
SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI NADANIA KATOLICKIEMU GIMNAZJUM 

MONTESSORI IMIENIA SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA 

 

Dzwonek, głoszący: „Wstańcie! Rozpoczyna się Najświętsza Ofiara” wypełnił swym dźwiękiem 

kościół Emaus oo. Zmartwychwstańców. Eucharystia była pierwszym, a dla wielu ze zgromadzonych 

– najważniejszym elementem tego dnia. Idąc za słowami św. Augustyna „Gdy Bóg na pierwszym 

miejscu, wszystko inne na swoim miejscu” właśnie od mszy Katolickie Gimnazjum Montessori w 

Krakowie rozpoczęło świętowanie nadania imienia Szkole. 

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, stając się patronem Szkoły, stali się jednocześnie patronem 

tego dnia. 

O. Prowincjał Zmartwychwstańców Wiesław Śpiewak przyznał, że wysoko Szkoła postawiła sobie 

poprzeczkę. I bardzo dobrze, bo tak trzeba, bo tak uczył np. św. Jan Paweł II w pamiętnej homilii na 

Westerplatte: „Wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni nie będą od was wymagać!” Wśród słów 

Kaznodziei pojawił się jeszcze jeden tekst, bardzo ważny, wspomniany jedynie, nie zacytowany. My 

zacytować możemy, chyba najbardziej odpowiadający chwili fragment: 

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 

Choć macie sami doskonalsze wznieść; 

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 

I miłość ludzka stoi tam na straży, 

I wy winniście im cześć! 

Adam Asnyk „Do młodych” 

 

I jeszcze jeden wiersz, również wspomniany przez o. Prowincjała, choć nie wprost, a raczej w 

nawiązaniu do repertuaru krakowskiej Piwnicy Pod Baranami, „Jeden z najlepszych tekstów o 

nadziei”:  

Miejmy nadzieję!... nie tę lichą, marną, 

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, 

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. 

I jeszcze dwie inne strofy tego samego wiersza, jakże bardzo przystające do nowych patronów 

Gimnazjum: 

Miejmy odwagę!... nie tę jednodniową, 

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, 

Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową 

Nie da się zepchnąć z swego stanowiska. 

 

Miejmy odwagę!... nie tę tchnącą szałem, 

Która na oślep leci bez oręża, 

Lecz tę, co sama niezdobytym wałem 

Przeciwne losy stałością zwycięża. 

Adam Asnyk „Miejmy nadzieję” 

Po mszy gimnazjaliści, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do Sali Kapitulnej. Brawami 

przywitano wymieniane kolejno przez panią dyrektor Agnieszkę Górecką znakomite osoby, które swą 

obecnością zechciały uświetnić tę niezwykłą uroczystość. 

Ojciec Damian Stachowiak, prefekt Katolickiego Gimnazjum Montessori wyjaśnił krótko, 

dlaczego właśnie Sprawiedliwi, dlaczego wpatrując się w takie wzorce, w taką niezwykłą, choć jakże 

codzienną odwagę, Gimnazjum chce kształtować charaktery młodych ludzi. 

Wprowadzenie o. Prefekta było wprowadzeniem do wystąpień gości, a zarazem nowych i już nieco 



bardziej znanych przyjaciół Szkoły. 

Pan prof. Aleksander Skotnicki, onkolog porównał osoby, które spotkał tego dnia podczas obchodu 

swojego szpitala, które spotyka na co dzień, czyli chorych na ostrą odmianę białaczki do Żydów 

podczas okupacji. Jedni i drudzy mają nad sobą wyrok śmierci. Jego zadaniem jest dać nadzieję 

chorym. To samo zadanie przyjęli podczas II wojny światowej Sprawiedliwi. Jakby znali 

sformułowane przez ś.p. profesora Aleksandrowicza 11 przykazanie: nie będziesz odbierał nadziei 

bliźniemu swemu. 

Bo przecież nadzieja umiera ostatnia i doprowadza np. do takich spotkań, jak to – wspomniane 

przez prof. Skotnickiego - spotkanie po 60 latach dwóch kobiet, Polki i Żydówki, serdecznych 

przyjaciółek, które na ponad pół wieku rozdzieliła wojna. 

Pan dr Jarosław Gowin w krótkiej, ale jakże ciepłej wypowiedzi wspomniał swój wykład jaki 

wygłosił do pierwszej, a obecnie trzeciej klasy dwa lata temu. Już wtedy uznał to miejsce za  

niezwykłe. Przyznał, że jest szczęśliwy, iż Gimnazjum w osobie p. Dyrektor nazwało go swoim 

przyjacielem. 

Przygotowując się do uroczystości nadania Szkole imienia, dyrekcja i nauczyciele, a wraz z nimi 

uczniowie odkryli pewnego dnia, jak niezwykłych mają patronów, bo patronów, których mogą 

zaprosić w dniu święta Szkoły. Jaka inna placówka ma taką możliwość? 

Tego dnia w sali kapitulnej usiadły skromnie dwie panie Sprawiedliwe Wśród Narodów Świata: 

pani Maria Nowak i pani Mirosława Gruszczyńska. Jedna z nich, pani Maria zgodziła się podzielić z 

młodzieżą i gośćmi swoimi wspomnieniami. 

Opowiedziała, jak jej przyjaciółka, Żydówka poszła do getta razem z rodzicami i bratem. Nie 

chciała pozostać na aryjskiej stronie, nie chciała zostawić rodziny. Kiedy jednak została sama, bo jej 

rodzinę wywieziono do Bełżca, zdecydowała się przyjąć pomoc przyjaciółki. Pani Maria wraz ze 

znajomym studentem drugiego roku medycyny, którzy na terenie krakowskiego getta handlował 

wyprodukowanym przez siebie mydłem, zorganizowała lewe papiery, pomogła koleżance nie wrócić 

po pracy do getta, zorganizowała przejazd do Warszawy. Koleżanka, pracująca po wojnie w Orbisie, 

została kiedyś w Izraelu. Tam opowiedziała w Yad Vashem swoją historię. Kiedy pani Maria 

potwierdziła ją, otrzymała medal. Nie czuje się bohaterem. Uważa, że każdy zrobiłby to samo!  

Dwie Panie Sprawiedliwe otrzymały od uczniów Gimnazjum kwiaty oraz słowa, że młodzi ludzie 

dumni są, mogąc takie osoby naśladować. 

Poruszające świadectwo dał również pan dr Wiktor Bodnar, „dziecko holokaustu”. Opowiedział o 

księdzu Adolfie Żółczyńskim, proboszczu parafii w gminie Wołosów, który pomógł jego ojcu, babci i 

jemu samemu, nie oczekując w zamian żadnych pieniędzy, mimo że jako bogaci Żydzi ze 

Stanisławowa gotowi byli mu zapłacić. Kapłan bał się, ale był szczęśliwy, że wobec panującego 

powszechnie zła, może zrobić coś dobrego. Jakiś czas później ks. Adolf został zadenuncjowany. 

Gestapo przesłuchiwało go przez dwa tygodnie. Cucony przez towarzyszy w celi, modlił się za 

oprawców i dziękował Bogu, że może mieć udział w takim cierpieniu. Nie wydał – czego żądali od 

niego gestapowcy - żadnego uratowanego przez siebie Żyda. Po dwóch tygodniach został zakatowany 

na śmierć. 

Treściwe, ale również bardzo ciepłe słowa zgromadzeni usłyszeli od pana Artura Paska, 

reprezentującego krakowskie Kuratorium. Pan Artur przyznał, że po raz pierwszy widzi taką 

uroczystość, choć był już na wielu.  

Ojciec Wojciech Mleczko przeczytał list prorektora PAT, który, przepraszając za swą nieobecność 

spowodowaną wcześniej zaplanowanymi obowiązkami, w pięknych słowach zwrócił się do 

społeczności szkolnej. 

Aktu nadania imienia dokonali: o. Prowincjał Zmartwychwstańców, pan Artur Pasek jako 

przedstawiciel kuratorium, oraz pani Agnieszka Górecka reprezentująca ciało nadzorcze Szkoły, czyli 

Fundację Wspierania Idei Marii Montessori ZIARNKO MAKU. 



Zabrzmiały słowa: 

„Nadaję Katolickiemu Gimnazjum Montessori (…) zaszczytne imię...”, a z tablicy, która 

następnego dnia zawisła nad wejściem do Katolickiego Gimnazjum Montessori im. Sprawiedliwych 

Wśród Narodów Świata opadła zasłona. 

Wobec tej nowej rzeczywistości uczniowie klasy pierwszej złożyli swoje ślubowanie: 

…z całego serca i ze wszystkich sił ślubuję: 

- szukać Prawdy  

- czynić Dobro  

- zdobywać Wiedzę i Mądrość  

- szanować Wolność własną i innych  

- we wszystkim tym nigdy nie ustawać  

Tak mi dopomóż Boże,  

Ojcze Wszechmogący. 

Tę niezwykle uroczystą część święta zakończył hymn szkoły, wykonany tego dnia po raz pierwszy: 

 

Gdy do drzwi zapuka człowiek 

Otulony w ciemną noc 

Czy za drzwiami zamkniętymi 

Zgodzisz się na zło? 

 

Ref.: Co zrobię ja, co zrobisz ty, 

Gdy cały świat stanie u drzwi? 

Co zrobisz ty, co zrobię ja, 

Aby ocalić cały świat? 

 

Gdy do drzwi zapuka człowiek 

Drżący jak zraniony ptak 

Czy, ratując jego życie, 

Uratujesz świat? 

 

Nie odwrócę się od bólu 

Nie odwrócę się od łez 

Nie odwrócę się od ludzi 

Nad którymi śmierć. 

 

Choćby wszyscy dookoła 

Odrzucili także mnie 

Od słabego, od bitego 

Nie odwrócę się. 

 

Na część artystyczną przygotowaną głównie przez uczniów Gimnazjum złożyły się: 

- Dwie piosenki „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty oraz „Wznieś serce nad zło” Ryszarda 

Rynkowskiego,  

- Przedstawienie przygotowane przez uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej Montessori pod 

kierunkiem pana Marka Pasiecznego „Ziarnko Maku”, oparte na wierszu Czesława Miłosza, 

- Film, przygotowany przez uczniów trzeciej klasy Gimnazjum, w którym najpierw sonda uliczna 

przekonała nas, iż znajomość kim są Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata mogłaby być większa 

między mieszkańcami Krakowa, a następnie jeden z gości, a zarazem przyjaciół Gimnazjum 



Montessori, pan Mateusz Szpytma wyjaśnił czym jest ta idea, by nagradzać medalem osoby, które z 

narażeniem życia swojego, swoich bliskich, ratowały bezinteresownie ludzi pochodzenia 

żydowskiego. 

Mocnym akordem, kończącym oficjalną część uroczystości, było pantomimiczne przedstawienie 

„To co ludzkie, to co człowiecze” przygotowane przez dużą grupę uczniów z wszystkich trzech klas 

Gimnazjum. 

Ten czas pełen wrażeń, ważnych słów, mocnych obrazów, zakończył się w refektarzu o.o. 

Zmartwychwstańców, przy zastawionych stołach, wśród nieoficjalnych już, ale równie ważnych 

rozmów. 

 


