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Pierwszy dzień spotkania (piątek) rozpoczął się - jak co roku - od zbiórki przybyłych członków Rodziny 

Szkół Jadwiżańskich obok hotelu Royal – w pobliżu Wawelu, o godzinie również niezmiennej: 16.15. 

Potem wszyscy autokarem udaliśmy się do Opactwa OO. Cystersów w Krakowie Mogile. Tam powitał nas 

brat Jacek Rubinkowski - młody zakonnik.  

 

Rozpoczęła się nasza wspaniała uczta duchowa. Przewodnik oprowadził nas po Opactwie. Na początku 

zobaczyliśmy krużganki klasztorne, fraternię, czyli dawne miejsce pracy braci zakonnych i osób świeckich 

– obecnie kaplica.  

 

 

   Zegar słoneczny w krużgankach Opactwa                                 Fraternia – obecnie kaplica  

 

Brat Jacek bardzo barwnie opowiedział nam historię powstania pierwszej reguły zakonnej i założenia 

zakonów w ogóle. Z dużym zaangażowaniem przedstawił bardzo dokładną historię powstania zakonu 

Cystersów, w tym także Opactwa w Mogile. Oprowadzający nakreślił również sytuację społeczno – 

gospodarczą i religijną panującą w tych czasach na świecie.  

Zobaczyliśmy refektarz z pięknymi portretami założycieli Zakonu Cystersów: św. Roberta z Molesme, 

św. Bernarda z Clairvaux i św. Stefana Hardinga. 

 

Następnym punktem naszego zwiedzania był kapitularz – miejsce, gdzie wszystko się zaczyna i wszystko 

się kończy. Brat Jacek wyjaśnił, że tutaj odbywają się uroczystości przyjęcia kandydatów do postulatu, 

potem nowicjatu i wreszcie tutaj kandydaci składają swoją czasową profesję. W kapitularzu odbywają się 

ważne spotkania, podczas których podejmowane są ważne decyzje dotyczące Opactwa – uczestniczą 

w nich bracia, którzy złożyli już śluby wieczyste. Tutaj także spoczywają zwłoki zmarłych braci 

zakonnych przed przeniesieniem ich do kościoła na Mszę św. pogrzebową – to oznacza, że tutaj wszystko 

się kończy. Ciekawostką jest fakt, że w kapitularzu każdy brat zakonny ma swoje stałe miejsce.  

 

Z kapitularza zostaliśmy zaprowadzeni do wspaniałej biblioteki gotyckiej. Aż trudno uwierzyć, że na 

własne oczy, choć w półmroku, który panował w głównym pomieszczeniu biblioteki, z bliska mogliśmy 

zobaczyć tyle wspaniałych i tak leciwych dzieł.  

 



 
 

     Pierwsze pomieszczenie biblioteki Cystersów 

     – tutaj mogliśmy robić zdjęcia. 

 

Dzięki uprzejmości Brata Jacka mogliśmy obejrzeć 

dokument wydany w 1386 roku przez Władysława 

Jagiełłę z niesamowitą oryginalną pieczęcią króla. 

Dokument sporządzony został na papirusie. Widzieliśmy 

go w poskładanej postaci, ponieważ brat Jacek bał się go 

rozłożyć. Niebawem dokument ten będzie poddany 

renowacji. 
Kaplica łaskami słynącego Pana Jezusa Mogilskiego 

 

Widzieliśmy również z bliska pisany ręcznie w XIV wieku brewiarz. Na koniec udaliśmy się w centralne 

miejsce Opactwa – do Bazyliki, gdzie w kaplicy cudownej figury Pana Jezusa Ukrzyżowanego, gdzie 

O. Bartłomiej Rodziewicz odprawił dla nas Mszę św. z pięknym kazaniem. Po Mszy mieliśmy możliwość 

adorowania relikwii Krzyża Świętego. 

Figura łaskami słynącego Pana Jezusa Mogilskiego jest otoczona wielka czcią. Wg legendy, została ona 

w XIII wieku wyłowiona z Wisły. Jej charakterystyczną cechą są prawdziwe, ludzkie włosy, 

przytwierdzone do drewnianej rzeźby. O wyproszonych za Jej przyczyną cudach świadczą ogromne ilości 

wotów, które się tam znajdują, pomimo kradzieży ich znacznej części w 1980 roku. 

 

Po wizycie w Opactwie Cystersów w Nowej Hucie – Mogile ksiądz proboszcz Zdzisław Sochacki zaprosił 

nas na kolację, do włoskiej restauracyjki „Gratia” 

w okolicach Wawelu. Nasze spotkanie zakończyło 

się po godzinie 22, ponieważ każdy musiał jeszcze 

dotrzeć na nocleg, a w sobotę trzeba było wcześnie 

wstać, bo już o 8.00 przed Krzyżem, przy którym 

bardzo często modliła się św. Jadwiga Królowa 

rozpoczynała się nasza Msza św. 

 

Drugi dzień Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół 

Jadwiżańskich rozpoczęła Msza Św. na Wawelu – 

przy relikwiach naszej Patronki, które po skończonej 

Mszy św. mogliśmy adorować. Uroczystości 

przewodniczył ks. mgr Zdzisław Sochacki – 

proboszcz katedry. 

 

                                                                                       Sarkofag z prochami św. Jadwigi Królowej 

 



Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do 

Seminarium Krakowskiego.  

Tam odbył się wykład dr Grażyny Lichończak - Nurek pt. 

„Kraków czasów Królowej Jadwigi”.  

 

Prelegentka w ciekawy sposób przedstawiła czasy,  

w których żyła Królowa Jadwiga i jej mąż – Władysław 

Jagiełło. Podczas prezentacji można było poznać wiele 

ciekawostek dotyczących średniowiecza. Zaskakująca na 

przykład okazała się informacja, że Jagiełło musiał dostać od 

ówczesnego papieża zgodę na codzienną kąpiel…  

 

Na slajdach pojawiały się fotografie i makiety 

przedstawiające zabudowę dawnego Krakowa, pieczęcie, 

dokumenty, biżuteria, przybory toaletowe z czasów Królowej 

Jadwigi. 

 

   Krzyż, tzw. Czarny, przy którym bardzo 

   lubiła się modlić św. Jadwiga Królowa 

   

Na zakończenie spotkania omawialiśmy – przypadającą w 2017 roku – 10. rocznicę powstania Rodziny 

Szkół Jadwiżańskich. Uroczystość zaplanowano na 8 VI 2017. Rozpocznie się ona korowodem wszystkich 

sympatyków Św. Jadwigi (w strojach z epoki) z Rynku na Wawel, gdzie zostanie odprawiona Msza Św. 

Następnie w ogrodach Seminarium Krakowskiego będzie miała miejsce część artystyczna. Tam też odbędą 

się wybory Królowej Roku. Poszczególnym szkołom przydzielono zadania (oprawa muzyczna, plastyczna 

uroczystości). 

Pozostaje tylko odliczać dni do Jubileuszu… 

 

 

 

   Jadwiga Kalisz 

   Edyta Duran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej 


