Bł. s. Alicja Kotowska – Bohater dla rodziny

Urodziła się w Warszawie w 1899 roku. Na chrzcie otrzymała imiona Maria
Jadwiga. Wychowywała się w bardzo patriotycznej i religijnej rodzinie wśród licznego
rodzeństwa. W 1918 roku otrzymała świadectwo dojrzałości i jeszcze w tym roku, już
w Niepodległej Polsce, rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na
wydziale medycyny. W tym czasie wstąpiła również do Polskiej Organizacji
Wojskowej, a gdy zaczęły się najkrwawsze walki z bolszewikami w 1920 roku
ochotniczo zgłosiła się do armii i jako sanitariuszka przez kilka miesięcy pracowała w
szpitalach wojskowych. Za udział w wojnie z bolszewikami otrzymała później
odznaczenie państwowe. Po zakończeniu walk zbrojnych powróciła na uczelnię i
kontynuowała studia.
W tym też czasie zaczęła zastanawiać się nad wyborem nowej drogi życiowej.
W 1922 roku podjęła decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego i - po pozytywnym rozpatrzeniu jej prośby przez
władze zakonne - rozpoczęła nowicjat w klasztorze w Kętach niedaleko Bielska.
Porzucając życie świeckie przyjęła imię zakonne ALICJA. Po zakończeniu nowicjatu
i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych została, zgodnie z wolą przełożonych,
wysłana do Warszawy. Tu rozpoczęła pracę dydaktyczno-wychowawczą w
Seminarium Sióstr Zmartwychwstanek. Równocześnie kontynuowała studia,
przenosząc się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Studia ukończyła uzyskując
w 1929 roku tytuł magistra filozofii w zakresie chemii. Uzupełnieniem jej kwalifikacji
pedagogicznych był dyplom nauczycielki szkół średnich (1931 rok). W dalszym ciągu
pełniła funkcję wychowawczyni i nauczycielki chemii w innych szkołach
prowadzonych przez Zgromadzenie w stolicy.
Bardzo ważnym dniem w jej życiu duchowym był 15 sierpnia 1928 roku, kiedy
to złożyła śluby wieczyste oddając się całkowicie swemu powołaniu służenia Bogu,
bliźnim i Ojczyźnie. Jej zaangażowanie i przestrzeganie cnót życia zakonnego
spowodowało, że w 1934 roku została wysłana do Wejherowa, jako przełożona, do
powstającego domu zakonnego z siedzibą przy ulicy Klasztornej. Podjęła też
starania, uwieńczone sukcesem, o utworzenie przedszkola i szkół różnego szczebla,
sprawując później funkcję dyrektora i nauczycielki. Ze wspomnień uczennic wyłania
się obraz osoby wymagającej, kompetentnej, która starała się przekazać szeroką
wiedzę. Dlatego też wprowadzała nowatorskie metody nauczania. Organizowała
liczne wycieczki krajoznawcze, aby w ten sposób dziewczęta poznawały przyrodę i
historię. Starała się również zaszczepić uczennicom miłość do Boga i Ojczyzny. Z
okazji świąt narodowych i innych ważnych wydarzeń organizowała liczne wieczornice
i akademie. W szkole powołała samorząd uczniowski, utworzyła drużynę harcerską i
Sodalicję Mariańską.
Kierowane przez nią szkoły otrzymały imię Matki Boskiej Swarzewskiej
Królowej Polskiego Morza. Decyzję te zatwierdziło kuratorium szkolne w 1937 roku.
Dwa lata później nad wejściem do szkoły umieszczono i poświęcono, zakupioną ze
składek, figurę Matki Bożej. Ze względu na skromne warunki lokalowe siostra Alicja

podjęła starania zmierzające do rozbudowy pomieszczeń szkolnych i klasztoru.
Najważniejsze prace remontowo-budowlane zostały ukończone w 1939 roku.
W ciągu swojego pięcioletniego pobytu współpracowała również aktywnie z
władzami miejski, a zwłaszcza z burmistrzem Wejherowa, Teodorem Bolduanem
oraz księdzem dziekanem i proboszczem Edmundem Roszczynialskim. Aktywnie
działała na rzecz narodowego i patriotycznego wychowania młodzieży wejherowskiej.
Zbierała fundusze przeznaczone na zakup karabinów maszynowych dla
wejherowskiej jednostki wojskowej, które uroczyście przekazano żołnierzom w 1937
roku. W 1938 roku ze swoimi uczennicami spotkała się w Warszawie z ówczesnym
prezydentem Ignacym Mościckim. Za swoje zasługi w krzewieniu polskości otrzymała
honorowe członkostwo wejherowskiego oddziału Polskiego Związku Zachodniego.
Kiedy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, siostra Alicja wspomagała w tym
trudnym czasie potrzebujących udzielając im noclegu i rozdając posiłki z kuchni
klasztornej. Obawiając się grabieży i profanacji przedmiotów liturgicznych
znajdujących się w kaplicy klasztornej poleciła je umieścić w skrzyni i zakopać w
ogrodzie. Po wkroczeniu Niemców do Wejherowa, którzy zajęli część pomieszczeń,
pozostała z siostrami na miejscu wypełniając swoje zadania w Zgromadzeniu.
We wrześniu i październiku w Wejherowie rozpoczęły się aresztowania
przedstawicieli polskich elit przywódczych – nauczycieli, urzędników, księży,
przedstawicieli różnych polskich organizacji patriotycznych. Niemcy pojawiali się
również w klasztorze. 23 października 1939 roku matka jednej z uczennic ostrzegła
siostrę przełożoną, że Niemcy chcą i ją aresztować. Siostra Alicja odpowiedziała, że
nie będzie się ukrywać, aby nie narażać na niebezpieczeństwo pozostałych sióstr.
Następnego dnia, 24 października 1939 roku, została aresztowana i uwięziona w
wejherowskim więzieniu. Z relacji świadków wiadomo, że przebywała tam do 11
listopada, i tego dnia wywieziono ją, wraz innymi osobami, do Lasów Piaśnickich,
gdzie została rozstrzelana.
Po zakończeniu wojny, podczas ekshumacji w 1946 roku, wśród wydobytych ciał nie
rozpoznano zwłok siostry Alicji. Zapewne jej ciało zostało spalone, tak jak wiele
innych, w 1944 roku w trakcie zacierania śladów zbrodni przez Niemców. W jednym z
odkopanych grobów znaleziono natomiast fragment dużego różańca, i to miejsce
uznano za symboliczny grób siostry Alicji Kotowskiej. Informacja na temat jej
tragicznej śmierci dotarła również do Watykanu, a papież Pius XII miał wypowiedzieć
znamienne słowa: Macie męczennicę – to wielka chwała i pociecha dla
Zgromadzenia. Czy może być większe szczęście, jak oddać życie za wiarę, za
Kościół, za Chrystusa Pana? Z biegiem czasu siostry Zmartwychwstanki podjęły
starania o wyniesienie siostry Alicji Kotowskiej, w uznaniu jej heroicznych cnót i
postawy życiowej, na ołtarze. Stało się to ostatecznie 13 czerwca 1999 roku.
Uroczystej beatyfikacji dokonał osobiście papież Jan Paweł II w Warszawie, w czasie
swojej siódmej pielgrzymki do Polski.
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