
Historia rozwoju END w Polsce, a na jej tle w okręgu dolnośląskim.
(Poniższą historię spisano dd. 10. 08. 2022 przed wygłoszeniem konferencji  na rozpoczęciu kolejnego roku formacyjnego w

Sektorze Dolnośląskim)

Od lat  70-tych ubiegłego wieku w naszym kraju istnieje  ruch przeznaczony dla  katolickich
małżeństw, nazywany początkowo Ruchem Domowego Kościoła założony przez ks. Blachnickiego i
współpracującą z nim siostrę  Jadwigę Skudro.   W części  związanej  z  formacją małżeństw był on
wzorowany  na  ruchu  END.  Dodatkowo  zawierał  elementy  zaczerpnięte  z  młodzieżowego  Ruchu
Światło–Życie. Domowy Kościół współpracował z END i był traktowany jako ruch pokrewny. Co
jakiś czas przyjeżdżały do nas z zagranicy pary z END, które prowadziły rekolekcje dla małżeństw
odpowiedzialnych z DK, zaznajamiały z formowaniem duchowości małżeńskiej i z rozwojem ruchu
END.

W  końcu  2000-nego  roku  wprowadzono  zmiany  w  zasadach  ruchu  DK,  które  nie
odpowiadały części jego uczestników. Ta grupa zaczęła się zastanawiać nad odejściem z DK, a żeby
nie  pozostać  bez  formacji,  rozważała  możliwość  rozszerzenia  działalności  na  nasz  kraj
międzynarodowego ruchu END. 

W sierpniu 2001 roku w Cichowie pod Poznaniem zorganizowano spotkanie tzw. „grupy
inicjatywnej”. Zaproszono Parę  Odpowiedzialną Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej END z
Francji.  Na  spotkanie  przybyły  małżeństwa  z  12  diecezji  –  najwięcej  z  poznańskiej,  gdzie  było
najwięcej chętnych do udziału w ekipach. My również uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Para z END
zaaprobowała pomysł powstania ekip w Polsce i starała się podpowiedzieć jak to zrobić. Odpowiadała
również  na  pytania  i  wątpliwości  z  tym  związane.  Prawdopodobnie  nie  zawsze  rozumieli  nasze
wątpliwości – jak np. w przypadku pytania co będzie, jeśli proboszcz nie zgodzi się na powstanie END
w jego parafii.

W kolejnym miesiącu  czyli  we  wrześniu  2001  w  Poznaniu  utworzono  Tymczasową
Ekipę Odpowiedzialną za END w Polsce. Pracę zaczęło 12 ekip, utworzonych z dawnych kręgów DK.
Formację prowadzono w oparciu o tekst Przewodnika END.

Po 3 miesiącach, w grudniu 2001 nasz wrocławski krąg podjął decyzję o rezygnacji z udziału w
DK i przystąpieniu do ekip. Zatem od stycznia 2002 roku zaczęła się spotykać pierwsza dolnośląska
ekipa. Poza tu obecnymi należeli do niej jeszcze Zofia i Stanisław Skrzyneccy oraz Alicja i Bogusław
Banach.

W maju  2002 Tymczasowa  Ekipa  Odpowiedzialna  za  Polskę  wybrała  parę  odpowiedzialną
Sektora Wydzielonego Polska w osobach Małgorzaty i Joachima Grzonków. Jest to moment uznawany
za oficjalne rozpoczęcie działalności END w naszym kraju.

Pierwszym duchowym doradcą tworzących się w Polsce ekip był znany zakonnik,  o.  Karol
Meissner. Potem posługę przejął ks. Andrzej Pryba.

W lipcu tego samego 2002 roku, za zgodą Grzonków, zorganizowaliśmy pierwsze dolnośląskie
rekolekcje END, w których uczestniczyła nasza ekipa i jedna para z DK. Trwały 8 dni i były oparte na
rozważaniu znaczenia 8 błogosławieństw dla życia małżeńskiego. 

Pod koniec 2002 roku w kraju działało 20 ekip, w tym jedna wrocławska.
Po niedługim czasie, dołączyła do nas druga dolnośląska ekipa – obecnie W2. Na tym niestety

rozwój Ruchu na Dolnym Śląsku zatrzymał się na kilka lat. Ale dwie pierwsze ekipy trwały.
Na  początku  2003  roku  we  wrocławskiej  parafii  Serca  Jezusowego  odbył  się  ogólnopolski

opłatek  END.  Później,  w  maju,  uczestniczyliśmy  w  pierwszej  ogólnopolskiej  pielgrzymce  do
Częstochowy. Zebrało się tam kilkadziesiąt osób.

W  2005  roku  rozbudowano  strukturę  Ruchu.  Polska  uzyskała  status  Regionu,  do  którego
należały 3 sektory:

- wielkopolski
- mazowiecki
- śląski – z 3-ma podsektorami: dolnośląski, górnośląski i małopolski.
W 2010 roku rozpoczęła pilotaż ekipa trzecia.  Potem nastąpił okres rozwoju i  powstawania

kolejnych ekip we Wrocławiu i innych miastach. Początkowe lata opisano w Kronice Sektora.
Ważnym elementem dla rozwoju Ruchu jest  zachowaniu  charyzmatu.  Jeśli  ktoś  ma

kłopoty, ale zamierza realizować zasady Ruchu – to trzeba mu pomagać, zachęcać, modlić się za niego
itp. Jednak jeśli małżeństwo nie akceptuje jakiejś zasady Ruchu, to trzeba ich prosić o odejście z END.


