


 

 

  
 
Drodzy Czytelnicy! 
 

 Przekazujemy Wam przedwakacyjny  
numer naszego seminaryjnego czasopisma, 
ostatni w tym roku akademicko-
formacyjnym. W naszej wspólnocie nad-
szedł czas na zbieranie owoców całorocznej 
pracy intelektualnej, a przed nami wakacje, 
czyli czas spędzony z młodzieżą oraz czas 
wypoczynku i spotkań z najbliższymi. 
Temat obecnej „Lendy” brzmi: „Z młodymi 
i dla młodych”. Każdy, kto chce być dobrym 
wychowawcą, powinien żyć tym hasłem. 
Wszystko, co robię, robię to z młodymi i dla 
młodych. W tym numerze chcemy odpo-
wiedzieć na kilka pytań:  jak to jest być 
wychowawcą? Czy jest łatwo? Do czego 
wychowywał ks. Bosko? Również znajdzie-
cie dwa wywiady z niezwykłymi wycho-
wawcami oraz zapoznacie się z sylwetką 
niezwykłego salezjanina ks. abpa Antonie-
go Baraniaka SDB. Na koniec, bardzo 
serdecznie pragnę podziękować tym, 
którzy przez ten rok modlili się za nas, 
abyśmy dobrze przygotowali się do pracy 
duszpastersko-wychowawczej. Dziękujemy 
również za wsparcie materialne, które 
pomogło w utrzymaniu naszego semina-
rium.  
 Na koniec pragnę podziękować 
wszystkim, którzy z radością i niecierpliwo-
ścią czekali aż ukaże się kolejny numer 
naszego czasopisma. Do zobaczenia na 
wakacyjnych szlakach! 
 

Kl. Mateusz Buczek SDB 
Redaktor prowadzący 
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 Młodość ma to 
do siebie, że tętni ży-

ciem. Nie bez podstaw potocznie mó-
wimy, że to wiosna życia. A jak wiosna, 
to cud natury, fauny i flory, piękne, róż-
norodne kwiaty, zapachy, przeróżne 
odcienie kolorów, radosny śpiew pta-
ków i słońce długo na niebie. Jednak 
doświadczony ogrodnik wie, że za tym 
obrazem kryje się świat, w którym zwy-
cięża silniejszy. Taka jest natura. Żeby 
wyhodować piękny kwiat w ogrodzie, 
od początku, od wrzucenia nasiona w 
ziemię trzeba o niego dbać. Nie tylko 
podlewać, bo to oczywiste, ale spulch-
niać ziemię, podtrzymywać słabą łody-
gę, czasami dodać do wody biohumus 
lub inny delikatny nawóz, chronić przed 
wiatrem i słońcem, a przed przesadze-
niem na otwartą przestrzeń hartować, 
żeby nie zniszczyła go swą witalnością 
dzika   przyroda.  
 

 
 

 W tej trosce nie wolno też prze-
sadzić, bo kwiat się w ogóle nie wychyli 
ponad ziemię, nie rozwinie albo 
uschnie w połowie rozwoju. Jeśli nie 
zastosujemy tych prostych zasad, mo-
że coś urośnie, ale będzie to tylko po-
wyginany badyl otoczony chwastami, 
będący jakąś bliżej nieokreśloną kary-
katurą kwiatka, który był na okładce z 
nasionami. 
 Młodość to piękny czas, który  
z jednej strony trzeba chronić, z drugiej 
mądrze prowadzić i ukierunkowywać, 
wskazywać cel, odkrywać możliwości, 
podpowiadać rozwiązania, ale nie po-
dawać gotowych na „tacy”. Salezjańska 
pedagogia to pedagogia dyskretnej, 
twórczej obecności. Wierzący w Boga 
wychowawca rozumie, że Ogrodnikiem 
młodości jest Stwórca. Zasady wzrostu 
to Dekalog i Przykazanie Miłości, wraz 
z darami Ducha Świętego niezbędnymi 
do osiągnięcia dojrzałości – przejścia  
z młodości do odpowiedzialnego życia, 
wprowadzające harmonię i pokój. Pan 
Bóg poprzez wychowawcę żyjącego na 
co dzień Ewangelią manifestuje swoją 
obecność przy młodym człowieku w 
czasie wiosny, młodości, w różnych jej 

momentach i sytuacjach, dobrych  
i złych, szczęśliwych i smutnych (Jego 
imię: Jestem, który jestem; Ja jestem  
z wami przez wszystkie dni…; Emma-
nuel, Bóg z nami). Dlatego jesteśmy  
z młodzieżą i dla młodzieży – by podle-
wać Boże ogrody. 
 

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB 
/Rektor WSDTS w Lądzie/  

Z młodzieżą i dla młodzieży  

w Bożych ogrodach 
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Asystencja w życiu salezjanina 

 „Asystencja jest etapem życio-
wej i intensywnej konfrontacji z dzia-
łalnością  salezjańską w praktyce wy-
chowawczo-duszpasterskiej”. 
 W życiu młodego salezjanina, 
który uczestniczy w formacji początko-
wej, po ukończeniu studiów filozoficz-
no-pedagogicznych przychodzi czas na 
asystencję. W przygotowaniu do życia 
salezjańskiego asystencja odgrywa bar-
dzo ważną rolę. Dla młodego salezjani-
na jest to bardzo ważny moment w for-
mowaniu jego postawy i duszy sale-
zjańskiej ponieważ w tym okresie do-
chodzi do konfrontacji teorii  
z praktyką, ideałów z rzeczywistością. 
A zatem jest to dla nowego asystenta 
również czas oczyszczania i budowania 
bardziej trwałych fundamentów w po-
stawie i życiu salezjańskim. Czas asy-

stencji zakłada dwa cele: 
 dojrzałość w powołaniu salezjańskim: 
współbrat ćwicząc się w posłannictwie 
i w duchu Systemu Prewencyjnego, 
rozwija swoje zdolności i swoją odpo-
wiedzialność oraz zmierza do realiza-
cji osobistej syntezy swej działalności  
i wartości powołania; 

 weryfikuje swoje powołanie poprzez 
osobiste i wspólnotowe doświadcze-
nie posłannictwa salezjańskiego  
w perspektywie ślubów wieczystych. 

Asystencja, dla młodego współbrata, 
jest przede wszystkim doświadczeniem 
duchowości salezjańskiej od strony 
praktycznej, w apostolacie. Uczy się 
bycia kontemplacyjnym w działaniu, co 
jest charakterystycznym rysem powo-
łania salezjańskiego. Owa kontempla-
cja w działaniu to synteza działania  



str. 5 ASYSTENCJA 

i modlitwy, wychowania i duchowości. 
Asystent przez aktywne uczestnictwo 
w dziele salezjańskim, do którego zo-
stanie posłany, w kontakcie z młodzie-
żą ćwiczy się w naśladowaniu Chrystu-
sa, na wzór Księdza Bosko. Konstytucje 
Towarzystwa Salezjańskiego podają, 
że: „salezjanin uczy się spotykać z Bo-
giem poprzez tych, do których został 
posłany”. Jest to czas wdrażania się  
w stosowaniu Systemu Prewencyjnego, 
który był dla naszego Założyciela 
„miłością darmo daną, czerpaną z miło-
ści samego Boga, który uprzedza każde 
stworzenie swoją Opatrznością, towa-
rzyszy mu swoją obecnością i zbawia, 
obdarzając życiem”. System Prewen-
cyjny, który jest wpisany w duchowość 
salezjańską powinien stać się stylem 
życia w pracy asystenta.  
 W praktykę Systemu Prewencyj-
nego wpisuje się także postawa, którą 
Ksiądz Bosko nazywał asystencją.  
Święty Wychowawca rozumiał ją jako 
braterską obecność wśród młodzieży, 
ojcowskie i przyjacielskie towarzysze-
nie, aby wzrastała w dobru i aby chro-
nić ją przed wszystkim, co mogłoby 
sprowadzić ją na złą drogę. Taka asy-
stencja praktykowana przez salezjani-
na, dla młodego człowieka jest żywym  
i autentycznym świadectwem bliskiej 
obecności Boga Ojca oraz wyrazem 
Jego miłości jaką darzy swoich  
wiernych, a szczególnie ludzi młodych, 
a co w konsekwencji staje się rzeczywi-
stym zadaniem jakie ma Zgromadzenie 
Salezjańskie: „być w Kościele znakami  
i nosicielami miłości Bożej do młodzie-
ży, zwłaszcza uboższej”. To właśnie 
czas asystencji, dwuletnich praktyk  
w dziełach salezjańskich, jest pięknym 
czasem dzielenia się z młodzieżą swo-
im świadectwem, jest wyzwaniem,  

czyli konfrontacją ideałów ze światem  
i realiami dzisiejszej młodzieżowej kul-
tury. W tym czasie asystent zapoznaje 
się ze specyfiką dzieła salezjańskiego, 
do którego zostanie posłany,  
i poznaje życie salezjańskie „od środka” 
włączając się czynnie w duszpaster-
stwo. 
 Asystencja jest też w jakimś 
stopni ostatnim sprawdzianem i roze-
znaniem zarówno dla asystenta jak  
i przełożonych i odpowiedzią na  
pytanie, czy droga powołania salezjań-
ska jest tą właściwą? Praktykę asy-
stencką odbywa się po czasie studiów 
w postnowicjacie, a przed studiami teo-
logicznymi, w czasie których współbrat  
w formacji początkowej dojrzewa  
w decyzji by złożyć śluby wieczyste. 
Prawdziwe życie salezjańskie z jakim 
spotyka się asystent w tym czasie,  
pozwala mu na prawdziwe zweryfiko-
wanie swojego powołania i oczyszcze-
nie motywacji.  Z pewnością czas  
asystencji będzie okresem ubogacenia 
młodego współbrata w dojrzewaniu 
powołania salezjańskiego. 
 Po ukończeniu obecnego roku 
seminaryjno-akademickiego na prakty-
kę asystencką zostanie wysłanych  
16 alumnów z naszego seminarium. 
Cześć z nich wyruszy na placówki za 
granicą, aby poznawać w szerszym 
kontekście kulturowym prace salezjań-
ską w innych krajach Europy. 

Kl. Dawid  Jakubiak  SDB 
Intensywnie rozwija swoje  
charyzmaty 
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 Wychowawca w dzisiejszym 
świecie nie ma łatwego zadania, by  
w dobie komputeryzacji wychowywać 
młodych ludzi do tego, aby byli  
dobrymi chrześcijanami i uczciwymi 
obywatelami. 
 Dzisiejsza młodzież bardzo dużo 
czasu spędza przed komputerem na 
różnych portalach społecznościowych 
typu facebook czy twitter, a dawniej 
nk.  
 Wychowawca lub nauczyciel mu-
si docierać do młodych właśnie tam, 
gdzie oni są najbardziej  aktywni oraz 
obecni we współczesnym świecie. Pe-
dagog powinien być twórczym człowie-
kiem chcąc docierać do młodych ludzi  
i pomagać im w trudnościach. Każdy 
salezjanin, który jest wychowawcą,  
jest zaproszony do tego, aby być z mło-
dzieżą, która tak bardzo potrzebuje 
dzisiaj autorytetów czy nawet ojców.  
W dzisiejszym świecie mamy kryzys 
ojcostwa i dlatego ktoś kto potrafi za-
stąpić młodej osobie ten odczuwalny 
brak, powinien pozbyć się uprzedzeń  
i lęków, i prowadzić młodych ku doro-
słości, ku dojrzałości. Powszechnie wia-
domo, że dzisiejsza młodzież niechęt-
nie ufa osobom dorosłym, bardziej sku-
pia się na relacjach z rówieśnikami, któ-
re mogą  czasami prowadzić do pogu-
bienia się w zawiłościach życia. Nie mo-
żemy młodzieży zostawić samej sobie, 
musi ona mieć kierownika, przewodni-
ka, który pokaże jej jak być jednocze-
śnie uczciwym obywatelem i dobrym 
chrześcijaninem. Ksiądz Bosko właśnie 
w taki sposób wychowywał ludzi mło-
dych i wykorzystał do tego wychowaw-
czy System Prewencyjny, zwany zapo-
biegawczym. 
 System ten jest oparty na trzech 
filarach: religii, miłości i rozumie. Jest 
to metoda wychowawcza, która w cza-
sach ks. Bosko była nowatorska z racji 
zauważenia roli głębokich relacji wy-
chowawczych z drugim człowiekiem, 

na przebywanie z nim, czyli asystencję. 
Podstawą w tym systemie jest religia, 
miłość darmo dana oraz rozum  
– czyli korzystanie z uzdolnień i atutów 
intelektualnych wychowanków, odpo-
wiednio do ich możliwości. Ważnym 
narzędziem obecności wychowawczej 
jest prowadzony dialog – rozmowy  
z wychowankami, które są bardzo  
ważne, ponieważ przez nie możemy 
dowiedzieć się, co u wychowanka „się 
dzieje” oraz daje temu młodemu czło-
wiekowi poczucie, że wychowawca in-
teresuje się nim i solidaryzuje się  
w przeżywaniu jego spraw. Św. Jan Bo-
sko bardzo dbał o religijność wycho-
wanków, dbał o to, aby mieli żywą rela-
cję z Bogiem, troszczył się o każdą mło-
dą duszę. Dla człowieka z deficytem 
miłości, doświadczenie zainteresowa-
nia jego życiem ma ogromne znacze-
nie. Wychowawca powinien tak postę-
pować, aby młodzież czuła, że jest ko-
chana i właśnie tak postępował ten 
włoski święty kapłan – wychowawca 
młodych.        
 Intuicyjnie wyczuwał on, że mło-
dzież potrzebuje kogoś, do kogo mo-
głaby się zwrócić z pełnym zaufaniem, 
powierzyć swoje problemy, od kogo 
mogłaby oczekiwać życzliwej odpowie-
dzi, reakcji. Młody człowiek potrzebuje 
miłości i zaufania od wychowawców.  
Każdy wychowawca angażując się  
w budowanie dobra w młodym człowie-
ku powinien mieć na uwadze słowa, 
które przez całe życie miał w sercu św. 
Jan Bosko i które uczynił dewizą swoje-
go życia:  „Dla was studiuję, dla was 
pracuję, dla was żyję i za was jestem 
gotów także oddać życie”.             

Kl. Łukasz Grzenia SDB 
Ma pragnienie nauczyć się  
gry na gitarze 

Być wychowawcą w dzisiejszym świecie 
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 Wywiad z księdzem Piotrem 
Lorkiem SDB wikariuszem inspektora 
Inspektorii Wrocławskiej. Doświad-
czony wychowawca, dobry piłkarz, 
ceniony spowiednik. 
 
Jak to się stało, że został Ksiądz sale-
zjaninem? 
Wychowałem się w parafii salezjańskiej 
w Sułowie, tam właśnie poznałem księ-
dza Bosko i Salezjanów. Jeździłem 
wówczas na różne akcje, wycieczki, 
spotkania powołaniowe, PiM. Przeło-
mem były dla mnie wakacje, kiedy  
pojechałem na rowerówkę z oratorium  
z księdzem Józefem Marszałkiem  
z Kielc. Później co roku jeździłem na 
podobne wyjazdy, gdzie była formacja 
oratoryjna. Chciałem być jak ksiądz 
Bosko, pracować w oratorium i po 
święceniach to marzenie się spełniło, 
bo przez 12 lat działałem w oratorium 
w Tarnowskich Górach. Decyzja o po-
wołaniu rodziła się przez wiele lat, to 
nie był jeden moment, impuls, choć tak 
najbardziej myślałem o tym, kiedy  
zbliżała się matura i trzeba było podej-
mować decyzję. Zdecydowałem się 
wtedy na drogę powołania salezjań-
skiego, zresztą innej opcji sobie nie  
wyobrażam. Nie rozważałem żadnego 
innego zgromadzenia ani diecezji,  
a przez lata formacji seminaryjnej i pra-
cy kapłańskiej tylko się w tym umac-
niam. 
 
Od roku pełni Ksiądz funkcję wikariu-
sza inspektora. Czy jest łatwo?  
Co należy do Księdza zadań? 
Ta funkcja to przede wszystkim duża 
odpowiedzialność.  Do zadań wikariu-

sza należy troska o formację współbra-
ci, dyscyplinę zakonną oraz realizacja 
zadań, które zleci mi ks. Inspektor.  
Odpowiadam również za Rodzinę Sale-
zjańską w Inspektorii Wrocławskiej.  
To całkiem nowe zadania. Dla mnie 
bycie wikariuszem inspektora to zmia-
na dotychczasowych obowiązków, ryt-
mu życia i pracy. Bardzo dużo czasu 
spędzam w drodze, w biurze i spotka-
niach ze współbraćmi. Żartuję, że to 
moje nowe hobby. Staram się swoje 
zajęcia polubić, bo chyba tylko wtedy 
można wykonywać je gorliwie. Najbar-
dziej brakuje mi stałej obecności wśród 
młodzieży, systematycznych spotkań, 
muszę się uczyć nowej posługi, by była 
salezjańska mimo pewnej odległości od 
pierwszej linii frontu. Z radością więc 
przyjmuję wszelkie posługi na polu 
młodzieżowym. Dużym plusem jest to, 
że lepiej poznałem młodych salezja-
nów, którzy uczestniczą w formacji  
początkowej. Staram się o regularne  

Salezjanin – z młodymi i dla młodych 
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wizyty w domach formacyjnych i bar-
dzo chętnie tam jadę. Mam też okazję 
spotykać się z młodzieżą z różnych  
placówek salezjańskich, z nauczyciela-
mi, wychowawcami, Rodziną Salezjań-
ską. 
 
Wcześniej pracował Ksiądz w Tarnow-
skich Górach i był tam kierownikiem 
oratorium, katechetą oraz wycho-
wawcą klasy. Jak wspomina Ksiądz 
ten czas? 
Zawsze marzyłem o pracy w oratorium 
i to pragnienie spełniło się zaraz po 
święceniach. Dwanaście lat pracy  
wychowawczo-duszpasterskiej to był 
niezwykle cenny czas i wspominam go 
bardzo miło. Wspaniała wspólnota, śro-
dowisko wychowawcze oraz młodzież, 
której naprawdę tyle się w szkole i ora-
torium przewinęło, że nie sposób spa-
miętać imion i twarzy. Bardzo wiele się 
tam nauczyłem i przeżyłem. Przez sys-
tematyczną pracę dojrzałem jako sale-
zjanin, kapłan, wychowawca. Ten czas  
i ci ludzie wyryli się głęboko w moim 
sercu. Bardzo chciałbym wrócić do pra-
cy katechetycznej, a zwłaszcza orato-
ryjnej. 
 
Każdy wychowawca miewa różne do-
świadczenia. Proszę opowiedzieć  
o jakimś radosnym doświadczeniu 
oraz o tym, które było trudne. 
Najwięcej radości sprawiła mi młodzież 
pisząc do mnie swoje listy. Wtedy do-
wiedziałem się więcej o tym jak odbie-
rają pracę salezjańską i nasze oddanie 
dla nich. Przekonałem się, że nawet 
drobne gesty zostają w ich sercu, a ja 
nie mogę się zniechęcać, bo ta praca 
naprawdę ma sens. Trudnym doświad-
czeniem dla mnie zawsze był moment, 
kiedy ktoś odchodził z oratorium.  

Za każdym razem bardzo to przeżywa-
łem, pytałem siebie o to, co było nie 
tak, co mógłbym poprawić? Oratorium 
to przestrzeń realizacji wolności i to 
nauczyło mnie szanować decyzję każ-
dego, nawet jeśli jest dla mnie bolesna. 
Ksiądz Bosko miał również takie do-
świadczenia, kiedy chłopcy z różnych 
przyczyn opuszczali oratorium. 
 
Czy spotkał Ksiądz w swoim życiu wy-
chowawcę, który pozostał w Księdza 
sercu i pamięci do dziś? 
Miałem w szkole kilku solidnych na-
uczycieli i wychowawców. Trafiłem też 
na świetnych duszpasterzy w rodzinnej 
parafii i w świecie salezjańskim. Próbu-
ję o tych ludziach wspominać w czaso-
piśmie Don Bosco. Bardzo cenię każde-
go z nich, bo to zwyczajne osoby, które 
nie przytłaczają swą wielkością, a przez 
normalność są bliskie i możliwe do  
naśladowania. I dla mnie tacy wycho-
wawcy są najcenniejsi. Tytani codzien-
nej pracy, obecni i gorliwi. Są o wiele 
skuteczniejsi niż najbardziej inteligent-
ni i błyskotliwi, którym może zabraknąć 
pokory, całkowitego oddania i blisko-
ści.  
 
Co Księdza najbardziej fascynuje  
w młodych ludziach? 
Chęć pracy nad sobą, formacji i wyma-
gań, które stawiają nam salezjanom. 
Wiele razy słyszałem jak chcą się rozwi-
jać, jak pragną w życiu czegoś więcej  
i szukają kogoś, kto ich pokieruje, po-
prowadzi. Przy nich nie można skost-
nieć, popaść w rutynę, bo zaraz to wy-
chwycą i odejdą. Dzięki nim ciągle czu-
łem się młodo i radośnie. Młodzież wy-
czuje nieautentyczność, brak prawdzi-
wej ofiarności i troski. Podziwiam też 
wielkie serce i oddanie wielu animato-
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rów. Byli dla mnie niezwykłą motywa-
cją do pracy nad sobą. 
 
Według Księdza jaki powinien być 
wychowawca? 
Taki jak ks. Bosko: mądry, wierzący  
i kochający. Dziś niezwykle istotna jest 
wierność wychowawcy, tzn. jego ciągła 
obecność i dyspozycyjność. To przeja-
wia się w bardzo prostych i zwyczaj-
nych sprawach: obecności, punktualno-
ści, uśmiechu, zainteresowaniu, po-
święconym czasie, pamięci. Drobne 
rzeczy weryfikują naszą posługę i jej 
jakość. Młodzi muszą czuć, że wycho-
wawca jest dla nich, a oni są dla niego 
kimś szczególnie ważnym. Młodzież 

będzie w naszych dziełach i wspólno-
tach, jeśli my naprawdę z nią tam  
będziemy. 
 
 Na koniec poproszę o kilka słów 
przesłania dla młodych, którzy będą 
czytać ten wywiad. 
Wymagajcie od nas salezjanów, żeby-
śmy byli salezjańscy, tzn. obecni wśród 
was, dyspozycyjni, wspierający, rado-
śni, wymagający. Nie bójcie się wypo-
minać nam zaniedbań, bardzo się za 
nas módlcie i mówcie nam, że jesteśmy 
potrzebni. A jeśli czujecie w sercu Boże 
wezwanie, to nie bójcie się do nas dołą-
czyć, bo bycie w Rodzinie Salezjańskiej 
to naprawdę wspaniała przygoda! 
 

Kl. Mateusz Buczek SDB 
Niedługo pozna nowicjat  
z zupełnie  innej strony 
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 Ksiądz Bosko w swoim syste-
mie wychowawczym poświęca wiele 
czasu na formację sumienia swoich 
wychowanków. Wśród wartości jakie 
im proponował była królowa cnót – 
czystość. Dlaczego ksiądz Bosko 
nazywał tę cnotę królową 
cnót? Dlatego, że uważał, 
iż jest to cnota najważ-
niejsza, która właśnie jak 
królowa nigdy nie jest 
sama, lecz zawsze ze 
swoim orszakiem –  
w tym przypadku orsza-
kiem innych cnót. 
 Ksiądz Bosko wiele 
razy mówił do swoich 
chłopców o czystości np.  
w słówkach na dobranoc, 
kazaniach, słówkach na 
ucho, konferencjach, ka-
techezach, również wie-
le miejsca poświęcił tej 
królowej w swoich pi-
smach. Wychowanie 
do czystości zajmowa-
ło  w iele  miejsca 
w systemie wychowaw-
czym ks. Bosko, ale dla-
czego? Jak rozumiał sa-
mą czystość ks. Bosko? 
Pierwsze, co mamy na myśli gdy 
pada słowo czystość – w odniesieniu do 
życia moralnego – to skierowanie się na 
tematykę szóstego i ósmego przykaza-
nia Dekalogu. Wydaje się jednak, że 
ksiądz Bosko pojmował to zagadnienie 

zgodnie z ówczesnymi trendami kultu-
rowymi wśród chrześcijan, które w XIX 
w. określenie cnoty czystości uważały 
za synonim wszelkiej cnoty. W tym też 
kluczu ks. Bosko wychowuje do czysto-

ści wychowanków. Dla niego czy-
stość to świętość, terminy te 

są zamienne. Poszukując 
dalej rozumienia tej 

delikatnej cnoty  
w ujęciu księdza 
Bosko, trzeba od-

nieść tę sprawność 
moralną do Ewangelii. 
W niej zaś cnota czy-

stości czyni ludzi, 
którzy ją prak-
tykują, podob-
nymi do anio-
łów, które są  

     d o s k o n a ł e 
(zob. Mt 22,30).  
 

Ksiądz Bosko 
podkreślał wagę 

cnoty i kiedy mówił  
o niej twierdził, że bez 

niej gmach świętości i doskonałości 
szybko straci blask i natychmiast 
runie. Kiedyś powiedział: „Nie 
wiem, czy dobrze mówię, ale wyda-

je mi się, iż ten kto ją posiada, jest pew-
ny, że posiada wszystkie inne. Kto jej 
nie posiada, może mieć inne, ale będą 
one zaciemnione i bez niej szybko znik-
ną”. Nasz Święty Wychowawca upatry-
wał doskonałej czystości w Chrystusie, 

Królowa wśród cnót 
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który wskazywał z kolei na czystość  
i niewinność dziecka - tak w krótki spo-
sób można opisać rozumienie tej pięk-
nej cnoty przez ks. Bosko. 
 Przyjrzyjmy się jednak jeszcze 
raz porównaniu, którego używa ks. Bo-
sko. Cnota jest królową… właśnie jest 
królową. Dlaczego używa akurat takie-
go odniesienia? Dlaczego nie jest pięk-
nym pałacem, albo wielkim wojowni-
kiem, czy mocnym królem? Kim jest 
królowa? Odpowiedź wydaje się banal-
na: jest żoną króla, czyli władcy. Zaw-
sze, gdy wyobrażamy sobie jakąś królo-
wą, wśród wielu rzeczy które jej towa-
rzyszą, pierwszą która rzuci się nam  
w oczy będzie piękno. Król przecież 
musi mieć najpiękniejszą żonę z całego 
królestwa. Kolejną cechą jaką zobaczy-
my jest delikatność. Królowa nie jest 
jakąś zwykłą kobietą doświadczoną 
trudem pracy. Jej jedynym zadaniem 
jest być piękną i być wsparciem dla 
swego króla. Po tym dojrzymy cały or-
szak sług oddanych swej królowej, 
wszystkie te sługi są poświęcone na 
służbę królowej, są w każdej chwili aby 
jej usłużyć. Właśnie taka sama, jak ta 
królowa, jest czystość! Przyciąga ona 
swą pięknością, jest niezwykła, przycią-
ga każdego, spośród cnót jest najpięk-
niejsza. Jest też, jak królowa, bardzo 
delikatna i wrażliwa, łatwo ją stracić, 
łatwo sprawić, że nie będzie miała już 
pełnego blasku i nawet najmniejsze 
przewinienie, najmniejszy brud sprawi, 
że to już nie będzie ona. Ma też przy 
sobie orszak innych cnót, której jej są 
podporządkowane. To ona uświetnia 

swą obecnością inne cnoty – czystość 
prawdziwie przemienia życie. Dlatego 
ksiądz Bosko tak usilnie i wytrwale po-
lecał tę cnotę. 
 Wychowywał do niej przez różne 
działania, najczęściej o niej mówił, za-
chęcał do jej praktykowania. Szczegól-
nym sposobem wychowania do czysto-
ści było nabożeństwo do św. Alojzego 
Gonzagi, młodzieńca, który był uważa-
ny za wzór czystości. Innym sposobem, 
który ks. Bosko praktykował w wycho-
wywaniu młodzieży do czystości było 
Towarzystwo Najświętszej Maryi Pan-
ny Niepokalanej. Było to towarzystwo, 
które gromadziło najlepszych wycho-
wanków oratorium, czcili oni Maryję  
i starali się naśladować jej cnoty. Towa-
rzystwo Niepokalanej szczególnie 
wskazywało na czystość Maryi, która 
została zachowana od grzechu i przez 
całe ziemskie życie pozostała nietknię-
ta zmazą grzechu. Wychowanie do czy-
stości przez to towarzystwo przyniosło 
wielkie duchowe owoce, bo najznamie-
nitszym jego wychowankiem jest św. 
Dominik Savio. Chciał on zachować tę 
piękną cnotę i postanowił „raczej 
umrzeć niż zgrzeszyć”, a w historii 
świętych zapisał się jako anielski mło-
dzieniec. Warto, aby i naszą duszę zdo-
biła ta piękna królowa, która ozdabiała 
za życia wielu świętych. 

 

Kl. Robert Sierota SDB 
Zafascynowany organami, 
 rozwija talent muzyczny 
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 Wywiad z ks. dr Jarosławem 
Wąsowiczem, salezjaninem, history-
kiem Kościoła, wykładowcą WSDTS 
w Lądzie, duszpasterzem polskich 
środowisk kibicowskich, organizato-
rem pielgrzymek kibiców na Jasną 
Górę, pomysłodawcą akcji „Serce dla 
Inki”, koordynatorem obchodów  
Jubileuszu 75-lecia męczeńskiej 
śmierci Poznańskiej Piątki, oraz kibi-
cem Lechii Gdańsk. 
 
Powinienem zacząć nie od pytania, 
ale od gratulacji, więc gratuluję ostat-
niego zwycięstwa (17 maja Lechia 
Gdańsk pokonała Jagiellonię Biały-
stok 4:0; przyp. red.) 
 (śmiech) nooo tak… 
 
 Bywa Ksiądz jeszcze na stadionie 
przy ul. Pokoleń? 
 Tak, byłem na przedostatnim meczu  

z „Koroną” i szykuję się na następne 
mecze (z uśmiechem). 
 
 Jest Ksiądz znany ze swojej działal-
ności w środowiskach polskich kibi-
ców oraz organizatorem Pielgrzymek 
Środowisk Kibicowskich na Jasną Gó-
rę. Jak to się zaczęło?  
 Wszystko wiąże się z osobą śp. Tade-
usza Duffeka, legendarnego kibica Le-
chii, który w latach 80 i późniejszych 
był nie tylko znanym kibicem, ale także 
opozycjonistą. Zaprzyjaźniliśmy się. 
Tadek miał różne okresy w swoim ży-
ciu, ale cierpiąc na nowotwór, będąc 
blisko z Panem Bogiem i pogodzony ze 
swoim losem, miał marzenie. Zwierzył 
mi się w szpitalu. Chciał żebyśmy jako 
kibice, tak jak kiedyś w opozycji pod 
sztandarami patriotycznymi, zjedno-
czyli się i pojechali na Jasną Górę. Rok 
po śmierci Tadeusza rozpoczęliśmy 

Piłka, świętość i Westerplatte 
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 organizację pierwszej pielgrzymki,  
a teraz przygotowujemy dziesiątą.  
Mamy nadzieję, że uda się też uprosić 
Stolicę Apostolską o patronów dla pol-
skich kibiców. Mnie osobiście marzy się 
żeby patronami kibiców w Polsce byli 
Błogosławieni Oratorianie – Poznańska 
Piątka. Tegoroczna pielgrzymka z oka-
zji 75 rocznicy ich męczeńskiej śmierci 
oraz powstania Narodowych Sił Zbroj-
nych (właśnie z tą organizacją, jako żoł-
nierze NOB, była związana „Piątka”; 
przyp. red.), była pod ich patronatem. 
 
 Czy widywany na stadionach feno-
men Żołnierzy Wyklętych i Inki, tak 
często przywoływanej podczas opraw 
meczowych, to tylko moda? To mi-
nie? 
 Myślę, że to nie jest tylko moda. Była 
to oddolna reakcja na narzucanie mło-
dym w mediach lewicowych pseudoau-
torytetów, które oni spontanicznie od-
rzucili. Szukają postaci pozytywnych, 
które niosą w sobie jasny i konkretny 
przekaz. Tu chodzi o całe pokolenie  
i moglibyśmy tu wskazywać nie tylko 
na Inkę, ale także na Piątkę Poznańską, 
Jana Pawła II. Przecież w tym roku ob-
chodzimy 30 rocznicę spotkania z mło-
dzieżą na Westerplatte i Ojciec Święty 
mówił tam dokładnie to co Inka. Tłuma-
czył, że musimy mieć takie wartości  
w sercu, których będziemy bronić na-
wet za najwyższą cenę, bronić jak  
Westerplatte, że trzeba wymagać od 
siebie. Powiedział przecież to, co Inka: 
„powiedzcie, że zachowałam się jak 
trzeba”, czyli jak? Zachowałam się tak, 
jak wychowali mnie rodzice, zgodnie  
z wartościami, które wyniosłam z domu 
i kościoła. To jest ten sam przekaz, któ-
ry znajdujemy w listach Piątki Poznań-
skiej, o tym żeby się nie martwić, że idą 

do nieba. To pokazuje, że są wartości, 
dla których nie tylko warto żyć, ale tak-
że warto umrzeć. To pokolenie fascy-
nuje i pociąga. W sensie ponadczaso-
wych oni odnieśli sukces. Mimo, że za-
kopywano ich w bezimiennych gro-
bach, wymazywano ich historie, oni 
wrócili! 
 
 Inka często jest symbolem tego po-
kolenia. Dla Księdza to bardziej boha-
terka czy święta? 
 I to i to. Walka za ojczyznę i wiarę szła 
w parze. Inka wiedziała z czym i o co 
walczy. Dzięki świadectwu ks. M. Pru-
saka wiemy, że szła na śmierć pojedna-
na z Bogiem i po przyjęciu Komunii 
Świętej. Inka była wychowanką ss. sale-
zjanek w Różanymstoku. Jej historia 
podobnie jak historia Piątki jest dowo-
dem na to, że ideał wychowawczy  
ks. Bosko, żeby wychowywać młodych 
na dobrych chrześcijan i prawych oby-
wateli zdała egzamin i wierzymy, że ta 
idea będzie dalej przynosiła tak piękne 
owoce. 
 
 Pytam o to dlatego, że wielu zasta-
nawia się nad Piątką Poznańską, czy 
bardziej są męczennikami za wiarę 
czy może bardziej za Ojczyznę.  
 Trudno polemizować z decyzją Kościo-
ła. To jest bardzo proste, zresztą po-
dobnie jak w przypadku Inki. Oni zostali 
świętymi za swoje cierpienie i za świa-
dectwo wiary w więzieniach, gdzie byli 
przetrzymywani.  Sami pisali  
w grypsach, że są to dla nich życiowe 
rekolekcje. Dowiadujemy się, że pościli 
w trudnych więziennych warunkach  
w intencji, aby móc się wyspowiadać  
i przyjąć Komunię Świętą przed śmier-
cią, praktykowali nabożeństwo do Ma-
ryi Wspomożycielki Wiernych. Żyli tak, 
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Jeśli chodzi o 75. rocznicę męczeń-
skiej śmierci Błogosławionej Piątki 
Poznańskiej, co Księdza najmocniej 
cieszy? 
 Wiele, wiele już udało się zrealizować. 
Większość inicjatyw młodzieżowych  
w Polsce, we wszystkich naszych czte-
rech inspektoriach, dotyka właśnie te-
go Jubileuszu. Centralne obchody od-
będą się w Poznaniu 10 czerwca i na 
nich musimy się skoncentrować. Będzie 
obecny z nami Ks. Generał Ángel Fern-
ández Artime, będzie wspaniały patrio-
tyczny koncert dla młodzieży. Mnie 
osobiście najbardziej cieszą spotkania  
z młodzieżą, podczas których przybli-
żam historię Piątki, właśnie po to, żeby 
stali się bliscy dzisiejszej młodzieży. 
 
 Bardzo dziękuję za rozmowę  
i nie pozostaje mi nic innego jak ży-
czyć powodzenia i europejskich pu-
charów dla Lechii! 
 Bardzo dziękuję! 

jak chciał ks. Bosko, tym czego uczył. 
Owszem, zostali aresztowani za działal-
ność w NOB i za to zostali skazani na 
śmierć, ale w Polsce walka z totalitary-
zmem szła w parze z walką o wolność 
Kościoła.  
 
 Co Księdza najmocniej urzeka w Po-
znańskiej Piątce? 
 Mnie osobiście najbardziej urzekły 
ostatnie chwile ich życia, te listy „spod 
gilotyny” i ta historia kiedy poprosili 
Niemców żeby ksiądz, który ich przed 
chwilą spowiadał, trzymał wzniesiony 
wysoko krzyż. Zawsze mnie takie mo-
menty wzruszają. Jest wiele podobnych 
świadectw o naszych, salezjańskich 
wychowankach i mam nadzieję, że przy 
okazji 75. rocznicy Poznańskiej Piątki 
będzie okazja, żeby zaprezentować też 
te postacie, które często umierały  
w bardzo podobny sposób, pozosta-
wiając listy i odchodząc do nieba. 
 

Kl. Łukasz Wójcik SDB 
Non stop talking 



str. 15 DUCHOWOŚĆ 

 Z wielką radością przyjęliśmy 
informację o zakończeniu prac nad 
polskim wydaniem pierwszego tomu 
„Źródeł Salezjańskich”, zawierające-
go dokumenty dotyczące księdza Bo-
sko i Jego dzieła.  

Tymi słowami rozpoczyna się 
pierwszy z dwóch tomów „Źródeł Sale-
zjańskich”  wydanych pod koniec 2016 
roku w Krakowie. Niedawno trafiły  
w ręce członków Rodziny Salezjańskiej  
i powoli zasilają biblioteki oraz półki 
wspólnot, a także osób świeckich zwią-
zanych z Towarzystwem Salezjańskim. 
Z czasem pewnie i inne osoby spoza 
„kręgów” będą sięgać do źródeł ducho-
wości salezjańskiej.  

Sam pomysł wydania materia-
łów, które zostały po księdzu Bosko, od 
dawna był obecny w Zgromadzeniu 
Salezjańskim, lecz tak naprawdę nabrał 
on kształtu podczas Kapituły General-
nej 26. w 2008 r. ówczesny Przełożony 
Generalny ks. Pascual Chávez Villanu-
eva, zadbał o wydanie w różnych języ-
kach podstawowych źródeł salezjań-
skich. Pierwsze, włoskie wydanie 
„Źródeł Salezjańskich” trafiło sześć lat 
później – w 2014 r. do uczestników  
Kapituły Generalnej 27.. 

Wśród odbiorców premierowej 
wersji byli uczestniczący w tej Kapitule 
polscy inspektorzy, którzy podjęli wów-
czas decyzję o tłumaczeniu i przełoże-
niu na nasz język tej pozycji książkowej. 
Koordynację prac powierzono lądzkie-
mu Centrum Duchowości Salezjańskiej 
(CDS) z ks. Zenonem Klawikowskim na 
czele, a przekład tekstów zlecono  
zespołowi tłumaczy, który składał się 
głównie z salezjanów. O druk zadbała 
Poligrafia Towarzystwa Salezjańskiego 

w Krakowie. Po ponad dwuletniej pra-
cy ze strony tłumaczy, redaktorów 
oraz... lądzkich alumnów WSDTS, któ-
rzy często pomagali ks. Zenonowi  
w edytowaniu tekstu podczas wtorko-
wej pracy w CDS-ie. Finalnie, „Źródła 
Salezjańskie” trafiły do naszych zaso-
bów na początku 2017 r. 

W momencie otrzymania  
solidnie wykonanych, dwóch zielonych 
książek rodzi się pytanie: co jest w tych 
ładnych buchach? Oba tomy zawierają 
teksty źródłowe, które za sprawą przy-
pisów i dopowiedzeń autorów prezen-
tują w sposób czysty i przejrzysty kon-
tekst historyczny, pedagogiczny  
i wychowawczy życia oraz działalności 
ks. Bosko. Od razu też trzeba napisać 
otwarcie, jak czytamy we wprowadze-
niu, że tej książki nie da się czytać od 
przysłowiowej „deski do deski”. Raczej 
należy koncentrować się na interesują-
cych nas zagadnieniach. Żeby to było 
możliwe, redaktorzy oryginalnej wersji 
podzielili tekst na cztery, podstawowe 
grupy: pisma ks. Bosko o charakterze 
historycznym; teksty odnoszące się do 
wychowania i szkoły; dokumenty na 
temat życia duchowego; pisma biogra-
ficzne i autobiograficzne. Uporządko-
wanie tekstów, chronologia oraz wstę-
py pozwalają na lepsze ich zrozumie-
nie przez czytelników chcących przy-
bliżyć sobie postać jak i realia życia 
Świętego Wychowawcy z Turynu. 
 Zapraszamy do lektury! 

 

Kl. Krzysztof Słapczyński SDB 
Sportowiec i poliglota w jednym 

Źródła Salezjańskie 
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 Miesiąc maj obfitował w wiele 
różnych wydarzeń. Każda z salezjań-
skiej inspektorii w Polsce, zorganizo-
wała jakieś wydarzenie, mające na 
celu zapewnienie dużej ilości młodzie-
ży miłe spędzenie czasu oraz przybli-
żenia do Boga. Inspektoria Pilska zor-
ganizował tzw. „Savio”, Inspektoria 
Wrocławska „Pim”, Inspektoria Kra-
kowska „Savionalia” a Inspektoria 
Warszawska tzw. „ISA”. Każde z tych 
wydarzeń, było zorganizowane na 
najwyższym poziomie, tak, aby mło-
dzież chciała pojechać na taki wyjazd 
jeszcze raz.  Majowe akcje były oka-
zją, do służenia młodym ludziom. By-
ły okazją, aby prowadzić ich przez 
życie do Boga.  
Ponieważ każda z Inspektorii ma 
swoją specyfikę, warto zapoznać się  
z poszczególnymi akcjami. 
 Inspektorialne Spotkanie Ani-
matorów „ISA” zorganizowane przez 
Inspektorię Warszawską, odbyło się  
w dniach od 28 kwietnia do 1 maja.  
Było to spotkanie głównie dla liderów  
z salezjańskich oratoriów. Zjechało się 

aż 160 osób.  Spotkanie było przepeł-
nione wspólną modlitwą, formacją  
i zabawą.  Całe wydarzenie odbyło pod 
szczególnym patronatem Błogosławio-
nej Piątki Poznańskiej oraz św. Jana 
Bosko. 

 „Savionalia” zorganizowane 
przez Inspektorię Krakowską miały 
miejsce w dniach od 7 do 9 maja. 
Uczestników było aż 850. Całe spotka-
nie było przebogate w wspólne tańce, 
śpiewy, spotkania, zawody, modlitwę, 
rozmowy oraz wiele, wiele innych. Już 
pierwszego dnia obyło się spotkanie 
modlitewne wszystkich uczestników, 
które było przepięknym otwarciem ca-
łego trzydniowego spotkania. 8 maja 
miały miejsce dwie ogromne atrakcje 
dla młodzieży. Pierwszą z nich była 

wspólna ewangelizacja 
w Krakowie. Młodzież 
była podzielona na gru-
py, które rozeszły się 
po całym Krakowie  
i w poszczególnych 
jego miejscach starali 
się zaprezentować 
swoją wiarę oraz ra-
dość dając świadectwo 
o przywiązaniu do Je-
zusa. Drugą atrakcją  
w tym dniu był koncert 
„Nieśmiertelni”, pod-
czas którego grały ta-

Majowe akcje – służba młodzieży 
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kie gwiazdy jak „Maleo Reggae Roc-
kers” czy zespół „NiemaGotu”. 9 maja, 
ostatniego dnia imprezy, młodzież 
wspólnie bawiła się tańcząc i śpiewając, 
po czym zakończyli całe wydarzeni 
wspólną Mszą świętą.  
  
 
 
 

 „Pim” organizowany przez In-
spektorię Wrocławską po raz 37, odbył 
się w dniach od 30 kwietnia do 3 maja. 
„Pim” – czyli pielgrzymka ministrantów 
do sanktuarium Maryjnego w Twardo-
górze. Na to wydarzenie przyjechało 
ponad 500 ministrantów. Patronami 
tego wydarzenia byli błogosławieni 
młodzi męczennicy z Poznania. Na 
początku wyjazdu odbył się tradycyj-
ny „Marsz Radości” do sanktuarium 
Matki Bożej. To wydarzenie było w 
pełni wypełnione we wszelkiego ro-
dzaju konkurencje sportowe, których 
było aż 30. Oprócz sportu, nie brako-
wało wieczornych nabożeństw, spo-
tkań formacyjnych, konkursów wie-
dzy oraz wspólnej Eucharystii. 
 
 „Savio”, czyli Ministranckie 
święto Dominika Savio w Dębnie odby-
ło się od 28 do 30 kwietnia. Było to 
wspólne spotkanie ministrantów z pół-
nocnych rejonów Polski. Całe spotkanie 
rozpoczęło się wspólną Eucharystią, 
potem nastąpiły rozgrywki i turnieje 

sportowe, a między nimi  bieg o Puchar 
Św. Dominika Savio. Gwiazdą spotka-
nia był Ireneusz Krosny, znany na całą 
Polskę aktor uprawiający pantomimę 
komiczną. Ostatniego dnia zjazdu od-
była się Eucharystia i mecz piłki nożnej: 
salezjanie kontra ministranci. Mecz był 
bardzo wyrównany, jednakże po rzu-
tach karnych zwyciężyła drużyna mini-
strantów.  Turniej zakończyło oczywi-
ście uroczyste rozdanie nagród.  
Każdy z tych zjazdów posiadał swoją 
specyfikę i dzięki temu młodzieży zo-
stało ukazane szerokie spektrum możli-
wości i wyboru atrakcyjnego spędzenia 
czasu. Mogli wybrać wyjazd, który się 
im najbardziej podobał. Każdy z tych 
zlotów cieszył się  dużym zaintereso-
waniem, a to stworzyło możliwość 
przekazania młodzieży różnych treści 
formacyjnych, szansą dawania im 
cząstki siebie i okazją do wypełnienia 
wezwania Chrystusa, które podjął św. 
Jan Bosko, a teraz czynią to jego  
duchowi synowie – salezjanie. 

Kl. Michał Wiśniewski SDB 
Gimnazjalista w sutannie 
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 Ksiądz biskup Antoni Baraniak 
jest bardzo ważną postacią dla nas - 
salezjanów, ale przede wszystkim dla 
nas - Polaków. Osoba cicha, pokorna, 
nie rzucająca się w oczy, zawsze 
w cieniu swoich przełożonych. Zapo-
mniany przez państwo, historię. Jego 
postać powraca w momencie, kiedy 
postaci takie jak: Inka, rotmistrz Pi-
lecki, Zagończyk, zaczynają wyłaniać 
się z ciszy zapomnienia. W tej grupie 
niezłomnych, walczących o wolną 
Polskę pojawia się zakonnik, który 
kocha młodzież i młodzież kocha jego 
samego.  
 Antoni Baraniak urodził się  
1 stycznia 1904 r. w Sebastianowie  
w województwie wielkopolskim, w ro-
dzinie wielodzietnej jako 4. dziecko 
spośród jedenaściorga rodzeństwa. 
Chrzest przyjmuje dziewięć dni po na-
rodzinach, a pierwszą komunię świętą 
1915 r. 23 maja.  Jako trzynastoletni 
chłopak zaczyna naukę w Zakładzie 
Salezjańskim w Oświęcimiu. Odznaczał 
się wielką gorliwością i zapałem do na-
uki. Jako szesnastoletni gimnazjalista 
zafascynował się postacią św. Jana Bo-
sko. Tę fascynację postanowił rozwijać 
w Zgromadzeniu Salezjańskim. Pierw-
szym etapem formacji salezjańskiej jest 
nowicjat. Antoni wstąpił do niego 
w 1920 r. w Kleczy Dolnej, miejscowo-
ści położonej koło Wadowic. Rok po 
wstąpieniu do nowicjatu złożył pierw-
sze śluby zakonne na trzy lata. Uroczy-
stość ta miała miejsce 28 lipca 1920 r. 
Dzień później wyjechał wraz z innymi 
klerykami do studentatu filozoficznego 

w Krakowie na Łosiówce. W tym miej-
scu podobnie jak w nowicjacie, kleryk 
Antoni przewyższał kolegów pod 
względem zdolności i zapału do zdoby-
wania wiedzy. Cieszył się również za-
ufaniem i uznaniem u przełożonych. 
Miał zdolności do nauk ścisłych 
(szczególnie do matematyki) i języków 
obcych. Po studiach filozoficznych ko-
lejnym etapem formacji początkowej 
jest asystencja. Ksiądz Inspektor posłał 
kl. Baraniaka do nowicjatu. Tak dobrze 
wykonywał swoje obowiązki asystenta, 
że został tam na jeszcze jeden rok.  
W tamtych czasach asystencja trwała 
trzy lata, więc na trzeci rok kleryk Anto-
ni trafił do Warszawy do zakładu im. ks. 
Jana Siemca na Powiślu. Po trzyletniej 
asystencji kl. Baraniak został skierowa-
ny na studia teologiczne do Rzymu na 

„Niezłomny biskup, kapłan, salezjanin – Antoni Baraniak” 
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Papieski Uniwersytet Gregoriański. 
Studia teologiczne trwały cztery lata. 
W trakcie tych studiów przyjął świece-
nia kapłańskie. Uroczystość odbyła się 
3 sierpnia 1930 r., a święceń udzielił 
kard. Adam Sapieha. Od tego momen-
tu zaczął cichą posługę u boku najważ-
niejszych hierarchów Kościoła w Pol-
sce. Od 1933 roku był sekretarzem i ka-
pelanem Prymasa Polski kard. Augusta 
Hlonda. Po śmierci Prymasa, wybrano 
jego zastępcę, kard. Stefana Wyszyń-
skiego, który również mianował ks. An-
toniego Baraniaka swoim kapelanem  
i sekretarzem. W 1951 r. został miano-
wany biskupem pomocniczym archidie-
cezji gnieźnieńskiej, a święceń bisku-
pich udzielił mu kard. St. Wyszyński. 
W nocy z 25 na 26 września 1953 r. zo-
stał aresztowany przez Służbę Bezpie-
czeństwa. Warto zaznaczyć, że Prymas 
nie wiedział, iż wraz z nim aresztowano 
dyrektora jego sekretariatu. W chwili 
aresztowania przekazywał bp. Barania-
kowi wszystkie informacje potrzebne 
do kierowania diecezją. Chciał żeby go 
zastąpił, nie wiedział, że za chwilę se-
kretarz będzie także aresztowany. Po 
trzech latach, w 1956 r. został zwolnio-
ny z więzienia. Wymęczony, skatowa-
ny, schorowany, po 145 przesłucha-
niach, wychodzi z mokotowskiego wię-
zienia jako bohater. Nie zdradził, niko-
go nie wydał. Pracownikom SB był po-
trzebny do wytoczenia pokazowego 
procesu Prymasowi Polski, ale podstęp 
się nie powiódł. Bp. Baraniak wiedział 
bardzo wiele, miał bardzo dobrą pa-
mięć, do nazwisk i dat, ale nie ugiął się 
pod presją katów z SB. W 1957 r. zosta-
je mianowany przez papieża Piusa XII 

ordynariuszem archidiecezji poznań-
skiej. Umiera po długotrwałej chorobie 
w dniu 13 sierpnia 1977 r.  
 Bardzo trudno w krótkim tekście 
opisać życie i zasługi dla Polski bp.  
Antoniego Baraniaka. Zachęcam do 
poszerzania swojej wiedzy i znajomości 
tego wielkiego Polaka i patrioty. Warto 
też modlić się o jego rychłą beatyfika-
cję. Kościół i Polska potrzebują takiego 
orędownika w niebie. Petycję w spra-
wie pośmiertnego odznaczenia abp 
Antoniego Baraniaka wysokim odzna-
czeniem państwowym można kierować 
na adres autorki filmu pt. „Żołnierz Nie-
złomny Kościoła”: Jolanta Hajdasz,  
ul. Łagowska 56, 60-456 Poznań 
 

Kl. Bartosz Balcerzak SDB 
Multiinstrumentalista, potrafi 
grać nawet na szafce nocnej zwa-
nej „cajón” (czyt. kahon) 
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          Klasztor pocysterski w Lądzie,  
w którym mieści się salezjańskie se-
minarium (od 1921 r. Małe Semina-
rium Duchowne – NSD, a od 1952 r. 
Wyższe Seminarium Duchowne To-
warzystwa Salezjańskiego – WSD 
TS), to oprócz pięknych zabytków 
architektury, malarstwa, rzeźby, reli-
kwii i piśmiennictwa, także historia 
osób, które w tym miejscu wypełniały 
swój czas modlitwą, pracą, cierpie-
niem, wychowywaniem i formowa-
niem innych do życiowych zadań. 
Wiele z tych osób zostało upamiętnio-
nych choćby w oratorium św. Jakuba, 
Sali Opackiej, na obrazach Adama Swa-
cha OFM (1668-1747), w kapitularzu, na 
polichromiach Wilhelma Neunhertza 
(1689-1749) w kościele lub obrazach 
fundowanych z różnych okazji, upa-
miętniających ważne historyczne wy-
darzenia. Te cenniejsze zebrano w jed-
nym miejscu, nazwanym galerią, aby 
wyeksponować je dla dzieci, młodzieży 
oraz zwiedzających. Niektóre, ponie-
waż nieuchronnie biegnący czas nie jest 
ich sprzymierzeńcem, poddano grun-
townej renowacji, inne czekają na od-
świeżenie i przywrócenie im dawnego 
blasku. 
 W celu uzupełnienia tego zbioru, 
w ostatnim czasie nasza galeria wzbo-
gaciła się o kolejne wizerunki. Przedsta-
wiają one postaci z dalekiej historii, 
które Opatrzność Boża połączyła  
z lądzkim klasztorem, a które na tle 
swej epoki wyróżniały się głęboką wia-

rą, przywiązaniem do kultury i tradycji 
katolickiej, miłością do ojczyzny i tro-
ską o innych. Pierwsza z nich to  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarosław Bogoria Skotnicki  
(1276-1376), arcybiskup gnieźnieński, 
postać ogromnie zasłużona dla Kościo-
ła i Polski. Jednym ze znanych faktów z 
jego życia jest decyzja o oddaniu królo-
wi Kazimierzowi Odnowicielowi kosz-
towności katedry gnieźnieńskiej, aby 
wesprzeć odbudowę Królestwa Pol-
skiego. Po długim, pobożnym życiu, 
wiosną 1374 r., przeniósł się z Gniezna 
do klasztoru w Lądzie, gdzie oddawał 
się przez dwa lata pokucie i modli-
twom, żyjąc z cystersami jak brat po-
śród braci – jak czytamy w „Kronikach 
słynnego Królestwa Polskiego” mistrza 
Jana Długosza.  
 
Druga postać to Hans Brask  
(1464-1538), szwedzki biskup, człowiek 
o szerokim nowożytnym umyśle, głę-
bokiej pobożności, który za wierność 
papieżowi i opór przed wprowadza-

Nowe obrazy w lądzkim klasztorze 
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niem w Szwecji protestantyzmu został 
zesłany na banicję przez swego dotych-
czasowego przyjaciela króla Gustawa 
Wazę. Przebywając u cystersów w Oli-
wie, podtrzymywał kontakty z ojczy-
zną, pisał listy pasterskie i wspierał w 
wierze katolickiej swoich wiernych w 
diecezji Linköping. Udając się na synod 
w Mantui (1537) zatrzymał się u cyster-
sów w Lądzie, gdzie przeszedł do domu 
Ojca Niebieskiego. Był wybitnym, 
ostatnim biskupem – Szwedem Kościo-
ła w Szwecji przed reformacją. Na na-
stępcę trzeba było czekać 460 lat (P. 
Stobaeus).  
 
Trzecia postać to Krzysztof Antoni 
Szembek (1667-1748), biskup poznań-
ski, włocławski, opat benedyktynów  
w Mogilnie i Tyńcu, arcybiskup gnieź-
nieński, Prymas Polski i legat papieski, 
kawaler Orderu Orła Białego. Doświad-
czony hierarcha i dyplomata, fundator 
wielu dzieł charytatywnych i szpitali. 
Kroniki piszą o nim sancta anima 
(święta dusza). Mimo znacznych do-
chodów, nie gromadził pieniędzy, ale 

rozdawał je ubogim, a gdy zabrakło ich 
w skarbcu, rozdawał srebra stołowe (K. 
Śmigiel). W lądzkim kościele, wzniesio-
nym w barokowym stylu w XVII w. wg 
planów Józefa Belottiego, którego bu-
dowę na początku XVIII w. kontynu-
ował włoski architekt Pompeo Ferrari, 
znajduje się pięknie zdobiony ścienny 
medalion będący świadectwem konse-
kracji odnowionego kościoła dokonanej 
przez prymasa Szembeka w 1743 r. 
Przypomina o tym nowy obraz w gale-
rii . 
Równolegle do dzieła upamiętniania 
opisanych postaci, powstaje cykl obra-
zów przedstawiających salezjanów, 
którzy w zbliżającym się 100-leciu opie-
ki synów ks. Bosko nad tym historycz-
nym miejscem odcisnęli znamię obec-
ności i przyczynili się do trwania i świet-
ności Pomnika Historii Kultury Polskiej, 
jakim jest lądzki klasztor. Ale o tym 

Ks. Mariusz  Chamarczuk SDB 
Pochodzi z  Czaplinka 
Od sześciu lat kontynuuje  
 formację w Lądzie 
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 Kiedy z perspektywy czterech 
lat formacji salezjańskiej patrzę na 
swoje powołanie, coraz wyraźniej wi-
dzę Boże prowadzenie zarówno na 
etapie wybierania tej drogi w okresie 
szkoły średniej, jak i podczas stawia-
nia pierwszych kroków najpierw jako 
nowicjusz, a później jako młody  
zakonnik. 
 Jestem wdzięczny Bogu, że  
w taki, a nie inny sposób pokazywał  
i pokazuje mi Swój plan na moje życie. 
To On dał mi dwie bardzo ważne 
wspólnoty, które pomagały mi roze-
znać powołanie. Pierwszą z nich jest 
moja rodzina. Rodzina wierząca, dla 
której Bóg i wiara są sprawami tak nor-
malnymi i oczywistymi, jak codzienny 
wschód słońca, czy herbata na śniada-
nie. Bóg obecny w codzienności,  
w rozmowie, w sytuacjach trudnych  
i radosnych. Na górskim szlaku w wa-
kacje, przy świętowaniu  urodzin, pod-
czas choroby, w obowiązkach – zaw-
sze. Rodzice nigdy mnie nie namawiali, 
a tym bardziej nie zmuszali do wiary, 
modlitwy, Mszy świętej. Pokazywali mi 
swoim przykładem, że Bóg jest, kocha 
mnie, a ja mogę z nim rozmawiać pod-
czas modlitwy. Rozmawialiśmy o Nim, 
wspólnie się modliliśmy… W tej atmos-
ferze Bóg miał warunki do tego, żeby 
do mnie mówić. Drugą wspólnotą był 
Ruch Światło-Życie, w którym miałem 
przyjaciół w moim wieku. Dzieliliśmy 
się wspólnie wiarą, modliliśmy się, ra-
zem formowaliśmy się. Formacja  
w Ruchu Światło-Życie prowadzi od 
ewangelizacji przez zrozumienie czym 
jest chrześcijaństwo, do pojęcia odpo-
wiedzialności za wspólnotę Kościoła.  
W tej wspólnocie zrozumiałem, że Bóg 

oczekuje ode mnie, że jako salezjanin, 
podzielę się z innymi tym, co otrzyma-
łem. 
 Moja rodzina i wspólnota stwo-
rzyły dobre warunki do rozeznawania 
powołania, jednak proces  ten ostatecz-
nie zawsze odbywa się między człowie-
kiem, a Bogiem, w bardzo osobistej 
relacji. Doświadczyłem tego wyraźnie 
podczas modlitwy, w chwilach ciszy, 
uczestnicząc w Eucharystii oraz pod-
czas rozważania Pisma świętego. Te 
momenty były dla mnie najważniejsze 
w rozeznawaniu powołania i to właśnie 
wtedy słyszałem Boże wezwanie,  
i wiem, że inne wydarzenia nie przeko-
nałyby mnie wystarczająco mocno do 
tej drogi. 
 Dziś, po roku nowicjatu i trzech 
latach ślubów zakonnych, dziękuję Bo-
gu za to, co dla mnie przygotował, jak 
wszystko poukładał. Dziękuję Jemu, że 
mogłem przeżyć trzy lata w postnowi-
cjacie w Lądzie, rozwijać tutaj swoje 
powołanie, wzrastać w wierze, uczyć 
się salezjańskiej obecności wśród mło-
dzieży, budować wspólnotę i poznawać 
siebie. Wychodzę z Lądu mocniejszy  
i bogatszy o wiele nowych doświad-
czeń. Jestem szczęśliwy. Czuję się po-
trzebny ludziom, szczególnie młodym. 
Chcę dzielić się z nimi moim najwięk-
szym szczęściem, czyli poznaniem Je-
zusa Chrystusa, bo tylko On jest sen-
sem życia! 

Pan Bóg jest dobry! 

Kl. Michał Cebulski SDB 
Niezastąpiony producent stron 
internetowych 
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Kronika seminaryjna 

11 marca – IV Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Rektora Wyższego 
Seminarium Duchownego Towarzy-
stwa Chrystusowego dla Polonii  
Zagranicznej 2017 
 Turniej halowej piłki nożnej zo-
stał zorganizowany przez Towarzy-
stwo Chrystusowe dla Polonii Zagra-
nicznej w Poznaniu. W zawodach 
wzięło udział 10 zespołów reprezentu-
jących różne części Polski oraz goście 
specjalni – białoruscy lektorzy i księża 
z Mińska. Były obecne seminaria die-
cezjalne i zakonne, a wśród nich sale-
zjanie z Lądu. Zawody zostały zorga-
nizowane na wysokim poziomie  
i przebiegły w miłej atmosferze. Sale-
zjanie z Lądu znaleźli się w klasyfikacji 
końcowej na czwartym miejscu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-5 marca – Salezjańska Szkoła 
Modlitwy  
 W naszym seminarium miały 
miejsce zajęcia i warsztaty w ramach 
Salezjańskiej Szkoły Modlitwy, zor-
ganizowane przez Centrum Ducho-
wości Salezjańskiej. Uczestnikami 
tego formacyjnego spotkania byli 
dwaj salezjanie – diakoni, siostry 
salezjanki, salezjanie współpracow-
nicy oraz rodzince nowicjusza, ogó-
łem jedenaście osób. Centralnym 
punktem każdego dnia była Msza 
święta. Uczestnicy spotkali się rów-
nież na adoracji Najświętszego  
Sakramentu połączonej z nabożeń-
stwem uwielbienia. W trakcie trwa-
nia szkoły modlitwy prelegenci przy-
bliżali uczestnikom treści związane  
z modlitwą.  
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miejsc związanych z historią. Tegorocz-
na wycieczka była bardzo urozmaicona. 
Uczestnicy zwiedzili między innymi 
klasztory pocysterskie w Trzebnicy oraz 
w Henrykowie. Był również czas na 
zwiedzanie miasta tysięcy mostów – 
Wrocławia .  

 
7-8 kwietnia – Ekstremalna Droga 
Krzyżowa 

 W nocy z 7 na 8 kwietnia sześciu 
alumnów i dwie siostry salezjanki z 
Dobieszczyzny wzięło udział w Eks-
tremalnej Drodze Krzyżowej. Trasa 
liczyła 48 kilometrów, które musieli 
pokonać uczestnicy w cieniu nocy, 
chłodzie i zmęczeniu. Kl. Michał Ce-
bulski uczestnik tegorocznej Drogi 
Krzyżowej pisze: „Nie da się opisać 
dokładnie przeżyć z tej wędrówki, dla 
każdego była ona osobistym do-
świadczeniem Pana Boga, modlitwą, 
rozmyślaniem, zmaganiem się z wła-
snymi ograniczeniami…”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 kwietnia – Diecezjalne Święto 
Młodych w Lądzie 

„Bądź jak chleb, nie jak kamień”. Pod 
tym hasłem młodzi z dekanatów: za-
górowskiego, golińskiego, słupeckie-
go i strzałkowskiego spotkali się  
w Lądzie na 32. Diecezjalnym Dniu 
Młodzieży. Organizatorem spotkania 
była parafia p.w. św. Apostołów Piotra 

12 marca – Wyjazd kulturalny  
 Alumni udali się na tak zwany 
„wyjazd kulturalny”. Najpierw poje-
chali do Czerwińska, aby obejrzeć 
Misterium Męki Pańskiej przygoto-
wane przez studentów i miejscową 
młodzież. Następnym punktem pro-
gramu była wizyta w Salezjańskim 
Ośrodku Misyjnym w Warszawie 
gdzie młodzi salezjanie mogli obej-
rzeć wystawę misyjną oraz wypić 
kawę z księżmi tam posługującymi. 
Ostatnim punktem wyjazdu było 
zwiedzanie Warszawy i powrót do 
Lądu. 
 

Marzec-kwiecień – 
rekolekcje wiel-

kopostne 
Wielki Post 
jest dla na-
szego semi-
narium in-
tensywnym 
o k r e s e m 

działalności 
d u s z p a s t e r -

skiej. Obok nor-
malnej nauki i pracy 

alumni pomagali przy głoszeniu reko-
lekcji w parafiach, szkołach i ośrod-
kach wychowawczych. 
  
25-26 marzec – Wyjazd przewodni-
ków  

 Pasja i rozwijanie swoich zainte-
resowań to ważne elementy życia 
alumnów seminaryjnej wspólnoty  
w Lądzie nad Wartą. Dlatego grupa 
siedmiu seminarzystów – przewodni-
ków po lądzkim pocysterskim klaszto-
rze – udała się wraz z ks. Markiem  
Babiczem, opiekunem koła, na wyjazd, 
który miał na celu poznanie ciekawych 

KRONIKA 
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i Pawła w Zagórowie. Salezjanie go-
ścili więc w tę niedzielę rzeszę mło-
dych, którzy przyjechali tu spotkać 
Chrystusa i św. Brata Alberta Chmie-
lowskiego – patrona roku. 
 
22-23 kwietnia – Konsulta Rodziny 
Salezjańskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W naszym seminarium odbyła się do-
roczna Ogólnopolska Konsulta Rodziny 

21 maja – Turniej w Piłkę Nożną o 
Puchar Wójta Gminy Lądek 
 Ośmiu alumnów wzięło udział  
w turnieju w piłkę nożną, który odbył 
się w Lądku. W rywalizacji brało udział 
dziesięć drużyn. Nasza reprezentacja  

KRONIKA 

Salezjańskiej. W spotkaniu wzięli udział 
inspektorzy, wikariusze inspektorialni  
i koordynatorzy, salezjanie i świeccy, 
Rodziny Salezjańskiej z czterech sale-
zjańskich inspektorii polskich, siostry 
inspektorki z obu inspektorii Córek Ma-
ryi Wspomożycielki z siostrami dele-
gatkami, odpowiedzialna regionalna 
Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. 
Bosko, siostry michalitki oraz wicege-
nerał michalitów. Podczas trwania kon-
sulty zastał odsłonięty portret arcybi-
skupa Antoniego Baraniaka, męczenni-
ka – salezjanina, sekretarza kard. Augu-
sta Hlonda i prymasa Stefana Wyszyń-
skiego, a później pełniącego funkcję 
metropolity poznańskiego, z okazji 40-
tej rocznicy jego śmierci. 

w klasyfikacji końcowej zdobyła 
czwarte miejsce. Także z naszej dru-
żyny został wytypowany najlepszy 
bramkarz turnieju i został nim kl. 
Krzysztof Słapczyński. Zawody prze-
biegły w miłej atmosferze. 
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27 maja – święcenia kapłańskie  
W lądzkim kościele odbyły się święce-
nia kapłańskie dwóch salezjanów  
z Inspektorii Pilskiej (dk. Przemysława 
Malinowskiego oraz dk. Andrzeja Wa-
sia) . Również tego dnia alumni z In-
spektorii Wrocławskiej udali się do 
Wrocławia na święcenia pięciu współ-
braci (dk. Macieja Michalaka, dk. Ma-
riusza Pupki, dk. Pawła Figury,  

dk. Michała Piecho-
ty, dk. Oskara Gasz-
ka), a Inspektoria 
Krakowska wyru-
szyła w daleką po-
dróż do Lublina, aby 
wziąć udział w uro-
czystościach świę-
ceń diakona Michała 
Libora należącego 
do tejże prowincji. 
Święcenia diakonów 
Patryka Szostkow-
skiego i Pawła 
S z c z e p a ń s k i e g o , 
należących do In-

spektorii Warszawskiej odbyły się w 
Ełku. Wszystkim neoprezbiterom ży-
czymy Bożego błogosławieństwa w 
pracy wychowawczo-duszpasterskiej. 

Kl. Mateusz Papierz SDB 
Gorliwie rozwija znajomość  
 języka angielskiego 

24maja – Uroczystość NMP Wspo-
możycielki Wiernych 
Do uroczystości Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych przy-
gotowywaliśmy się poprzez dziewię-
ciodniową nowennę, podczas której 
alumni dzielili się swymi refleksjami 
dotyczącymi tematyki Maryjnej po-
przez głoszenie okolicznościowych 
„kazań”. W samą uroczystość głównej 
patronki naszego zgromadzenia, 
wspólnota seminaryjna spotkała się 
na uroczystej Mszy Świętej, aby dzię-
kować Maryi za dar powołania i za 
opiekę nad naszym Towarzystwem. 
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10.06 

Centralne obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionej Piątki 
Poznańskiej  

15.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  

18.06 Festyn Parafialny w Lądzie  

19.06 Dzień skupienia  

23.06 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  

23.06 Zakończenie roku formacyjno-akademickiego  

23.06 Rozjazd na akcje wakacyjne  

01.09 
Zjazd powakacyjny i Msza święta za Przyjaciół  
i Wykładowców WSDTS w Lądzie  

08.09 Ponowienie profesji zakonnej  

30.09 Inauguracja roku formacyjno-akademickiego   

K
A

L
E

N
D

A
R

I
U

M
 

LENDA – Biuletyn Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą 
Adres redakcji: Redakcja Lendy WSD TS Ląd 101, 62–406 Lądek www.wsdts.pl / kontakt@wsdts.pl 
Redaktor wydania: kl. Mateusz Buczek SDB 
Korekta: Ks. Mariusz Chamarczuk SDB 
Okładka: kl. Dominik Nowak SDB 
Skład: kl. Dominik Nowak SDB 
Nakład: 850 egz. 
Druk: Zakład Poligraficzny Henryk Górowski TYPO–OFFSET, Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła  
Copyright © by Art. 43, Ląd 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów 
i zmiany tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. 

BGŻ PNB PARIBAS 83 1600 1084 1844 5366 5000 0003  

KALENDARIUM 




