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KRONIKA
Ex funebri charta

In memoriam lek. wet. Grzegorz Jakubik (1967-2021)
TERESA ZANIEWSKA
Wydział Socjologii i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

W zimny, szary dzień, 23 grudnia 2021 r., rodzina,
przyjaciele, współpracownicy, sąsiedzi i znajomi pożegnali lekarza weterynarii Grzegorza Jakubika, starszego kustosza, kierownika Działu Weterynarii Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą świętą
w siedemnastowiecznym drewnianym kościele pod
wezwaniem św. Doroty Panny i Męczennicy w Winnej
Poświętnej (z tą wsią był związany ks. Krzysztof
Kluk), najstarszej świątyni w diecezji drohiczyńskiej,
po czym kondukt pogrzebowy udał się na pobliski
cmentarz parafialny. W imieniu środowiska weterynaryjnego (m.in. Prezesa Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej, Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii, Prezesa Rady Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem) zmarłego
kolegę pożegnał lek. wet. Emilian Kudyba: Żegnamy
dziś śp. Grzegorza Jakubika, człowieka wielu pasji,
z których najważniejszą była historia weterynarii. (…)
Wielki duch Grzegorza, jego talenty, siła i bogactwo
osobowości, szlachetność, takt, kultura osobista, klasa… Wszystko to pozostaje dla nas nie tylko wspomnieniem, ale też drogowskazem i pokrzepieniem, podobnie,
jak Twoja, Grzegorzu, skromność, inteligencja i wrażliwość. To nie są słowa kurtuazyjne, grzecznościowe,
wypowiadane okolicznościowo w dniu pogrzebu.
Grzegorz Jakubik taki był – cichy, skromny, pracowity. Ponadto wszystko czym się zajmował robił con
amore. Był chlubą podlaskiej weterynarii, jak mówił
o Nim dr n. wet. Anatol Bacharewicz, także historyk
medycyny weterynaryjnej. A ja dodałabym: nie tylko
podlaskiej.
Żegnałam Grzegorza z dala od Winnej Poświętnej
w milczeniu i ciszy, z modlitwą i myślą o tym, że ta
smutna uroczystość odbywa się dzień przed Wigilią
Bożego Narodzenia, najbardziej rodzinnymi świętami
w roku. Żegnałam z wewnętrznym spokojem, że zdążyłam za Jego życia wielokrotnie publicznie wyrazić
moją opinię i uznanie dla Jego działalności zawodowej i pracy naukowej, której wyniki prezentował na
licznych konferencjach z zakresu historii medycyny
weterynaryjnej w kraju i za granicą. Artykuły historyczne Grzegorza Jakubika, doskonałe pod względem
metodologicznym, stawiam za wzór swoim studentom,

magistrantom i doktorantom, piszącym prace z historii
oświaty. Czekałam z niecierpliwością na Jego wystąpienia, bo tematy, które prezentował były zawsze
oryginalne i wnosiły do nauki rzeczy nowe. Do niezapomnianych należą m.in. Helena Bujwid-Jurgielewicz,
the first woman graduated in Poland from veterinary
medicine, wykład wygłoszony w języku angielskim

(ach, cóż za angielszczyzna!) na 31. Kongresie Historii
Weterynarii w 2000 r. w Brnie; James Alfred Wight;
Sprawa a lekarstwa końskie. Najstarszy zabytek polskiego piśmiennictwa weterynaryjnego; Pieczęcie
w zbiorach Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu.
Sfragistyczne źródła do badania historii polskiej
weterynarii czy Wątki weterynaryjne na znaczkach
pocztowych. Mówił tak, jak pisał: mądrze, ciekawie,
uczciwie, rzetelnie. Nie korzystał z cudzych przypisów, nie powielał tematów, nie drukował wielokrotnie
tych samych tekstów, nie dopisywał się do artykułów
kolegów. Bywało, że tygodniami siedział w archiwach,
nawet jeśli owocem tej pracy miał być niezbyt obszerny artykuł. Ale takich było niewiele. Większość to poważne, dobrze udokumentowane i oparte na źródłach
studia z zakresu historii medycyny weterynaryjnej,
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a później i muzealnictwa. Myślałam, jak On mógłby
się z nami pożegnać, co nam przekazać w duchowym
testamencie? I przyszły mi na myśl słowa profesora
Kazimierza Twardowskiego, filozofa, twórcy szkoły
lwowsko-warszawskiej: Starałem się niestrudzenie
tchnąć w wasze dusze to, co jest najlepszą cząstką
mojej duszy własnej: szczere ukochanie pracy, gorące
umiłowanie prawdy i silne dążenie do sprawiedliwości.
Dlaczego pomyślałam o Kazimierzu Twardowskim?
Być może dlatego, że związany był z Uniwersytetem
Jana Kazimierza we Lwowie, który promieniował
swym światłem także do Rzeszowa, rodzinnego miasta
Grzegorza Jakubika, gdzie urodził się 24 lipca 1967 r.
To tam wszystko się zaczęło, to tam po raz pierwszy
zdumiało się, zdziwiło i zachwyciło serce dziecka…
Tam narodziły się marzenia, które po latach stały się
rzeczywistością. Do ich realizacji przyczyniły się
korzenie i skrzydła, rodzice i mistrzowie, którzy wpłynęli na ukształtowanie tej niezwykłej osobowości syna,
ucznia, studenta.
Wszystkie rodzinne drogi prowadzą do Rzeszowa,
gdzie urodzili się obydwoje rodzice Grzegorza
Jakubika i skąd pochodzili dziadkowie ze strony
matki, Anny Jakubik de domo Chmiel, asystentki
stomatologicznej. Z okolic Rzeszowa wywodzą się
także dziadkowie ze strony ojca, Janusza Jakubika,
pracownika umysłowego. Kamienica przy ulicy
Adama Naruszewicza w Rzeszowie to dom rodzinny
Grzegorza oraz Jego rodzeństwa, Katarzyny i Michała,
bliźniąt, o które powiększyła się rodzina w 1978 r.
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Stamtąd wiodły Grzegorza ścieżki do szkół i drogi do
wielkiego świata. To było Jego miejsce własne, przestrzeń nacechowana wartościami, które przejął i stosował w życiu: pracowitością, uczciwością, szacunkiem
dla przeszłości i tradycji, przywiązaniem do historii,
do stron rodzinnych. Wzorem byli rodzice, skromni,
pracowici, rzetelni w wykonywaniu obowiązków
zawodowych, umiejący stworzyć ciepły i bezpieczny
dom dla trójki dzieci. Grzegorz nie sprawiał trudności
wychowawczych. Był uczniem zdolnym i pilnym.
Zachowywał się wzorowo. W rodzinnym archiwum
znajdują się listy gratulacyjne oraz podziękowania od
Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 15 przy ulicy Chopina w Rzeszowie za trud włożony w wychowanie, kierowane pod adresem Jego
rodziców. Bardzo dobre wyniki w nauce zapewniły
Mu miejsce w renomowanej szkole średniej, jaką było
(i jest) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Konarskiego w Rzeszowie, jedna z najstarszych szkół
średnich w Polsce1, z którą związanych było wielu wybitnych pedagogów. Pracowali tu m.in. ks. Stanisław
Konarski (1736)2, reformator polskiej oświaty w XVIII
wieku, Wilhelm Friedberg, późniejszy profesor uniwersytecki oraz Tadeusz Łopuszański, minister oświaty
w II RP. Grzegorz Jakubik wybrał klasę o profilu biologiczno-chemicznym, kierując się już ukształtowanymi
zainteresowaniami. Szkoła, zlokalizowana w centrum
miasta, w zabytkowych pomieszczeniach z połowy
XVII wieku, robiła wrażenie. Jej frontowa część (fasada) została zaprojektowana przez Tylmana z Gameren
(1632-1706), wybitnego holenderskiego architekta
doby baroku, związanego z rodziną Lubomirskich.
W niektórych wnętrzach szkoły podziwiać można
1
Szkołę ufundowali w 1658 r. Zofia Pudencjanna Ligęzów i hetman Jerzy
Lubomirski. W latach 1658-1784 funkcjonowała pod nazwą Collegium Ressoviense i prowadzona była przez zakon ojców pijarów. Po upaństwowieniu kształciła
młodzież jako Cesarsko-Królewskie Wyższe Gimnazjum (1785-1918), a następnie
jako I Gimnazjum i Liceum. W XVII i XVIII wieku słynęła z wysokiego poziomu
nauki, co przyciągało młodzież z całej Polski. Miała wówczas charakter uczelni
półwyższej, kształciła w pedagogium nauczycieli szkół średnich, profesjonalnych
muzyków oraz prowadziła niższe studia teologiczne. Wśród grona nauczycielskiego było wielu wybitnych pedagogów, którzy byli autorami większości
podręczników opracowanych na potrzeby Komisji Edukacji Narodowej (1773),
pierwszego ministerstwa oświaty w Europie. Wychowana patriotycznie młodzież
wsławiła się w walkach o wolność ojczyzny. Brała udział w wojnie ze Szwecją,
wyprawie na Wiedeń króla Jana III Sobieskiego, w powstaniach narodowych,
w I i II wojnie światowej. W ciągu trzech stuleci mury szkoły opuściło wielu
wybitnych wychowanków, m.in. Onufry Kopczyński, autor pierwszej gramatyki
polskiej, Ignacy Łukasiewicz, prekursor przemysłu naftowego, generał Władysław Sikorski, profesor Stanisław Kot. Wart odnotowania jest również fakt, iż
absolwentami tej szkoły były też znaczące postacie polskiej weterynarii: Józef
Szpilman (1855-1920), Zbigniew Samborski (1923-2011) i Zdzisław Larski (19192015). Obecnie placówka ta należy do Towarzystwa Szkół Twórczych i Klubu
Najstarszych Szkół w Polsce. Utrzymuje kontakty z wybitnymi szkołami średnimi
za granicą: Klagenfurt (Austria), Bielefeld (Niemcy) i Morpeth (Wielka Brytania).
Zob. Józef Świeboda, Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie 1786-1918, Rzeszów 1984;
J. Świeboda, Szkoła charakterów. Księga jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum
w Rzeszowie, Rzeszów 1985; Z. Jakubowski, R. Kisiel, T. Ochenduszko, Dzieje
Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Jego nauczyciele i uczniowie. Kalendarium,
Rzeszów 2008; Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004.
2
Łukasz Kurdybacha, Działalność pedagogiczna Stanisława Konarskiego,
Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
Wrocław–Warszawa 1957, s. 28-29.
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piękne sklepienia kolebkowo-lunetowe. Zachowały się
także cenne zbiory przyrodnicze z drugiej połowy XIX
stulecia oraz ikonograficzne dotyczące dziejów szkoły. Zachwyca kolekcja sztandarów i galeria olejnych
portretów wybitnych nauczycieli oraz wychowanków
tej placówki. Dziewiętnastowieczne lampy wiedeńskiej firmy braci Brinner dają nie tylko zewnętrzne
światło… Wielowiekowa tradycja zobowiązuje. To
w murach tej niezwykłej szkoły narodziła się miłość
Grzegorza Jakubika do historii, umiejętnie rozwijana
i pielęgnowana przez nauczycieli i rodziców, tu wzbogacił swoją wiedzę ogólną i pogłębił zainteresowania
przyrodnicze. 31 maja 1986 r. uzyskał świadectwo
maturalne, co otworzyło Mu drogę na studia. Wybór
kierunku studiów – mówił – był wypadkową zainteresowań biologicznych oraz głosu rozsądku, który podpowiadał medycynę. Weterynaria wydawała się czymś
pośrodku3. Wybrał Wydział Weterynaryjny Akademii
Rolniczej w Lublinie, gdzie studiował w latach 19861992, rozwijając zainteresowania naukowe w Kole
Medyków Weterynaryjnych. Tytuł lekarza weterynarii uzyskał 8 kwietnia 1992 r., a 17 września tegoż
roku otrzymał dyplom, opatrzony podpisami rektora,
profesora Józefa Nurzyńskiego i dziekana, profesora
Janusza Wawrzkiewicza. Z uznaniem wspominał
swojego mistrza, który dał Mu skrzydła – prof. Adama
Kądziołkę (historia weterynarii i deontologia). To był
ulubiony przedmiot. Zachowany indeks pozwala prześledzić program studiów i poznać pozostałych wykładowców: biologia (prof. Maria Prost), biofizyka (doc.
Helena Gawda), histologia i embriologia (doc. Regina
Cybulska), anatomia zwierząt (prof. Janusz Welento),
chemia ogólna (prof. H. Krzaczkowski), biochemia
(prof. Tadeusz Mierzejewski), fizjologia zwierząt
(prof. Tadeusz Studziński), anatomia topograficzna
(prof. Zbigniew Milart), hodowla i genetyka (prof.
Józef Zięba), żywienie zwierząt i paszoznawstwo
(prof. Stanisław Wójcik), diagnostyka kliniczna (doc.
Zbigniew Pomorski), higiena zwierząt rzeźnych i mięsa oraz higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
(oba przedmioty prof. Edmund Prost) mikrobiologia
weterynaryjna (prof. Janusz Wawrzkiewicz), farmakologia weterynaryjna (prof. Zbigniew Roliński), chirurgia weterynaryjna (prof. Edward Komar), analityka
kliniczna (doc. Józef Filar), ortopedia (prof. Edward
Komar). Studia wspominał jako czas wytężonej pracy,
ale i jako lata ożywionego życia towarzyskiego. Był
lubianym kolegą i ciekawym rozmówcą. Po śmierci
Grzegorza koledzy ze studiów zamieścili lakoniczny, lecz mówiący wszystko, nekrolog: Żegnamy Cię
Grzesiu. W tym „Grzesiu” jest i ciepło, i czułość.
Z dyplomem w kieszeni zawędrował do Muzeum
Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
gdzie podjął pierwszą i – jak się okazało ostatnią –
pracę. Zatrudniony został jako asystent muzealny od
3
Grzegorz Jakubik, [w:] Współcześni naukowcy weterynaryjni i humaniści
– wywiady. Zebrał i opracował Krzysztof Jan Wojciechowski, Warszawa 2015,
s. 175. Maszynopis w posiadaniu autorki.
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dnia 1 października 1993 r. p.o. kierownika Działu
Weterynarii, a od 14 kwietnia 1997 r. otrzymał angaż na stanowisko kierownika Muzeum Weterynarii.
W celu podniesienia kwalifikacji w 2001 r. rozpoczął
naukę w Podyplomowym Studium Muzealniczym na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w Instytucie
Etnologii na Wydziale Historycznym, które ukończył
30 czerwca 2002 r., przedstawiając pracę Muzea
weterynaryjne w Europie – szkic. Jako wykładowcę
z tego okresu wspominał doktora Jana Święcha, który
wykładał muzealnictwo. Początkowo praca Grzegorza
Jakubika w Muzeum Rolnictwa koncentrowała się na
opracowywaniu zastanych zbiorów, ponieważ Jego
poprzednicy pracowali tu krótko i były przerwy w obsadzie stanowiska. Zajmował się również organizowaniem licznych wystaw czasowych, do czego zachęcał
Kazimierz Uszyński, ówczesny dyrektor Muzeum.
Trud został doceniony i wydał owoce. 22 kwietnia
2004 r. Grzegorz Jakubik awansował na stanowisko
kustosza, a od 1 lutego 2005 r. na stanowisko starszego kustosza, które piastował do śmierci (15 grudnia
2021 r.). Rok 2002 okazał się ważny także ze względów
osobistych, bowiem 12 października zawarł związek
małżeński z Agnieszką de domo Zakrzewską, koleżanką z pracy (zatrudnioną w Muzeum Rolnictwa im
ks. Krzysztofa Kluka od 1 lipca 1997 r., obecnie specjalistką ds. księgowości). Spędzili wspólnie prawie
dwadzieścia lat. Osiedli w Winnej Chrołach, gdzie
od grudnia 2011 r. Grzegorz Jakubik opiekował się
obiektem muzealnym odrestaurowanej dawnej szkoły
podstawowej, będącej zamiejscową placówką Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
Zajmował się również pracą naukowo-badawczą,
której poświęcał także swój czas wolny. Stworzył bazę
danych biograficznych, która liczy kilka tysięcy nazwisk oraz bibliografię prac z zakresu historii weterynarii. Zebrał dane dotyczące lekarzy weterynarii działających na Białostocczyźnie oraz w poszczególnych
województwach okresu międzywojennego (grodzieńskie, wileńskie, nowogródzkie, wołyńskie, poleskie,
tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie). Wyniki
badań w postaci osobnych artykułów publikował na
łamach „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”.
Zaangażował się również w prace nad Drugim słownikiem biograficznym polskich lekarzy weterynarii
1919-2000 (tom 1 i 2) pod redakcją Jana Tropiły, do
którego opracował 87 haseł. Z powodzeniem godził
działalność naukową z pracą muzealnika, o czym
świadczą liczne wydarzenia związane z Muzeum
Weterynarii. Jednym z ciekawszych była wizyta
w Ciechanowcu prof. dr. Ernsta Heinricha Lochmana
(1927-2013), prezesa Światowego Stowarzyszenia
Historii Medycyny Weterynaryjnej. W Muzeum odbywały się też m.in. wyjazdowe posiedzenie Senatu
SGGW-AR pod przewodnictwem rektora profesora
Wiesława Bareja (1934-2000), spotkania literackie
z prof. Franciszkiem Kobryńczukiem (1929-2016)
i dr. Pawłem Wiktorskim (1913-1989) oraz lekarzem
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weterynarii Włodzimierzem Kłaczyńskim, doskonałym prozaikiem. W Muzeum gościły także delegacje
lekarzy weterynarii z Danii i Łotwy oraz uczestnicy
I Polonijnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii. Odsłonięto
tablice poświęcone dr. Janowi Bondarence, dr. Janowi
Stypule oraz profesorowi Janowi Tropile. Odbyła
się też sesja naukowa z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Jana
Tropiły. Muzeum Weterynarii zorganizowało ponad
trzydzieści wystaw czasowych, odbyło się tu wiele
konferencji i spotkań dyskusyjnych. Osiągnięcia naukowe Muzeum prezentowane były na posiedzeniach
Sekcji Historycznej (Grzegorz Jakubik był jej członkiem) i na kongresach Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych. Dzięki tej placówce Ciechanowiec
stał się znanym i liczącym się ośrodkiem spotkań lekarzy weterynarii z całego kraju.
Grzegorz Jakubik był człowiekiem twórczym i aktywnym. Dobrze znał język angielski, co ułatwiało
nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy.
Od 18 lutego 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Lublinie prowadził wykłady z przedmiotu Historia
weterynarii i deontologia dla studentów na kierunku
veterinary medicine (anglojęzyczne jednolite studia
magisterskie – I rok, semestr II). Był w ogóle interesującym człowiekiem, który wszystko co robił, robił
z pasją i pełnym zaangażowaniem. Jego zainteresowania pozazawodowe to kolekcjonowanie etykiet
piwnych. Pierwszymi były te, które zdjął z butelek wypitego przez siebie piwa. Później dochodziły kolejne,
pochodzące już z wymiany z innymi kolekcjonerami,
bądź przysyłane przez różne browary na Jego prośbę.
Zbiór przybrał rozmiary imponujące. Grzegorz Jakubik
mógł się pochwalić dziewięcioma tysiącami etykiet.
Część z nich znalazła się na wystawie Tradycja, region,
smak – człowiek i zwierzęta na etykietach piwnych,
która miała miejsce w 2005 r. w Muzeum Rolnictwa.
O nich również opowiadał ciekawie. Dzielił je na
trzy części – te z Polski, które stanowiły najbardziej
imponującą część kolekcji, te z Niemiec oraz z reszty
świata. Sam próbował około 1300 marek piwa, reszta
etykiet pochodzi z wymiany z innymi zbieraczami, których – jak mówił – w Polsce nie brakuje. 120 nalepek
to wizerunki ludzi oraz zwierząt. We właściwy sobie
sposób analizował symbolikę oraz ikonografię etykiet,
próbując odpowiedzieć na pytanie, co najczęściej na
nich się umieszcza (wizerunek założyciela lub właściciela browaru; lokalną historię poprzez prezentowanie
postaci związanych z regionem; zwierzęta)4.
Grzegorz Jakubik był humanistą dużego formatu.
Kochał życie we wszelkich jego przejawach i zachwycał się jego urodą. Kochał ludzi, zwierzęta i rośliny.
Myślał o innych, pamiętał o ludzkich sprawach drobnych, ale ważnych. Mój ojciec, Mieczysław Zaniewski,
miał przed laty wystawę kowalstwa artystycznego
w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa, dla którego
4
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wykonał też repliki dawnych narzędzi rolniczych.
Gdy tylko pojawiła się o moim ojcu jakaś nawet najdrobniejsza wzmianka w prasie, Grzegorz wycinał
ją i przysyłał do mnie. Nie byłam dla Niego nikim
szczególnym, a tylko jedną z osób, które znał. Ale
rozumiał, że nawet najdrobniejsza informacja może
być dla mnie ważna; rozumiał to jako historyk i jako
człowiek. Odwołuję się tu do wspomnień osobistych,
ale jak napisał Grzegorz Walczak, poeta i językoznawca, wspomnienie o kimś – to przy okazji również o sobie. Nie ma wspomnień o kimś bez jego relacji z nami
i szerszym tłem, więc czuję się usprawiedliwiona.
Był dla weterynarii (i nie tylko) człowiekiem dobrze
zasłużonym, toteż Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wyróżnił Grzegorza Jakubika Odznaką
Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2012 r.),
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Mu
brązowy Krzyż Zasługi (2012 r.) oraz Medal za
Długoletnią Służbę (2012 r.). Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi odznaczył Grzegorza Jakubika
Odznaką Honorową Zasłużony dla Rolnictwa (2013 r.),
a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotą
odznaką Za opiekę nad zabytkami (2017 r.). Najlepszą
nagrodą jest jednak nasza o Nim pamięć. Myślę, że
w przyszłości Muzeum Weterynarii powinno otrzymać imię Grzegorza Jakubika, bo to był Jego dom,
Jego życie, Jego pasja; dwadzieścia lat pracy – jedna
czwarta życia… Wierzę, że jakiś historyk medycyny
weterynaryjnej napisze kiedyś doktorat, którego tematem będzie życie i działalność Grzegorza Jakubika na
tle epoki. Wdzięczny i ciekawy temat.
Przetoczyły się żarna czasu. Śmierć przetasowała
karty… Dziś Grzegorz Jakubik spaceruje po drugiej
stronie rzeczywistości, gdzie od dawna trwa wieczność. Dla nas żyje we wspomnieniach: zapachy,
dźwięki, gesty, słowa – przeszłość. Było… Otulony
płaszczem Najjaśniejszej Wińskiej Pani przechadza
się niespiesznie po niebieskiej łące i hołubi zwierzęta
Pańskie wespół ze Świętym Franciszkiem, którego
słowami modlę się za jego duszę:
O Boski Mistrzu, spraw bym
nie szukał pocieszenia,
lecz niósł pocieszenie;
nie żądał zrozumienia,
lecz miał zrozumienie;
nie pragnął miłości,
lecz miłością darzył.
Gdyż udzielając drugim
sami się zbogacamy,
przebaczając drugim
nam jest odpuszczone,
a umierając sobie,
budzimy się do życia
wiecznego. Amen.
Pani Agnieszce Jakubik dziękuję za wszelką pomoc
i życzliwość. (t.z.)

