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Pochodz´ z m i e j s c o w o Ê c i
Grajewo, ma∏ego miasteczka po-
∏o˝onego w odleg∏oÊci 4 km od
granicy Prus Wschodnich, w stro-
n´ jezior mazurskich na trasie do
Augustowa. Miasto ∏adne, przed
wojnà wa˝ne i atrakcyjne chocia˝-
by z powodu tego, i˝ stacjonowa∏
tam Dziewiàty Pu∏k Strzelców
Konnych. Otó˝ w tym˝e Grajewie
poznali si´ moi rodzice, spotykali
si´, jak równie˝ zawarli zwiàzek
ma∏˝eƒski, chocia˝ pochodzili
z ró˝nych stron Polski. Ojciec wy-
wodzi∏ si´ z Praszki, z nad ówcze-
snej granicy polsko-niemieckiej
na po∏udniu kraju, spod Wielu-
nia. Natomiast moja mama miesz-
ka∏a w takiej ma∏ej miejscowoÊci
odleg∏ej od Grajewa oko∏o 3 km –
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Ojciec – kwatermistrz W.P. w
Bia∏ymstoku,  oficer Zgrupowania
A.K. „Biebrza”

Rodzina

Od Podlasia do Zalesia

Ksiądz Ireneusz Jędryszek, emerytowany
proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych
w Zalesiu Dolnym, opowiada o swoim życiu i pra-
cy duszpasterskiej z racji 40-lecia.



ze wsi Konopki. Mamie, Annie
z domu Mo∏s, córce bogatego go-
spodarza spodoba∏ si´ mój ojciec,
m∏ody wojskowy, którego pozna-
∏a. Zakochali si´ w sobie, pobrali,
wkrótce ja przyszed∏em na Êwiat.
Jednak ich ma∏˝eƒstwo nie trwa∏o
d∏ugo. Kiedy mia∏em trzy lata ma-
ma umar∏a. Sta∏o si´ to w Bia∏ym-
stoku, tam ojciec mój zosta∏ kwa-
termistrzem w wojsku, dostarcza∏
˝ywnoÊç dla armii. Teraz to oce-
niam jako prac´ bardzo odpowie-
dzialnà ale jednoczeÊnie i wyró˝-
nienie, bo aby jà dostaç, ojciec
musia∏ pokonaç wielu konkuren-
tów. A mój tata by∏ legionistà, pi∏-
sudczykiem, który bra∏ udzia∏
w rozmaitych wyprawach na
wschodnim froncie.

Tak wi´c mama 4 lata po Êlu-
bie zmar∏a, zanim przysz∏o na
Êwiat jej drugie dziecko. Zostali-
Êmy z tatà sami. Na szcz´Êcie jed-
nak, dla mnie, wdowieƒstwo ojca
nie trwa∏o d∏ugo. Wkrótce tato
poÊlubi∏ siostr´ mojej mamy. I tak
dzi´ki temu, pomimo wczesnej
utraty matki, moje ˝ycie dziecinne
by∏o w miar´ normalne... szcz´Êli-
we. Wkrótce w domu pojawi∏o si´
tak˝e moje przyrodnie rodzeƒ-
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Matka

Z drugà matkà i rodzeƒstwem



stwo: Anna, Leszek i po d∏ugiej
przerwie Robert.

Jednak moje lata dzieci´ce
przebiega∏y doÊç nietypowo.
Wkrótce zdarzy∏ si´ rok 1939, wy-
buch wojny. Na wschodzie znaczy-
∏o to wielokrotne przechodzenie
miejscowoÊci z ràk do ràk w w y n i-
ku dzia∏aƒ wojennych... Pr z e ̋  y ∏ e m
wi´c jako dziecko, a potem ju˝
m∏odzieniec trzy wojny – najpierw
w 39-ym jak weszli Rosjanie, po-
tem w 41-ym jak wkroczyli Niem-
c y, a potem front w roku 44-ym.
I wojenne niedogodnoÊci, przeÊla-
dowania Po l a k ó w.

Tak by∏o w 41-ym, kiedy spa-
li∏ si´ nasz dom i rodzice zawieêli
nas wówczas do tej wsi Konopki
czyli miejscowoÊci, skàd mama
pochodzi∏a. ZatrzymaliÊmy si´
wówczas u wujka. Ni e s t e t y, po wy-
buchu niemiecko – rosyjskiej woj-
n y, trzeciego dnia, gdy ju˝ front
przeniós∏ si´ w g∏àb Polski, z b l i ̋  e j
nie znanych przyczyn ca∏a wieÊ
Konopki zosta∏a otoczona
z dwóch stron i spalona. By∏a to
t z w. pacyfikacja. Z lewej strony
drogi, która sz∏a przez wiosk´,
Niemcy rozstrzelali w polu dwu-
dziestu dwóch zak∏adników – Po-
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Ca∏a rodzina

Dom rodzinny w Grajewie



laków. Tak˝e i po tej stronie, pra-
wej, gdzie mieszkaliÊmy, nas te˝
wyprowadzono w pole. Sta∏o nas
w zbo˝u kilkunastu z r´kami pod-
niesionymi do góry m. in. ojciec,
wujek, ja... I prawdopodobnie te˝
to by si´ zakoƒczy∏o si´ rozstrzela-
niem, ale wyjàtkowo jakimÊ cu-
dem wspólnie ocaliliÊmy ˝y-
c i e . . . Wola Boska! To ocalenie
wówczas by∏o dla mnie czymÊ
nadzwyczajnym...

Jednak mimo tych trudnych
warunków wojennych ucz´szcza-
liÊmy na tajne lekcje, tzw. komple-
ty, wi´c zaniedbaƒ w nauce nie by-
∏o. Dlatego mog∏em spokojnie
rozpoczàç nauk´ w liceum im. Mi-
ko∏aja Kopernika w Grajewie i bez
wi´kszych problemów zdaç matu-
r´. By∏em w grajewskim liceum
najm∏odszym z maturzystów, dla-
tego, ˝e nie mia∏em tak jak inni
˝adnego zapóênienia programu
nauczania, wynik∏ego z d z i a ∏ a ƒ
wojennych. W Grajewie zda∏em
wi´c egzamin maturalny i w∏aÊnie
stamtàd rozpocz´∏a si´ moja dro-
ga do kap∏aƒstwa.

Decyzj´ o wyborze stanu du-
chownego jako mojej drogi ˝ycio-
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Siostry mojej matki. Po prawej, 
w szarym paltku, stoj´ ja.

Wujek – mjr Aleksander Walczak –
dowódca Zgrupowania A.K.
„Biebrza”, dwukrotnie odznaczony
Krzy˝em Virtuti Militari



wej podjà∏em, teraz tak myÊl´,
g∏ównie z pragnienia ˝ycia
w prawdzie, zgodnie z sumieniem
i wiarà. Argumentem wspierajà-
cym jak sàdz´ by∏ te˝ niekorzystny
klimat, jaki panowa∏ wówczas. Ta-
kie by∏y czasy. T∏amszenie samo-
dzielnego myÊlenia i ucisk m∏o-
dych ludzi o innym Êwiatopoglà-
dzie politycznym i religijnym, ni˝
obowiàzywa∏ w szkole. Bardzo to
mnie bola∏o, przygn´bia∏o… ta
ówczesna indoktrynacja Êwiato-
poglàdowa m∏odzie˝y oraz obce
mi ideowo i moralnie organizacje.
Bardzo mi brakowa∏o takiego kli-
matu, w jakim wzrasta∏em w do-
mu. A by∏em wychowywany w at-
mosferze patriotyzmu. Ojciec le-
gionista, wujek by∏ natomiast
w lesie komendantem ugrupowa-
nia partyzanckiego „Biebrza”.
W czasie okupacji ojciec organizo-
wa∏ aprowizacj´ dla partyzantki;
zbiera∏ ˝ywnoÊç nawet przy
wspó∏pracy ówczesnego burmi-
strza – Niemca, którà potem do la-
su przywozili. W tym pomagali-
Êmy mu wszyscy, dzieci te˝. Ja zaÊ
by∏em tak naiwny, ˝e gdzieÊ tam
nawet karabin maszynowy ukra-
d∏em (zdarzy∏a si´ okazja, ˝eby go
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Dzieciƒstwo

Chrzciny Roberta, 
mojego najm∏odszego brata.



ukraÊç), ale o ma∏o co nie roz-
strzelali wtedy mnie, jak i ca∏ej ro-
dziny. W ka˝dym razie to w na-
szym domu leÊna grupa Akowców
mia∏a spotkanie koƒcowe, gdzie
zastanawiali si´, co robiç w tej sy-
tuacji, która powsta∏a. Poddaç si´?
Wracaç do lasu?

Takie wówczas mia∏em dyle-
maty i widzenie Êwiata. W ka˝dym
razie ta ró˝nica, mi´dzy tym, co
z domu wynios∏em, a tym, co
w szkole zasta∏em by∏a nie do po-
konania. Tym bardziej, ˝e zosta-
∏em wychowany w domu w at-
mosferze wielkiej pobo˝noÊci.
A jeÊli idzie o koÊció∏ i moje nasta-
wienie do wiary, to wtedy odczu-
wa∏em to tak autentyczne i bardzo
szlachetne pragnienie poznawa-
nia tej pe∏nej prawdy o Bogu.
Czu∏em, ze mog´ odnaleêç tylko
przez pog∏´bianie wiary i pobo˝-
noÊci. Wówczas i ministrantem by-
∏em i trzyma∏em si´ bardzo blisko
koÊcio∏a... Zdecydowa∏em si´
wi´c pójÊç do seminarium du-
chownego. Najpierw w 1947 roku
znalaz∏em si´ w s e m i n a r i u m
w ¸om˝y, bo tam by∏o najbli˝ej
domu rodzinnego. Uczy∏em si´
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Przed wstàpieniem  do seminarium
1947 r.

Rodzinne spotkanie w Grajewie

Droga do Zalesia



tam przez pierwszy rok, a potem
przenios∏em si´ do Warszawy, za
rodzinà. Rodzeƒstwo przenios∏o
si´ do Warszawy, a chcieliÊmy byç
razem, w takiej jednoÊci.

Tak wi´c ukoƒczy∏em war-
szawskie seminarium duchowne
w 1952 r. Âwi´cenia kap∏aƒskie
otrzyma∏em w 1952 r. z ràk Pry-
masa Tysiàclecia, ksi´dza Stefana
Wyszyƒskiego. W seminarium czu-
∏em si´ dobrze, chocia˝by dlatego
˝e z naukà k∏opotów nie mia∏em.
Mam umys∏ Êcis∏y i nauka takich
przedmiotów jak logika, filozofia
czy apologetyka sz∏a mi naprawd´
dobrze. W seminarium na swoim
kursie mia∏em du˝o przyjació∏,
w ró˝nym wieku. Cz´Êç studen-
tów by∏o starszych, poniewa˝ oni
musieli przeczekaç okupacj´, aby
rozpoczàç tam nauk´. Przy tym
autorytet naszego seminarium by∏
bardzo wysoki. Wyk∏adali profeso-
rowie z ró˝nych krajowych uczel-
ni, z Krakowa, Lwowa czy Wilna.
Nawet Êwieccy. Wysoki poziom
wyk∏adowców, zarówno jeÊli cho-
dzi o wiedz´, jak i o ich autorytet
naukowy rzutowa∏ bardzo na at-
mosfer´ w seminarium, na ˝ycie
religijne, osobiste. A wspominam
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Koledzy z seminarium



jà jako bardzo przyjemnà. Poprzez
dwie kadencje (dwa lata) by∏em
w seminarium wytypowany, czyli
naznaczony na funkcj´ tzw. „Sace-
lana”. Sacelan to by∏ taki opiekun
kaplicy i najbli˝szy wspó∏pracow-
nik (coÊ w rodzaju ministranta)
ojca duchownego, wspania∏ego
ksi´dza zakonnika z p a r a f i i
Êw. Krzy˝a, ojca Paw∏a Dembiƒ-
skiego. On by∏ tam ojcem du-
chownym d∏ugie, d∏ugie lata i bar-
dzo wiele swych prawd przekazy-
wa∏ nam w rozwa˝aniach. A ja
trzyma∏em si´ wi´c blisko niego.
ObecnoÊç ojca duchownego, tak
jak to wspominam dzisiaj, zazna-
czy∏a si´ bardzo na moim ca∏ym
˝yciu duchowym, religijnym i mo-
dlitewnym. CoÊ z tego ducha za-
owocowa∏o i trwa obecnie. Od
poczàtku pobytu mego w Zalesiu
pe∏ni´ funkcj´ ojca duchownego
w dekanacie.

Po Êwi´ceniach zacz´∏a si´
praca w parafiach. Najpierw by∏em
w RadoÊci (bardzo krótko), póê-
niej by∏em wikariuszem w Ko b y ∏-
ce. Nast´pnie znalaz∏em si´ w Wa r-
szawie – parafie na Kamionku
i u Ê w. Micha∏a. Z wszystkich tych
parafii najbardziej pozosta∏a mi
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Uczniowie ze szko∏y na Kamionku

Dzieci´ce jase∏ka w Koby∏ce



w pami´ci praca duszpasterska
w podwarszawskiej miejscowoÊci
Koby∏ka, chocia˝ to by∏a moja dru-
ga parafia. Dlaczego Koby∏ka? By-
∏em sam jedynym wikarym, a p r o-
boszcz wiecznie by∏ zaganiany, za-
l a t a n y... A ja z kolei te˝ mia∏em
mnóstwo zaj´ç, jak to wikary.
I szko∏a, i duszpasterstwo. W Ko-
by∏ce, jak teraz to oceniam, to jak
na m∏odego wikarego by∏em tam
wyjàtkowo d∏ugo, bo prawie trzy
lata. Jednak najbardziej utrwali∏a
mi si´ w pami´ci parafia pod we-
zwaniem Êw. Micha∏a w Wa r s z a-
wie. Odebra∏em tu niez∏à lekcj´
duszpasterstwa, bardzo pozytyw-
nà, od proboszcza tej parafii, ksi´-
dza Piotrowskiego, który by∏ rów-
noczeÊnie personalnym w d i e c e z j i
oraz wtedy, bliskim wspó∏pracow-
nikiem ksi´dza prymasa. Ksiàdz
Piotrowski przydziela∏ miejsca,
rozdziela∏ ksi´˝y po ró˝nych para-
fiach diecezji. U Ê w. Micha∏a od
ksi´dza Piotrowskiego nauczy∏em
si´ wtedy tego wszystkiego, co mi
odpowiada∏o, a przede wszystkim
ostrego porzàdku i o r g a n i z a c j i
p r a c y. Ksiàdz Piotrowski przestrze-
ga∏ wtedy tzw. wojskowego drylu.
A by∏ dobrym szefem, nauczycie-
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Ksiàdz Infu∏at Stefan Piotrowski
Pra∏at Domowy Jego ÂwiàtobliwoÊci
Kanonik Kapitu∏y Metropolitalnej
Warszawskiej

KoÊció∏ pw. Âw. Micha∏a na warsza-
wskim Mokotowie



lem i przede wszystkim dobrym
cz∏owiekiem. I wymaga∏. Moja ów-
czesna praca to przede wszystkim
nauka religii w szko∏ach. Ca∏y czas
mia∏em kontakt z dzieçmi, z m ∏ o-
dzie˝à, co mi bardzo odpowiada-
∏o. Organizowa∏em tym dziecia-
kom, oprócz nauki, ró˝ne dodat-
kowe zaj´cia: obozy, wycieczki,
s p a c e r y, gry sportowe itd. Z k o l e i
oni takie zaj´cia z ksi´dzem trakto-
wali bardzo powa˝nie, a ja do tego
przygotowywa∏em si´ solidnie.
Dzi´ki temu i nauce religii na do-
brym poziomie m∏odzie˝ trzyma∏a
si´ blisko koÊcio∏a. A póêniej jak
usuni´to religi´ ze szkó∏, to w 1 0 0
proc. t´ m∏odzie˝ wprowadziliÊmy
na teren przykoÊcielny i tam obj´-
liÊmy naszym nauczaniem. Te ów-
czesne doÊwiadczenia w s z k o l e
pozosta∏y we mnie, s∏u˝à do dzi-
siaj. Poniewa˝ ja, chocia˝ na para-
fialnej emeryturze ca∏y czas mam
kontakt ze szko∏ami, prowadz´
z m∏odzie˝à lekcje religii do dzi-
siaj. Nawet niedawno uczy∏em re-
ligii w szkole prywatnej nr 72
w Zalesiu Dolnym, a obecnie ucz´
w szkole katolickiej w Pi a s e c z n i e ,
mam tam 15 godzin tygodniowo.
I po dziÊ dzieƒ, jestem chyba oso-
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Szko∏a podstawowa nr 121 
na warszawskim Mokotowie 1959 r.

Przed wycieczkà kolarskà do
Raszyna z m∏odzie˝à z parafii 
Êw. Micha∏a (z rowerem wyÊcigowym
od  Staszka Królaka)



bà uczàcà religii z najd∏u˝szym sta-
˝em, traktuj´ to zaj´cie bardzo od-
powiedzialnie. Nauczanie m∏o-
dzie˝y jest ca∏y czas dla mnie bar-
dzo du˝ym prze˝yciem, lubi´ t´
prac´ i przy okazji musz´ si´ przy-
gotowaç. Wi´c pog∏´biam swojà
wiedz´ w oparciu o najnowsze do-
Êwiadczenia, tak jak teraz przysz∏o
nam dzia∏aç w warunkach trud-
nych dla Ko Ê c i o ∏ a .

12 lutego 1967 roku przyby-
∏em do parafii NMP Wspomo˝enia
Wiernych w Zalesiu Dolnym po po-
bycie 10 lat w Warszawie w p a r a f i i
pod wezwaniem Êw. Micha∏a. A  ̋e
jak wczeÊniej wspomnia∏em, dosta-
∏em tam dobrà szko∏´ – bo i p r o-
boszcz ks. Piotrowski, najwi´kszy
autorytet w diecezji, a tak˝e i s a m a
parafia i ksi´˝a, z którym tam
wspó∏pracowa∏em... Tw o r z y l i Ê m y
tam taki zespó∏, w którym ka˝dy
odpowiada∏ za swój wycinek pracy.
By∏em wi´c przygotowany do tego,
co mnie czeka∏o w Zalesiu... a m i a-
nowicie budowy koÊcio∏a. U Ê w.
Micha∏a wprawdzie tylko obserwo-
wa∏em, jak post´powa∏a budowa
koÊcio∏a po wojennych zniszcze-
niach i powstaniu, a t o w a r z y s z y ∏ e m
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WÊród przedszkolaków z parafii 
Êw. Micha∏a

Drewniana kaplica w Zalesiu Dolnym
w 1967 r.

40 lat pracy
w Zalesiu



temu od poczàtku budowy.
Stamtàd wi´c przyszed∏em

tutaj, do Zalesia Dolnego, gdzie
zasta∏em przygotowany teren do
dzia∏ania i organizacji parafii. To
by∏ dopiero poczàtek jej istnienia
(powsta∏a w 1951 roku). Tak wi´c,
jak podczas swojej pierwszej wizy-
ty zobaczy∏em tu baraczek maleƒ-
ki, a po terenie dzisiejszego ogro-
du parafialnego pasàce si´ kozy,
to pomyÊla∏em sobie – to tu pra-
wie jak na misjach. I tak to potrak-
towa∏em. Od razu musia∏em si´
wziàç za prac´, tak˝e zwyk∏à prac´
fizycznà. Chocia˝ z racji powo∏a-
nia nie za bardzo odpowiadajàcej
ksi´dzu – ksiàdz w koƒcu to spe-
cjalista od spraw bo˝ych, takich
bardziej spraw duchowych, wia-
ry...a tu? Trzeba jednak by∏o za-
czàç od budowy, od gromadzenia
m a t e r i a ∏ ó w, zdobywania pozwo-
leƒ na budow´, biegania po urz´-
dach rozmaitych, bo przecie˝ ani
koÊcio∏a nie by∏o, ani plebanii, ani
sal katechetycznych. Niezale˝nie
od tego, ˝e tej pracy bardzo du˝o
by∏o, strona duchowa by∏a jednak
w pracy parafialnej dominujàca.
I katechizacj´ prowadzi∏em i zaj´-
cia w parafii. Trzeba by∏o i zajàç si´
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Procesja z plebanii do koÊcio∏a 
w dniu przybycia do parafii 12 lutego
1967 r.
Powitanie przez dzieci. WÊród ksi´˝y
– po prawej – ks. Jerzy Chowaƒczak
i ks. dziekan Józef Zdunek z parafii
Êw. Micha∏a

Powitanie proboszcza przez siostr´
Prymasa – p. Stanis∏aw´ Jarosz 
i p. Studziƒskiego – podsekretarza
stanu w rzàdzie Rzeczypospolitej za
prezydentury Ignacego MoÊcickiego



ludêmi, i budowaç koÊció∏, i j e d-
noczyç spo∏ecznoÊç parafialnà.

Zalesiaƒskie spo∏eczeƒstwo
okaza∏o si´ bardzo ˝yczliwe, zaan-
ga˝owane w tworzenie si´ parafii.
Jak tu przyjecha∏em, to parafia
NMP Wspomo˝enia Wiernych li-
czy∏a mo˝e 50 proc. obecnej licz-
by wiernych. W Zalesiu najwi´cej
by∏o wtedy domów przedwojen-
nych z czasów, kiedy to Zalesie by-
∏o tylko letniskiem dla Warszawia-
ków. Póêniej jednak przyby∏o tutaj
du˝o ludzi z ró˝nych stron, bar-
dzo ofiarnych, dla których koÊció∏
by∏ bardzo wa˝ny. Oni doceniali
i wspierali moje dzia∏ania. Z tam-
tych czasów pami´tam, ˝e mimo
innych zaj´ç, to prace nad ducho-
woÊcià parafii nie by∏y zaniedby-
wane. Szerokie kontakty z ludêmi,
tworzenie grup duchowych, jed-
noczenie ludzi, którzy chcieli pra-
c´ w parafii wspomagaç nie tylko
materialnie. Du˝o by∏o wi´c spo-
∏ecznej pracy, i fizycznej, i ducho-
wej. Powsta∏ W Zalesiu Caritas
(du˝o by∏o zw∏aszcza pracy, jak
przychodzi∏y paczki z UNNR-y, se-
lekcjonowanie darów, rozdziela-
nie). By∏o to wa˝ne wsparcie dla
mieszkajàcych tutaj w doÊç trud-
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W 1967 r. kozy pas∏y si´ na terenie
dzisiejszego koÊcio∏a w Zalesiu
Dolnym

Przygotowanie programu pracy na
najbli˝sze lata, 1967 r. 



nych wówczas warunkach ludzi.
W koƒcu zaistnia∏ w Zalesiu tak˝e
„˚ywy ró˝aniec”, co sobie bardzo
ceni´, jako pomoc modlitewnà.

Bardzo du˝o wsparcia du-
chowego otrzyma∏em ze strony
sióstr Pasterzanek, które wtedy
osiedli∏y si´ w naszej parafii. Po z a
tym ksi´˝a prefekci, a w s u m i e
przesz∏o ich przez parafi´ za moich
czasów siedemnastu. Tr a k t o w a ∏ e m
prac´ parafialnà wspólnotowo
z udzia∏em ksi´˝y i osób Êwieckich.

Wtedy ju˝ dzia∏a∏o w Z a l e s i u
szereg stowarzyszeƒ – by∏o To w a-
rzystwo Przyjació∏ Zalesia (ono da-
lej istnieje i z nimi ca∏y czas wspó∏-
dzia∏am), Towarzystwo Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego.

Kiedy koÊció∏ zacz´to budo-
waç, bardzo czynnà, wspierajàcà
mnie okaza∏a si´ Rada Pa r a f i a l n a ,
tak rada duszpasterska, komisja
doradcza. Dzia∏a∏ tak˝e pr´˝nie
chór parafialny.... Dzisiaj to sà
wprawdzie starsi panowie, wykru-
szyli si´, ale jeszcze o siódmej rano
w niedziel´ godzinki Êpiewajà....

Kiedy rozpoczà∏em prac´
w Zalesiu, zasta∏em tutaj bliskà ro-
dzin´ ksi´dza prymasa Stefana
Wyszyƒskiego. W Zalesiu mieszka-
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Ksiàdz Dziekan Ka∏czyƒski wita 
w drzwiach kaplicy w Zalesiu Dolnym
12 lutego 1967 r.

Rozmowa ks. Prymasa Stefana
Wyszyƒskiego z parafianami Zalesia
Dolnego dnia 28.08.1980 r., w 2 dni
po historycznym kazaniu na Jasnej
Górze



∏y trzy siostry prymasa. Tak˝e oj-
ciec ksi´dza prymas by∏ tutaj orga-
nistà kilka lat...

Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e od razu
wyczu∏em atmosfer´, ˝e moje tu
przyjÊcie do parafii b´dzie przez
bliskich ks. Prymasa Stefana Wy-
szyƒskiego wspierane. ˚e b´d´ si´
móg∏ w swoich poczynaniach
oprzeç na ich pomocy. Ta Êwiado-
moÊç cz´sto dodawa∏a mi si∏ i o t u-
c h y... To przecie˝ dzi´ki ks. Pr y m a-
sowi Tysiàclecia ja tutaj tak d∏ugo
siedzia∏em, bo ksiàdz Pi o t r o w s k i
to ju˝ szykowa∏ mi innà parafi´...
Nawet telefonicznie mi mówi∏ –
„mam plan taki, ˝ebyÊ przyszed∏
z powrotem do Wa r s z a w y...”. Ale
ksiàdz prymas reagowa∏ wówczas
– „najpierw niech dokoƒczy ko-
Êció∏ i zorganizuje dobrze parafi´.”

Tak si´ bowiem sk∏ada∏o, ˝e
przez te lata, to ksiàdz Prymas cz´-
sto tu przyje˝d˝a∏, choçby z racji
imienin swojej siostry, pani Stasi
Jarosz, która przecie˝ mieszka∏a
przy tej samej ulicy co plebania
i koÊció∏.. A jak przybywa∏ prymas
do Zalesia, to zawsze pani Stani-
s∏awa zawiadamia∏a mnie i zapra-
sza∏a do siebie na herbatk´, na
spotkanie ze swoim bratem. Poza
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Konieczna jest pami´ç o ks.
Prymasie Wyszyƒskim w polskim
narodzie, gdy˝ godne i szlachetne
sà dzie∏a jego ˝ycia, a szczególnie
cierpienia. Pragn´ goràco, aby ten
Ojciec narodu i Ksià˝´ KoÊcio∏a
odbiera∏ nale˝nà czeÊç od swoich
rodaków i by∏ or´downikiem trud-
nych spraw KoÊcio∏a i Ojczyzny
naszej przed Ojcem Mi∏osierdzia 
w niebie i przed Królowà Polski. 
Jestem przekonany, ˝e za poÊred-
nictwem ks. Prymasa otrzymuj´
wiele ∏ask od Boga.

Zalesie Dolne, dn. 17 VIII 1986 r.



tym ksiàdz prymas, jak tylko móg∏
bardzo cz´sto uczestniczy∏ w wa˝-
nych uroczystoÊciach w naszym
koÊciele, jak tylko móg∏ oczywi-
Êcie. Cz´sto te˝ otrzymywa∏em
w zwiàzku z wa˝nymi wydarzenia-
mi w naszej parafii pi´kne ˝ycze-
nia od ksi´dza Prymasa. Dla mnie
szczególnie wa˝nym by∏a wizyta
Prymasa w Zalesiu w dwa dni po
tym, kiedy ksiàdz Prymas w s∏aw-
nym swoim przemówieniu w Cz´-
stochowie na Jasnej Górze 26
sierpnia 1980 roku wyg∏osi∏ takie
historyczne i polityczne kazanie.
A 28 sierpnia mia∏ w Zalesiu wmu-
rowanie kamienia w´gielnego
pod koÊció∏...Wtedy z Warszawy,
zw∏aszcza od Êw. Micha∏a przyje-
cha∏y do nas t∏umy ludzi, bo wszy-
scy oczekiwaliÊmy na to, co jesz-
cze bardzo mocnego w kazaniu
ksiàdz prymas powie na temat
zbli˝ajàcych si´ zmian.

Nied∏ugo potem ksiàdz Pr y-
mas ci´˝ko zachorowa∏, by∏ w s z p i-
talu... Jednak i w tym czasie, zaist-
nia∏a sytuacja, ˝e ksiàdz prymas na
„przepustce” zajrza∏ jednak do Za-
lesia po poÊwi´ceniu jakiÊ pamiàt-
kowych p∏yt w koÊciele w J a z g a-
rzewie. I ja wtedy by∏em tam obec-
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Ingres do parafii ks. Dziekana
Henryka Ka∏czyƒskiego w pierwszà
niedziel´ Wielkiego Postu,
12 lutego1967 r.

Wmurowanie kamienia w´gielnego
pod budow´ koÊcio∏a, 28 08.1980 r.
Pierwszy kamieƒ w´gielny poÊwi´-
cony przez Ojca Âwi´tego w dniu
2.06.1979. Po lewej – projektant
arch. Wojciech Szymborski



ny – wi´c zapyta∏em ks. Pr y m a s a ,
czy nie uda∏oby si´ zaprosiç Go do
mnie, do Zalesia, bo mam u s i e b i e
ojca bardzo ci´˝ko chorego...

I ksiàdz Prymas, mimo ˝e
sam ju˝ ob∏o˝nie chory, przyje-
cha∏ na plebani´, mimo du˝ego,
powiedzia∏bym, oporu ksi´dza
Bronis∏awa Piaseckiego kapelana
Prymasa. Mia∏ wówczas ksiàdz Pry-
mas d∏ugà rozmow´ z moim tatà,
która trwa∏a prawie dwie godziny.
Powiedzia∏bym, spotkanie przy
stole i tylko przy kompocie, bo
obaj chorzy i jeÊç nie mogli. I we
dwójk´ tak rozmawiali... O cza-
sach przedwojennych, o Pi∏sud-
skim. I jak ojciec mój ˝ali∏ si´ ksi´-
dzu prymasowi, ˝e to chyba jego
koƒcówka ˝ycia, to ksiàdz prymas
tak mu powiedzia∏: 

„S∏uchaj Walenty, ty jesteÊ le-
gionista, wi´c wiesz, ˝e w wojsku
pos∏uszeƒstwo jest, a biskup jest
w wojsku w randze genera∏a. Tak
wi´c rozkaz trzeba wykonaç. Wi´c
mo˝e nie myÊl o chorobie, tylko
o tym, ˝e wola Bo˝à jest ta jakà
nam Bóg wyznaczy∏.”

Pi´kne to by∏o i ojciec by∏ ta-
ki uszcz´Êliwiony. Par´ miesi´cy
potem ksiàdz prymas zmar∏, tro-
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Podpisanie aktu erekcyjnego nowego
koÊcio∏a w Zalesiu Dolnym

Wizyta ks. Prymasa na placu budowy
koÊcio∏a po uroczystoÊci wmurowania
kamienia w´gielnego



ch´ póêniej ni˝ mój tata, chocia˝
w tym samym roku.

Moje imi´ brzmi Ireneusz,
a wi´c zgodnie ze swoim znacze-
niem od poczàtku okreÊla∏o mnie
jako „cz∏owieka pokoju”. I ja mo-
g´ to stwierdziç, ˝e nigdy w  ̋y c i u
nie by∏em za bardzo konfliktowy,
nie mia∏em trudnoÊci z n a w i à z y-
waniem kontaktów. Otrzymywa-
∏em za to od ró˝nych ludzi du˝o
wyrazów sympatii, takiej rado-
Êci...od ludzi b´dàcych blisko ko-
Êcio∏a, którzy mnie wspierali... Ale
byli wÊród wspierajàcych mnie ta-
c y, którzy uwa˝ani byli ˝e sà wro-
gami koÊcio∏a, bo reprezentowali
ten system w∏adzy, który by∏ wro-
gi...koÊcio∏owi... A ludzie byli bar-
dzo mi ˝yczliwi. Musz´ przyznaç,
˝e nawet od strony urz´dników
z wydzia∏u wyznaƒ czy przedstawi-
cieli ówczesnych miejscowych
w∏adz nie spotka∏em si´ nigdy z j a-
kàkolwiek przykroÊcià. Mo˝e par´
razy kolegium by∏o, ˝e kaplica by-
∏a samowolnie bez zezwolenia
przed∏u˝ana, ˝e z m∏odzie˝à wy-
je˝d˝a∏em na organizowane przez
parafi´ obozy bez specjalnego po-
zwolenia. Ostatecznie wszystko
by∏o za∏atwiane tak polubownie,
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…z Wies∏awem ˚ydakiem– kierowni-
kiem budowy koÊcio∏a.

…z wiernym przyjacielem i pomoc-
nikiem…



ugodowo... Tak wi´c za tà „samo-
wol´” dostawa∏em jakàÊ kar´ fi-
nansowà... Raz jeden z w y ̋  s z y c h
u r z ́  d n i k ó w, poprosi∏ mnie nawet,
abym jego córk´ doprowadzi∏ do
pierwszej komunii. W t a j e m n i c y
jego ˝ona wtedy sukieneczk´
dziewczynce w walizce przywio-
z∏a, przebra∏a dziecko... Z i n n y m i
w∏adzami tak˝e raczej unika∏em
s p o r ó w, troch´ pokory, cierpliwo-
Êci i takiego ∏agodnego zachowa-
nia pomaga∏o mi w urz´dach po-
konywaç ró˝ne trudnoÊci natury
finansowej i a d m i n i s t r a c y j n e j .

Ciesz´ si´, ˝e moja duszpa-
sterska dzia∏alnoÊç przypad∏a na
czasy Prymasa Tysiàclecia, ksi´dza
Stefana Wyszyƒskiego, Ojca Âw. Ja-
na Paw∏a II, ksi´dza proboszcza
Stefana Piotrowskiego oraz kap∏a-
nów, z którymi tu pracowa∏em.
Bardzo du˝o dobrych ksi´˝y mia-
∏em w Zalesiu, m∏odych wikariu-
szy, choç niektórzy mo˝e si´ i nie
sprawdzili w pe∏ni, ale to bardziej
z przyczyn, mniemam, proble-
mów osobistych.

Dzi´kuj´ za to, ˝e pozna∏em
i tu pracowa∏em z ks. Henrykiem
Czepu∏kowskim, który mi d∏ugie
lata pomaga∏ w n a w i à z y w a n i u
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Z ks. Prymasem Glempem po cere-
monii poÊwi´cenia koÊcio∏a w dniu 27
sierpnia 1992 r. 

Spotkanie z ks. abp Kazimierzem
Âwiàtkiem w Piƒsku we wrzeÊniu
1993 r. podczas wizyty z pomocà
humanitarnà na Bia∏orusi  z grupà
parafian z Zalesie Dolnego. 



kontaktów z Polonià na Wscho-
dzie... On stamtàd pochodzi∏ –
z Wilna. To by∏ bardzo zacny ka-
p∏an, który du˝o wniós∏ na nasz
teren ducha patriotyzmu i pracy.
Pracowa∏ tu ze mnà tak˝e ksiàdz
Józef Ko∏odziejski, Antoni Czaj-
kowski i ksiàdz Andrzej Strus.

Du˝à radoÊcià dla mnie na
zakoƒczenie pracy probosz-
czowskiej by∏o wstàpienie do
seminarium moich wychowan-
ków – Roberta Skrzypka i Macieja
Strusa. Odebra∏em to jako
szczególny dar od Pana Boga
i rodziców.

Od 24 VI 1996 r. jestem na
emeryturze – pe∏ni´ funkcj´ rezy-
denta. Wspó∏pracowa∏em z trzema
proboszczami, obecnie najd∏u˝ej
z ks. proboszczem Ta d e u s z e m
Hukiem. Utrzymuj´ bliski i dobry
kontakt z ksi´˝mi w ca∏ym dekana-
cie. Jestem ojcem duchownym.
Bior´ czynny udzia∏ w liturgii
i duszpasterstwie. Du˝o radoÊci
daje mi to, ˝e ucz´ w szkole i mam
kontakt z m∏odzie˝à.  Przez msze
Êwi´te i konfesjona∏ wi´ê
duchowà z wiernymi, a przez
wspólne mieszkanie – ∏àcznoÊç
z niepe∏nosprawnymi. 
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…z niepe∏nosprawnymi…

Podczas pierwszej mszy w Zalesiu
m∏odych kap∏anów 



Na miar´ swoich mo˝liwoÊci
stara∏em si´ spe∏niaç dobrze swo-
je obowiàzki proboszcza, po˝y-
tecznie dla dobra parafii, zgodnie
z sumieniem i powo∏aniem. To co
poda∏em w du˝ym skrócie jest
ma∏à czàstkà wspomnieƒ i wdzi´-
cznoÊci Bogu, KoÊcio∏owi i l u-
dziom. Wspólnie dokonaliÊmy du-
˝o dla parafii przez te 40 lat.

Dzi´kujmy wi´c Bogu 

– Deo gratias 
– Te Deum

Zalesie Dolne, 12.02.2007

ks. Ireneusz J´dryszek
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Kol´da – wizyta duszpasterska 
w Zalesiu
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Bo˝e w Trójcy PrzenajÊwi´tszej, dzi´kujemy Ci
za to, ˝e da∏eÊ KoÊcio∏owi Papie˝a Jana Paw∏a II,
w którym zajaÊnia∏a Twoja ojcowska dobroç, chwa∏a
krzy˝a Chrystusa i pi´kno Ducha mi∏oÊci.

On, zawierzajàc ca∏kowicie Twojemu mi∏osier-
dziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukaza∏
nam ˝ywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazujàc
Êwi´toÊç, która jest miarà ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego,
jako droga do osiàgni´cia wiecznego zjednoczenia
z Tobà.

Udziel nam, za jego przyczynà, zgodnie z Twojà
wolà, tej ∏aski, o którà prosimy z nadziejà, ˝e Twój
S∏uga Papie˝ Jana Pawe∏ II, zostanie rych∏o w∏àczony
w poczet Twoich Êwi´tych. Amen






