszego 

świata? Strzelacie do ludzi, 

grabicie ich mienie, uważacie 

się za naród cywilizowany a 
zachowujecie się jak bandyci. 

Niemcy siedzieli wściekli co 

chwila próbując przerwać, ale 

Maria bez przerwy mówiła. W 

pewnym momencie zorientowała 

się, że powiedziała za dużo, więc 
jakby dla uspokojenia siebie 

dodała: 

- Przecież jest jeszcze Bóg? 

MOJA CIOCIA  

„BANDYTKA”  

Maria Michalczyk ps. 

„Wyrwicz” 

Wydawało się, że to będzie zwykły dzień. Wojna się skończyła a Maria Michalczyk pracowała w Nadleśnictwie 

Daleszyce, które miało  swoją siedzibę w Kielcach. W pewnym momencie wstała zza biurka aby wyjść na chwilę z 

urzędu. Być może po coś do zjedzenia, albo na chwilowy spacer. Wychodząc, minęła na schodach dwóch panów. 

Nie zwróciła na nich szczególnej uwagi. - Marysiu, nie wracaj, przyszli z UB aby Cię aresztować – ostrzegła ją 

koleżanka. Nie rozpoznali jej na schodach! Była w skromnym ubraniu, bo  
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- Ha ha ha – roześmiał się jeden z nich chwytając za pas z napisem Gott mit 

uns.  

W pewnym momencie jeden z nich zerwał się, chwycił pistolet i doskoczył do 

Marii. Matka zakryła twarz, płacze, siotra przerażona, ojciec siedzi nieruchomo na 

stołku… 

- Za co chcesz mnie strzelać? Czy to ja poszłam palić wasze domy, grabić 

mienie i strzelać do waszych ludzi? 

- Schowaj pistolet – powiedział jeden z nich. – Chodźmy stąd. 

Tej nocy Maria nie spała w domu. Gospodarz u którego kwaterowali ostrzegł 

ją, że byli bardzo wzburzeni i ciągle o niej mówili. Poszła do rodziny, następnie do 

Kielc, a po pewnym czasie rozpoczęła działalność konspiracyjną.  

Maria Michalczyk „Wyrwicz”, „Doliński I”, żołnierz Armi Krajowej. 

Była kierownikiem wywiadu wojskowego AK w placówce Daleszyce. 

Prowadziła m.in. tajne nauczanie na szczeblu szkoły średniej a także nasłuch 

radiowy dla zrzutów.  

Oprócz pracy wywiadowczej, udzielała wszelkiej pomocy miejscowemu 
oddziałowi partyzanckiemu „Wybranieccy”. Jednym z jej najważniejszych zadań 

było nasłuchiwanie audycji z Londynu, w celu wychwycenia zaszyfrowanych 

informacji zapowiadających zrzut broni, o którym natychmiast, bez względu na 

porę, trzeba było zawiadomić miejscowy oddział. W razie wpadki groziła śmierć 

lub Oświęcim. Mimo tych obowiązków włączyła się także w tajne nauczanie 
wykładając matematykę i łacinę.  

Represje w Daleszycach i okolicach mocno się nasilały - coraz częstsze łapanki 

i rozstrzeliwania, jako odwet za akcje partyzanckie, aż w końcu całkowite 
zniszczenie  miasteczka i utrata domu.  

Tak wspomina ten okres: 

„Codzienne marsze do poszczególnych wiosek, oddalonych od siebie o 
kilkanaście kilometrów. Zajmowałyśmy się obserwacją oddziałów niemieckich. 

Zimno, błoto a my w połatanych ubraniach, bez ciepłego okrycia i ciągle głodne 

chodziłyśmy do tych wiosek, każda w innym kierunku. Trzeba było ustalać stan i 

jakość załóg niemieckich, odtwarzać linię okopów, odnotowywać zmiany i ruch na 

drogach. Przez cały okres wojenny meldunki te przesyłano do Londynu. Było to 

„wartowanie” bez przerwy, aby żaden pojazd nie uszedł uwagi, żaden anonim nie 
dostał się do rąk Niemców, aby jak najwięcej rozmów telefonicznych było 

znanych. Każdy żołnierz niemiecki był policzony! Ostatnie moje meldunki, które 

się zachowały, noszą daty 6, 7, 8 stycznia 1945. Była to codzienna, żmudna, szara 
praca – największa moja praca dla Polski” 

UB na schodach 

Koniec wojny rozpoczął nowy etap w życiu Marii Michalczyk. Starała się o pracę 

w szkolnictwie ale nigdzie nie było dla Niej miejsca. Pracowała w Nadleśnictwie 

Daleszyce. Zaczęła też otrzymywać informacje o aresztowaniach AK-owców. 

Sięgnijmy do Jej wspomnień: 

„Wielkim przeżyciem było dla mnie zjawienie się dwóch młodych ludzi 

mijających mnie na schodach urzędu. Okazało się, że to panowie z UB przyszli 

mnie aresztować. Przypadek zrządził, że nie rozpoznali mnie na schodach. Do 

biura już nie wróciłam. Panowie z UB przez 3 dni i 3 noce szukali mnie w biurze i 

domu.  

Gdzie uciekać? Musiałam natychmiast wyjechać z Kielc. Z żalem, pełna 

ponurych myśli opuszczałam miasto moich marzeń.  Ze względu na 

bezpieczeństwo poszłam pieszo do Chęcin. Tam wsiadłam do pociągu jadącego do 

Katowic. Lał deszcz, jechałam 

pociągiem towarowym w 

odkrytym wagonie, bez bagażu bo 
nic nie miałam. Siostry zostawiłam 

w Kielcach na łasce losu” 

Maria zatrzymała się w 

Katowicach, odszukała 

kuratorium. Zaproponowano 

jej pracę w kilku 

miejscowościach. Wybrała 

Bielsko, a po pewnym czasie 
sprowadziła tam całą rodzinę. 

Serce jednak wyrywało się do 

Kielc, i Daleszyc.    

„Bandytka” 

Maria Michalczyk jest 

autorką trzech książek pełnych 

wojennych wspomnień i 

historii kielecczycny z okresu 

wojennego.  

„Pomysł napisania tych 

książek zrodził się z buntu. 

Pierwszą falę buntu przeżyłam, 

gdy panowie z UB przyszli mnie 
aresztować. Drugą falę, kiedy 

jako wychowawczyni w 

bielskim liceum, siedziałam 
przy pierwszej po wojnie 

maturze i słuchałam, jak 

odpowiadają moje uczennice z 
historii. Usłyszałam wtedy, że 

AK-owcy byli bandytami. 

Uczennica, która to 
powiedziała nie zdawała sobie 

sprawy, że naprzeciw niej siedzi 

jej wychowawczyni, taka 
„bandytka”.  

Dużym bodźcem do 

napisania książek było także 

spotkanie z mieszkańcami 

Daleszyc po moim artykule w 

Gazecie Kieleckiej pt. 

„Matematyka wytycza 

przyszłość”. Jeden z 

mieszkańców powiedział mi 

wtedy: 

- Jak zginie historia 

Daleszyc z tej wojny, to będzie 

Pani wina! 

Oburzyłam się i spytałam – 

Dlaczego? 

- Bo Pani umie pisać! 
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Byłam zaskoczona, że Ci prości ludzie powiedzieli mi, że umiem pisać!” 

Tak powstały „Gdy Każdy dzień był walką”, „Diabeł Piątej Kolumny” oraz 

„Egzamin z Życia”, którego nie zdążyła dokończyć, gdyż zmarła 9 kwietnia 1989 

roku. Tę książkę dokończyła jej siostra, Cecylia.  

 „Ostatni raport, pisany bez pośpiechu, ale z tym samym drżeniem ręki. 

Wtedy z obawy aby nie wpaść, a dziś ręka drży ze wzruszenia. Nikt już nie wpisze 

na nim numeru ewidencyjnego. Który to już z kolei? Może setny, jubileuszowy? 

Napisany wiele lat póżniej po tamtych, czy jest spóźniony? Skończyłam swój 
ostatni raport. I nie muszę już dziś szukać pseudonimu, żeby go podpisać, choć 

pseudonim ten jest dla mnie symbolem mojej najlepszej i najofiarniejszej pracy 

dla Polski” 

Maria Michalczyk, Gdy Każdy Dzień Był Walką, 1982r. 

Posłowie 

Dlaczego o tym piszę? Dziś chyba wszyscy znają Pileckiego, Fieldorfa „Nila”, 

majora „Łupaszkę”, „Inkę”. Jest jednak bardzo wielu bohaterów, którzy zostali 

całkowicie zapomniani, a na ich grobie nie świeci się już żadna świeczka.  

Chciałbym, aby wszyscy usłyszeli o Mieczysławie Drewiczu „Warrenie”, 

który jako szef wywiadu AK w Kielcach jeździł zawsze nocą po godzinie 

policyjnej, rowerem z ogromnym reflektorem bijącym na odległość, bo 

przecież „Niemcom do głowy nie przyjdzie, że nie ich człowiek może 

swobodnie jechać o tej porze!”   

O „Nurkowcu”, czyli Kurcie Podlaska, który został siłą wcielony do armii 

niemieckiej, choć ich obsesyjnie nienawidził. Przedostał się na kielecczyznę, 

skąd trafił do „Wybranieckich,” gdzie ofiarnie służył rannym partyzantom, 
często zastawiając ich swoim ciałem, a oni nim pogardzali.   

O Lucynie Wrońskiej „Ewie,” która wiozła broń do rusznikarza niemieckim 

autem, bo przecież „Niemcy nie będą kontrolować swojego”…   

Pisząc ten artykuł, 

korzystałem z wyżej 

wymienionych książek oraz 
wspomnień cioci Cecylii 

zawartych w ostaniej z nich 

„Egzamin z życia”. Największą 

skarbnicą jest jednak pamięć. 
Do dziś pamiętam opowieści z 

wojny u nas w domu, gdy 

przychodził wujek Michał ps. 

„Miś”, brat cioci Marysi i 

dopowiadał to, czego w 

książkach nie było.   

Zawsze, gdy jestem w Kielcach 

odwiedzam Cmentarz 

Partyzancki. Może to tylko moja 

wyobraźnia tak działa, ale czuję, 

jakby Spoczywający tu dopominali 

się, aby historia o nich nie zginęła 

we współczesnej Polsce. 

Może to sama ciocia Marysia 

do mnie mówi, abym pisał? Tak 

samo jak jej to powiedział ten 
„prosty człowiek” z Daleszyc… 

Moja ciocia „bandytka”, moja 

ciocia kochana! 

Tomek Kania, Londyn godz. 02:57  
Katolickie Radio Londyn 

Wybór artykułu:  

Teresa i Stanisław Kaniowie  

Koło Przyjaciół Radia Maryja 

Z problematyki dekretu z 31 sierpnia 1944 r. Proces 

Mariana Sołtysiaka „Barabasza” 
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Podkielecka miejscowość Leszczyny jest tragicznie 

związana z działalnością oddziału AK „Wybranieccy” 

dowodzonego przez Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. 

To właśnie tutaj 19 lipca 1943 r. zginęło z ręki 

Niemców pięciu partyzantów od „Barabasza”. 

Wydarzenie to i jego związki z Leszczynami skłania do 

przypomnienia postaci, a raczej pewnego fragmentu z 

życiorysu płk. Marian Sołtysiaka „Barabasza” - procesu 

przed Sądem Apelacyjnym w Kielcach. 

Dowódca legendarnego oddziału AK 

„Wybranieccy” Marian Sołtysiak (1 lutego 1918 r. - 18 

grudnia 1995 r.) urodził się w miejscowości Gnojno w 

powiecie BuskoZdrój w województwie kieleckim. 
Szkołę powszechną ukończył w Gnojnie. Następnie 

uczęszczał do Gimnazjum im. Żeromskiego w Kielcach. 

W czasie nauki szkolnej podjął pierwsze próby 

literackie w grupie „Gołoborze”. W 1938 r. został 

słuchaczem Dywizyjnego Korpusu Podchorążych 

Rezerwy przy 2 DP w Kielcach.  

W czasie polskiej wojny obronnej z Niemcami walczył w 

składzie 2DP. Wojnę skończył pod Zamościem i tam też 

dostał się do niewoli, z której udało mu się zbiec i 

powrócić w rodzinne strony. Za udział w walkach pod 

Zamościem otrzymał Krzyż Walecznych. Już 11 listopada 
1939 r. Sołtysiak został zaprzysiężony w Służbie 

Zwycięstwu Polski. W konspiracji posługiwał się 

fałszywym nazwiskiem: Mateusz Sobczak. Przez krótki 
okres czasu związany był ze Związkiem Jaszczurczym i 

Narodowymi Siłami Zbrojnymi, a także „Jędrusiami”. 

Następnie przystąpił do Związku Walki Zbrojnej–Armii 
Krajowej. W styczniu 1943 r. Marian Sołtysiak został 

mianowany dowódcą Kedywu w Obwodzie Kielce, a w 

lutym 1943 r. sformował oddział, który w latach 1943-

1944 rozrósł się do ponad 200 żołnierzy. Wraz z 
przygotowaniem operacji „Burza” oddział 
„Wybranieckich” uznany został za zalążek odtwarzanego 

4. pp Leg. AK w składzie 2 DP AK.  

Oddział brał udział w walkach z jednostkami niemieckimi 
m. in.: 21 sierpnia 1944 r. pod Antoniowem, 18 września 

1944 r. pod Fanisławicami, 26 września 1944 r. pod 
Radkowem. Część oddziału w okresie „Burzy”, „Zemsty” i 

„Deszczu” wzięła udział w walkach w okolicach Daleszyc. 

W lipcu 1944 r. „Wybranieccy” w brawurowej akcji rozbili 

w Niestachowie oddział niemiecki, a w okresie między 27 

lipca, a 11 sierpnia 1944 r. ubezpieczali Daleszyce i 
okoliczne wioski przed niemieckimi ekspedycjami 

pacyfikacyjnymi, m. in. w Sierakowie, Niestachowie i 

Borkowie. Późną jesienią 1944 r. w Mąchocicach 
nastąpiło rozwiązanie oddziału. Za swą postawę jako 

dowódcy oddziału partyzanckiego „Barabasz” otrzymał 

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari oraz Krzyż 

Walecznych.  

Działania militarne uczyniły już w okresie okupacji 

oddział „Wybranieckich” jednym z najbardziej znanych na 

Kielecczyźnie, natomiast w 1945 r. po wkroczeniu na 

Kielecczyznę wojsk sowieckich i rozwiązaniu Armii 

Krajowej „Wybranieccy” dość szybko znaleźli się w orbicie 

zainteresowań NKWD i UB. Najwcześniejsze zachowane 

protokoły przesłuchań członków oddziału pochodzą już z 

lutego 1945 roku. Celem aresztowań akowców w 

pierwszym okresie ustanawiania władzy komunistycznej 
na tym terenie, podobnie zresztą jak na obszarze całej 

Polski, było m. in. wydobycie od przesłuchiwanych 

informacji dotyczących struktury organizacyjnej, miejsc 

przechowywania broni oraz prób tworzenia zbrojnego 

oporu przeciwko komunistom.  

Jednocześnie funkcjonariusze UB starali się uzyskać 

informacje dotyczące działalności samego „Barabasza” w 

okresie okupacji oraz aktualnego miejsca przebywania. 

Tymczasem Sołtysiak w obawie przed aresztowaniem 

wyjechał z Kielc. Udał się do Krakowa. Pracował także pod 

nazwiskiem Mateusz Sobczak w Koszęcinie. Dzięki 

kontaktom podziemia przez Czechosłowację dotarł do 
Niemiec i Francji. Jednak „nie widząc dla siebie miejsca na 

emigracji”, jako repatriant z Norymbergii wrócił do Polski 
w październiku 1945 r. i stanął na czele Komisji 

Likwidacyjnej AK w okręgu kieleckim. Dzięki pomocy płk. 

Józefa Sobiesiaka „Maksa” poznanego w 1944 r. dowódcy 
komunistycznej Brygady Grunwald w stopniu kapitana 

wstąpił do LWP. W marcu 1947 r. został 

zdemobilizowany, po czym osiadł na Dolnym Śląsku, gdzie 
schroniło się również wielu „Wybranieckich”. Następnie 

do kwietnia 1948 r. pracował w Dyrekcji Przemysłu 

Miejscowego, jako kierownik Delegatury. Następnie 

pracował w Gutwinowie i Kodlewie. Ostatecznie w 

styczniu 1949 r. Sołtysiak rozpoczął pracę inspektora do 

spraw podatku gruntowego w Urzędzie Wojewódzkim we 

Wrocławiu.  

Formalnie Marian Sołtysiak został aresztowany we 
Wrocławiu 15 września 1949 r. pod zarzutem 

szpiegostwa i sabotażu na terenie garbarni w Brzegu nad 

Odrą, jako kontakt głównego oskarżonego Tibora 
Hegedüsa. Z treści protokołów przesłuchań Sołtysiaka 

jednoznacznie wynika, że współpracę z Hegedüsem 
traktowano marginalnie. Toteż wątek ten dość szybko 

umorzono, natomiast na czoło rozpatrywanych 

zagadnień wysunęły się sprawy organizacyjne i 

działalność oddziału „Wybranieckich” w okresie okupacji 

niemieckiej oraz powojenne kontakty. Większość 

zarzutów wysuniętych przeciwko Sołtysiakowi została 

umorzona 24 lutego 1951 r. na podstawie wniosku 

prowadzącego śledztwo oficera śledczego 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 

Józefa Baniaka.  
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Warto odnotować, że w trakcie śledztwa Józef 

Baniak sporządził przeciwko Sołtysiakowi dwa akty 

oskarżenia. Pierwszy nosił datę 3 lutego 1951 r., 

natomiast nie ma pewności, kiedy i dlaczego powstał 

drugi, który ostatecznie trafił na wokandę. W drugim 

dokumencie zarzucano Sołtysiakowi, że „wziął udział 

w zastrzeleniu ze względów rasowych rodziny 

żydowskiej Zofii Zelinger składającej się z sześciu osób 

oraz ze względów politycznych Stefana Sawę przez 
wydanie rozkazu Władysławowi Szumielewiczowi ps. 

<Mietek> ich zastrzelenia, który to rozkaz został 

wykonany z 15 na 16 lutego 1944 r. w Zagórzu” oraz 

zastrzelenie wraz z Janem Ogrodnikiem w lipcu 1943 r. 

koło Niwek Daleszyckich trzech mężczyzn o 

„nieustalonych imionach i nazwiskach”. W treści 
uzasadnienia obydwu aktów oskarżenia zawarta 

została stalinowska wykładnia roli Armii Krajowej w 

okresie okupacji niemieckiej, a co wynikać miało z 

uzyskanych w śledztwie dowodów: „Po klęsce 

wrześniowej – pisano - kiedy cały naród Polski 

przepojony nienawiścią do zbrodniczej działalności 

okupacyjnych władz niemieckich, postanowił sobie za 

cel walkę z okupantem, pewne wrogie elementy 

których zapatrywaniom odpowiadała zbrodnicza 

działalność władz okupacyjnych zdecydowały się na 
współpracę z Niemcami. Do takich m. in. należał 

Marian Sołtysiak ps. <Barabasz> […]”. O inspiracje 

rozstrzelania Żydów w Zagórzu Baniak oskarżył także 
rząd na uchodźctwie, pisząc: „po otrzymaniu 

meldunku Marian Sołtysiak zgodnie z polityką tzw. 

Rządu Londyńskiego polecił Szumielewiczowi 
likwidację ukrywających się Żydów”.  

Analizując kwestię wydanego wyroku przeciwko 

„Barabaszowi” stwierdzić należy, jest faktem 

niezaprzeczalnym, że wydzielona grupa żołnierzy z 

oddziału „Wybranieckich” pod dowództwem 

Władysława Szumielewicza w nocy z 15/16 lutego 
1944 r. dokonała likwidacji podejrzewanego o 

współpracę z Niemcami Stefana Sawy oraz grupy 
Żydów w Zagórzu koło Daleszyc. Liczba Żydów nie jest 

do końca pewna. W wyroku skazującym sąd przyjął 

liczbę sześciu ofiar, Alina Skibińska i Joanna Tokarska-
Bakir podały jedenaście, natomiast Krzysztof Urbański 

ustalił, że było to siedem osób, w tym dzieci. W trakcie 

procesu czynu tego „Barabasz” nie wypierał się, lecz w 

uwadze załączonej do jednego z protokołów podał 

wyjaśnienie, które następnie konsekwentnie 
utrzymywał: „Odnośnie wydanego przeze mnie 

rozkazu likwidacji osób narodowości żydowskiej 

ukrywających się u Stefana Sawy w Zagórzu pow[iat] 

Kielce wyjaśniam, że rozkaz ten otrzymałem od II-ki 

<AK> z Kielc w formie pisemnej treści następującej że 

w okolicach Daleszyc pow[iat] Kielce przebywa grupa 
ludzi, wysłanych przez gestapowca <Witka> celem 

rozszyfrowania terenu i takowych należy zastrzelić. 

Nie przypominam sobie czy w rozkazie tym 

nadmienionym było że są to osoby narodowości 

żydowskiej. Rozkaz ten z moją adnotacją wykonać 

wyrok śmierci przesłałem Szumielewiczowi 

Władysławowi”.  

W tym kontekście w trakcie śledztwa przeciwko 

Sołtysiakowi wysunięto również zarzuty wydawania 
ogólnych poleceń mordowania Żydów, Romów i 

komunistów. Identyczne oskarżenia formułowano 

pod adresem innych znanych dowódców AK z czasów 

okupacji: por. Wincentego Tomasika „Potoka” czy mjr. 

Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”. W przypadku 

Sołysiaka powyższe zarzuty pojawiały się w 
protokołach przesłuchania podpisanych przez jego 

podkomendnych Władysława Szmielewicza, Edwarda 

Skrobota „Wiernego”, i Bolesława Boczarskiego 

„Juranda”. Protokoły te w wielu kwestiach są ze sobą 

wewnętrznie sprzeczne. Do wydawania powyższych 

poleceń Marian Sołtysiak konsekwentnie się nie 

przyznawał, tak w śledztwie, jak też na sali sądowej. 

Wykluczył ponadto, aby była instrukcja likwidowania 
wszystkich Żydów w związku ze zbliżaniem się Armii 

Czerwonej. Już po wyroku skazującym, występując 
jako świadek na rozprawie przeciwko swoim 

podkomendnym stwierdził, iż żadnych rozmów na 

temat likwidacji Żydów przez polskie podziemie nie 
prowadził i nie dawał Skrobotowi w tym przedmiocie 

„żadnych poleceń i instrukcji”. Powyższym zarzutom 

pod adresem dowódcy przeczył także członek 
osobistej ochrony Sołtysiaka Eugeniusz Jakubek ps. 

„Wacek”.  

Podpisy pod protokołami przesłuchań oskarżonych 

były prawdopodobnie efektem zastosowania 

niedozwolonych metod śledczych. Podejrzewany o 
takie postępowanie wraz z 4 innymi oficerami 
śledczymi był prowadzący śledztwo przeciwko 

Sołtysiakowi Józef Baniak. Innemu z oficerów 
prowadzących śledztwo Mieczysławowi 

Bakalarczykowi udowodniono stosowanie 

niedozwolonych metod śledczych wobec 
podejrzanych. Warto także zacytować w tym miejscu 

zdanie Ryszarda Bernata, który uczestniczył w 
śledztwie przeciwko „Wybranieckim”. Pisząc w latach 

osiemdziesiątych XX wieku o swojej pracy w organach 

bezpieczeństwa, kiedy wiedza o stosowanych tam 

metodach była szeroko znana, Bernat dość 

interesująco ją charakteryzował: „Była to służba 

trudna, wyczerpująca i pełna wyrzeczeń. Wchodziłem 

bowiem w skład pionu, bezwzględnie obowiązywał 

wówczas zwiększony wymiar czasu pracy – minimum 
12 godzin w ciągu doby”.  

Szereg nadużyć, jakich dopuszczono się podczas 

procesu z 1951 r., przedstawił Władysław 

Szumielewicz w prośbie o rewizję nadzwyczajną 

skierowaną 1 maja 1989 r. na ręce „obywatela 
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Ministra Sprawiedliwości PRL”. Nadużycia te polegały 

na fizycznym zmuszanie Szumielewicza do 

podpisywania protokołów redagowanych przez 

oficera śledczego oraz podpisania protokołu 

zaznajomienia z materiałami śledztwa „pomimo 

stwierdzenia braku stron, które były numerowane 

oraz stwierdzając brak protokołów z konfrontacji z 

dowódcą oddziału Marianem Sołtysiakiem i innymi 

współoskarżonymi”. Ponadto w trakcie śledztwa 
przerywano konfrontację ze współoskarżonymi, a 

zeznania pisano bez jego obecności. Zdaniem 

Szumielewicza wpływ na wydanie wyroku skazującego 

musiała mieć również obecność i rozmowy w czasie 

przerw w trakcie rozprawy głównej oficera śledczego 

UB z prokuratorem Mikołajem Górskim. Wreszcie 
według Szumielewicza niesłuszne zarzucano mu że 

popełnił zbrodnie świadomie, „bowiem wówczas – jak 

pisał - w mej świadomości było tylko wykonanie 

rozkazu wojskowego mego dowódcy: likwidacji 

agentów gestapo i zdrajców Narodu Polskiego”.  

Kończąc rozważania nad procesem dowódcy 
„Wybranieckich” należy stwierdzić, iż jest to materiał 

niezwykle skomplikowany i trudny do analizy. Częstokroć 
historyk usiłuje wydobyć prawdziwe informacje tkwiące 

gdzieś między prawdą, a fikcją stworzoną przez oficerów 

śledczych. Gruntowna kwerenda archiwalna uprawnia do 
sformułowania tezy, że członkowie AK podejrzani o 

dokonywanie likwidacji Żydów lub osób o przekonaniach 

lewicowych w okresie okupacji niemieckiej podlegali 
temu samemu rygorowi śledztwa ubeckiego, jak 

oskarżeni o działalność antykomunistyczną po 1945 r. 

Zadziałał w tym przypadku mechanizm „wygotowywania” 

protokołów przesłuchań zgodnych z oczekiwaniami 

przesłuchujących. Ze skompromitowania „przeciętnego 

obywatela” władze komunistyczne nie czerpały żadnych 

profitów, natomiast skompromitowanie członków 

podziemia niepodległościowego skazaniem za 

współpracę z Niemcami oraz antysemityzm i 

antykomunizm przynosiło realną korzyść i doskonale 

wpisywało Się w teorie głoszone w czasach stalinowskich.  

Proces Sołtysiaka przed Sądem Apelacyjnym w 

Kielcach odbył się 14 września 1951 r. za zamkniętymi 

drzwiami. Podkomendni „Barabasza”, którzy wykonali 

egzekucję na rodzinie Zellinger Władysław Szumielewicz, 

ps. „Mietek”, Stanisław Lutek ps. „Roch”, i Władysław 

Marasek ps. „Brzózka” zasiedli na ławie oskarżonych 13 

września 1951 r. Obydwa procesy sądził ten sam skład: 

przewodniczący T. Bielski, ławnicy: J. Jarosławski, A. 

Bielawski. Ostatecznie Marian Sołtysiak został uznany 
winnym czynu zarzucanego w pierwszym punkcie aktu 

oskarżenia i w oparciu art. 1. dekretu z 31 sierpnia 1944 

r. skazany na karę siedmiu lat więzienia oraz utratę praw 

obywatelskich i honorowych na lat trzy. Władysław 

Szumielewicz został skazany na sześć lat i sześć miesięcy 

więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na lat trzy, Władysław Marasek na 

sześć lat więzienia oraz utratę praw publicznych i 

obywatelskich praw honorowych na dwa lata, Stanisław 

Lutek na pięć lat i jeden miesiąc więzienia oraz utratę 

praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 

dwa lata. Wszystkim zaliczono okres tymczasowego 

aresztowania. Wobec „Barabasza” Sąd Najwyższy 

utrzymał w mocy wyrok I instancji, natomiast po 

rozpatrzeniu sprawy w związku ze skargą rewizyjną 

prokuratora i obrońców Sąd Najwyższy podwyższył 
Szumilewiczowi karę na dwanaście, a Lutkowi i 

Maraskowi na osiem lat więzienia.  

Ze względu na stan zdrowia Marian Sołtysiak 

warunkowo opuścił więzienie w sierpniu 1953 r., co 
otwierało kolejny etap jego biografii. 

Dr Tomasz Domański IPN 

Delegatura w Kielcach 

(niniejszy tekst powstał na postawie artykułu T. 
Domański, Z historii oddziału „Wybranieckich” czyli o 

wiarygodności materiałów śledczych i operacyjnych 

UB, „Arcana” 2012, nr 106-107, (cz. 1), s. 253-279; 

„Arcana” 2013, nr 109, (cz. 2), s. 120-144) 

Pod koniec lat 40. obok organizacji i grup podziemia 

poakowskiego o lokalnym charakterze działały tzw. grupy 
przetrwania. Z reguły były to nieliczne kilkuosobowe 

zespoły złożone z byłych akowców, winowców, członków 
Narodowych Sił Zbrojnych lub Narodowego Związku 

Zbrojnego/Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 

Zagrożeni aresztowaniem uciekali do lasu i tam, aby 
zmniejszyć ryzyko swego położenia, łączyli się. Większość 

osób tworzących grupy przetrwania, upatrywała w nich 
możliwość utrzymania się przy życiu lub zabezpieczenia 

Aleksander Życiński Ps. 

„Wilczur”. 

Z dziejów podziemia antykomunistycznego w Górach Świętokrzyskich. 
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się przed represjami. Niektórzy liczyli zapewne na 

przetrwanie w takich warunkach do lepszych czasów, 

które umożliwią wyjście z lasu bez narażania się na 

represje. Grupy, w których znajdowały się osoby o długim 

stażu partyzanckim, nie unikały starć z patrolami MO, UB 

czy KBW. Większość jednak starała się nie podejmować 

tego typu akcji, nastawiając się „na przetrwanie”. Dla nich 

właściwym momentem zbrojnego wystąpienia miał być 

międzynarodowy konflikt. Wielomiesięczne, czy nawet 
kilkuletnie uczestnictwo w grupach przetrwania 

(zakończone z reguły aresztowaniem lub zabiciem jej 

wszystkich członków) było dla mniej odpornych fizycznie 

i psychicznie szczególnie trudne. Tym bardziej, jeśli 

brakowało odpowiedniej ilości melin, kryjówek oraz osób 

wspomagających (chodzi głównie o zaopatrzenie w 
żywność i zakwaterowanie na okres zimowy) – co było 

efektem zmniejszającego się zaplecza partyzantów. 

Wówczas, aby przeżyć, członkowie tego typu grup, 

musieli czasami dokonywać akcji, np. rekwirować 

żywność i odzież u osób prywatnych, które mogły u 

zdezorientowanej ludności budzić skojarzenia z 

działalnością pospolitych przestępców.  

Do grup przetrwania o rodowodzie akowskim (lub 
utworzonych przez członków struktur podziemia 

poakowskiego z lat 1945-1946) zaliczyć można: 

- grupę Aleksandra Młyńskiego ps. „Drągal” (1947/48- 

1950);  

- grupę Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”,  

a po jego aresztowaniu Ryszarda Szelocha (koniec  

1947-początek 1949);  

- grupę Czesława Łepeckiego ps. „Ostoja-Bór” i 
Stanisława Serafina ps. „Śmiały” (1948-1949); - 
grupę Józefa Gugały ps. „Szerszeń” (1948-
1950); - grupę Stanisława Kielocha (1950-
1954). 

Aleksander Życiński ps. „Wilczur” działalność 

niepodległościową rozpoczął już w czasie okupacji 

niemieckiej. Był żołnierzem Armii Krajowej (w połowie 
1944 r. w oddziale partyzanckim pod dowództwem 

por. „Burzy”- ?) i występował pod ps. „Orlean”. Pod 

koniec 1944 r. został zatrzymany  i wywieziony do 

Niemiec. Po nawiązaniu kontaktu z żołnierzami 

Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych 
wstąpił w jej szeregi. Jako członek grupy NSZ ppor. 

Jana Dzielskiego ps. „Warecki”, po „nielegalnym” 

przekroczeniu granicy państwa polskiego, znalazł się 

wiosną 1945 r. na terenie kraju. W okolicach Buska 

Zdroju został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. 

Za działalność w grupie ppor. „Wareckiego” skazany 

23 października 1945 r. przez Wojskowy Sąd Okręgu 

Łódzkiego na 7 lat więzienia (po zastosowaniu 
amnestii z 1945 r. na 2 lata). Amnestia z lutego 1947 r. 

pozwoliła mu opuścić więzienie w marcu 1947 r. Przez 

następne kilka miesięcy Aleksander Życiński ps. 
„Wilczur”, wraz z niewielu osobami, funkcjonował w 

ramach bliżej nieokreślonej zbrojnej grupy, która 

przeprowadzała akcje dające możliwość przeżycia w 

sytuacji zagrożenia represjami ze strony aparatu 

bezpieczeństwa. Jesienią tego roku, z osób najbardziej 

zagrożonych prześladowaniami, przez „Wilczura” 

została utworzona grupa partyzancka, którą można 

określić jako „grupę przetrwania”.  

Obecny stan badań nie pozwala na to, aby grupę tę 

(oraz kilkudziesięciu współpracowników, 

niejednokrotnie wywodzących się z wcześniej 

funkcjonujących formacji podziemnych) 

przyporządkować określonej organizacji poakowskiej 

o ogólnopolskich czy regionalnych strukturach. 
Aleksander Życiński powrócił do podziemnej 

działalności wiosną 1947 r., w czasie, gdy 

najważniejsze organizacje winowskie na Kielecczyźnie 

(przede wszystkim Inspektorat WiN (Wolność i 

Niezawisłość) o kryptonimie Związek Zbrojnej 

Konspiracji kierowany przez por. Franciszka 

Jaskulskiego ps. „Zagończyk”) zostały rozbite lub 

ujawniły się. W trakcie badań nad dziejami podziemia 
poakowskiego funkcjonującego po 1945 r. na 

Kielecczyźnie nie zostały odnalezione dokumenty, 
które stwierdziłyby przynależność  

„Wilczura” do którejś z tych organizacji.  

Należy także zwrócić uwagę na to, że Wojskowy 

Sąd Rejonowy w Kielcach skazując 31 lipca 1948 r. 
Aleksandra Życińskiego na karę śmierci (wyrok został 

wykonany 24 września 1948 r.) uznał, że jest on winny 

gdyż: „w czasie od maja 1947 r. do dnia 7 maja 1948 r. 
na terenie pow. iłżeckiego założył a następnie był 

dowódcą związku, mającego na celu zbrodnie a 

mianowicie: gromadzenie broni, dokonywanie 

napadów rabunkowych na spółdzielnie państwowe, 
rozbój na drogach publicznych i dokonywanie 
gwałtownych zamachów na organa bezpieczeństwa 

publicznego zmierzając w konsekwencji do zmiany 
przemocą ustroju Państwa Polskiego”. W 

zacytowanym fragmencie dokumentu znamienny jest 

brak wzmianki o przynależności organizacyjnej grupy 
„Wilczura”.   

Można natomiast przyjąć, że Aleksander Życiński 

ps. „Wilczur” utożsamiał się z podziemiem 

winowskim. Wiedzę o działalności WiN na 

Kielecczyźnie mógł czerpać od współpracujących z nim 
osób, które wcześniej uczestniczyły w pracach 

Związku Zbrojnej Konspiracji (bądź miały z nim 

kontakt) lub współdziałały z partyzanckimi grupami 
ppor. Tadeusza Zielińskiego ps. „Igła” i Aleksandra 

Młyńskiego ps. „Drągal” (obie grupy wywodziły się z 

ujawnionego Związku Zbrojnej Konspiracji i w latach 

1947-1948 prowadziły samodzielną działalność ciągle 

pod szyldem WiN). Utożsamianie się z podziemiem 

winowskim było ze strony „Wilczura” najpewniej dość 

mechanicznym przyjęciem nazwy, na zasadzie: „WiN 
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przedłużeniem AK”, aniżeli decyzją opartą na 

znajomości programu Zrzeszenia WiN. Takie 

przypuszczenia nasuwają się w związku z osobą 

Mariana Sowy ps. „Orlicz” (członka grupy „Wilczura”), 

który w 1946 r. utrzymywał kontakty konspiracyjne 

m.in. z placówką obwodu radomskiego Związku 

Zbrojnej Konspiracji  w rejonie Wierzbicy a w 

późniejszym czasie współpracował z grupą Aleksandra 

Młyńskiego ps. „Drągal” (grupa „Drągala” została 
rozbita dopiero w sierpniu 1950 r.). Także inne osoby 

aresztowane w związku z rozpracowaniem przez UB 

zaplecza grupy „Wilczura” posiadały kontakty ze 

współpracownikami grupy „Drągala”. Istnieją również 

dowody na to, że wiosną 1948 r. sam „Wilczur” 

usiłował nawiązać kontakt i współpracę z ppor. 
Tadeuszem Zielińskim ps. „Igła”. Jednak z powodu 

aresztowania osób zaangażowanych w nawiązanie 

łączności pomiędzy obu grupami, do współpracy nie 

doszło.  

Warto także wspomnieć, że w jednym z 

dokumentów (protokół przesłuchania osoby 
współpracującej z „Wilczurem”) znajduje się 

wzmianka o bliżej nieokreślonej strukturze winowskiej 
– „obwód”, na czele której miał stać właśnie 

Aleksander Życiński ps. „Wilczur”. Nie jest to jednak 

wystarczający dowód na to aby przyjąć, że taka 
struktura faktycznie istniała. Tym bardziej, że sytuacja 

jaka miała miejsce w podziemiu w powiatach 

kieleckim i koneckim od przełomu 1945 i 1946 r. 
nakazuje bacznie przyglądać się wszelkim 

pojawiającym się (w źródłach) na tym terenie 

„strukturom”. Od tego bowiem czasu miejscowe 

środowiska partyzantów i konspiratorów poddane 

zostały działaniom prowokacyjnym UB, polegającym 

m.in. na tworzeniu kontrolowanych odgórnych 

struktur (w tym „winowskich”). Problem ten nie został 

jeszcze wystarczająco zbadany, ale fakt wielokrotnego 
występowania tego typu działań nie ulega 

wątpliwości. Podobny proceder (aczkolwiek bez 
efektu) funkcjonariusze UB stosowali wobec oddziału 

ppor. Tadeusza Zielińskiego ps. „Igła”. 

Józefa Zep-Życińska była aktywnym 
współpracownikiem Aleksandra Życińskiego aż do końca 

jego działalności (aresztowana razem z nim 7 maja 1948 

r. we wsi Kucębów w pow. koneckim). Pełniła funkcję 

łączniczki oraz była osobą wspomagającą materialnie 

partyzantów i udzielającą im schronienia. Za swoją 

postawę została poddana represjom. Wojskowy Sąd 

Rejonowy w Kielcach 16 sierpnia 1948 r. skazał Józefę Zep 

na 7 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i 

obywatelskich praw honorowych na okres dwóch lat. 

Uznano, że „Zep Józefa c. Jana winna tego, że od miesiąca 
grudnia 1947 r. do dnia 7 maja 1948 r. w domu swym w 

Wołowie pow. Kielce przetrzymywała (...) 5 stycznia 1948 

r., w lutym oraz 13 marca 1948 r. i 21 kwietnia 1948 r. 

>>Wilczura<< oraz innych członków (...) a to >>Kajtka<< 

(Marian Matla – R. Ś.-K.), >>Kruka<< (Ryszard Szeloch – R. 

Ś.-K.) itd., dostarczała im żywności do lasu w okolicy 
Wołowa, umożliwiając tym samym kontynuowanie (...) 

działalności”. 26 stycznia 1949 r. Najwyższy Sąd 

Wojskowy postanowił zmniejszyć wymiar kary więzienia 

do 3 lat. Z czasu pobytu Józefy Zep w więzieniu kieleckim 

zachował się w aktach sprawy dokument (tzw. „opinia” 

wystawiona przez naczelnika więzienia, prawdopodobnie 

w 1949 r.) charakteryzująca jej postawę w trakcie 

odbywania kary: „zauważono brak skruchy za popełnione 

przestępstwo. Jej oblicze jest wrogo nastawione do 

obecnego ustroju. Rozgłasza fałszywe wiadomości tak o 
władzach Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] jak i o rządzie. 

Karana była izolatką za rozsiewanie złych wieści o rządzie 

wśród więźniarek. Zachowuje się nagannie, jest źle 
ustosunkowana do swych przełożonych władz 

więziennych”.   

Dzieje grupy partyzanckiej Aleksandra Życińskiego ps. 

„Wilczur” są przykładem dramatycznych i 

skomplikowanych (również w sensie przynależności 

organizacyjnej) dziejów partyzantów walczących z władzą 

komunistyczną w szeregach  niepodległościowego i 

antytotalitarnego zbrojnego podziemia, które pod koniec 

lat czterdziestych miało na Kielecczyźnie charakter 
zdecentralizowany i rozproszony.  

Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki  

IPN Delegatura w Kielcach 
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MISJONARZ  

Ks.  Andrzej Zawadzki 
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Po Mszy Św. Z katechistami na zakończenie rekolekcji.  Bardzo ważne jest, aby troszczyć się o nieustanny rozwój 

katechetów, którzy są „przedłużeniem” rąk księdza na wioskach. To oni, gdy nie ma księdza, celebrują Słowo Boże, 

katechizują przed sakramentem chrztu. Od jakości katechistów zależy jakość chrześcijan. 

 

Rodzina w komplecie. Nowonarodzone bliźnięta  Termitiera (w tle) w plenerze, czyli budowla w 
wiejskim szpitaliku w miejscowości V6 wybudowana przez termity. 

 

W drodze z jednej wioski do następnej, by sprawować Eucharystię. Do pewnych miejscowości można dotrzeć 

rowerem lub na piechotę. 

 

Największy budowany na terenie Buyo [czyt.: Bijo]. Dar wiernych z wiosek – żywy kogut. 

Kaplica ma wymiary 14m x 34m w Dapiou 
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Nowy kościół w Soubre z ołtarzem wybudowanym przez polskich klaretynów. 
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Grota Matki Bożej przy katedrze w mieście Gagnoa. 

Chrzest dzieci w wiosce. Małe dzieci mogą być ochrzczone, 
gdy rodzice są ochrzczeni i są małżeństwem. W innym 
przypadku dziecko może przyjąć chrzest, jeśli bierze udział 
w katechezie min. 3 lata. 

 

 Spotkanie po Mszy Św. W jednej z wiosek. Procesja w Niedzielę Palmową. 

Codzienne 
życie na 
misji 

- opowiada ks. Andrzej 

„Kupuję buraczki w innej farmy misyjnej. 
Jabłka kosztują 1000 franków tj. ok. 7zł za 5 
jabłuszek. Ziemniaki są, ale tylko dla bogaczy – 2 
razy droższe od ryżu. 

Parafię Buyo zamieszkują przeważnie 
muzułmanie (są bogatszą społecznością). Misja 
wiąże się z ciągłymi wyjazdami. Żeby dojechać do 
drogi asfaltowej trzeba przejechać ok. 64 km do 
Yabayo. Potem dojeżdża się do rzeki Lobo, która 
wpada do Sasandry. Jadę przez park narodowy 
obok elektrowni atomowej i przez las tropikalny. 
Przejeżdżam przez wioskę, a potem do celu 
pozostaje 103km. Inna droga do Courfor – 
krzyżówki i do asfaltu 50 km i do Lada 13 km. 

Wyjeżdżam w niedzielę wieczorem co 2 
miesiące. Katechista pomaga w pogrzebach. W 
wioskach dostaję program na następne 
spotkanie. 

Mieszkańcy parafii używają chińskie latarki 

ledowe, ponieważ nie ma prądu. Mają radia i tv 

na baterie. Wszyscy mężczyźni mają telefony 

komórkowe, a ich baterie ładują… motorem. 

Dużo młodzieży z Burkina Faso pracuje przy 

przerabianiu kakao. Kobiety, ale wykształcone, 

znajdują pracę w mieście.” 
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Istnieje afrykański zwyczaj podania gościom  Budowa kaplicy w jednej z wiosek parafii Buyo. wody, zanim się go 

zapyta z czym przychodzi. 

 

 Do pokonania jeden z mostów.  Dziewczynka w stroju  Adopcja duchowa. 

Stan dróg i mostów jest fatalny, ale tradycyjnym. trzeba sobie jakoś 

radzić. 

Podróże ze 
Świętym Jackiem 

Przystanek nr 3: 

Rzym 

Odległość: 1680 km Czas 

przejazdu:  ok. 16 godz. 

Kolejny raz ogromną rolę w życiu Jacka odegrał wuj Iwo. 

Biskup krakowski w czasie Soboru Laterańskiego poznał 

Świętego Dominika Guzmana. Był tam wysłany jako 

kanclerz księcia Leszka Białego. Kolejny raz, gdy zetknął 

się ze św. Dominikiem, stojąc na czele delegacji polskiej, 

która miała złożyć hołd (obediencję) nowemu papieżowi 

Grzegorzowi IX, poprosił, aby św. Dominik przysłał także 

do Polski swoich duchowych synów. Dominik zgodził się 
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pod warunkiem, jeśli otrzyma z Polski kandydatów. W 

1218 r. Iwo udał się do Rzymu ze swymi kanonikami 

Jackiem i Czesławem, by uczestniczyć w uroczystym 

rozpoczęciu życia klauzurowego dominikańskich mniszek 

w Rzymie w kościele św. Sykstusa.  

Iwo wrócił do Polski, a Jacek i 

Czesław pozostali w Rzymie u boku 
św. Dominika poznając życie 

zakonu dominikańskiego.  

Jedną z przyczyn decyzji 

wstąpienia do dominikanów św. 
Jacka i bł. Czesława miały być 

niezwykłe wydarzenia, których 

obaj panowie byli świadkami. W 

klasztorze św. Sabiny w Rzymie 

ujrzeli pewnego dnia św. Dominika 
w czasie Mszy świętej w ekstazie 

uniesionego  

Św. Jacek w kościele 

dominikańskim we  
Fryzaku.  Foto: http:// 

pl.wikipedia.org/wiki/ 
Jacek_Odrowąż 

w górę. Tego właśnie dnia św. 

Dominik wskrzesił Napoleona, 

siostrzeńca kardynała Stefana, 

co głośnym echem odbiło się w 

Rzymie. 

Święty, założyciel zakonu żebraczego i kaznodziejskiego, 

reformator Kościoła, sam pragnący udać się, by 
ewangelizować ludy bałtyckie, z radością przyjął do 

zakonu Jacka z towarzyszami, którzy stali się jakby 

przedłużeniem jego ewangelizacyjnych idei nawrócenia 
pogan. W Popielec 1220 r. w Bazylice p.w. św. Sabiny na 

Aventynie w Rzymie Jacek z Czesławem i Hermanem 

Niemcem zostali obleczeni w białe dominikańskie habity. 

Jest świętym Kościoła, któremu Św. Dominik Guzman 
osobiście przywdział habit zakonny.  

Polscy bracia ruszyli z misją na północ, aby głosić 

Dobrą Nowinę i zakładać klasztory dominikańskie. Na 
czele wyprawy stanął Jacek. Towarzyszyli mu Czesław, 

Herman i Henryk Morawianin. Do Polski udali się 

pieszo. Jacek niósł ze sobą, jak to było w zwyczaju, 

odpis bulli papieskiej polecającej biskupom nowy 

zakon.  

W drodze powrotnej do Polski, Jacek zetknął się jeszcze z 
rzymskimi dominikankami, które św. Dominik zgromadził 
w klasztorze św. Sykstusa. Pod wpływem tego  dobra, 

 Odrowąż powtórzył 
dzieło swego ojca 
 duchowego  św.  
Dominika i gdy wędrując 

przez Wschodni Tyrol 

zetknął się ze wspólnotą 

pokutniczek uformował 
je w duchu zakonu k a z n 

o d z i e j s k i e g o , a na 

ich prośbę przyjął je do 

dominikanek. W ten 

sposób Jacek założył 

pierwszy zakon we 
Fryzaku w Karyntii, stając 

się założycielem  
Jacek otrzymuje habit z rąk  
Dominika Guzmana.  Foto:  
Józef Wolny („Gość Niedzielny”) 

prowincji niemieckiej. 

Rzym  dziś:  Rzym  

jest stolicą Włoch. 

Zamieszkuje tu ok. 3 mln 

ludzi. Położony jest nad 

rzeką Tyber i morzem 

Śródziemnym. Jego 

powierzchnia to  

 1287  km2,  co  miasto  
Bazylika Św. Sabiny w Rzymie 
Foto: Józef Wolny („Gość 

Niedzielny”) 

plasuje na 4 miejscu pod 

względem wielkości w 

Unii Europejskiej.  

Głównym celem wyjazdów do Rzymu jest spotkanie z 

Ojcem Świętym Franciszkiem na Watykanie. 

Obowiązkowa jest też modlitwa przy grobie Jana 

Pawła II w kaplicy Św. Sebastiana. Możemy tu spotkać  
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Św. Jacek na kolumnadzie – po lewej stronie 

obrazu ze Św. Janem Pawłem II 

ślad jeszcze jednego Polaka bliskiego naszemu sercu: 
Św. Jacka, który „stoi” wśród świętych na kolumnadzie 

Berniniego wokół placu Św. Piotra. Będąc w Wiecznym 

Mieście trzeba zobaczyć jeszcze: bazylikę św. Jana na 
Lateranie, Fontannę di Trevi, forum Romanum,  

Koloseum, Kapitol, Panteon, Plac Wenecki. Zabytków 
z dawnych wieków 
jest wiele. Na 
odwiedzenie 
wszystkich 
 ważnych miejsc 
 należałoby 
poświęcić  kilka 
dni.  Myślę,  że 
 jako parafianie, 
 którymi 
opiekuje  się 
 Święty  

O. Jan przy roztrzaskanej  Jacek  musimy 
posadzce, na które nocami leżał i  

modlił się św. Dominik 
również udać się na 

Foto: Józef 

Wolny  Aventyn (dzielnica  

„Gość Niedzielny”) Rzymu), gdzie można schronić się w 

cieniu Bazyliki Św. Sabiny, a wdychając słodki zapach 

drzew pomarańczowych przenieść się do czasów, 

kiedy przebywał tu Święty Jacek. 

„Awentyn jest niezwykle ważny dla nas, Polaków. 

To stąd ruszały misje ewangelizacyjne Wojciecha, 

Brunona i Jacka” – opowiada ks. Arkadiusz Nocoń –„w 

prastarym kościele św. Sabiny znajdziesz to, czego 

próżno szukałbyś w zapełnionej tysiącami 

pstrykającymi fotki turystów Bazylice św. Piotra. Ciszę, 

spokój. Oddech.” 

To tu na kościelnej posadzce krzyżem leżał nocami 

św. Dominik i płakał: „Boże, co stanie się z 

grzesznikami?” Wedle tradycji, rozwścieczony diabeł 

miał cisnąć w niego czarną bryłą bazaltu. Chybił. Głaz 

roztrzaskał tablicę, na której leżał święty. Czarny 

kamień można do dziś oglądać przy wejściu do 

świątyni.  

Inne zdarzenie opowiedział hrabia o. Joachim 

Badeni: „Trzymamy się pewników: płaszcza Matki 

Bożej. My, dominikanie, mamy opowieść, że ktoś 

poszedł do nieba i nie znalazł tam ani jednego 

dominikanina. Okazało się, że wszyscy schowani są 
pod płaszczem Matki Bożej, nawet bardzo gruby św. 

Tomasz, do którego Matka Boża powiedziała: 

Tomaszu, mówiłam ci, nie jedz tyle spaghetti. Trzymać 

się płaszcza Matki to najpewniejsza droga do nieba.” 

Rzymska bazylika św. Sabiny kryje wiele historii 

związanych ze Świętymi. Powstała ona na miejscu domu 

rzymskiej patrycjuszki Sabiny, która oddała swoje życie 

Jezusa. W bazylice znajduje się zaprojektowana przez 

Berniniego kaplica, która była ubogą celą klasztorną Św. 
Dominika. Mieszkał tu również św. Tomasz z Akwinu. W 

pięknym parku napisał rozdział o Eucharystii. Rośnie tu 

drzewko pomarańczowe, które posadził Dominik 
Guzman. Pracujący ponad 30 lat w tym klasztorze o. Jan 

Zając opowiada: „Drzewo zasadzone przez Dominika 

zaowocowało.  

Święta Katarzyna ze Sieny zrywała z niego 

pomarańcze, robiła z nich dżem i wysyłała go do papieży 

w czasie niewoli awiniońskiej. Chciała ich w ten sposób 
zachęcić do powrotu do Rzymu. Do serca przez żołądek. 

W 700. rocznicę jej śmierci zaniesiono Janowi Pawłowi II 

pomarańczę zerwaną z tego drzewa. To drzewko 

zaszczepione z oryginalnej rośliny Dominika. To nie 

oliwka, która żyje 2 tys. lat. Drzewko pomarańczowe 

wytrzymuje jakieś 50, 60 lat…” 

Obecnie stąd rusza procesja rozpoczynająca każdego 
roku Wielki Post. To tradycja sięgająca VII wieku.  

Katarzyna Radek 
Stowarzyszenie „Święty Jacek” 
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Pomysłodawca tablicy  
Św. Jacka -  Ks. Arkadiusz Nocoń.   
Foto: Józef Wolny („Gość Niedzielny”) 
w piersi jak zlękniony ptak. Z sąsiedniego pokoju 
dochodziły odgłosy szamotaniny, wrzaski i obelgi 

pijanego ojca. Matka broniła się słabym głosem. Nagle 

wszystko ucichło. Ta przerażająca cisza zaniepokoiła ją! 

Powolutku, żeby jej nie usłyszał wysunęła się ze swojej 

kryjówki, podeszła do drzwi. Wspięła się na paluszki i 
spojrzała przez dziurkę od klucza. Zamarła! Matka stała 

przerażona pod ścianą z ostrzem nożyczek dotykających 

tego miejsca na szyi, w które tak lubiła się wtulać. Nie! Nie 

może jej stracić! Uratuje ją! Jak grom wpadła do pokoju! 
Uklękła przed zionącym wściekłością, pijanym ojcem 

błagając o litość. 

Podobne sceny zdarzały się coraz częściej. Matka 
swoją uległością starała się łagodzić sytuację, ale skutek 

tego działania zdawał się być wręcz odwrotny - wyzwalał 
w nim agresję. Znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. 

Mała szukała ukojenia w ciepłych ramionach babci, która, 

jak mogła, chroniła ją przed koszmarem, jaki zgotował jej 
ojciec alkoholik. W swojej dziecięcej naiwności siebie 

obwiniała za to co się działo w domu. Nie znosiła 

powrotów ojca do domu. Marzyła, żeby już nigdy nie 
wrócił, żeby przepadł na zawsze. Potem znowu rodziło się 

w niej poczucie winy za „takie myśli”. Stopniowo traciła 
zaufanie do matki, od której daremnie oczekiwała 

pomocy, i oddalała się od niej coraz bardziej. 

Mijały dni, tygodnie, miesiące i lata przepełnione 

ciągłym lękiem, niepewnością, wstydem.... Tak! 
Wstydziła się jego pijaństwa. Wstydziła się, kiedy szedł 

zataczając się z żelaznym repertuarem przekleństw na 
ustach. Kiedy po raz pierwszy ją uderzył - dzień po śmierci 

babci - już nawet nie bolało, zdziwił ją tylko słodkawy 

smak krwi w ustach. A bić potrafił! Nie na darmo zdały się 

lata praktyki w UB! Ciągły strach i napięcie spowodowały 

u niej stan „znieczulenia” na ojca eskalowała w niej 

uczucie krzywdy aż do nienawiści włącznie. Była 

zdeterminowana. Wiedziała już że sama musi się wyrwać 

z tego marazmu i wziąć los w swoje ręce. W wieku 15 lat 
wyszła z domu. Wróciła dopiero po śmierci ojca. 

Skończyła wymarzone studia i założyła rodzinę. Przez te 

wszystkie lata z dala od domu starała się wymazać ze swej 

pamięci przeżycia z dzieciństwa. Wmawiała sobie że to 

przeszłość i że już sobie z tym poradziła, ale zadra tkwiąca 

w jej sercu coraz częściej i boleśniej dawała o sobie znać 

w różnych okolicznościach. Podświadomie raniła swoimi 

reakcjami tych, których kochała najbardziej. Zapytana o 

       
 

   
 

Przebaczenie 
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swoje wspomnienia z dzieciństwa ucinała temat, aby 
potem płakać w poduszkę przez całą noc. Grobu ojca nie 

odwiedzała wcale. Nie wymawiała jego imienia i nie 
potrafiła się za niego pomodlić. Zepchnęła go w nicość. 

Nie potrafiła mu wybaczyć... A może chciała go ukarać? 

Ten wyjazd do Częstochowy był inny. Jechała tam, 
by prosić o zdrowie dla swej ciężko chorej przyjaciółki. 

Jak zwykle, kiedy bywała w Sanktuarium i tym razem 

poszła do spowiedzi. Spowiedź jak inne... Uklękła 
przed Ukrzyżowanym w Kaplicy Spowiedzi Św. 

Spojrzała w umęczoną twarz Jezusa... Ten ułamek 
sekundy był jak dotknięcie Pana. Cały długo 

pielęgnowany w sercu żal, poczucie krzywdy i ból 

zniknęły. Zdziwiona usłyszała wyszeptane przez siebie 
słowa: „przebaczam Ci” i po raz pierwszy: „Wieczne 

odpoczywanie racz mu dać Panie”! Poczuła ogromną 
ulgę i zrozumiała komu najbardziej potrzebne było to 

przebaczenie! 

                                                           Bogusława Bobrowska 
Stowarzyszenie „Święty Jacek” 

12.01.2015 r.  

Gitarowe kolędowanie zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Święty Jacek”. Kolejny raz 
spotkaliśmy się przy żłóbku Nowonarodzonego 
Jezusa, by gitarowym kolędowaniem z radością 
wysławiać dobroć Boga, który zesłał nam Swojego 
Syna. 

W tym roku atmosfera była bardzo serdeczna. 
Prowadzący spotkanie ks. Tomasz zachęcał przybyłych 

Z życia Parafii...  2015 rok 

 

25.01.2015 r. 

Chór w Borkowicach 

04.01.2015 r.  

   
 

 r.  

 
 

  r.   
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do opowieści o przeżywaniu bożonarodzeniowej 
tradycji w swoich domach. 

Przy żłóbku zagrało 8 gitar, tamburyno i grzechotka.  

Zespołem muzycznym kierował p. Andrzej 
Wilkos - instruktor muzyczny z GOK w 
Masłowie, znany z zespołu „Andrzej i 
Przyjaciele”. 

Oprócz śpiewu znanych kolęd i pastorałek, można 
również było poznać mniej znane kolędy w 
wykonaniu zespołu „Golica” z Mąchocic Kapitulnych. 

Wieczór uwielbienia w leszczyńskiej świątyni 

22.02.2015 r. 

Filmowa herbatka u Świętego Jacka. Z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Święty Jacek” w czasie filmowych 
wieczorów mieliśmy możliwość duchowego 

rozwoju dzięki wspólnemu oglądaniu filmów 
religijnych, a następnie niekończącym się 
rozmowom przy herbatce…  

Kwiecień 2015  

Wielkopostne rekolekcje dla dzieci 

16.05.2015 r.  

  r. 
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I Komunia Święta 

Gra terenowa „Partyzancka tułaczka” 

Zaczęło się od żołnierskiego zgrupowania, rozkazów, 
potem młodzi adepci otrzymali materiały 
informacyjne, a następnie każda grupa po otrzymaniu 
osobistych haseł ruszyła na niebezpieczną  trasę. Po 
drodze były spotkania z żołnierzami AK, którzy 
opowiadali o Oddziale Barabasza i o broni, którą się 
posługiwali; kawalerzystą - młodzież poznała historię 
majora Henryka Dobrzańskiego  

09.05.2015r. ps. „Hubal”; a nawet wpadli w zasadzkę  

  r. 

 
 

  r.   
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Pielgrzymka do Ojcowa i Miechowa zorganizowaną przez żołnierzy niemieckich.  

Uczestnicy w czasie tułaczki musieli się wykazać również wiedzą, także sprawnością fizyczną przy obsłudze 
karabinów i rzutach granatami. 

Po złożeniu broni, odprawie i wyłonieniu 
zwycięzców wszyscy zasiedli do wspólnego ogniska, 
a młodzież otrzymała na pamiątkę tego spotkania 
koszulki patriotyczne. 

Grę terenową zorganizowało Stowarzyszenie 
„Święty Jacek” , a poprowadziło Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji historycznych „Jodła”, która mogła się 
odbyć dzięki 16.05.2015 r.  sfinansowaniu przez 

Fundację Banku Zachodniego  

Majówka zorganizowana przez Katolickie  w ramach programu „Ambitna Młodzież”. Stowarzyszenie 

Młodzieży 

 

01.-31.05.2015  

Parafialne Majówki . „Ave Maryja!” - przez cały maj 

radośnie brzmiał śpiew przy przydrożnych kapliczkach i 

krzyżach we wszystkich miejscowościach w naszej 

parafii. 

Budujące jest to, że z roku na rok do wspólnej modlitwy 

przychodzi coraz więcej osób. Tradycja śpiewania litanii 

loretańskiej i pieśni maryjnych jest coraz „żywsza”. Do 

modlitwy włączają się również dzieci i młodzież (KSM 

zorganizowało „swoją” Majówkę 16 maja przy kościele 

parafialnym). Stowarzyszenie „Święty Jacek” zachęca do 
pielęgnowania i uczestniczenia w majowych 

nabożeństwach. Obecność przy przydrożnej kapliczce i 

wspólna modlitwa jest świadectwem przynależności do 

kościoła Chrystusowego. 

 

28.05.2015r.  

Pielgrzymka dzieci komunijnych papieskim szlakiem 

 

14 czerwca 2015 r.  

Jubileusz 40-lecia Kapłaństwa ks. Ryszarda Zaborka W 

czasie sumy księża pracujący w parafii p.w. Św. Jacka oraz 

parafianie modlili się w intencji proboszcza ks. Ryszarda 
Zaborka, który obchodził jubileusz 40-lecia pracy 

duszpasterskiej.  

 

21.06.2015 r. 

„Bezpieczne wakacje” - pokazy służb 

Jak bezpiecznie i radośnie odpoczywać w czasie wakacji? 

W trakcie pokazów służb można było zdobyć wiedzę, jak 

zachować się w razie niebezpiecznej sytuacji, a także 

bliżej zapoznać się z trudną pracą tych, którzy czuwają 

nad naszym bezpieczeństwem. 
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04.06.2015 r. 

Chór w Budapeszcie – 

Węgry 

19.07.2015 r. 

Obchody rocznicy potyczki 

pod Leszczynami 

Zaproszeniem księdza 

Ryszarda Zaborka do udziału 

we Mszy Świętej pocztów 

sztandarowych rozpoczęła się 

niedzielna uroczystość 

patriotyczna ku czci 

bohaterskiej walki o wolność 
partyzantów Oddziału 

Barabasza. Jak co roku 

modliliśmy się w intencji 
poległych pod Leszczynami 

partyzantów: „Orlicza”- 

Stanisława Łubka, „Sławka” - 

Sławomira Werensa, 

„Kanarka” - Stanisława 
Borkowskiego, „Heńka” - 

Henryka Giżyckiego i „Tadka” 

- Bronisława Sitarskiego, a 

także wszystkich, którzy 

poświęcili się Ojczyźnie - 

Polsce.  

Msza zakończyła się 

podniosłym koncertem chóru 

leszczyńskiego.  Po złożeniu 

wieńców uczestnicy 

uroczystości mieli okazję 

posłuchać wzruszającego słuchowiska razem z inscenizacją 
w wykonaniu Teatru Kapitalnego pt. „List do Barabasza”, 

do którego scenariusz napisała i wyreżyserowała Alicja 

Rozborska.  

Przy wtórze piosenek żołnierskich można było spróbować 
partyzanckiej zalewajki świętokrzyskiej.  

Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia kombatantów i 

świadków pożogi II wojny światowej.   

W uroczystościach wzięły udział delegacje kombatanckie, 

rodziny żołnierzy AK, SHR „Jodła”, reprezentanci szkół i 
samorządu, strażacy, kół gospodyń wiejskich, zaproszeni 

goście i parafianie. Stowarzyszenie „Święty Jacek” 

otrzymało dofinansowane ze środków Fundacji WBK 

Banku Zachodniego „Bank Ambitnej Młodzieży” na 
zorganizowanie uroczystości. 

 

16.08.2015 r.  

Wielkie Śpiewanie w Leszczynach – spotkanie chórów 

 

17.08.2015 r. 

Odpust Parafialny. O posłuszeństwie przełożonemu, 

powierzeniu się Matce Bożej, oddanym sercu Jezusowi w 

Eucharystii - o tych i innych wielkich cnotach Świętego 
Jacka, które doprowadziły go do świętości mówił w czasie 
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homilii ks. biskup kielecki Jan 

Piotrowski na Mszy Świętej w 

dniu naszego patrona 17 

sierpnia 2015 roku.  

Msza koncelebrowana była 

przez zaproszonych księży 

oraz rodaków pochodzących z 
naszej parafii.  

Na uroczystość tłumnie 

przybyli mieszkańcy parafii, 

którzy po zakończeniu sumy i 
procesji mieli okazję ucałować 

relikwie Świętego Jacka. 

 

17.08.2015  

Dzień Świętego Jacka – festyn 

rodzinny zorganizowany 

przez Stowarzyszenie „Święty 
Jacek” 

 

12.09.2015 r. 

XV Jubileuszowe Dni 

Ministranta w klasztorze 

cystersów w Jędrzejowie 

 

20.09.2015 r.  

Byliśmy w Muzeum 

Powstania Warszawskiego... 

Grupa młodzieży z naszej parafii wraz z opiekunami 

wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy 

Muzeum Powstania Warszawskiego, które wywarło 

ogromne wzruszenie. Przenieśliśmy się w czasy 

okupowanej przez Niemców w czasie II wojny 

światowej Warszawy. Poczuliśmy ból, strach, płacz, 

który towarzyszył ówczesnemu bohaterskiemu 

pokoleniu. A jednocześnie ogromną odwagę, 

bohaterstwo, wielkie poświęcenie. 

Pan porucznik Jerzy Zawadzki - powstaniec warszawski 

- zwracał uwagę na radość i pokój na sfotografowanych 

twarzach walczących powstańców, nawet tych, którzy 

czuli rychłą śmierć (co również potwierdzili nasi 
przewodnicy), która była efektem oddania życia 

zgodnie z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Odwiedzenie 

Muzeum polecamy każdemu Polakowi jako hołd 

oddany tym, którzy walczyli o naszą wolność. 



 

03.10.2015r.  

Ze Świętym Jackiem u Stóp Matki Bożej Jackowej w 

Przemyślu. „Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę 

Świętą” rozpoczęliśmy modlitwę przy wschodzącym 

słońcu w drodze do Przemyśla, gdzie czekała na nas 

Matka Boska Jackowa. 

W drodze do Archikatedry Przemyskiej mieliśmy 

przystanek w Łańcucie. Zwiedziliśmy przepiękny pałac 

wraz z oranżerią, stajnią i wozownią. 

Następnym przystankiem był już Przemyśl. Najpierw 

głodni i lekko strudzeni posililiśmy się „jackowymi” 

pierogami, by pełni siły i radości móc zwiedzić Stare 

Miasto: zachwycający dworzec kolejowy, nastrojowe 

uliczki i rynek, muzeum fajek i dzwonów, kościół 
franciszkanów, plac Dominikański, na którym kiedyś 

znajdował się kościół zakonu dominikanów i 

bonifratrów, posiedzieliśmy na skrzyni z prochem przy 
wojaku Szwejku, poznaliśmy  niedźwiedzicę - symbol 

Przemyśla, nauczyliśmy się odczytywać ikonostas w 

Archikatedrze przekazanej decyzją Jana Pawła II w 1991 

roku dla greko-katolików, aż wreszcie przez drzwi bez 

klamek weszliśmy do Archikatedry p.w. Św. Jana 
Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Tam w czasie Mszy Świętej odprawionej przez ks. 

Ryszarda Zaborka przedstawiliśmy swoje intencje Matce 
Bożej Jackowej słynącej cudami, którą według legendy 

Święty Jacek zostawił uciekając przed najazdem Tatarów 

z oblężonego Kijowa. W drodze powrotnej 
postanowiliśmy jeszcze zajrzeć do bajkowego zamku w 

Krasiczynie.  

15.11.2015 r. 

Koncert patriotyczny chóru w kościele św. Ducha w 

Kielcach 

15.11.2015 r. 

Orszak Wszystkich Świętych 

06.12.2015 r. 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

Po Mszy Świętej o 10.30 na dzieci 

naszej parafii czekała niespodzianka. 

Kościół p.w. Św. Jacka odwiedził 

Święty Mikołaj, który został przyjęty 

z ogromną radością przez 

najmłodszych parafian. 

20.12.2015 r. 

Koncert zespół  „Cantus Hilaris” z Zespołu Szkół Sióstr 

Nazaretanek w Kielcach. 

Grudzień  2015 

Roraty z udziałem dzieci 

Grudzień 2015 

Jasełka szkolne  
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