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Błogosławiony brat Grzegorz, Bolesław Frąckowiak, był prostym 

zakonnikiem, rzemieślnikiem, introligatorem, bez wyższego wykształcenia. 

Obdarzony był jednak w stopniu niezwykłym inteligencją i wyczuciem spraw 

Bożych, będących właśnie cechą ludzi prostych, niezakłamanych, szczerze 

miłujących Boga. Stąd jego nadzwyczajna wrażliwość na wszystko, co prowadzi 

do świętości, do Boga. Był otwarty na rady wychowawców, konferencjonistów,  

spowiedników. Szczęśliwie zachowała się jego osobista biblioteka, ponad 20 

pozycji, w której oprócz Pisma Św., O naśladowaniu Chrystusa, siedmiu 

modlitewników SVD drukowanych w Górnej Grupie, są dzieła ascetyczne 

takich autorów jak: Stanisław Kasznica (Rozważania, Poznań 193Ó; Myślę 

sercem, wolą ... Rozważań seria II, Poznań 1939); O. Łukasz od św. Józefa 

(Świętość zakonna, Kraków 1936); O. J. Meynckens (Zarys doskonałości 

zakonnej, Kraków 1935). W zbiorze jego znajdujemy również dzieła mistyczne 

św. Jana od Krzyża (Wnijście na Górę Karmelu. Lwów 1927; Noc ciemności i 

Pieśń duchowa, Lwów 1931; Przestrogi duchowe, Poznań 1937). O. Giczel 

wspomina w liście do fratra Blocha, że Błogosławiony czytał również pisma św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus. Dzieła te były dla niego natchnieniem, a z mod-

litewników zrobił dla własnego użytku piękną kompilację rozważań i modlitw 

odpowiadających stanowi jego ducha. Nie można bez wzruszenia pochylić się 

nad tymi zbiorami modlitw, notatek z konferencji i rekolekcji, przeplatanych 

własnymi refleksjami i postanowieniami. Przebija z nich wielka żarliwość i chęć 

osiągnięcia świętości. Te swoistego rodzaju „dzienniki duszy" stanowią jakby 

kwintesencję duchowości tego okresu i osobistej pobożności brata Grzegorza. 

List pisany z więzienia na parę godzin przed śmiercią, pełen dziecięcej ufności 



na spotkanie się z Bogiem i najbliższymi, jest jakby streszczeniem i 

ukoronowaniem tego wszystkiego, w co wierzył i czym żył dotychczas. 

Ogromny wpływ, jak wspomniano, wywarł na niego jego wychowawca, 

konferencjonista i w czasie pierwszych lat wojny spowiednik, o. Jan Giczel 

SVD. Sam bardzo gorliwy, umiał przepoić gorliwością i dążeniem do świętości 

brata Grzegorza. Wydaje się, że to pod jego wpływem spisał Codzienne 

ćwiczenia duchowne, które zaczynają się i kończą rozważaniem o świętości: 

„Świętym być, tego jedynie pragnę, o Jezu...” Spisane od o. Giczela konferencje 

w notatniku Ćwiczenia duchowne w roku probacji przed ślubami wieczystymi 

(1938) zawierają między innymi właśnie takie postanowienie: „Nie chcę być 

zwykłym świętym, lecz największym po Matce Bożej” lub nieco dalej: „Chcę 

zostać tak wielkim świętym jak św. Alojzy, za mało, chcę prześcignąć jego 1000 

razy”. W tymże notatniku znajduje się cytowany wyżej akt zupełnego oddania 

się Bogu. Nic zatem dziwnego, że o. Giczel w liście z 1957 roku pisze o nim: 

„Żyje w mej pamięci jako wzorowy, wprost święty zakonnik”. Brat Grzegorz 

ofiarował swe młode życie za innych. Ofiara jego została przyjęta. Niektórzy 

porównują jego czyn z gestem o. Kolbego w Oświęcimiu. Chyba nie ma w tym 

żadnej przesady. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich” (J15,13). 

 


