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Od redakcji
Pojednać się z Bogiem i ludźmi

W

perspektywie zbliżających się Świąt Wielkanocnych, zwykle
nacechowanych wiosenną radością z powodu Zmartwychwstałego Jezusa, zwróćmy uwagę na okres poprzedzający ten piękny czas – na Wielki Post.
Refleksję na ten temat chciałbym zbudować w oparciu o dwie
pozycje książkowe: Waltera Nigga „Księgę pokutników”* oraz ks.
Zygmunta Podlejskiego „Znaki łaski”**.
Walter Nigg podkreśla szczególną rolę pokuty w życiu osób,
które przeżyły głębokie nawrócenie w swoim życiu. Są to najczęściej
osoby święte – zarówno kanonizowane, jak i te, które nie doczekały się kościelnej aureoli. Wśród nich jest Maria Magdalena, Makary Wielki, Małgorzata z Kortony, Savonarola, ks. de Rancé, Fiodor
Dostojewski, brat Albert Chmielowski, Karol de Foucauld i Simone
Weil.
Wszystkich nazywa pokutnikami w najgłębszym tego słowa
znaczeniu. To nie jest anachroniczne pojęcie, które w dobie zdobywania kosmosu może niektórym kojarzyć się z zamierzchłą przeszłością. Walter Nigg dystansuje się od dość powszechnego przekonania, że „pokutnik to ktoś wycieńczony cierpieniem,
nienawidzący samego siebie, umartwiający się i wręcz owładnięty
wrogim nastawieniem do życia”. Natomiast zwraca uwagę na pozytywne pokutnicze przesłanie, które odnajduje w wezwaniu Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
* W. Nigg, Księga pokutników, tom 1 i 2, PROMIC, Warszawa 2013.
** ks. Z. Podlejski, Znaki łaski, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON,
Kraków 2018.
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W czasie pokuty zwykle pojawia się pojęcie metanoi, które autor
„Księgi pokutników” kojarzy ze zmianą sposobu myślenia i sposobu
bycia dzięki wewnętrznej sile. A więc ma to być radykalna zmiana
dotychczasowego życia, tak jak to uczynił swego czasu św. Franciszek z Asyżu, o czym świadczy jego credo życiowe zawarte m.in.
w Hymnie słonecznym, czy heroiczny czyn św. Maksymiliana Kolbe, który dobrowolnie wybrał śmierć głodową w obozie Auschwitz-Birkenau, oddając swoje życie za innego więźnia.
We wprowadzeniu do „Księgi pokutników” Walter Nigg stwierdza, że „pokutnicy stanowią od początku chrześcijaństwa aż do
teraźniejszości nieprzebraną rzeszę. Cóż więc, będąc pod przemożnym wrażeniem, można uczynić lepszego, niż temu orszakowi
pokutników, którego nie sposób ogarnąć wzrokiem, przyjrzeć się
z gorącą chęcią uczestniczenia w nim, a później, niezauważalnie
i cicho, przyłączyć się do tej radosnej ciżby «pijanej Bogiem»”.
Z jednej strony chodzi więc o poznanie wspomnianych wyżej
sylwetek pokutników, a z drugiej strony przede wszystkim o odnalezienie własnej drogi do świętości poprzez nawrócenie się i – być
może – ponowne odczytanie swojego powołania, w czym pomocny
może być sakrament pojednania.
* * *
Warto więc sięgnąć do książki ks. Zygmunta Podlejskiego, mojego dawnego katechety oraz serdecznego Przyjaciela, autora znanego z licznych publikacji nie tylko na łamach „Lasek”.
W „Znakach łaski” jest mowa o wszystkich sakramentach
w świetle Katechizmu Kościoła katolickiego. Tutaj ograniczymy się
tylko do tych treści, które odnoszą się do tematu pojednania się
z Bogiem i ludźmi.
Ten doświadczony duszpasterz dzieli się wieloma praktycznymi
uwagami, związanymi ze spowiedzią, która – jak się wydaje –
w dzisiejszych czasach przeżywa swoistego rodzaju renesans, po-
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nieważ w dobie egzystencjalnego zagubienia rodzi się potrzeba
wewnętrznej odnowy i szukania jakiegoś koła ratunkowego; nie
tylko dla „wielkich grzeszników”, ale również dla tych, którzy potrzebują mądrego kierownictwa duchowego.
Nawiązując do wcześniej przywołanego terminu metanoia, ks.
Zygmunt Podlejski zachęca do uświadomienia sobie wszystkich
konsekwencji wynikających z procesu nawrócenia, a mianowicie:
gotowości do podjęcia postu, pogłębienia życia modlitewnego oraz
wspaniałomyślnego dzielenia się swoimi dobrami poprzez jałmużnę. Aby jednak doświadczyć takiego autentycznego nawrócenia
i przemiany, których owocem będzie pojednanie się z Bogiem i ludźmi, trzeba spełnienić kilka warunków. Pierwszym z nich jest szczery rachunek sumienia. Najlepiej jest więc wyciszyć się: „poszukać
jakiegoś zacisznego miejsca w kościele i do rozmowy z własnym
sumieniem zaprosić Jezusa. On potwierdzi to, co sumienie ma nam
do powiedzenia, i zachęci nas do honorowej kapitulacji z własnego
widzimisię”.
Następnie trzeba wzbudzić szczery żal za popełnione grzechy,
„który jest w gruncie rzeczy żalem spowodowanym sprzeniewierzeniem się miłości Boga. Jest to tak zwany żal doskonały, bo jego
adresatem jest Bóg”.
W konsekwencji powinno to doprowadzić do mocnego postanowienia poprawy, czyli naprawy życia, mimo powtarzających się
nieraz upadków.
Wszystkie te warunki przysposabiają nas do wyznania grzechów przed spowiednikiem, który w imieniu Pana Boga dokonuje
aktu rozgrzeszenia, czyli przywrócenia dawnej jedności z Nim.
Ważne jest przy tym uświadomienie, że wyznane grzechy mocą
samego Boga są naprawdę odpuszczone, co osobom spowiadającym
się powinno dać poczucie wewnętrznego spokoju i siłę do nowego
życia.
Po dobrze odbytej spowiedzi nie możemy zapomnieć o zadośćuczynieniu, czyli realnym naprawieniu wyrządzonych krzywd (być
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może wyrównaniu szkód materialnych bądź przywróceniu komuś
dobrego imienia).
Ks. Zygmunt. Podlejski, nawiązując do swojego bogatego doświadczenia duszpasterskiego, zwraca uwagę na to, że grzesznik
„krzywdzi nie tylko bliźnich, ale przede wszystkim samego siebie.
Dlatego po spowiedzi konieczna jest nie tylko restytucja moralna
i materialna, ale także pokuta zadana przez spowiednika. Powinna ona odpowiadać ciężarowi popełnionych grzechów. Wyrazem
zadośćuczynienia może być modlitwa, ofiara pieniężna na określony dobry cel, jakaś akcja miłosierdzia, wolontariat w instytucjach religijnych czy socjalnych, wreszcie akceptacja krzyża, który
trzeba dźwigać”.
Na sam koniec warto sobie uświadomić fakt, że człowiek nie
jest w stanie całkowicie wyrównać krzywd wyrządzonych przez
grzech. Natomiast wpisanie całej dynamiki winy i przebaczenia
w tajemnicę Krzyża Chrystusa nadaje temu nieraz dramatycznemu
ludzkiemu doświadczeniu najgłębszy sens. „Wszelkie ludzkie zadośćuczynienia – stwierdza ks. Zygmunt Podlejski – są wpisane
w zadośćuczynienie dokonane przez Jezusa Chrystusa. Syn Boży
zabrał na szubienicę krzyża całe zło, dokonywane ciągle przez
ludzi. Grzesznik nie jest w stanie wyrównać swoich rachunków
z Bogiem. Jego stosunki z Najwyższym nigdy nie będą oparte na
sprawiedliwości. Człowiek zawsze skazany jest na Boże miłosierdzie”.
* * *
A więc dotykamy w tym miejscu newralgicznego punktu dotyczącego granic – a właściwie braku granic – Bożego miłosierdzia.
W świetle powyższego, jestem daleki od utożsamiania się z tezą
Amosa Oza – niedawno zmarłego (28.12.2018) izraelskiego pisarza, częstokroć wymienianego wśród kandydatów do Nagrody Nobla – autora powieści „Judasz”, w której tego negatywnie postrze-
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ganego ucznia Jezusa nazywa najwierniejszym z apostołów.
Natomiast z całą pewnością można snuć przypuszczenia, że Judaszowa zdrada nie musiała zakończyć się targnięciem się na swoje
życie, gdyby nie tylko żałował – co zresztą w jakimś sensie uczynił,
zwracając pobrane wcześniej pieniądze – ale także do końca zaufał
miłosierdziu Boga, Jego bezgranicznej i przebaczającej mocy. Być
może byłby wówczas uratowany, a nawet mógłby stać się jeszcze
bliższym Jezusowi, gdyby tak jak „dobry łotr” – uwierzył.
* * *
Na czas Wielkiego Postu i na Święta Zmartwychwstania Pańskiego w imieniu całej redakcji życzę naszym Czytelnikom wielu
ważnych i dobrych przemyśleń nad sobą i swoim powołaniem, by
ta kolejna dawka refleksji wielkopostno-wielkanocnych ukierunkowała nas na potrzebę autentycznego pojednania się z Bogiem i z
tymi, z którymi zetknęła nas Boża Opatrzność. Niech świąteczna
radość stanie się udziałem nas wszystkich.
Józef Placha

Z perspektywy zarządu
Nie tylko o konieczności inwestowania

P

isząc teksty do kolejnych numerów „Lasek”, często mam mały
kłopot w umiejscowieniu treści tekstu w kontekście czasowym. Dzisiejszy tekst piszę na przełomie lutego i marca, wydawnictwo natomiast ukaże się dopiero w kwietniu. Spróbuję jednak
objąć wszystkie perspektywy.
Cofając się odrobinę jeszcze w 2018 rok, nie sposób nie wspomnieć o Eucharystii i spotkaniu, które odbyło się 1 grudnia w klasztorze na Piwnej. Dziękując za sto lat współpracy i życząc kolejnych
oraz wielu nowych powołań, spotkali się tam współpracownicy oraz przyjaciele Zgromadzenia. Takie momenty pozwalają
spojrzeć wstecz, spróbować sobie wyobrazić, w jakim miejscu byłoby Dzieło, gdyby nie obecność Sióstr.
W rok 2019 weszliśmy z informacją o przyznanym Towarzystwu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
dofinansowaniu na termomodernizację kilku laskowskich budynków: szpitalika, kuchni centralnej, Centrum Rehabilitacji Zawodowej oraz budynku Działu ds. Absolwentów. 18 lutego w siedzibie
Funduszu podpisaliśmy trzyletnią, wartą ponad cztery miliony
złotych, umowę na prace remontowe. Mówiąc o remontach, nie
mogę nie wspomnieć, że od kilku miesięcy w Żułowie jest prowadzony remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wymiana dachu na Domu Pomocy Społecznej. Oba zakresy prac są
również dofinansowane z programów krajowych.
Kontynuujemy również rozpoczęte w 2018 r. prace nad nowym regulaminem wynagrodzeń. Zespół przygotowujący propozycję regulaminu pracuje pod przewodnictwem p. Stefana
Dunin-Wąsowicza.
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Równolegle z tym pracuje Zespół ds. promocji Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. W najbliższym czasie jest planowane
przeprowadzenie ankiet wśród rodziców naszych uczniów oraz
wśród absolwentów.
Kolejne wyzwania, które stają przed nami, to doprowadzenie
do końca formalności związanych z remontem dawnego Internatu Dziewcząt oraz rozpoczęcie prac w internacie św. Maksymiliana, które mają skutkować dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych. Obydwa przedsięwzięcia posuwają
się do przodu, jednak tempo prac, z różnych przyczyn, nie jest
w pełni satysfakcjonujące. Dziś można powiedzieć z pewnością,
że wyprowadzenie sytuacji prawnej, jak i budowlanej obu budynków, nie będzie sprawą łatwą ani tanią.
Przed Zarządem także trudne decyzje dotyczące Szpitalika.
Od kilku miesięcy poszukujemy lekarza, który zechciałby związać
się z nami umową o pracę. Niestety do tej pory nie udało się
znaleźć takiej osoby. Oczywiście rozwiązań jest kilka i podstawą
zawsze będzie troska o naszych wychowanków, jednak powinniśmy liczyć się również z sytuacją „wyprowadzenia” usług medycznych na zewnątrz.
Zarząd stale szuka również okazji do powołania do życie
Domu Pomocy Społecznej w Laskach. Dotychczasowa formuła
kilku osób w Szpitaliku wyczerpuje się, głownie z powodu ogromnych kosztów, które corocznie są generowane. Gdyby się zastanowić, czy ta forma wsparcia jest potrzebna, niewątpliwie odpowiedź brzmi – tak. Jednak należałoby zbudować ją od początku
na nowych zasadach, np. w podobnej formie jak ma to miejsce
w Żułowie.
Pisałem to kilkakrotnie, a mówiłem o tym jeszcze częściej.
Obecnie, żeby utrzymać wszystkie formy działalności, zużywamy
wszystkie dary, jakie pozyskujemy. Brakuje nam środków na
potrzebne inwestycje i odpowiadającą dzisiejszym potrzebom
zmianę form wsparcia osób niewidomych. Dlatego też przed
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Zebraniem Ogólnym kilka ważnych dyskusji, co ma być priorytetem, jakie formy wsparcia rozwijać. Przed tymi dyskusjami nie
uciekniemy. Zarząd jest władzą wykonawczą, która realizuje zalecenia Zebrania Ogólnego.
Piszę to wszystko, aby zaprosić Państwa na najbliższe Zebranie Ogólne. Im liczniejsza będzie reprezentacja członków TONOS, tym kierunek, w jakim podąży Towarzystwo, będzie miał
bardziej precyzyjne ramy.
Zebranie Ogólne odbędzie się w maju, dziś jesteśmy na początku marca. Tydzień temu rozpoczęliśmy Wielki Post. Życzę
wszystkim czytelnikom „Lasek” dobrego, czasu refleksji, czasu
zatrzymania i czasu mądrych decyzji. Życzę czasu i drogi do
Zmartwychwstania, żeby Zmartwychwstały błogosławił i wskazywał właściwe ścieżki.
Paweł Kacprzyk
prezes TOnOS

z życia zgromadzenia sióstr fsk
Jezusowi ukrytemu w nas i pośród nas
cześć i chwała na wieki wieków.
Amen.
Matka Elżbieta Czacka

Drodzy Czytelnicy,

Z

głęboką wdzięcznością w sercu dziękuję – w imieniu wszystkich sióstr – za modlitwę, za obecność podczas uroczystości
oraz za wiele ciepłych słów, które usłyszałyśmy w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia istnienia Zgromadzenia, który
przypadł 1 grudnia 2018 roku. Był to dla nas dzień dziękczynienia Panu Bogu za wielkie rzeczy, które uczynił w życiu naszych
Założycieli – Czcigodnej Sługi Bożej Matki Elżbiety oraz Sługi
Bożego Księdza Władysława Korniłowiczowa, a także w życiu
każdej siostry i osób związanych z Dziełem Lasek.
Nasze dziękczynienie wybrzmiało także podczas Mszy św.
radiowej sprawowanej w kościele Świętego Krzyża w Warszawie
16 grudnia, o godz. 9.00, która tego dnia, oprócz intencji za chorych, obejmowała także całe środowisko osób niewidomych i niedowidzących oraz wszystkich, którzy im pomagają. Eucharystię
celebrował ks. Tadeusz Huk, proboszcz parafii w Zalesiu Górnym,
a jednocześnie przyjaciel zgromadzenia i Dzieła Lasek. W III
Niedzielę Adwentu, zwaną dawniej „Gaudete”, celebrans w homilii wielokrotnie przywołał postać Matki Elżbiety, jako tej, która miała żywe doświadczenie obecności Boga wiernego, Tego,
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który nawet największy smutek może przemienić w radość. Ukazał Sługę Bożą jako świadka tak przeżywanej przemiany, która
we wszystkim, co ją spotykało, umiała zobaczyć obecność i myśl
Pana Boga. Widziała Go, pragnącego otworzyć nasze oczy, abyśmy widzieli Go żywym i prawdziwym pośród nas i w każdym
z nas. Jej życie ukazywało, jak można żyć sprawiedliwie i dążyć
na spotkanie ku Jednemu, Najważniejszemu Panu w prostocie
i bez wygórowanych oczekiwań.
Kontynuując w pewien sposób myśl z homilii 16 grudnia, na
przykładzie historii życia Założycielki Lasek wiemy, że dostrzeganie Bożego światła w trudnych bieżących wydarzeniach stawało się niekiedy swoistą „walką” o wiarę i nadzieję. Wiele razy, gdy
wydawało się, że kończą się wszelkie ludzkie sposoby rozwiązań,
w chwilach wielkiej ciemności, Matka Elżbieta nie wahała się
stanąć pod krzyżem Pana Jezusa. Przytulała się do niego, a on
stawał się mocnym korzeniem naszego Zgromadzenia i Dzieła
Lasek. Napisała: Przytulam się do Krzyża. Pan Jezus nade mną,
na Krzyżu. Krew spływa po mnie z ran przenajświętszych. Obmywa mię… Obmywa wszystkich moich bliskich… Obmywa Dzieło
całe… […] Pan Jezus daje mi władzę skierowywania tych strumieni krwi, w których zawarta jest moc Boża, na wszystkich, których
kocham… (14 IX 1928).
Słowa powyższe wprowadzają, jakże głęboko, w czas Wielkiego Postu i stają się inspiracją dla nas, aby patrzeć na Pana Jezusa
na krzyżu – nie z dalekiej, bezpiecznej odległości, zapewniającej,
że nie będziemy uznani za przyjaciół Skazańca – ale może, właśnie teraz, gdy doświadczamy w Kościele wielu przykrych spraw
– stanąć blisko, pod krzyżem i prosić w cichości: Jezu, spojrzyj na
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
Ufam, że każdy z nas, w swoim czasie – znanym Panu Bogu
usłyszy – Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju
(Łk 23,42-43).

Matka Radosława Podgórska FSK – Drodzy Czytelnicy,
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Życzę Państwu doświadczenia radości paschalnej
wypływającej ze świadomości, że mocą zbawczej śmierci Jezusa
Chrystusa jesteśmy odkupieni. Jezus Zmartwychwstały, który
idzie przed nami każdego dnia i zapewnia, że wystarczy nam Jego
łaski, gdyż moc w słabości się doskonali, niech napełnia pokojem
i nadzieją oraz ożywia miłość i wiarę.
Chrześcijańska Modlitwa 18 błogosławieństw, inspirowana
tradycją judaistyczną niech pozwoli w poranek Wielkanocny
uwielbiać Boga za dar Odkupienia:
Błogosławiony jesteś, Panie, nasz Boże i Boże naszych ojców,
Boże Abrahama, Boże Izaaka i Boże Jakuba, i Ojcze Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który dał nam Ducha przybrania
za synów, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Błogosławiony jesteś, Panie, Ty który podtrzymujesz upadających i podnosisz pochylonych, który dajesz prawa ciemiężonym i chleb głodnym, Panie, który wyzwalasz uwięzionych.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, Panie po trzykroć święty: Święty, Święty, Święty jest Pan, cała ziemia jest
pełna Jego chwały.
Błogosławiony jesteś, Panie, nasz święty Królu, który napełniasz
nas swoim Duchem mądrości, inteligencji i poznania wszelkiego stworzenia.
Błogosławiony jesteś, Panie, który dotykasz naszych serc, Ty
napełniasz nas smutkiem według Ducha, który prowadzi nas
ku skrusze.
Błogosławiony jesteś, Panie, Ty, którego przebaczenie uzdrawia,
Panie Jezu Chryste, któremu jest dana moc przebaczania grzechów.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Izraela za to, że nawiedziłeś
i odkupiłeś Twój lud i powołałeś nam możnego Zbawcę
z domu Dawida, Twego sługi, jak zapowiedziałeś to przez usta
Twych świętych proroków w dawnych czasach.
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Błogosławiony jesteś, Panie, który zasadziłeś Drzewo Życia rodzące owoc dwanaście razy w roku i którego liście służą leczeniu narodów, Panie, uzdrów nas, a będziemy zdrowi, zbaw
nas, a będziemy zbawieni.
Błogosławiony jesteś, Panie, Królu wszechświata za lata dostatku.
Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię.
Ty, który zsyłasz na ziemię deszcze w odpowiednim czasie.
Ty, który dajesz pokarm w obfitości i który wypełniasz nasze
serca radością.
Błogosławiony jesteś, Panie, który wznosisz chorągiew dla narodów i powrócą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa, i zasiądą przy stole w królestwie Bożym.
Błogosławiony jesteś, Panie, Ty który wszystkich nas usprawiedliwiłeś za darmo przez swoją łaskę i zbawienie, jakie jest
w Jezusie Chrystusie, Tobie wszelka chwała, Ojcze wieczny,
święty, sprawiedliwy i dobry.
Błogosławiony jesteś, Panie, Ty który posłałeś swego Syna, aby
pokonał księcia tego świata, oskarżyciela naszych braci.
Błogosławiony jesteś, Panie, bo w Tobie jesteśmy zjednoczeni
we wspólnym budowaniu Ciała Chrystusa, aby stało się
mieszkaniem Boga w Duchu.
Błogosławiony jesteś, Panie, Ty który powiedziałeś: Rozradujcie
się i bądźcie zawsze pełni radości ze względu na to co stworzę,
bo stworzę Jeruzalem do radości. Panie, przyspiesz chwilę,
w której zobaczymy zstępujące z nieba Miasto Boże, Nowe
Jeruzalem przygotowane jak oblubienica, która przystroiła się
dla swojego męża.
Błogosławiony jesteś, Panie, który wzbudziłeś Potomka Dawidowi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie płacz, bo oto znalazł się
Lew z pokolenia Judy. Odrośl Dawida. Zwyciężył, aby otworzyć Księgę i siedem jej pieczęci. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Jezu, Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem.

Matka Radosława Podgórska FSK – Drodzy Czytelnicy,
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Błogosławiony jesteś, Panie, który wysłuchujesz naszych modlitw i który przybywasz, aby modlić się w nas, albowiem
Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości, Ty znasz
myśli naszego ducha, Ty, który badasz serce, naucz nas modlić
się nieustannie.
Błogosławiony jesteś, Panie, który przyjmujesz ofiarę, jaką Ci
składamy, uczyń nas Twoimi naśladowcami jako dzieci umiłowane, idące drogami miłości na wzór Chrystusa.
Błogosławiony jesteś, Panie, który napełniasz nas wszelkimi
błogosławieństwami, nieustannie składamy dzięki za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
PS.
Pragnę podzielić się radością, że 20 grudnia 2018 r. został wydany dekret o ważności procesu o domniemanym cudzie za wstawiennictwem Matki Elżbiety przeprowadzonego w diecezji warszawsko-praskiej. W lutym br. został zrealizowany kolejny etap
pracy (pierwszy z trzech) w przygotowaniu „Positio super miro”
(pozycji o cudzie), zanim dokumentacja zostanie przedstawiona
lekarzom, członkom Konsulty Medycznej w Kongregacji do spraw
Świętych. Obecnie oczekujemy na wiadomość, czy złożone opracowanie dokumentacji jest przejrzyste i zgodne z kopią publiczną.
Jednocześnie też trwają przygotowania do XII Kapituły Generalnej, która odbywać się będzie w Laskach od 28 czerwca br.
Jest to bardzo ważny czas dla każdego Zgromadzenia, dlatego
proszę o modlitwę, abyśmy były wierne Panu Bogu i charyzmatowi Założycieli oraz dobrze odczytały „znaki czasu”.
Matka Radosława Podgórska
Przełożona Generalna
Zgromadzenia Sióstr FSK
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Na Wielkanoc i kolejny rok wyborczy

O

becny numer „Lasek” rozpoczyna rok jubileuszowy. Równo
25 lat temu ukazał się pierwszy numer naszego czasopisma.
Przez cały ten okres funkcję redaktora naczelnego pełni Józef
Placha. Z tej okazji składam Mu serdeczne podziękowania i gratulacje. Cieszy nas, gdy spotykamy się z opiniami Czytelników,
że „Laski” z każdym rokiem stają się czasopismem coraz bardziej
dojrzałym. Dziękujemy bardzo – również całemu zespołowi redakcyjnemu i naszym wszystkim autorom oraz współpracownikom; ale przede wszystkim dziękujemy Bogu za błogosławieństwo w realizacji tego dzieła.
Z chwilą, gdy do rąk Państwa trafi ten numer, będą już ostatnie
dni Wielkiego Postu, a zatem Triduum Paschalne. 14 kwietnia 1979
r. w pierwszą Niedzielę Zmartwychwstania św. Jan Paweł II, podkreślając doniosłość tego święta, powiedział: „Od tej Nocy, a bardziej jeszcze od tego Ranka, który po niej nastąpił, uczniowie Chrystusa nauczyli się wypowiadać słowo „zmartwychwstanie”. I ono
w ich języku stało się słowem najważniejszym, słowem centralnym,
słowem podstawowym. Od niego wszystko na nowo bierze początek, wszystko zostaje potwierdzone i buduje się na nowo”. Dwa lata
później powiedział: „Wielkanoc jest radością życia”
A więc radujmy się. Niech radosne „Alleluja” zagości w naszych sercach i w tym 2019 roku. Niech Zmartwychwstały Jezus
Chrystus rozświetli w nas to, co ciemne i smutne, bo „Pan prawdziwie zmartwychwstał”.
* * *

Władysław Gołąb – Na Wielkanoc i kolejny rok wyborczy
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Rok 2019 można nazwać rokiem wyborczym. Dwukrotnie będziemy chodzić do lokali wyborczych, by zgodnie z zasadami demokratycznymi wybrać 26 maja posłów do Parlamentu Europejskiego, a jesienią, do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy
problem, to pójść i wrzucić do urny swój odpowiedzialny głos. Znam
ludzi, którzy mówią: „Ja nie mam na kogo głosować, żadna partia
nie jest moją, bo głosi hasła, z którymi się nie zgadzam”. Jest to stanowisko z gruntu błędne. Udział w wyborach jest obowiązkiem
społecznym i moralnym. Głosuję na tę partię, która według mojej
wiedzy najbliższa jest moim poglądom, która najlepiej pomoże krajowi w rozwoju społecznym, moralnym i gospodarczym, która zadba
o pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Niestety, niska frekwencja wyborcza źle świadczyłaby o nas, Polakach.
Sto lat temu, 26 stycznia 1919 r., odbyły się pierwsze wybory
parlamentarne w Polsce niepodległej. Wzięło w nich udział ponad 70% obywateli, a w miastach nawet 90%. Polska roku 1919
była krajem podzielonym przez trzech zaborców, przy tym ponad
jedną trzecią obywateli stanowili analfabeci. Gdzie nam dziś do
tamtych wyborców Rzeczypospolitej. Należy do tego jeszcze dodać, że połowę stanowili Żydzi, Białorusini, Ukraińcy i inne
mniejszości narodowe. Jednak wtedy wszyscy cieszyli się odzyskaną niepodległością.
Warto też przypomnieć, że pierwsze wybory przeprowadzone
zostały dwa miesiące po powołaniu Rządu na podstawie dekretu
Naczelnika Józefa Piłsudskiego. Upoważnionymi do głosowania
byli wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 21 rok życia.
Udział w wyborach jest przejawem dobrze rozumianego patriotyzmu. Według Episkopatu Polskiego, „Dla chrześcijanina
służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny,
pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy
i narody na ziemi”. Tak należy rozumieć patriotyzm chrześcijański. Zatem prawdziwy patriota, zarówno wybiera, jak i daje się
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wybrać. Kapitalne zasady, jakimi powinien kierować się wybrany
do parlamentu lub do innego organu władzy państwowej czy
samorządowej, daje nam papież Franciszek w swoim przemówieniu z dnia 16 września 2013 r.: „Nie można rządzić bez umiłowania ludu i bez pokory. Każdy mężczyzna czy kobieta, którzy
mają objąć posługę rządzenia powinni postawić sobie następujące dwa pytania: czy kocham mój lud, by lepiej mu służyć – czy
jestem pokorny i słucham innych, różnych opinii, aby obrać najlepszą drogę. Jeżeli nie będzie on stawiał sobie tych pytań, to jego
rządy nie będą dobre. Rządzący, mężczyzna czy kobieta, który
miłuje swój lud jest człowiekiem pokornym”.
Podobnie św. Jan Paweł II. Przemawiając do polskich parlamentarzystów w dniu 11 czerwca 1999 r., przytoczył znamienne
słowa z kazania sejmowego ks. Piotra Skargi: „Wykonywanie
władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach
reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści, z pominięciem dobra wspólnego całego narodu.
/…/ Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej jego
wszystko się dobre zamyka”
Tak sprawy te widział ks. Piotr Skarga i papież, św. Jan Paweł
II. Czy dziś coś się zmieniło? Wybór kandydata na posła jest sprawą ogromnej odpowiedzialności zarówno ze strony komitetu wyborczego, jak i decyzji samego kandydata. Nie może to być nagroda za zasługi partyjne, lecz odpowiednie kwalifikacje społeczne,
moralne i merytoryczne. Czym jest sprawowanie władzy, kapitalnie przypomina nam w „Odprawie posłów greckich” Jan Kochanowski:
Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie.
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono
I zwierzchności nad stadem zwierzono:

Władysław Gołąb – Na Wielkanoc i kolejny rok wyborczy
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Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi.
Tyle już lat minęło, a słowa ks. Piotra Skargi i Jana Kochanowskiego są ciągle aktualne. Który z dzisiejszych polityków ma
tę świadomość, że ponosi odpowiedzialność za to, co czyni, za
to, o czym decyduje? Dziś ciągle mówi się o demokracji, patriotyzmie i wolności, ale wszystko na słowach się kończy.
Do ambasadora Stefana Frankiewicza podczas wręczenia listów uwierzytelniających w dniu 11 maja 1995 r. św. Jan Paweł II
powiedział: „Trzeba liczyć się także z niebezpieczeństwami, jakie
niesie ze sobą odzyskana wolność i demokracja, która została
społeczeństwu dana i zadana. (…) Prawdziwa demokracja może
rozwijać się tylko w oparciu o poszanowanie wolności przy niezmiennym uznawaniu transcendentnej godności osoby ludzkiej”
Z kolei 26 listopada 1983 r. do przewodniczących parlamentów europejskich Jan Paweł II powiedział: „Dobrze rozumiana
demokracja, mająca mocny autorytet, stanowi wielką szansę dla
kraju, zwłaszcza jeśli się ją /demokrację/ porówna z ustrojami
opartymi na przemocy, na dyktaturze, czy na uprzywilejowanej
i wszechpotężnej oligarchii. Dobrze rozumianej demokracji należy bronić z wielką stanowczością i wytrwałością”.
* * *
Na temat demokracji, wolności i solidarności napisano tomy.
Nie chcę przytaczać wypowiedzi polityków, bo mógłbym kogoś
dotknąć w jego osobistych przekonaniach politycznych. Jakże
trudno nam nieraz dogadać się nawet z najbliższymi, bo oni nie
myślą, tylko wierzą określonej myśli politycznej, a co się z tą
myślą nie zgadza, jest kłamstwem.
Dlatego ograniczyłem się do zacytowania stanowiska Episkopatu, papieża Franciszka i Jana Pawła II oraz Piotra Skargi
i Jana Kochanowskiego – stwierdzeń uniwersalnych, niebudzących żadnych sprzeciwów. Zatem wszystkim nam radzę: zagło-
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sujmy, kierując się w miarę możności jak najpełniejszym rozeznaniem.
* * *
Na zakończenie jeszcze raz składam serdeczne życzenia na
Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Alleluja!
Władysław Gołąb
prezes honorowy
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Laski, 4 marca 2019 r.
PS.

Chciałbym gorąco podziękować p. Władysławowi Gołąbowi,
który zachęcał mnie i jednocześnie – jako ówczesny prezes TOnO
– zaakceptował pomysł powołania czasopisma; od pierwszego
numeru „Lasek” wspierał i nadal wspiera nas swoimi „Listami” oraz
innymi artykułami. Dziękuję także jego żonie Justynie za wnikliwe
korygowanie tekstów.
Szczególne podziękowania należą się p. Annie Pawełczak-Gedyk,
która niemal od samego początku czuwa nad przejrzystością merytoryczną i językową tekstów. Pomaga jej w tym od pewnego czasu
także p. Bożena Mikołowicz
Osobne podziękowania kieruję pod adresem firmy „Anter” –
z p. Andrzejem Leśkiewiczem na czele, który przygotowuje skład
komputerowy, nadając czasopismu ostateczny kształt.
Nie mogę pominąć również spółki drukarskiej„Tonobis”, kierowanej przez p. Kazimierza Stępnia.
Bez wkładu wymienionych osób nasz periodyk z pewnością
byłby pozbawiony tego, co decyduje o jakości naszego czasopisma
Wszystkim – jeszcze raz – bardzo dziękuję.

Józef Placha

z notatnika
Maciej Jakubowski

Zdecydowanie po stronie Chrystusa

P

rzypominały mi się od pewnego czasu – w kontekście tego,
co dzieje się teraz w świecie, w Kościele i wokół Kościoła –
rekolekcje wielkopostne głoszone przez ks. Tadeusza Fedorowicza w kościele św. Marcina w Warszawie przed – bagatela – trzydziestu czterema laty, w marcu 1985 r. To były „mocne”
rekolekcje, jeżeli pamięta się, że ks. Tadeusz był człowiekiem
wielkiej łagodności i wyrozumiałości. Sięgam do powielanej broszurki wydanej po tych rekolekcjach.
Nauka rekolekcyjna, o której myślę, zaczynała się tak:
Chcę teraz mówić o naszej roli w walce, jaka toczy się między
Chrystusem i szatanem w naszych czasach. W tej walce front zmagania się przechodzi przez sumienie, przez serce każdego człowieka.
Bo w tym zmaganiu się nie o co innego chodzi, jak o człowieka.
I dlatego w człowieku przebiega front tego zmagania. Dlatego każdy z nas ma w tym swój udział. Bo w każdym z nas może się dokonać albo zwycięstwo, albo przegrana Chrystusa. Chodzi o to,
żeby było jak najwięcej tych, którzy są zdecydowanie po stronie
Chrystusa [podkreślenie moje]. Nigdy nie da się zrobić tak, żeby
wszyscy byli. Pan Jezus to wyraźnie zapowiada, mówiąc, że kąkol
będzie w pszenicy do końca świata. A zatem nie możemy się spodziewać tego, że wszystko będzie dobre. I nie trzeba chcieć koniecznie i na siłę, żeby wszystko było dobre, bo to nie jest możliwe. Ale
to nie jest rezygnowanie z dobra. Trzeba chcieć, koniecznie chcieć,
zrobić jak najwięcej dobra [Rekolekcje wielkopostne, 24.03.1985,
broszura, maszynopis]
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Mijają 34 lata od tamtych rekolekcji. Okoliczności się zmieniły, ale istota sprawy pozostaje niezmienna: trwa walka między
dobrem i złem, a front zmagań przebiega przez serca i sumienia
ludzkie. Tylko natężenie tej walki – takie jest odczucie – ostatnio
bardzo wzrosło, a zło przyjmuje formy szczególnie przewrotne
i okrutne. Tak jest w przypadku plagi pedofilii, w której, niestety,
ma swój udział pewna liczba konsekrowanych ludzi Kościoła, co
budzi uzasadniony ból i gniew. O istocie zła, które kryje się za tą
bolesną plagą i innymi współczesnymi plagami (np. rozpowszechnianiem pornografii), mówił w ostatnich dniach Papież
Franciszek w przemówieniu na zakończenie watykańskiego spotkania biskupów, poświęconego ochronie małoletnich:
Bracia i siostry, dzisiaj stoimy w obliczu przejawu zła, bezczelnego, agresywnego i destrukcyjnego. Kryje się za tym i jest w tym
duch zła, który w swojej bucie i pysze czuje się panem świata
i myśli, że wygrał. I chcę to wam powiedzieć z autorytetem brata
i ojca, owszem małego, ale który jest pasterzem Kościoła, który
przewodzi w miłości: w tych bolesnych przypadkach widzę rękę zła,
które nie oszczędza nawet niewinności maluczkich. A to skłania
mnie do pomyślenia o przykładzie Heroda, który, pobudzany strachem przed utratą swej władzy, nakazał rzeź wszystkich małych
chłopców w Betlejem.
Zatem musimy podjąć wszelkie środki praktyczne, które oferuje nam zdrowy rozsądek, nauka i społeczeństwo. Nie wolno nam
jednak tracić z oczu tej rzeczywistości i powinniśmy podjąć środki
duchowe, których uczy nas sam Pan: pokora, oskarżanie samych
siebie, modlitwa, pokuta. Jest to jedyny sposób na pokonanie ducha
zła. W ten sposób zwyciężył Jezus. [Papież na zakończenie spotkania
przewodniczących episkopatów. KAI, 24.02.2019]

Jezus zwyciężył i zmierza ku swemu ostatecznemu zwycięstwu. Na tej drodze trwa konfrontacja między dobrem i złem,
prawdą i nieprawdą, manipulacją i oszustwem, miłością i nie-miłością. I trzeba dokonywać rozeznania i wyboru: być czy nie
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być – wracam do myśli ks. Tadeusza – po stronie Chrystusa?
Chcieć czy nie chcieć zrobić jak najwięcej dobra? Papież Franciszek wskazuje na pierwszym miejscu środki duchowe: pokorę,
rozpoznawanie i uznawanie własnych win i grzechów (nie spowiadajcie się z grzechów cudzych – mówił ks. Tadeusz), modlitwę,
pokutę.
A modlitwa przebłagalna i wstawiennicza ma obejmować
także tych, którzy nie są po stronie Chrystusa, i tych, którzy są
przeciw Niemu i przeciw Jego Ciału Mistycznemu, czyli Kościołowi. I na pewno ma obejmować tych naszych braci, którzy się
wahają i opóźniają, być może nieświadomi, powagi chwili, być
może nieroztropni, być może ogarnięci wątpliwościami i lękiem.
To zapewne przede wszystkim do nich kieruje Papież Franciszek
słowa wygłoszone w ostatnich dniach:
Modlitwa odpędza wszelki lęk. Ojciec nas miłuje, Syn wznosi
ręce wspierając nasze, Duch działa w ukryciu dla odkupienia świata. Nie wahajmy się w niepewności. Mam wielką pewność: Bóg
mnie miłuje. Jezus za mnie oddał życie, działa we mnie Duch
Święty. To jest to wspaniałe, co jest też pewne. A zło? Zaczyna się
lękać. I jest to piękne. [Uczcić Boga, wyprosić łaski. Audiencja ogólna.
KAI, 27.02.2019]

Dobre słowo u progu kolejnego Wielkiego Postu! I ta myśl:
zło zaczyna się lękać. Kąsa boleśnie, ale zaczyna się lękać. Czy to
znaczy, że historia nabrała przyspieszenia? Jeżeli tak, to tym bardziej nie należy zwlekać z nawróceniem, ale odpędzając wszelki
lęk, stawać po stronie Chrystusa. Oby było jak najwięcej tych,
którzy są zdecydowanie po stronie Chrystusa – mówił ks. Tadeusz
Fedorowicz w czasie rekolekcji przed ponad trzydziestu laty. Oby
tak właśnie było, tu i teraz.

rozważania
ks. Edward Engelbrecht

„Pragnę”

N

a Golgocie Panu Jezusowi dano do wypicia wino zaprawione mirrą, ale nie przyjął. (por. Mt 27,33-34).
Był to uczynek miłosierny, mający na celu przytłumienie zmysłów skazańca przed czekającym go strasznym cierpieniem
śmierci krzyżowej.
Pan Jezus jednak nie chciał pośród tak wielu cierpień zmniejszyć bólu swojej męki. O zwyczaju podawania wina skazanemu
na śmierć czytamy w Talmudzie: „Kiedy prowadzą kogoś na
stracenie, dają mu kielich wina zaprawiony odrobiną kadzidła,
aby otępić jego zmysły, jak powiedziano: „Daj mocny trunek
temu, kto ma zginąć i wino zgnębionemu na duchu” (Talmud
Babiloński, Sanhedryn 43 a).
Ostatnie minuty Jezusa umierającego na krzyżu świadczą
o tym, że On naprawdę wypił napój „z owocu winnego krzewu”.
Ktoś stojący pod krzyżem „wziął gąbkę, napełnił ją kwaśnym
winem („octem”)*, włożył na trzcinę („hyzop”) i dał mu pić”.
Święty Jan Ewangelista tak opisuje ten fakt: „Potem Jezus, widząc,
że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się Pismo, rzekł:
«Pragnę». A znajdowało się tam naczynie pełne octu (inni: kwaśne wino). Nałożono więc na hyzop gąbkę nasyconą octem i podano Mu do ust. Kiedy Jezus skosztował octu, powiedział: «Wykonało się»; po czym skłonił głowę i oddał Ducha” (J 19,28-30).

* Brant Pitre w: Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2018, sugeruje, że użyte słowo greckie „OXOS” nie oznacza „ocet”,
ale „kwaśne wino”, zob. przypis na s. 188.
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Święty Jan Ewangelista zwraca uwagę, że Jezus przyjął napój
i w ten sposób wypełnił zapowiedź wypicia „czwartego kielicha”.
Trzeba wiedzieć, że w czasie Paschy wypijano cztery kielichy
wypełnione winem. Pan Jezus wypił tylko trzy kielichy, a czwarty odłożył do chwili, kiedy będzie umierał na krzyżu.
I tak, z chwilą wypicia „ostatniego kielicha” Jego własna ofiara miała się dopełnić, a Jego Krew miała zostać wylana, tak, jak
krew baranków ofiarnych w tym dniu w Świątyni Jerozolimskiej
na „odpuszczenie grzechów”.
Co wydarzyło się w Wielki Czwartek podczas sprawowania
Paschy w Wieczerniku?
Jezus ustanawia nową Paschę – Eucharystię, która uobecnia
Jego ofiarę zbawczą pod postaciami chleba i wina:
„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy,
To jest bowiem Ciało moje,
Które za was będzie wydane”.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie
składając, podał swoim uczniom mówiąc:
„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy,
To jest bowiem kielich Krwi mojej,
Nowego i wiecznego Przymierza,
Która za was i za wielu będzie wylana
Na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę” (Mszał Rzymski).
* * *
Nam, uczniom Jezusa, pozostało jedno:
Zatrzymaj Boga. Jest Piękny!
On w swoim Synu Bogu-Człowieku,
cierpiał, umarł i zmartwychwstał,
aby tobie ofiarować w darze
cenny SKARB – NIEBO.

zwycięstwo nad ludzką słabością
ks. Piotr Buczkowski*

Maleńki krzyżyk

H

istoria ta miała miejsce przed kilkoma laty, lecz mimo upływu czasu jest ciągle żywa w moim sercu. Mówi o krzyżu
dźwiganym przez niewidome dziecko. Ta droga krzyżowa jest
pełna cierpienia, a jednocześnie nadziei wiodącej do zwycięstwa.
Dotyka wydarzeń, które miały miejsce przed prawie dwoma tysiącami lat w Jerozolimie. Prowadzi przez Wieczernik nadziei,
Ogród Oliwny niesamowitej samotności, zatłoczone uliczki starej Jerozolimy pełne obojętnych a niekiedy wrogo nastawionych
ludzi, aż do Golgoty męki, śmierci na krzyżu i pustego grobu
zwycięstwa życia nad śmiercią.
Podczas katechezy dla dzieci przygotowujących się do Komunii św. jedna z uczennic nieśmiało powiedziała:
– Mam prośbę, tylko proszę księdza, by na mnie nie krzyczał.
– Nie będę krzyczał, mów śmiało.
– Czy ksiądz może mi opowiedzieć, jak wyglądają motyle?
– Tak. Motyle są małe, kolorowe i mają delikatne skrzydełka
– takie jak płatki róży.
– Jakie to są kolory?
– Są one radosne: białe jak śnieg, cytrynowe, brązowe... Mają
niekiedy kropki lub jakieś wzorki na skrzydełkach i szybko nimi
poruszają, wesoło latając. Delikatnie przysiadają na kwiatach, by
ich nie uszkodzić.
* Duszpasterz Niewidomych w Bydgoszczy
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– Kolor cytrynowy... Czy jest kolorem kwaśnym? – zapytała
dziewczynka.
– Nie. Jest taki ciepły i wesoły jak radosny promień słońca.
– Czy to prawda – pytała dalej – że gdy Jezus chodził po
świecie, to uzdrawiał chorych i przywracał wzrok niewidomym?
– Tak, to prawda – odpowiedziałem.
– Czy i teraz Pan Jezus uzdrawia chorych i przywraca wzrok
niewidomym?
– Niekiedy zdarzają się takie przypadki.
– Tyle proszę Pana Jezusa, by dał mi wzrok, chociaż na małą
chwilę. Wtedy mogłabym zobaczyć żywe motyle. Dlaczego Pan
Jezus nie wysłuchuje mojej prośby? Może mnie nie kocha? – pytała dalej z ogromnym smutkiem na twarzy.
– Drogie dziecko, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć,
ale wiem jedno, że Pan Jezus bardzo cię kocha.
– Dziękuję, że ksiądz na mnie nie krzyczał. Gdy rozmawiam
o tym z moją mamą, to ona nic nie mówi, tylko płacze. Tata od
razu wychodzi z pokoju i czuję się wtedy taka samotna...
– Widzisz, ten twój krzyż jest za ciężki dla twoich rodziców.
Nie radzą sobie z nim.
– Mój tata jest bardzo silny! – wykrzyknęła dziewczynka.
– Tak, to prawda – odpowiedziałem – Święty Piotr był też
silnym człowiekiem, ale gdy Jezus został uwięziony, przestraszył
się tego. Zaparł się Go i uciekł. Potem, gdy był już sam, zapłakał
nad swym czynem i te łzy pomogły mu w powrocie do ukochanego Chrystusa.
Po krótkim milczeniu dziewczynka powiedziała:
– Gdy mój tata powraca, mocno mnie przytula. Dotykam
wtedy jego policzków, które są mokre, tak jakby płakał. Nie mówię mu o tym, niech to będzie tajemnicą tatusia. Wieczorem, gdy
wszyscy już śpią, biorę ze swojego biurka maleńki krzyżyk i mocno go przytulam. Mam wrażenie, że Pan Jezus chce mnie uściskać
i powiedzieć:
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„Bardzo ciebie kocham”. Nie mam pretensji do swoich rodziców,
to wszystko jest dla nich za trudne. To chyba nie jest grzechem?
– Nie – odpowiedziałem i po chwili mówiłem dalej. – Pan
Jezus po ostatniej wieczerzy udał się z apostołami do Ogrodu
Oliwnego. Prosił ich, by czuwali razem z Nim. Oni jednak posnęli. Wtedy z wielkim smutkiem zapytał: „Czemu śpicie?”. Tam
doświadczył, co to znaczy samotność, mimo że w pobliżu były
bliskie osoby. Ty jesteś bardzo blisko Pana Jezusa.
Po chwili milczenia dziewczynka zapytała:
– Ksiądz nie płacze jak moi rodzice?
– Nie, ale ten twój krzyż jest dla mnie też za ciężki.
– Ksiądz musi być silniejszy od mojego taty – stwierdziła.
– Nie – odpowiedziałem. – Spotkałem przed laty taką współczesną Weronikę, która była bardzo słabą kobietą, a jednak potrafiła stanąć na skraju drogi krzyżowej ludzi umierających na
ulicach Kalkuty. To ona mi powiedziała, skąd bierze tyle siły. Tym
źródłem była codzienna Msza św. i przyjmowany w Komunii
Świętej Pan Jezus. Ta osoba to święta Matka Teresa z Kalkuty.
– Nie mogę się doczekać dnia, kiedy przyjmę pierwszy raz
Pana Jezusa w Komunii Świętej – zakończyła moja mała uczennica.
Od tej rozmowy upłynęło kilka lat. Często pytam Pana Boga:
Co chcesz mi powiedzieć przez tę historię? Może przygotowujesz
mnie do przyjęcia jakiegoś nieznanego mi dzisiaj krzyża? Albo
czy chcesz, by maleńka, niewidoma dziewczynka zaprowadziła
dużego, zarozumiałego księdza do nieba – tam, gdzie króluje po
Twojej prawicy Twój Syn, Jezus Chrystus.
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Poniższy tekst przygotowywała Autorka z myślą o publikacji
w wielkanocnym numerze „Słowa Powszechnego” z 1981 r.
Redakcji „Lasek” ów tekst został przekazany w formie maszynopisu przez mamę Marysi – Dorotę Święcicką – która po śmierci męża Antoniego odnalazła gotowy do druku artykuł w jego
prywatnych materiałach. Dzisiaj Marysia ma już 42 lata i wciąż
jest niezwykle kochającą i kochaną Osobą w Laskach, która
emanuje – nie tylko wśród najbliższych – pogodą ducha i życzliwością do całego otoczenia. Ma tutaj wielu wujków i cioć,
przypominając nam wszystkim, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Dziękujemy Jej za to i życzymy – także całej rodzinie – wiele wielkanocnej radości w czasie świąt i na co dzień.
(red.)
Hanna Święcicka

Marysia

P

owiedziano mi, że mam napisać opowiadanie do świątecznego numeru*, na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
I kiedy mi to mówiono, od razu pomyślało mi się: Marysia! Odpędzałam to słowo jak umiałam, ale uparcie brzęczało w uszach:
Marysia i Marysia. Moja mała wnuczka, która nosi to najpiękniejsze imię świata, a o której nigdy nic nie pisałam. Przez małoduszność, przez wstydliwość, przez lęk ukazania cierpienia. Cierpienia, ale przecież przezwyciężonego, bo jeżeli On „więzy
śmierci skruszył”, to dlaczego nie miałby Marysi zgotować chwały godnej jej imienia.
A z tym imieniem to było tak. Po czterech synach Antosiowie
liczyli, że tym razem będzie córka. Córka, córeczka, małe stworzonko, w niebieskości niemowlęce odziane, a potem kusiutka…
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nie! Teraz moda na długie – więc
długa, wiejskością pachnąca sukienka i kokardki we włosach.
Dorotka po cichu kompletuje te
cudowności, a Antek wybiera
córce imię. Najpiękniejsze Maryja, Maria, mała Maryjka, lub po
prostu a zgrzebnie –Maryśka.
Marysia nie spieszyła się na
świat, a potem lekarka jakoś nie
spieszyła się z powiadomieniem
ojca o wyniku cesarskiego cięcia.
Siedzieliśmy w poczekalni z Antkiem niespokojni, pełni złych
przeczuć. Wreszcie on się odważył i zaczął dopominać się o wiadomości. – Wszystko dobrze –
Ma pan córkę – powiedziała lekarka, ale tak jakoś, że niepokój
nie ustąpił.
Wyjaśniło się to dopiero nazajutrz. Zastałam Antka w poczekalni kliniki. Na mój widok wybuchnął płaczem, nie mógł nawet
wymusić na sobie powiedzenia choć jednego słowa. To ja się
domyśliłam. Dziecko ma chorobę Downa. Jest zwyczajnie „mongoliczką”.
Potem były ciężkie dni. Ja modliłam się o śmierć dziecka. Oni
ratowali, jak tylko mogli i umieli. I wreszcie przyszedł dzień, gdy
Antek zawiadomił mnie o projektowanym chrzcie. Oczy błyszczały mu po raz pierwszy od wielu dni radością i ukojeniem: –
Będzie miała na imię – głos grzęźnie mu w gardle. – Będzie
jednak Marysia.
Tak, odda swoje biedne dziecko pod opiekę Tej, która godna
jest najcenniejszych darów. Takim godnym jej darem będzie właśnie Marysia, bo jaką miarą wspaniałość darów mierzyć, jeżeli
„Bóg wywyższa pokornych, głodnych napełnia dobrami, a boga-
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Marysia ze swoją Babcią – autorka artykułu

czy odprawia z pustymi rękami”. Marysia będzie godnym darem,
będzie także obdarowana duchową pięknością swojej Patronki.
I jest! To dziecko o płaskiej twarzyczce, na której jednak uroda Doroty wyryła swój ślad, więc wcale przyjemnie jest popatrzeć
w jej czarne ślepki; nie maskuje żadnych swoich uczuć – czasem
gniewu, lecz częściej serdeczności i dobroci dziecka Bożego, jakże, bo umie swoją miękką, o krótkich paluszkach łapką pogładzić
po buzi swoich ulubieńców, których na świecie niemało, bo i prababunia i Łaśka – Łukaszek i wielu, wielu innych. Sama też jest
przez wszystkich kochana, a już chyba najbardziej przez suczkę
Mambę, która traktuje ją jak swoje dodatkowe szczenię, które
trzeba pilnować, i gdy ktoś bierze Marysię na spacer, serce Mamby doznaje kontrowersji motywów: czy swoje, czy też ludzkie
dziecię ma pilnować.. I to dodatkowo mnie przekonuje o nadprzyrodzonej wartości Marysi.
Tak, nadprzyrodzonej. Nie cofam tego słowa. W dniu Zmartwychwstania Pańskiego, gdy gipsowa figurka Chrystusa trzymającego chorągiew w ręce przebitej i skrwawionej popłynie wraz
z tłumem i pieśnią piekielne moce zwojował, nieprzyjaciela pognębił, nad nędznymi się zlitował – powiem i ja swoje Alleluja za to,
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Marysia z Rodzicami i bratem Jakubem

że Bóg nauczył nas cenić to, co „głupstwem jest dla pogan”, bowiem dlatego uznał ważność Marysi.
A jej ważność wcale nie jest taka niewymierna i w kategoriach
nadziemskich obliczana. Marysia, jej zjawienie się na świecie
przyjęte łzami i cierpieniem, które – zdawało się – przekracza
miarę ludzkiej wytrzymałości, okazał się bolesnym i niełatwym,
lecz tym bardziej przez to trwałym – szczęściem. Gdy patrzę na
to dziecko baraszkujące z psem, ale nigdy tak, żeby mu dokuczyć;
gdy łapię rozkochane w niej spojrzenia rodzeństwa, na wyścigi
opowiadającego mi o osiągnięciach siostrzyczki; gdy wiem, czym
jej mama jest dla wielu matek, które podobne dzieci mają, a którym ona służy radą, pomocą i pociechą…
Wówczas to, o czym nasz Zbawiciel chciał nas nauczyć swoim
cierpieniem, a potem swoim chwalebnym Zmartwychwstaniem,
przestaje być odległą historią, a staje się namacalną, doświadczalnie sprawdzalną oczywistością.
Dzięki Marysi!

s. Agata Bieleś FSK – Moje spotkanie z Gaździną – Gosią Gajdzińską
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Moje spotkanie z Gaździną – Gosią Gajdzińską

C

zuję się wewnętrznie przymuszona do napisania kilku słów
o moim spotkaniu z małym-wielkim Człowiekiem. Małgosia
wtargnęła w moje, w nasze, w naszej grupy życie gwałtownie, jak
wicher, nie pytając nikogo z nas, czy jest dla niej miejsce.
Wiedziała, że szybko znajdzie miejsce to fizyczne: łóżko, szafkę etc. ... Wiedziała, że to jest drobiazg, swoją dziecięcą mądrością
wiedziała, że znacznie ważniejsze jest znalezienie miejsca w naszych sercach. Wiedziała, że decydującą dla niej, a bądźmy szczerzy, dla każdego z nas jest ogarniająca nieskończone przestrzenie
naszych możliwości AKCEPTACJA. I zawładnęła naszymi uczuciami, umysłami. Zdobyła nasze serca.

Małgosia w rozmowie z siostrą Agatą
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Mała dziewczynka, niezwykle ruchliwa, komunikująca ze
wszystkimi i.... upajająca się tymi kontaktami. Dla niej tak samo
ważny był kontakt z wychowawczynią, koleżanką, sprzątaczką
czy księdzem, nauczycielem czy misjonarzem. To Małgosia uczyła nas wszystkich AKCEPTACJI. Kochała życie, ruch, niezwykle
aktywna – zawsze i wszędzie. Niezmordowana, towarzysząca nam
w najdrobniejszych momentach naszego internatowego życia.
Mało widoczna na pierwszy rzut oka figurka stała się szybko
centralną osobą w życiu każdego z nas.
Czy była ładna? Czasami tak, czasami nie. Mała, drobna
dziewczynka, z krótko ściętymi pięknymi gęstymi włosami, które szybko przeobraziły się w uroczy koński ogon. Małgosia przyszła do Lasek w wieku 10 lat, ale wyglądała na 6-7 latkę.
Owalną twarz szpecił zez jednego oka, lekko opadający koniuszek nosa i ust z lewej strony. To sprawa porażenia nerwów.
Ale twarz plastyczna, znakomicie wyrażająca wnętrze tego
niezwykłego dziecka. Zainteresowanie i skupienie, radość i smutek, niepewność i pewność swego – to wszystko rysowało się
natychmiast na jej twarzyczce. Nikt nie miał złudzeń, z kim w danym momencie ma do czynienia.
Dla nas Gaździna (pseudonim nadany z powodu niskiej barwy głosu i zręczności manualnych) była PIĘKNA. Dla innych
może śmieszna, mała, chodząca na lekko rozstawionych nóżkach
i kiwająca się na boki.
Myślę, że jednogłośnie zgodzimy się z tym, że Małgosia miała piękne ręce – dłonie szczupłe, ładnie wyrzeźbione i co nadawało im specyfiki – dłonie myślące. Tak jak ona cała – dłonie
widziały, wiedziały, przewidywały, odczuwały. Dotyk jej dłoni był
zawsze konkretny, mocny, pewny. Potrafił być też czuły, delikatny, figlarny; gesty dłoni adekwatne do sytuacji – czasami pytały,
czasami szukały odpowiedzi.
Małgosia kochała swoją rodzinę – rodziców i młodszego brata. Im to zawdzięczała, że jej start w życiu społecznym był jej
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i rodziny sukcesem. W domu uczestniczyła w pełni w życiu rodziny, w zakupach, porządkach domowych, uroczystościach rodzinnych, we wspólnocie Kościoła parafialnego... Wszędzie była
rozpoznawana i radośnie przyjmowana.
Ale jej lata pobytu w internacie, w dużej społeczności koleżanek i kolegów, spowodował nowy przypływ informacji o świecie
i życiu – rozwój intelektualny i społeczny można porównać do
rozkwitu kwiatów po wiosennym deszczu. Jej wiosna trwała aż
do śmierci.
Małgosia szybko nauczyła nas, że mamy ją traktować tak jak
wszystkich innych. Dyżury, szkoła, atrakcje – we wszystkim była
dobra, manualnie bardzo sprawna, szybko uczyła się od nas i koleżanek. Pierwsze wyjazdy – nieśmiałe indywidualne, szybko
przerodziły się w grupowe wyprawy, podczas których jej obecność dodawała zawsze atrakcji i radości. Niezmordowana, a przecież wszystko pokonująca dużym wysiłkiem. Jej radość zdoby-

38

zwycięstwo nad ludzką słabością

wania i odkrywania sprawiały, że nie dostrzegaliśmy jej
ogromnego trudu i wkładu pracy. Gosia czarowała.
A przecież całe jej bogactwo wychodziło z ciszy i ciemności.
Nawet zapach i smak były dla niej abstrakcją. Małgosia z powodu
hipercalcemii (wysoki poziom wapnia w organizmie) była głucha,
niewidoma, bez powonienia i zdolności rozróżniania smaków.
Pomimo braku czterech zmysłów umysł pozostał nietknięty, błyskotliwy, ruchliwy, twórczy.
W wieku dwóch lat straciła wzrok. Wcześnie zaczęła mówić
i śpiewać. Do końca śpiewała (poprawnie melodycznie) razem
z całą grupą „Jesteśmy jagódki, czarne jagódki”. Muzykę miała
w sobie. Czasami nuciła sobie przy praniu skarpetek czy przy
innych gospodarczych pracach. Można by ten rodzaj muzyki
nazwać „Małgosia’s jazz”, Małgosia’s blues”. Choć głucha i niewidoma, porozumiewała się z nami normalną mową. Kładła swoją
widzącą, inteligentną dłoń na szyi w okolicy krtani osoby mówiącej i tak zaczynał się każdy niezwykły dialog. To jej własny
wynalazek, którego nie jesteśmy w stanie pojąć.
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Mama opowiadała, że gdy Gosia zaczęła słabiej słyszeć, bardzo dużo opowiadała sobie samej w pokoju różne historie. Trwało to długo, miesiącami, aż pewnego dnia oznajmiła mamie, że
gdy będzie z nią rozmawiała, trzymając swoją rączką na jej gardle,
to wszystko będzie wiedziała. I tak było! Rozumiała każą głoskę
tylko za pomocą dłoni lekko położonej na krtani osoby, z którą
rozmawiała. Układała głoski w słowa, słowa w zdania, zdania
w historie. Historie długie, barwne, prawdziwe lub zmyślone.
W niektórych sytuacjach używałyśmy alfabetu do ręki (Grzegorza Kozłowskiego). Małgosia chciała we wszystkim uczestniczyć. Była osobą świadomą swego kalectwa. Zawsze pytała, czy
osoba, z którą rozmawia wie, że ona nie widzi i nie słyszy i czy
może z nią rozmawiać dotykając gardła. Wachlarz jej znajomości
był bardzo bogaty. Gosia nie bała się świata i ludzi. Tam gdzie nie
dochodziła sama, wysyłała listy. Napisała nawet do prezydenta
Wałęsy, gotowa uczyć go alfabetu do ręki, pisała i modliła się za
polskich misjonarzy w świecie i otrzymywała odpowiedzi. Urzekała nas w niej niezwykła, wierna pamięć o ludziach, których spotkała.
Odwaga i otwartość tego dziecka przełamywały wszelkie bariery. Cała nasza grupa internatowa bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach z wolontariuszami z Anglii. Małgosia oczywiście
też. Wywiązywała się wtedy ta niezwykła nić przyjaźni, która
owocowała wzajemnym ubogaceniem i poszerzeniem horyzontów. We wszystkich zarówno polskich jak i angielskich przedstawieniach Gosia miała swoją rolę: a to Anioła w Jasełkach, złej
czarownicy w „Królewnie Śnieżce” czy Pszczółki w „Kubusiu
Puchatku”. Role proste, choć nie banalne. W jej wykonaniu z całą
grupą były to zawsze wydarzenia specjalne: dla rodziców, dziewczynek i nas wychowawców.
Owocem tych przyjaźni był wspólny wakacyjny wyjazd do
Anglii, do szkoły dla niewidomych w Sevenoaks, na dwutygodniowy kurs językowy. Wiadomym było, że Gosia nie będzie

40

zwycięstwo nad ludzką słabością

mogła uczestniczyć w zajęciach wspólnych, ponieważ w jej przypadku cała sfera edukacyjna była prowadzona jeden na jeden.
Mieszkała więc w domu jednej z wolontariuszek, z którą dojeżdżała do Ośrodka w Sevenoaks na popołudniowe atrakcje – zoo,
muzea, zwiedzanie...
Z Dżoasią (spolszczona forma angielskiej wymowy imienia
Joasia) przed południem sprzedawała w sklepie, odwiedzała różnych ludzi, upajając się nowymi znajomościami.
Każdy dzień z Gosią przynosił coś nowego; nowe odkrycia
dokonywane przez nas – dorosłych i przez dziewczynki – koleżanki z grupy.
Kiedyś wracałyśmy we dwie z Warszawy do Lasek. Czekałyśmy
dość długo na tramwaj. W pewnym momencie Gosia powiedziała,
że już nadjeżdża. Nie widziałam pojazdu, który miał wyłonić się
zza zakrętu. Gosia oznajmiła mi z całą pewnością, że jej nóżki już
słyszą, że jedzie. Chwilę później siedziałyśmy w tramwaju.
Gaździna była dziewczynką mocną i raczej zdyscyplinowaną,
respektowała reguły i zasady życia internatowego, choć nie zawsze
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była potulna i czasem chciała „postawić na swoim”. Kiedyś bardzo
chciała odwiedzić w domku grupę IX. Wiedziałam, że dziewczęta są w tym czasie zajęte i wizytę trzeba odłożyć na później.
Małgosia nie ustępowała. Lubiła chodzić w odwiedziny, lubiła
niezależność. Zeszła do szatni, pomimo mojego sprzeciwu, włożyła buty, zdjęła, wróciła do grupy. Manewr powtórzyła drugi raz.
W końcu stanowczo powiedziałam jej, że może iść i poszukać
sobie nowej grupy, w której będzie mogła robić, co chce. Mój
mocny ton i słowa zaskoczyły ją, ale tylko na chwilę. Usłyszałam:
„Puchatku, (tak przez kilka lat dziewczynki zwracały się do
mnie), przecież ty też byłaś mała i też bywałaś niegrzeczna. Puchatku, to tak jest, że bywa się niegrzecznym. Puchaciu, no przecież..., no przecież wszyscy mamy grzech pierworodny. Puchaciu,
zostaję w grupie”.
Takimi kwiatkami obdarowywane byłyśmy bezustannie od
rana do wieczora. W grupie był zwyczaj wieczornego, już w łóżkach, pożegnania: otulenie kołdrą i krzyżyk na czole. Podchodziłam po kolei do każdej dziewczynki, ale Gosia miała jeszcze coś
do załatwienia ze mną. Powiedziałam, że po dokończeniu wieczornej ceremonii wrócę do niej. Szelmowski uśmiech na jej
twarzy już coś zwiastował. Pochyliłam się nad nią. „Puchatku,
czy Anioł Stróż jest za mną?”. – Potaknęłam głową. „Na pewno?”.
Kolejne potaknięcie. „Puchatku, ja wiem, że zawsze jest, ale wieczorem to jest mu trochę ciasno między mną a prześcieradłem”.
Po takim oświadczeniu o wieczornej ciszy nie było już mowy.
Cała nasza Gaździna – uroczy kompan, odkrywca życia, a także pewny i radosny przewodnik wiary. Jej wiara była konkretna,
niezachwiana, nie – wątpliwa. Dla niej: Bóg –jest, Jezus – kocha,
Matka Boża – towarzyszy, Aniołowie Stróżowie – strzegą. Żadnych złudzeń. Przy niej nie wypadało być letnim.
Gdy wyjechałam do Indii, Małgosia do mnie pisała. Ostatni
jej list to 90-minutowa kaseta nagrana przez nią ze wspomnieniami i wiadomościami.

42

zwycięstwo nad ludzką słabością

Wieczorna modlitwa w grupie internatowej.

Małgosia wypełniała swoją misję. Trwała ona do 5 października 1998 r. Zmarła niespodziewanie, choć od zawsze było wiadomo, że każdy rok jej życia to wspaniały Boży dar dla nas wszystkich. Choroba niszczyła jej ciało, nerki, ale Duch był ponad
ciałem. Czy umarła? Jestem przekonana, że nasi bliscy żyją tak
długo, jak długo pamięć o nich żyje w nas. Dziękuję Ci Małgosiu
i... do zobaczenia.
Twój Puchatek – s. Agata
P.S.
Bóg jest wspaniały. Pozwolił mi towarzyszyć i pomagać Małgosi w osiąganiu pełni życia, gdzie wiara, miłość i uczciwość to
główne instrumenty. Zaufał mi.
Bogu niech będą dzięki. Deo gratias!

Z KSIĘGARSKIE PÓŁKI
Zamieszczamy poniżej kilka rekomendacji wydawniczych
godnych naszej uwagi.
Raz jeszcze nawiązujemy do książki Wandy Wajdy pt.
„Dziecko z Kalkuty”. Tym razem autorem recenzji jest redaktor
„Więzi” – Cezary Gawryś, który podkreśla szczególne walory
recenzowanej opowieści w kategorii: świadectwo. Książka została bardzo dobrze przyjęta w różnych środowiskach; należy
więc przypuszczać, że krąg jej odbiorców będzie wciąż wzrastał;
autentyzm i prostota przekazu autorki z pewnością będą temu
sprzyjać. Przy okazji mała korekta. W poprzednim numerze
„Lasek” błędnie poinformowaliśmy, że promocja książki Wandy
Wajdy w Laskach odbyła się 1.10. 2018 r., a w rzeczywistości
miało to miejsce 14.11 2018 r. Za pomyłkę przepraszamy.
Będąc w nurcie zagadnień związanych z problematyką osób
głuchoniewidomych, nie możemy pominąć omówienia książki s.
Lidii Witkowskiej FSK pt. „Ciemność i cisza przezwyciężone”. Jest
to historia Krystyny Hryszkiewicz, która również – jak książka
Wandy Wajdy – nosi w sobie pewne znamiona świadectwa.
Zachęcamy także do lektury książki ks. Jarosława M. Popławskiego pt. „Dziedzictwo duchowe Dzieła Lasek”, która jest
swoistego rodzaju dedykacją Autora z okazji obchodzonego
w ubiegłym roku jubileuszu 100-lecia istnienia Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Prezentujemy również fragmenty recenzji Józefa Barana –
jednego z wybitnych poetów polskich obecnego pokolenia – który ustosunkowuje się do najnowszej książki Ludwiki Amber pt.
„Szybujące krajobrazy Australii”*
* Ludwika Amber, Szybujące krajobrazy Australii, Norbertinum, Lublin 2018,
ss. 302 z załączonymi 32 autorskimi fotografiami.
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Ludwika Amber jest dobrze znana w Laskach. W latach
1971-1973 pracowała w naszym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako nauczycielka. W 1982 roku wyemigrowała z Polski
i znalazła swoje stałe miejsce zamieszkania w Australii. Tam
odkryła także swoje powołanie poetyckie. Jest autorką wielu
tomików wierszy, a także prozy poetyckiej. Utrzymuje z nami
nadal kontakt; dlatego z tym większą radością rekomendujemy
jej książkę, która jest dostępna także w naszej bibliotece szkolnej
w Laskach. Zachęcamy więc do lektury.
Niezależnie od tego w rubryce W ZACISZU IZDEBKI publikujemy kilka wierszy Ludwiki Amber z podróży do Ziemi Świętej, nawiązujących do wydarzeń Wielkiego Tygodnia i Zmartwychwstania Pańskiego. Wiersze te zostały umieszczone
w recenzowanej przez Józefa Barana książce – w rozdziale pt.
„Srebrne lata z poezją”.
Redakcja
Cezary Gawryś

Miłość wszystko przetrzyma

„N

azywam się Wanda Wajda, jestem niewidomą matką
niewidomej i autystycznej dziewczynki, którą zaadoptowałam w Indiach, przywiozłam do Polski i tutaj tworzymy małą,
dwuosobową rodzinę. Jestem z mojej córki dumna, mimo że nie
widzi, prawie nie słyszy, nie mówi i żyje w świecie, do którego nie
mamy wstępu” – tak zaczyna się przejmująca książka -świadectwo, zatytułowana „Dziecko z Kalkuty. Opowieść o miłości i spełnieniu”.
Autorka, urodzona w wielodzietnej, ubogiej, ale kochającej
się rodzinie w Bieszczadach, miała mądrą matkę, która niedowi-
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dzącej córce za wszelką cenę starała się zapewnić dobrą szkołę.
Wanda trafiła do Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą, prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które powstało w 1911 r. z inicjatywy Róży Czackiej, późniejszej Matki Elżbiety – Założycielki Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża (1918 r.) . W Zakładzie, zgodnie
z przyjętym przez Różę Czacką założeniem, pracują zarówno
siostry, jak i świeccy.
Po zdobyciu wykształcenia technicznego Wanda, znając dobrze język angielski, znalazła zatrudnienie w prowadzonej przez
franciszkanki szkole dla niewidomych dzieci w Bangalore w In-
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diach. Tam właśnie los postawił na jej drodze kilkumiesięczną
niewidomą Scholkę, znalezioną na śmietniku przez Siostry Misjonarki Miłości od Matki Teresy z Kalkuty. Dziecko było skrajnie
wycieńczone, całe we wrzodach, nie dawano mu szans na przeżycie. Wanda czuwała przy chorej dzień i noc. Poczuła matczyną miłość.
Tak zaczęła się wielka przygoda jej życia. Pokonując nieprawdopodobne trudności, dzięki pomocy wielu ludzi dobrej
woli, Wanda została opiekunem prawnym dziecka niemającego
żadnych papierów, a następnie zabrała Scholę do Polski. Tu, po
latach starań, niemal cudem (dzięki nadzwyczajnej interwencji
samego prezydenta RP!), Schola otrzymała obywatelstwo polskie, a tym samym prawo stałego pobytu w naszym kraju i, co
niesłychanie ważne, prawo do korzystania z bezpłatnej opieki
lekarskiej, której nieustannie potrzebowała. Wreszcie udało się
samotnej i niepełnosprawnej kobiecie zaadoptować Scholę, na
co sądy długo nie chciały wyrazić zgody, trzymając się rygorystycznie przepisów prawa. Jednocześnie przybrana matka toczyła cały czas heroiczną walkę o zdrowie i rehabilitację dziewczynki – niewidomej, niesłyszącej, autystycznej, z mnóstwem
innych ciężkich schorzeń.
„Nie będę ukrywać trudnej strony naszych losów – pisze
Wanda Wajda. – Najtrudniejsza jednak dla mnie jest obojętność
i zła wola wielu państwowych instytucji. Spotkałyśmy też wiele
bezmyślności i braku akceptacji dla innych: kalekich, brzydkich,
śniadolicych. Ale ja nie jestem bezradna i bezbronna, potrafię
zabrać głos w razie bezpośredniego konfliktu”. Tak było, gdy
usłyszała od urzędniczki, że ze względu na brak oryginalnej metryki nie da się dziewczynce wyrobić polskich papierów i niestety trzeba ją będzie… odesłać do Indii. „To lepiej od razu wyrzucić ją na śmietnik – zareagowała gwałtownie Wanda. – Ale ja tego
nie zrobię, niech pani to zrobi!”. I to był przełom: urzędniczka od
tej chwili zmieniła front i zaczęła pomagać.
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Autorka książki umie świetnie pisać. Mając trzeźwy umysł,
a wykształcenie politechniczne (potrafi rozebrać na części i złożyć każde skomplikowane urządzenie), opisuje swoje życie ze
Scholą rzeczowo i konkretnie, krok po kroku, bez używania
wzniosłych słów, a za to często z humorem. Książkę czyta się z zapartym tchem, a nieraz ze ściśniętym gardłem. To nie jest opowieść o poświęceniu i litości – to opowieść o miłości, która daje
siłę do walki z przeciwnościami losu, i która ostatecznie daje
poczucie sensu i spełnienia.
„Zawsze będę walczyć o życie mojego dziecka – pisze Wanda
Wajda – jako o pełnego człowieka posiadającego swoje miejsce
na ziemi. Nie urodziłam Scholki, ale nasze losy splotły się ściśle,
tworząc tę szczególną relację miłości między dzieckiem i matką”.
Ta książka każdemu, kto napotyka trudności i zaczyna wątpić
w sens swojej walki, może przywrócić wiarę i nadzieję.
Wanda Wajda, Dziecko z Kalkuty. Opowieść o miłości i spełnieniu, Media Rodzina, Poznań 2018, stron 256.

Józef Placha

O głuchoniewidomej Krystynie Hryszkiewicz*
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O głuchoniewidomej Krystynie Hryszkiewicz

życiu człowieka pojawia się czasem poczucie całkowitej
utraty niemal wszystkiego. Dla jednych sytuacja taka może
stać się dźwignią do rozwoju wewnętrznego, dla innych może być
przyczyną frustracji i załamania. Historia Krystyny Hryszkiewicz
pokazała, że mimo braku dwóch zmysłów: słuchu i wzroku –
można godnie i sensownie żyć.
Historię tę opisała siostra Lidia Witkowska FSK, wskazując
jednocześnie na przedziwny paradoks tej historii, poprzez którą
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Krystyna stała się wielkim darem dla niej i tych osób, które
oddały jej cząstkę własnego
życia: Ona, która nic nie mówi,
przemówiła mocniej niż niejedna książka czy spotkanie. Ona,
która nie słyszy, pozwoliła wielu ludziom usłyszeć głos Boga.
Sama niewidoma, stała się
światłem dla tych, którzy pozo
stawali jeszcze w ciemnościach.
Autorka następnie przechodzi do początków historii
swojego spotkania z Krystyną
i znajomości, która przetrwało aż 32 lata, oraz bogatej historii
bohaterki książki, która zmarła 29 stycznia 2013 roku w wieku
74 lat.
Książka s. Lidii Witkowskiej została skonstruowana w formie
krótkich rozdziałów, w niczym nieprzypominających pracy naukowej czy luźnych kartek pamiętnika. Jest to raczej zapis kluczowych faktów historycznych i obserwacji Krystyny w oparciu
o doświadczenia jej pierwszej i najbardziej kompetentnej nauczycielki, jaką była niewątpliwie siostra Emmanuela Jezierska, a potem także siostra Ludwika Krupa – obydwie ze Zgromadzenia
Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek.
Zaczynając od miejsca urodzin Krystyny (Oszmiana – obecnie na Białorusi), poprzez powojenną przeprowadzkę rodziny do
Szczecinka, następnie do Lasek i wreszcie miejsca, gdzie dożyła
swoich ziemskich dni: do Żułowa – Domu Pomocy Społecznej
dla Niewidomych Kobiet, który jest ważną placówką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Zasadniczy proces edukacji i dojrzewania odbywał się jednak
w Laskach, gdzie Krystyna nauczyła się porozumiewania z inny-

Józef Placha – O głuchoniewidomej Krystynie Hryszkiewicz

49

mi przy pomocy alfabetu do ręki dla głuchoniewidomych w opracowaniu siostry Emmanueli Jezierskiej, która wykorzystała wcześniejsze doświadczenie w tym zakresie Heinricha Landesmanna
(pseudonim Lorm) – austro-węgierskiego głuchoniewidomego,
od którego przyjęła się nazwa: alfabet Lorma.
Siostra Lidia Witkowska uważa tę pierwszą nauczycielkę Krystyny za „twórczynię praktyki surdotyflopedagogiki w naszym
kraju” (s.42). W krótkim stosunkowo czasie nauczyła ona Krystynę także alfabetu brajla, co niewątpliwie świadczyło o dużym
stopniu inteligencji Krystyny. Dokładny opis lekcji w tym zakresie został opisany w rekomendowanej książce.
Zmagania Siostry Emmanueli i Krystyny w poznawaniu
„krok po kroku” szeroko rozumianego świata i zjawisk przyrody
doprowadziły także do odkrycia przez nią istnienia Boga w tym
świecie, do tego stopnia, że zaczęła się modlić słowami modlitwy
napisanej przez siostrę Emmanuelę specjalnie dla niej: Bóg jest.
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Bóg stworzył Ziemię, Słońce i kwiaty. Ja dziękuję Bogu za Ziemię,
Słońce i kwiaty. Bóg daje życie. Ja mam życie. Ja dziękuję Bogu za
życie. Bóg jest. Bóg daje rozum,. Ja dziękuję Bogu za rozum (s. 76).
Na tej bazie modlitewnego doświadczenia przygotowano Krystynę do przyjęcia pierwszej Komunii świętej. Miała wówczas już
26 lat. Siostra Lidia podsumowując ten ważny okres dojrzałości
chrześcijańskiej, stwierdza, że zarówno siostra Emmanuela jak
i siostra Zofia Dembowska, która włączyła się również w tę piękną współpracę, pisały dla Krystyny specjalne modlitewniki.
„Chciały – jak pisze s. Lidia – aby zrozumiała jak najlepiej najważniejszą prawdę, że Bóg jest Miłością, Bóg kocha Krystynę i pozwolił jej przyjąć do serca swego Syna Jezusa Chrystusa. Odtąd
On stał się dla niej Kimś bardzo ważnym” (s. 79).
Krystyna musiała się również zmierzyć z tajemnicą śmierci;
najpierw ukochanej siostry Emanueli, potem swojego ojczyma
i wreszcie swojej mamy.
Na zakończenie tej rekomendacji warto przywołać niektóre
opinie przyjaciół Krystyny. Ograniczymy się tylko do dwóch
opinii, co nie oznacza, że najważniejszych. Bo oprócz dwóch
wybranych, ważne są również słowa Marioli Zawidowskiej – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Szczecinku, Pauliny Stafijowskiej – pracownika socjalnego i terapeutki Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Żułowie, Beaty Postek – nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej w Szczecinku, siostry Pii Gumińskiej – dyrektorki
Domu Opieki Społecznej w Żułowie, Anny Raczkowskiej – opiekunki Domu Pomocy Społecznej w Żułowie, Anny Łukowiec –
kierowniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żułowie. Z opiniami tymi można się zapoznać podczas lektury książki.
Tymczasem zatrzymajmy się nad refleksją księdza profesora
Antoniego Troniny – kapelana w „Domu Nadziei” w Żułowie –
oraz fragmencie wypowiedzi Autorki opracowania.
Ksiądz A. Tronina zauważa, ze Krystyna „żyła intensywnie
łaską sakramentalną. Do spowiedzi przygotowywała się zawsze
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starannie, zapisując swe przewinienia na brajlowskim papierze.
Kapłan odczytywał w miarę możliwości zapiski i oddawał jej do
rąk. Po udzieleniu rozgrzeszenia Krysia darła kartkę z wykazem
grzechów na drobne kawałki i wkładała do torebki, aby je potem
wyrzucić do śmieci. W ten prosty sposób wyznawała wiarę, że
Bóg zetrze na proch nasze grzechy i wrzuci w głębiny morskie
(…) W postawie Krysi zachwycało promieniowanie łaski. Starała się zawsze żyć w obecności Bożej. Codzienna Komunia święta
była dla niej źródłem duchowego bogactwa, którym umiała obdarzać swych gości” (s. 93-94).
Z kolei s. Lidia Witkowska, podsumowując swoją wieloletnią
współpracę z Krystyną, podkreśla, że była ona „pełna była Bożej
światłości i wewnętrznego piękna. Zadziwiająca była jej czystość
serca, radość niczym niezmącona, nieodparta chęć poznawania
świata. Wszystko chciała objąć nie tylko dłońmi, ale sercem,
które często przekraczało ludzkie granice poznania. Mimo swoich ograniczeń, była pełna życia. Wielu ludzi stawiało sobie pytania: Jak można tak żyć? Skąd ta siła? Była autentycznym świadkiem wiary. Apostołowała w codzienności i pokazywała innym,
że duch jest mocniejszy niż ciało. Stając się apostołem wśród
widzących, realizowała ideę Matki Elżbiety Róży Czackiej”. (s.
113-114).Należałoby sobie życzyć, aby każdy uważny czytelnik
doświadczył na sobie tej niezwykłej siły oddziaływania duchowego Krystyny, którą czerpała z osobistego i autentycznego spotkania z Bogiem.
Książka jest do nabycia w Domu Rekolekcyjnym w Laskach
lub na furcie w klasztorze przy ul. Piwnej w Warszawie.
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Józef Placha

Dziedzictwo duchowe

K

siążka ks. Jarosława M. Popławskiego* została opublikowana
w wydawnictwie św. Pawła w Częstochowie w roku obchodów stulecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Mimo tej jubileuszowej cezury, Autor skupia swoją uwagę na całe duchowe dziedzictwo Dzieła Lasek, co oznacza,
że nie oddziela go od całokształtu jego oddziaływania, wykraczającego poza problematykę wychowania osób niewidomych. Ten
jedyny w swoim rodzaju fenomen formacji edukacyjno-religijnej
utożsamiany jest z szeroko rozumianym środowiskiem naznaczonym przez Założycieli – Sług Bożych: Matki Elżbiety Róży
Czackiej i ks. Władysława Korniłowicza.
Na łamach naszego periodyku wiele już napisano na ten temat. Dlatego w tej prezentacji spróbujmy wyeksponować tylko
te aspekty, które wydają się szczególnie ważne i w książce również
zostały bardziej rozbudowane; choć dla niektórych mogą stanowić zbyt trudny obszar refleksji. Chodzi mianowicie o trynitarno-chrystocentryczny charakter duchowości Dzieła Lasek.
Mimo pozorów zbyt teologicznego myślenia, ten klucz poszukiwań jest czytelny dla współczesnego człowieka; co więcej, wydaje się być najwłaściwszym podejściem nie tylko z punktu widzenia
historycznej analizy, ale także aktualnego zapotrzebowania na
optymalny model duchowości, który pozwoliłby zainspirować i odnaleźć „na dzisiaj” najgłębszy sens ludzkiego istnienia.
W oparciu o ten klucz powstało Dzieło Lasek nazwane –
w nawiązaniu do dogmatu o Trójcy Świętej – TRIUNO. Księdzu
Korniłowiczowi i Matce Czackiej chodziło o wskazanie na tryni-

* Ks. Jarosław M. Popławski, Dziedzictwo duchowe Dzieła Lasek, Edycja
św. Pawła, Częstochowa 2018.
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tarny model ścisłej współpracy między trzema ugrupowaniami
ludzkimi: niewidomymi, duchownymi i osobami świeckimi. Było
to „novum” nie tylko na ów czas, ale także dzisiaj, już po II Soborze Watykańskim, którego nauczanie wciąż czeka na pełne
wcielenie w życie. Wydaje się, że w Dziele Lasek został zrobiony
już ważny krok w tym kierunku, ale z pewnością jest jeszcze
wiele do zrobienia na tym odcinku.
Trynitarny model relacji osobowych to próba budowania
wspólnoty, w ramach której przygotowujemy się do życia w atmosferze miłości i wolności, zmierzając do jedności w wielości
– tak jak analogicznie w przypadku życia wewnętrznego Boga
w Trójcy Jedynego.
Jednocześnie należałoby dodać, że tworząc w Dziele Lasek
trynitarny model relacji międzyludzkich w oparciu o życie Trójcy Świętej, nie chodzi tylko o model w sensie zewnętrznego punktu odniesienia – tak jak funkcjonują inne modele socjologiczne,
psychologiczne bądź nawet pedagogiczne. Chodzi o coś znacznie
więcej, a mianowicie o życie wewnętrzne Boga w nas.
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Przez fakt Bożego Wcielenia druga osoba Trójcy Świętej stała się Człowiekiem, wynosząc tym samym naturę człowieka do
poziomu szczególnej godności. Przy czym, jakkolwiek myślimy
wówczas o Jezusie, to trzeba odnieść ten fakt do całej istoty Boga,
czyli Trójcy Świętej. W tym właśnie ujawnia się ów trynitarno-chrystocentryczny charakter duchowości Dzieła Lasek
Wzajemne relacje trzech osób w Trójcy Świętej, poprzez zamieszkanie w naszym wnętrzu, niejako obligują nas do nawiązywania
analogicznych relacji na płaszczyźnie ludzkich kontaktów z innymi.
Matka Czacka, tworząc Dzieło Lasek jako TRIUNO, chciała
zapewne pokazać, że mimo iż nieraz bardzo różnimy się między
sobą, mamy możliwość, a nawet obowiązek – kierując się jej
założeniami – nawiązywania między nami relacji miłości, z myślą o budowaniu prawdziwej jedności, wspólnoty.
Również eklezjalny wymiar duchowości Dzieła Lasek został
wyeksponowany w rekomendowanej książce, jako że Dzieło to
ze swej natury jest także osadzone w tajemnicy Kościoła, rozumianej jako Lud Boży, w którym dochodzi do szczególnej więzi
między ludźmi i Bogiem, z uwzględnieniem dążenia do jedności
i wspólnoty – mimo różnorodności powołań.
Wszystko to powinno zmierzać do wzajemnej odpowiedzialności i solidarności, a także apostolstwa duchowego, które w przypadku Dzieła Lasek nabrało szczególnego znaczenia w zakresie
duszpasterzowania wśród warszawskiej inteligencji, działalności
„Kółka” ks. Korniłowicza, apostolatu słowa drukowanego (Biblioteka Wiedzy Religijnej i kwartalnik „Verbum”), funkcjonowania Domu Rekolekcyjnego, życia liturgią Kościoła, i wreszcie
szczególnego oddziaływania osób fizycznie niewidomych na
osoby niewidome na duszy, które w Laskach odnajdowały niejednokrotnie wiarę i najgłębszy sens własnego życia..
Cechą charakterystyczną środowiska – zwłaszcza z okresu
działalności ks. Korniłowicza – był franciszkańsko-tomistyczny
duch Dzieła Lasek.
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Konkludując, ks. Jarosław M. Popławski stwierdza, że „praca
apostolska Dzieła Lasek »wśród widzących, ślepych duchowo,
nieznających Boga i dalekich od Niego« okazała się ze wszech
miar owocna, na różnych szczeblach działalności apostolskiej
jego współtwórców, zwłaszcza Matki Czackiej i ks. Korniłowicza.
Możemy tu zatem mówić o społecznym wymiarze duchowości
środowiska Lasek”.
Ze swojej strony chciałbym dodać, że po lekturze książki
jeszcze bardziej jasne i wciąż aktualne stały się dla mnie założenia
twórców Dzieła Lasek. Trzeba wciąż na nowo sięgać do źródeł i
tam szukać inspiracji i klucza do lepszego zrozumienia nie tylko
małego Kościoła, jakim są niewątpliwie Laski, ale także po to,
by odnaleźć tutaj odpowiedni kierunek własnych, najgłębszych
egzystencjalnych poszukiwań.
Józef Baran

Opowieść autobiograficzna Ludwiki Amber
(wybrane fragmenty z recenzji)

Opowieść autobiograficzna Ludwiki Amber
(…)
„Szybujące krajobrazy Australii” Ludwiki Amber to jednorodna stylistycznie autobiografia wybitnej poetki. Książka jest
złożona z różnych form: ze wspomnień, obrazków, portretów
bliskich ludzi, refleksji, małych i dużych reportaży podróżnych,
fragmentów dzienników, impresji, aforyzmów, pytań o sprawy
ostateczne, listów do ludzi zaprzyjaźnionych i wybitnych osobistości życia artystycznego czy naukowego. (…)
Czujemy się w gąszczu tych różnorodnych form zapisu trochę
jak w lesie deszczowym, gdzie – jak w starej puszczy – egzystuje
wspólnie wiele zespolonych ze sobą roślin, korzeni, gałęzi, starych
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pni – opisanych tak sugestywnie przez autorkę. Używając innego
pola skojarzeniowego,
jej opowieść to jakby
fragmenty form składające się na ruchomą całość, które nakładają się
i wsuwają w siebie niczym elementy dobrze
obmyślonej kolorowej
konstrukcji, jakby instalacji, tworzącej wielowymiarowy autoportret
poetki oraz historię jej
niekiedy dramatycznego życia. Życie to Ludwika Amber ukazuje
jednak w miarę pogodnie, bez uskarżania się na los, ba, dość często
z urwisowskim uśmiechem, z poczuciem humoru i... puszczanym
do nas okiem!
Z drugiej zaś strony, misterna kompozycja całej opowieści
układa się w bardzo bogaty obraz jej drugiej ojczyzny. Nie jest to
rzecz jasna Australia znana z przewodników turystycznych, lecz
osobista, prywatna Australia widziana oczami Polki, osoby, która w roku 1982 na skutek bardzo dramatycznych, politycznych
zawirowań wyemigrowała z kraju nad Wisłą i osiedliła się z rodziną na stałe w Sydney.
Wiele miejsca w omawianej tu książce autorka poświęca Aborygenom, pierwszym mieszkańcom olbrzymiego lądu australijskiego, których poznawała podczas swoich wielu wędrówek z nieodłączną laską.
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(…)
Najpiękniejsze strony książki Ludwiki Amber są związane
z egzotyczną fauną i florą Australii, z opisami krajobrazów, z eukaliptusami, jeziorkami – billabongami, z oceanem, pustynią,
lasami, buszem, wysokim, otwartym niebem i świetlistym powietrzem, dzikimi rzekami w Outbacku. Są to niezwykle obrazowe opisy, pełne australijskich zapachów, głosów, nawet smaków
i dotyku, szczególnie gdy autorka posiłkuje się metaforyką zabarwioną poetyckim nastrojem, znakomitym warsztatem literackim.
Przy lekturze tej książki często towarzyszyć nam będzie poczucie
obcowania z poetką. Na przykład, gdy na terenach pustynnych
widzi nieruchomego wielkiego orła na uschniętym drzewie, nie
waha się zapytać: „Kim jesteśmy – Andrzej i ja – w jego czujnym
oku? Intruzami w tym pustynnym, bezludnym krajobrazie? Nie
liczącymi się jako pokarm?”, albo pisze gdzie indziej: „My w beżowej kropce mazdy z głowami w otwartych oknach pod bezkresnym kolorem płynącego wysoko nieba”.
Zauważamy to ponownie, gdy pisze: „Oceanu przybywa nam
w oczach” lub kiedy patrzy z niedużej odległości na gniazdo jabiroo, wielkiego ptaka z młodymi „... ich ufność, ich spokój. Czy
taki był Początek?” Kiedy obserwuje w tropikalnym lesie jaskrawoniebieskiego motyla w locie, zadaje pytanie: „Czy on wie po
motylemu, że jest tak zdumiewająco PIĘKNY? i bardzo zauważalny? Coś wie, bo kiedy siada na liściu natychmiast zamyka
lśniąco niebieskie skrzydła i... nie widać go!”.
Kiedy indziej autorka nie stroni od faktografii geograficznej
czy historycznej, adresując swoją książkę głównie do czytelnika
w Polsce, który niekiedy o Australii wie tyle, co Australijczycy
o nas, czyli niewiele.
* * *
(…)
W kwietniu 1989 r. Ludwika Amber miała wypadek w swojej
pracy, gdzie była nauczycielką w szkole specjalnej. Uszkodzenie
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kręgosłupa. Wspomina: „Podnoszę chore dziecko i w tej samej
chwili moje ciało od pasa w dół zamienia się... w szmacianą lalkę.
To był szok. Zdumienie mojego ciała. Zdumienie zatrzymanej
w locie osoby”.
To już jest nowy, niesłychanie ważny wątek tej autobiografii.
Nowa epoka w jej życiu, do której musi przez długie lata przyzwyczajać się i przystosowywać. Nazywa ten czas – „epoką laski”.
Ten nowy okres otworzył poetce czas wolny w „cichym domu”;
czas na życie bliskie z poezją, czas na książki, książki.
W rozmowie ze mną, zatytułowanej „Poetka w krainie kangurów”, (opublikowanej w krakowskim „Dzienniku Polskim”
w 2000 r.) powiedziała mi otwarcie, że poezja stała się dla niej
wielkim szczęściem w tym nieszczęściu. Inaczej, pracując codziennie w szkole, nie miałaby tyle czasu, żeby zajmować się pisaniem wierszy. A tak, została jakby zmuszona – jak sama powiedziała – do wejścia głębiej w siebie, do pełnego skupienia się na
pisaniu. W roku 1990 ukazał się w Sydney jej pierwszy tomik
wierszy „Tamten brzeg”, a potem wiele innych.
W autobiografii Amber znajduje się przejmująco żartobliwy
wiersz, który najlepiej opowiada historię jej życia z laską. Cytuję
tu cały utwór:
LASKA
laska w ogień skacze
i gasi niedopałek na chodniku
na plaży pozostawia tajemnicze ślady
potrafi złowić w każdym sklepie
spojrzenia dzieci
laska nie chodzi na bale
lodu zazdrości łyżwiarzom
i nie pcha się w góry
za wysoko
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laska nieśmiało uśmiecha się do ludzi
na inwalidzkich wózkach
i nie wstydzi się że nie umie
biegać ani przyśpieszać kroku
w księgarni laska nudzi się w dziale poezji
i z hałasem upada BĘC! w sam środek ciszy
potem trzyma się kurczowo mojej ręki
kiedy idziemy dalej
w domu laska nie lubi stać
ciągle w kącie! i piszczy łasi się
żeby ją zabrać na spacer
zanim wyruszymy w upatrzonym kierunku
laska rozgląda się uważnie
i na ulicach Australii i Europy
nie gubi mnie
* * *

(…)
Celebrowanie chwil.
Celebrowanie bycia z samą sobą i nie nazywania tego samotnością. Celebrowanie chwil domowych z Andrzejem i synem
Tomkiem, gdy oglądają wspólnie piękny film przyrodniczy o Parku Yellowstone. Chwil z przyjaciółmi przy ognisku w ogrodzie
za domkiem. A także wizyt w galeriach sztuki. Spacerów z przyjaciółką w sydnejskim ogrodzie botanicznym. Celebracja chodzenia do katedry, zapalenia tam świeczek dla bliskich umarłych.
Chodzenia na koncerty muzyki klasycznej. Cieszenie się rozmowami. Celebrowanie tych chwil kiedy pisze wiersze, kiedy czyta
książki. Celebrowanie czasu podróży. Ale także celebrowanie
ciszy domowej, dookolnej, morskiej, pustynnej, wieczornej... I celebracja nieśpiesznego, dla wielu ludzi w obecnych czasach spragnionych natychmiastowej komunikacji, może staroświeckiego
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już, pisania listów. Niektóre są bardzo piękne, poetka opowiada
w nich o swoich zainteresowaniach i pasjach.
Kiedy koresponduje z Wandą Wiłkomirską, rozmawia o muzyce, gdy wymienia listy z franciszkanką, siostrą Hieronimą z Lasek, pisze o swojej głębokiej wierze, w listach do przyjaciółki z dzieciństwa wspomina dawne, wspólne lata w Olsztynie na Zatorzu,
po powrocie do Sydney wspomina swoje podróże do Polski, pisząc o spotkaniach tam z matką męża i rodziną w Warszawie. Do
przyjaciół pisze także o malarstwie, książkach, o dobrych filmach
australijskich; w listach do poetów w Polsce – Julii Hartwig i piszącego te słowa – dzieli się rozmyślaniami o literaturze.
(…)
Omawiając publikację „Szybujące krajobrazy Australii”, warto też podkreślić, że ta opowieść autobiograficzna została wydana w starannej szacie graficznej. Piękne i prawdziwie australijskie
są żywe kolory fotografii na okładkach i te zamieszczone w książce. To bardzo wzbogaca czytelnikom lekturę tej książki, o zamorskiej i ciągle dla ludzi w Europie – egzotycznej „Terra Australis”.
* * *
Nowa książka Ludwiki Amber nie jest wprawdzie zbiorem
poezji (wydała wcześniej około dwudziestu tomików), jednak
pewne niezwykłe fragmenty pisane są prozą poetycką. Inne,
a tych jest w tej autobiografii najwięcej, przypominają rodzaj
swobodnej gawędy. Pisarka pozwala nam poznać swoje życie
z bliska i choć jest dyskretna w pewnych sprawach osobistych,
jednocześnie otwiera przed nami ważne wydarzenia z tych długich lat zamieszkania w Australii, traktując czytelnika z pewnym
zaufaniem, ciepło i przyjaźnie.
Podarowane nam jest w tej książce ważne, bardzo ludzkie
przesłanie, niewypowiadane wprost przez autorkę, zawarte raczej
w opisanych tu dziejach jej życia: afirmacja życia. RADOŚĆ.
(…)

W zaciszu Izdebki
Ludwika Amber
VIA DOLOROSA
W piątek rano wchodzimy
Bramą Damasceńską do Jerozolimy
poznajemy już stare mury świątyń
okrzyki żydowskich i arabskich kupców
w zapachu ziół i anyżu ich twarze
nad workami bakalii fig i daktyli
pośród biżuterii naczyń kolorowych dywanów;
to wszystko ciśnie się tutaj na człowieka
w wąskich uliczkach Świętego Miasta
jak tamtego dnia kiedy z trudem mogłeś
tędy przejść z drewnianą belką Krzyża.
Król z nieznanego Królestwa pośród
żebraków płaczących kobiet żołnierzy
sam z opuchniętą twarzą sam we krwi
z wyrokiem w okrzykach tłumu
sam pośród nas zalęknionych uczniów.
Jak długa jest ta krótka Droga Krzyżowa
kilka uliczek zakrętów gwoździe i młotek
cisza nieba ciała łotrów szloch Matki
na Golgocie Twoje ostatnie słowa –
zapisane przy lampie oliwnej
dla wszystkich którzy za Tobą
idziemy – wlokąc się noga za nogą
na spotkanie w Twoim Królestwie.
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WIELKA SOBOTA
Tego dnia jesteśmy sami
bez Ciebie nie ma dokąd pójść
na polnej drodze z Ogrodu do miasta
Twoje ślady już zadeptali na piasku
Na uliczkach Jerozolimy krople krwi
na kamieniach pokryte kurzem
i Twój krzyż stoi opuszczony
jak niemy świadek wśród nieobecnych
Na Ziemi światło jak po burzy
czekamy jeszcze – osobni w lęku – na jaki cud?
żeby o świcie stanąć przed grobem
ZMARTWYCHWSTANIE
zamknięte drzwi dom otwarty
niepojęte nagle tak jasne
jak światło oddzielone od ciemności
i dla nas tamten cud w grobie
białe płótna rany w ciele
Twój głos w ciszy w półmroku
nad sennym jeziorem w Galilei
znajomy – kiedy bierzemy chleb i ryby
z Twojej ręki –
posilając się jak uczniowie
tamtego dnia o świcie

W ZWIĄZKU Z JUBILEUSZEM...
o. Tomasz Dostatni OP był jednym z prelegentów podczas
sesji – jaka odbyła się w Laskach w dniach 29.09. – 1. 10. 2017r.
– inaugurującej obchody 100.lecia istnienia Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Mówił wówczas o posłudze jednania oraz prowadził jeden z paneli dyskusyjnych na
temat duchowości FSK w Dziele Lasek.
Poniżej drukujemy jego odrębne refleksje, które jednak częściowo nawiązują do tamtych wystąpień. Wydaje się, że mogą
nawet stanowić pewnego rodzaju syntezę jego wcześniejszych przemyśleń.
(red.)
Tomasz Dostatni
o. Tomasz Dostatni OP

Wolność i posłuszeństwo

C

hciałbym rozpocząć od zacytowania psalmu pierwszego.
Jego treść jest ważna dla moich rozważań, którymi pragnę
się podzielić;
Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
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a liście jego nie więdną:
co czyni, pomyślnie wypada.
Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych
a droga występnych zaginie.
W tym plastycznym obrazie biblijnym zawarta jest nauka
o dwóch sposobach postępowania; Jest mowa o drodze życia i drodze śmierci. Droga życia porównana została do „drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, które wydaje owoce w swoim czasie”. O tej
drugiej psalmista mówi, że jest „jak plewa, którą wiatr rozmiata”
– to droga śmierci. Człowiek, który staje na skrzyżowaniu tych
dwóch dróg jest wolny, ma całkowicie swobodny wybór: Może
pójść jedną albo drugą, ale musi pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za swoją decyzję.
Podobnie mówi żydowska księga Pisma Świętego Haddebarim
(Księga Powtórzonego Prawa). Gdy Mojżesz zwraca się do swoich
rodaków przed wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej, a zarazem
przed swoją śmiercią na górze Nebo:
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, chodzić
Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył
i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju,
który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom,
służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie,
niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorąc dziś przeciwko wam na świadków niebo
i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo
i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze
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potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu,
lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego
pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim:
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. ( 30,15-20 )
Ewangelia podkreśla także wąskość drogi, która prowadzi do
życia. Niewielka jest liczba tych, co ją wybierają. Większość wybiera drogę szeroką, lecz ona wiedzie do śmierci.
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama
i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu
jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest
brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało
jest takich, którzy ją znajdują”. (Mt 7,13n)
Święty Jan Chryzostom komentując te wersy Ewangelii, pokazał wyraźnie odniesienie tego plastycznego porównania o dwóch
drogach do Chrystusa.
Dlaczego Chrystus powiada, że ‘brama jest ciasna, a droga wąska’,
skoro później powie, że ‘jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie’?
(Mt 11,30) Bo ciasna jest ta brama, ale słodka. Wąska jest ta droga,
ale lekka. On sam bowiem jest Bramą (J10,7) i Drogą (J14,6).”
W 1984 r. zmarła w Laskach pod Warszawą siostra Franciszkanka Służebnica Krzyża, Maria (Miriam) Wajngold – Gołębiowska. I dopiero po śmierci tej ponad osiemdziesięcioletniej zakonnicy szerokie grono osób dowiedziało się, że to ona była tą
tytułową Agnieszką z Listów Jerzego Lieberta. Muzą młodziutkiego wtedy, bo zaledwie dwudziestokilkuletniego poety. Są to
jedne z najpiękniejszych literackich świadectw epistemologii
napisanej po polsku. Mają też w sobie głęboki ładunek religijny.
W tej korespondencji, która nie tylko dorównuje, ale też i przewyższa znane listy Słowackiego, widać podwójne dojrzewanie:
autora do wiary żywej – z obojętności do poznania Chrystusa –
i Agnieszki (takie imię przyjęła późniejsza s. Miriam na chrzcie)
– z tradycji swych ojców do odkrycia Chrystusa jako Mesjasza
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i do życia zakonnego. Była dyskretną i prostą franciszkanką. Przez
kilkadziesiąt lat żyła skromnie w Zakładzie dla Ociemniałych
w Laskach. „Rola jej – pisał Stefan Frankiewicz – polegała na
przybliżaniu do Kościoła ludzi częstokroć nie związanych z nim
w sposób formalny, na byciu dla wielu osób, często o największych nazwiskach w polskim życiu umysłowym, znakiem Kościoła otwartego, Kościoła – schronienia. Kościoła dającego jednoznaczne świadectwo solidarności z każdym człowiekiem.
Będąc dla wielu ludzi szczególnym przykładem najpiękniejszych rysów w obliczu polskiego chrześcijaństwa, tradycji otwartości i pluralizmu, szacunku dla pobożności ludowej i zarazem
żywych, opartych na wzajemnym uzupełnianiu się związków religii i świata kultury – siostra Miriam była jednocześnie rzadkim
raczej u nas uosobieniem tej postawy, o której przypomniał ostatni Sobór. Postawy wyrażającej się w najgłębszym poszanowaniu
nie tylko tych wartości, które Kościół daje ludziom i społeczeństwu,
ale również tego wszystkiego, co sam od świata otrzymuje: poprzez
heroiczne świadectwo ludzi i środowisk świeckich, poprzez te próby dotarcia do prawdy o człowieku, które są powołaniem sztuki”.
Siostra pisała też wiersze. Jeden z nich ukazuje to zmaganie
w człowieku, jakiego wymaga wierność w posłuszeństwie ślubowanym Bogu, które dokonuje się każdego dnia życia zakonnego.
W stukocie drzwi, w tupocie nóg,
wśród gwaru słów, w zamęcie spraw,
Najsłabsza z słabych twoich sług,
Najtwardsze wciąż powtarzam: tak.
Wszczepiam mój krok w ślad Twoich stóp,
Jak wątłe źdźbło w granitu złom.
W ostatnie tak, przez cichy grób
Przepłynę wzwyż w pokoju dom.
„Tak” – 1933r.
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W życiu zakonnym źródłem albo i fundamentem ślubu posłuszeństwa jest stara monastyczna forma posłuszeństwa, o której Jan
Kasjan powiedział, że polega ona na wprowadzaniu Bożego Słowa
do swojego własnego życia pod opieką Ojca (Abba). Według jego
przykładu i jego nauki, Abba – to jest duchowy ojciec, starszy brat.
Słowo Ojca, które usłyszę, mam nosić w swoim sercu, mam je
rozważać i realizować na co dzień. A zarazem relację do Ojca –
Abba – mam dostrzegać jako charyzmatyczną, wypływającą z życiowego doświadczenia, ale też z obdarowania przez Boga.
W Księdze Starców (Gerontikon), w opowieściach ojców pustyni mamy wiele świadectw takiej relacji. „Starzec – pisze we wstępie
do Gerontikon ks. Marek Starowieyski – jest ‘theotokos’ (nosicielem
Boga ) lub ‘pneumatoforos’ (nosicielem Ducha ) i to stanowi o jego
charyzmacie. Mówi on ‘słowo’, które jest ‘słowem Boga’, bo udziela
mocy, którą w sobie nosi. Jeśli uczeń garnie się do starca jak do Boga,
wtedy i starzec zostanie przez Boga w szczególny sposób natchniony, co ma powiedzieć; w przeciwnym jednak wypadku starzec nie
ma nic do powiedzenia. ‘Słowo’ starca jest więc jak ‘słowo Boże’,
które nie cofnie się, zanim nie wypełni swego zadania”. Słowo Ojca
mam więc usłyszeć i wprowadzać do swojego życia.
Istotą ślubu posłuszeństwa jest uwolnienie swojej woli od naszego egoizmu. Człowiek chce należeć do siebie samego, ale poprzez
to staje się niewolnikiem swojego ciała i świata, to znaczy diabła,
grzechu i śmierci. A jeśli swoją wolę poddaje pod panowanie Bożego Słowa w sobie, to rzeczywiście zaczyna należeć do siebie samego. Odkrywa wtedy swoje prawdziwe „Ja”, które jest obrazem
Boga w człowieku. Bo człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. To odkrywanie prawdziwego Bożego „Ja” we mnie,
które jest zarazem moim „ja”, jest zadaniem na całe życie. Jest procesem twórczym, wewnętrznym zmaganiem, które czyni chrześcijański proces dojrzewania dynamicznym i – nie boję się tego słowa
– fascynującym. Jest to współdziałanie Boga i człowieka, w człowieku, a najpełniej dokonało się ono w osobie Jezusa Chrystusa.
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Kardynał Christoph Schonborn, arcybiskup Wiednia, jeden
z najwybitniejszych współczesnych teologów, a zarazem mój
współbrat w zakonie świętego Dominika, w swojej „Chrystologii”
napisał: „Ta ‘synergeia’, to współdziałanie, stanowi najbardziej
podstawowe powołanie człowieka, a możliwe staje się dzięki jedynemu w swoim rodzaju darowi, który człowiek otrzymał od
Stwórcy: jest to dar wolności, czyniący człowieka rzeczywiście
obrazem Boga. Wolność nie jest jednym spośród wielu innych
darów dodanych już do istniejącej natury; dla ludzkiej natury jest
ona darem podstawowym, związanym z samą jej istotą; być wolnym stanowi istotną właściwość natury duchowej... Skoro więc
wolność z samej istoty człowieka należy do jego natury, wynika
stąd, że dobrowolne współdziałanie ze Stwórcą stanowi pełną
aktualizację i realizację tej natury. Dar wolności umożliwia także
rzeczywiste współdziałanie Boga i człowieka, mimo iż zachodzi
między nimi nieskończenie wielka różnica”.
Można więc w sposób w pełni odpowiedzialny powiedzieć,
że Chrystus jest żywą ikoną wolności, która najpełniej i w sposób
absolutny realizuje się w Bogu samym. „A On jest obrazem Boga
niewidzialnego”, a „Kto Mnie widzi, widzi też Ojca”.
Chrystus jest także, a może przede wszystkim, kimś najważniejszym w moim życiu. Jest fundamentem, kamieniem węgielnym, na którym buduję moją codzienność. To Jego mam stale
zapraszać, aby był obecny w moim życiu, aby był obecny ze mną.
Ale czy dostrzegam, jak On przychodzi? Czy mam taką wrażliwość,
czy mam taki wzrok, aby go dostrzec w Słowie Bożym, w drugim
człowieku, w pięknie świata, w sakramentach, o których Ojcowie
Kościoła mówili, że tam gdzie jest sakrament, tam jest Chrystus.
Mam Go zapraszać jako uzdrowiciela do moich słabości, do moich
upadków, moich grzechów. Mam budować swoje życie na Nim.
W Ewangelii świętego Jana czytamy: „Ja muszę się umniejszać, aby On we mnie wzrastał”. Ale do tego właśnie potrzeba tej
szczególnej wrażliwości i tego duchowego wzroku. To o tym
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mówi nam przypowieść o namaszczeniu przez proroka Dawida
na króla. Kiedy Jesse przedstawił Samuelowi kolejnego syna do
namaszczenia i ten zobaczył, że to jeszcze nie ten, którego Bóg
wybrał, usłyszał znamienne słowa: „Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na jego wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak
bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na
to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”.
Chrystocentryzm, bo o nim jest tutaj mowa, to zapraszanie
Chrystusa do swojego życia i stawianie Go na pierwszym miejscu. Mamy być takimi Chrystoforos – noszącymi Chrystusa, jak
gdyby żywymi monstrancjami.
Przypomina mi się fragment „Puszczy Jodłowej” Stefana Żeromskiego, który o sile i mocy Najświętszego Sakramentu pisał
pod koniec swojego życia: „Gdy stary zakonnik, kapelan u świętej Katarzyny, w czasie podniesienia (!) dźwigał na wysokość oczu
ciężką złotą monstrancję i wśród błękitnych dymów kadzidła
patrzył w ciżbę ciasno w kościółku stłoczoną – chowali się jeden
za drugiego i kryli twarze w dłoniach starzy ‘chłopcy’ świętokrzyskich wiosek, co to na sumieniu mieli przecie niejedno. Mówili
bowiem szeptem najstarsi, że wtedy stary brat Kazimierz przez
Przenajświętszy Sakrament widzi każdą zbrodnię ludzką jak na
dłoni. Strach wielkooki szedł między chłopy”.
Taka wrażliwość jest nam potrzebna, aby nasze sumienia nie
zostawały uśpione, a wzrok zmącony.
A jeśli chodzi o relację: Chrystus a wolność. Mam w tej kwestii swoje ciekawe doświadczenie z komunistyczną cenzurą. Gdy
w drugiej połowie lat 80. po wizycie w Czechosłowacji napisałem
do „Tygodnika Powszechnego” tekst, w którym opisywałem życie
chrześcijan „Za Morawską Bramą”. Zamieściłem tam zdanie:
„Pomimo braku wolności zewnętrznej, w Czechach dzięki Chrystusowi można być naprawdę wolnym”. Cenzor wyrzuciwszy
pierwszą część, pozostawił tylko część drugą: „W Czechach dzięki Chrystusowi można być naprawdę wolnym”. Co przecież też
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było prawdą i jest nią do dziś. Kiedy wolność zewnętrzną już
mamy całkowitą, to naprawdę wolni możemy być tylko dzięki
Chrystusowi. Choć jak to później sparafrazował jeden z moich
przyjaciół: „Jesteśmy wyzwoleni, ale jeszcze nie wolni”.
Każdego dnia w porannej modlitwie brewiarzowej odmawiamy psalm 95, tak zwany psalm wezwania. W pewnym momencie
padają następujące słowa: Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, «Niech
nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni Massa».
A wieczorem w czasie komplety wraz ze starcem Symeonem
powtarzamy jego pieśń i wtedy padają słowa: Teraz o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, Bo moje oczy ujrzały Twoje
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. I tak
jest, że to ranne wezwanie, ta prośba, przecież jest tęsknotą, aby
w ciągu tego konkretnego dnia spotkać Boga. Jest wezwaniem:
Obyście dzisiaj usłyszeli głos jego. A wieczorem powtarzamy: Bo
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.
Między poranną prośbą a wieczornym wyznaniem przebiega
cały dzień; Rachunek sumienia, wieczorna refleksja, czy tego dnia
naprawdę spotkałem Boga żywego, czy znalazłem czas, aby z Nim
chwilę porozmawiać. Muszę na to sobie odpowiedzieć w głębi
swojego sumienia, w głębi swojego serca. To jest uczenie siebie
takiej umiejętności przeżywania teraźniejszości jako czasu bardzo
konkretnego, który jest mi dany od Boga. Przeżywanie codzienności, teraźniejszości, jako zadania do wypełnienia. Tego konkretnego dnia przychodzi do mnie Chrystus.
Już święty Augustyn uczył nas takiego myślenia o czasie w swoich Wyznaniach.: „Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta,
wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Z przekonaniem jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało,
nie byłoby czasu przeszłego. Gdyby nic nie przychodziło, nie
byłoby czasu przyszłego. Gdyby niczego nie było, nie byłoby
czasu teraźniejszego. Owe dwie dziedziny czasu – przeszłość i przyszłość – w jakiż sposób istnieją, skoro przeszłości już nie ma,
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a przyszłości jeszcze nie ma? Teraźniejszość zaś, gdyby zawsze
była teraźniejszością i nie odchodziła w przeszłość, już nie czasem
by była, ale wiecznością. Jeśli więc teraźniejszość jest czasem
tylko dlatego, że odchodzi w przeszłość, to jakże i o niej możemy
mówić, że jest skoro jest tylko dzięki temu, że jej nie będzie? Nie
możemy więc właściwie mówić, że czas jest, jeśli nie dodajemy,
iż zmierza on do tego, że go nie będzie”.
Jest więc czas linearny, który płynie od początku stworzenia
świata aż do jego końca i jest czas święty, czas obecności Boga
w moim życiu, czas nawiedzenia, który jest dany każdemu z nas
w sposób bardzo indywidualny. To jest tych kilkadziesiąt lat tutaj
na ziemi. Musze więc uczyć się intensywnie przeżywać teraźniejszość, aby odkryć przeszłość jako źródło moich inspiracji i pouczeń, a także wierzyć, że przyszłość jest czasem, w którym Bóg
przygotowuje dla mnie coś zawsze nowego i tchnącego nadzieją.
Święta siostra Faustyna, na początku swego dzienniczka, zapisała taką modlitwę, która oddaje tę chrześcijańską intuicję o przeżywaniu teraźniejszości jako wierności w posłuszeństwie i odkrywaniu wolności jako daru.
Gdy patrzę w przyszłość ogarnia mnie trwoga,
Ale po cóż zagłębiać się w przyszłości?
Dla mnie jest tylko chwila obecna droga,
Bo przyszłość może w duszy mojej nie zagości.
Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy,
By coś zmienić, poprawić lub dodać,
Bo tego nie dokazał ani mędrzec, ani prorocy,
A więc co przeszłość w sobie zawarła, na Boga zdać.
O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała,
Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mojej mocy,
A chociaż jestem słaba i mała
Dajesz mi łaskę swej wszechmocy.
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A więc z ufnością w Miłosierdzie Twoje,
Idę przez życie jak dziecko małe,
I składam Ci codziennie w ofierze serce moje
Rozpalone miłością o Twoją większą chwałę.
Proszę zobaczyć, jaki realizm tchnie z tych słów. Można powiedzieć, że mistyka to także umiejętność stąpania po ziemi. A zarazem w poezji wyrażona prawda, że każdy dzień ma dosyć swoich
trosk i jest szczególnym i konkretnym czasem mojego uświęcenia.
Nie muszę poszukiwać nadzwyczajności i jakichś cudowności, aby
spotkać Boga, i aby Go przyjmować. W codziennej pracy, w codziennej przemijalności On przychodzi. Muszę Go dostrzec i posłuchać. A czasami po prostu wieczorem się przyznać, że ten dzień
był z mojej winy bez Jego obecności. Że tak ten dzień przeżyłem,
że Go nie dostrzegłem, bo patrzyłem tylko na siebie.
Jean Vanier jeszcze innymi słowy wyraził to samo w swojej
książce „Wspólnota miejscem modlitwy i przebaczenia”. Napisał:
„Piękno człowieka polega na wierności i podziwianiu każdego
dnia”. W duchowości Franciszkanek Służebnic Krzyża, sióstr z Lasek, można dostrzec pouczenie przypisywane babce Róży Czackiej,
przyszłej Matki Elżbiety: „Bierz życie takim, jak je Bóg ściele. Bierz
je z weselem i ze smutkiem, z zawodem i z trudem, z powodzeniem
i z radością, zawsze z zaparciem się siebie, a wtedy będziesz człowiekiem silnym”. Dopełnieniem tych słów niech będzie komentarz biografki Róży Czackiej, profesor Ewy Jabłońskiej – Deptułowej: „Zwyczajne branie życia, ze wszystkimi radościami
i trudnościami, nie szukanie nadzwyczajności, i Boży realizm –
stały się cechami charakterystycznymi duchowości tej założycielki Lasek”. Może dlatego to miejsce na skraju Puszczy Kampinoskiej stało się tak bardzo otwarte na wszystkich poszukujących
Boga, a realizm nauki świętego Tomasza, połączony z franciszkańskim ubóstwem i prostotą, wydał tak błogosławione owoce.
Warto to dostrzec i o tym pamiętać.

KONFERENCJE W LASKACH
Poniżej załączamy kolejną konferencję z cyklu
„Święty = Szczęśliwy”

(red.)

ks. Tomasz Bek

Powołani do świętości

P

owołanie do świętości skierowane jest do każdego z nas: nie
do nielicznych, nie do tych bardziej uprzywilejowanych, ale
do wszystkich. I jeśli nawet w trakcie konsekracji wina używa się
słów: „To jest bowiem kielich Krwi Mojej, nowego i wiecznego
przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów...”, to nie znaczy, że Pan Bóg jednych darzy miłością
większą, a drugim ofiarowuje tylko resztki – okruchy dobra.
Jezus umarł za każdego człowieka, można by wręcz powiedzieć: w miejsce konkretnego człowieka, zamiast niego, jednak
wyrażenie „za wielu” nie tylko określa uniwersalne otwarcie.
Poświadcza ono również fakt, że odkupienie nie dzieje się w sposób mechaniczny, nie dokonuje się bez udziału pojedynczej osoby ludzkiej. Człowiek bowiem jest zaproszony, aby z wiarą przyjąć Boży dar i otrzymać ponadnaturalne życie, stając się jednym
z wielu. Nie jednym z tysiąca, ale jednym z wielkiego tłumu,
„którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich
pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9).
Być jednym z wielkiego tłumu. Być integralną częścią większej
społeczności. Zauważmy, że również w Laskach jesteśmy zaproszeni, aby budować wspólnotę – budować, mimo występujących
między nami różnic. Dzieło niewidomych bowiem – jak wska-
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zuje Matka Elżbieta – „stanowi nie tylko instytucję charytatywną
opieki nad niewidomymi, ale także i ośrodek ofiary i modlitwy
za niewidomych na duszy. Ta więź duchowa i ścisły związek
między tymi różnorodnymi instytucjami dokonał się w sposób
samorzutny i próby rozdzielenia tej całości dla wtłoczenia poszczególnych części w inne ramy, godziłoby, jak się zdaje, w całość
żywego organizmu. Choć każda z (...) instytucji stanowi odrębną
jednostkę prawną i organizacyjną, to jednak coraz wyraźniej
okazuje się potrzeba znalezienia formy organizacyjnej i prawnej,
która objęłaby te wszystkie instytucje jako jedną całość, jedno
Dzieło, nazwane Triuno na cześć Trójcy Przenajświętszej” (Memoriał w sprawie całości Dzieła napisany dla Ojca św. Piusa XI
1937 r.)
Pan Bóg zachęcał, wskazywał – i nadal woła: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 19,2). A święty to nie jest człowiek
namalowany pastelowymi farbami, ale ktoś, kto żyje miłością.
Chrystus zatem „stawia nam bardzo wielkie wymagania. Nie
tylko nie chce, abyśmy kochali innych z góry. Nie. Trzeba umieć
w pewien sposób znaleźć tę samą płaszczyznę – wskazuje o. Korniłowicz – zniżyć się, na to, aby zaistniała jakaś wspólnota. Trzeba odnaleźć w tym drugim człowieku to, co mamy z nim wspólnego, a nawet w najgorszym człowieku można to odnaleźć” (3
I 1946 r.).
Realizacja świętości to doniosłe, ale i trudne zarazem zadanie.
Osoba ludzka jednak nie może się wymówić, że jest nieudacznikiem. Każdy na właściwej sobie drodze: czy to jako siostra zakonna, czy jako pracownik fizyczny, czy jako ten, który posługuje, zajmując się sprawami biurowymi, jest zaproszony do
doskonałej świętości na wzór Ojca Niebieskiego. I mimo że jesteśmy jak gliniane naczynia, słabi i narażeni na okaleczenie, to
jednak zostaliśmy wyposażeni w potrzebne nam środki zbawienia. W Kościele znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, aby
wzrastać ku świętości. Pan Bóg przecież napełnił Kościół liczny-
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mi darami: swoim Słowem, skarbem sakramentów, świadectwem
świętych i wielopostaciowym pięknem.
Nie warto obawiać się, że nigdy nie osiągniemy szczytów
kontemplacji jak wielcy mistycy i tym samym zniechęcać się do
patrzenia ku górze. Mamy iść i kochać. Istnieją przecież świadectwa życia świętych z różnych stron świata, z różnych kultur i stanów, które mogą nas pobudzić i motywować. Jednak nie warto
kopiować ziemskiego postępowania tych, którzy są już w pełni
szczęśliwi, gdyż to mogłoby nas oddalić od wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przygotował dla nas Pan. Liczy się przecież to,
aby każdy z nas rozpoznał własną drogę i z samego siebie wydobył to, co najlepsze – to, co najbardziej osobistego umieścił w nim
Pan Bóg. Przecież czytamy: „Różne są dary łaski, lecz ten sam
Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we
wszystkich” (1Kor 12,4-6).
Często w historii znaczące role odgrywali mężczyźni, jednak
nie sposób przemilczeć wpływu kobiet na dzieje Kościoła, świata i historie ludzkich serc. To właśnie w czasach, kiedy ród niewieści był najbardziej wykluczany, Duch Święty pobudzał kobiece serca ku odnawianiu Kościoła. Możemy przywołać na przykład
św. Hildegardę z Bingen, św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze
Sieny, św. Teresę z Avila, czy też św. Teresę z Lisieux. Każda z nich
miała coś ważnego do przekazania, każda z nich miała własną,
przez Boga zleconą misję.
Św. Hildegarda dla wielu ludzi średniowiecza stała się prorokiem – przekazicielem Bożego głosu. Jej rozważania z zakresu
teologii, filozofii i historii naturalnej przyjmowano z zainteresowaniem, a biskupi, papieże i władcy udawali się do niej po radę
i pociechę.
Kiedy św. Brygida była dzieckiem, przejęta męką Pana Jezusa
zawoła: „O, mój kochany Panie! Kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie!”. Była wierna w realizowaniu drogi
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życia, którą ofiarował jej Pan Bóg. Miała liczne wizje, a na jej
prośbę przetłumaczono na język szwedzki Pismo Święte. Pisała
też listy do możnych tego świata, napominając ich w imię Pana
Boga.
Św. Katarzyna zaś przeniknięta duchem pobożności łączyła
głęboką kontemplację tajemnic Bożych w celi własnego serca
z różnorodną działalnością apostolską. Z biegiem czasu stała się
posłanką Chrystusa. W Jego imieniu przemawiała i pisała listy
do najznakomitszych osób ówczesnej Europy, tak duchownych,
jak i świeckich.
Św. Teresa z Avila – kobieta piękna i pełna powabu, a jednocześnie pragnąca w życiu czegoś więcej. Na zakładce do brewiarza napisała: „Bóg sam wystarczy”. „Niech nic cię nie smuci, niech
nic cię nie przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny (...)
Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie (...) Solo Dios basta!”. Natomiast św. Teresa z Lisieux to kwiatek Jezusa, który
pragnął sprawiać przyjemność Boskiemu Oblubieńcowi. W swym
zachwycie nad Bożą miłością, odkryła drogę dla maluczkich. To
miłość wzniesie do Boga, a ramiona Jezusa są windą, która uniesie
aż do Nieba – „nie potrzebuję więc wzrastać, przeciwnie, powinnam zostać
małą, stawać się coraz mniejszą” – pisała.

Jest również wiele innych, nieznanych lub zapomnianych
kobiet, które dzięki sile swojego świadectwa, podtrzymywały i przekształcały rodziny i wspólnoty. I zauważmy, że wszyscy ludzie:
kobiety i mężczyźni w różnym wieku, o zróżnicowanym poziomie
intelektualnym, pochodzący z rozmaitych warstw społecznych
i z różnych narodowości są zaproszeni, by współpracować w dziele odnowy oblicza ziemi. Nawet tu w Laskach możemy budować
lepszy świat: świat będący obrazem rzeczywistości niebieskiej.
Laski przecież to malutkie Królestwo Chrystusowe – jak pisała
Matka Elżbieta. Te Laski tak zwyczajne i pospolite, „...ukrywają
w sobie Pana Jezusa, który, ukryty w Przenajświętszym Sakramencie, ukryty w duszach, króluje, panuje i rządzi (...) mocą
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swoją Bożą i urokiem swoim pociąga ludzi, niepokoi ich, olśniewa swoim blaskiem, przykuwa do siebie i każe sobie służyć”
(Dyrektorium, 18.01.1930 r.). Także tu w Laskach możemy realizować Boże wezwanie, by być świętymi.
Aby zostać świętym, nie trzeba być biskupem, kapłanem,
zakonnikiem ani zakonnicą. Często człowiek może mieć pokusę,
aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy
mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać
wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. Któregoś dnia zdziwiło
mnie, gdy znajomy – w kontekście rozważania drogi powołania:
małżeństwo czy życie oddane wyłącznie w dłonie Najwyższego
– zapytał: „To obydwie drogi są dobre?”. Tak. Na wielu drogach
możemy stać się świętymi. Jeśli jestem osobą konsekrowaną,
niechaj będę świętym, który żyje radośnie swoim darem. Jeśli
jestem dla kogoś mężem lub żoną, niechaj będę świętym, kochając i troszcząc się o tę osobę, jak Chrystus o Kościół. Jeśli jestem
pracownikiem, niechaj będę świętym, wypełniając uczciwie
i kompetentnie pracę w służbie braciom. Jeśli jestem rodzicem,
babcią lub dziadkiem, niechaj będę świętym, cierpliwie ucząc
dzieci naśladowania Jezusa. A jeśli sprawuję władzę, niechaj będę
świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych.
Pozwólmy, by łaska chrztu owocowała na naszej drodze świętości: aby odnawiało się w nas życie, które otrzymaliśmy w tym
sakramencie. Jest zatem nadzieja, że dokona się w nas przemiana,
w której duch zwycięży materię z jej słabością, anarchią i rozkładem. Nie zniechęcajmy się, ponieważ otrzymaliśmy moc Ducha
Świętego. Kiedy odczuwamy pokusę, by zaplątać się w swoją
słabość, podnieśmy oczy ku Ukrzyżowanemu i zawołajmy: „Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia
mnie trochę lepszym”.
Ludzka przemiana to przede wszystkim dzieło Ducha Świętego, dzieło łaski. „Zarówno św. Augustyn, jak i św. Paweł – pisze
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ks. Korniłowicz – dobrze zrozumieli, że człowiek nic nie może
sam z siebie, że wszelkie wysiłki przemiany, jakie by robił, są
zawodne, jeżeli nie przemieni go Duch Święty, łaska. Św. Paweł
rozumiał to w pełni, że nic by nie było z niego, gdyby nie miłosierdzie Boże, gdyby nie łaska, wyprzedzająca tę przemianę, która się w nim dokonała” (Tajemnica Przemienienia Pańskiego,
fragmenty rozważań).
Czasami życie stawia przed nami większe wyzwania, poprzez
które Pan zachęca nas do nawrócenia, do znalezienie doskonalszej formy życia. Kiedy wietnamski kardynał François-Xavier
Nguyen Van Thuan był w więzieniu, postanowił nie wypalać się
w jałowym oczekiwaniu na uwolnienie, ale postanowił przeżywać
chwilę obecną, napełniając ją miłością: „wykorzystam (...) te okazje, które nadarzają się każdego dnia, żeby dokonywać zwykłych
czynów w niezwykły sposób” (Pięć chlebów i dwie ryby. Radosne
świadectwo wiary z więziennego cierpienia, Katowice 2006, s.18).
Pod wpływem Bożej łaski, na wiele sposobów budujemy świętość, jakiej chce dla nas Bóg. Można zatem kochać bezwarunkową miłością Pana, ponieważ Zmartwychwstały dzieli swe potężne życie z naszym delikatnym życiem: „Jego miłość nie ma granic
i raz dana nigdy nie została wycofana. Była bezwarunkowa i pozostała wierna. Taka miłość nie jest łatwa (...) Jednak, abyśmy
starali się kochać tak, jak Chrystus nas umiłował, On sam dzieli
się z nami swoim własnym zmartwychwstałym życiem. W ten
sposób nasze życie ukazuje Jego moc w działaniu nawet pośród
ludzkiej słabości” (Konferencja Katolickich Biskupów Nowej Zelandii, Healing love 1.01.1988 r.).

* ks. Jarosław M. Popławski, Dziedzictwo duchowe Dzieła Lasek, Edycja św.
Pawła, Częstochowa 2018.

BEZ AUREOLI
26 lutego 1969 r. a więc 50 lat temu – zmarł jeden z twórców egzystencjalizmu: Karl Jaspers. Jego poglądy na temat miejsca człowieka w otaczającej nas rzeczywistości kształtowały się w oparciu
o wiedzę medyczną i filozoficzną, ale nie wykluczały także wiary
w Rzeczywistość metafizyczną. Ksiądz Zygmunt Podlejski, przywołując na nasze łamy sylwetkę tego wielkiego myśliciela XX
wieku, kierował się zapewne także jego wewnętrzną uczciwością
i wiernością podstawowym zasadom życia moralnego.
(red.)
Ks. Zygmunt Podlejski

Karl Jaspers 1883-1969

K

arl Theodor Jaspers urodził się 23 lutego 1883 r. w Oldenburgu. Był synem dyrektora banku Carla Wilhelma Jaspersa
i Henriette z domu Tantzen, córki premiera Landu Oldenburg.
Z jednej i drugiej strony wysokie progi. Jaspersowie byli zamoż-
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ni, religijnie obojętni, ale nie wrogo nastawieni do religii. Dziadek
Karola doszedł do pewnej fortuny w niezbyt uczciwy sposób,
którą zresztą zdołał roztrwonić, dlatego rodzice Karola kładli
wielki nacisk na świadomość odpowiedzialności syna i jego krytyczny stosunek do świata i ludzi. Obawiali się, że krew dziadka
może się u wnuka odezwać.
Karl uczęszczał do szkoły podstawowej, potem do Starego
Gimnazjum w Oldenburgu. Nie był okazem zdrowia. Od najmłodszych lat miał problemy z oskrzelami. Miał również kłopoty z sercem i płucami. Był mało odporny na wszelkie infekcje. Był
jednak dzieckiem zdolnym, umiejącym uważnie obserwować
ludzi i świat, interesował się psychologią i zadawał dziwne pytania. Pod koniec 1901 r. podjął na życzenie ojca studia prawnicze
w Heidelbergu, potem w Monachium, ale wnet doszedł do wniosku, że się pomylił. Po krótkim pobycie w sanatorium, rozpoczął
studia medyczne w Berlinie, Getyndze i Heidelbergu, które ukończył w 1908 r. u dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej, Franza Nissla, u którego został asystentem.
W 1907 r. poznał Gertrudę Mayer, pielęgniarkę pracującą
w klinice. Była siostrą Ernesta Mayera, przyjaciela Jaspersa ze
studiów. Ernest i Karl pozostali przyjaciółmi do końca życia.
Gertruda była wielką i jedyną miłością Karla. Była dziewczyną
mądrą, roztropną, intelektualnie bardzo zaawansowaną. Ernest
i Gertruda pochodzili z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny kupieckiej. Karl i Gertruda pobrali się w 1910 r. i pozostali sobie
wierni do końca życia.
Idolem intelektualnym Karla stał się Max Weber wybitny
socjolog i filozof. Weber stworzył grupę młodych, dobrze zapowiadających się intelektualistów, takich jak Arthur Kronfeld, Otto
Meyerhof – później: noblista, filozof Leonard Nelson i Karl Jaspers, zagłębiający się w problemach psychoanalizy, którą potraktował krytycznie.
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W 1913 r. Jaspers habilitował się na wydziale psychologii pracą
„Allgemeine Psychopathologie”. Jego praca habilitacyjna stanowi
po dziś dzień ważny przyczynek do metodologii badań schorzeń
psychicznych. Jaspers miał mocne skłonności do filozofii, stąd
podjęcie wykładów na wydziale filozoficznym, gdzie w 1916 r.
został profesorem nadzwyczajnym, potem następcą szefa katedry
filozofii Hansa Driescha. W tym czasie zaprzyjaźnił się z Martinem
Heideggerem. Zerwał stosunki z twórcą tak zwanej fenomenologii,
gdy Heidegger wstąpił do NSDAP. Jaspers wiedział już wtedy, że
narodowy socjalizm niemiecki jest drogą do katastrofy. Natomiast
przyjaźń z Hannah Arendt, żydowską niemiecko amerykańską
publicystką i politologiem, przetrwała i trwała do końca życia Jaspersa. Hannah Arendt była studentką Jaspersa w Heidelbergu.
Jaspers został profesorem zwyczajnym katedry filozofii, co
u niektórych profesorów wzbudziło krytykę, jako że z wykształcenia był psychologiem, psychiatrą i zbyt zasadniczo zajmował
się egzystencją człowieka, jego poszukiwaniem sensu. Gwoli
uspokojenia kolegów filozofów, oddał się intensywnemu studium
historii i systematyki filozofii. Owocem jego dociekań filozoficznych stało się trzytomowe dzieło „Grundriss der Philosophie”,
które było wynikiem wielu rozmów i konsultacji z przyjacielem
i szwagrem Ernestem Mayerem. Jaspers zajmował się z pasją filozofią religii i filozofią kultury. Był głęboko przekonany, że prawda filozofii i filozofowanie jest najbardziej radykalną formą przeżywania swego jestestwa i nadawania mu najgłębszego sensu. Stał
się egzystencjalistą, jego egzystencjalizm był jednak daleki od
egzystencjalizmu Sartre’a.
Jaspers był rzetelnym myślicielem, dalekim od jakiejkolwiek
ideologii. Jego filozoficznym wzorem był Soren Kierkegaard.
Filozof, zdaniem Jaspersa, powinien zajmować się wszystkimi
fenomenami i zjawiskami rzeczywistości w sposób uczciwy, bez
uprzedzeń. Filozofia powinna wnosić w egzystencję człowieka
światło; powinna dążyć do prawdy, do sensu i celu naszego życia.
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Jaspers był przekonany, że prawda o ludzkiej egzystencji jawi się
człowiekowi w sytuacjach krańcowych (Grenzsituationen), takich
jak choroba, śmierć, walka, poczucie winy czy świadomość klęski,
przegranej. W takich sytuacjach, których człowiek nie może zmienić,
wspólnym mianownikiem jest cierpienie. Odpada wtedy wszelka
oczywistość poza świadomością, że się jest; że się egzystuje. W takich
sytuacjach każdy jest zdany na samego siebie i w sobie musi znaleźć
odpowiedź na pytanie o sens i cel życia. Istotna jest wtedy wiara
w transcendencję; wiara w Boga. Sytuacje krańcowe są konfrontacją
człowieka z jego wolnością i odpowiedzialnością; budzą zdziwienie
i wątpliwości. Są podstawą i źródłem każdej uczciwej filozofii. Dotykają przy pomocy tajemnych znaków (Chiffren) transcendencji,
którą człowiek przeczuwa, ale której nigdy do końca nie zrozumie.
Do pojęcia transcendencji należy pojęcie Boga.
Człowiek jest istotą społeczną. Wolność jest możliwa tylko
we wspólnocie z innymi. Poszczególny człowiek jest na tyle wolny, na ile inni są wolni. Tak samo rozsądek, prawda i filozofia.
W 1933 roku doszli do władzy narodowi socjaliści. Jaspers,
mimo żony Żydówki, cieszył się zrazu względnym spokojem. Radzono mu jednak rozwieść się z żoną. Powiedział, że tego nigdy nie
zrobi. Został wobec tego w 1937 r. pozbawiony katedry, a rok później
nałożono na niego zakaz publikowania czegokolwiek. Zachował się
godnie i spokojnie. Pracował w domu, studiował i pisał. Miał wielu
przyjaciół, którzy pozostali mu wierni. Inni dla kariery wstępowali
do partii, wyciągali do hitlerowskiego pozdrowienia ręce, co przypominało jako żywo szubienicę. Hitlerowcy próbowali go złamać.
Jeszcze 14 kwietnia 1945 r. miał się znaleźć w obozie koncentracyjnym, ale Amerykanie wkroczyli do Heidelbergu 30 marca. Małżonkowie Karl i Gertruda Jaspersowie ocalili życie.
Po wojnie powierzono między innymi Jaspersowi zorganizowanie od nowa renomowanego uniwersytetu w Heidelbergu, bo
w czasie ponurych lat władania narodowych socjalistów, zachował
się odważnie i godnie. Miłość do prawdy i do żony były dla niego
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sprawami ważniejszymi niż życie. Został honorowym senatorem
uniwersytetu i w 1946 r. otrzymał Nagrodę Goethego. Ale opuścił
kraj, gdy Kurt Georg Kiesinger, były członek NSDAP, został kanclerzem Niemiec. Przyjął katedrę filozofii w Bazylei i w 1967 r. został
obywatelem Szwajcarii. Uważnie śledził polityczne i filozoficzne
tendencje na świecie i odważnie demaskował fałsz, demagogię
i ideologiczne przekręty. Zajmował się etycznymi problemami
związanymi z bombą atomową, penetrował uważnie rozwój demokracji w powojennych Niemczech i agitował za zjednoczeniem
podzielonego kraju. Demokracja jest zdaniem Jaspersa „drogą do
wolności”. Trzeba ją ciągle kontrolować i krytykować, żeby nią
pozostała.
Wolność jest ściśle związana z odpowiedzialnością. Jaspers
był jednym z nielicznych niemieckich filozofów, którzy odważnie
stawiali kwestię odpowiedzialności swoich rodaków za zbrodnie
narodowego socjalizmu. Rozróżniał cztery kategorie winy: winę
kryminalną, wynikającą z udowodnionego przekroczenia prawa;
winę polityczną, popełnianą przez polityków, za którą współ
obywatele ponoszą współodpowiedzialność; winę moralną, której zbrodniczy charakter wynika jedynie z osobistej decyzji;
wreszcie winę metafizyczną, wynikającą ze współodpowiedzialności za całe zło i wszystką niesprawiedliwość tego świata. Na tle
swoich rozróżnień rodzajów winy, Jaspers doszedł do wniosku,
że nie można całego narodu uważać za naród zbrodniarzy.
Zbrodniarzem jest zawsze pojedynczy jego obywatel. Naród jako
całość nigdy nie ponosi moralnej winy. Winę ponosi zawsze poszczególny obywatel, zależnie od tego, jak się zachował w stosunku do innych ludzi.
Karl Jaspers zmarł 26 lutego 1969 roku w Bazylei. Miał 86 lat.
Został pochowany na Cmentarzu Centralnym Hörnli w Bazylei.
Tam spoczął również trzy miesiące wcześniej wybitny teolog
protestancki Karl Barth. Gertrude Jaspers przeżyła męża o pięć
lat. Zmarła w 1974 r., mając 95 lat. Spoczęła obok męża.
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i głuchoniewidomych
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Jednoręczny i dwuręczny brajl...

ednoręczny i dwuręczny brajl do palca to dwie nowe metody
komunikacji brajlowskiej zaprojektowane w 2018 roku przez
mgr inż. Przemysława Madałę. Jednoręczny brajl do palca powstał
na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, natomiast dwuręczny brajl do palca to metoda opracowana w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach. Obie metody, jak
to wynika z nazwy, „wyrastają” z alfabetu brajla, wypukłego, punktowego pisma dla niewidomych. Jednak, choć znajomość tego
pisma może bardzo ułatwić opanowanie i biegłe posługiwanie się
tymi metodami, to w przypadku osób, które wcześniej nie miały
styczności z wynalazkiem Louisa Braille’a ten „rodowód” może nie
mieć żadnego znaczenia i nie jest konieczne odwoływanie się do
niego w trakcie nauki posługiwania się tymi metodami.
Na świecie najczęściej stosowane metody porozumiewania
się osób głuchoniewidomych to alfabet Lorma, jednoręczny i dwuręczny brajl do palców, język migowy odbierany dotykowo,
kreślenie liter łacińskich na dłoni, alfabet opracowany przez
siostrę Emanuelę Jezierską z Lasek, oraz alfabet punktowy do
dłoni opracowany przez mgr Grzegorza Kozłowskiego. Jedno-

*Autor specjalizuje się w dziedzinie optymalizacji metod komunikacji osób
niewidomych i głuchoniewidomych
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ręczny i dwuręczny brajl do palca jako kolejna możliwość komunikacji osób głuchoniewidomych bądź niewidomych to metody, którymi mogą posługiwać się przede wszystkim osoby
znające pismo brajla, co nie oznacza oczywiście, iż nie mogą ich
opanować i stosować ci, którzy brajla nie znają. W obu metodach obustronne wykorzystanie powierzchni wyprostowanego
jednego palca ręki, przy przykurczonych pozostałych palcach,
traktowane jest jako obszary odpowiadające brajlowskiemu sześciopunktowi.
W przypadku jednoręcznego brajla do palca nadawca informacji dotykając właściwych paliczków palca odbiorcy jednym
lub dwoma palcami lub więcej może przekazywać głuchoniewidomemu odpowiednie układy punktów oznaczające poszczególne litery brajlowskie, które tworzą konkretne wyrazy. Wymiana
informacji z użyciem tej metody może odbywać się zarówno
między dwoma osobami głuchoniewidomymi lub niewidomymi
jak i w układzie gdy osobami komunikującymi się jest osoba
widząca i głuchoniewidoma lub niewidoma.
Przekaz odpowiednich układów punktów, składających się na
litery brajlowskie w tej metodzie może zasadniczo odbywać się
w dwóch pozycjach ułożenia rąk i palców osób komunikujących
się ze sobą.
Pierwsza pozycja przekazu informacji przedstawiona na
rys. 1 prezentuje przekaz liter brajlowskich jednym palcem, w tym
przypadku mamy wizualizację przekazu litery „a”. Jest to technika komunikacji niezależna od pozycji ciała w jakiej znajduje się
odbiorca i nadawca informacji. Dzięki lekkiemu naciskaniu jednym palcem odpowiednich układów punktów, na powierzchni
palca odbiorcy generujemy kolejne litery brajlowskie. W tym
przypadku nie jest istotne w jakim kierunku są skierowane palce
komunikacyjne odbiorcy i nadawcy w czasie komunikacji. Koniec
przekazu litery bądź wyrazu akcentujemy odpowiednim uści
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Rys. 1 Jednoręczny brajl do palca
a) wizualizacja przekazu litery „a” dnym palcem gdzie palec pionowy to odbiorca informacji, natomiast palec poziomy to nadawca
informacji,
b) numeracja punktów brajlowskich na powierzchni palca

skiem palca odbiorcy informacji.** Spacje akcentujemy poprzez
odpowiedni dotyk czubka palca odbiorcy.
Druga pozycja ułożenia rąk i palców przedstawiona na rys. 2
obrazuje przekaz liter brajlowskich dwoma palcami, może to być
na przykład palec wskazujący oraz kciuk. Przekaz litery „c”, składającej się z dwóch punktów 1 i 4 wymaga jednego jednoczesnego
obustronnego naciśnięcia palcem wskazującym i kciukiem nadawcy, palca odbiorcy w obszarze paznokcia i opuszka palca. Taki
zapis litery za pomocą jednoczesnego obustronnego naciśnięcia
uważamy za skrót, który można wykorzystać w przypadku liter
składających się z większej ilości punktów niż przykładowo prezentowana litera „c”. Zapis litery „x” będzie generowany poprzez
dwa oddzielne jednoczesne obustronne naciśnięcia palca odbiorcy w punkcie 1, 4 oraz 3 i 6. W podobny sposób skracanie przekazu układu punktów brajlowskich stosowane jest również w jednoręcznym brajlu do palców gdzie w przypadku liter zbudowanych


Madała Przemysław, System komunikacji z komputerem z wykorzy-staniem
alfabetu Braille’a, Warszawa 2018, Politechnika Warszawska s. 40.
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Rys. 2
Wizualizacja przekazu dwoma palcami litery „c” w jednoręcznym
brajlu do palca

z punków leżących obok siebie, mamy możliwość przekazania ich
jednym ruchem poprzez przesunięcie.
W przypadku dwuręcznego brajla do palca nadawca informacji dotykając właściwych miejsc palca odbiorcy sześcioma
palcami może przekazywać głuchoniewidomemu odpowiednie
układy punktów oznaczające poszczególne litery brajlowskie.
Wymiana informacji z wykorzystaniem tej metody podobnie jak
w jednoręcznym brajlu do palca może odbywać się zarówno
między dwoma osobami głuchoniewidomymi lub niewidomymi
jak i w układzie gdy mamy osobę widząca i głuchoniewidomą
lub niewidomą.
Ułożenie rąk i palców osób komunikujących się ze sobą
w dwuręcznym brajlu do palca prezentuje rysunek 3 a). Palec
serdeczny, środkowy i wskazujący prawej oraz lewej ręki głuchoniewidomego przekazującego komunikat identyfikowane są
tak samo jak podczas pisania na maszynie brajlowskiej. Przykładowo na rysunku 3 b) widzimy ułożenie palców w trakcie
przekazu litery „x”. Nadawca informacji w czasie przekazu litery układa odpowiednio swoje sześć bądź osiem palców wzdłuż
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Rys. 3 Dwuręczny brajl do palca
a) prezentacja prawidłowego ułożenia palców
b) w
 izualizacja przekazu litery „x” sześcioma palcami gdzie punkt
1, 3 to palec wskazujący i serdeczny lewej ręki nadawcy natomiast
prawy palec wskazujący i serdeczny to odpowiednio punkty 4 i 6
sześciopunktu brajlowskiego

palca komunikacyjnego odbiorcy i poprzez lekkie równomierne naciskanie generuje kolejne litery. Spacje akcentujemy odpowiednim dotykiem czubka palca odbiorcy. Koniec przekazu

Rys. 4
Rozmieszczenie punktu 7 i 8 w jednoręcznym i dwuręcznym brajlu do
palca

Przemysław Madała – Jednoręczny i dwuręczny brajl...

91

możemy akcentować odpowiednim uściskiem palca odbiorcy informacji.
W przypadku komunikacji ośmioma palcami małe palce prawej i lewej ręki nadawcy informacji traktowane są odpowiednio
jako siódmy i ósmy punkt w ośmiopunkcie brajlowskim. Obszar
dotyku 7 i 8 punktu ośmiopunktu brajlowskiego umiejscowiony
jest po obu stronach dolnej części palca odbiorcy informacji rys. 4.
W zależności od potrzeby sytuacji, poziomu dysfunkcji zmysłu wzroku i dotyku oraz uwarunkowań odpowiedniego układu
rąk i palców osób komunikujących się ze sobą, wyróżniamy cztery możliwości numeracji powierzchni palca odbiorcy informacji
w jednoręcznym i dwuręcznym brajlu do palca.
	
W pierwszym przypadku przedstawionym na rys. 5 a), wewnętrzna strona palca odpowiada punktom 1, 2, 3 znaku tworzącego, natomiast zewnętrzna strona palca przedstawia punkty
4, 5, 6.
o	
Rys. 5 a) pokazuje położenie odbiorcy i nadawcy informacji znajdujących się na przeciwko siebie;
o	
Rys. 5 b) pokazuje położenie odbiorcy i nadawcy informacji w przypadku gdy obaj rozmówcy zwróceni są w tą
samą stronę.
	
W drugim przypadku zaprezentowanym na rys. 5 c), wewnętrzna strona palca odpowiada punktom 4, 5, 6 natomiast
zewnętrzna strona przedstawia punkty 1, 2, 3. W tym przypadku punkt 1 to obszar gdzie znajduje się paznokieć natomiast punkt 4 to obszar opuszka palca.
o	
Rys. 5 c) pokazuje położenie odbiorcy i nadawcy informacji
znajdujących się na przeciwko siebie;
o	
Rys. 5 d) pokazuje położenie odbiorcy i nadawcy informacji w przypadku gdy obaj rozmówcy zwróceni są w tą
samą stronę.
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W trzecim układzie przedstawionym na rys. 6 e), punkty
brajlowskie są umiejscowione odpowiednio po obu stronach
krawędzi bocznych palca komunikacyjnego odbiorcy informacji, mianowicie lewa krawędź palca patrząc na palec wyprostowany przed sobą to punkty 4, 5, 6 natomiast prawa
strona to punkty 1, 2, 3.
o	
Rys. 6 e) pokazuje położenie odbiorcy i nadawcy informacji
znajdujących się na przeciwko siebie;
o	
Rys. 6 f) pokazuje położenie odbiorcy i nadawcy informacji w przypadku gdy obaj rozmówcy zwróceni są w tą samą
stronę.
	
Czwarty układ numeracji przedstawiony na rys. 6 g), punkty
4, 5, 6 to lewa strona krawędzi bocznej palca, a punkty 1, 2, 3
to prawa krawędź palca komunikacyjnego. W tym układzie
punkt 1 to obszar prawej krawędzi palca znajdujący się między paznokciem a opuszkiem natomiast, punkt 4 to obszar
lewej krawędzi palca również umiejscowiony między paznokciem a opuszkiem.
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Rys. 5 Kombinacje numeracji wewnętrznej i zewnętrznej strony palca
odbiorcy informacji
a), b) prezentacja numeracji na lewym palcu odbiorcy
c), d) prezentacja numeracji na prawym palcu odbiorcy
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Rys. 6 Kombinacje numeracji bocznych krawędzi palca
odbiorcy informacji
e), f) prezentacja numeracji na lewym palcu odbiorcy
g), h) prezentacja numeracji na prawym palcu odbiorcy
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o	
Rys. 6 g) pokazuje położenie odbiorcy i nadawcy informacji
znajdujących się na przeciwko siebie;
o	
Rys. 6 h) pokazuje położenie odbiorcy i nadawcy informacji w przypadku gdy obaj rozmówcy zwróceni są w tą
samą stronę.
Dopasowanie odpowiedniej numeracji palca uzależnione jest
od wzajemnego położenia osób komunikujących się ze sobą, oraz
od wybranego do komunikacji palca, prawej lub lewej ręki odbiorcy. W przypadku posiadania wszystkich prawidłowo funkcjonujących palców wybór palca komunikacyjnego zależy od
indywidualnych preferencji odbiorcy informacji. Przedstawione
powyżej możliwości przekazu informacji, zaliczane są do specjalnych metod komunikacyjnych osób głuchoniewidomych i niewidomych. Mogą też stać się metodą umożliwiającą porozumiewanie się osób nie posiadających wszystkich palców u rąk lub
mających trudności w ich prawidłowej koordynacji ruchowej czy
też właściwej percepcji dotykowej.
Obecnie w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi
Stowarzyszenie w Laskach podjęto badania nad określeniem
i dostosowaniem prędkości przekazu informacji z uwzględnieniem możliwości prawidłowego odczytu informacji przy korzystaniu z metody dwuręcznego brajla do palca. Zakłada się przy
tym, że prędkość takiego przekazu informacji i możliwości odczytu zbliżone będą do średniej prędkości pisania na maszynie
brajlowskiej.
Ponad to autor jednoręcznego i dwuręcznego brajla do palca
prowadzi również prace projektowe nad dotykowym interfejsem
elektronicznym, gdzie nadawcą informacji nie będzie człowiek
lecz smartfon lub inne urządzenie telekomunikacyjne. Smartfon
komunikując się bezprzewodowo przez sześciopunktowy lub
ośmiopunktowy elektroniczny interfejs dotykowy będzie przekazywać odpowiednie układy punktów brajlowskich bezpośred-
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nio do palca osoby głuchoniewidomej. Projektowany interfejs
dotykowy, będąc nadawcą informacji w dwuręcznym brajlu do
palca, to nakładka na palec wyposażona w sześć lub osiem silników krokowych czy też elektromagnesów z odpowiednią regulacją nacisku punktowego oraz wibracji. W przypadku interfejsu
sześciopunktowego, sześć elektromagnesów będzie usytuowane
względem palca odbiorcy informacji analogicznie jak układ palców nadawcy, który przedstawia rys. 3 a). Sześć mechanizmów
punktowego nacisku i wibracji będzie odpowiadać za generowanie odpowiednich układów liter brajlowskich, natomiast siódmy
elektromagnes umieszczony powyżej czubka palca odbiorcy informacji będzie generował sygnał znaku spacji.
Interfejs ośmiopunktowy to osiem elektromagnesów puls
dziewiąty jako spacja. Sześciopunktowy elektroniczny interfejs
Braille finger 369 prezentuje rys. 7. Wizualizacja położenia Braille finger 369 względem palca komunikacyjnego pokazuje

Rys. 7 Braille finger 369
(elektroniczny sześciopunktowy interfejs dla jednoręcznego
i dwuręcznego brajla do palca)

Przemysław Madała – Jednoręczny i dwuręczny brajl...
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Rys. 8 Wizualizacja położenia Braille finger 369 względem palca
komunikacyjnego
a) przekaz liter brajlowskich poprzez nacisk wewnętrznej
i zewnętrznej strony palca,
b) przekaz poprzez boczne krawędzie palca

rys. 8. Urządzenie będzie posiadać również funkcję odbierania
informacji i jej zapisu w pamięci wewnętrznej lub w smartfonie.
Niewidomy wykorzystując 7 zewnętrznych przycisków Braille
finger 369 jako klasyczne klawisze maszyny brajlowskiej będzie
mógł traktować urządzenie jako notatnik brajlowski.
Opisane rozwiązanie jest w pewnym zakresie alternatywą dla
klasycznej linijki brajlowskiej. Dwuręczny brajl do palca będzie
mógł być stosowany przez niewidomych i głuchoniewidomych
(ale również innych – np. niesłyszących) zarówno w codziennym
użytkowaniu jako jednokomórkowy monitor brajlowski jak również jako specjalistyczny interfejs umożliwiający komunikację
osobom głuchoniewidomym mającym dodatkowo dysfunkcję
ruchową, uniemożliwiającą samodzielne przesuwanie opuszka
palca po powierzchni linijki brajlowskiej. Dziecko ucząc się ko-
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munikacji jednoręcznym i dwuręcznym brajlem do palca wykorzystuje przy tym nowy wzorzec dotykowy identyfikowania znaku brajlowskiego. Pozwala to na nowe możliwości wykorzystania
i nauki pisma punktowego opartego dotychczas na odbiorze
przez opuszek palca.
Przedstawione rozwiązania komunikacyjne zwracają uwagę na
cel jakim jest umożliwienie pełnego porozumienia i współdziałania
osób z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, potrzeb
i oczekiwań w podejmowaniu codziennych czynności. Mam nadzieję, że przedstawione rozwiązania przyczynią się do lepszej i pełniejszej komunikacji osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

* * *
Recenzje
I.
literaturze poświęconej tematyce głuchoślepoty, zarówno
polskiej jak i zagranicznej, opisano wiele różnorodnych
metod i sposobów komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi, metod oraz sposobów przekazywania tym osobom informacji i sygnałów o zjawiskach zachodzących w bliższym a także dalszym otoczeniu. W zdecydowanej większości bazują one
na wykorzystaniu zmysłu dotyku, który odgrywa szczególną rolę
wówczas, gdy mamy do czynienia z jednoczesnym, sprzężonym
uszkodzeniem słuchu i wzroku. Do najbardziej znanych i rozpowszechnionych metod i sposobów dotykowej komunikacji z głuchoniewidomymi należą: kreślenie liter łacińskich na dłoni, jednoręczny oraz dwuręczny brajl na palcach, alfabet palcowy
głuchych odbierany dotykiem, znaki języka migowego odbierane
dotykiem, alfabet opracowany przez siostrę Emanuelę Jezierską
z Lasek, alfabet punktowy do dłoni, alfabet Lorma. Szczególne
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miejsce zajmują trzy ostatnie spośród wymienionych – są to
bowiem metody opracowane specjalnie z myślą o głuchoniewidomych – im dedykowane. Istnieje wiele odmian tego typu metod opracowanych dla różnych języków (angielskiego, włoskiego
itp.) różniących się umiejscowieniem oraz sposobem przekazu
poszczególnych liter. Najbardziej międzynarodowy charakter ma
alfabet Lorma.
Wydawałoby się, że trudno jest zaproponować jakąś nową
metodę czy też nowy sposób komunikacji dla osób głuchoniewidomych. Tymczasem jak możemy przekonać się czytając tekst
Przemysława Madały – w temacie komunikacji osób głuchoniewidomych nie zostało jeszcze powiedziane ostatnie słowo. Poznajemy oto dwa kolejne sposoby komunikacji – jednoręczny
i dwuręczny brajl do palca. Są one, można by rzec, zminiaturyzowaną wersją jednoręcznego i dwuręcznego brajla do palców.
Aby przekazywać litery, słowa, zdania, całe teksty nie potrzebujemy angażować dwóch dłoni, dwóch czy sześciu lub ośmiu palców osoby głuchoniewidomej – wystarczy jeden, dowolnie wybrany przez nią palec lewej lub prawej dłoni.
Jak każda z metod czy każdy ze sposobów komunikacji mają
swoje zalety oraz niedogodności. Największą zaletą jest mała
przestrzeń dłoni osoby głuchoniewidomej angażowanej do procesu komunikacji. Inną zaletą jest duża elastyczność wzajemnego
usytuowania rozmówców, a także to, że może być szczególnie
użyteczna w przypadku komunikacji z osobą głuchoniewidomą,
która ma niesprawne niektóre palce.
Niedogodnością dwuręcznego brajla do palca jest niewątpliwie konieczność angażowania dwóch dłoni osoby „piszącej”, co
np. czyni ten sposób komunikacji mało poręcznym, mało użytecznym w sytuacjach dynamicznych, np. w trakcie przemieszczania się z osobą głuchoniewidomą po mieście.
Ale tu właśnie „przychodzi na pomoc” nowoczesna technologia, która jest w stanie ową niedogodność ujawniającą się w sytu-
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acjach dynamicznych wyeliminować. Ba zaproponowana metoda
komunikacji może okazać się najlepszą (spośród wszystkich dotychczas stosowanych metod) do zaimplementowania zdobyczy
w zakresie elektroniki, teleinformatyki oraz mechaniki precyzyjnej.
Otwierają się oto fascynujące możliwości przekazywania informacji osobie głuchoniewidomej (ale nie tylko takiej osobie) z mniejszej lub większej odległości przy zastosowaniu miniaturowego
odbiornika (interfejsu) prezentującego odbierane informacje (np.
tekst) w formie dotykowej. Palce człowieka „piszącego na palcu
odbiorcy” mogą zostać z powodzeniem zastąpione przez nacisk,
wibrację lub inne formy odbioru dotykowego.
Z mojej osobistej perspektywy osoby głuchoniewidomej,
która zna i stosuje w praktyce w procesie komunikowania się oraz
pozyskiwania informacji wiele różnych rozwiązań dobieranych
w zależności od konkretnej sytuacji metody zaproponowane
przez Przemysława Madałę rozszerzają możliwości komunikacyjne osób niewidomych i głuchoniewidomych. I paradoksalnie
– to co wskazałem jako pewną niedogodność dwuręcznego brajla do palca może okazać się potencjalnie jego wielką zaletą w sytuacji gdy bezpośrednim nadawcą informacji, będzie nie drugi
człowiek a np. komputer lub smartfon lub inne urządzenie telekomunikacyjne czy sygnalizacyjne, które „nauczy się” komunikować bezprzewodowo przez interfejs dotykowy z palcem osoby
głuchoniewidomej. Można sobie również wyobrazić, że ten miniaturowy interfejs dotykowy umożliwi przekazywanie osobie
z uszkodzeniem słuchu różnych sygnałów, niekoniecznie w postaci tekstowej. Tak więc w rozwiązaniu zaproponowanym przez
Przemysława Madałę drzemie duży potencjał.
Grzegorz Kozłowski*
Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, Ekspert w zakresie
komunikacji osób głuchoniewidomych
*
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II.
stotnymi zaletami systemu sześciopunktowego L. Braille’a jest
niewielkie pole widzenia dotykiem – znak mieści się pod
opuszkiem palca i czyta się jednym dotknięciem, a także zbudowanie systemu z punktów, co jest korzystne dla odbioru dotykowego oraz, jako system zero-jedynkowy, koresponduje z systemami informatycznymi współczesnych urządzeń elektronicznych.
Równie punktowy system Lorma i jego pochodne rozszerzają
pole widzenia dotyku do całej dłoni, a przez to zwalniają szybkość
przekazu z powodu dużego zakresu ruchów podającego informację.
System Braille’a został zaprojektowany do pisania na papierze.
Rozmiary znaku zmniejszono tak, by przeciętny dotyk swobodnie czytał. Podobnie zbudowany jest ośmiopunktowy monitor
– linijka brajlowska. Natomiast mały rozmiar klasycznego znaku
brajlowskiego staje się barierą wtedy, gdy zmysł dotyku palców
odbiorcy jest uszkodzony. Stosowanie powiększonego znaku brajlowskiego jest ograniczone powierzchnią opuszka palca, a także
możliwościami technicznymi urządzeń do pisania. Czytanie
wargami, co niekiedy stosowano wtedy, gdy druk brajlowski był
jedynym nośnikiem informacji dotykowej, ogranicza system do
jednego odbiorcy ze względów higienicznych. Natomiast brajl do
palca, który rozszerza pole widzenia, ale ogranicza je do jednego
palca, w pełni koresponduje z systemem brajlowskim i jest równie jednoznaczny. Możliwe jest dostosowanie pola odbioru informacji do możliwości dotykowych odbierającego. Możliwość
podawania informacji odręcznie wymaga „zgrania się” nadającego z odbierającym komunikat. Natomiast możliwość odbioru
przez odpowiedni przekaźnik i nałożony na palec „mówiący
kapturek”, a nawet „mówiący mankiet” rozszerza niepomiernie
możliwość odbioru informacji w bardzo różnych warunkach,
z bardzo różnych źródeł. System zaproponowany przez p. Przemysława Madałę, jako elastyczny i dostosowujący się do możli-
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wości odbiorcy może wyświadczyć ogromne usługi osobom niewidomym i głuchoniewodomym, zwłaszcza obarczonym dodatkowymi brakami zdrowia. Oczywiście swobodny odbiór informacji przez urządzenie wymaga treningu, jak w przypadku
każdego narzędzia i każdej protezy.
s. Elżbieta Więckowska FSK*
* mgr fizyki (UW), nauczyciel (PIPS), wieloletni nauczyciel fizyki, matematyki i rysunku w OSW w Laskach, przez 33 lata kierownik Działu Tyflologicznego.

III.
aproponowana nowa metoda komunikacji dla osób głuchoniewidomych i niewidomych – brajl do palca, to równocześnie dowód, że podejmowanie poszukiwań usprawniania komunikacji pomiędzy osobami będzie zawsze aktualny
a proponowane nowe rozwiązania mogą przyczyniać się do przekraczania granic i barier w nawet bardzo szczególnych warunkach.
Metoda ta, daje możliwości uproszczonego, dyskretnego
i w miarę szybkiego, dostosowanego do indywidualnych możliwości i oczekiwań, przekazu informacji osobom głuchoniewidomym i niewidomym. Wykorzystując przy tym uniwersalny
system brajla nie ogranicza się do pojedynczych słów czy pojęć,
ale umożliwia przekazywanie bardziej złożonych zapisów na
przykład matematycznych, fizycznych czy muzycznych osobom
znającym specjalistyczną notację brajlowską.
Od strony praktycznego zastosowania metody podjęto już
również próbę rozwiązania problemu uczenia, czyli szeroko rozumianej metodyki nauczania porozumiewania się z wykorzy-
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staniem metody jednoręcznego i dwuręcznego brajla do palca.
Ponad to, podjęto badania na ile szybko i dokładnie można przekazywać informacje osobiście, a jak z zaproponowanym urządzeniem – Braille finger 369. Trwają też prace nad zoptymalizowaniem urządzenia do przekazu informacji, tak by w pełni
zapewniało komfort i swobodę użytkownikom.
Widoczne zaangażowanie, wiedza i specjalizowanie się
w dziedzinie optymalizacji metod komunikacji osób głuchoniewidomych i niewidomych – stanowią gwarancję i dają zapewnienie o dalszym, owocnym rozwoju zarówno samej metody, jak i urządzenia, czego życzymy i zapewniamy o wspieraniu kolejnych
podejmowanych działań.
s. Benita Hadamik FSK*
* kierownik Działu Tyflologicznego – OSW Laski.
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Jan Gawlik – TONO Praca
s. Benita Hadamik FSK – OSW Tyflologia

Zastosowanie nowych technologii

P

roblem nowych technologii staje się coraz bardziej powszechne i przyczynia do zwiększania dostępności i udogodnień w życiu codziennym. Stawia również przed nowymi wyzwaniami opanowania umiejętności obsługi różnych urządzeń
elektronicznych, uczenia się możliwości stosowania i wykorzystywania ich wspomagającej roli.
Środowisko Lasek od początku próbuje budować wiedzę tyflologiczną, podejmować nowe zadania i wyzwania w tym dające
nowe szanse zawodowe dla osób niewidomych.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach poszukując dróg rozbudowy form pomocy, choć realistycznie patrząc na aktualną sytuację na rynku pracy niejednokrotnie
powiązaną z brakiem perspektyw zatrudnienia, powołało w sierpniu 2017 roku Spółkę z o. o. TONO Praca Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej. Celem jej jest tworzenie narzędzi umożliwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, oraz tworzenie
miejsc pracy, a także poszukiwanie rozwiązań ułatwiających
funkcjonowanie i rehabilitację osób niewidomych.
Rozwiązania, nad którymi obecnie w Spółce trwają prace
prezentowane są na terenie działu Tyflologicznego w Laskach.
Należą do nich: tabliczki informacyjne z mikrodeskrypcją* przy
* MIKRODESKRYPCJA – tak nazwaliśmy zestaw informacji umieszczony
w tagu NFC i QR kodzie. Może to być na przykład opis wyglądu danego pomieszczenia, możliwość uzyskania połączenia telefonicznego albo otwarcia
strony internetowej. Mikrodeskrypcja może zostać wykorzystana do oznakowań pomieszczeń, jak również innych obiektów, umożliwiając dostęp do informacji osobom z dysfunkcją wzroku. Rozwiązanie dedykowane jest osobom

Jan Gawlik, s. Benita Hadamik FSK – Zastosowanie nowych technologii

105

produkcji, których zatrudnieni będą nasi absolwenci szkół specjalnych. Tabliczki udostępniają osobom niewidomym, słabowidzącym i widzącym podstawowe dane, przekazywane za pomocą następujących sposobów komunikacji: numer lub nazwa
pomieszczenia zapisana alfabetem brajla; wypukły, czarodrukowy numer lub nazwa pomieszczenia; numer i nazwa pomieszczenia zakodowana za pomocą QR kodu; mikrodeskrypcja zawarta w tagu NFC, w którym zapisany jest opis wyglądu pokoju,
łazienki, wskazane miejsca instalacji gniazdek elektrycznych,
oraz numer telefonu dający możliwość uzyskania szybkiego połączenia w sytuacji, w której potrzebujemy pomocy. Dwa ostatnie
rozwiązania dedykowane są osobom posługującym się smatrfonami wyposażonymi w odpowiednie aplikacje.
Kolejnym tematem, którym zajmuje się Spółka są prace nad
„Inteligentnym Głośnikiem” sterowanym polską mową, umożliwiającym dostęp do informacji znajdujących w internecie oraz
sterowanie urządzeniami w ramach inteligentnego domu. Urządzenie dzięki temu dostępne jest również dla osób wykluczonych
cyfrowo, to znaczy nieposługujących się na co dzień smartfonem
lub komputerem. Za pomocą komend głosowych możemy sterować inteligentnymi żarówkami, standardowym oświetleniem,
inteligentnymi gniazdkami elektrycznymi, korzystać z treści audio dostępnych na YouTube, słuchać radiowych stacji internetowych, podkastów, audiobooków, uzyskać informację o godzinie,
bieżącej dacie, pogodzie i wielu innych.
Spółka TONO Praca dysponuje również oprogramowaniem
umożliwiającym pracę osób niewidomych w Contact Center
dając w ten sposób możliwości pracy osobom niewidomym.
W Dziale Tyflologicznym możliwe jest przetestowanie działania zaawansowanego ekspresu do kawy dostępnego dla osób
niewidomych za pomocą udźwiękowionego smartfona lub tableposługującym się smartfonami wyposażonymi w czytnik NFC i QR kod oraz
odpowiednie aplikacje.
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tu. Można też zapoznać się z funkcjonowaniem systemu znaczników dźwiękowych TOTUPOINT wspomagających nawigację
osób niewidomych. Kolejnym prezentowanym rozwiązaniem są
tabliczki wyposażone w sygnalizację dźwiękową, która ułatwi
dojście osobie niewidomej do właściwych miejsc w budynku.
Będzie to pierwsza tego typu, eksperymentalna instalacja na świecie udostępniająca dane za pomocą pięciu sposobów przekazywania informacji. Od początku roku odwiedzają nas grupy interesujące się nowoczesnymi technologiami, dla których
prowadzimy prezentacje i szkolenia dotyczące naszych rozwiązań. Wśród nich najczęściej odwiedzającą nas grupą zainteresowaną nowymi technologiami byli uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”. Zapraszamy do
odwiedzania naszego Działu Tyflologicznego.

ODESZLI DO PANA
s. Alverna Dzwonnik FSK

20 grudnia 2018 r. odeszła do Pana
Siostra Maria Tabita
od Męki Pańskiej

Przeżywszy lat 89; życia zakonnego – 69;. Profesji – 67.

S

iostra Maria Tabita – Maria Magdziarz według oficjalnych
dokumentów urodziła się 16 marca 1929 r. we wsi Sąsiadka
w parafii Krupe na Zamojszczyźnie. Rodzicami byli Jan i Helena
ze Stodólskich.
Siostra dała się poznać jako osoba wielkiego serca, otwarta
na drugich, zatroskana o ich potrzeby, zawsze gotowa spieszyć
z pomocą i dobrym słowem, przez co zapisała wiele dobrych kart
w życiu tych, których Bóg postawił na jej drodze. Świadczą o tym
świadectwa licznych pokoleń sióstr i niewidomych wychowanków. Taką s. Marię Tabitę miałyśmy szczęście znać. Natomiast
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teraz, po przejściu Siostry do Pana, poznajemy mniej znaną bolesną historię, którą spisała we wrześniu 1986 r. na prośbę m.
Almy Skrzydlewskiej. Za życia Siostry znało tę historię wąskie
grono bliskich osób, które wraz z nią dźwigały ciężar tragicznych wspomnień.
W rzeczywistości historia życia s. Marii Tabity zaczyna się
20 sierpnia 1931 r. w Szczebrzeszynie, gdzie urodziła się jako
Miriam Mandelkier. Jej rodzice: Estera i Godel byli właścicielami dużego sklepu wielobranżowego. Do przyjęcia nowej tożsamości jako Marii Magdziarz prowadziła bolesna droga: utrata rodziny, ukrywanie swego pochodzenia i prawdziwego
nazwiska ze względu na groźbę śmierci w wyniku planowej
eksterminacji narodu żydowskiego przez nazistów w okresie
drugiej wojny światowej.
Jej dzieciństwo początkowo było sielskie. Miała liczną, kochającą rodzinę, trzech braci: o dwa lata starszego Judę i dwa lata młodszych bliźniaków: Aronka i Srulka, który zmarł, mając dwa lata, poza
tym ukochanych stryjków i ciocie. Siostra Tabita zapisała:
Mama była bardzo ładną kobietą i pamiętam, że lubiła się
ładnie ubierać. Była brunetką, średniego wzrostu, miała drobne, delikatne rysy twarzy i piękne, czarne, duże oczy. Ojciec był
dość wysoki, ciemny blondyn, taki trochę zwalisty, ale rysów semickich zupełnie nie miał. Bracia byli podobni do Ojca.
Wczesne dzieciństwo, do czasu wybuchu wojny, miałam bardzo szczęśliwe. W domu niczego nie brakowało. Rodzice byli dość
zamożni, kochali nas, atmosfera w domu była wspaniała. Bardzo
mile wspominam życie towarzyskie moich rodziców. W dni świąteczne byli u nas ciągle jacyś goście i my też byliśmy ciągle gdzieś
zapraszani. Przypomniały mi się manewry wojskowe w 1936 czy
37 roku. To było takie poważne wydarzenie, wszyscy o tym mówili, a manewry odbywały się na polach za miastem. Było to
w zimie i w wolnych chwilach żołnierze przychodzili się ogrzać
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w najbliższych domach. Pamiętam, że mama była bardzo gościnna dla nich, częstowała wszystkim, co miała w domu, a żołnierze nosili mnie na rękach.
[…] Rodzice byli religijni. Pamiętam, że wszystkie święta
żydowskie były u nas uroczyście obchodzone. Ojciec uczęszczał
bardzo często do synagogi, a kobiety tam nie wchodziły – poza
jakimiś wyjątkowymi sytuacjami – zresztą niewiele z tego zapamiętałam. W domu miałyśmy prywatnego nauczyciela, który nas uczył języka hebrajskiego. Okropnie tego nauczyciela nie
lubiłam, zawsze czekałam, kiedy ta lekcja się skończy.
Jako dziecko byłam bardzo wrażliwa na ludzką biedę i kochałam zwierzęta. Pamiętam, że obok nas mieszkała rodzina
katolicka, która żyła w nędzy. Mama pomagała im, ile mogła,
a ja wynosiłam ze sklepu, co się tylko dało. Dostawałam za to
lanie, ale niewiele to skutkowało”.
Przed wojną Masia (tak zdrobniale w domu nazywano dziewczynkę) zdążyła ukończyć pierwszą klasę, do drugiej już nie mogła
pójść. Niedługo po wkroczeniu Niemców do Polski, rodzina musiała opuścić dom i sklep. Przenieśli się do pobliskiej wsi Sułówek.
Zamieszkali w jednej części wynajętego od gospodarza domu.
W drugiej części domu ojciec otworzył sklep spożywczy. Masia
uczęszczała tu do wiejskiej szkółki. Siostra wspominała po latach:
W 1941 roku zaczęły się na Zamojszczyźnie, niedaleko nas,
pacyfikacje całych wiosek. Pamiętam, że przeżyłam prawie «sądny dzień», kiedy Niemcy otoczyli całą wieś Sułówek, spędzili
wszystkich mężczyzn na łąki i «dziesiątkowali». Wszystkich tych
mężczyzn wywieźli i żaden z nich nie wrócił. Mój ojciec wyjechał
akurat w tym dniu i uniknął tego. Rozwieszono ogłoszenie, że
akcja została przeprowadzona jako odwet za rzekome
zamordowanie dwóch Niemców przez partyzantów. W tym dniu
wpadło do naszego domu sześciu gestapowców. Szukali ojca.

110

ODESZLI DO PANA

Zapytali, czy jesteśmy rodziną żydowską. Mama odpowiedziała,
że tak. Usiedli na takiej długiej ławie i patrzyli na nas niesamowitym wzrokiem, a my umieraliśmy ze strachu.
W niedługim czasie rozpoczęły się masowe wywożenia Żydów i egzekucje. Bracia mojego ojca, młodzi chłopcy, byli doskonale poinformowani i zorientowani w sytuacji i prowadzili
długie rozmowy z rodzicami – nakłaniali nas do wyjazdu.
Z opowiadania s. Tabity wynika, że rodzice nie zdecydowali
się na wyjazd, czego później mieli gorzko żałować, a w konsekwencji przypłacić życiem. Dziewczynka była świadkiem wstrząsających wydarzeń, które po latach tak opisała:
Wreszcie, któregoś wieczoru wpadło do nas dwóch Niemców
i jeden Polak – Volks. Niemcy stali, a on rzucił się na ojca i zaczął bić do nieprzytomności. My dzieci i mama zaczęliśmy
okropnie płakać i krzyczeć, usiłowaliśmy bronić ojca. Mamę
i brata tak mocno uderzył, że upadli nieprzytomni, a ja wybiegłam z domu, zaczęłam uciekać do sąsiadów i prosić o ratunek.
Podobno w momencie, gdy do nich wchodziłam, byłam tak
zmieniona, że mnie z trudem poznali. To było takie dosłowne
umieranie ze strachu. Sąsiedzi oczywiście nie poszli na ratunek,
bo wiadomo było, kto przyszedł do naszego domu.
Tego samego wieczoru zabrali nam wszystko: pieniądze,
meble, ubrania. Zostaliśmy prawie w tym, co mieliśmy na sobie
(trochę pieniędzy ojciec jeszcze gdzieś miał). Kierował tą akcją
Polak, którego ojciec dobrze znał. Niemcy, o dziwo, zachowywali się spokojnie, jakby spełniali jego rozkazy.
[…] Ponieważ ojciec nie miał czym płacić za duży dom,
który zajmowaliśmy, przenieśliśmy się do sąsiedniej wioski –
Kitowa. Tam zamieszkaliśmy w drewnianej szopie, zimnej,
nieogrzewanej. Na dole była olejarnia. Gospodarze wyrabiali
tam olej z rzepaku i lnu, a my zamieszkaliśmy w jednym poko-
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ju na górze. Ojciec trochę zarabiał i tak żyliśmy w skrajnej
biedzie jeszcze kilka miesięcy.
Dla oddania pełnego obrazu życia s. Marii Tabity trzeba jeszcze wrócić do czasu, gdy rodzina mieszkała w Sułówku. Wtedy
dziewczynka zaczęła interesować się wiarą katolicką. Dzięki przyjaźni z 17-letnią Janką W. i poprzez jej opowiadanie poznała
życie Pana Jezusa i zakochała się w Nim;
Szczególnie mękę i śmierć Chrystusa tak przeżyłam, że nie
mogłam o niczym innym myśleć. Modliłam się dużo, tak, jak
mnie Janka nauczyła i zadawałam sobie różne umartwienia.
To była wielka łaska Boża, przyjęta gorącym dziecięcym sercem. […] «Katechezy» Janki były tak silnym przeżyciem dla
mnie, że jako dziewięcioletnie dziecko postanowiłam uciec z domu
i przyjąć wiarę katolicką.
Ucieczka z domu, w zorganizowaniu której pomogła koleżanka, trwała dwa tygodnie. Do chrztu w tym czasie nie doszło, a Masia, ukrywająca się w odosobnieniu, tęskniła za rodziną. Z radością więc wróciła z mamą do domu, gdy ta ją w końcu odnalazła.
Na tej „przygodzie” nie zakończyła się jednak przyjaźń z Jezusem
i nie ustało pragnienie chrztu. W tajemnicy przed rodzicami
dziewczynka zaczęła uczęszczać na katechezy do sąsiedniej wioski, gdzie był kościół katolicki i kapłan.
Całymi dniami żyłam tym, co mi ksiądz powiedział i myślałam, jak uciec z domu na następną lekcję. To wymagało ode
mnie prawie heroizmu, gdyż odległość wynosiła około dwa
kilometry w jedną stronę, lekcja trwała około godziny i to
wszystko musiałam zmieścić w ramach mojego czasu przeznaczonego na zabawy z dziećmi. Po wspomnianej ucieczce byłam
bardziej pilnowana przez rodziców i starszego brata. Pamiętam, że przez cały czas trwania lekcji klęczałam przed księdzem
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ze złożonymi rękami, jak do modlitwy. Ksiądz początkowo
usiłował nakłonić mnie, żebym słuchała siedząc, ale później,
widząc moją wielką gorliwość, pozwolił mi klęczeć.
Te lekcje były dla mnie największą radością na świecie.
Pamiętam, jak biegłam do domu przez łąki i byłam tak szczęśliwa, że byłam gotowa na wszystkie konsekwencje ze strony
rodziców. Nic nie pomagały «lania», które dostawałam, bo
sprawa oczywiście szybko wyszła na jaw. Nie potrafię tego
określić, ale to był okres wielkich łask Bożych, wielkie pragnienie
Boga. Czułam tak blisko obecność Bożą – mojego Pana Jezusa,
szłam i całą drogę z Nim rozmawiałam.
Tęsknota za tym, by należeć do Jezusa, nie opuszczała dziewczyny, a nawet wzrastała w miarę rosnącego zagrożenia życia.
Siostra Tabita zanotowała:
Pragnienie przyjęcia chrztu było we mnie tak silne, że zbliżająca się śmierć, której spodziewaliśmy się każdego dnia, była
niczym. Modliłam się ciągle gorąco do mojego Pana Jezusa,
żeby mi dopomógł przyjąć chrzest i Pierwszą Komunię świętą, a później mogę iść z rodzicami na śmierć.
Później, gdy rodzina mieszkała już w Kitowie, żyjąc w skrajnej
nędzy, dziewczynka została posłana do pracy u sąsiadki, gdzie wypasała krowy. Ze względu na sytuację chodzenie na katechezy było
coraz trudniejsze, dlatego kiedyś podzieliła się z gospodynią swoim
pragnieniem przyjęcia chrztu i obawą, że nie zdąży przed wywózką.
Nadszedł wreszcie dzień, w którym spełniło się jej pragnienie:
Sąsiadka zabrała mnie do swojego domu, zaprowadziła do
stodoły i tam bardzo wzruszona (wzięła z domu święconą
wodę), płacząc, ochrzciła mnie. Zdążyłam jeszcze kiedyś pobiec
do księdza i powiedziałam mu o tym. Trochę miałam wątpliwości, czy ten chrzest jest ważny. Ksiądz uspokoił mnie, że
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chrzest był ważny. Udzielił mi pierwszej komunii świętej i pożegnał się ze mną serdecznie, po ojcowsku. Bał się mojego przychodzenia, żebym nie zginęła w drodze, a może bał się też
o siebie? Modlę się często za tego księdza i do tej pory mam dla
Niego wiele wdzięczności (nazywał się Bulak).
Wkrótce po tym wydarzeniu rodziców i braci wywieziono do
Tworyczowa. Dziewczynka była w tym czasie w pracy u gospodyni. Zastanawiała się później, dlaczego gdy zabierano całą rodzinę, nikt jej nie szukał, mimo że cała wieś wiedziała, gdzie się
znajduje. Planowała zresztą nieco później odwiedzić rodziców,
jak to robiła codziennie. Jednak już nie miała szansy na spotkanie.
Tragiczne wydarzenia na trwałe zapisały się w pamięci Siostry:
To były straszne dni dla mnie. Miałam dokładne informacje, że mają przywieźć następne transporty Żydów i będzie
wspólna egzekucja. Byłam jeszcze dwa dni u tej gospodyni. Na
drugi dzień po południu pasłam krowy, nagle usłyszałam długie serie strzałów w lasach naprzeciwko. Wydawało mi się, że
serie strzałów trwały około pół godziny. Intuicyjnie wyczułam,
że teraz giną moi najbliżsi: rodzice i bracia. Aronek miał sześć
lat. I rzeczywiście dowiedziałam się bardzo szybko, że tak było,
bo Niemcy spędzili mężczyzn z Kitowa do zakopywania zabitych. Rozpaczałam tak, że straciłam przytomność i podobno
długo leżałam na łące, zanim ją odzyskałam.
[…] Moi rodzice i bracia leżą we wspólnej mogile w lasach
tworyczowskich, niedaleko Szczebrzeszyna, gdzie mieliśmy bardzo
bliską i kochaną rodzinę.
Następnego dnia dziesięcioletnie, samotne dziecko musiało
opuścić gospodarzy, którzy obawiali się o swoje bezpieczeństwo.
Dostałam na drogę trochę jedzenia, jakąś kurtkę na siebie
(był to koniec października) i wyszłam z domu. Zupełnie nie
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wiedziałam, w którą stronę iść i co z sobą robić. Byłam całkowicie bezradna. Skierowałam się na łąki, bo tam nikogo nie było
i zaczęłam strasznie płakać i ciągle powtarzałam: Panie Jezu,
dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego nie zginęłam z rodzicami?
Wszystko było tak straszne, że nie umiałam dziękować za cud
ocalenia mi życia. Doszłam do dużej kępy drzew i krzewów na
łące, jakieś może dwa kilometry od domu gospodyni i pomyślałam sobie, że nigdzie stąd nie pójdę, że będę tu siedzieć i modlić
się, aż umrę. W każdym szumie wiatru, w każdym szeleście liści
i traw słyszałam moje imię, jakieś nawoływanie, że ktoś za mną
krzyczy, że mnie szuka. Czułam się osaczona ze wszystkich stron.
Z płaczu i przeżycia musiałam mieć wysoką temperaturę, miałam silny ból głowy i niesamowite dreszcze.
W tych krzakach siedziałam dwie doby. Noce były tak zimne, że cała dygotałam (były już przymrozki). Wreszcie trzeciego dnia pomyślałam sobie, że pójdę do tych samych gospodarzy
w nocy i zagrzeję się choć trochę w oborze u krów, które ostatnio
pasłam. […] Poszłam więc do tej obory i pamiętam, jak uwiesiłam się na karku jednej z krów i mówiłam do niej, jak do
człowieka, że tylko was się nie boję, że tylko wy jesteście mi w tej
chwili najbliższe na świecie, i oczywiście strasznie płakałam.
Ponad tydzień ukrywała się w stogu siana w pobliżu tego
gospodarstwa, nie mając dokąd się udać i nie wiedząc, co ze sobą
zrobić.
Wreszcie, kiedy byłam już u kresu sił, co chwilę robiło mi
się słabo z głodu, miałam silne dreszcze, ból uszu i zaczęłam
okropnie kaszleć, zdecydowałam się wyjść. Zupełnie nie wiedziałam, co z sobą zrobić, bałam się prawie własnego cienia.
[…] kiedy się tak gorąco modliłam, przyszła mi myśl, że niepotrzebnie się tak męczę. Jestem już chrześcijanką, czego tak bardzo pragnęłam i mogę już umrzeć. Postanowiłam pójść do wsi,
z myślą, że na pewno mnie tam Niemcy zobaczą i zabiją.
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Najpierw na kilka miesięcy dziewczynkę przyjęła pewna uboga rodzina. Podleczyli ją i nakarmili, mimo że sami biedowali.
Potem ukrywała się w innym nieco zamożniejszym domu pod
troskliwą opieką religijnych gospodarzy, którzy starali się ulżyć
w jej trudnych przeżyciach. Gdy wróciło zagrożenie, dla niej
samej i ukrywającej ją rodziny, dzięki Bożej i ludzkiej pomocy
dziewczyna – już z metryką Marii Magdziarz – trafiła do Krasnegostawu na plebanię do ks. prałata Malinowskiego, a następnie,
latem 1945 roku, do wsi Rudki, pięć kilometrów od Krasnegostawu, do domu państwa Lembów, którzy przyjęli ją i pokochali jak
własne dziecko. Już po zakończeniu wojny, pomogli jej uregulować oficjalnie przynależność do Kościoła katolickiego. W parafii
w Krupem przyjęła chrzest z wpisaniem do ksiąg parafialnych
pod datą 10 lipca 1946 r. Jej opiekunowie zostali rodzicami
chrzestnymi. Przebywała z nimi kilka lat. Po śmierci przybranego ojca wyjechała najpierw do Łodzi, gdzie pracowała w Caritasie akademickim, uczestnicząc w spotkaniach duszpasterskich
prowadzonych przez o. Tomasza Rostworowskiego, jezuitę.
Razem ze swoją matką chrzestną Marysia odwiedziła kiedyś
siostry w Żułowie i poznała s. Marię Gołębiowską. To spotkanie
po jakimś czasie zaowocowało decyzją o wstąpieniu do zgromadzenia. Siostra wspominając to zdarzenie, zapisała:
Przeżyłam już dość przez te swoje 18 lat, wydawało mi się,
że mogę podjąć dojrzałą decyzję, a w całej tej ostatniej sytuacji
widziałam wyraźnie ingerencję Bożą. Powiedziałam sobie:
«Panie Jezu, poznaję znowu Twoją mocną rękę, która mnie
prowadziła od dziewiątego roku życia, mocną, ale kochającą.
Jeżeli chcesz mnie mieć w zgromadzeniu, to już idę». I poszłam.
We wspomnieniach z okazji jubileuszu 50-lecia profesji zakonnej w 2001 r. s. Maria Tabita wspominała swoje pierwsze
spotkanie z Laskami:

116

ODESZLI DO PANA

Po drodze s. Regina [Borakowska] mówiła mi o Laskach,
a szczególnie zachwycała się kaplicą i mówiła, że to jeden z najpiękniejszych kościółków w Polsce. Szłam coraz bardziej zainteresowana Laskami; nigdy przedtem w Laskach nie byłam.
Weszłyśmy do kaplicy, kiedy siostry nowicjuszki sprzątały –
odsuwały ławki, posypywały podłogę mokrym piaskiem. Uklękłyśmy z boku i wtedy przyszła mi taka myśl, że ten kościółek
jest piękny tylko dlatego, że podobnie wyobrażam sobie Stajenkę betlejemską.
W ten sposób rozpoczął się dla s. Marii Tabity nowy piękny
etap życia całkowicie oddanego służbie Bożej poprzez osoby
niewidome. Po krótkim okresie aspiratu, welonik postulancki
otrzymała w dzień Ofiarowania Matki Bożej 21 listopada 1949 r.
z rąk Matki Czackiej:
Wszystko odbyło się w pokoju Matki Założycielki. […] Mateńka siedziała w fotelu […] Nikt mi nie powiedział, jak mam
się zachować wobec Matki Założycielki. Wobec tego uklękłam na
oba kolana, złożyłam ręce jak do modlitwy i zauważyłam kątem
oka, że s. Maria z s. Katarzyną patrzą na siebie i uśmiechają się.
Ale Matka szybko mi pomogła. Pocałowała mnie w czoło, zrobiła krzyżyk i zapytała: «Jak ty się, dziecko, czujesz w Laskach?».
Powiedziałam, że bardzo dobrze. Pytała mnie o pracę w Hoteliku, bo wtedy tam pomagałam, o niewidome Panie, czy z nimi
mam kontakt. Później modliłyśmy się razem do Ducha Świętego.
Mateńka nałożyła mi welonik i powiedziała jakoś tak: «Niech Ci
Pan Jezus błogosławi, kochaj Go i służ Mu jak najlepiej»… Potem była jeszcze jakaś chwila rozmowy, pomodliłyśmy się razem i
tak odbyła się moja pierwsza uroczystość zakonna.
Marysia przyjechała do Lasek 22 października 1949 r. Do
postulatu została przyjęta 21 listopada. Do nowicjatu 14 sierpnia
1950 r. Pierwszą profesję złożyła 24 października 1951 r., a śluby
wieczyste – 24 października 1957 r.
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Przez okres postulatu s. Maria Tabita pracowała w kuchni: po
kilka miesięcy w Domu św. Stanisława i w kuchni centralnej.
W tym okresie, 10 czerwca 1950 r., przyjęła w Laskach sakrament
bierzmowania z rąk ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jej świadkiem była s. Maria Gołębiowska, która w międzyczasie została
kierowniczką postulatu (po siostrze Bonawenturze Statkowskiej).
Nowicjat odbywała s.Tabita w Domu św. Pawła. Wtedy był
to parterowy budynek, w którym mieszkał również niewidomy
nauczyciel p. Józefowicz z żoną i dwoma synami. Mistrzynią
nowicjatu początkowo była s. Joanna Lossow, a potem (po dwóch
miesiącach) po raz kolejny towarzyszyła jej jako formatorka, ale
i osoba bliska sercu – s. Maria. Nowicjuszki najczęściej pomagały przy sprzątaniu, zmywaniu naczyń, a czasem przy obsłudze
gości w Domu Rekolekcyjnym.
Po pierwszej profesji s. Maria Tabita przez kilka lat pracowała w działach gospodarczych, a w 1954 r. podjęła naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla zakonnic prowadzonym
przez Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej w Krakowie. Stamtąd
dojeżdżała do Lasek na święta i ferie. Tam też uczestniczyła w uroczystości sakry biskupiej Karola Wojtyły, który zainteresował się
grupą ok. stu uczennic – sióstr z różnych zgromadzeń. Udzielił
wówczas swego błogosławieństwa i obiecał odwiedziny. Po zdaniu
matury przez siostry celebrował Mszę św. i rozdawał świadectwa
maturalne: Każde z nich brał do ręki, czytał sobie po cichu oceny,
a potem dawał nam świadectwa – składał życzenia i robił krzyżyk
na czole – wspominała s. Tabita.
Dzięki zaliczonym dodatkowym egzaminom siostra otrzymała jednocześnie dyplom uprawniający do nauczania katechezy w szkole podstawowej.
Prawie całe życie zakonne s. Marii Tabity było jednak związane z naszymi wychowankami niewidomymi: z dziećmi, młodzieżą w internacie lub z dorosłymi. Od 1958 r. przez długie lata,
bo aż do 1980 r. siostra była wychowawczynią w internacie dziew-
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cząt (od 1974 r. jako kierowniczka). Przez te lata współpracowała z wybitnymi pedagogami, m.in. Zygmuntem Serafinowiczem,
Henrykiem Ruszczycem, s. Moniką Bohdanowicz, s. Julią Łukjaniec, s. Michaelą Galicką, s. Iwoną Cukiert, s. Germaną Murawską, Stefą Skibówną, Elżbietą Arentowicz. Pracę w grupie zaczynała z s. Miriam Isakowicz. A kierowniczką internatu była wtedy
przyszła matka Maria Stefania Wyrzykowska. Wszystkie te osoby
s. Tabita wspominała z wdzięcznością i szacunkiem, doceniając
bogatą pedagogiczną spuściznę, jaką się z nią dzielili.
Wspomnienia jubileuszowe s. Marii Tabity to niezwykłe świadectwo życia zakorzenionego w charyzmacie Lasek, wrażliwego
serca otwartego zarówno na sprawy duchowe, jak i ludzkie potrzeby, ukazujące bogactwo jej osobowości.
W 1980 r. s. Tabita podjęła sześcioletnią posługę, pełniąc
funkcję przełożonej Domu św. Franciszka. Do wspólnoty należały 64 siostry, niektóre z nich pracowały w Domu św. Teresy
(Dom Chłopców). Ponadto zadaniem przełożonej było kierowanie rozbudową i remontem Domu św. Franciszka, który właśnie
się rozpoczął, dopilnowanie remontu Domu św. Elżbiety, troska
o szpitalik i cmentarz. Cały czas utrzymywała też kontakt z pracującymi już byłymi wychowankami.
Lata 1986-1990 Siostra spędziła w Żułowie; trzy lata jako
przełożona i rok jako odpowiedzialna za jedno ze „skrzydeł”
w nowo wybudowanym „Domu Nadziei”, dokąd przenosiły się
stopniowo mieszkanki domków.
W 1990 r. s. Maria Tabita wróciła na pięć lat do Internatu
Dziewcząt, tym razem jako przełożona wspólnoty zakonnej. Łącznie w tym domu Siostra przeżyła 27 lat. Z tej wspólnoty w kolejnych
latach trzy siostry wyjechały do nowo powstających placówek na
Ukrainie. Siostra Tabita troszczyła się o zdobywanie potrzebnych
produktów, tworząc w domu bazę „misji” ukraińskiej.
Po kapitule w 1995 r. aż do 2016 r. s. Maria Tabita, przynależąc do Domu św. Franciszka, wiernie służyła absolwentom

s. Alverna Dzwonnik FSK – s. Maria Tabita FSK
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Ośrodka: podejmowała ich w Laskach, organizowała pomoc lub
pracę, spotykała się w ramach przedsięwzięć organizowanych
przez Dział Absolwentów. Zawsze była do dyspozycji.
W lutym 2016 r., ze względu na pogarszający się stan zdrowia,
siostra przeszła do Domu św. Rafała. Możemy się domyślać, że
traumatyczne przeżycia wojenne z dzieciństwa i wczesnej młodości wycisnęły piętno na psychice siostry i wydały gorzki owoc
choroby – depresji, z którą s. Maria Tabita zmagała się w ostatnich
latach życia. Doświadczała „ciemnej nocy ducha”, w której umiłowany nade wszystko Jezus jakby zniknął jej z oczu, choć pozostał w sercu i dalej prowadził ją drogą Krzyża.
Siostra Maria Tabita do ostatnich tygodni życia utrzymywała
żywy kontakt z niewidomymi, którzy często ją odwiedzali. Dokładnie pamiętała imiona wychowanek oraz ich najbliższych, interesowała się ich życiem. Cieszyła się odwiedzającymi ją siostrami.
Pragnęła i potrzebowała, by cały czas ktoś był przy niej obecny.
Szczególnym dniem były tegoroczne imieniny siostry, które zgromadziły ponad 40 niewidomych wychowanków siostry. W słoneczny majowy dzień po Mszy św. w intencji siostry miało miejsce
spotkanie w ogrodzie Domu św. Rafała. Wyrazom wdzięczności
i serdeczności nie było końca. Każdy osobiście chciał Siostrze okazać swoją miłość. Śpiewu i radości było wiele, chociaż wszyscy
zdawali sobie sprawę, że może to już ostatnie takie spotkanie.
W następnych miesiącach siostry ze wspólnoty towarzyszyły
Siostrze w cierpieniu, nieustannie modląc się razem z nią głośno
wypowiadanym wezwaniem: „O Boże, o Boże, zmiłuj się nade
mną…”. Siostra pragnęła oczyszczenia duszy, prosząc każdego
dnia ks. Kazimierza Olszewskiego, by ją wyspowiadał. Bardzo
chciała być blisko Pana Jezusa i Matki Bożej.
Ostatnie dni były już cichym odchodzeniem. Stopniowo siostra przestawała przyjmować posiłki, nie okazywała, że cierpi tak
jak wcześniej, twarz miała spokojną, pogodną i jasną. Wszystko
stawało się wielkim oczekiwaniem na spotkanie z Panem. 20
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grudnia, w czwartek, w ostatniej godzinie życia, a była to godzina miłosierdzia, zgromadziły się przy niej siostry z różnych naszych domów, przyszedł też ks. Kazimierz. Siostra Maria Tabita
cicho i spokojnie odeszła do Domu Ojca.
Msza święta pogrzebowa była sprawowana w sobotę, 22 grudnia, o godz. 13.00 w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach.

ks. Kazimierz Olszewski

Pożegnanie s. Tabity– Homilia

C

zytaliśmy dzisiaj z Dziejów Apostolskich o Tabicie takie słowa: „Mieszkała też w Jaffie pewna uczennica o imieniu Tabita, to znaczy «Gazela». Jej życie wypełnione było dobrymi
uczynkami…”. Można te słowa zastosować do innej Tabity. Do
naszej Siostry Tabity; W Laskach mieszkała uczennica Jezusa,
zakonnica, Franciszkanka Służebnica Krzyża, Tabita. Czyniła ona
dużo dobrego i pomagała potrzebującym. Potwierdzamy, że takie
porównanie jest właściwe.
Siostra prawie 70 lat w Dziele Lasek pomagała innym. Miała
to szczęście, że do postulatu przyjmowała ją Matka Elżbieta Czacka – tu, w tym pokoju obok kaplicy, w 1949 r.
Można też do niej zastosować porównanie do zmarłej Tabity,
którą mocą Jezusa wskrzesił Piotr. Bo nasza Siostra Tabita też była
wskrzeszona w sposób cudowny. Nie umarła, ale była zagrożona
śmiertelnie, a Bóg wyraźnie ingerował w jej życie, by potem mieć
ją w Laskach. Na jej oczach na Zamojszczyźnie zostali rozstrzelani rodzice i bracia. Ona – dziewczynka – tułała się po polach,
po zaroślach, tygodniami nocowała w stogach siana, aż znalazła
schronienie u ludzi. Ocalała.

ks. Kazimierz Olszewski – Pożegnanie s. Tabity– Homilia
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Po wojnie w kościele przyjęła chrzest, gdy miała 17 lat. Rodzice byli pochodzenia żydowskiego, a imię miała takie jak Matka Boża – Miriam. Tam gdzie mieszkała, poznała koleżankę,
katoliczkę, która mówiła jej o Panu Jezusie. Miriam zachwyciła
się Jezusem i bardzo Go pokochała. Pociągał ją swoją wielkością
i miłością. Wbrew woli rodziców uciekała do parafii oddalonej
o kilka kilometrów, do kościoła, żeby słuchać o Panu Jezusie na
katechezach, które głosił ksiądz. Często w czasie katechezy klękała, gdy ksiądz mówił o życiu Pana Jezusa, a szczególnie o Jego
Męce. Za te ucieczki otrzymywała od rodziców nagany, ale ta
miłość w niej pozostała.
Jezus ocalił ją w czasie wojny. W cudowny sposób wskrzesił
ją. Ona przyjęła Jego miłość i zapragnęła całkowicie Mu się ofiarować. Trafiła do Lasek. Całe życie poświęciła Dziełu. Pamiętamy
ją. Nie tylko niewidomi przychodzili do niej. Ktokolwiek się z nią
spotkał, odchodził zawsze umocniony. Promieniowała łagodnością, uśmiechem życzliwym, miłością. Służyła pomocą, dobrą radą.
Szczególnie związana była z Domem św. Stanisława, pełniąc
funkcje wychowawczyni i kierowniczki internatu. Należała do
tego domu zakonnego 27 lat. Miała łączność ze szkołą, z dziewczętami z internatu –wszyscy z zaufaniem do niej przychodzili.
Można powiedzieć: Siostra Tabita z Lasek to matka, szczególnie
osób niewidomych. Jeśli jacyś niewidomi szli od autobusu, to
przeważnie do Siostry Tabity. U niej szukali wsparcia, umocnienia i dziękowali jej. Trudno sobie wyobrazić, jak wielka luka
powstała, gdy jej zabrakło.
Przez kilka lat była w Żułowie, gdzie również posługiwała
niewidomym. Stąd nasza wdzięczność dla niej.
Ona niosła krzyż. Narzucały się straszne wspomnienia z dzieciństwa. Uśmiech, radość, pogoda ducha wymagały wysiłku
i ofiary codziennej. To było niełatwe, ale wszystko z Jezusem
przeżywała, obmodlała i zachowywała pokój serca. Pan Bóg i Dobry Jezus u kresu jej życia, gdy zmagała się z trudnościami, gdy
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przychodziły wspomnienia, na ostatnie godziny dał uciszenie.
Zasnęła w Panu w Godzinie Miłosierdzia.
W całe życie Siostry Tabity w sposób cudowny Bóg ingerował.
I swoje życie wypełniła w Laskach. My też mamy swoje zadania,
swoje krzyże mniejsze czy większe, ale gdy będziemy to wszystko
przeżywali z Jezusem, to w głębi serca zachowamy pokój i będziemy się mogli dzielić dobrem z innymi.
Niech Dobry Jezus będzie pierwszą nagrodą dla Siostry Tabity. Ufamy, że teraz z nieba nam pomaga. Uważam, że prywatnie
można jej pomocy wzywać w każdej sytuacji, a ona, blisko Chrystusa Zmartwychwstałego w chwale, może wiele dla nas wyprosić.
Niech Bóg będzie dla niej nagrodą wieczną, a dla nas jej przykład
umocnieniem.

Słowa pożegnania
Damian Sadowski
Przez Krzyż! Dziękuję Panu Bogu, że mogłem przyjechać.
Dziękuję Panu Bogu za przykład życia Siostry Tabity. Porównuję je do blasku świecy: dawało światło, dawało ciepło, spalało
się dla innych.
W imieniu swoim i sióstr – bardzo dziękuję. Szczęść Boże!
Henryk Beta
Dużo zostało o Siostrze Tabicie powiedziane. Chciałbym szerzej przypomnieć o tym okresie, kiedy Siostra była związana z Domem św. Stanisława jako wychowawczyni i kierowniczka. Zrobiła
rzecz niesamowitą. Gromadziła wokół siebie grono wychowanków
Lasek. I powstała taka szczególna więź między Siostrą, wychowankami i ich rodzinami. Kontaktowaliśmy się i osobiście, i telefonicznie, a najliczniej gromadziliśmy się na Mszach św. imieninowych,
odprawianych w maju w intencji Siostry Tabity.

Słowo pożegnania śp. s. Marii Tabity
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Siostrę interesowało wszystko, co się z nami dzieje. Przeżywała razem z nami nasze radości i nasze problemy. Każdego
traktowała z jednakową uwagą. Nie było lepszych i gorszych.
Interesowała się poważnymi sprawami i takimi zwykłymi, codziennymi. Niosła nam daleko idącą pomoc, szczególnie w tak
trudnych latach 80. Chcieliśmy odwdzięczyć się tym samym w późniejszym okresie, szczególnie gdy Siostra przebywała w Domu
św. Rafała.
Ktoś mógłby powiedzieć: takie relacje dawno istnieją między
ludźmi. Fenomen polega na tym, że to istnieje już ponad 50 lat.
Myśmy sobie uświadomili, że całe nasze dorosłe życie przeżyliśmy w łączności z Siostrą Tabitą.
Czy to się skończy? I tak, i nie. Tak, bo Siostry wśród nas,
żywych, już nie ma. Ale my podtrzymamy zwyczaj uczestniczenia
w Mszach św. majowych. Przyjedziemy, będziemy się modlić
w intencji Siostry, powspominamy. I tak to będzie dalej trwało.
Chciałem jeszcze powiedzieć drugą rzecz. Nie wiem, nie słyszałem o przypadku, aby Siostra Tabita komuś wyrządziła krzywdę czy sprawiła jakąś przykrość. Coś takiego w jej przypadku było
skrajnie obce. Zasłużyła sobie na nagrodę w niebie.
Człowiek, który żyje tak, że po śmierci ludzie mogą mówić
o nim tylko dobrze, to jest wielka rzecz. To się udaje tylko nielicznym.
Zdzisława Tarkowska
Przez Krzyż! Przyjechaliśmy do Siostry smutni i zapłakani,
chociaż wiemy, że Siostra jest już szczęśliwa, bo spotkała się z najlepszym, najukochańszym Panem Jezusem. Spotkała się Siostra
z naszą najlepszą, najukochańszą Matką Bożą. Spotkała się Siostra
z naszą ukochaną Mateńką, z naszymi kochanymi siostrami, z naszymi kochanymi nauczycielami, z naszym kochanym panem
Ruszczycem i z niewidomymi.
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Siostra zawsze była dla nas Dobrą Mamą. Przyjeżdżaliśmy
i byliśmy razem z Siostrą. Śpiewaliśmy razem, ale gdy kogoś
dotknęło cierpienie, kiedy łzy spływały do szklanki z herbatą,
Siostra siedziała obok i mówiła: kochanie, ja jestem z tobą, będę
się modliła.
Siostra kochała nie tylko wychowanki, ale i naszych mężów,
i nasze dzieci, i nasze wnuki. A my, kiedy będziemy przyjeżdżać
do Lasek, przyjdziemy do naszej kaplicy, aby się pomodlić, pobyć
w ciszy, a potem pójdziemy na cmentarz, staniemy przy grobie
i powiemy: Siostro, za wszystko, za wszystko dziękujemy. Pan Bóg
niech będzie Siostrze zapłatą.
Chciałam też podziękować Matce Generalnej i siostrom przełożonym: s. Eligii z Domu św. Franciszka, s. Anicie i s. Benedykcie z Domu św. Rafała, s. Anieli, s. Miriam, s. Ewie, s. Ancilli.
Kiedy przychodziłam do Domu św. Rafała, spotykałam tam s.
Justynę, s. Dritę, s. Edytę i panie pielęgniarki. Powiem tak po
staropolsku: Wszystkim serdeczne: Bóg zapłać!

s. Alverna Dzwonnik FSK

Dnia 9 stycznia 2019 r. odeszła do Pana
Siostra Lucjana
od Ducha Świętego i Niepokalanej

S

w 92. roku życia, 66. roku powołania, 65. roku
profesji zakonnej

iostra Lucjana – Danuta Józefa Brzykcy urodziła się 1 czerwca 1927 r. w Ostrowie Wielkopolskim, tam też 12 czerwca
w kościele Świętego Stanisława Biskupa została ochrzczona. Rodzicami byli: Maria z domu Stachowiak i Seweryn Brzykcy,
który służył w wojsku pruskim i brał udział w walkach pierwszej
wojny światowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
jako urzędnik państwowy zamieszkał z rodziną w Ostrowie
Wielkopolskim. Tam przyszło na świat sześcioro dzieci: cztery
dziewczynki i dwóch chłopców. Danusia była najmłodsza z rodzeństwa przez dwanaście lat, do 1939 r., kiedy to urodził się
ostatni syn.
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Rodzina była bardzo pobożna i kochająca. Rodzice wpajali
dzieciom wartości chrześcijańskie, uczyli modlitwy i dawali przykład własnym życiem. Mama nie pracowała zawodowo. Prowadziła dom, troszcząc się o kształtowanie osobowości dzieci.
We wspomnieniach z okazji jubileuszu 50-lecia profesji zakonnej w 2004 r. s. Lucjana zanotowała: Codziennie odmawialiśmy pacierz wspólnie rano i wieczorem, a w Wielkim Poście dodatkowo Litanię do Męki Pańskiej. Pamiętam, w sypialni była figura
Serca Jezusowego, gdzie w każdy piątek paliła się lampka oliwna.
Zasypiając pamiętałam, że tutaj jest Pan Jezus. Miłość do Serca
Jezusowego zaczerpnęłam z serca Mamusi, która należała do Straży Honorowej Serca Pana Jezusa. Godzina piętnasta, półmrok, to
była godzina modlitwy Mamusi.
W 1934 r. Danuta podjęła naukę w szkole podstawowej. Już
od drugiej klasy szkoły podstawowej należała do Krucjaty Eucharystycznej. Zgodnie ze zwyczajem panującym w Wielkopolsce, I Komunię świętą przyjęła jako jedenastoletnia dziewczynka.
Na całe życie zapamiętała ten dzień i swoją głęboką radość, że
może każdego dnia przyjmować Jezusa do swojego serca. Sakrament bierzmowania przyjęła 24 września 1938 r., biorąc za patronkę i wzór świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, którą bardzo
kochała i często się do niej modliła.
Rok 1939 był wyjątkowo trudny dla całej rodziny: w marcu
po urodzeniu najmłodszego syna ciężko zachorowała mama. Jej
życie było zagrożone. Mąż i dzieci modlili się gorąco o jej powrót
do zdrowia. Siostra wspominając ten czas, napisała: Pierwszy raz
w życiu widziałam Tatusia płaczącego. Zdawało mi się, że fundamenty się walą. Codziennie rano bez śniadania, przed szkołą,
chodziłam do kościoła, przyjmowałam Komunię świętą, lały mi
się łzy przez palce i prosiłam: „Panie Jezu, uzdrów naszą Mamusię”.
Odmawiałam nowennę do świętej Tereni od Dzieciątka Jezus. Gdy
czytałam w tekście słowa o zgadzaniu się z wolą Bożą, to je opu
szczałam.

s. Alverna Dzwonnik FSK – śp. s. Lucjana FSK
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Mama wyzdrowiała, natomiast we wrześniu wybuchła druga
wojna światowa. Ojciec otrzymał polecenie likwidacji urzędu,
a cała rodzina nakaz ewakuacji w okolice Tarnopola. Siostra
wspominała: Nie zapomnę, jak Mamusia poszyła nam plecaki
i zagarnęła wszystkie dzieci do sypialni rodziców pod figurkę Serca
Jezusowego i wszystkich oddała Panu Jezusowi. To był moment
ważny, bo nikomu nie stało się nic złego w czasie wojny, chociaż
zginęły nam wszystkie rzeczy: dokumenty, biżuteria, pamiątki rodzinne, fotografie wywiezione transportem do Kamionki na Podole, a my całą rodziną, z malutkim Jędrusiem w wózku, po miesiącu wędrówki, ostatnim pociągiem zamiast w kierunku wschodu
wróciliśmy do Ostrowa.
Ich mieszkanie było zajęte przez Niemców, więc rodzina tułała się po różnych miejscach. Danuta kontynuowała naukę na
tajnych kompletach. Ukończyła w ten sposób szkołę podstawową
i rozpoczęła gimnazjum. Z tego też czasu datuje się jej znajomość
ze starszą koleżanką – Janiną Adamską (w przyszłości s. Immaculata, karmelitanka), która nie tylko uczyła Danusię podczas
tajnych kompletów, ale też swoim przeżywaniem wiary wywarła
głęboki wpływ na młodą dziewczynę.
W czasie okupacji Danuta musiała wraz ze starszym rodzeństwem pracować dla Niemców; najpierw jako opiekunka do dzieci, następnie jako pomoc domowa. W 1944 r. na sześć miesięcy
była wysłana do przygotowania okopów przed nadejściem frontu wschodniego. Siostra Lucjana tak wspominała ten czas: Półroczny okres Einsatzu w okolicy Wielunia, Daniszyna, mogę śmiało powiedzieć, był okresem moich wielkich rekolekcji. Przed
wyjazdem na pożegnanie dostałam od Janki Adamskiej piękne
modlitwy i „Naśladowanie Chrystusa” Tomasza à Kempis. Czytałam je codziennie w lesie, przy kopaniu rowów. Ciężką pracę i brak
chleba ofiarowywałam dla Pana Jezusa. Kopałyśmy kilofami jurę
częstochowsko-krakowską. Było trudno. Podtrzymywały mnie na
duchu listy od Janki. Za jej namową prowadziłam wspólny wie-
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czorny pacierz w stodole i małe próby zebrań Sodalicji. Czułam
opiekę Matki Najświętszej. Raz w jedną niedzielę zorganizowałam
pieszą wyprawę do kościoła z koleżankami – do niejakiego Popowa,
czternaście kilometrów od miejsca pracy. Byłyśmy na Mszy świętej,
u spowiedzi i u Komunii świętej. Szukano nas w lesie, ale Feldfebel
– Niemiec w mundurze wojskowym nie był tak groźny, jak esesmani, którzy pilnowali chłopców i mężczyzn. Wróciłyśmy szczęśliwie.
Siostra Lucjana wspominała też bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie z grudnia 1944 r. Miała wtedy 17 lat i wraz z młodszą
o dwa lata koleżanką udały się autostopem do Ostrowa (ok. 160
km), aby spędzić święta z rodziną. W styczniu 1945 r. przez
Wielkopolskę przeszedł front wschodni. Wycofujący się Niemcy
likwidowali młodzież pracującą przy okopach. W tym czasie,
dzięki Bożej opiece, Danuta zdążyła wrócić już do Ostrowa. Z czasem rodzina Brzykcy zamieszkała na powrót w swoim
własnym domu.
Danuta podjęła w trybie przyśpieszonym naukę: najpierw
w gimnazjum, a następnie w liceum humanistycznym. Maturę
zdała w 1947 r. W tym czasie wstąpiła także do Sodalicji Mariańskiej, gdzie była zastępczynią przewodniczącej, i z wielką gorliwością przygotowywała dziewczęta do złożenia przyrzeczeń. Ten
zapał apostolski dzieliła ze swymi najbliższymi przyjaciółkami:
Wśród koleżanek stanowiłyśmy „nierozerwalną trójkę”– zapisała
s. Lucjana – To była Bolka, Łucja, i ja. Chciałyśmy cały świat
uczynić lepszym. Nie zapomnę naszych niekończących się rozmów.
Chciałyśmy zrobić dużo dobrego. (Bolka złożyła ofiarę z życia.
Umarła przy urodzeniu dziecka. Łucja została lekarzem medycyny
i całe życie służyła chorym, a ja zostałam zakonnicą).
To pragnienie uczynienia świata lepszym, przybrało w życiu
Danuty konkretny kształt powołania zakonnego. Po maturze,
w lipcu 1947 r. w Częstochowie podczas rekolekcji zamkniętych,
które prowadzili ojcowie jezuici, zdecydowała, że odda się Bogu
jako karmelitanka, ale jeszcze nie od razu. Najpierw podjęła stu-
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dia polonistyczne we Wrocławiu oraz studia w Instytucie Wyższej
Kultury Chrześcijańskiej u ojców franciszkanów, gdzie ukończyła sześciomiesięczny kurs katechetyczny, po którym pracowała
jako katechetka, zarabiając na swoje utrzymanie. Kochała pracę
katechetyczną, Nauczając o Jezusie, pogłębiała i ożywiała swoją
miłość do Niego. A Jezus wołał. Po latach wspominała: Raz, idąc
na wykłady uniwersyteckie, przechodziłam przez most. Pamiętam
to miejsce i głos Pana Jezusa: „Jeśli będziesz się dalej uczyła, to
zrobisz tak, jak ty chcesz, a jeśli potrafisz zostawić studia dla
Mnie, zrobisz tak, jak Ja chcę”. Chciałam pełnić wolę Bożą.
Chciałam oddać się „na całego” i po roku przerwałam studia.
Do Karmelu warszawskiego wstąpiła 8 września 1948 r.
w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w imieniny i urodziny swojej mamy, która wraz z drugą córką przywiozła Danutę do klasztoru. W Karmelu Danuta czuła się szczęśliwa i spokojna. Była tam cztery lata i sześć miesięcy – do 1953 roku, kiedy to
nie została dopuszczona do ślubów wieczystych. Decyzję przełożonych, że jej drogą jest apostolstwo, przyjęła z bólem, ale jako
wyraz woli Bożej. Przekonanie o tym, że całkowicie należy do
Jezusa nie zmieniło się. W modlitwie rozeznawała, czego Bóg od
niej oczekuje.
Laski poznała w Karmelu dzięki opowiadaniom mistrzyni
nowicjatu, której spowiednikiem był o. Władysław Korniłowicz.
19 marca 1953 r. wystąpiła z Karmelu, a 30 kwietnia tego samego
roku przyjechała do Lasek.
Do aspiratu została przyjęta 30 kwietnia 1953 r.; do postulatu
31 maja, a nowicjat rozpoczęła 24 października 1953 r. Pierwszą
profesję złożyła 25 października 1954 r. natomiast śluby wieczyste
25 października 1961 r.
Po pierwszych ślubach dwa lata pracowała jako pomoc wychowawcza w internacie dziewcząt (1954-1956), następnie rok
jako zakrystianka w laskowskiej kaplicy. Jednak najbardziej znacząca była jej posługa katechetki, którą pełniła przez długie lata;
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łącznie, choć z przerwami, blisko 30 lat. Uczyła religii zarówno
dzieci niewidome, jak i widzące. Rozpoczęła katechizować dzieci w Laskach już w 1956 r., pracując jednocześnie jako zakrystianka. Siostra wspominała: Nie było salki katechetycznej. Uczyłam
w kaplicy. Wtedy s. Maria [Gołębiowska], przełożona sióstr w Laskach, przeniosła Nieszpory sióstr z godziny 15.30 na 18.30, bo to
kolidowało z godzinami lekcji religii dzieci. Laski należały wtedy
do parafii w Izabelinie, ale ludzie z Lasek, Mościsk i Klaudyna
przychodzili na Mszę świętą do Zakładu. Do Izabelina chodziło
się tylko na wielkie uroczystości.
Od 1957 roku zaczęła pracę katechetyczną w szkole w Mościskach. Był to trudny czas komunistyczny. Niełatwo było młodej
siostrze odnaleźć się w tych warunkach, ale kochała swoją pracę,
była kochana przez dzieci oraz darzona zaufaniem przez rodziców. Po usunięciu lekcji religii ze szkół uczyła dalej na terenie
zakładu: najpierw w kaplicy, a następnie w salce katechetycznej
w sąsiedztwie Domu św. Elżbiety, do powstania której bardzo się
przyczyniła. Blisko współpracowała przez wiele lat z ks. Kazimierzem Olszewskim.
W latach 1961-1965 pracowała jako wychowawczyni w Domu
Dziewcząt, jednocześnie prowadząc katechezę. również kiedy
objęła kierownictwo postulatu (1965-66), nadal nauczała religii.
W latach 1966-1975 wróciła do katechizacji w pełnym wymiarze
w parafii w Laskach. Zorganizowała i poprowadziła tam ruch
oazowy Światło – Życie, z którym zetknęła się w Krościenku, przy
okazji swojego pobytu w sanatorium.
W 1973 r. podjęła studia teologiczne w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. Równocześnie – w ramach Krajowego
Dzieła Duchowej Pomocy Powołań Kapłańskich i Zakonnych –
przez 6 lat prowadziła rekolekcje powołaniowe oraz dni skupienia
w diecezjach: łomżyńskiej, gnieźnieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, co wiązało się z częstymi wyjazdami do tamtejszych parafii.
Siostra Lucjana wspominała to apostolstwo następująco: Siostry
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miały konferencje dla matek, dla młodzieży i wszystkie katechezy.
Resztę miał ojciec misjonarz. Dla siostry pozostała praca kontaktu
z młodzieżą przez dodatkowe dojazdy na dni skupienia i prowadzenie korespondencji.
W związku z powracającymi atakami astmy, w 1980 r. s. Lucjana podjęła pracę w domu w Szczawnicy. W latach 1987-1993
była tam przełożoną, organizowała rekolekcje dla dziewcząt, a potem do 1995 r. pełniła obowiązki przełożonej. Po zamknięciu
domu, w 1995 r., zajmowała się jego likwidacją, przynależąc do
wspólnoty w Rabce, gdzie, jak zapisała: Dużo się modliłam, uzupełniałam kronikę szczawnicką, pomagałam w sprzątaniu, miałam
dyżury w refektarzu i trochę gotowałam. Zastępowałam też siostrę przełożoną.
W 1996 r. przeszła do wspólnoty Matki Bożej Bolesnej w parafii w Laskach, której była przełożoną. Jednocześnie katechizowała w przedszkolu gminnym oraz pomagała w przygotowaniu
dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, prowadziła zebrania ministrantów i spotkania oazowe. Po 9 latach przeszła do warszawskiej
wspólnoty na Piwnej, gdzie podjęła głównie dyżury w kościele,
apostołując poprzez modlitwę oraz indywidualne kontakty z osobami nawiedzającymi kościół. Ze względu na pogarszający się
stan zdrowia w 2018 r. s. Lucjana została przeniesiona do wspólnoty św. Rafała w Laskach.
W swoim wspomnieniu s. Benedykta, przełożona Domu św.
Rafała, napisała: Siostra Lucjana do końca swoich dni była człowiekiem ufnej i bezgranicznej wiary, zdana na Boże prowadzenie.
I chociaż początkowo po przejściu do Domu św. Rafała wyrażała
swoją tęsknotę za klasztorem, za siostrami, to jednak szybko przemieniła się ona w radość z bliskości Pana Jezusa w domowej kaplicy. Jak tylko siły siostrze pozwalały, była pierwsza w kaplicy, by
długo trwać na modlitwie. Cieszyła się uczestniczeniem w Liturgii
Godzin, w adoracji, stąd czerpała prawdziwe życie. Dziękowała
Panu Bogu, że może w tym domu być.
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Z wielką prostotą i skromnością cieszyła się tym, co Pan Bóg
uczynił w jej długim życiu, obdarzając ją apostolskim sercem. Gdy
w dniu imienin s. Lucjany, pod koniec Mszy św., ks. Kazimierz,
z którym przez wiele lat współpracowała w parafii, próbował wyrazić wdzięczność za tak liczne zaangażowania apostolskie siostry
w różnych środowiskach, uśmiech i promienna twarz siostry mówiły jedno, że wszystko i zawsze pragnęła czynić na chwałę Bożą. Do
końca nosiła w sercu troskę o powołania, ogromną miłość do Zgromadzenia i gorąco pragnęła beatyfikacji naszej Matki Elżbiety.
Cieszyła się odwiedzającymi ją osobami, z którymi od lat była
zaprzyjaźniona. W ostatnich tygodniach i dniach, całkowicie świadoma, wyrażała swoje pragnienie spotkania z Panem Jezusem
i Matką Bożą, tak bardzo była już gotowa.
Wielokrotnie powtarzała, że wszystkich pragnie pożegnać, za
wszystko dziękuje i prosi, byśmy się wzajemnie miłowali. Pan Bóg
dał s. Lucjanie łaskę cichego, spokojnego zaśnięcia w Panu. Spełniło się największe pragnienie jej serca i to również było oddaniem
chwały Bogu, podobnie jak całe siostry życie.
Siostra Lucjana w jubileuszowych wspomnieniach w 2004 r.
zapisała: W moim życiu zakonnym najważniejszą sprawą jest
trwanie przed moim Panem na modlitwie i oddawanie się Mu
z miłości. Dlatego staram się najlepsze godziny dnia Mu ofiarować
na modlitwę, a więc rano godzinę, jak tylko obowiązki mi pozwolą, by wypowiedzieć Mu swą miłość i pozwolić Mu być kochaną
przez Niego.
Siostry, które były z nią we wspólnocie, na co dzień widziały
tę gorliwość i wierność modlitwie i młodzieńczy entuzjazm apostolski, zatroskanie o nowe powołania, a także wielką wdzięczność za wspólnotę siostrzaną.
Na zakończenie wspomnień siostra prosiła: Drogie Siostry,
proszę gorąco o modlitwę, bym była wierna wszystkim łaskom,
jakie Pan Jezus daje i jeszcze ześle, bo zbliża się dla mnie najtrudniejszy egzamin z miłości do końca.
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Patrząc na ostatnie miesiące postępującego wielkiego osłabienia sił i cierpienia z powodu trudności oddechowych, a jednocześnie widząc nieustanną wdzięczność s. Lucjany Panu Bogu
i wszystkim wokoło, możemy być przekonane, że ten egzamin
zdała pomyślnie.
Msza święta pogrzebowa była sprawowana 12 stycznia,
o godz. 13.00 w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach.

Inne nekrologi
2018
16.11.	W wieku 95 lat zmarł Zygmunt Skórzyński – wielki
Przyjaciel Lasek. Z wykształcenia socjolog (UJ), angażował
się w wiele inicjatyw społeczno-obywatelskich. W tach 80.
przewodniczył Komisji Rewizyjnej warszawskiego KiK-u.
We wszystkim co robił zależało mu na odnalezieniu
godnego miejsca Polski w świecie. Odznaczony krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2003).
2019
8.01.	W Żułowie zmarła pensjonariuszka Marianna Basiak.
W Domu Nadziei przebywała od 3 czerwca 2011 r. Na
pogrzeb, który odbył się w rodzinnej parafii w Żółkiewce,
pojechała s. Barbara z p. Haliną Mazurkiewicz i s. Dobromiłą.
5.02.	Odeszła do Pana po ciężkiej chorobie mama s. Idy – Wiesława Burzyk. Pogrzeb miał miejsce 8 lutego w kościele
parafialnym pw. św. Józefa w Czerwionce–Leszczynach.
Na pożegnanie śp. Wiesławy wyjechały delegacje z Lasek,
Warszawy, Rabki i cała wspólnota sobieszewska.
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17.02.	W szpitalu Przemienienia Pańskiego w Warszawie, po
ciężkiej chorobie, w wieku 65 lat, zmarł Leszek Głodkiewicz. 21 lutego po Mszy św. pogrzebowej w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach urna z prochami śp. Leszka została złożona na miejscowym cmentarzu.
Leszek Głodkiewicz do roku 1990 pracował w Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych. W 1997 p. Marysia
Miłkowska skontaktowała go z nowo ociemniałą p. Małgorzatą Brańską, której Leszek ofiarnie, aż do jej śmierci,
pomagał przez wiele lat, towarzyszył jej podczas wyjazdów
na wczasy organizowane przez Krajowe Duszpasterstwo
Niewidomych. Jak wspomina Grzegorz Kukiełka, Leszek
miał bardzo trudne życie, ale był uczciwy i ofiarny, zawsze
pomagał niewidomym, jego pasją była muzyka, pięknie
grał na gitarze.

INNE WYDARZENIA
listopad 2018
2. – 10.11. – grupa 19 uczniów z Ośrodka dla Niewidomych
i Słabowidzących w Rabce- Zdroju pielgrzymowała
do Rzymu.
W pierwszym dniu pobytu w Rzymie (4.11.) w samo
południe na Placu Świętego Piotra uczestniczyliśmy
z Ojcem Świętym w modlitwie ,,Anioł Pański”. Potem
zwiedzaliśmy Bazylikę św. Piotra, słuchając i dotykając historycznych miejsc: Drzwi Jubileuszowe, Pieta,
Święty Piotr, groby papieskie…Najbardziej wzruszająca była modlitwa przy grobie świętego Jana Pawła
II; to do Niego pielgrzymowaliśmy, bo wciąż pamiętamy chwile gdy ,,odchodził do Domu Ojca”…
W drugim dniu zwiedzaliśmy Bazylikę na Lateranie,
Święte Schody, Bazylikę Matki Bożej Większej. Przy
relikwiach żłóbka zaśpiewaliśmy kolędę. Forum Romanum. Łuk Triumfalny i Coloseum podziwialiśmy
z okien autokaru słuchając fascynujących historii
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o starożytnym Rzymie, ponieważ w tym momencie
padał obfity deszcz; po jego ustaniu wyszliśmy na
Kapitol. 
W kolejny słoneczny dzień czekała nas patriotyczna
wycieczka na Monte Cassino, aby oddać hołd polskim żołnierzom, którzy zginęli na tej włoskiej ziemi
podczas II Wojny Światowej. Po zwiedzaniu klasztoru benedyktynów i modlitwie przy grobie św. Benedykta i św. Scholastyki udaliśmy się na Cmentarz
Wojskowy. W muzeum zapoznaliśmy się z historią
bitwy, a potem w nastroju powagi i zadumy, z melodią ,,czerwonych maków” powędrowaliśmy złożyć
kwiaty i zapalić znicze przy grobie generała Andersa.
W kontekście zbliżającego się święta odzyskania
Niepodległości pomodliliśmy się za naszą Ojczyznę
i ze wzruszeniem zaśpiewaliśmy Hymn Narodowy.
Jak realistycznie i proroczo zabrzmiały tutaj słowa:
,,z Ziemi włoskiej do Polski …”
7. 11. to wyjątkowy dzień naszej pielgrzymki. To
dzień spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Środowa Audiencja Generalna – wspólna modlitwa
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z papieżem Franciszkiem, słuchanie słów Jego przemówienia ,,na żywo” to dla nas bardzo ważne. Jednak
najbardziej wzruszającym przeżyciem było osobiste
spotkanie z Ojcem Świętym, który po skończonej
audiencji przyszedł do naszej grupy i zatrzymał się
przy każdym z nas, przy każdym uczniu- pobłogosławił indywidualnie, podał dłoń, przytulił….To były
bardzo wzruszające chwile. Jeden z chłopców nawet
mógł dokładnie obejrzeć rękoma postać Papieża.
Dziewczynki wręczyły Ojcu Świętemu kartkę z życzeniami przygotowaną w Rabce specjalnie na tę
okazję.
Żegnaliśmy się z Rzymem, bo następnego dnia czekała nas ,,franciszkańska przygoda” z biedaczyną
z Asyżu! Modliliśmy się przy grobie św. Franciszka;
dotarliśmy także do bazyliki Matki Bożej Anielskiej
– do ,, Porcjunkuli”. 
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Padwy, nawiedzając Bazylikę Świętego Antoniego.
Ostatnią, dziękczynną Mszę świętą odprawiliśmy na
Kahlenbergu, miejscu zwycięskiej Odsieczy Wiedeńskiej króla Jana Sobieskiego, w której ocalono Europę przed potęgą turecką!
Dziękujemy Bogu i całej naszej pielgrzymkowej
wspólnocie ze ten wspaniały czas.
GRUDZIEŃ 2018
2.12 Świętomarcińska wspólnota rozpoczęła adwentowe
rekolekcje. Prowadził je ks. Grzegorz Michalczyk,
dawny proboszcz parafii w Laskach, obecnie duszpasterz środowisk twórczych. Rekolekcjonista swoim
konferencjom nadał tytuł: Bądźcie święci, bo Ja jestem
święty, PAN, Bóg wasz.
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Po Mszy św. o godz. 11.00 na korytarzu bibliotecznym
w klasztorze miała miejsce promocja książki Wandy
Wajdy, pt. „Dziecko z Kalkuty”. Inicjatorką wydarzenia
była Monika Łoskot. Spotkanie prowadził Cezary
Gawryś. W programie był też taniec indyjski w wykonaniu profesjonalnego zespołu oraz odczytane przez
p. Kasię Piekarczyk fragmenty książki. Uczestnicy spotkania mieli też okazję poznać smak prawdziwej indyjskiej herbaty z przyprawami (masalatea).
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6.12 W Laskach swoje święto patronalne obchodziła
wspólnota przedszkola: dzieci, siostry, pracownicy
i zaproszeni goście. Natomiast w szkole podstawowej
odbyło się spotkanie mikołajkowe poprowadzone
przez pracowników Służby Więziennej i Lasów Państwowych ze Szczecinka.
6-7.12 Adwentowe dni skupienia dla młodzieży i pracowników Ośrodka w Laskach prowadził o. Adam Szustak – dominikanin, rekolekcjonista i wędrowny
kaznodzieja. Każdego dnia Ojciec celebrował Eucharystię i wygłaszał trzy konferencje. Odwiedził również placówki Ośrodka i spotkał się z wychowankami.
6.12 W Rabce wolontariusze ze Spytkowic wraz z grupą
teatralną „Lalkarze” przyjechali z niezwykłym darem
mikołajkowym. Dzięki przepięknemu przedstawieniu pt. „Zimowa opowieść”, przygotowanemu na
podstawie baśni H.Ch. Andersena „Królowa Śniegu”,
przenieśli uczniów i opiekunów w zaczarowany bajkowy świat.
8.12 W klasztorze Matki Bożej Pocieszenia odbył się adwentowy dzień skupienia dla osób głuchoniewidomych zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo
Niewidomych we współpracy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym i p. Anną Makowską,
tłumaczką języka migowego. Konferencje zatytułowane „Wezwałem cię po imieniu; tyś moim” (Iz 43,
1) wygłosił w pokoju rekolekcyjnym ks. Piotr Markiewicz. Po nabożeństwie pokutnym, adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. dzień skupienia
zakończyła projekcja filmu „Dwie Korony”, fabularyzowanego dokumentu o życiu św. Maksymiliana Kolbe.
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8.12 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, w „godzinie łaski”, uczniowie, pracownicy i siostry Ośrodka
w Rabce zebrali się w kaplicy św. Franciszka, trwając na
wspólnej modlitwie.
Tego samego dnia o 13.00 odbyło się poświęcenie nowego autokaru i przekazanie go szkole św. Tereski. Na tę
szczególną uroczystość przybyli goście: p. Leszek Świder
burmistrz Rabki-Zdroju, p. Karol Skrzypiec – członek
Zarządu Powiatu Nowotarskiego, który w imieniu pana
Starosty Krzysztofa Fabera odczytał okolicznościowe pismo. W uroczystości uczestniczyli prezes TONOS Paweł
Kacprzyk wraz z Zarządem. Matka Radosława wraz
z dwojgiem dzieci przecięli czerwoną wstęgę opasującą
autobus. Zakup nowego 23-osobowego mercedesa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych był
możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po obiedzie w Domu św. Tereski w Rabce gościli artyści
z Filharmonii Krakowskiej w ramach cyklu spotkań muzycznych „Spotkania z Panią Melodią”. Tym razem dzięki
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odpowiednio dobranym utworom oraz obecności
św. Mikołaja i Śnieżynki zapanował zimowo-świąteczny nastrój.
9.12 Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami –
przedstawicielami ze Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej z Krakowa – zaprosił
wszystkich uczniów szkoły w Rabce do Filharmonii
Krakowskiej na koncert familijny pt. „Bajki zwariowały” oparty na motywach bajek klasycznych według
pomysłu Marii Andruszkiewicz. Po koncercie nasi
uczniowie otrzymali słodkie prezenty.
10. 12 Spotkanie Opłatkowe w naszym Ośrodku w Rabce to
szczególne wydarzenie. Przy wigilijnym stole spotkali
się uczniowie szkoły i internatu, pracownicy i siostry
oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. burmistrz p. Leszek Świder, kapłani: ks. proboszcz Dariusz
Pacula, ks. kapelan Józef Kapcia, ks. Edward Staniek,
przedstawiciele Rady Powiatu i Rady Miejskiej – p. Marek Szarawarski ( który odczytał list okolicznościowy
od Starosty Nowotarskiego p. Krzysztofa Fabera) i p.
Michał Skowron. Obecni byli goście z Lasek: Matka Radosława Podgórska – Przełożona Generalna Zgromadzenia sióstr FSK i p. Elżbieta Szczepkowska – dyrektor
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, Dorota
Słońska – Halczak wizytator z Delegatury Kuratorium
Oświaty w Nowym Targu, siostry ze Zgromadzeń rabczańskich, przedstawiciele różnych instytucji, z którymi szkoła współpracuje, lekarze, dobroczyńcy i ofiarodawcy. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli najpierw jasełka
o wymowie patriotycznej, a potem goście złożyli życzenia. Spektakl pt. ,,Wigilijne Opowieści Dziadunia”
to jasełka przygotowane przez grupę III z Internatu;
w myśli przewodniej nawiązują do stulecia odzyskania
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niepodległości przez nasz kraj. W wigilijny wieczór
grupka dzieci gromadzi się wokół dziadka, który potrafi
przełamać komercyjne nastawienie do świąt u swoich
wnuczków i w interesujący sposób wprowadzić ich
w klimat świątecznych wspomnień i trudnych spraw
z przeszłości kraju i nierozłącznie z tym związanych
losów rodziny. Dziadek nawiązuje do swoich wspomnień, ale i przekazu pokoleniowego, dając dzieciom
dostęp do zawartości starej skrzyni z pamiątkami, ochoczo przez wnuków przyniesionej ze strychu. Opowieści dziadunia skutkują ożywieniem podręcznikowego
przekazu historii i uświadomieniem: "że ci nasi dziadkowie i babcie, mali chłopcy i dziewczynki byli prawdziwi jak my i rzeczywiście to przeżywali".
10-11.12 Rekolekcje dla młodszych dzieci oraz wychowanków
Szkoły św. Maksymiliana poprowadził ks. Łukasz Duda
z parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach.

14.12 Na tradycyjne spotkanie opłatkowe przyjechał do
Lasek ks. kard. Kazimierz Nycz. Siostry, wychowankowie, pracownicy oraz goście spotkali się o godz.
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9.30 w Domu Przyjaciół, aby przy łamaniu opłatkiem
złożyć sobie świąteczne życzenia. Montaż słowno-muzyczny na to spotkanie przygotował wraz z młodzieżą p. Maciej Stawujak – nauczyciel szkoły podstawowej.
15.12 Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych zaprosiło do
kościoła św. Marcina w Warszawie niewidomych oraz
słabowidzących, a także ich rodziny, przewodników
i przyjaciół na adwentowy dzień skupienia. Konferencje
zatytułowane: Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
poprowadził ks. Tomasz Filinowicz, duszpasterz niewidomych z Wrocławia, który również posługuje
niesłyszącym i słabosłyszącym, jest też kapelanem
hospicjum dla dzieci Dolnego Śląska. Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź oraz Eucharystia
wypełniły czas tej szczególnej refleksji nad tym, co jest
najważniejsze w Adwencie, ale też w całym życiu człowieka. Ksiądz rekolekcjonista w konferencjach o życiu
i śmierci często nawiązywał do swoich doświadczeń
wynikających z posługi w hospicjach.
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14–18.12 W klasztorze na Piwnej trwała akcja „paczka świąteczna”. Rodziny związane z Klubem Inteligencji Katolickiej i Szkołą Przymierza Rodzin, przygotowały
paczki świąteczne dla około 80 rodzin i samotnych
niewidomych. Kilka osób otrzymało bilety na wydarzenia kulturalne.
W czasie przedświątecznym ks. Andrzej Gałka,
ks. Piotr Markiewicz, s. Ludmiła i s. Aleksandra
uczestniczyli w przedświątecznych opłatkowych spotkaniach z niewidomymi i słabowidzącymi w Polskim Związku Niewidomych, w Nowej Pracy Niewidomych, w Fundacji „Tęcza”.
15.12 W Rabce odbyła się pierwsza wyprawa nowym autobusem na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Grupie uczniów
towarzyszyli wychowawcy, s. Irmina i s. Józefa.
W południe uczestniczyliśmy w Mszy świętej przed
cudowną figurą Matuchny – Gaździny Podhala, prosząc o błogosławieństwo i Bożą opiekę w bezpiecznym podróżowaniu, zawierzając Jej naszą szkołę,
nasze rodziny i czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
16.12 III Niedziela Adwentu –„Gaudete”. Msza św. radiowa
w kościele św. Krzyża w Warszawie sprawowana o godz.
9.00 z racji jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia FSK
ofiarowana była w sposób szczególny za całe środowisko niewidomych i niedowidzących oraz osoby im
pomagające. Eucharystię celebrował ks. Tadeusz
Huk, proboszcz parafii w Zalesiu Górnym, a jednocześnie przyjaciel Zgromadzenia i Dzieła Lasek. Podczas liturgii s. Alberta i s. Jadwiga odczytały Słowo
Boże, psalm zaśpiewała s. Margerita, modlitwę wiernych przygotowała i poprowadziła s. Anita, a śpiewy
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animowała schola sióstr z Lasek i z Piwnej wraz z p.
Elżbietą Harasiuk i p. Jadwigą Dąbrowską.
W homilii celebrans mówił o życiu Matki Elżbiety
Róży Czackiej. Wskazał, że źródłem radości dla
człowieka wierzącego jest obecność pośród nas
Boga, który nawet największy smutek może przemienić w radość. Jako świadka tak przeżywanej radości wielokrotnie przywołał postać Matki Elżbiety.
Swoistym komentarzem do niedzielnych czytań
były fragmenty notatek, z których wynika, że we
wszystkim, co spotykało Matkę, umiała Ona zobaczyć obecność i myśl Pana Boga. I to właśnie czyniło Matkę radosną.

W tę samą niedzielę o godz. 19.15, w „Kawiarence
u Przyjaciół”, odbyło się pierwsze spotkanie zainicjowane przez Akademię Kampinoską, obejmujące cykl
wykładów o ks. Stefanie Wyszyńskim. Spotkanie poprowadził ks. Jerzy Jastrzębski – wikary z Izabelina
– który przybliża i propaguje nauczanie Sługi Bożego
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
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26.12 Zgodnie z wieloletnią tradycją w klasztorze na Piwnej
miał miejsce wieczór kolęd. Tradycję tę zapoczątkował Prymas Stefan Wyszyński. Od tego czasu na kolędowanie przychodzą kolejni arcypasterze diecezji
warszawskiej. Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi
towarzyszą również siostry służebniczki posługujące
w pałacu arcybiskupim na Miodowej. Na ten specjalny wieczór przybyła także Matka Radosława.
Również w Laskach tradycją jest spotkanie na wspólnym kolędowaniu w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku odbyło się ono w Domu Przyjaciół. Siostry z Domu św. Rafała wzięły czynny
udział, przedstawiając scenkę „Wędrówki osiołka”,
a s. Mercy zaśpiewała kolędę w języku tamil.
31.12 W kościele św. Marcina Mszą św. o godz. 17.30 pożegnaliśmy odchodzący rok 2018. Podczas nabożeństwa prowadzonego przez ks. rektora Andrzeja Gałkę dziękowano za wszelkie łaski, przepraszając za
wszystkie niewierności. Z wybiciem północy powitaliśmy Nowy Rok 2019, modląc się do Świętej Bożej
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Rodzicielki Maryi, aby wypraszała Boże błogosławieństwo dla całego Dzieła Lasek i wszystkich naszych bliskich.
2019
1.01 Nowy Rok Pański 2019 rozpoczęliśmy, modląc się
w łączności z Papieżem Franciszkiem o pokój na
świecie.
6.01 W Uroczystość Objawienia Pańskiego – już po raz
jedenasty w Warszawie miały miejsce największe
uliczne jasełka, czyli Orszak Trzech Króli, w tym
roku pod hasłem: „Odnowić oblicze ziemi”. Ze względu na ferie szkolne, tym razem nie było w orszaku
reprezentacji uczniów z Lasek. Jak się dowiadujemy,
w drogę do stajenki, by pokłonić się Dzieciątku Jezus,
udało się w tym roku 1,2 mln uczestników w 725
miastach Polski, a także ulicami 22 miejscowości
w 13 krajach niemal na każdym kontynencie.
8.01 W Rabce na szkolnej scenie wychowankowie ośrodka wystawili Jasełka pt. Wigilijne opowieści Dziadunia dla dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół:
ze Szkoły katolickiej im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Rabki-Zdrój, z Gimnazjum im. Jana Pawła
II z Raby Wyżnej, dla dzieci z IV klasy szkoły podstawowej ze Spytkowic i dzieci z przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Sercanek
z Rabki.
10.01 W Ośrodku w Rabce odbył się koncert noworoczny
pt. Święty Józefie, módl się za nami. Wykonawcami
byli utalentowani uczniowie i absolwenci ze Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie wraz z nauczycielami szkoły muzycznej. Oprócz tradycyjnych kolęd mogliśmy
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posłuchać przepięknych pieśni o św. Józefie. Koncert zgromadził liczną publiczność. Były obecne
siostry z naszych rabczańskich zgromadzeń, p. Katarzyna Derek – Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu, p. Zbigniew Wójciak – Dyrektor Teatru Lalek i Muzeum Orkana, a także uczniowie
z zaprzyjaźnionych szkół: młodzież z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego
z Nowego Targu, która przygotowała kolędy; a z
Rabki-Zdrój młodzież z Liceum Ogólnokształcącego
im. E. Romera oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Tischnera, która przygotowała na zakończenie góralski akcent kolędowo-pastorałkowy.
10-11.01 We Wrocławiu odbyło się V Dolnośląskie Spotkanie
Kolędowe Niewidomych z Dolnego Śląska. Ksiądz
rektor Andrzej Gałka, s. Ludmiła i s. Aleksandra spotkali się również z dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Arkadiuszem Krziżok, by omówić sprawy organizacyjne Ogólnopolskiej Pielgrzymki Niewidomych
do Trzebnicy, która odbędzie się w dniach13-14
września br.
Kolędowej Eucharystii o godz. 10.30 przewodniczył
Krajowy Duszpasterz Niewidomych, ks. A. Gałka,
kazanie wygłosił ks. Aleksander Radecki – „jeden
spośród nas”, jak powiedział o kaznodziei ks. Tomasz
Filinowicz, dolnośląski duszpasterz niewidomych.
Po uroczystej Mszy św. uczestnicy przeszli do auli
Papieskiego Wydziału Teologicznego i rozpoczęło się
wspólne kolędowanie. Poprowadzili je członkowie
zespołu „Do czasu” z Dolnośląskiego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących z Wrocławia. Młodzież
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wykonała kilkanaście piosenek w świątecznym klimacie, następnie chór z Dzierżoniowa zaśpiewał przy
akompaniamencie akordeonu kilka tradycyjnych
kolęd. Zarówno jeden, jak i drugi występ spotkały się
z życzliwym przyjęciem słuchaczy.
12.01 Delegacja Domu Dziewcząt wraz z s. Janą Marią,
s. Martą i siostrami postulantkami udała się z sąsiedzką wizytą do Domu Seniora „Rezon”, który niedawno został otwarty w Laskach przy ul. Zielonej.
Siostra Marta poprowadziła wspólne kolędowanie,
które Julita z Patrycją upiększyły grą na flecie,
a s. Magda, postulantka, wraz z p. Piotrem akompaniowali na gitarze. Nie zabrakło występów solowych.
Postulat przedstawił krótką scenkę o pastuszkach. To
pierwszy krok w nawiązaniu znajomości z seniorami,
którzy przyjęli gości z otwartym sercem.

13.01 W Laskowskiej kaplicy o godz. 14.00 była sprawowana Msza św., w której uczestniczyły osoby z warszawskiej pielgrzymkowej grupy biało-żółtej. Po Euchary
stii Domu Przyjaciół odbyło się spotkanie z sio-
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strami, które w sierpniu z tą grupą pielgrzymowały
na Jasną Górę: s. Edytą, s. Jeremią, s. Ancillą oraz
s. Zdzisławą. Od strony muzycznej spotkanie animował ks. Tomasz Bek.
Tego dnia o g. 19.15 w Kawiarence u Przyjaciół miał
miejsce piękny wieczór kolęd w wykonaniu naszych
niewidomych absolwentów: Marcina Borka, Ani
Faderewskiej – Kuszaj oraz Elżbiety i Bronisława
Harasiuków.
18.01 Ośrodek w Laskach odwiedził ks. kard. Kazimierz
Nycz. Podczas swojej wizyty miał okazję zobaczyć,
w jaki sposób swoją wiedzę i umiejętności zdobywają nasi wychowankowie w różnym wieku, jak bawią
się i uczą w przedszkolu, ale również jak sprawnie
radzą sobie na lekcjach informatyki, przyrody czy
w zajęciach sportowych.
20.01 Delegacja wychowanków z Ośrodka w Rabce wraz
z wychowawcami i s. Irminą w ramach I Festiwalu
Sztuki Wokalnej im. Anny Kościelniak, pod patronatem Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach
prof. dr. hab. Władysława Szymańskiego, uczestniczyła w koncercie noworocznym pt. Wielka wśród
Gwiazd w kościele św. Teresy. W programie koncertu znalazły się kolędy, przepiękne pieśni sakralne i arie
operowe w wykonaniu wybitnych solistów, Śląskiego
Kwintetu Dętego i rabczańskich chórów Cantantes Angelicus.
20.01 W Domu Przyjaciół Niewidomych w Laskach, odbyło się spotkanie, zainicjowane przez przyjaciół, pracowników i sympatyków Dzieła Lasek, pod hasłem:
„100 pytań do sióstr na 100-lecie zgromadzenia”. W spotkania uczestniczyła Matka Radosława oraz delegacje sióstr z różnych domów.
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Tego samego dnia wieczorem delegacje wspólnot z Lasek i Piwnej wzięły udział w obchodach święta Domu
św. Pawła (Dom Rekolekcyjny w Laskach). Spotkanie
rozpoczęło się prezentacją bajki pt. „Kto stworzył poranek”. Radosna atmosfera, wprowadzona miłą opowiastką, trwała niezmiennie podczas składania życzeń;
była też prezentacja nasion ziół i kwiatów –„nowych
sióstr”, które powinny zakorzenić się we wspólnocie
Domu Rekolekcyjnego, list od św. Pawła, dostarczony
osobiście przez Autora, w którego wcieliła się s. Goretti oraz zaproszenie na ŚDM do Panamy – wraz
z niezwykle pomysłową pielgrzymkową wyprawką,
a także wizyta „górali” z Domu św. Elżbiety z opowieścią o tym, jak ważna jest w życiu miłość.
Klasztor na Piwnej gościł w tym dniu na balu karnawałowym naszych najmłodszych, czyli dzieci z rodzin osób niewidomych i słabowidzących. Z pomocą
sióstr i wolontariuszy dzieci brały udział w zabawie
tanecznej, różnych grach i konkursach oraz słodkim
poczęstunku, a na zakończenie rozdano upominki.
Rodzice w tym czasie mogli się spotkać w Kąciku
pod Wieżą.
Bogatą w wydarzenia niedzielę zakończył koncert
kolęd chóru kameralnego „Sirenes” zatytułowany
„Światłość”, który miał miejsce w kościele św. Marcina.
Dwadzieścia młodych wokalistek wykonało kolędy polskie i angielskie, te ostatnie z towarzyszeniem harfy. Jak
się okazało, wiele polskich kolęd było w aranżacji znanego nam dobrze muzyka p. Stanisława Głowackiego.
We wprowadzeniu dyrygentka opowiedziała o jego
współpracy z chórem Cantores Martinenses senza Battuta, do którego należały osoby niewidome i słabowidzące.
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Przy tej okazji warto przypomnieć, że p. Stanisław,
którego druga rocznica śmierci minęła 2 stycznia,
zaczął pracować w kościele św. Marcina jako organista w roku 1973. Tu na prośbę niewidomych objął
kierownictwo chóru. Wspólnie wypracowano metody przyswajania i wykonywania nierzadko bardzo
trudnej muzyki z uwzględnieniem specyfiki pracy
z niewidomymi artystami. Na próby p. Stanisław
przynosił coraz to nowe utwory i chciał jak najszybciej usłyszeć, jak zabrzmią. Jego entuzjazm udzielał
się chórzystom – często byli oni pierwszymi wykonawcami wielu pięknych pieśni.
Muzyk skomponował ok. 800 utworów, głównie religijnych, a także dokonał licznych opracowań tradycyjnych pieśni kościelnych. Są wśród nich m.in. części stałe mszy, psalmy, pieśni adwentowe, kolędy oraz
utwory wielkopostne. W roku 1969 powstał utwór
„Stabat Mater”, a także większe dzieło – „Pasja według świętego Mateusza”. Autor postanowił stworzyć
Pasję po polsku, aby ludzie mogli jej słuchać i przeżywać jako swoje rekolekcje w Wielkim Tygodniu.
Muzyka nawiązuje do śpiewu gregoriańskiego i polifonii starych mistrzów. Na żywo dzieło zostało wykonane dwukrotnie z udziałem Cantores Martinenses
i solistów.
Współpraca p. Głowackiego ze świętomarcińskim
chórem niewidomych trwała do końca czynnego życia zawodowego p. Stanisława, blisko 28 lat. Później,
gdy jego zdrowie pogorszało się coraz bardziej, przyjeżdżał czasem, aby spotkać się z chórzystami, do
których tęsknił. Przekazywał im nadal cenne wskazówki i przynosił nowe utwory, dedykując niektóre
poszczególnym chórzystom.
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Warto też wspomnieć, że w latach 80. Stanisław Głowacki prowadził zespół wokalny Muzillo śpiewający
w języku esperanto. Zespół, oficjalnie działający przy
KIK-u, występował w kraju i uczestniczył w tourneè
po Włoszech.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne hasło to słowa: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20). Niedziela 20 stycznia była dniem
centralnego nabożeństwa, które odbyło się o godz.
15.00 w kościele św. Kazimierza na Nowym Mieście.
Chór Słoneczny Krąg reprezentował żułowski dom na
XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędujących Seniorów, który miał miejsce w Krasnostawskim
Domu Kultury. Wydarzenie objęte zostało patronatem
pani Teresy Hałas, posłanki na Sejm RP oraz pana
Roberta Kościuka, burmistrza Krasnegostawu.
Delegacja uczniów, nie tylko jako słuchacze, ale także w charakterze czynnych uczestników, wzięła udział
w konkursie muzycznym– przeglądzie kolęd i pastorałek Panu śpiewać chcę, zorganizowanym przez Zespół Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty
w Rabce-Zdrój.
W Ośrodku w Rabce miał miejsce bal karnawałowy
dla wychowanków, a także dla podopiecznych z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wszyscy bawili się przy
muzyce zespołu Kawałek Świata, pomocą służyli
wolontariusze z gimnazjum z Raby Wyżnej oraz ze
Skomielnej-Białej z Hufca.
Jak co roku w ostatnią niedzielę stycznia w klasztorze
na Piwnej miało miejsce spotkanie opłatkowe połączone ze wspólnym kolędowaniem. O godz. 14.00
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w kościele św. Marcina Mszy świętej przewodniczył
i homilię wygłosił ks. Bogusław Kowalski, proboszcz
katedry na warszawskiej Pradze.
27.01 W Żułowie obchodzono święto mieszkanek. Uroczystości rozpoczęły się modlitwą w czasie porannej
Mszy św. sprawowanej przez ks. kapelana Antoniego
Troninę. W budynku Soli Deo miał miejsce koncert
Zespołu „Guadalupe” z Lublina, którego założycielka,
p. Agnieszka Beszłej, opowiedziała o Matce Bożej
z Guadalupe oraz o historii zespołu. Wspólnota „Guadalupe” powstała w 2013 r. w Lublinie. Jej misją jest
uwielbienie Boga razem z Maryją oraz krzewienie kultu Matki Bożej z Guadalupe. Opiekunem duchowym
jest ks. Łukasz, który wyraził radość z pobytu w Domu
Nadziei, o którym dużo słyszał od ks. Andrzeja Krasowskiego, ojca duchownego w seminarium. Podczas
spotkania ks. Łukasz poprowadził modlitwę uwielbienia, przeplataną pieśniami i śpiewaną dziesiątką różańca. Na zakończenie była tradycyjna zabawa taneczna z zabawami integracyjnymi z uczestnikami WTZ.
31.01 W siedzibie Episkopatu Polski odbyła się konferencja
prasowa z okazji zbliżającego się 23 Światowego Dnia
Życia Konsekrowanego. Podczas konferencji m. Radosława reprezentowała żeńskie zgromadzenia zakonne. Towarzyszyła Matce wychowanka Laskowskiego ośrodka Patrycja Kłosowska.
Natomiast wieczorem, jak w każdy ostatni czwartek
miesiąca, w kościele św. Marcina miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne (Msza św. połączona
z Nieszporami o Jedność), które zamykało Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Udział w spotkaniu
wzięli liczni przedstawiciele różnych wyznań. Homilię wygłosił proboszcz parafii ewangelickiej Świętej

INNE WYDARZENIA

155

Trójcy, ks. Piotr Gaś, radca Konsystorza Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Nawiązał w niej do
przełomowych punktów w historii ekumenizmu, takich jak: deklaracje w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1999 r.) i chrzcie (2000 r.). Poruszył również
kwestię realiów dialogu ekumenicznego, podczas
którego z ludzkiej strony nieraz bywa „ciasno i duszno” (cytat za ks. Gasiem), ale mimo wszystko jedność
to dar od Boga samego, który ma moc międzyreligijny dialog wyprowadzić na proste ścieżki. Pod koniec
Mszy św. uhonorowano za długoletnią posługę na
rzecz polskiego ekumenizmu s. Marię Krystynę,
w podziękowaniu wręczając egzemplarz najnowszego wydania Biblii w przekładzie ekumenicznym. Miłym akcentem było także odczytanie przez Danutę
Baszkowską wiersza „Marzę o Kościele…”.
11.02 Obchodzony był XXVII Światowy Dzień Chorego
pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
W kaplicy Domu św. Rafała w Laskach w czasie Mszy
św. o g. 7.30, ks. K. Olszewski udzielił sakramentu
namaszczenia chorych; a w szpitaliku – ks. Edward
Engelbrecht.
17.02 W „Kawiarence u Przyjaciół” o g. 19.15 w ramach
Akademii Kampinoskiej odbył się kolejny wykład ks.
Jerzego Jastrzębskiego „Rodzina Bogiem silna według Prymasa Tysiąclecia”.
19-23.02 Matka Radosława z s. Alverną przebywały w Rzymie
w sprawach procesu o domniemanym cudzie za
wstawiennictwem Matki Czackiej. Oto fragment listu
na ten temat: „[…] zrealizowałyśmy kolejny etap pracy […]. Jest to pierwszy z trzech etapów – zanim
dokumentacja dojdzie do lekarzy. Praca polegała na
merytorycznym opracowaniu dla komisji lekarskiej
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dokumentacji medycznej, która została zawarta w kopii publicznej w jęz. włoskim.
W środę (20.02.) o. Bogusław Turek, michalita, przełożony komisji lekarskiej w Kongregacji ds. Świętych,
spojrzał na nasze opracowanie, które zawiozłyśmy
i wykazał miejsca do poprawienia, aby dokumentacja
była jak najlepiej czytelna, przejrzysta, ułożona według jednego klucza, najbardziej właściwego danej
sprawie. Podkreślał jednocześnie wraz z ks. Sławomirem Oderem, naszym postulatorem, że to jest normalna procedura, ponieważ nie ma dwóch jednakowych przypadków. Po intensywnym czasie pracy,
złożyłyśmy poprawione opracowanie w piątek wieczorem (22.02.). W najbliższych tygodniach tzw.
Summarium będzie czekać w kolejce do sprawdzenia,
czy dokumentacja zawarta w naszym opracowaniu
jest przejrzysta i zgodna z kopią publiczną. Ufamy,
że oczekiwanie nie będzie trwało zbyt długo. Ks. Sławomir Oder obiecał, że będzie się dowiadywał. (…)”.
23.02 Z inicjatywy Działu Absolwentów odbyło się spotkanie
pracowników, niewidomych i sióstr – Seniorów Dzieła Lasek. O godz. 12.00 w kaplicy MB. Anielskiej ks.
rektor Michał Wudarczyk wraz z ks. K. Olszewskim
celebrowali Mszę św., po której uczestnicy (ponad 100
osób) udali się do szkoły św. Maksymiliana na wspólny
poczęstunek. Niezwykłym akcentem było przedstawienie „Sto lat temu…” według pomysłowego scenariusza
s. Miriam, w którym wzięły udział siostry ze wspólnoty św. Rafała, a przedstawiające życie Róży Czackiej.
7. 03. Podczas spotkania twórców nominowanych do tegorocznych Polskich Nagród Filmowych ogłoszono nazwisko pierwszego laureata nagrody. Orła 2019 za
Osiągnięcia Życia otrzymał Krzysztof Zanussi. Redak-
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cja „Lasek” życzy Dostojnemu Laureatowi wiele zawodowej satysfakcji z okazji otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia; także radości z codzienności życia,
które częściowo jest związane ze środowiskiem Lasek.
Dziękujemy za Jego otwartość na nasze sąsiedzkie
spotkania i za gotowość do dzielenia się swoimi dokonaniami z wychowankami i pracownikami naszego
Ośrodka.

18.03 W kościele św. Marcina w Warszawie wybitni aktorzy:
Maja Komorowska, Wiesław Komasa i Andrzej Seweryn zaprezentowali wybrane teksty ks. Władysława Korniłowicza – współtwórcy i kierownika duchowego Dzieła Lasek – oraz wypowiedzi ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej o Ojcu
Korniłowiczu. To niezwykle piękne spotkanie pt. BO
KAŻDY BLIŹNI JEST MI BLISKI zainicjowała i przygotowała s. Alberta Chorążyczewska FSK.
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INNE WYDARZENIA przygotowały Anna Pawełczak-Gedyk
i Bożena Mikołowicz – na podstawie „Karty z życia Zgromdzenia
Sióstr FSK” redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik FSK, informacji s. Irminy Landowskiej FSK,Władysława Gołąba i Józefa
Plachy oraz placówek TOnO z Żułowa, Rabki i Sobieszewa oraz
strony internetowej Lasek redagowanej przez Weronikę Kolczyńską.
Fotografie wewnątrz numeru: s. Agata Bieleś FSK,
s. Leona Czech FSK, Weronika Kolczyńska, Przemysław Madała,
s. Lidia Witkowska FSK oraz archiwum z Żułowa, Rabki i Sobieszewa.

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 50 zł (pięćdziesięciu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
Redakcja

Lista ofiarodawców
na czasopismo „Laski” – na 2019 rok
Helena Adamczyk, Ludwika Amber, Jadwiga Bieniak,
Maria Burczyńska Bożena Cierżyńska, ks. Antoni Drosdz,
Zofia Formańska, Stanisław Gąsior, Joanna Geiger,
Katarzyna i Adam Glema, Norbert Głowik,
Justyna i Władysław Gołąbowie, Marian Grobelny, Teresa Herman,
Christina Hakuba, Maciej Jakubowski, Marian Jaworek,
bp Jacek Jezierski, Jarosław Komorowski, Maria Kowalska,
Genowefa Krużyńska, Kazimierz Lemańczyk, bp Piotr Libera,
Urszula Teodozja Mikusek, ks. Jan Niewęgłowski,
Władysław Norkiewicz, Zofia Okrutniewicz,
ks. Jan Ornat, Bożena Paradowska, Krystian Pęndziwiatr,
Teresa i Bolesław Pochopień, ks. Zygmunt Podlejski,
ks. Jarosław Popławski , Henryk Przewłocki, Alicja Rakowska,
Maria Rawicz, Grzegorz Rosiak, Maria Ruszkowska,
ks. Tadeusz Skura, ks. Tadeusz Śliwowski, Jadwiga Śmiałowska,
ks. Antoni Tronina, Krystyna Wróbel
Serdeczne Bóg zapłać

Na liście ofiarodawców znajdują się nazwiska osób,
które przekazały na konto czasopisma kwotę znacznie
przewyższającą 50 zł – jest to cena prenumeraty.
Dziękujemy za ten dar i prosimy Czytelników
o dalsze wsparcie, od którego uzależniona jest
nasza działalność wydawnicza.
Nr konta PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
Również dziękujemy osobom, któe przekazały – bądź
przekażą jeszcze – na rzecz Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi 1% podatku za 2018 rok,
na nr KRS 0000054086

