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Recenzja wydawnicza

książki Jacka Tendeja CM „Od ks. Kazimierza Siemaszki do „Radosnej Nowiny 2000”
przygotowana na prośbę Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
w Krakowie

Przedłożona mi do recenzji książka Jacka Tendeja przedstawia rozwój działalności
charytatywnej, zapoczątkowanej przez ks. Kazimierza Siemaszkę, związanej z opieką nad
ubogimi opuszczonymi, osieroconymi, pozbawionymi opieki i wychowania dziećmi i
młodzieżą
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Jacek Tendej w swych naukowych
poszukiwaniach dotarł i głęboko przestudiował nie tylko znane już z wcześniejszych
publikacji dokumenty, ale też nieznane wcześniej materiały archiwalne związane z
dziełem społeczno-edukacyjnym zainicjowanym przez ks. Kazimierza Siemaszkę,
znajdujące się m.in. w Archiwach: Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, Fundacji
„Zakład Wychowawczy im. Ks. Siemaszki” oraz Centrum Młodzieży „U Siemachy”. Ponadto
sięgnął do niepublikowanych tekstów naukowych, pism a nawet listów i osobistych notatek
pisanych przez ks. Kazimierza Siemaszkę. Tym samym udowodnił, że dzieło społeczne
księdza Siemaszki jest niepowtarzalne. Ten trud badacza dzieła księdza Siemaszki jest
niezwykle cenny, ponieważ pozwolił na odtworzenie i zrekonstruowanie najważniejszych
poglądów i postawy tego wielkiego społecznika na temat wartości operujących wobec
triady: Prawda-Dobro-Piękno oraz Miłości, jako istotnych dla człowieka. Autor
publikacji uwypuklił przekonania księdza Siemaszki o dwóch wymiarach życia człowieka
ubogiego: zewnętrzny jako świat obiektywnych faktów i wewnętrzny jako świat przeżyć a w
nim wielkie tragedie, szczególnie te, których doświadczają dzieci i młodzież.

Autor w syntetyczny sposób ukazał sytuację historyczno – społeczną w zaborze
rosyjskim i austriackim, która niewątpliwie wywarła wpływ na motywy działania księdza
Siemaszki.

Wnikliwie

przedstawił

koncepcję

wychowawczą

założyciela

Zakładu

Wychowawczego w Krakowie, mającą na celu poprawę życia opuszczonej młodzieży oraz
działalność Zakładu po śmierci ks. Siemaszki. Zebrane przez Jacka Tendeja materiały
archiwalne pozwoliły na wyczerpujące i interesujące zaprezentowanie funkcjonowania
poszczególnych placówek założonych przez księdza Kazimierza Siemaszkę: zakładu
macierzystego przy ul. Długiej w Krakowie, filii wakacyjnej, a później oddziału dla
najmłodszych wychowanków w Czernej koło Krzeszowic oraz placówki wychowawczej,
wybudowanej w latach 1927–1930 przy ul. Prądnickiej w Krakowie. Ciekawie zostały
zaprezentowane podstawowe zasady wychowania stosowane w Zakładzie, zasady rekrutacji
wychowanków oraz panująca w nim atmosfera i organizacja pracy wychowawczej.
Z dużym znawstwem Autor opisał w kolejnych rozdziałach sposoby odradzania się
dzieła księdza Siemaszki po trzydziestu siedmiu latach niebytu tj. od roku, 1991 kiedy
z inicjatywy ks. dr. Bronisław Sieńczaka założona została Fundacja imienia księdza
Siemaszki. Sprawy związane z jej powstaniem, odzyskiwaniem zagarniętego mienia oraz
pierwszymi krokami w dziedzinie wychowania ubogiej młodzieży aż do powstania „wioski”
wychowawczej - Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach
przedstawione są w książce w sposób wartościowy poznawczo tym bardziej, że sam Autor
jest dyrektorem tejże placówki od początku jej funkcjonowania.
Wniosek końcowy: W zebranym tomie mieszczą się teksty o znacznym ładunku
poznawczym, przydatne szczególnie dla filozofów, teologów, psychologów i pedagogów
zarówno dla uczonych jak i nauczycieli, wychowawców i dla studentów kierunków
humanistycznych. Opracowanie jest dobrze zbudowane i w mojej ocenie, w takiej postaci,
kwalifikuje się do druku.
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