
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO 
ARCHIWUM (WYDANIE SPECJALNE) 

 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. Teoria 
czarnej skrzynki możne być wyjaśniona w 
bardzo prosty i praktyczny sposób: “dziecko, 
które próbuje otworzyć drzwi, musi 
manipulować klamką, aby spowodować 

pożądany ruch mechanizmu, który otworzy zamek; uczy się jak kontrolować klamkę, aby 
zadziałał mechanizm, nie widząc wewnętrznego mechanizmu, który reguluje zamkiem. 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… 

(ROCZNICA URODZIN KS. PAWŁA SMOLIKOWSKIEGO CR)  

 Ks. Paweł Smolikowski urodził się 4 lutego 1849 roku. Dziś mija 169. rocznica jego 
urodzin, dlatego chciałbym podzielić się z wami krótką notką napisaną przez ks. Tadeusza 
Olejniczaka CR (1877 -1933). Ks. Olejniczak służył jako wykładowca, “rektor seminarium 
wyższego, przełożony domu rzymskiego, członek rady generalnej oraz jako Rektor Polskiego 
Kolegium Papieskiego” (Iwicki J., Charyzmat Zmartwychwstańców II, 178).  
 W czarnej skrzynce dotyczącej ks. Olejniczaka (#74) znajduję się koperta (#26), która 
zawiera  notatki zebrane przez niego do życiorysu o ks. Pawle Smolikowskim. Wśród nich 
znajduję się zapis ciekawego wspomnienia  Matki Borzęckiej na temat ojców Semenenki i 
Smolikowskiego.  
 Zatem wejdźmy do pewnej zakrystii, bądźmy i my świadkami tego ciekawego 
wydarzenia… 

  





“Gdy M. Borzęcka była pewnego razu z zakrystii, O. Semenenko wskazał na klęczącego po 
Mszy świętej Ojca Smolikowskiego i powiedział te znaczące i prorocze słowa:  
Ten będzie świętym.”   (ACRR 27302)


