
SKARBY Z NASZEGO 
RZYMSKIEGO ARCHIWUM 
(#14) 

 Istnieje pewna interesująca 
teoria nazwana “teorią czarnej 
skrzynki”. Mówi o przedmiocie, 
którego wewnętrzna budowa 
jest albo w ogóle nieznana, albo 
znana bardzo słabo. Przedmiot 
taki można analizować jedynie 
pod kątem jego reakcji na 
określone wymuszone bodźce. 
“W codziennym życiu na każdym 
kroku napotykamy systemy, 
których wewnętrzne 
mechanizmy nie są w pełni przez 

nas znane i które muszą być traktowane metodami właściwymi dla Czarnej Skrzyni”(Ashby W., An 
Introduction to Cybernetics, 86). 
 Prawdopodobnie wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w naszym Archiwum w Rzymie mamy 
ponad 200 czarnych skrzynek. Skrzynek, w których przechowujemy skarby naszego Zgromadzenia. 
Niektóre z tych skarbów ujrzały światło dzienne w różnych publikacjach, ale są tu też inne, które 
czekają na swój czas… 

(Synu, posłuchaj mojej rady… #14) 

 Maj to wyjątkowy miesiąc i to z wielu powodów. Jednym z nich jest fakt, że to właśnie w maju 
obchodzimy  specjalny dzień: Dzień Matki. Dziękujemy wszystkim tym wspaniałym kobietom, które 
od momentu naszego poczęcia obdarzyły nas matczyną miłością. To one sprawiają, że stajemy się 
coraz lepszymi ludźmi. Dzień Matki obchodzony jest w różnych dniach, w zależności od danego kraju. 
W Polsce wypada na 26 maja, natomiast w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych wypada w drugą 
niedziele majową. Z racji kończonego się maja, chciałbym podzielić się z wami wyjątkowym listem 
(ACCR 8514), który znajduje się w naszych archiwalnych zbiorach.  
  List ten został napisany przez Agnieszkę Hryniewicką (1773-1824) do jej syna Bogdana 
Jańskiego prawdopodobnie w 1823, kiedy to nasz Założyciel rozpoczynał swoje studia na 
Uniwersytecie Warszawskim.  
 “Bogdan w wieku lat szesnastu opuścił dom, aby udać się do Warszawy i wstąpić na 
uniwersytet. Matka jego przed wyjazdem, widocznie już świadoma skłonności syna, napisała mu takie 
wskazówki…” (Iwicki J., Charyzmat Zmartwychwstańców I, 9) 







 “Mój Teosiu, ja nie mogę do ciebie mówić, ile czuję. Ty mi się upokorzysz i przymilisz, 
wytłumaczysz, a ja matka kochająca i tkliwa, zapominam w czym mam ci dać moje przestrogi i 
napomnienia macierzyńskie; a zawsze cierpię na tym. Proszę, pamiętaj na mnie, biedną matkę, i 
posłuchaj mojej rady. Nie towarzysz się z tymi, którzy by cię do tych światowości i złych postępków 
naprowadzali. Szukaj tylko dobrego towarzystwa, gdzie byś znalazł dobrą reputację i miłość 
wszystkich. Ja ci kładę w moim macierzyńskim błogosławieństwie: bądź ty sam nad sobą stróżem, 
ojcem, bo wiesz, że tak jakbyś go nie miał, nie ma kto mieć opieki nad tobą. I za matkę, bo ja tam nie 
będę, gdzie ty będziesz, a wiesz, że Bóg na wszystko patrzy. Bądź dobrym, religijnym i pobożnym, a 
Bóg najwyższy będzie ci błogosławił we wszystkim. Mój drogi Teodorze, przyjmij jak od matki, która 
sobie wiele z ciebie obiecywała. Żebym nie doczekała kiedy słyszeć o twoich złych postępkach, bo by 
mnie to zapewne do grobu wprowadziło. Ty jesteś jeszcze młody, ale masz pięknie w głowie i dobry 
rozum, aby go na dobre użyć” 

(ACCR 8514)


