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Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezjalnej w Olsztynie 

      

Błogosławiona Matka Elżbieta Róża Czacka 

Etap szkolny Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Uczniów Szkół 
Ponadpodstawowych 

24 listopada 2021 r., godz. 9.00 
Czas na wypełnienie arkusza: 1 godzina, maksymalna liczba punktów: 61 

 

1. W czyjej posiadłości przyszła na świat Róża?    1 pkt 

………………………………………………………………………………….. 

2. W jakiej miejscowości i gdzie położonej urodziła się Róża?  3 pkt 

……………………………………………………………………………………. 

3. Róża Czacka urodziła się dnia:        1 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

4. A jej rodzicami byli:        1 pkt 

………………………………………………………………………………….. 

5. Gdzie, po przeprowadzce z Ukrainy, zamieszkała rodzina Czackich? 3 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. Opisz, w jakich okolicznościach Róża utraciła wzrok.   5 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Punkty 
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7. W jaki sposób Róża wykorzystała swoją „tragedię”?   5 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8. Jaki charyzmat odkryła w sobie Róża?     1 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

9. W jakich krajach Róża pogłębiała wiedzę na temat edukacji osób 

niewidzących i ruchu tyflologicznego?      5 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

10. W jakie działa zaangażowała się Róża Czacka aby pomóc niewidomym?

            5 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

11. Założone przez Różę Czacką Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 

w latach 1911-1914 prowadziła szeroką działalność. Opisz jaką?  5 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

12. Opisz drogę hrabianki Róży Czackiej do Matki Elżbiety Róży Czackiej?

            5 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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13. Jakie wydarzenie uważa się za początek Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża?       1 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

14. Duchowość Zgromadzenia czerpie niektóre elementy z duchowości 

franciszkańskiej, dominikańskiej i benedyktyńskiej. Scharakteryzuje te elementy?

           5 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

15. Podaj datę dekretu ustanawiającego Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 

Służebnic Krzyża?          1 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

16. Jak doszło do powstania ośrodka w Puszczy Kampinoskiej?  3 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

17. Jakie były trzy cele działalności Ośrodka w Laskach   3 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

18. Jakie dwa główne dzieła pisane pozostawiła po sobie Matka Czacka? 2 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

19. Podaj datę śmierci Matki Elżbiety Róży Czackiej?    1 pkt 

…………………………………………………………………………………… 
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20. Droga do beatyfikacji?        5 pkt 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Odpowiedzi: 

1. W majątku Branickich. 

2. W oddalonej od Kijowa o 84 km ukraińskiej miejscowości Biała Cerkiew 

w obwodzie kijowskim. 

3. 22 października 1876 r. 

4. Feliks i Zofia z domu Ledóchowska. 

5. W wieku sześciu lat wraz z rodzicami przeniosła się do Warszawy. 

Pierwszym miejscem, w którym zamieszkali, był pałac Krasińskich usytuowany 

pod numerem 5 przy Krakowskim Przedmieściu (Nowy Świat). Z czasem 

przenieśli się do pałacyku Czackich przy ul. Nowozielnej (dzisiaj to ul. Zielona 

49). 

6. Hrabina Czacka utraciła wzrok w wieku 22 lat w wyniku upadku z konia. 

Spędzała wakacje na Wołyniu, gdzie ćwiczyła jazdę konną. Bracia Róży 

dostrzegali, że siostra od początku rozwijania pasji jeździeckiej źle ocenia 

odległości od przeszkód. Nieprawidłowości w ocenie odległości i spowodowane 

tym upadki przyczyniły się do odklejenia siatkówki i przez to utraty wzroku. 

7. Zaczęła korzystać z nowych możliwości rozwoju. Pomagała mamie 

w prowadzonej przez nią działalności charytatywnej. Rozwijała talent 

muzyczny: grała na pianinie i tańczyła. Przywiązywała wagę do stroju. 

Uczyła się manier arystokratycznych. Brała udział w balach i przyjęciach. 

8. „Bycie apostołką niewidomych” 

9. Francja, Belgia, Austria, Szwajcaria i Niemcy. 

10. Odwiedzała niewidomych w ich domach i szpitalach. Uczyła ich alfabetu 

i wspierała finansowo. Organizowała kwesty przy kościele Świętego Krzyża 

w Warszawie. Założyła schroniska dla niewidomych dziewcząt, a potem 

fundację, której zadaniem było objęcie opieką niewidzących starszych kobiet 

i nauczenie zawodu pochodzących z miasta niewidomych mężczyzn. 

11. Dzięki Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie powstały: 

ochronka dla niewidomych dzieci, szkoła elementarna, warsztaty, bibliotek 
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książek w piśmie punktowym brajla i tzw. Patronat, obejmujący opieką żyjących 

w mieście niewidomych. 

12. W 1915 roku wyjechała do brata Stanisława na Wołyń, gdzie chciała 

pozostać przez trzy tygodnie. Pobyt na Wołyniu przedłużył się do trzech lat. 

Następnie trafiła do Żytomierza. W tym czasie zaczęła prowadzić życie pełne 

ubóstwa i umartwień. Odbyła nowicjat w III Zakonie św. Franciszka pod 

kierownictwem ks. Władysława Krawieckiego. Przywdziała habit franciszkański, 

a 15 sierpnia 1917 r – już jako siostra Elżbieta – złożyła śluby wieczyste. 

13. Po powrocie do stolicy w 1918 r, Matka Elżbieta poprosiła ordynariusza, 

arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, by mogła przyjmować pierwsze 

kandydatki do zgromadzenia. Uzyskała na to zgodę. W listopadzie 1918 r. 

przyjęto pierwsze dwanaście kobiet – wydarzenie to uznaje się za początek 

zgromadzenia. 

14. Rysem franciszkańskim jest radosna afirmacja stworzenia, której nie da się 

pogodzić z postawą pogardy dla świata, dla doczesności. Element dominikański 

to umiłowanie Prawdy, priorytet Prawdy obiektywnej jako podstawy życia 

w dziele i Zgromadzeniu. Nurt benedyktyński dostrzegalny jest w podejściu do 

dbałości o piękno liturgii, a także do pracy, która nie może nie być służbą innym. 

15. 2 października 1922 r., ksiądz Kardynał Aleksander Kakowski wydał 

dekret. 

16. W 1922 r. Matka Czacka otrzymała od Antoniego Daszyńskiego niewielki 

skrawek ziemi w Laskach w Puszczy Kampinoskiej. W szybkim tempie – przy 

wielkim zaangażowaniu Witolda Świątkowskiego i Antoniego Marylskiego – 

w osiedlu Laski-Różanna powstał zakład dla niewidomych. Z czasem 

przeniesiono tu rozproszone po stolicy placówki towarzystwa i utworzono 

dom macierzysty sióstr. 

17. Charytatywny, apostolski oraz tyflologiczno-wychowawczy. 

18. Notatki – osobiste zapiski udostępnione dopiero po jej śmierci; 

Dyrektorium – zbiór pism. 
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19. Choroba Matki Czackiej zaczęła się pogłębiać w 1950 r. Zmarła 15 maja 

1961 r. w Laskach po dwutygodniowej agonii. 

20. W związku z 25 rocznica śmierci Matki Elżbiety w 1986 r. Konferencja 

Episkopatu Polski wyraziła poparcie dla rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. 

Uroczysta sesja inicjująca prace odbyła się 22 grudnia 1987 r., a 26 czerwca 1995 

r. zakończono działania na szczeblu diecezjalnym. Dekret o heroiczności cnót 

ogłoszono 9 października 2017. Jako przypadek uzdrowienia koniecznego do 

beatyfikacji przedstawiono historię dziewczynki, która doznała urazu 

twarzoczaszki i utraty przytomności. Beatyfikacja odbyła się 12 września 2021 r. 

w Warszawie. 


