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GENOWEFA WASIELEWSKA

WSPOMNIENIE  
O KS. JANIE OŚW IECIŃSKIM

Od końca lat pięćdziesiątych byłam lektorką ks. Jana Oświecińskiego (1908- 
1986). Jego osłabienie wzroku było wtedy, po kolejnej operacji oczu, tak silne, 
że tylko z wielkim trudem mógł czytać tekst drukowany normalną czcionką. Do 
śledzenia aktualnych publikacji i przygotowywania się do wykładów potrzebo
wał więc pomocy innych. Przez te 30 lat poznawałam coraz lepiej osobowość 
ks. Oświecińskiego. Widoczne było, że im bardziej słabł jego wzrok, tym bar
dziej umacniał się w nim duch Boży. Duchem tym promieniował na całe otocze
nie, przede wszystkim na tych, którzy stali przy nim, którzy mu pomagali. 
I właściwie trudno rozstrzygnąć, kto więcej otrzymywał: czy Profesor, któremu 
pomagano, czy ci, którzy mu pomagali.

Odczuwam potrzebę dania świadectwa o życiu, działalności i cierpieniu ka
płana, którego poznałam bliżej z racji swej posługi przy nim. Wspomnienie swoje 
oparłam na wiadomościach, które zdobyłam z własnych obserwacji, z rozmów 
z ks. Oświecińskim, a także z jego dokumentów osobistych, które przypadło mi 
uporządkować. Ograniczam się zasadniczo do ukazania ks. Oświecińskiego jako 
człowieka i kapłana, ponieważ jako filolog klasyczny został on przedstawiony 
w poprzednim tomie „Studiów Włocławskich” (s. 226-237).

W drodze do kapłaństwa
Jan Oświeciński, przyszły kapłan diecezji włocławskiej i filolog klasyczny, 

pochodził z Łodzi, która w czasach jego dzieciństwa i młodości kształtowała się 
jako miasto przemysłowe. Na zawsze zachował szczególny sentyment do swoje
go miasta rodzinnego, dając mu nawet łacińską nazwę Caminopolis -  miasto 
kominów. Drukując pierwszy swój artykuł w czasopiśmie seminaryjnym „Przed
świt”, podpisał się pseudonimem Caminopolita. Temu smakoszowi łaciny, dyso
nansem brzmiała łacińska nazwa jego ukochanej Łodzi i najchętniej oficjalną 
nazwę Lodzensis, na swój prywatny użytek zmieniał w ciepło brzmiące Loden- 
sis. Wyjechał stamtąd, by sposobić się do kapłaństwa, mając 20 lat, ale bardzo 
często tam wracał jako seminarzysta, a potem jako kapłan i profesor.

Urodził się tam 20 czerwca 1908 r. w rodzinie urzędniczej. Rodzicami jego 
byli Józef Oświeciński i Stanisława z Niewiadomskich Oświecińska -  oboje głę
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boko wierzący i praktykujący katolicy. Wartości wyniesione z domu rodzinnego 
stały się fundamentem jego przyszłej formacji kapłańskiej.

Jako najstarszy z trojga rodzeństwa był ulubieńcem matki, ale nigdy słabo
ści jej serca nie nadużywał. Lubił przechadzki, najchętniej samotne spacery po 
alejkach starego cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi, dokąd miał blisko 
z rodzinnego domu.

W 1915 r., mając siedem lat, rozpoczął naukę w szkole powszechnej im. Wo- 
calewskiego w Łodzi. Po ukończeniu trzech klas szkoły powszechnej rodzice 
przenieśli go w 1918 r. do klasy B gimnazjum prywatnego „Uczelnia”. Gimna
zjum to, typu humanistycznego, zostało upaństwowione w 1920r. przyjmując 
nazwę „Państwowe Gimnazjum Męskie im. Mikołaja Kopernika w Łodzi”.

W trzynastym roku życia przyjął z grupą kolegów pierwszą Komunię świętą, 
przeżywając ten dzień jako wielki dar Boży. Z tamtych lat zachował się obrazek- 
pamiątka, z napisem: „Jan Oświeciński przyjął Pierwszą Komunię świętą w kościele 
Świętego Krzyża w m. Łodzi, dnia 14 maja 1921 r. -  ks. R. Brzeziński”.

W 1928 roku Jan Oświeciński uzyskał świadectwo dojrzałości. Doszedł do 
matury; zdał ją tylko on i jego kolega, Kazimierz Groszyński, jako dwaj najlep
si uczniowie z całej klasy rozpoczynający razem gimnazjum.

Już w czasie uczęszczania do gimnazjum ujawniły się u niego zdolności do 
języka łacińskiego, które z biegiem czasu przeszły w prawdziwe zamiłowanie do 
przedmiotu. Na spacerach młodszy brat chwytał motyle, on fascynował się ich ła
cińskimi nazwami. Zbierał zioła, tworzył z nich zielniki, ażeby potem wyszperać 
w atlasie roślin, czy w niejednokrotnie z trudem zdobytych słownikach nazwę ła
cińską danego eksponatu. Był nadzwyczaj zdolny, łatwo przychodziło mu przyswa
janie nowych wiadomości. Chociaż nie był molem książkowym, nad słownikami 
łacińskimi ślęczał nieustannie. Rodzice, a szczególnie matka, w jego zamiłowaniu 
do języka i słówek łacińskich widzieli przyszłego prawnika, a najchętniej lekarza. 
Chociaż katoliccy rodzice znali wielu duchownych i niejeden z nich był gościem 
w ich domu, nie myśleli o tym, ażeby ich syn poszedł tym śladem. Jednakże z ob
ranej przez syna drogi kapłańskiej radość była wielka.

Powołanie to dojrzewało powoli, w spokojnym, wnikliwym obserwowaniu 
dzieł Bożych, poczynaniach najbliższych, kolegów, profesorów. Przyszły matu
rzysta podzielił się swym zamiarem zostania kapłanem z księdzem prefektem, 
który radził młodemu adeptowi iść do seminarium, ale nie w Łodzi, które było 
młode i dopiero zaczynało swoją działalność, ale do starego, mającego kilkuset
letnią tradycję, seminarium włocławskiego.

Do seminarium włocławskiego przyjechał po otrzymaniu świadectwa dojrza
łości, we wrześniu 1928 r. Przyjął go, jak jest w zwyczaju i dotychczas, sam rek
tor tejże uczelni, a był nim wówczas ksiądz Henryk Kaczorowski (sługa Boży, jeden 
ze 108, którzy ponieśli męczeńską śmierć z rąk nazistów). W rozmowie wstępnej 
ksiądz rektor zapytał między innymi: „A co tam masz w walizce?” Przyszły alumn 
wyjawił, że są w niej dwa tomy słownika polsko-łacińskiego, pod redakcją Bobrow
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skiego, które kupił mu ojciec przed wyjazdem do seminarium. Te dwa opasie tomi
ska, ważące kilka kilogramów, były mu wierne i przydatne do końca jego życia. Tak 
więc pełen pokory, idąc za głosem serca i wcześnie rozbudzonego powołania, zna
lazł się w gronie alumnów seminarium włocławskiego.

W uczelni tej przyszłą formację duchową czerpał nie tylko z wykładów, 
konferencji, ale także z kultury osobistej i postawy moralnej ówczesnych profe
sorów. W latach jego studiów (1928-1933) pod wpływem profesorów o wyso
kiej kulturze duchowej, jak i wielkiej renomie naukowej, kształtowała się jego 
silna osobowość. Oni to nadawali ton życiu seminaryjnemu i kształcili ducho
wość przyszłych kapłanów. Na pamiątkowym tableau, wykonanym z okazji świę
ceń kapłańskich, które ks. Oświeciński przechowywał do końca życia jak relikwię, 
w gronie księży profesorów widnieją fotografie m.in.: Henryka Kaczowskiego 
(rektor), Józefa Bielowskiego (wicerektor), Franciszka Korszyńskiego (ojciec 
duchowny), Adama Jankowskiego (filozof), Karola Cieślińskiego (biblista), Bo
lesława Kunki (apologetyk), Ludwika Wasilkowskiego (dogmatyk), Jana Adamec- 
kiego (moralista), Stefana Biskupskiego (prawnik), Michała Morawskiego 
(historyk), Henryka Brzuskiego (historyk sztuki), Stanisława Gruchalskiego (fi
lozof, klasyk), Stefana Wyszyńskiego (nauki społeczne). Z niektórymi z nich, 
już jako kapłan, związał się w późniejszym swoim życiu.

Wracając do lat studiów (dwa lata studiów filozoficznych i trzy lata teolo
gii), należy zaznaczyć, że młody alumn wiele w tym czasie czytał, poszukując 
wzorów do naśladowania życia wewnętrznego, co będzie czynił przez całe ży
cie. Codziennym wsparciem było przypisywane wówczas św. Tomaszowi a Kem- 
pis dzieło O naśladowaniu Chrystusa. Dużo czasu spędzał w kościółku 
seminaryjskim na modlitwie. Zdyscyplinowany, wszystkie lata studiów (egzami
ny, wspólne życie z kolegami, godziny wykładów i odpoczynku) podporządko
wał życiu wewnętrznemu. To właśnie tam, w murach seminaryjnych, jako diakon, 
oddaje się na służbę Panu. Pomocnym był mu też w tych dniach, a potem latach 
studiów, modlitewnik, który towarzyszył mu także w okresie krakowskim (lata 
1934-1939), w czasie wojny, a nawet i później. Były to modlitwy odmawiane 
we włocławskim Seminarium Duchownym, wydane w 1928 r., a drukowane 
w drukami diecezjlnej we Włocławku. W zachowanym modlitewniku, zatytuło
wanym Modlitwy dodatkowe, możemy znaleźć wiele modlitw w języku polskim 
i łacińskim, dopisanych ręką właściciela.

Jako alumn jeździł w czasie wakacji czy ferii do rodzinnego domu w Łodzi 
i tam we własnej parafii przy ul. Ogrodowej pomagał starszemu proboszczowi, 
ks. kan. Małczyńskiemu w posługach liturgicznych. Najczęściej wyręczał księ
dza proboszcza podczas kolędy; wybierał wtedy ciasne, niewygodne, wysokie 
partie budynków zamieszkane przez parafian. Te początkowe kontakty przerodziły 
się w przyjaźń dwóch kapłanów, czego dowodem jest ofiarowana fotografia 
z podpisem: „Kochanemu księdzu Janowi Oświecińskiemu na pamiątkę ofiaruje 
proboszcz św. Józefa -  ks. Małczyński.”
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W seminarium warunki lokalowe nie były łatwe, ale nie przeszkadzało to 
w pobłażliwym wspominaniu momentów ze wspólnego życia. Dla wzmocnienia cia
ła obowiązywała codzienna gimnastyka i dwa razy w tygodniu grupowe spacery do 
lasu, nie mówiąc już o „atrakcji” mycia się latem pod studzienką artezyjską na 
wirydarzu, a zimą w pokojach w zamarzającej wodzie. W pokojach było tak zim
no, że w nocy zamarzała w wiadrach woda, a sztuką było rano napalić w piecu 
kaflowym jedną zapałką ułożony poprzedniego dnia stos papierów, drewna i węgla. 
Na trzecim roku studiów, pełniący dyżur robili to już bezbłędnie.

Należał do szesnastu szczęśliwych kolegów, którzy dzielili dzień życia semi
naryjnego na modlitwę, wykłady, czas nauki i odpoczynku. Chociaż koledzy kur
sowi byli zdolnymi uczniami, żaden z nich nie dorównywał mu w umiłowaniu 
łaciny i zainteresowaniach kulturą antyczną, zarówno życiem Rzymian jak i Gre
ków. Ówczesny profesor języka łacińskiego, ks. Stanisław Gruchalski, kiedy miał 
dobry humor, zwykł dowcipkować i nieraz, przy udziale ucznia, Jana Oświecińskie- 
go, powstawało wiele zabawnych powiedzonek, zwrotów czy momentów sytuacyj
nych. Jednego dnia, gdy wyczytywał ich kolegę kursowego, który miał nazwisko 
Dudek, zapytał: „Oświeciński, a jak to będzie po łacinie Dudek?” I tak Dudek od 
tej pory na lekcjach łaciny był najczęściej wyczytywany jako „upupa”.

Pomijając dygresje, należy zaznaczyć, że czas odpoczynku poświęcał najczę
ściej na czytanie Ojców Kościoła i rozkoszował się tekstami z literatury klasycz
nej. Dostrzegał wpływ świata klasycznego na kulturę nowożytną. Pociągają go 
pieśni Horacego i mowy Cycerona, na których to wzorcach kształtował swój styl 
przyszłego latynisty.

Już w czasie studiów seminaryjskich posługiwał się piękną stylistyką łaciń
ską i dbał o kunszt nie tylko wysławiania się w języku łacińskim, ale nawet uwagę 
na wymawianie, a szczególnie na właściwe akcentowanie poszczególnych wyra
zów. Właśnie na temat akcentowania wybranych wyrazów możemy czytać w jego 
artykule „Z teki łacińskiej” już w 1931 r., umieszczonym w grudniowym nume
rze „Przedświt”, wewnętrznym periodyku seminaryjnym. Ukochał, być może dla 
innych trudne, nużące zasady gramatyki greckiej i łacińskiej, które były mu po
mocne w podejmowaniu licznych prac.

Po pięcioletnich studiach filozoficzno-teologicznych w seminarium włocław
skim, po końcowym rygorozum z tychże nauk, po obronie pracy o jakże zna
miennym tytule Obowiązki człowieka w świetle De officiis św. Ambrożego 
i Cycerona, otrzymał dnia 17 czerwca 1933 r. dyplom tejże uczelni z wynikiem 
bardzo dobrym. Nazajutrz, dnia 18 czerwca 1933 r. przyjął święcenia kapłańskie 
w katedrze włocławskiej z rąk bpa Karola Radońskiego.

Wychowawca, duszpasterz, nauczyciel
Po otrzymaniu święceń ks. Oświeciński został powołany do pracy w diece

zji włocławskiej. Przez rok pełnił funkcję prefekta w Liceum im. Piusa X we 
Włocławku. Zapisał się w pamięci uczniów jako bardzo wymagający wychowawca

4 1 0



(takim był także później jako inspektor Niższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku). W 1934 r., na polecenie biskupa Karola Radońskiego, zapisał się 
na Wydział Humanistyczny (dział filozofii klasycznej) Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie.

Już tam poznał smak zajęć dydaktycznych, a pracy pedagogicznej został 
wierny przez całe życie. Wyróżniając się dobrą znajomością łaciny, sam będąc 
uczniem, został profesorem. Podczas swych studiów na Uniwersytecie uczył przez 
pięć lat łaciny w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie przy 
ul. Bernardyńskiej 3, gdzie za swą pracę miał utrzymanie i mieszkanie. Było to 
niemal koniecznością, ponieważ stypendia dawane przez kurię diecezjalną były 
tak niskie i wypłacane tak nieregularnie, że studenci nieraz żalili się, iż nie mogą 
związać końca z końcem.

Było to pięć pracowitych lat, w których systematycznie uzupełniał własną 
wiedzę filologiczną i zdobywał odpowiednie doświadczenie jako nauczyciel. 
W okresie tym studiował m.in. z księdzem Władysławem Morawskim, absolwen
tem seminarium księży misjonarzy, z którym przyjaźnił się do końca życia. Nie
jednokrotnie w latach późniejszych, w czasie spotkań we Włocławku czy Oliwie 
(gdzie ks. Morawski był profesorem łaciny) wspominali czas krakowski i dysku
towali nad pieśniami Horacego i dziełami Cycerona.

Swoje zafascynowanie kulturą antyczną, pięknem języka starożytnych Rzy
mian, pogłębiał w latach własnych studiów, będąc jednym z najzdolniejszych 
uczniów na wybranym wydziale. Po zdaniu egzaminów ustnych, oddał w czerw
cu 1939 r. profesorowi Tadeuszowi Since pisemną pracę magisterską o poezji 
epoki augustowskiej, pt. Imagines aureae aetatis apud poetas Augusteos. Wy
buch wojny uniemożliwił przyszłemu profesorowi złożenie ostatniego egzaminu 
i obronę pracy.

Wakacje 1939 roku spędzał ks. Oświeciński w Łodzi, u rodziców; tam za
skoczyła go wojna i udaremniała powrót do własnej diecezji. Zdecydował się więc 
na pozostanie na miejscu, w Łodzi (mieszkając u rodziców), i za zgodą ówcze
snego biskupa łódzkiego -  który w piśmie z dnia 18 września 1939 r. udzielił 
mu władzy słuchania spowiedzi, głoszenia słowa Bożego i odprawiania Mszy 
świętej -  włączył się w duszpasterstwo i pracę dydaktyczną na terenie diecezji 
łódzkiej. W warunkach niemal konspiracyjnych prowadził wykłady z języka ła
cińskiego w gimnazjum im. Narutowicza w Łodzi. Uczył religii w szkole dla 
dziewcząt prowadzonej przez siostry salezjanki (zgromadzenie pochodzenia wło
skiego) przy rogu ul. Gdańskiej i Więckowskiego oraz był spowiednikiem sióstr 
i faktycznie ich kapelanem. Dla młodzieży był prefektem i ojcem duchownym. 
Głosił tam rekolekcje, konferencje, a także organizował spotkania z dyskusjami 
na tematy religijne. Po zamknięciu szkoły przez Niemców w końcu stycznia 
1941 r. dawał wskazówki duszpasterskie uczennicom korespondencyjnie. Niemal 
cudem uniknął aresztowania, które objęło w nocy 6 października kapłanów die
cezji łódzkiej. Zamieszkał wtedy (w 1941 r) u rodziny w Piotrkowie Trybunal
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skim. Tam pod przybranym nazwiskiem -  Stanisław Czapla -  (kim jest, wie
dział tylko ksiądz proboszcz) pracował do końca wojny w kancelarii parafii 
św. Jacka i uczył prywatnie łaciny. Nadal też podtrzymywał na duchu swoje 
uczennice poprzez pisane do nich listy. Tego rodzaju kierownictwo duchowe 
prowadził nadal po wojnie.

Do swojej diecezji zgłosił się 3 marca 1945 r. i jako jeden z pierwszych wra
cających księży objął administrację parafii Świnice, Chwalborzyce i Wielenin. 
Szczególnie upamiętniły się ks. Oświecińskiemu Świnice Warckie, rodzinna para
fia Apostołki Miłosierdzia Bożego, siostry Faustyny Kowalskiej. Żyjący jeszcze 
członkowie rodziny s. Faustyny pomagali chętnie księdzu proboszczowi. Ks. Oświe- 
ciński jeszcze po latach wspominał ich skromność i oddanie parafii. Parafianie też 
długo pamiętali swego proboszcza. Jeszcze w latach 80-tych przesyłali mu pozdro
wienia przez ks. Stefana Spychalskiego, tamtejszego proboszcza od 1982 r.

Organizujący na nowo działalność seminarium włocławskiego, w warunkach 
powojennych, ks. Stefan Wyszyński upatrzył ks. Oświecińskiego na profesora 
seminarium; aczkolwiek nie miał on jeszcze stopnia akademickiego, miał dobrą 
znajomość języka łacińskiego, a także wystarczającą wiedzę, aby nauczać innych 
przedmiotów. Został więc zwolniony z dotychczasowych funkcji duszpasterskich 
i na życzenie księdza Wyszyńskiego 13 czerwca 1945 r. podjął funkcję prefekta 
Seminarium Duchownego, wykładowcy łaciny, greki, patrologii, historii Kościo
ła i liturgiki. Ponadto, w tym samym czasie, pełnił obowiązki administratora 
parafii Michelin i spowiednika Sióstr „Wspólnej Pracy” przy ul. Orlej we Wło
cławku. W tym czasie, gdy diecezja odczuwała wielki brak kapłanów, było natu
ralne, że niemal każdy z nich pełnił kilka funkcji. Kiedyś ksiądz profesor 
Wyszyński żartem określił to tak: „To wy, Księże Janie, weźmiecie to wszystko, 
a ja resztę”.

Więź wtedy nawiązana przetrwała lata i potem ilekroć Stefan Wyszyński -  
najpierw jako biskup lubelski, a potem jako Prymas Polski -  przyjeżdżał do Wło
cławka, spotykał się osobiście z ks. Oświecińskim. Pisywał także do niego listy.

Ks. Oświeciński nawiązał też wtedy bliskie kontakty ze swym byłym profe
sorem, księdzem Janem Adameckim, człowiekiem wielkiej kultury osobistej. 
Kontakty te w latach późniejszych przerodziły się w wielką przyjaźń, która prze
trwała aż do śmierci ks. Adameckiego w 1972 r. Przez alumnów byli oni nazy
wani „braćmi leśnymi”, bo najowocniejsze dyskusje wiedli spacerując po 
okolicznych podwłocławskich lasach. Ks. Adamecki, jako liturgista i członek 
Komisji Episkopatu Polski do spraw liturgii, niejednokrotnie korzystał z błysko
tliwych, jednocześnie rzeczowych, tłumaczeń księdza Jana Oświecińskiego z ła
ciny na język polski wybranych ustępów czy zwrotów z książek i modlitewników 
nadchodzących do ks. Adameckiego z różnych stron świata; potem razem oma
wiali zawarte w nich treści.

Korzystał też z pomocy i przyjaznych rad były uczeń, kiedy nastały lata, gdy 
zmieniły się obrzędy Mszy świętej i wchodził do nich język ojczysty.
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Z myślą o przyszłej pracy naukowej ks. Oświeciński zaczął po wojnie zbie
rać materiały do opracowania słownika polsko-łacińskiego, do nowego przekła
du psałterza z uwzględnieniem starej wersji, oraz pracował nad gramatyką 
wymienionych przekładów. Normalną więc wydawała się dążność do zakończe
nia podjętych przed wojną studiów dyplomem magisterskim. Praca magisterska 
ks. Oświecińskiego zaginęła w czasie wojny na Uniwersytecie, ale miał on bru
lion tejże pracy i zdecydował się na egzamin końcowy. Na prośbę u swych 
władz duchownych o udzielenie wolnego czasu na przygotowanie otrzymał 
odpowiedź: „Chyba kilka dni księdzu wystarczy”. Otrzymał cztery dni i one 
musiały mu istotnie wystarczyć, ażeby usiąść i choćby przekartkować cały 
materiał, z którego zdał egzamin 16 stycznia 1946 r., i obronił pracę, uzysku
jąc bardzo dobrą ocenę.

W 1946 r. sytuacja w Seminarium Włocławskim ustabilizowała się na tyle, że 
ksiądz Oświeciński mógł pozwolić sobie na odrobinę wytchnienia, z czego skorzy
stał w ten sposób, że opracowywał i drukował w „Ładzie Bożym” (lata 1946-1947) 
kalendarzyk kościelny, z zaznaczeniem żywotów świętych Kościoła. Na ten fakt 
zwrócił uwagę interesujący się ciągle losami swej Almae Matris biskup lubelski, 
Stefan Wyszyński. W liście do księdza Jana Oświecińskiego z dn. 13 VIII 1946 r., 
dziękując m.in. za wiadomości o życiu Seminarium, wspomina: „Żywo wszystko to 
mnie obchodzi, a najmilszą lekturą jest dla mnie «Ład Boży» -  czytam dwie rze
czy -  kalendarzyk liturgiczny i wiadomości z diecezji.”

W 1965 r. na prośbę biskupa łódzkiego, Michała Klepacza, ks. Oświeciński 
zdecydował się na podjęcie wykładów języka łacińskiego w Seminarium Duchow
nym w Łodzi. Na decyzję przyjścia z pomocą seminarium łódzkiemu zasadniczy 
wpływ miały zapewne dwa powody: ukochanie łaciny i sentyment do swego 
rodzinnego miasta.

Biskup Józef Rozwadowski dziękując mu w 1974 r. specjalnym pismem za 
pośpieszenie z ofiarną pomocą seminarium łódzkiemu, gdy znalazło się ono 
w trudnej sytuacji i potrzebowało wykładowcy języka łacińskiego, podkreślił, iż 
przez te wszystkie lata ksiądz Jan Oświeciński z niezwykłą gorliwością i punk
tualnością przyjeżdżał do Łodzi na trzy dni w tygodniu (w pozostałe trzy dni 
miał wykłady w seminarium włocławskim), nie opuszczając żadnego wykładu. 
Podziwiano zawsze jego głęboką znajomość języków klasycznych, wysoką kul
turę osobistą i postawę prawdziwie kapłańską.

W codziennym życiu ks. Oświecińskiego -  aż do 1977 roku, kiedy to ze 
względu na coraz bardziej słabnący wzrok przestał być czynnym profesorem -  
większość dnia wypełniała łacina: łacina na wykładach, łacina w przygotowa
niu do wykładów, łacina dla przyjemności i dla relaksu. Chociaż pasjonował 
się wielu dziedzinami życia, naczelne miejsce poza modlitwą zajmowała łaci
na, począwszy od łaciny klasycznej po najnowsze teksty soborowe. Tę miłość 
do łaciny chciał przelać na wychowanków, i pewnie dlatego wymagał od nich 
bardzo wiele.

4 1 3



Rycerz Chrystusa
Ks. Oświeciński traktował swoją posługę, jaką kiedykolwiek i gdziekolwiek 

przyszło mu pełnić, jako służbę Bogu. Niejednokrotnie zwykł powtarzać przy 
różnych okazjach: „Jestem rycerzem Chrystusa i mam do wykonania Jego roz
kazy; mam jako żołnierz zasalutować i iść dalej, pełniąc wolę Bożą”.

Najbardziej cieszył się tym, że może Panu Bogu okazać największą cześć 
i miłość przez odprawianie Mszy świętej. Gdy zaczął tracić wzrok, martwił się, 
jak to będzie ze Mszą świętą. Bóg jednak zachował mu dobrą pamięć do końca 
i mógł odprawiać z pamięci mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie. Za
chowujący we wszystkim stare dobre zwyczaje, dbał także, by jego wygląd ze
wnętrzny wyrażał szacunek dla tej świętej czynności. Nawet gdy był już bardzo 
słaby, przy Mszy nie siadał, ale stał, opierając się na rękach. Siadał dopiero wtedy, 
gdy już nie mógł chodzić. Zawsze, do ostatniej Mszy świętej, ubierał się w su
tannę, chociaż już mu bardzo ciążyła; zawsze też, nawet w największe upały, 
musiała być koloratka, a na nogach nie papcie, ale buty.

Całe życie kapłańskie, aż do śmierci, poza pracą dydaktyczną, był przede 
wszystkim spowiednikiem. Najpierw został spowiednikiem Sióstr Wspólnej Pracy 
od Niepokalanej Maryi Panny, zarówno we Włocławku, jak i w domach filialnych 
tego Zgromadzenia w pobliskich miejscowościach. Przez wiele lat przyjmował 
egzaminy sióstr przed ślubami zakonnymi. W okresie gdy siostry prowadziły inter
nat przy ul. Seminaryjnej (obecnie Kamkowskiego) dla młodzieży szkół średnich, 
ks. Oświeciński był dla tych uczennic spowiednikiem i kierownikiem duchowym. 
Był także spowiednikiem Sióstr Rodziny Maryi i orionistek. Około 20 lat spełniał 
obowiązki kapelana sióstr westiarek we Włocławku: odprawiał im nabożeństwa, 
głosił homilie, w których przygotowanie wkładał zawsze dużo wysiłku. Zrezygno
wał z tej funkcji dopiero wtedy, gdy już był bardzo słaby.

W miarę jak rozwijał się Klub Inteligencji Katolickiej, mający swe spotkania 
w seminarium duchownym, ks. Oświeciński coraz częściej proszony był o posłu
gę w konfesjonale podczas rekolekcji. Przy jego konfesjonale zawsze była długa 
kolejka penitentów. Od 1957 r. był penitencjarzem bazyliki katedralnej we Włocław
ku, wyposażony w specjalne uprawnienia. Miał on, co zauważono u niego już jako 
u młodego kapłana, szczególną umiejętność rozpoznawania tajników duszy ludzkiej. 
Umiejętność ta rozwijała się u niego z latami. Pod koniec życia to była jego zasad
nicza funkcja kapłańska. Gdy już nie mógł wychodzić poza budynek seminarium, 
spowiadał przede wszystkim alumnów, którzy chętnie korzystali z jego posługi 
w sakramencie pokuty, wyczuwając intuicyjnie jego dobroć i doświadczenie.

„Światłem życia jego był krzyż utraty wzroku” -  taki napis wyryto na jego 
płycie nagrobnej. Istotnie słabnący wzrok odsuwał go stopniowo od ukochanej 
pracy profesorskiej. Zmuszał do korzystania z podręczników i notatek pisanych 
specjalnie czarnym tuszem ponadcentymetrowymi literami. Przyjmował to ze 
spokojem, ufając Bogu we wszystkim. To, czym go Bóg w zamysłach swoich 
obdarował, uważał za naturalne.
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Wielokrotnie udawał się na uciążliwe operacje oczu do szpitala w Łodzi. Miał 
zwyczaj, gdy wchodził do przeznaczonej mu sali, przedstawiać się: „Jestem kapła
nem katolickim”. Wielu chorych korzystało z jego posługi kapłańskiej, zawiązywały 
się przyjaźnie, podtrzymywane w listach. Prowadził nieraz długie poważne rozmo
wy z osobami z personelu medycznego. Spokój, z jakim poddawał się najboleśniej
szym nawet zabiegom, wzbudzał podziw lekarzy i ich sympatię. Jedna z lekarek 
kilkakrotnie bezinteresowne przyjeżdżała do Włocławka z podręczną aparaturą, 
ażeby -  kontynuując leczenie -  przebadać wzrok swojemu pacjentowi, gdy nie mógł 
już sam, z powodu utraty sił, podejmować żadnej podróży.

Ks. Oświeciński był człowiekiem modlitwy. Choć stale pogarszający się wzrok 
utrudniał mu odmawianie brewiarza, długo nie chciał prosić o zamianę brewiarza 
-  wówczas łacińskiej modlitwy Kościoła, którą bardzo ukochał -  na różaniec. 
W końcu gdy przyszło stosowne pozwolenie, przyjął to z wewnętrznym spokojem. 
Odtąd różaniec stał się jego nieodłącznym towarzyszem; w ostatnich latach był on 
ciągle w jego dłoniach. Można go było widzieć spacerującego z nim po ogrodzie 
i korytarzach seminaryjnych, będącego w swoim pokoju czy na salach szpitalnych. 
Nie narzekał, gdy przyszło mu dłużej być samemu. „Nie nudziłem się -  mówił -  bo 
rozmyślałem i odmawiałem różaniec w różnych intencjach”.

W 1977 roku, gdy byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej 
w Częstochowie, zaproponowałam: „Prośmy, Ojcze, o cud uzdrowienia”. Wypro
stował się z surowością i wielką godnością, świadomy tego, że przyjął to, czym 
go Bóg obdarował, i nie może zawieść Jego zaufania chęcią oddalenia tego, 
odparł: „Nie śmiałbym nigdy prosić o cud dla siebie”. Swoją dolegliwość trak
tował jako naturalny dar Boży i był zażenowany wyrazami współczucia osób, 
które mu to niejednokrotnie okazywały.

Uważał pewnie, że „Rzymianinowi” nie wypada okazywać słabości. Ale 
czasami i on, twardy człowiek, czuł się nad miarę utrudzony. Gdy podczas ko
lejnego jego pobytu w szpitalu odwiedził go ks. prof. Roman Andrzejewski, użalił 
mu się na swoja niedolę. Ks. Andrzejewski pocieszył go łacińskim powiedze
niem: „Romani pati est”. „Tak, ale jak tego cierpienia jest tak dużo, to i Rzy
mianinowi ciężko” -  odparł.

W postępującej chorobie oczu nie był uciążliwy dla nikogo, ale też nigdy w 
najmniejszym stopniu nie skarżył się na niedogodności z tego wynikające. A laska, 
którą się posługiwał w ostatnich latach, dodawała mu swoistego dostojeństwa. 
Korzystał z pomocy innych tyle, ile to było konieczne. Bardzo nie lubił, jeśli ktoś 
narzucał mu się z pomocą w tym, co jeszcze potrafił -  jak sądził -  zrobić sam. Trze
ba było nawet uważać, by zbyt natarczywą pomocą nie urazić księdza profesora.

Był otoczony troskliwą opieką swych przełożonych i uczniów. Czuł to ciepło 
i cieszył się, gdy go odwiedzali. Do końca mieszkał w seminarium. Odszedł do Pana 
17 lipca 1986 r., przeżywszy 78 lat, w tym 53 lata w kapłaństwie. Mimo że były to 
wakacje, w pogrzebie wzięli udział liczni kapłani i alumni, dużo też było osób 
świeckich. Został pochowany na cmentarzu włocławskim w kwaterze kapłańskiej.
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