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Od redakcji
Przygotować się godnie na radość
Wielkanocnego Poranka

N

ajważniejszy czas, na który chcemy zwrócić uwagę w pierwszym półroczu bieżącego roku, to oczywiście Wielkanoc. Jest
to temat towarzyszący nam każdego roku w aurze budzącego się
w przyrodzie życia.
W tym półroczu czekają nas dwa niezwykle ważne wydarzenia
dotyczące wzajemnie dopełniających się sylwetek dwóch gigantów
Kościoła powszechnego dwudziestego wieku: kardynała Karola
Wojtyły – późniejszego papieża Jana Pawła II – oraz prymasa
Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2 kwietnia br. przypada 15. rocznica śmierci Papieża; od samego momentu jego odejścia do Pana skandowano: Santo subito –
Święty natychmiast. Po sześciu latach, w roku 2011, został beatyfikowany, a w 2014 roku kanonizowany. Natomiast 18 maja br.
obchodzić będziemy stulecie jego urodzin. Jubileusz ten chcemy
w sposób godny i szczególny przeżyć także w Laskach.
Z kolei na 7. czerwca tego roku, trzydzieści dziewięć lat od
śmierci, wyznaczono datę beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
W jednym i drugim przypadku to wystarczająco dużo, aby
bieżący numer „Lasek” wypełnić treściami związanymi z tymi
wydarzeniami; stuleciem urodzin świętego już Jana Pawła II
i dniem beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Postawa tych dwóch ważnych postaci Kościoła skłania nas do
głębszej refleksji nad problemem świętości.
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* * *
Są osoby, które odznaczały się w swoim życiu heroicznością
cnót, co w konsekwencji zaprowadziło je na ołtarze. Na ogół był to
wynik ich głębokiej wiary i gruntownej pracy nad sobą wzmocnionej Bożą łaską. Były i są one dla innych przykładem nie tyle do
dosłownego naśladowania, ale inspiracją w zakresie rozwoju naszego życia wewnętrznego.
Ów Boży „wkład” w to, co jest tak bardzo ludzkie, jest szczególnie widoczny w przypadku osób, które doświadczyły głębokiego
nawrócenia; zwłaszcza wówczas, gdy wydawało się przedtem, że
ludzka słabość zepchnie ich na margines życia.
Jest wielu świętych, którzy przeszli przez taki ogień prób i błędów, a przez dotknięcie Bożą łaską stali się przykładem dla innych.
Są też i tacy, którzy przez całe życie musieli zmagać się ze swoimi słabościami, zaczynając pracę nad sobą wciąż od nowa. I być
może właśnie ten nieustający, wewnętrzny trud, stał się kluczem
do ich świętości.
Z całą pewnością zostali obdarzeni szczególną łaską ci, którzy
swoją postawą, określaną słowem: „constans”, niejako bez większych wahań i rozterek szli przez całe życie prostą drogą wiary,
doświadczając „bezkryzysowo” bliskości Boga, która pozwoliła im
osiągnąć najwyższy stopień świętości.
Każda z tych odmian doświadczenia Boga stanowi jedyny i niepowtarzalny proces wzrastania do doskonałości i jest godna szacunku. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zwłaszcza ci,
którzy po okresie jakiegoś zagubienia, odnaleźli się w życiu, są
godni szczególnego uznania; a jeszcze bardziej ci, którzy zmagają
się ze swoją słabością przez cały czas. A przecież wiadomo, że po
grzechu pierworodnym każdy z nas ma wystarczająco dużo pracy,
aby uporać się z tym, co nie zawsze jest zgodne z wolą Boga.
Pewną pomocą w tym zmaganiu się z własną słabością są niewątpliwie sylwetki świętych; mogą być oni pożytecznymi kierunkow-
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skazami w dążeniu do doskonałości, choć może się też zdarzyć, że
owe kierunkowskazy przez taki czy inny układ relacji osobowych na
ich ścieżce życia, utracą swoją przejrzystość i przestają innym wskazywać drogę. Jednak mimo wszystko, wydaje się, że jest możliwe ich
oczyszczenie w Prawdzie i mocą Bożego Miłosierdzia. A z całą pewnością nie oznacza to, że osoby podążające za tymi nadłamanymi
i zabrudzonymi kierunkowskazami są skazane na rozdroże; wszak
jest jeszcze Drogowskaz Główny: Jezus, który jest znakiem najwyraźniejszym i niezniszczalnym. Odkrycie tej prawdy pozwala nam
dotrzeć do celu nawet wówczas, gdy tzw. podrzędne drogowskazy
zawiodą; jednak jeżeli bilans ich dokonań przechylony jest w kierunku Jezusa, nie muszą utracić wartości wypracowanych w całym
dorobku ich życia. Tak czy inaczej, nie oceniajmy ich dokonań tylko
przez pryzmat ludzkiej słabości, a kierujmy się kluczem Głównego
Drogowskazu - Jezusa, który powiedział o sobie, że jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jednocześnie, o ile to możliwe, korygujmy ścieżki
sprzeczne z wolą Bożą – zarówno własne jak i naszych bliźnich –
byśmy uparcie krocząc nimi, naprawdę nie zagubili się w życiu.
* * *
W zrozumieniu prawdziwej kondycji człowieka po grzechu
pierworodnym pomóc nam mogą słowa fragmentu hymnu, odmawianego w Kościele w wielkopostnym oficjum na dzień powszedni:
Stań więc pośrodku Kościoła
I spójrz na jego pokutę;
Ciebie pokornie prosimy,
Byś przez nią z grzechu nas obmył.
Zło popełnione w przeszłości
Niech Twoja łaska zniweczy;
Chroń nas od dalszych upadków
I otocz swoją opieką.
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Daj przez doroczną pokutę
Dostąpić win odpuszczenia,
Byśmy z radością czekali
Na światło Nocy Paschalnej.
Zamiast więc zatrzymywać się nad różnymi słabościami innych, korzystajmy ze wspólnej modlitwy Kościoła i złóżmy u podnóża Jezusowego Krzyża wszystkie nasze ludzkie słabości, byśmy
mogli w szczerości i głębokiej pokorze – otwarci na Jego łaskę –
godnie przygotować się na radość Wielkanocnego Poranka.
Józef Placha

Z perspektywy zarządu

R

Hierarchia ważności zadań

ozpoczynając pisanie tekstu do „Lasek”, kolejny raz muszę
wytłumaczyć się z „perspektywy czasowej”. Proces wydawniczy sprawia, że pisząc tekst, muszę połączyć wątek kronikarski,
teraźniejszość, ale również - ponieważ tekst ukaże się w czasopiśmie w drugiej połowie marca - powinienem wybiec w swoich
myślach do przodu.
Przełom lutego i marca, kiedy kreślę te słowa oznacza, dobrze już zaawansowany rok 2020. Konwencja rubryki Z perspektywy Zarządu oznacza, że tematyką tu poruszaną są zazwyczaj
materialne radości i troski działalności Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi. Tym samym bardzo często Zarząd jest sprowadzany jedynie do tej perspektywy. Często również ocena naszej
pracy, decyzji, wyborów sprowadzana jest do tego wymiaru.
Tymczasem warto sobie uświadomić, że choć opiekujemy
się dobrami materialnymi, to są one jednak jedynie środkiem
do realizowania idei i wartości wskazanych nam przez Założycieli. Oczywiście można dyskutować o poszczególnych ścieżkach i rozłożeniu akcentów: praca z dziećmi, z dorosłymi, osobami w normie intelektualnej czy też nie, wymiar charytatywny
Dzieła czy wspieranie kariery najmocniejszych. Te wszystkie
wymiary są w pewnym sensie definiowane przez potrzeby i sytuację społeczną danych czasów. W latach 20. XX wieku niewątpliwie wymiar charytatywny był kluczowy. Oświata również
była zawsze ważna, szczególnie w czasach braku szkół dla niewidomych. Każdy kolejny Zarząd musiał decydować, jakie w danym momencie, w kontekście posiadanych zasobów, są najważniejsze zadania. Nie zmienia się jednak jedno: cel istnienia
Towarzystwa, nasza misja – wsparcie osób niewidomych. To
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jest najważniejsze zadanie, taką odpowiedzialność i misję pozostawili nam Założyciele. Sposób realizacji niezmiennej misji,
musi zawsze odpowiadać na wyzwania i potrzeby niewidomych,
żyjących w aktualnych czasach.
Jak napisałem wyżej, co jest dziś najważniejsze, to temat do
przemyśleń i dyskusji. Warto rozmawiać. I do takiej refleksji
zachęcam; zachęcam jednak również do próby odejścia od niestety często słyszanego stwierdzenia „bo kiedyś tak było”.
Proszę wybaczyć te kilka słów refleksji o misji Towarzystwa.
Mam przekonanie, że warto co jakiś czas spojrzeć i ocenić, czy
to, co robi Towarzystwo, jest rzeczą najpotrzebniejszą w dzisiejszych czasach.
Wielokrotnie na łamach „Lasek” pisałem o czekających nas
inwestycjach. Jak to jest istotne, wiedzą wszyscy odwiedzający
Laski. Ogromne potrzeby musimy konfrontować ze szczupłością
środków. Staramy się jednak stopniowo posuwać do przodu
wszystkie zamierzenia.
31 grudnia 2019 r. otrzymaliśmy dobrą wiadomość. Po wielu
miesiącach oczekiwania, uzupełniania dokumentacji i korektach
uzyskaliśmy zezwolenie na remont wraz z rozbudową budynku
św. Stanisława, tzw. starego Domu Dziewcząt. Nasza radość miesza się jednak z racjonalną obawą o koszty tej inwestycji, której
kosztorysowa wartość wynosi prawie 21 mln złotych.
Żeby oddać skalę wyzwania, wspomnę, że roczny budżet Towarzystwa, zawierający koszty działalności wszystkich placówek
łącznie z rachunkami, pensjami, remontami itd. to około 35 mln
złotych.
To duże wyzwanie. Już w kwietniu jednak rozpoczynamy
mniej kosztowny, bo wyceniany na około 1,5 mln złotych remont
Domu św. Maksymiliana. Jest on niezbędny, żeby budynek spełniał wymogi współczesnych przepisów przeciwpożarowych. Brak
jego wykonania mógłby skutkować zamknięciem szkoły i internatu.
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Remont obejmie duży zakres prac, m.in. wykonanie klap
oddymiających w dachu, wymianę części drzwi na przeciwpożarowe, wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych. Zakończenie remontu przewidziane jest na październik 2020 r., a najbardziej uciążliwe prace
zostaną przeprowadzone w czasie wakacji.
Zakończył się z kolei remont budynku Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Żułowie. Zostały przeprowadzone wszystkie odbiory, uczestnicy Warsztatów wrócili już do wyremontowanego
i funkcjonalnego budynku. Czeka nas jeszcze jeden, ale przyjemny obowiązek, mianowicie oficjalne oddanie do użytku i poświęcenie budynku, które planowane jest na koniec kwietnia.
Nie samymi jednak inwestycjami żyjemy, wiele radości sprawiają nam nasi uczniowie, którzy biorą udział w wielu inicjatywach i aktywnościach.
Na półrocznej Sesji Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
szczególnie wybrzmiały dwa tematy. Wyjazd naszej uczennicy
Mirelli wraz z panią dyrektor szkoły muzycznej Beatą Dąbrowską
do USA. Mirella w Chicago dała kilka koncertów, gościła również
w polonijnych rozgłośniach radiowych.
Kolejnym tematem poruszanym na sesji były sportowe sukcesy
naszych niewidomych biegaczy narciarskich. Z Mistrzostw Polski
osób niewidomych oraz niedowidzących w biegach narciarskich,
do Lasek przywieźli oni 6 złotych medali oraz 2 brązowe. Natomiast
nasz reprezentant Paweł walczy o kwalifikację paraolimpijską.
Chciałbym także wspomnieć o corocznym ważnym styczniowym wydarzeniu - o studniówce. Odbyła się ona 25 stycznia 2020
r., W bieżącym roku jest czternaścioro maturzystów, każdy z innymi marzeniami o dorosłości, studiach, pracy czy podróżach.
Życzymy im powodzenia w realizacji marzeń.
Mnogość wydarzeń nie pozwala zmieścić ich w tym tekście.
Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej lub facebooka.
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Warto wspomnieć o jeszcze jednym, może nie bezpośrednio
związanym z Laskami wydarzeniu, jednak istotnym. Nowym
Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został
mianowany nasz absolwent oraz były członek Zarządu p. Paweł
Wdówik. 23 stycznia 2020 r.mieliśmy okazję gościć go w Laskach.
W spotkaniu wzięli również udział Wojewoda Mazowiecki
p. Konstanty Radziwiłł i Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz.
Celem wizyty było zapoznanie się z placówką i wyzwaniami związanymi z edukacją osób niewidomych oraz ich zatrudnieniem.
W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy oraz podopieczni
Ośrodka.
Panu Ministrowi życzymy wielu trafnych decyzji.
Kończąc, chciałbym zaprosić wszystkich członków Towarzystwa na Zebranie Ogólne, które odbędzie się 23 maja 2020 r.
Zachęcam również do odpisywania jednego procentu podatku
na rzecz Towarzystwa, jak czytali Państwo, planujemy szereg
niezbędnych inwestycji i będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia.
Jak wspomniałem, piszę te słowa na początku marca, na początku Wielkiego Postu. Państwo prawdopodobnie przeczytają
je w okolicach Świąt Wielkiej Nocy. Dlatego też, w imieniu Zarządu, życzę wszelkiego dobra oraz łask. Niech Zmartwychwstały Chrystus wypełnia wszystkie Państwa sprawy swoją łaską.
Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu TOnOS

Z ŻYCIA ZGROMADZENIA FSK
Na Wielkanoc

K

ochani, kilka dni temu wróciłam z Afryki. Byłam w Rwandzie, w Kibeho, aby odwiedzić tamtejszą placówkę zgromadzenia: siostry i dzieci. Nasza szkoła jest piękna, rozwija się ciągle;
w przyszłym roku otworzymy szkołę średnią. Obecnie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Kibeho
(w szkole i w internacie) przebywa ok. 140 dzieci.
Rwanda to piękny, zielony kraj – wielobarwny kraj tysiąca
wzgórz i dolin, łagodnie spowitych mgłą, ze zboczami porośniętymi krzewami herbaty, kawy. Piękne drzewa eukaliptusowe i bananowce, które rosną obok każdego domu. Jest taka opowieść
o Rwandzie, że kiedy Bóg stworzył cały świat, przyszedł do Rwandy, aby odpocząć.
Rwanda to niewielkie państwo (dwanaście razy mniejsze niż
Polska) z wielkim bogactwem fauny i flory, piękne, zielone, peł-
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ne życia, odradzające się po strasznym ludobójstwie w 1994 roku
– doświadczone cierpieniem.
Kibeho, gdzie znajduje się nasz ośrodek, to miejsce szczególne
ze względu na objawienia Matki Bożej, które zostały uznane przez
Kościół. Maryja od 1982 roku wielokrotnie objawiała się trzem młodym dziewczętom jako Matka Słowa i wzywała do pokuty, skruchy
serca – do nawrócenia. Przyszła, aby nas na nowo „obudzić”, przypomina o tym, o czym zapominamy, ostrzega i mówi o obowiązkach
dzieci Bożych. Pragnie przyprowadzić nas na właściwą drogę. Przypomina o miłości Boga do każdego człowieka. Przesłanie Maryi jest
wezwaniem do pokory, gotowości pełnienia woli Bożej, ofiarowywania siebie, miłości, mocnej wiary i pogłębienia modlitwy.
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Nathalie, jedna z „widzących”, powiedziała do Matki Bożej:
„Akceptuję drogę, którą chcesz mnie prowadzić, bez względu na
to, czy będzie to droga cierpienia czy droga radości”. Maryja powiedziała jej, że poprzez przyjęcie cierpienia ratuje siebie i innych
ludzi, ponieważ w cierpieniu daje dowód prawdziwej miłości.
Maryja podczas objawień powiedziała Marie-Claire: „Żałuj
za grzechy! Żałuj za grzechy! Żałuj za grzechy! Nie zwracam się
tylko do ciebie, lecz do wszystkich”. Ludzie współcześni nie czują zła, które czynią – przypomina - i daje jej koronkę do Siedmiu
Boleści Matki Bożej. Zapewnia przy tym: „Jeśli będziecie odmawiać tę koronkę, rozważając ją, będziecie mieli siłę do wzbudzenia w sobie skruchy. Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi już prosić
o przebaczenie. Ci ludzie znów krzyżują Syna Bożego. Przyszłam
wam o tym przypomnieć”.
I dalej Maryja mówi do nas: „Świat jest chory, moje dzieci.
Musicie się umartwiać, żeby pomóc Jezusowi w zbawieniu świata”.
Jaka jest droga? Matka Boża wskazała ją Alphonsine: „Moje
dziecko, nie odwracaj się od Krzyża, ponieważ ja sama przebyłam
drogę cierpienia i jeśli kto chce być jak ja, musi zaakceptować
wszystko, co mnie spotkało”.
Kochani, osobiście mogłam doświadczyć piękna tego miejsca,
dlatego chciałam się podzielić kilkoma myślami z przesłania
Maryi, które pozostaje wciąż aktualne.
Jeden z księży marianów, który posługuje w Rwandzie już
ponad 25 lat, ofiarował dużo koronek do Siedmiu Boleści Matki
Bożej. Będą one dostępne – do wzięcia – w kaplicy laskowej i domu
rekolekcyjnym w Laskach.
Niech słowa Maryi będą zachętą do włączenia się w modlitwę:
„Módl się na różańcu do Siedmiu Boleści, aby odnaleźć drogę
nawrócenia. Jeśli rozważasz głęboko jego tajemnice, znajdziesz siłę,
która potrzebna jest do nawrócenia z grzechu i przemiany serca”.
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Dziś, kiedy wokół tyle niepokoju z powodu epidemii koronawirusa, prośmy Boga o łaski dla nas i całego świata modlitwą,
którą przypomina Matka Boża.
* * *
Kochani, przeżywamy okres Wielkiego Postu. Niewiele jeszcze oznak wiosny, życia, za oknem szaro, zimno, mało słońca.
Pomyślałam, że tak samo jest w życiu: często przechodzimy różne okresy – przez szarość, niemoc, ciemność, wewnętrzne zimno,
brak nadziei, radości. Wydaje się nam, że coś w nas umiera, że
coś tracimy, ogarnia nas czasem pustka. Przyroda pokazuje nam
jednak, że nawet jeśli nic nie umiemy jeszcze dostrzec – JEST
ŻYCIE! I będzie rozkwit, radość, pokój, światło.
Święta wielkanocne zawsze na nowo dają nam pokój, radość,
nadzieję. Ukazują, że to, co trudne, kończy się i jest poranek
Zmartwychwstania.
Z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Chrystusa,
życzę, aby każdy trud, cierpienie, którego doświadczamy, były dla
nas drogą do pełnej radości. Życzę, abyśmy na nowo – wciąż na
nowo – odkrywali, jak potężna jest miłość Boga do każdego
człowieka, do każdego z nas. Jak bardzo wciąż nas szuka i potrzebuje nas, abyśmy napełnieni światłem Jego miłości mogli nieść
to światło tam, gdzie panuje mrok.
Bądźmy zwiastunami radości i nadziei. Pozwólmy Zwycięzcy
śmierci, aby nas przeprowadził ze śmierci do życia – życia pełnego radości, pokoju i nadziei – którego On jest jedynym źródłem.
Niech Zmartwychwstały Pan umacnia w nas wiarę w jego
bezwarunkową miłość i niech nas napełnia pokojem i radością
m. Judyta Olechowska

Wielkanoc 2020

Przełożona Generalna
Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża
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Na Zmartwychwstanie Pańskie i rok wyborczy
„Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał;
Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!”

N

iedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończąca Triduum
Paschalne stanowi najstarsze i najważniejsze święto w Kościele chrześcijańskim. Uroczysta liturgia tego dnia obchodzona
była już w czasach apostołów. Liturgię wielkanocną rozpoczynają obchody wigilii paschalnej w Wielką Sobotę wieczorem, w skład
której wchodzi święcenie ognia, zapalenie Paschału oraz odczytanie dziewięciu fragmentów Pisma Świętego, przypominających
całą historię zbawienia od stworzenia świata aż do Zmartwychwstania. Zakończeniem Eucharystii jest procesja rezurekcyjna,
którą w naszych polskich kościołach często przenosi się na poranek wielkanocny. We wszystkich polskich kościołach procesję
rozpoczyna śpiew „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Tekst tej pieśni
powstał w XVII wieku, a melodia została zaczerpnięta z innej
pieśni z XVI wieku. Całość utrwalił w 1838 r. ks. Michał Mioduszewski. Pieśń posiada 17 zwrotek i czasem wystarcza na cały
przebieg procesji, czyli trzykrotne okrążenie kościoła.
Święto Zmartwychwstania Pańskiego posiada swoją oktawę, czyli osiem dni uroczystej liturgii mszalnej zakończoną
białą niedzielą, zwaną tak na pamiątkę neofitów odzianych
w białe szaty. W 1995 r. św. Jan Paweł II dzień ten nazwał
niedzielą Miłosierdzia Bożego. W niedzielę 23 kwietnia 2003 r.
powiedział: „W Wielkanoc w sposób doskonały wyraża się
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owoc miłosierdzia Boga, który lituje się nad swoimi sługami”
(Psalm 135).
Z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzę wszystkim naszym Drogim Czytelnikom radosnego ich przeżycia. Niech Pan zmartwychwstanie w naszych sercach i przepełni
je Swoim miłosierdziem. Niech zabrzmi w nich radosne „Alleluja”
* * *
Rok 2020 jest w Polsce trzecim kolejnym rokiem wyborczym.
Dwa lata temu wybieraliśmy władze samorządu terytorialnego;
rok temu Parlament Unii Europejskiej i Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w tych wyborach jest obowiązkiem
moralnym i obywatelskim. Nie wolno nam mówić: „Ja się na
polityce nie znam; nie mam na kogo głosować” itp.
Polska od początku swej historii była królestwem. Pierwszym
królem był Bolesław Chrobry – syn Mieszka I, a ostatnim Stanisław August Poniatowski. Pierwszym prezydentem w wolnej
Rzeczypospolitej Polskiej był Gabriel Narutowicz (1865–1922),
wybitny naukowiec i przemysłowiec. Wybrany na Prezydenta
Rzeczypospolitej 9 grudnia 1922 r, stał się przedmiotem niesłychanych napaści ze strony skrajnych narodowców, pod zarzutem,
że wybrały go mniejszości narodowe. Te rozpętane namiętności
tak podziałały na niezrównoważonego malarza Eligiusza Niewiadomskiego, że dnia 16 grudnia - na otwarciu wystawy obrazów
w Zachęcie - zabił prezydenta wystrzałem z rewolweru. To był
jedyny przypadek w historii Polski, że zamordowano głowę państwa. Myślę, że ten tragiczny wypadek coś nam dziś przypomina.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. przyjmuje system parlamentarno-prezydencki. W Stanach
Zjednoczonych mamy system prezydencki, gdzie prezydent jest
równocześnie szefem rządu. W Polsce władzę wykonawczą pełni
rząd pod kierownictwem premiera. Prezydent jest wybierany
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w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Ponowny
wybór jest dopuszczalny tylko jeden raz. Z tego uprawnienia
skorzystał Aleksander Kwaśniewski. Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed Sejmem, tylko konstytucyjną
przed Trybunałem Stanu, za ewentualne naruszenie Konstytucji.
W myśl art. 126. ust. 2. „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad
przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego
terytorium”. Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej musi mieć
ukończony wiek 35 lat oraz przedłożyć listę co najmniej 100 tysięcy obywateli Polski, popierających jego kandydaturę.
W myśl art. 130. Konstytucji „Prezydent Rzeczypospolitej
obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego
(obydwu Izb Parlamentu) następujące przysięgi: »Obejmując z woli
Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście
przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości
i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność
obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem«”. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Nic zatem dziwnego, że powszechnie Prezydenta Rzeczypospolitej często nazywa się „Strażnikiem Konstytucji”. Na nim też
spoczywa odpowiedzialność za zachowanie podziału władzy na:
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Prezydentowi przysługuje też prawo łaski wobec osób skazanych prawomocnym
wyrokiem, a ponadto zawetowania ustaw sprzecznych z Konstytucją i ratyfikowanym przez nas prawem międzynarodowym,
powoływaniem osób wybieranych na stanowisko centralne
w państwie, sędziów i wykonywanie wielu innych funkcji zastrzeżonych do jego kompetencji w Konstytucji i innych ustawach.
Zatem wybór Prezydenta to niezwykle ważne zadanie spoczywające na nas, obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy
indywidualny wybór powinno poprzedzać szczegółowe zapozna-
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nie się z przedstawionym przez każdego kandydata programem.
Mając wątpliwości, warto zasięgnąć opinii ludzi lepiej zorientowanych politycznie.
Jeden z dziennikarzy zadał pytanie znanemu posłowi, czy
przeczytał projekt ustawy zgłaszany przez jego klub poselski, a na
to otrzymał odpowiedź: „Po co? Mam pełne zaufanie do mojego
klubu”. Myślę, że takiego posła nie należy traktować jako doradcę przy ocenie programu kandydata na prezydenta.
* * *
Na zakończenie przytoczę jeszcze słowa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski: „Miłość Ojczyzny łączy nas i musi
łączyć ponad wszelkie różnice. Nie ma ona nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem czy szowinizmem; jest prawem ludzkiego
serca, jest miarą ludzkiej szlachetności, miarą wypróbowaną wielokrotnie w ciągu naszej niełatwej historii”.
Jakże pragnąłbym, aby słowa te odbudowały wspólnotę serc,
aby spory polityczne przestały nas dzielić. Na grobie nieszczęsnego Eligiusza Niewiadomskiego ciągle spotykamy świeże kwiaty. O czymś to świadczy; czy pamiętamy nieszczęśliwego człowieka, czy też jego zbrodnię?
* * *
Drodzy Państwo. Podejmijmy trud świadomego uczestnictwa
w nadchodzących wyborach prezydenckich. Pozwoli to nam spokojniej, z poczuciem odpowiedzialności patrzeć w naszą polską przyszłość.
Władysław Gołąb
Prezes honorowy
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Laski, 28 lutego 2020 r.

STULECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
W 2008 roku (Laski nr 1–2) publikowaliśmy na tych łamach
tekst Drogi Światła w oparciu o rozważania Luisa Martina
Descalzo – pisarza hiszpańskiego. Autor ten zwrócił uwagę na
te wydarzenia zbawcze, które pojawiły się już po zmartwych
wstaniu Jezusa.
Tym razem chcemy towarzyszyć Jezusowi na etapie Jego
wielkanocnej drogi, odwołując się do myśli św. Jana Pawła II
(wybranych i opracowanych przez W. Bonowicza i J. Poniewie
skiego), a które ukazały się w 2005 roku w wydawnictwie ZNAK.
Dokonaliśmy w poniższych rozważaniach drobnych i technicz
nych skrótów, jednak bez naruszenia istotnych kryteriów tam
tego wyboru.
Przywołujemy tę formę refleksji, by uczcić 15. rocznicę
śmierci Jana Pawła II oraz 100. rocznicę jego urodzin. Zresztą
rocznice te wzajemnie się uzupełniają. To, co stało się sto lat
temu – 18 maja 1920 r. – jak również przed Wielkanocą 2005 r.
– 2 kwietnia piętnaście lat temu, było niewątpliwie zapocząt
kowaniem procesu narodzin do Nieba, czego najlepszym dowo
dem jest fakt, że możemy dzisiaj liczyć na dalszą wśród nas
obecność polskiego papieża, odwołując się do świętości Jana
Pawła II, i prosząc go o wstawiennictwo u Boga w naszych zma
ganiach z codziennością.
Redakcja
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Wojciech Bonowicz, Janusz Poniewierski
(wybór i oprac.)

DROGA ŚWIATŁA
(Na podstawie nauczania Jana Pawła II)

Wprowadzenie
– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
– Amen.
„Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym
się lękać?
Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?”
Bóg nie pogodził się ze śmiercią człowieka. Chrystus przyszedł na świat, aby świat o tym przekonać. Chrystus umarł na
krzyżu i został złożony do grobu, by temu właśnie dać świadectwo: Bóg nie pogodził się ze śmiercią człowieka!
Jest bowiem „Bogiem żyjących, a nie umarłych” (por. Mt 22,
32). W Chrystusie śmierć została wyzwana. Chrystus śmiercią
zwyciężył śmierć. (...)
Czy człowiek godzi się ze śmiercią? Czy raczej jest gotów stać
się uczestnikiem wielkiego sprzeciwu Boga: sprzeciwu wobec śmierci?
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Tak. Człowiek godzi się ze śmiercią, gdy dąży tylko do tego,
co na ziemi, gdy tylko tego szuka. (...) Tak. Człowiek, niestety,
godzi się ze śmiercią – nie tylko ją przyjmuje, lecz także zadaje.
Ludzie wciąż zadają śmierć innym ludziom, ludziom często nieznanym, ludziom niewinnym, ludziom nienarodzonym.
Człowiek (...) uczynił śmierć jedną z metod swojego bytowania na ziemi. Bo czyż nie jest metodą śmierci przemoc, bezlitosne
zdobywanie władzy, egoistyczne gromadzenie bogactw, walka
z biedą oparta na nienawiści i żądzy zemsty, postrach i ucisk,
tortury i terror? A przecież człowiek, jeśli godzi się ze śmiercią,
to zarazem lęka się śmierci.
Czy człowiek współczesny gotów jest stać się uczestnikiem
wielkiego sprzeciwu Boga? (...) Czy gotów jest razem z Chrystusem powstawać z martwych? Czy gotów jest razem z Chrystusem
umierać dla grzechu, aby z Nim razem powstawać do Życia? Czy
jest gotów – jak mówi Apostoł – dążyć do tego, co „w górze”, a nie
tylko do tego, co na ziemi? (...)
Chrystus zmartwychwstał w określonym momencie dziejów,
ale wciąż pragnie powstawać z martwych w życiu niezliczonej
rzeszy ludzi, w życiu jednostek i ludów. Owo powstawanie z martwych wymaga współdziałania człowieka, współdziałania wszystkich ludzi. (...) Wszędzie tam, gdzie serce, przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest
w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus. (...) Wszędzie
tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł przez życie, wierząc,
miłując i cierpiąc, zmartwychwstanie Chrystusa świętuje swe
ostateczne zwycięstwo.
Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć,
lecz życie; nie rozpacz, lecz nadzieja. Do tej nadziei Kościół wzywa także ludzi współczesnych. Powtarza im niewiarygodną, a przecież prawdziwą nowinę: Chrystus zmartwychwstał! Niech wraz
z Nim zmartwychwstaje cały świat!
Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi, 1986

24

STULECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Modlitwa
Boże, Ty przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś
nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy świętując Zmartwychwstanie Pańskie, zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy z martwych powstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja.

Stacja pierwsza
Jezus tryumfuje nad śmiercią
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie
światu.
„Trzeciego dnia zmartwychwstał...”
Razem z całym Kościołem powtarzamy dziś te słowa ze wzruszeniem. Powtarzamy je z tą samą wiarą, z jaką były wypowiedziane po raz pierwszy. Wypowiadamy je z tą samą pewnością,
jaką w to zdanie wkładali naoczni świadkowie wydarzenia. Nasza
wiara powstaje z ich świadectwa, a świadectwo zrodziło się z widzenia, ze słyszenia, z bezpośredniego spotkania, z dotknięcia
rąk, nóg i ze stwierdzenia przebicia boku. Świadectwo zrodziło
się z faktu: tak, trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Powtarzamy te słowa z całą prostotą, ponieważ one pochodzą
od ludzi prostych. Pochodzą od serc kochających, i to tak kocha-
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jących Chrystusa, że niczego innego nie były zdolne przekazywać
i głosić, jak tylko prawdę o Nim: „Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Trzeciego dnia zmartwychwstał”.
Tą prawdą, na której jak na „kamieniu węgielnym” opiera się
cała budowla naszej wiary, chcemy dzisiaj na nowo dzielić się
między sobą jako pełnią Ewangelii. My – wyznawcy Chrystusa,
my – chrześcijanie, my – Kościół. (...) Dzielimy się nią z radością
– jak bowiem moglibyśmy nie cieszyć się ze zwycięstwa życia nad
śmiercią?
„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ
Wódz życia, króluje dziś żywy”.
Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi, 1979
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest...

Stacja druga
Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Dla ludzi dobrej woli odkrycie „pustego grobu” stało się
pierwszym krokiem ku uznaniu faktu zmartwychwstania za
prawdę, której nie można odrzucić. Stało się nim przede wszystkim dla niewiast, które wczesnym rankiem poszły do grobu, by
namaścić ciało Chrystusa. One pierwsze przyjęły nowinę: „Po-
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wstał, nie ma Go tu... idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi”
(Mk 16, 6–7). (...)
Z pewnością przeżyły wstrząs i przerażenie. Nie były skłonne
zbyt łatwo przyjąć faktu, który przechodził ludzkie wyobrażenia.
[Jednak] W swojej wrażliwości i subtelności pojęły, co się wydarzyło, i pobiegły do apostołów, aby zanieść im radosną wiadomość. (...)
Wśród tych, którzy ją otrzymali, byli Piotr i Jan. Udali się oni
do grobu pełni wahań, tym bardziej, że Maria powiedziała im
o zabraniu ciała. Kiedy przybyli, także oni znaleźli grób pusty.
Ostatecznie uwierzyli, choć wcześniej byli pełni wątpliwości, gdyż
– pisze Jan – „dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że
On ma powstać z martwych” (J 20, 9). (...)
Oto przesłanka, którą należy dobrze rozważyć: jeśli „pusty
grób” na pierwszy rzut oka zdumiewał i nawet mógł budzić pewne podejrzenia, to stopniowe poznawanie tego faktu prowadziło
do odkrycia prawdy Zmartwychwstania. (...) Niewiasty, a potem
apostołowie znaleźli się wobec szczególnego znaku: znaku zwycięstwa nad śmiercią. Jeżeli sam grób przywalony ciężkim kamieniem świadczył o śmierci, to pusty grób i odwalony kamień były
pierwszą wieścią o tym, że śmierć została pokonana. (...)
Droga otwarta przez ten „znak” doprowadzi niewiasty i apostołów do spotkania ze Zmartwychwstałym; wówczas poznanie
jeszcze pełne bojaźni i niepewne stanie się przekonaniem, więcej:
wiarą w Tego, który „prawdziwie zmartwychwstał”.
Katecheza środowa, 1 lutego 1989
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…
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Stacja trzecia
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
„Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała. Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam,
grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty”.
(...) Starożytna sekwencja liturgiczna zwraca się do Marii
z Magdali, bo jej dane było nie tylko odkryć pusty grób, ale powiadomić o tym apostołów. Piotr i Jan pobiegli i stwierdzili, że
jest tak, jak mówiły niewiasty.
Zwracamy się do Ciebie, Mario z Magdali, któraś klęczała pod
krzyżem, całując stopy Chrystusa konającego. Przynaglona miłością pobiegłaś do grobu i odkryłaś, że jest pusty; jako pierwsza
mogłaś zobaczyć Zmartwychwstałego i z Nim rozmawiałaś. Nawrócona grzesznico, którą Chrystus uczynił poniekąd równą
apostołom i na której wargach złożył orędzie Zmartwychwstania.
Raduj się, Mario z Magdali! Radujcie się, Piotrze i Janie! Raduj się, Kościele, gdyż grób jest pusty. Chrystus zmartwychwstał!
Na miejscu, na którym Go złożono, pozostały tylko płótna, pozostał tylko całun, którym owinięto Go w Wielki Piątek.
Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi, 1997
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…
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Stacja czwarta
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom
idącym do Emaus
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Dwaj uczniowie idący do Emaus (...) rozmawiali o wydarzeniach ostatnich dni. Przede wszystkim o tym wydarzeniu, które
wstrząsnęło Jerozolimą: zwierzchnicy ludu, jego przywódcy, kapłani i faryzeusze ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, wielkiego proroka. Sądzono, że [On] wyzwoli Izraela z niewoli Rzymian, a tymczasem został ukrzyżowany. Umarł i leży w grobie.
W tym momencie zbliżył się do nich jakiś wędrowiec; nie
wiedzieli, kim był. Kontynuowali rozmowę, ponieważ zapytał ich,
dlaczego są smutni.
Byli smutni z powodu owego wydarzenia.
Byli uczniami Jezusa i prawdopodobnie uciekali z Jerozolimy
z obawy przed niebezpieczeństwem. Ale kiedy wyjawili Mu przyczynę swojego zasmucenia, Jezus powiedział im: Czy nie zrozumieliście tego, co mówili prorocy o Mesjaszu? Mesjasz nie miał
przynieść Izraelowi wyzwolenia politycznego; według Izajasza
i innych proroków Mesjasz miał wyzwolić całą ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. On sam miał przyjąć śmierć, miał zostać
ukrzyżowany, a najpierw ubiczowany i ukoronowany cierniem.
Potem jednak miał zmartwychwstać. (...)
Ta rozmowa odbywa się w niedzielę, w dzień po szabacie.
W niedzielę, a więc w dniu, w którym Chrystus zmartwychwstał.
Stało się to w nocy, wcześnie rano, teraz zaś jest już po południu,
zapada wieczór. (...)
[Oby] w każdym [z nas] powtórzyło się jak najdokładniej to,
co się stało na drodze do Emaus. Niech każdy zaprosi Chrystusa,
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tak jak uczniowie, którzy szli z Nim tą drogą, nie poznając, z kim
idą: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już
nachylił” (Łk 24, 29). [I] Niech Jezus zostanie...
Katechezy środowe, 6 kwietnia 1994 i 9 kwietnia 1980
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…

Stacja piąta
Zmartwychwstały Jezus objawia się
przy Łamaniu Chleba
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste błogosławimy Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Choć droga do Emaus jest uciążliwa, wiedzie od przygnębienia i zagubienia ku pełni wiary paschalnej. Gdy przemierzamy
ten szlak, także do nas przyłącza się tajemniczy towarzysz podróży. Jezus zbliża się do nas w drodze, w momencie, który właśnie
przeżywamy, i stawia nam fundamentalne pytania, które otwierają serca na nadzieję. On może nam wyjaśnić wiele spraw dotyczących Jego i naszego przeznaczenia. Przede wszystkim objawia
nam, że każde ludzkie życie musi przejść przez Jego krzyż, aby
wejść do chwały.
Ale Chrystus dokonuje jeszcze czegoś: łamie dla nas chleb
Komunii, zapraszając nas na eucharystyczną ucztę, w której Pisma zyskują pełnię sensu, ujawniając niepowtarzalne rysy promiennego oblicza Odkupiciela.
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Skoro rozpoznaliśmy i kontemplowaliśmy oblicze Chrystusa
zmartwychwstałego, my także –jak dwaj uczniowie –jesteśmy
wezwani, aby pospieszyć do naszych braci i wszystkim obwieścić
wspaniałą nowinę: „Widzieliśmy Pana”.
Katecheza środowa, 18 kwietnia 2001
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…

Stacja szósta
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom
w Wieczerniku
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Wieczorem pierwszego dnia po szabacie, który apostołowie
spędzili przy drzwiach zamkniętych „z obawy przed Żydami”,
przyszedł do nich Jezus. Wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
„Pokój wam” (J20, 19).
A więc żył! Opuszczony grób oznaczał nie co innego, ale to,
że powstał z martwych, tak jak przepowiedział. Żyje – i oto przychodzi do nich, na to samo miejsce, które opuścił wraz z nimi
w wieczór czwartkowy po wieczerzy paschalnej. Żyje – w swoim
własnym ciele. Pozdrowiwszy ich bowiem, „pokazał im ręce
i bok” (J 20, 20). Dlaczego? Zapewne dlatego, że tam pozostały
ślady ukrzyżowania. Jest to więc ten sam Chrystus, który
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był ukrzyżowany i umarł na krzyżu – a teraz żyje. To Chrystus
zmartwychwstały. (...)
„Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana” (J 20, 20). Te słowa są proste i głębokie zarazem. Nie mówią wprost o głębi i potędze tej radości, jaka stała się udziałem świadków Chrystusa
zmartwychwstałego – ale pozwalają o niej wnioskować. Jeśli ich
lęk miał swoje najgłębsze korzenie w fakcie śmierci Syna Bożego
– to radość spotkania ze Zmartwychwstałym musiała być na
miarę tego lęku. Musiała być od niego większa. (...)
Oto radość apostołów zgromadzonych w jerozolimskim wieczerniku. Oto radość paschalna Kościoła, który w tym wieczerniku ma swój początek. Ma swój początek w opustoszałym grobie
pod Golgotą – i w sercach tych prostych ludzi, którzy „wieczorem
pierwszego dnia po szabacie” widzą Zmartwychwstałego i słyszą
z Jego ust: „Pokój wam”.
Homilia wygłoszona w Turynie, 13 kwietnia 1980
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…

Stacja siódma
Zmartwychwstały Jezus przekazuje uczniom władzę
odpuszczania grzechów
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Ewangelista Jan pozwala nam przeżyć niejako to samo wzruszenie, jakiego doznali apostołowie, spotykając Chrystusa po
zmartwychwstaniu. Skupiamy uwagę na tym geście Nauczyciela,
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który uczniom przejętym bojaźnią i zdumieniem powierza misję
szafarzy Bożego Miłosierdzia. Pokazuje im ślady męki na rękach
i boku i mówi im: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”
(J 20, 21). Następnie „tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 22–23). Jezus
powierza [uczniom] dar odpuszczania grzechów, wypływający
z Jego zranionych dłoni i stóp, a nade wszystko z przebitego boku.
Fala miłosierdzia rozlewa się stamtąd na całą ludzkość.
Przeżyjmy tę chwilę w wielkim duchowym skupieniu. Także
nam Chrystus ukazuje dzisiaj swoje chwalebne rany i swoje Serce, niewyczerpany zdrój światłości i prawdy, miłości i przebaczenia.
Serce Chrystusa! Jego Najświętsze Serce dało ludziom wszystko: odkupienie, zbawienie, uświęcenie. (...) Poprzez tajemnicę
zranionego Serca nieustannie rozlewa się także na ludzi naszej
epoki odradzający strumień miłosiernej miłości Boga. Kto pragnie prawdziwego i trwałego miłosierdzia, tylko tutaj może znaleźć jego sekret.
Homilia wygłoszona w II Niedzielę Wielkanocną, Rzym,
22 kwietnia 2001
– Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania
Twojego Syna
– Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Chrystus zmartwychwstan jest…
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Stacja ósma
Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Wiadomo, dlaczego Tomasz się opierał. Dlaczego nie chciał
przyjąć prawdy o zmartwychwstaniu. Nie różnił się w tym od
reszty apostołów. Oni mieli podobne trudności. Tak bardzo fakt
zmartwychwstania przerastał świadomość konieczności śmierci
i nieodwracalnych jej konsekwencji. Tak bardzo był trudny do
wyobrażenia. Człowiek raz umarłszy, więcej nie żyje już wśród
ludzi, nie znajduje swego miejsca wśród żyjących na ziemi.
Apostołowie przyjęli rzeczywistość zmartwychwstania, opierając się na doświadczeniu Chrystusa zmartwychwstałego. Ujrzeli Go po śmierci pośród żyjących na ziemi: w Jerozolimie,
w wieczerniku (...). I musieli dojść do wniosku, że „Chrystus,
powstawszy z martwych, już więcej nie umiera”, że „śmierć nad
Nim nie ma już władzy” (Rz 6, 9), że On stał się Panem śmierci.
Tomasz nie był z nimi, gdy Chrystus po raz pierwszy przyszedł do wieczernika. Stąd jego opór. Jego „niedowiarstwo”. Żądał
dowodu. Takiego samego, jaki oni już otrzymali. Nie wystarczyły Tomaszowi ich słowa, ich informacja. Chciał się osobiście
przekonać. Chciał zobaczyć na własne oczy. Chciał dotknąć.
I otrzymał, czego żądał. Jego „niedowiarstwo” stało się niejako
dodatkowym dowodem. (...)
Właśnie przez to, że się opierał wieści o zmartwychwstaniu,
przyczynił się pośrednio do tego, że wieść ta nabrała jeszcze
większej pewności. (...) Jak stwierdza Św. Grzegorz Wielki: „więcej bowiem niewiara Tomasza do wiary nam pomogła niż wiara

34

STULECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

innych uczniów. (...) Uczeń, który wątpił i dotykał, stał się świadkiem rzeczywistego zmartwychwstania”.
Regina coeli, 22 kwietnia 1979
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…

Stacja dziewiąta
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom
nad Jeziorem Tyberiadzkim
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Podczas ostatnich spotkań z apostołami Jezus dokonuje definitywnego powierzenia im (i Kościołowi) misji ewangelizacji
świata poprzez niesienie orędzia Jego słowa i daru Jego łaski.
Przypomnijmy tu ukazanie się uczniom w wieczerniku, wieczorem w dniu Paschy: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”
(J 20, 21).
Ukazując się apostołom na Morzu Tyberiadzkim, wtedy gdy
nastąpił cudowny połów ryb – symbol i zapowiedź owocności
misji –Jezus chce skierować ich myśli ku czekającemu ich dziełu.
(...)
Jan zapisał, że „to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom
od chwili, gdy zmartwychwstał” (J 21, 14). Tym razem nie tylko
rozpoznali Go: „To jest Pan” (J 21, 7), ale też zrozumieli, że to, co
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zdarzyło się i zdarzy w owych dniach paschalnych, włącza ich
wszystkich w budowę nowej ery, która rozpoczęła się w ów wielkanocny poranek.
Katecheza środowa, 22 lutego 1989
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…

Stacja dziesiąta
Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi
swój Kościół
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
„Czy Mnie miłujesz?” (...) Takie właśnie pytanie postawił
Chrystus Piotrowi. Stawiał mu to pytanie trzykrotnie – i Piotr
trzykrotnie na nie odpowiadał. „Szymonie, synu Jony, czy Mnie
miłujesz? – Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 15–17).
Do końca życia już chodził Piotr z tym pytaniem – i z tą odpowiedzią. Wszędzie szła za nim ta przedziwna rozmowa, w której usłyszał także po trzykroć: „paś owce, paś baranki...”, bądź
pasterzem tej owczarni, której Ja jestem Bramą. I jestem Dobrym
Pasterzem. (...)
Chrystus jest kamieniem węgielnym (...). Wiedział o tym
Piotr, którego Chrystus trzy razy pytał: „Czy Mnie miłujesz?”.
Piotr, który w godzinie próby trzy razy zaparł się swego Mistrza.
I kiedy dawał odpowiedź: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”, głos
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mu drżał. Nie odpowiedział jednak: „Panie, wszak zawiodłeś się
na mnie” – ale: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. A mówiąc to,
wiedział już, że Chrystus jest kamieniem węgielnym, a na nim
i – mimo całej ludzkiej słabości –w nim, w Piotrze, może rosnąć
ta budowa, która przyjmie kształt miłości. Poprzez wszystkie
doświadczenia i próby. Aż do końca.
Homilia wygłoszona w katedrze Notre–Dame w Paryżu,
30 maja 1980
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…

Stacja jedenasta
Rozesłanie uczniów
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie
światu.
Chrystus, który po swym zmartwychwstaniu spotyka się z apostołami w Galilei, przemawia do nich słowami (...): „Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18–20).
Wielka tajemnica dziejów ludzkości, dziejów każdego człowieka, wyrażona jest w tych słowach.
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Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie
– to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając
stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia... Iść
przed siebie to znaczy mieć świadomość celu.
Czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez tę ziemię
tylko przechodzi i mija–i wszystkim dla człowieka jest to, co tu
na tej ziemi zbuduje, wywalczy, zazna? Czy niezależnie od wszystkich osiągnięć, od całego kształtu życia: kultury, cywilizacji, techniki – nic go innego nie oczekuje? „Przemija postać świata” (1 Kor
7, 31) – i człowiek wraz z nią przemija bez reszty...?
Czy też: tajemnicę dziejów człowieka, każdego i wszystkich,
tajemnicę dziejów ludzkości wyrażają i wyznaczają te słowa, które powiedział Chrystus w momencie rozstania z apostołami –
chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (...). Chrzest, czyli
początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do którego całe
życie doczesne jest tylko wstępem i wprowadzeniem, a spełnienie
i pełnia należy do wieczności. „Przemija postać świata” – więc
musimy znaleźć się „w świecie Boga”, ażeby dosięgnąć celu, dojść
do pełni życia i powołania człowieka.
Chrystus ukazał tę drogę. A żegnając się z apostołami, potwierdził ją raz jeszcze. I polecił, ażeby oni i cały Kościół uczyli
zachowywać wszystko, co im przykazał: „A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.
Homilia wygłoszona na Błoniach krakowskich,
10 czerwca 1979
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…
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Stacja dwunasta
Wniebowstąpienie
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie
światu.
Według Dziejów Apostolskich Jezus „został wzięty do nieba”
(Dz 1, 2) na Górze Oliwnej, stamtąd bowiem apostołowie wrócili
do Jerozolimy po wniebowstąpieniu Pana. Zanim jednak to nastąpiło, Chrystus dawał apostołom ostatnie polecenia, na przykład
„kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”
(CDz 1, 4). Ta obietnica Ojca to przyjście Ducha Świętego: „zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,5); „gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”
(Dz 1, 8). I wtedy właśnie, „po tych słowach, uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9).
Tak więc Góra Oliwna, która była już miejscem duchowej
agonii Jezusa w Ogrójcu, jest również miejscem ostatniego kontaktu Zmartwychwstałego z niewielką grupką uczniów w chwili
wniebowstąpienia. Następuje to po zapowiedzi zesłania Ducha
Świętego, którego działanie przekształci tę grupkę w Kościół i wprowadzi ją na drogi historii. Wniebowstąpienie jest więc wydarzeniem zamykającym życie i ziemską misję Chrystusa, Pięćdziesiątnica zaś będzie pierwszym dniem życia i dziejów „Jego Ciała,
którym jest Kościół” (Kol 1, 24).
Katecheza środowa, 12 kwietnia 1989
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…
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Stacja trzynasta
Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie
światu.
Już w momencie zwiastowania Maryja doświadczyła przyjścia
Ducha Świętego. Zwiastun powiedział: „Duch Święty zstąpi na
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które
się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35) Przez to
zstąpienie Ducha Świętego Maryja została zespolona w sposób
jedyny i niepowtarzalny z tajemnicą Chrystusa. (...)
Teraz, w jerozolimskim wieczerniku, gdy przez wydarzenia
paschalne tajemnica Chrystusa na ziemi wypełniła się do końca,
Maryja znajduje się we wspólnocie uczniów, by przygotować
nowe przyjście Ducha Świętego – i nowe narodziny: narodziny
Kościoła. Ta, która sama – dzięki pełni łaski i Boskiemu macierzyństwu – jest „przybytkiem Ducha Świętego” (Lumen gentium,
53), uczestniczy w błaganiach o przyjście Parakleta: by z Jego
mocy narodziło się we wspólnocie apostolskiej to posłannictwo,
które Chrystus, przychodząc na świat, otrzymał od Ojca – wracając zaś do Ojca, przekazał je Kościołowi. (...)
Wspólnota apostolska potrzebowała Jej obecności i potrzebowała tego „trwania na modlitwie” wspólnie z Nią, Matką Pana.
W tej modlitwie z Maryją wyraziło się szczególne pośrednictwo
zrodzone z pełni darów Ducha Świętego. Oto Oblubienica Ducha
Świętego, Maryja, wstawiała się o Jego przyjście: o zstąpienie na
Kościół, który zrodziwszy się z boku Chrystusa przebitego na
krzyżu, miał teraz objawić się światu.
Katecheza środowa, 28 czerwca 1989
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– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Wesel się, Królowo miła,
Bo Ten, któregoś zrodziła,
Zmartwychwstał, Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja!

Stacja czternasta
Zesłanie Ducha Świętego
– Kłaniamy Ci się, zmartwychwstały Chryste i błogosławimy
Ciebie.
– Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Pierwszymi, którzy doznają owoców Chrystusowego zmartwychwstania w dniu Pięćdziesiątnicy, są apostołowie zgromadzeni w jerozolimskim wieczerniku wespół z Maryją, Matką
Chrystusa, oraz innymi uczniami Pana spośród mężczyzn i kobiet.
Pięćdziesiątnica jest dla nich dniem zmartwychwstania –
czyli nowego życia – w Duchu Świętym. To zmartwychwstanie
duchowe odczytujemy na podstawie procesu, jaki dokonał się
w apostołach od piątku męki Chrystusa poprzez niedzielę paschalną aż po niedzielę Pięćdziesiątnicy. Uwięzienie Mistrza, Jego
hańbiąca śmierć na krzyżu była dla nich straszliwym duchowym
ciosem, z którego niełatwo przychodziło im się otrząsnąć. Wieść
o zmartwychwstaniu, a nawet spotkania ze Zmartwychwstałym
napotykały u nich na trudności i opory. Ewangelie notują to
wielokrotnie: „Nie chcieli wierzyć” (Mk 16, 11), „wątpili” (Mt 28,
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17). Sam Chrystus mówi do nich z łagodnym wyrzutem: „Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych
sercach?” (Łk 24, 38). Przekonuje ich o swojej tożsamości, przekonuje, że nie jest zjawą ani duchem, ale ma ciało, spożywa nawet
pokarm na ich oczach.
Wydarzenie Pięćdziesiątnicy przełamuje w sercach uczniów
tę postawę nieufności: prawda Chrystusowego zmartwychwstania przenika ich umysły i wolę. Zaprawdę: strumienie wody żywej
popłynęły z ich wnętrza.
Katecheza środowa, 22 lipca 1989
– Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
– Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstan jest…

Zakończenie
(Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)
– Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego
Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do prawdziwego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś uwolnił nas
od grzechu i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego, przez Chrystusa, Pana naszego.
–Amen.
– A teraz pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się grzechu,
aby żyć w wolności dziecka Bożego?
– Wyrzekam się.
– Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię
grzech nie opanował?
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– Wyrzekam się.
– Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
– Wyrzekam się.
– Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi?
– Wierzę.
– Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana
naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
– Wierzę.
– Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
– Wierzę.
– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
–Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Przyjmijmy paschalną wiarę i radość, jaka z niej płynie, modląc się słowami hymnu Kościoła Wschodniego: „Wszystkie rzeczy zostają opromienione Twoim zmartwychwstaniem, o Panie,
a raj otwiera się na nowo. Całe stworzenie Cię błogosławi, a każdy dzień jest hymnem dla Ciebie. Uwielbiam moc Ojca i Syna,
wychwalam władzę Ducha Świętego, Bóstwa niepodzielnego, nie
stworzonego, Trójcy współistotnej, która króluje na wieki wieków” (Kanon paschalny Św. Jana Damasceńskiego).
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Katecheza środowa, 10 maja 2000
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wiwieków.
Amen.

BEATYFIKACJA KSIĘDZA PRYMASA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Józef Placha
Świętość zakotwiczona w Laskach

N

a temat życiorysu księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego
wiele już napisano, a zapewne w związku ze zbliżającą się
uroczystością beatyfikacji w dniu 7 czerwca br. w Warszawie,
ukaże się sporo publikacji przybliżających nam sylwetkę tego
Sługi Bożego. Dlatego w niniejszym materiale pominiemy wiele
wątków biograficznych oraz bardzo szerokich horyzontów działań duszpasterskich - w skali zarówno Kościoła w Polsce, jak
i w wymiarze Kościoła Powszechnego. Zatrzymamy się jedynie
na tych obszarach, które bezpośrednio związane są z Laskami.
Sądzę jednak, że nawet samo tylko przyjrzenie się tym niektórym
fragmentom z życiorysu Prymasa Tysiąclecia wystarczy, by uznać
jego wyjątkowe dokonania, przybliżające go do świętości, mimo
że niektórym wydawał się zbyt wyniosły, a nawet nieprzystępny,
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co było z pewnością tylko subiektywną i zewnętrzną otoczką, pod
którą kryła się ogromna wrażliwość połączona z wielką mądrością i autentyczną ojcowską dobrocią.
* * *
Jako kleryk we włocławskim seminarium zetknął się z księdzem Władysławem Korniłowiczem, nazywanym później Ojcem
duchowym Dzieła Lasek; był on tam wykładowcą liturgii w 1920
roku. Kontakty tych dwóch osób na długo zaowocowały piękną
przyjaźnią, która jeszcze bardziej dojrzała podczas studiów księdza Wyszyńskiego na KUL-u w Lublinie, gdzie ksiądz Korniłowicz w tym czasie był dyrektorem konwiktu studentów.
Dopiero po 1930 roku, gdy ks. W. Korniłoicz przeniósł się na
stałe do Lasek, kontakty te jakby uległy zmniejszeniu, ale nigdy
nie ustały. Co więcej, podczas okupacji nabrały pełniejszego wyrazu. Przede wszystkim ksiądz Stefan Wyszyński był świadkiem,
a jednocześnie pilnym uczniem „ojcostwa”, doświadczając go
i przyglądając się z bliska ojcostwu księdza W. Korniłowicza.
W związku z tym wspomina: „Nie znajdę w swych myślach lepszego wyrazu dla zwięźlejszej charakterystyki księdza Korniłowicza. Dla wielkiej gromady ludzi był to przede wszystkim Ojciec.
Na to miano wszyscy, którzy go bliżej znali, się zgodzą. Ojcem
był tak bardzo, że to miano rozciągało się na wszystkie niemal
jego działania i prace. Ojcostwo swe zaczynał zazwyczaj w konfesjonale: od tej chwili dla penitenta przestawał być tylko „księdzem”. Inne miano raziło wprost swą obcością. (…) Ojcostwo
księdza Korniłowicza miało cechy wybitnie nadprzyrodzone.
Rodził ludzi dla Boga, a gdy raz ich pozyskał, już nie był obojętny na wszystkie, nieraz nawet najdrobniejsze sprawy swych duchowych dzieci. Łatwo zacierały się tu granice. Znikały formy
„pan” czy „pani”, „siostra” czy „ksiądz”. Pośrednia bezosobowość
szybko ustępowała bezpośredniemu – „dziecko moje”. I wtedy
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czuło się z radością i ulgą, że tak jest najprościej, najświetniej i najwłaściwiej. Był ojcem dla sióstr franciszkanek służebnic Krzyża,
dla gromadki dzieci tercjarskich, dla kółka tomistycznego, dla
dziatwy ociemniałej, dla rzeszy studenckiej, dla mnóstwa konwertytów, dla ochrzczonych przezeń Żydów, dla księży akademików lubelskich, dla tych wszystkich, wśród których pracował i którzy przez Ojca posługę ujrzeli Boga. Dla tej gromady nazwisko
Ojca niemal nie istniało. Było niepotrzebne”1
We wrześniu 1939 roku ksiądz Stefan Wyszyński znalazł
schronienie w placówce Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Żułowie oraz w Kozłówce – w posiadłości rodziny Zamoyskich.
Razem z księdzem Korniłowiczem prowadzili wykłady dla przebywających tam sióstr, podopiecznych i pracowników z ośrodka
w Laskach. Ks. Stefan Wyszyński dzielił się ze słuchaczami wiedzą
z zakresu prawa kanonicznego i katolickiej nauki społecznej,
a także wspólnie czytano dzieła św. Tomasza z Akwinu, co w tamtym środowisku było nazywane „akademią kozłowiecką”.
W 1973 roku tamte czasy ks. Prymas tak wspomina: „Nie ma
już tutaj siostry Teresy Landy, ale pamiętam jeszcze nasze wspólne »lektury« w Kozłówce i Żułowie (…) Prowadziliśmy wtedy
niekończące się dyskusje tomistyczne. Ojciec kazał nam czytać,
a myśmy się wypowiadali. Dyskusje były zawzięte. Niekiedy powstawała wątpliwość, gdzie co znaleźć. Na szczęście Ojciec miał
własne wydanie Summy – opera omnia, które stoi dziś w bibliotece. Jeśli zaistniała dyskusja, zawsze znajdował odpowiedni tekst
(…). Świetnie się orientował. Nieraz – jak mówiliśmy – jedną
ręką odmawiał brewiarz, a drugą wskazywał właściwy tom”2.
1
s. Rut Wosiek FSK, Ksiądz Władysław Korniłowicz. Kapłan wśród ludzi,
Zgromadzenie Franciszkanek Służebnic Krzyża, Laski-Warszawa 2009, s.
133–134.
2
Ks. Prymas Stefan Wyszyński, Boża ekonomia Lasek, przemówienie w Laskach
16.XII.1973 r. mps Archiwum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Józef Placha – Świętość zakotwiczona w Laskach

47

We wrześniu 1942 roku ks. Stefan Wyszyński został zaproszony przez matkę Czacką i ks. Korniłowicza do Lasek. Siostra
Wacława wspomina: „Opieka duchowa Księdza Profesora wnosiła spokój i równowagę, była oparciem dla wielu osób w zakładzie i okolicy (…) W tych dziwnych czasach zdarzało się, że
wszyscy mężczyźni z domu znikali – zostawał Ksiądz Profesor
i dodawał nam ducha (…), udzielał innym swego pokoju”3.
Podczas lekcji religii dla młodzieży niewidomej ze szkoły
zawodowej imponował wszystkim punktualnością i spokojem,
o czym wspomina jeden z uczniów (Adolf Szyszko): „Jego spokój
(…) oraz osobista odwaga przyczyniały się do utrzymania porządku i zapobiegały w dużym stopniu przeniesieniu się lęku na
wychowanków”4.
Alicja Gościmska była pod wielkim wrażeniem jego wiedzy,
którą dzielił się chętnie, a także prostoty bycia i otwartości na
podstawowe ludzkie potrzeby: „Ks. Profesor prowadził w ciągu
dwóch lat cotygodniowe wykłady o zasadach spółdzielczości dla
niewidomych uczniów z najstarszych klas szkoły zawodowej.
Przygotowywał zawodowo przyszłych założycieli Lubelskiej
Szkoły Niewidomych.
Do Księdza Profesora garnęli się ludzie prości. Wydeptał wiele ścieżek do chorych, starych, opuszczonych. Wiele rodzin ze
wsi Laski i Sieraków wspomina po dziś dzień wizyty ks. Wyszyńskiego. Garnęli się również do niego pracownicy umysłowi – dla
niektórych stał się przewodnikiem duchowym. Nieraz zapraszał
pracowników świeckich do wspólnego odmawiania brewiarza
(…), ci którzy znali go na co dzień, stykali się wielokrotnie z do3
s. Wacława (Elia Iwaszkiewicz), Laski czasu wojny, „Tygodnik Powszechny”
nr 31, 1978. Za: A. Gościmska, R. Kamiński, Laski w czasie okupacji 1939–
1945, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1978, s. 58.
4
W: s. Vianneya (Jadwiga Szachno), Ksiądz profesor Stefan Wyszyński, kapłan
Lasek, „Ateneum Kapłańskie” 1981 IX/X, t. 97, z. 2. Za: A. Gościmska,
R. Kamiński, dz. cyt., s. 59.
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wodami współczucia, serdecznej troski, delikatności wrażliwej
na potrzeby bliźniego. Zauważywszy, że ktoś z pracowników nie
ma na zimę żadnego obuwia prócz kaloszy – natychmiast obdarował go swymi butami”5. I dalej wspomina A. Gościmska: „Pracownicy, którzy nosili Księdzu posiłki, wodę, palili w piecu w jego
pokoju (Stanisław Wrzeszcz i Bronisław Kruczko), wspominają
z radością te obowiązki, dzięki którym mieli okazję bliższego
kontaktu z Księdzem Profesorem. Gdy przychodzili, odrywał się
od pracy i nie żałował czasu na rozmowę. Zarówno oni, jak i siostry, które nieraz sprzątały u Ks. Profesora, byli zbudowani wielkim porządkiem, jaki utrzymywał w szafie, na biurku, w całym
pokoju. W każdą sobotę sam sprzątał pokój, aby nie dodawać
pracy nikomu w tym i tak przeładowanym zajęciami dniu tygodnia. Wielki jego szacunek dla każdej pracy wyrażał się nie tylko
w tym, co głosił i pisał, lecz w konkretnym codziennym postępowaniu; wobec konieczności noszenia wody ze studni miał
w ciągu dnia nieco wody w miednicy do mycia rąk, wody tej nie
pozwalał wylewać. Jedna z sióstr pamięta i wspomina Ks. Profesora wytrzepującego wycieraczkę leżącą przed kaplicą czy przed
„hotelikiem”. Pracę sióstr szczególnie szanował, co nieczęsto się
zdarza”6.
„Ks. Profesor – wspomina dalej A. Gościmska – wielokrotnie
zmieniał miejsce zamieszkania w Laskach, przenoszono go z pokoi większych do coraz mniejszych, zawsze bardzo ubogo umeblowanych. Poddawał się temu z całą pokorą człowieka oderwanego od spraw materialnych. Tak samo odnosił się do podawanych
mu posiłków”7.
Ksiądz Stefan Wyszyński zaangażował się także w ruch oporu jako zaprzysiężony członek AK o pseudonimie „Radwan”;
W ramach pełnienia funkcji kapelana wojskowego okręgu ŻoliA. Gościmska. R. Kamiński, dz. cyt., s. 59–60.
Tamże, s. 60.
7
Tamże.
5
6
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borz-Kampinos czynnie wykazywał się patriotycznym poczuciem
obrony polskiej racji stanu. „Był w bliskim kontakcie – jak informuje A. Gościmska – z grupą miejscowych akowców. Gdy szli
na niebezpieczną wyprawę, organizował w ich intencji nocne
adoracje w kaplicy. Modlitwy przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem rozpoczynał wtedy słowami: Dzieci, przystępujemy
do akcji. Partyzanci przychodzili dziękować mu za „udaną akcję”.
Dla personelu Ks. Profesor organizował różnego typu spotkania, wygłaszał na przykład cykl pogadanek historycznych na
temat przynależności do Polski prastarych piastowskich Ziem
Zachodnich oraz Prus Wschodnich. Podkreślał z mocą, że prędzej czy później Polska wejdzie w posiadanie tych ziem. Wywierało to ogromne wrażenie na słuchaczach, dodawało otuchy.
W jadalni „hoteliku” wisiała mapa służąca prelegentowi do ilustrowania wykładu”8.
Można z całą pewnością powiedzieć, że ks. Stefan Wyszyński
już wówczas ściśle utożsamiał się z korzeniami Dzieła Lasek;
wyczuwało się od samego początku istnienia Dzieła rękę Bożej
Opatrzności, a ludzie odpowiedzialni za jego rozwój i współpracownicy powoli dorastali do najgłębiej rozumianej świętości.
Najlepiej oddają tę kwestię słowa A. Gościmskiej: „W tych wyjątkowych czasach Ks. Profesor szybko a głęboko wrósł w środowisko Laskowskie. Stał się niebawem umiłowanym przez wszystkich
członkiem społeczności zakładu. Miał wielką cześć i podziw dla
matki Czackiej, wraz z nią i kierownictwem zakładu współtworzył atmosferę ówczesnych Lasek”9.
Podkreślił to w sposób jeszcze bardziej dobitny we wspomnieniu podczas uroczystości z okazji 50-cio lecia istnienia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w roku 1973, nawiązując do dramatycznych dni Powstania Warszawskiego: „Był to moment,
który odsłonił nam nowe oblicze matki Róży Czackiej. (…) Pa8
9

Tamże, s. 61.
Tamże, s. 62.
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miętam wieczór, gdy jako kapelan rejonowy AK poświęcałem
tutaj szpitalik powstańczy. Była godzina 11 wieczorem. Jeszcze
nie bardzo wiedzieliśmy, kiedy powstanie wybuchnie. (…) Patrzyłem wtedy na Matkę i myślałem sobie, skąd w tej kobiecie
taka odwaga, żeby wystawiać dzieło na wszelkie niebezpieczeństwa związane z czynnym zaangażowaniem się w powstanie. Nie
był to bowiem tylko szpital, był tutaj i ośrodek aprowizacyjny,
i łączniczki, i szpital cywilny, i wiele innych rzeczy. (…) Matka
(…) uważała, że trzeba okazać postawę mężną, bo tego wymaga
w tej chwili cały świat. Taką mi dała odpowiedź, gdy projektowałem, abyśmy zajęli się tylko rannymi z frontu. Odsłonił mi się
wtedy zupełnie nowy obraz człowieka (…). I taką postać, taką
osobowość widzę do tej pory. Było w niej coś z Traugutta”10.
Jak bardzo duży wpływ miał ksiądz Stefan Wyszyński na rannych leżących w szpitaliku Laskowskim, obrazuje następujące
wspomnienie Księdza Prymasa: „ Jurek miał lat dziewiętnaście.
Padł w walce o lotnisko bielańskie. Miał operację, tzw resekcję
jelit, wszyscy wiedzieliśmy, że ten młody, piękny chłopiec umrze
(…), Jurek był grymaśny (…). Nikt nie mógł sobie z nim dać rady.
Poszedłem do niego i mówię: - Jurek, byłeś taki odważny, walczyłeś na froncie (…), a tutaj nikt z tobą wytrzymać nie może.
– A, bo, proszę księdza, mnie się już sprzykrzyło leżeć, ja chciałbym iść na front. – Jurek, pójdziesz niedługo na front do Matki
Bożej. Zastanowił się, uspokoił. To była połowa sierpnia (…). Po
jakimś czasie zapomniałem trochę o nim, bo rannych było dużo
i trzeba było biegać od jednego szpitala do drugiego. Któregoś
dnia siostra mówi: - Proszę księdza, Jurek jest znowu nieznośny.
– Dobrze, przyjdę do niego. Przychodzę: - Jurek, znowu jesteś
nieznośny. – Proszę księdza, bo ksiądz powiedział, że ja będę
10
Ks. Prymas Stefan Wyszyński, Boża ekonomia Lasek, przemówienie
w Laskach z 16.XII. 1973 r. mps, Archiwum Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi. Za: A. Gościmska, R. Kamiński, dz. cyt., s. 70. .
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Matki Bożej. A za dwa dni święto Matki Bożej (8 września), ja
nie zdążę (…), jeszcze jestem taki silny.
Mówię mu: - Jurek, nie bój się, zdążysz (…). – Uspokoił się
i rzeczywiście w wigilię Narodzenia Matki Bożej, 7 września,
spokojnie, cicho umarł11.
Warto w tym miejscu wykorzystać jeszcze dwa fragmenty
z relacji Alicji Gościmskiej umieszczone w książce „Laski w czasie okupacji 1939–1945”. Pierwszy dotyczy przedziwnego przesłania za pomocą siły wiatru, czego świadkiem był ks. Stefan
Wyszyński, a drugi - już po upadku Powstania – jest niemal proroczą zapowiedzią tego, co stanie się w dalszej perspektywie wyniszczającej machiny wojennej; tym bardziej ów proroczy głos
godny jest naszej uwagi, ponieważ został wypowiedziany przez
żołnierzy niemieckich. Oto poniżej zapowiedziane fragmenty.
„Już pod koniec powstania, idąc przez las, zobaczył (ks. S. Wyszyński – przyp. J.P.) stertę spopielonych kart przyniesionych
przez wiatr.
Na jednej z nich został niedopalony środek, na nim zaś słowa;
«będziesz miłował». Ks. Wyszyński zaniósł to na dłoni do kaplicy, pokazał siostrom i powiedział: Nic droższego nie mogła nam
przysłać ginąca Stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy
do nas i do całego świata. Apel i testament… «będziesz miłowł»”12.
I drugi fragment: „Po upadku Powstania – wspomina
ks. S. Wyszyński – oficerowie niemieccy wybrali się do Warszawy.
Po ich powrocie akurat przyszedłem tutaj (do kaplicy w Domu
Rekolekcyjnym w Laskach – przyp. J.P.) po Najświętszy Sakrament dla chorych. Gdy wchodziłem, zatrzymali mnie. Cała groKs. kard. Stefan Wyszyński, teczka: Powstanie Warszawskie, Archiwum
Prymasowskiego Instytutu Ślubów Narodu w Warszawie. Za: A. Gościmska,
R. Kamiński, dz. czyt. s. 70–71..
12
Życiorys kard. Stefana Wyszyńskiego, teczka: Powstanie Warszawskie,
Archiwum Prymasowskiego Instytutu Ślubów Narodu. Za: A. Gościmska,
R. Kamiński, dz. cyt, s. 92.
11
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madka młodych ludzi. Jeden z nich wyciąga fotografię i pokazuje mi. Patrzę, na bruku przed kościołem Świętego Krzyża leży
posąg Chrystusa wyrwany z cokołu. Zdjęcie to było zrobione od
strony Kopernika. Ręka Chrystusa pokazywała na cokół z napisem Sursum Corda. Pokazali mi tę fotografię, pokiwali głowami
i powiedzieli: Ist noch Polen nich verloren, Sursum Corda. To było
bardzo ciekawe! Im się to wydawało ważne Jeszcze Polska nie
zginęła i Sursum Corda. Nie dali mi tej fotografii, i tak dobrze, że
mi ją pokazali. Pokiwali głowami, „zaszczycili” mnie swoimi
biletami wizytowymi, uśmiechali się. Ale to było zdumiewające
wrażenie, radość! Oni widzieli, że to są jakieś signa Dei”13.
* * *
Owe znaki Boże wiele jeszcze razy – choćby w takich dramatycznych wydarzeniach, jak lata uwięzienia Księdza Prymasa
(1953–1956) czy pojednawczy jego głos w sierpniu 1980 roku,
gdy rodziła się w Polsce „Solidarność” – to również wyraźne
znaki jego świętości, które w dużej mierze zakotwiczone zostały
w Dziele Lasek. Są to znaki-drogowskazy nie tylko historyczne,
ale także na teraz i na przyszłość; dla tych wszystkich, którzy
w taki czy inny sposób zetknęli się już z niezwykłą zwyczajnością
tego miejsca, czy też będą usiłowali tutaj „zobaczyć” choćby tylko ślady świętości czcigodnego Sługi Bożego księdza kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Jego wielkość – jak się wydaje – w dużym
stopniu dojrzewała u boku równie czcigodnych Sług Bożych:
Matki Elżbiety Róży Czackiej i księdza Władysława Korniłowicza.

13
S. kard. Wyszyński, Kamienie wołać będą, Warszawa 1984, s. 84. Za:
A. Gościmska, R. Kamiński, dz. cyt. s. 109.

SPOTKANIE Z BISKUPEM
KAZIMIERZEM ROMANIUKIEM
Władysław Gołąb

Wypróbowana przyjaźń

W

prawdzie uroczystość św. Kazimierza przypada na dzień
4 marca, to już w sobotę 29 lutego br. złożyliśmy wizytę
imieninową ks. Kazimierzowi Romaniukowi, biskupowi seniorowi
dla diecezji Warszawsko Praskiej. W spotkaniu wzięli udział: siostra Radosława Podgórska – przełożona generalna Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w latach 2013–2019, ks.
prałat Kazimierz Olszewski, Władysław Gołąb – prezes honorowy
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wraz z małżonką Justyną.
Ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk wiosną ubiegłego roku
przeżył udar, który w znacznym stopniu unieruchomił go w łóżku, ale ciągle korzysta z zabiegów rehabilitanta i – jak nam po-
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wiedział - zamierza jeszcze w tym roku odwiedzić Laski. Jednak,
jak twierdzi, „wszystko jest w rękach Boga”.
Spotkanie było urocze. Ksiądz Biskup w doskonałym humorze. Wspominaliśmy dawne czasy. Nasz Solenizant 21 sierpnia
skończy 93 lata. Ma wspaniałą pamięć i ciągle twórczo pracuje.
Jest chyba najpłodniejszym naukowo polskim biskupem. Wydał
ponad 70 pozycji książkowych, w tym przetłumaczył Stary i Nowy
Testament. Jest to osiągnięcie porównywalne z dziełem ks. Jakuba Wujka. Na pożegnanie wręczył nam dwie ostatnio wydane
pozycje: „Pobożne życzenia” – wydanie drugie zmienione, rok
wydania 2019 r. – oraz „Myśli nie tylko niebiblijne – część piąta”
– wydanie 2020 r.
Biskup Romaniuk z Laskami związany jest od przeszło 70
lat. W latach czterdziestych jako kleryk odwiedzał Antoniego
Marylskiego, aby pogłębiać swoją wiedzę filozoficzną. Przypomnijmy, że na pogrzebie ks. Antoniego Marylskiego ks. Prymas
Stefan Wyszyński nazwał Marylskiego jednym z najwybitniejszych polskich znawców tomizmu. Dwudziestoczteroletni kleryk Kazimierz Romaniuk został wyświęcony na kapłana w dniu
16 grudnia 1951 r. przez ks. Prymasa Wyszyńskiego; miał już
za sobą studia na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu teologii katolickiej. W roku 1956 wyjechał na dwa lata do Rzymu,
gdzie studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym. W 1959 r.
wyjechał na kolejne lata do Jerozolimy. W 1961 r. doktoryzował
się z nauk biblijnych. Po pięciu latach habilitował się, a w 1969
r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i dwa lata później
profesora zwyczajnego. Przez cały ten okres udzielał się jako
wykładowca między innymi: w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, na Wydziale
Teologicznym Towarzystwa Jezusowego „Bobolanum” i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukoronowaniem działalności pedagogicznej było przyjęcie na prośbę ks. Prymasa Ste-
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fana Wyszyńskiego funkcji rektora Wyższego Metropolitarnego
Seminarium Duchownego w Warszawie. Z funkcji tej zrezygnował w lutym 1982 r., gdy otrzymał nominację na biskupa pomocniczego warszawskiego. Z tym momentem włączył się ofiarnie w prace Episkopatu.
W 1992 r. został powołany na biskupa diecezjalnego nowej
Diecezji Warszawsko Praskiej. Ingres do katedry św. Floriana
miał miejsce 12 kwietnia 1992 r. Za dewizę biskupią przyjął wezwanie „In te confido”, czyli „Ufam Tobie”. Z funkcji zarządcy
diecezją ustąpił po osiągnięciu 75. roku życia.
Od początku swojej działalności naukowo-pedagogicznej nadal utrzymywał stały kontakt z Seminarium.
Kiedyś, odwiedziwszy mnie w Laskach, opowiedział anegdotyczną historię z działalności seminaryjnej. Antoni Marylski uzyskał święcenia kapłańskie w 1971 r. Za zgodą ks. Prymasa studia
seminaryjne odbył indywidualnie. Kiedyś zgłosił się na egzamin
do ks. prof. Romaniuka, który tak wspominał to wydarzenie: „Nie
wiem kto z nas miał większą tremę: czy kleryk, czy też egzaminator”. Antoni Marylski dla młodego Romaniuka był po prostu
mistrzem i wychowawcą, a tu przyszło mu egzaminować dawnego mistrza. Warto w tym miejscu dodać, że ksiądz biskup Romaniuk ma ogromne poczucie humoru, gdyż nie musiał mówić
o tym.
Biskup Kazimierz Romaniuk jest członkiem Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi od kwietnia 1954 r. Jak sprawdziłem,
jest to najstarszy stażem członek Towarzystwa i najhojniejszym
darczyńcą Dzieła Lasek. W ostatnich latach wszystkie tantiemy
z bogatej twórczości pisarskiej przeznaczał na Laski. Robił to
z ogromną skromnością. Przychodził do mnie, gdy pełniłem
funkcję prezesa Towarzystwa i wręczał paczkę banknotów. Gdy
pytałem, na co ma to być przeznaczone, odpowiadał z uśmiechem: „Wy lepiej wiecie, co jest najbardziej ważne i najpil
niejsze”.
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Przetłumaczone przez siebie Pismo Święte, czyli tzw. „Biblię
Praską” nagrał na płyty i jeden komplet nam przekazał, aby mogły z niego korzystać nasze dzieci.
4 marca w Laskach modliliśmy się w intencji ks. bp. Kazimierza Romaniuka, aby Dobry Bóg przywrócił mu zdrowie. Jest
wspaniałym przykładem świętego kapłana, a dziś takich kapłanów jest nam bardzo potrzeba.
Życzenia imieninowe już Waszej Ekscelencji złożyliśmy, a dziś
życzymy radosnego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech w sercu Księdza Biskupa zabrzmi radosne Alleluja!

ROZWAżANIA
ks. Edward Engelbrecht
Błogosławieni pokój wprowadzający,
albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi (Mt 5,9).

Błogosławieństwo zgody i umiarkowania

E

razm z Rotterdamu (1467–1536) w swojej książce „Querela
Pacis” (Skarga Pokoju) napisał o „Ojcze nasz” żołnierza. Jest
to wypowiedź człowieka, który pragnął poskromić styl życia tych,
którzy dążąc do pokoju, bardziej kochają siebie niż Chrystusa.
Jakie są tego rezultaty?
„Jak żołnierz podczas Mszy polowych może się modlić »Ojcze
nasz«,? Bezwstydny zarozumialcze. Masz odwagę wzywać Boga,
naszego Ojca, podczas gdy bratu przykładasz nóż do gardła?
»Święć się Imię Twoje«,. Czy z Imię Boże może być głębiej wdeptane w błoto, niż przez wzajemne bitwy? »Bądź wola Twoja, jako
w niebie, tak i na ziemi«,. Bóg pragnie pokoju, a czy ty nie zmierzasz ku wojnie?
Prosisz naszego Ojca o chleb powszedni, a czy mimo to nie
tratujesz i nie palisz zboża twoich braci, bo wolisz zginąć nędznie,
niż żeby oni mieli z niego pożytek?
Jakim prawem modlisz się: »I odpuść nam nasze winy«, podczas, gdy sam sposobisz się do bratobójczej walki? Chcesz przez
modlitwy oddalić od siebie niebezpieczeństwo pokusy, a czy nie
starasz się z narażeniem własnego życia, usidlić brata? Czy nie
pragniesz być zbawiony od zła, na które narażasz swego brata?”14.

Za: Ladislaus Boros, Doświadczenie Boga, Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 1983, s. 89–90.

14
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Pomimo wielu przeciwności, nigdy Erazma z Rotterdamu nie
opuszczał optymizm. Wierzył, że moc pokoju, który jest wspierany dłońmi Boga, wcześniej czy później wyda swoje błogosławione owoce.
Przez życie Erazma przetoczył się spór między Marcinem
Lutrem (1483–1546), a papieżem Hadrianem VI. Jeden i drugi
prosili o radę w przezwyciężeniu niezgody między sobą.
Rada była prosta: należy otoczyć się dobrymi i bezstronnymi
ludźmi, którzy szukają w sporze tego, co łączy, a nie tego, co dzieli.
Niestety. Z czasem spór jeszcze bardziej się zaognił i doprowadził w końcu do podziału Kościoła Katolickiego na Kościół
Rzymsko-katolicki i Protestancki.
Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że wieloletnie wysiłki ekumeniczne, po obu stronach, niewiele przybliżyły te wspólnoty religijne do siebie… Szkoda!
Obecnie nasze refleksje o pokoju przenosimy na grunt biblijny. Tam słowo „pokój” oznacza dużo więcej, aniżeli brak wojny
(por. greckie „eirene” i łacińskie „pax”). Biblijne „szalom” oznacza sumę dóbr przyrodzonych i nadprzyrodzonych, które Bóg
zsyła człowiekowi dla jego dobra duchowego i fizycznego. Taki
pokój otwiera człowieka na Boga. Pomaga też umiejętnie rozwiązywać trudne problemy życiowe.
W istocie, tylko ten może być silny darem pokoju, kto żyje
blisko Boga („z łaski bożej jestem tym, czym jestem” – św. Paweł).
Zauważmy, że w człowieku pokoju jest wielka siła, która tworzy jaśniejącą przestrzeń wokół niego. Tacy ludzie wykonują to,
co czyni sam Bóg-Czlowiek („Książę Pokoju” –
Iż 9,5).
Człowiek stale marzy o niebie, o świecie lepszym, niż ten, na
którym żyje, cierpi, umiera i kocha.
Początkiem tego lepszego świata jest Jezus-Pokój. Wieczny
Byt, który w ciemnościach życia niesie nam boską doskonałość:

ks. Piotr Buczkowski – Boży warkoczyk – kosmyk światła wiary
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Pokój – przeobrażający każdego, kto tylko pozwoli Mu dać się
przeniknąć Jego Łaską.
A zatem:
Błogosławieni pokój wprowadzający, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
ks. Piotr Buczkowski

K

Boży warkoczyk – kosmyk światła wiary

ażdy warkocz to splot trzech kosmyków włosów w jedną
całość. Dobrze zapleciony robi wrażenie porządku. Co on
ma wspólnego z Panem Bogiem? Czy cnoty Boskie: Wiara, Nadzieja i Miłość nie są też pięknym splotem, który można porównać do warkoczyka? Są łaską i darem Bożym, które musimy każdego dnia w ogromnym trudzie pielęgnować.
W jaki sposób odnaleźć kosmyk światła wiary? Pamiętam
z dzieciństwa, jak godzinami potrafiłem siedzieć w oknie i obserwować ulicę, na której znajdowały się gazowe latarnie. Szczególnie interesujący był zmierzch. Ulica zaczęła tonąc w ciemnościach, wydawała się bardzo nieprzyjazna i smutna. Pojawiał się
wtedy na rowerze latarnik, który długim kijem otwierał zawory
tych lamp. One powoli rozświetlały ulicę ciepłym delikatnym
światłem, która stawała się bardziej przyjazna. W ciągu dnia w takiej gazowej latarni był widoczny maleńki delikatny płomyk jakby dopalającej się zapałki. Czasami zdarzało się, że on gasł. Pojawiał się wtedy latarnik z ogromną drabiną i starannie czyścił to
źródło światła, by stało się otuchą dla ludzi wędrujących w mrokach nocy.
Papież Franciszek w Encyklice „Lumen Fidei” – „Światło Wiary” naucza: tym wyrażeniem tradycja Kościoła nazwała wielki dar
przyniesiony przez Jezusa, który tak oto przedstawia się w Ewangelii św. Jana: «Ja przyszedłem na świat, jako światłość, aby nikt,
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kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności». To światło następnie przekazywali apostołowie, głosząc Ewangelię.
W sakramencie chrztu został rozniecony delikatny płomyczek
wiary w naszych sercach. Rodzice i chrzestni są szczególnie powołani do rozpalenia światła wiary w życiu swego dziecka. Kościół
ma za zadanie tylko ich wspomagać w tym trudnym powołaniu.
W dorosłym życiu każdy z nas musi stać się takim latarnikiem
troszczącym się o światło swojej wiary. Pomocne są w tym sakramenty Kościoła. Są one niejako paliwem do podtrzymywania tego
płomienia wiary. Dlatego moim zadaniem jest regularne przystępowanie do nich, a szczególnie do sakramentu pokuty oczyszczającego klosz serca z brudów popełnionych grzechów, by następnie
karmić się Eucharystią, która jest paliwem rozniecającym w naszych sercach płomień prawdziwej i żywej wiary.
Czy pamiętam tę osobę, która pierwsza rozpalała w moim
sercu płomień wiary? Może to byli rodzice, dziadkowie czy koś
inny.
Moim marzeniem jest to, by być takim latarnikiem rozpalającym w sercach spotkanych ludzi przepiękny płomień wiary.
Wiem jedno, że jeżeli nie rozpalimy płomienia wiary w kosmyku
naszego życia, to na pewno nie odnajdziemy tych dwóch brakujących kosmyków: Nadziei i Miłości Bożej.

z notatnika
Maciej Jakubowski

W

Trzykroć Święty

szyscy znamy śpiewane w naszych kościołach suplikacje
rozpoczynające się inwokacją: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami!”
Dopiero od niedawna wiem, jakie jest pochodzenie tej inwokacji. To fraza Trisagionu (gr. Triságios – ‘trzykroć święty’), mocnego i pięknego w swej prostocie, nawiązującego do „śpiewu
aniołów” starożytnego hymnu na cześć Boga Trójjedynego (Iz.
6,2–3; Ap.4,8); a równocześnie to modlitwa błagania i ufności.
Hymn powstał prawdopodobnie w kręgu kultury greckiej,
a upowszechnił się w Kościele wschodnim i zachodnim. Mnisi
– nie wiem czy wszyscy – śpiewają go parokrotnie w ciągu dnia.
Kto bywa na przykład we Wspólnotach Jerozolimskich wie o tym
dobrze. Warto posłuchać nagrań zwłaszcza w języku greckim
(Agios o Theos, Agios ischyros, Agios athanatos, eleison imas) albo
cerkiewnosłowiańskim (Swiatyj Boże, Swiatyj Krepkij, Swiatyj
Besmiertnyj, pomiłuj nas). Po polsku też brzmi pięknie (warto
posłuchać np. zespołu Jerycho).
Świeccy też mogą czuć się zaproszeni, gdyż: Trisagion jest
modlitwą uniwersalną. Może być częścią modlitwy uwielbienia,
jak również usilnie zanoszoną prośbą do Pana w trudnych sytuacjach życiowych. Jest też wezwaniem przebłagalnym i pokutnym.
W bardzo prostej formie wyraża najważniejsze Boże przymioty,
ale również, poprzez wezwanie „zmiłuj się nad nami!”, daje nadzieję na nasze nawrócenie, powstanie z grzechów i niezmierzone
Boże miłosierdzie. Można ją odmawiać praktycznie zawsze i wszędzie, podobnie jak modlitwę Jezusową” (pl.aleteia.org, 24.06.2019)
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No właśnie: zawsze i wszędzie. I wtedy gdy jest cisza, i wtedy
gdy jest ciężko, burzliwie, niebezpiecznie, a teraz tak właśnie jest.
Każdy wie. Może więc jest to chwila, która wzywa i jakby prosi
wszystkich o wołanie: Święty Boże, Święty mocny…..
Wypada tak wołać zwłaszcza teraz, w czasie Wielkiego Postu,
by móc potem bardziej radośnie i z głębi serca zaśpiewać: Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał… Zawitaj,
przybywający – Boży Synu wszechmogący. Alleluja, Alleluja!
* * *
Na koniec tej notatki wracam jeszcze do głównej myśli notatki poprzedniej, adwentowej: Hypomone! To słowo – pisał ks. Jaklewicz [GN, 46/2019] - pojawia się w Biblii wielokrotnie. Oznacza stałość, wierność, aktywne oczekiwanie na dobra, które
są nieosiągalne ludzkimi siłami. Hypomone to postawa, w której
człowiek nie opiera się na sobie czy innych, lecz pokłada ufność
w Bogu. Robi swoje i czeka w nadziei na przyjście Pana. Taką
stałość daje Bóg, a jej przykładem jest Chrystus, który „przecierpiał
krzyż” (Hbr 12, 2 – dosłownie: „wytrwał krzyż” – hypemeinen
stauron)”
Postawa wytrwałości (a może cnota?) jest teraz i będzie w najbliższym czasie szczególnie potrzebna, ale nie ta wytrwałość –
sztywna, twarda, z zaciśniętymi pięściami, ale ta, która jest siostrą
współczucia i matką nadziei, nawet pośród najtrudniejszych doświadczeń. Taka wytrwałość jest dobrem i darem. O ten dar
trzeba prosić Tego, do którego wołamy:
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny….

konferencjE w laskach
ks. Tomasz Bek

W

Co znaczy być świętym

iele teorii na temat świętości może pojawiać się w ludzkich
umysłach, wiele obfitych wyjaśnień i rozróżnień. Jednak
tego rodzaju refleksja – mimo wartości, jaką ze sobą niesie – nie
zastąpi słów Jezusa; nic bowiem bardziej pouczającego ponad
powrót do słów Zbawiciela i przyjęcie Jego sposobu przekazywania prawdy.
Nic ponad Boga – On sam wystarczy. Święta Klara z Asyżu
pisała do swej współsiostry, św. Agnieszki Praskiej: Patrz na Niego, który dla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim. Dostojna królowo, twój Oblubieniec, najpiękniejszy spośród synów ludzkich, stał się dla twego
zbawienia najlichszym z ludzi, był wzgardzony, zbity, poraniony
przez biczowanie na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu; wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się Go
naśladować. Jeśli będziesz z Nim cierpieć - przekazywała dalej
Święta z Małego San Damiano – będziesz z Nim królować; jeśli
będziesz dzielić z Nim ból, będziesz dzielić radość; jeśli będziesz
umierała z Nim na krzyżu męczeńskim, będziesz mieszkała z Nim
w niebie w chwale świętych, a imię twoje zostanie zapisane w księdze życia.
Jezus Chrystus – najprostszy i najbardziej święty – z całą
prostotą wyjaśnił ludziom, co znaczy być świętymi. Uczynił to,
ukazując błogosławieństwa – te wspaniałe osiem słów będących
drogowskazami do szczęścia. Święta Teresa z Lisieux wskazywała, że zawsze pragnęła zostać świętą, jednak zawsze stwierdzała,
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że między nią a wielkimi świętymi jest taka sama różnica, jaka
istnieje miedzy górą, której szczyt ginie w niebiosach i ciemnym
ziarnkiem piasku deptanym pod nogami przechodniów. Ale zamiast zniechęcać się, powiedziała sobie: Dobry Bóg nie mógłby
wzbudzać pragnień nie do zrealizowania, mogę więc, mimo mojej
małości, dążyć do świętości; (...) chcę znaleźć sposób pójścia do
Nieba małą drogą, bardzo prostą, bardzo krótką, małą drogą zupełnie nową. Żyjemy w wieku wynalazków, teraz nie wymaga już
wysiłku wchodzenie po stopniach schodów, u ludzi bogatych z powodzeniem zastępuje je winda. Ja także chciałabym znaleźć windę,
aby wznieść się aż do Jezusa, gdyż jestem za mała, żeby wspinać
się po stromych schodach doskonałości. Szukałam więc w świętych
księgach wskazówki... Teresa szukała i odnalazła: ...windą, która
ma wznieść mnie do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu! W tym celu
nie muszę rosnąć, wprost przeciwnie, trzeba, abym pozostała mała,
abym stawała się coraz bardziej mała.
Ewangeliczne błogosławieństwa są jakby dowodem tożsamości
chrześcijanina. Jeśli zatem ktoś z nas stawia sobie pytanie: W jaki
sposób można stać się dobrym chrześcijaninem?, to odpowiedź
może znaleźć bardzo prostą: należy realizować to, co mówi Jezus,
głosząc błogosławieństwa - nie w oderwaniu od własnej sytuacji
życiowej, od indywidualnych predyspozycji i darów, ale każdy na
swój sposób. W błogosławieństwach naszkicowane jest oblicze
Mistrza, do którego ukazywania jesteśmy powołani.
W swym pełnym wymiarze słowo „szczęśliwy” lub „błogosławiony” staje się synonimem terminu „święty”, ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, osiąga
prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. Wiemy, że realizacja
błogosławieństw nie jest czymś lekkim, ani powierzchownym.
Wręcz przeciwnie. Możemy żyć nimi tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą Swoją mocą i uwalnia od słabości egoizmu,
lenistwa czy pychy. Jednak to Jezusowe orędzie - mimo całego
trudu związanego z naśladowaniem Zbawiciela - pociąga uczniów.
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Ono wzywa do prawdziwej przemiany życia: do radykalizmu
w przyjmowaniu Ewangelii, do jasnego formułowania priorytetów, do współbrzmienia między myślą, pragnieniem i działaniem.
Niemniej świat wkrada się do ludzkich serc i prowadzi do innego stylu życia. Odkąd Pan Jezus przyszedł na ziemię – pisze Matka Elżbieta w „Dyrektorium” – ludzkość cała przez ciąg wieków
dzieli się na dwa obozy: jedni należą do Królestwa Chrystusowego,
inni należą do tzw. świata (...) Od swoich wyznawców wymaga
Pan Jezus miłości, prawdy, pokory, wyrzeczenia się siebie, bezinteresowności. W świecie króluje nienawiść (niechęć), kłamstwo, pycha, egoizm, chciwość, nie zawsze jednak otwarcie, ale tym szkodliwiej zatruwa dusze swoim jadem. Duch ten wszędzie się
wślizguje (...) Czasem niestety nawet się panoszy pod pozorem
roztropności i zastosowywania się do ducha czasu. Pan Jezus jednak wyraźnie nas uczy, że nie można dwóm panom służyć.
Pierwsze z Chrystusowych błogosławieństw mówi nam: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie”. Ewangelia zachęca nas do rozpoznania prawdy obecnej w sercach, aby zobaczyć, w czym upatrujemy bezpieczeństwa
naszego życia. Zwykle bogacz dzięki swemu majątkowi czuje się
pewnie, ale kiedy jego mienie jest zagrożone, wówczas rozpada
się sens jego życia na ziemi. Bogactwo ziemskie zatem nie zapewnia człowiekowi rzeczywistej stabilności i w pewnym sensie usypia jego czujność, wrażliwość na nieprzemijające dobro. Kiedy
serce czuje się bogate, wtedy jest bardzo zadowolone z siebie i nie
ma w nim miejsca na słowo Boże, na miłość wobec braci ani na
radość z niebiańskich darów. Zamknięcie się pośród spraw doczesnych jest zatem więzieniem, gdyż pozbawia człowieka najwspanialszych dóbr. Zauważmy zatem, że Jezus nazywa błogosławionymi nie majętnych, ale ubogich w duchu. Szczęśliwi są
ludzie o ubogich sercach, to znaczy takich, w które może wstąpić
Bóg wraz ze swoją nieustanną nowością. Być ubogim zatem, to
nie tylko potrafić dawać. To również potrafić przyjmować, po-
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nieważ tylko pokorny biedak uzna własną nędzę i poprosi dobro,
którego nie posiada.
Ubóstwo związane jest z poddaniem się woli Bożej we wszystkim i zupełnym wyrzeczenie się siebie. Nie pragnąć niczego prócz
Boga, szukać i kochać jedynie Stwórcę i Pana, ... a w Nim bliźniego, nie zajmować się sobą, unikać okazji do grzechu, nie brać pokusy za grzech, nie trwożyć się i nie niepokoić, wierzyć mocno
w potęgę łaski Bożej, dającej siły do zwalczenia pokusy, którą Bóg
dopuszcza, dając sposobność do zasługi. Duch ubóstwa – jak przekazała Matka Elżbieta – daje człowiekowi swobodę dziecka Bożego. Daje radość niezależną od braków umartwień. Daje radość i niezależność wypływające z opanowania warunków, trudności i potrzeb. Daje równowagę i spokój oparty na wierze, że Bóg w miarę
każdego opatrzy i w miarę tylko doświadczy.
Ubóstwo duchowe jest bardzo mocno związane z tak zwaną
„świętą obojętnością” proponowaną przez św. Ignacego z Loyoli,
a w której osiągamy wewnętrzną wolność. Musimy się stawać
ludźmi obojętnymi, to znaczy nie robić różnicy ...wobec wszystkich rzeczy stworzonych, jeżeli to zostało pozostawione całkowicie
swobodnej decyzji naszej wolnej woli, a nie zostało zakazane. Tak
więc chodzi o to, byśmy ze swojej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy,
życia długiego niż krótkiego; i – co za tym idzie – byśmy spośród
wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni („Ćwiczenia duchowe”).
Błogosławieństwo ubogich w duchu zachęca do życia surowego i ogołoconego. Do naśladowania Jezusa Chrystusa, który
uniżył samego siebie i „...będąc bogaty, (...) stał się ubogim”
(2 Kor 8, 9).
Drugie błogosławieństwo brzmi: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Jezus zatem jako styl życia
proponuje łagodność.
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Nie wrogość, nie wzniecanie sporów, nie podżeganie do nienawiści. Nie budowanie królestwa pychy i próżności, gdzie każdy
sądzi, że ma prawo wznosić się ponad innych, ale budowanie
prawdziwie Bożego królestwa: królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. I to właśnie czynił Jezus wraz ze swoimi uczniami
i to kontemplujemy przy Jego wjeździe do Jerozolimy. Pamiętamy
przecież słowa: „Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny,
siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy” (Mt 21, 5).
Zauważmy, że Chrystus prosząc o coś uczniów, sam najpierw
tego dokonuje.
Kiedy wzywa do modlitwy, ukazuje czas, który przeznacza na
spotkanie z Ojcem; kiedy mówi o niesieniu krzyża, sam go podejmuje, a kiedy prosi o łagodność, wskazuje na własne postępowanie: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29). Przyjrzymy
się więc „...życiu Pana Jezusa w (...) Świętej Rodzinie. Życiu, które było nacechowane prostotą, które było życiem pokornym,
ukrytym. Papież Leon XIII pisze, że ten rodzaj życia, jaki Pan
Jezus prowadził od samego początku, od samego żłóbka, w którym się w ubóstwie rodzi, powinien być właściwie przedmiotem
naszej zazdrości być tym ideałem, który człowiek sobie stawia za
cel życia” (ks. Wł. Korniłowicz). Jeśli więc żyjemy wzburzeni,
zarozumiali wobec innych, to koniec końców nie będziemy szczęśliwi. Ale jeśli ludzkie ograniczenia i wady postrzegamy z czułością i łagodnością, nie czując się jednocześnie doskonalszymi, to
naszym braciom i siostrom możemy dopomóc.
Święty Paweł wspomina o łagodności, jako o owocu Ducha
Świętego (por. Ga 5,23). Proponuje, byśmy za każdym razem,
kiedy niepokoją nas złe działania bliźniego, podeszli do niego
i napomnieli go, ale „w duchu łagodności” (Ga 6, 1). A jeśli ktoś
broni swojej wiary i przekonań, to również powinien to czynić
„z łagodnością” (por. 1P 3,16). W podobny sposób mam trakto-

68

konferencjE w laskach

wać również przeciwników – miłość nieprzyjaciół, a nie dręczenie ich własną wszechwiedzą i świętoszkowatością.
Łagodność jest wyrazem wewnętrznego ubóstwa tych, którzy swoją ufność pokładają jedynie w Bogu. W Biblii często
używa się tego samego słowa w odniesieniu do ubogich i łagodnych. Ktoś mógłby się sprzeciwić: „Jeśli będę tak łagodny, to
pomyślą, że jestem głupcem, że jestem naiwny albo słaby”. Może
tak będzie, ale pozwólmy, by inni tak pomyśleli. Lepiej być zawsze łagodnym, a spełnią się nasze największe pragnienia: cisi
posiądą ziemię, czyli zobaczą wypełnione w swoim życiu obietnice Boga. A ci, którzy są twardego karku, potrzebują podjąć
trud nauki bycia wolnym, godzenia własnej wolności z posłuszeństwem Bogu. Pamiętamy przecież, że po wyjściu z Egiptu
w sercach oswobodzonych wędrowców zrodził się bunt. Zamiast więc szybko przedostać się do ziemi Bożego przyrzeczenia, błądzili po pustyni. Szemrali i domagali się zaspokojenia
swych potrzeb, jednocześnie nie potrafiąc przyjąć w duchu
wdzięczności każdego z doświadczeń, które Pan Bóg wobec nich
dozwolił. A przecież wszystko jest łaską. Jednocząc się z cierpieniem Chrystusa, mogę przejść podobną drogę jak mój Zbawiciel. Wtedy – nawet wędrówka przez ciemną dolinę śmierci
– zakończy się wkroczeniem w przestrzeń niegasnącego światła.
Pamiętajmy, że nasze trudne doświadczenia są mniejsze od
miłości Boga (por. 2 Kor 12,9).
Trzecie z błogosławieństw mówi: „Błogosławieni, którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Te słowa brzmią podobnie jak jeden z wersetów Psalm 126: „Postępują naprzód wśród
płaczu, niosąc ziarno na zasiew: Z powrotem przychodzą wśród
radości, przynosząc swoje snopy”. I co ciekawe, ten natchniony
fragment był jednymi z ostatnich słów Matki Czackiej, które
dosłyszano.
Osoba, która widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, która daje się przeszyć bólowi i płacze w swoim sercu, może osią-
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gnąć głębię życia i być prawdziwie szczęśliwą. Ta osoba jest
pocieszona pociechą Jezusa i dzięki temu może mieć odwagę,
aby współdzielić cierpienia innych i odkryć, że życie ma sens.
„Powstrzymaj głos twój od lamentu, a oczy twoje od łez” (Jr 31,
16) – mówi Pan, który może otrzeć łzę z każdego oblicza (Iz
25,8). Także z Twojego.

z ośrodka dla niewidomych
w bydgoszczy
Zenon Imbierowski*
Zenon Imbierowski

Refleksje byłego dyrektora
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa
Braille’a w Bydgoszczy

Aniołowie nie muszą być uskrzydlonymi istotami.
Często przychodzą cicho, bez rozgłosu,
nie machając szumnie skrzydłami.
Aniołowie bywają starzy, brzydcy i mali…
Jak bardzo zmieniłby się otaczający nas świat,
gdybyśmy, w innych zaczęli dostrzegać aniołów? /Barbara
Jakob/
Refleksje byłego dyrektora
Ośrodka...
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iedawno, bo w roku 2017 Ośrodek im. L. Braille’a w Bydgoszczy obchodził 145 lat istnienia. To dobry czas na podsumowania i pogłębione refleksje. To czas, aby pochwalić się
swoimi osiągnięciami, ale również zwrócić uwagę na potrzeby
środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Konferencja
jubileuszowa „Od białej laski do audiodeskrypcji” odbyła się
23 listopada 2017 roku. O sukcesach Ośrodka świadczą liczne
osiągnięcia uczniów niewidomych, słabowidzących oraz profesjonalnej kadry pedagogicznej. Najważniejszym jednak dowodem dobrej pracy Ośrodka jest sukces ucznia osiągany na miarę
jego indywidualnych możliwości.
Prawdą jest, że i w naszym mieście i województwie klimat dla
zaspokajania potrzeb osób niewidomych jest dobry, czego namacalnym przykładem jest Ośrodek im. L. Braille’a, którym miałem
zaszczyt przez 15 lat kierować. Ośrodek od wielu lat zawsze mógł
liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Marszałka Województwa
Kujawsko–Pomorskiego, a wcześniej Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz pomocy finansowej
Marszałka, ostatnio na terenie placówki powstał nowy piękny
pawilon dydaktyczny, który w znaczny sposób poprawił bazę
placówki. Zadanie to zrealizowano w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji osób słabowidzących i niewidomych na rynku
pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w SOSW im. L. Braille’a w Bydgoszczy”.
Rozbudowa Ośrodka będzie kontynuowana. Za kilka lat w budynku przy ulicy 3 Maja 11 powstanie nowoczesne przedszkole
dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Poprawa bazy dydaktycznej pozwoliła na dynamiczny rozwój m.in. wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka niewidomego w wieku od 0 do
6 lat. Autorskie programy zdobyły uznanie w całym kraju. Podobnie jak praca rewalidacyjna z dziećmi głuchoniewidomymi.
Poprawia się też baza szkolenia praktycznego, m.in. zakończono
remont warsztatów szkolnych. Dzięki wsparciu z Regionalnego
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Programu Operacyjnego Ośrodek otrzymał środki na remont
dwunastu pracowni i utworzenie dwóch nowych, gdzie uczniowie
przygotowują się do zawodu kelnera i florysty.
Ośrodek to długoletnia historia i wspaniała praca byłych dyrektorów placówki, zaangażowana kadra, wspaniali uczniowie
i rodzice, bez których trudno mówić o sukcesach i dokonaniach.

Na zakończenie kilka refleksji. Po pierwsze, kształcenie
uczniów niewidomych i słabowidzących w większym stopniu
powinno odbywać się w szkołach w miejscu zamieszkania –
edukacja włączająca /inkluzyjna/. Ośrodek im. L. Braille’a powinien natomiast pełnić funkcje konsultacyjno–doradcze, między
innymi dla nauczycieli ze szkół rejonowych, uczniów i rodziców. Zwracam jednak uwagę, że żadna edukacja i rewalidacja
włączająca nie może być prowadzona w szkole ogólnodostępnej,
jeśli nie posiada ona kadry w pełni kompetentnej do nauczania dzieci niewidomych; przygotowania tyflopedagogicznego, w
tym umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej, rehabilita-

Zenon Imbierowski – Refleksje byłego dyrektora Ośrodka...

73

cji wzroku. Jednak warunek zasadniczy, moim zdaniem, to empatia ze strony dyrektora szkoły rejonowej, nauczycieli, uczniów
i rodziców. Wybór szkoły należy do rodziców dziecka.
Po drugie, w kształceniu zawodowym należy w większym
stopniu otworzyć się na współpracę z przemysłem, m.in. w tworzeniu nowych stanowisk pracy dla osób z dysfunkcją wzroku. Pracodawcy zatrudniający osoby niewidome powinni mieć
znaczne ułatwienia finansowe związane z organizacją miejsca
pracy dla osoby z niepełnosprawnością.
Po trzecie, „terenem niezagospodarowanym” w naszym środowisku jest los absolwentów o specjalnych, sprzężonych potrzebach edukacyjnych. A także sytuacja tych, którzy nie studiują,
nie pracują, nie uczestniczą w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej ani w działalności klubowej PZN; którzy do końca swojego życia wymagają wsparcia i pomocy ze strony rodziców. Jaki
los spotka takie osoby, kiedy rodziców zabraknie? Gdzie zamieszkają, kto im zapewni opiekę i pomoc? Często słyszę z ust rodziców
pytanie przepełnione wielką troską o los swego dziecka: „Dlaczego za swojego życia nie możemy poznać odpowiedzi na pytanie,
co będzie z moim niewidomym dzieckiem, po naszej śmierci?”
Odpowiedzi brak!
Emerytowani aktorzy mają swój piękny dom w Skolimowie.
Może warto, aby podobny dom dla osób niewidomych powstał
w Bydgoszczy lub w pobliżu w jakimś pięknym zielonym zakątku,
z małym terenem rekreacyjnym i sportowym? Wierzę, że marzenia się spełniają, a więc trzymam kciuki.
Pozdrawiam moich Przyjaciół z Lasek
* Dyrektor Ośrodka Szkolno–Wchowawczego im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy w latach 1993–2008.
Fot. ks. Piotr Buczkowski
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Weronika Stepczyńska

Widzieć inaczej

N

a ulicach miast czy w budynkach użyteczności publicznej
często można spotkać osoby niewidome. Wielu zastanawia
się, jak im pomóc i w jaki sposób rozpocząć rozmowę z takimi
ludźmi. Niektórzy przechodzą obojętnie, jakby nic nie widzieli,
inni chcą na siłę pomóc osobie niewidomej – na przykład wsiąść
do autobusu. Jeżeli ktoś chce pomóc osobie z dysfunkcją wzroku,
powinien zapytać ją, czy ona sobie tej pomocy życzy. Komunikacja miejska posiadająca komunikaty dźwiękowe czy oznaczone
przejścia dla pieszych ułatwiają codzienne funkcjonowanie, choć
oczywiście dobrze jest mieć wokół siebie życzliwych ludzi, którzy
potrafią wyciągnąć pomocną dłoń, gdy zdarzy się taka potrzeba.
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75

Nie znaczy to jednak, iż osoby niewidome nie są samodzielne
i potrzebują przewodnika w dotarciu do celu. Każdy człowiek
czuje się dobrze, gdy samodzielnie pokonuje własne ograniczenia,
daje mu to satysfakcję i motywację do pokonywania własnych
słabości. Świadomość społeczeństwa dotycząca osób niewidomych zmieniła się na lepsze, lecz wciąż wielu ludzi ma obawę
przed kontaktem z „innym” człowiekiem, a przecież to taki sam
człowiek, który tylko nie widzi. Może samodzielnie chodzić do
sklepu, opłacać rachunki czy wychowywać dzieci. Ludzie często
boją się tego, czego nie znają, co jest dla nich obce. Zwłaszcza
dzieci są ciekawe świata i chcą zobaczyć, jak wygląda życie niewidomych rówieśników.

W tym celu Kujawsko–Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Luisa Braille’a od 2014 roku organizuje kampanię
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społeczną pod nazwą „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie,”
która ma na celu poznanie świata osób z dysfunkcją wzroku.
W ramach kampanii uczniowie ze szkół masowych uczestniczą
w lekcjach o tematyce dotyczącej osób niewidomych, ale i uczniowie wraz z nauczycielami ośrodka organizują prelekcje, podczas
których dzieci dowiadują się, jak pomóc osobie z dysfunkcją
wzroku czy jak wygląda pismo Braille’a. Uczestniczą w zajęciach
z orientacji przestrzennej. Dzięki założeniu gogli i chodzeniu
z białą laską mogą wyobrazić sobie, jak poruszają się niewidomi.
Dowiadują się również więcej na temat aktywności uczniów bydgoskiego ośrodka. Mają okazję poznać sporty, w których osoby
niewidome osiągają wysokie miejsca, jak na przykład showdown
czy Goal–Ball. Ciekawym zagadnieniem jest też oglądanie filmów
metodą bezwzrokową – dzięki zasłoniętym oczom mogą poczuć
się jak niewidomi, obejrzeć fragment filmu, korzystając z audiodeskrypcji.
Uważam, że zainteresowanie dzieci jest bardzo duże. Ciekawi
ich świat bez kolorów poznawany tylko za pomocą słuchu i dotyku. W rozmowach z niewidomymi często nie rozumieją, że
samodzielnie wykonują oni codzienne czynności, takie jak jedzenie, ubieranie się czy nauka. Korzystają oni z komputerów z oprogramowaniem mówiącym i monitorów brajlowskich.
Osoba niewidoma musi być aktywna społecznie i dążyć do
integracji ze środowiskiem. Pozytywne nastawienie do życia pomaga jej radzić sobie z codziennymi trudnościami, choć nie ma
ich zbyt wiele. Jestem zdania, że brak wzroku to jedna z łatwiejszych niepełnosprawności. Można żyć i iść przez świat z uśmiechem, chociaż w ciemności.
Zdjęcia ks. Piotr Buczkowski
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Listy z Anglii i Ameryki z lat 1973–1985
Londyn, 10.10.1973
Droga, Kochana Jolu,
Dziękuję Ci serdecznie za list i wieści, za opiekę nad Laikiem!
Nie pisałam częściej, ale tu mam, o dziwo, mało czasu. Wszystko
wymaga bieganiny, a że odległości są duże, więc każdy wyjazd to
kilka godzin czasu. Zwłaszcza że mieszkam bardzo daleko od
centrum Londynu, ale za to wypoczywam w ciszy tego uroczego
domeczku, mego przyjaciela. Ptaszki od rana śpiewają, wiewiórki biegają, świat naturalny i bliski. Widzę tu sporo ludzi, jak na
mnie to bardzo dużo, bo przecież w domu nikogo prawie na
zewnątrz nie odwiedzam, więc życie tu jest bardzo odrębne. Mam
do Ciebie kilka spraw: przyjdą paczki od Tazaba, w nich będą:
1. Pomoce szkolne linijka, termometr i metr do mierzenia dla
siostry Elżbiety via s. Rafaela (którą pozdrów, proszę), 3 mikrometry brajlowskie dla p. Michała Żółtowskiego (podziękuj mu bardzo. Za dwa listy!).
2. Rzeczy, o które prosiły s. Maria Teresa: igły zwykłe, igły do
maszyn, części różnorakie do maszyny Singera i 13 par
nożyczek. W osobnym chyba opakowaniu wyśle Tazab
wiertarkę (świder) – dla Piotra Grocholskiego, i maszynę
do szycia prostego Singera też wg. zamówienia s. Marii
Teresy. Powiedz s. Marii Teresie, że nie zamówiłam tylko
motorku do starej maszyny singerowskiej, bo zrobię to
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tylko wówczas, gdy okaże się, że te części do starej maszyny pasują. Niech mi o tym napisze do Stanów. W paczce od
Tazaba może być również rodzaj ramki do odczytów zapisu komputera. To proszę zachować do mego powrotu. Jest
to specjalna pomoc dla niewidomych, o którą prosił Andrzej Adamczyk. Prócz tych różnych rzeczy wyślę jeszcze
paczkę z moim płaszczem na Twoje nazwisko. Oddaj paczę
proszę s. Rozalii. Będą w niej prócz moich rzeczy dwie
maleńkie plastikowe lupki, dla Ciebie i p. Ordężanki, to
groszowa rzecz, ale uważam, że pod ręką bardzo dobra.
Przy okazji powiedz Adamczykowi Marianowi, że chryzantemy, które mi dał przeszło 3 tyg. temu, jeszcze stoją na
stole i nas tu radują! Nasze róże są prawie równie ładne,
tylko te cudowne tu trawniki! Wszystkich bardzo ode mnie
uściskaj myślę o wszystkich i pamiętam. Pozdrów bardzo
serdecznie p. Andrzeja Czartoryskiego. Powiedz, że dziś
idę do teatru z Jego miłą kuzynką p. Wandą Krasińską i że
umarł nagle p. Jerzy Baworowski (znał go też dobrze o.
Tadeusz). Ten Pan akurat robił dla nas piękną pracę, której
był inicjatorem. Napisał mały artykulik o L. z zachętą zapisów na nasze cele. Byłam u niego niedawno. Bardzo żal
jego żony. Ściskam Cię najserdeczniej i siostrę Rozalijkę i s.
Katarzynę, Różę, Anielę, cały dział lekarski.
Montreal, 15 X 1973
Kochana Jolu,
Ten liścik dla wszystkich.
Przyjechałam do Montrealu nieco z przygodami. Wyobraźcie
sobie, że w piątek 12–go wyjeżdżałam z Londynu nieco z żalem.
Już przywykłam do tego miasta i poznałam trochę jego tajników.
Przywykłam do hałasu i tłoku i była to doskonała „zaprawa” przed
dalszym ciągiem mej podróży. Wyjeżdżałam trochę z emocjami,
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bo w czasie podróży z Warszawy do Londynu miałam dosyć długo
sensacje niemiłe uszne, a to przecież lot 6 –7 godzin. No i poza tym
musiałam jechać via Amsterdam, tam się przesiadać. Szukać sobie
samej wszystkiego i radzić sobie samej. Poznałam więc tajniki
dworca lotniczego w Amsterdamie, który jest bardzo ładny – rozległością, ilością szkła, czystością, cichością! Jakieś muszą być urządzenia, które tłumią dźwięki. Cudownie się chodzi po lśniącej
powierzchni tłumiącej kroki i jeździ po poziomych dywanikach
(ruchomych jak schody). Oglądam sklepy, w których bardzo kuszące paczki z cebulkami hiacyntów, tulipanów i nasiona kwiatów,
ale jadę przecież naokoło świata, nie kupuję.
Wreszcie czas na mój wylot. Idzie się długimi korytarzami,
które doprowadzają wprost do samolotu (bez żadnych schodów).
Wchodzę do ogromnego samolotu i tam się wygodnie usadawiam
z książkami, walizeczką etc. Ruszamy, żadnych sensacji nie mam,
spokojnie jakby się stało w miejscu. Podają do picia tzw. „drinki”.
Tu na zachodzie ciągle coś piją, sok, kawę, herbatę lub alkohol,
piwo. Wylecieliśmy o 5–tej, o 6–tej ogłasza kapitan lotu – coś nie
bardzo wyraźnie mówi – że mu przykro, że trzeba gdzieś lądować,
nic nie rozumiem, ale takoż inni pasażerowie, których jest niewielu, kilkudziesięciu. Myślę sobie: gdzie możemy lądować? Chyba
gdzieś w Anglii? Na samolocie robi się cisza, nic nikt nie ogłasza,
nikogo nie widać, więc trochę dziwno. Wreszcie miga mi jakaś
stewardessa, więc poszłam do niej, a ona mówi: samolot ma awarię,
wracamy do Amsterdamu i albo polecimy dalej dziś wieczór do
Kanady, albo i nie! Niosę tę wiadomość innym pasażerom.
O siódmej wieczór po dwóch godzinach lotu jesteśmy z powrotem w Amsterdamie. Tam nas najpierw goszczą kolacją na
lotnisku, potem załatwiają formalności z papierami (mnie dają
wizę holenderską!) I wiozą nas na noc tuż koło lotniska do
wspaniałego hotelu „Hilton”, (to są piękne hotele amerykańskie,
gdzie tylko bogacze stają), spędzam noc we wspaniałym pokoju, nie tylko z łazienką, ale i z lodówką. Wszystko to naturalnie
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na koszt KLM. Rano jem śniadanie i idę na spacer. Niestety,
kościół i centrum miasta daleko, nie znam drogi, tylko mewy
świadczą o tym, że morze niedaleko, ale okazuje się, że jakieś
25 km. O 11–ej zbiórka w hotelu (to już 13–go) i drugi odlot
o pierwszej. Lecimy wspaniale nad chmurami. Wydaje się, że
stoimy w miejscu – czytam, modlę się, śpię, jem obiad. Czuję
się całą drogę znakomicie.
Do Montrealu przylatujemy w 7 godzin, ich czasu o 3–ej po
południu. Dosyć szybko wydostaję swoje walizki. Łapię tragarza i,
o dziwo, to ja odnajduję moją bratanicę i jej męża, nie oni mnie!!
Wprawdzie mnie spostrzegli, ale nie widzieli, kiedy wyszłam.
Wspaniałym samochodem (tu są same ogromne) wiozą mnie do
siebie. Mieszkają na ślicznej, krętej ulicy, położonej na wysokim
wzgórzu. Mieszkam w ich salonie. Wcale nie odczuwam zmiany
godzin. Cieszę się, że mam niedaleko kościół (20 minut) ten duży
na górze św. Józefa. Zastaję już list pani Rodzińskiej. Jest u syna
w San Francisco, ale 19–go wraca do Lake Placid i moi bratankowie
mają mnie odwieźć do niej w sobotę 20–go samochodem. To jest
100 mil stąd, około 2 godziny jazdy. Wieczorem telefon z Nowego
Jorku od Pani Falenckiej, bardzo serdeczny, radosny. Oczekują
mnie, ale właśnie po przyjaźni. Tylko tydzień mam jeździć „objazdowo”. W pierwszą noc w Montrealu, straszny huragan, zrywa z drzew
wszystkie liście, niestety nie zobaczę już cuda czerwieni klonu.
Skończył się już tydzień temu Indian–Summker.
W niedzielę idziemy na 9–tą, na mszę św. Po tym szybko
śniadanie i wyjazd do Rawden. Jest to taka miejscowość letniskowa w lasach, o godzinę drogi od Montrealu, gdzie różni znajomi
mają domki. Jedziemy do brata p. Misia, który jest żonaty z siostrą
męża mojej bratanicy, wszystko więc w Rodzinie! Droga śliczna,
lasy się już tylko złocą, nie czerwienią, kręta, śliczny wodospad.
Montreal jest jakiś bardzo śmieszny, ni to miasto, ni to wieś.
Domy, domki, fabryki rozrzucone. W Rawden bardzo śmieszne,
ale miłe małe domeczki, rodzaj campingowych tylko większe. Do
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państwa Żółtowskich schodzą się różni znajomi. Jeden młody
człowiek woła do mnie „Ciocia Zula” – choć to nie mój krewny,
ale zawsze tak o mnie słyszał w Warszawie, a spotykamy się dopiero tu. Wiozą mnie do p. Ewy Czetwertyńskiej (Danusiu przekazałam Twoje pozdrowienia) otoczonej wnukami i rozmawiamy
długo. Po tym powrót na szóstą do domu. Na kolację przychodzi
mój siostrzeniec Franek Potworowski (którego ostatni raz widziałam we wrześniu ‘39 roku) i jego żona, kuzynka siostry Henryki. Dziś poniedziałek, wszyscy poszli do pracy. W ogóle nie
mam tu niepracujących znajomych, pozostają na zobaczenie się
tylko weekendy. Ludzie wracają po szóstej do domu, są zmęczeni. Jestem umówiona we środę na zwiedzanie Zakładu dla Niewidomych i zobaczę ośrodek rehabilitacyjny Ewy Czetwertyńskiej, którego jest dyrektorem. Nie wiem, co jeszcze zdążę
w czwartek, piątek. Dziś siedzę w domu, zbieram dane, wypoczywam. Tylko kościół i krótka przejażdżka samochodem z moim
siostrzeńcem, który mi z góry pokazuje rozległy widok na miasto,
rzekę św. Wawrzyńca. Położenie piękne.
Jolu, jestem zmartwiona. Nie mogę znaleźć kartki z danymi
o niewidomych w Polsce, którą mi specjalnie przygotował p.
Gołąb. Czyżby jej nie oddała s. Odylla? Może ją zostawiłam na
biurku księdza. W zamieszaniu mego wyjazdu. Błagam, wyślij
te dane zaraz na adres p. Rodzińskiej w Nowym Jorku. S. Odylla je bodaj ma. Będzie to kompromitujące, że ich nie mam, ale
wydaje mi się, że wszystko przeszukałam. Ściskam i pozdrawiam wszystkich specjalnie hotelik, p. Magdzię, niewidome.
Dziękuję za modlitwy. Tak się już otrzaskałam, że mogę jechać
dalej. Zula.
Jolu nie wysłałam lupki w paczce, przywiozę. Czy kupione firanki na łączkę? Można tu kupić, musiałabym mieć próbkę i ilość.
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Lake Placid, 24 X 73
Jolu Droga i wszyscy Drodzy!
Jestem tu już 4 dni w Lake Placid i gdyby to ode mnie zależało,
to bym stąd nie wyjeżdżała – tak tu przepięknie i dobrze. Wyobrażacie sobie dom wybudowany z drzewa. Pułap ma nieheblowane
belki, aż szare ze starości. Ten domek parterowy leży otoczony
polami i lasami. Posiadłość p. Rodzińskiej jest tak duża jak Laski,
circa 70 ha. Lasy są brzozowe, sosnowe, klonowe, są śliczne świerki i wielkie tuje, bardzo gęsto podszyty. W nocy jest kompletna
cisza. Z domu na górze roztacza się widok, na góry nad lasami,
które tę miejscowość otaczają dookoła. Dochodzą do 2000 m, ale
mają bardzo łagodne zbocza. Na dole przy osiedlu, gdzie są piękne
wille, są dwa duże jeziora, z wyspami. Skały i lasy schodzą do wody.
Wszystko razem jest przepiękne, powietrze czyste, cisza. Żyć tu,
nie umierać, a zwłaszcza nie wyjeżdżać do Nowego Jorku, a przecież tam mamy właśnie już jechać w piątek po jutrze.
Ufam, że Wasze modlitwy czuwać będą nade mną, bo tu się
jest wszystkim oszołomionym, innym trybem życia, jedzeniem,
wygód z naciśnięciem x–tu guziczków. Nie bardzo na mój wiek,
brak wzroku i antytalent techniczny, ale ufam, że skoro tak być
miało, jakoś muszę dać radę. Corragio – avante! Co tu uderza –
ledwo przekracza się granicę między Kanadą a USA, zaczynają
się znacznie ładniejsze lasy i domki w Stanach. Stare fermy, dworki, przeważnie drewniane z kolumienkami, urocze. Oko odpoczywa po brzydocie domów w Anglii i Kanadzie! To coś nieprawdopodobnego, jakie to brzydkie.
W Kanadzie było mi przedobrze u mojej bratanicy i Jej męża
tylko trochę krótko. Tu jest przemiła p. Rodzińska, jej siostra
bardzo miła p. Krance i amerykański dziennikarz, który się szalenie przejmuje Nixonem i jego działaniem i tkwimy ciągle w telewizji. Jest też przemiły pies, rodzaj wyżła, który zagląda do mnie
właśnie przez okno. Nie mówcie Laikowi.
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Piszcie do mnie proszę. Dziękuję bardzo Jolu za dwa listy –
jeden z Montrealu, drugi tu nadszedł, bardzo się cieszę wieściami
i dziękuję za nie. Chwała Bogu, że wszystko niezłe. Wszystkich
najserdeczniej pozdrawiam: biuro, hotelik, siostry, dzieci. Najchętniej bym tu dla Was wykupiła wszystkie sklepy, choć się ma
przesyt tego bogactwa i nadmiaru. Nie dziwię się ludziom, którzy
chcą wracać na łono natury. Ściskam, Zula
Nowy Jork 10 XI 73
Droga Jolu, Kochani, drodzy,
Obawiam się, że wyślecie za mną listy, tak mało piszę, ale
wyobraźcie sobie, przyjechałam do N. Jorku 26–go wieczorem,
a od tego czasu (dziś 2 tygodnie), byłam w Filadelfii, Waszyngtonie, Cleveland, Chicago i Buffalo! Tempo amerykańskie, a może
super amerykańskie. Nawet „tubylcy” się dziwią. Nie wiem, co
by Mateńka na takie objazdy powiedziała. W każdym razie Wasze
modlitwy pomogły niezmiennie, bo jakoś wszystko poszło może
nienajgorzej. Musiałam przemawiać (o me miserum) biedni moi
słuchacze. W Cleveland była ze mną p. Rodzińska, a w Chicago
i Buffalo miałam cudownego opiekuna i impresaria w postaci
Mikołaja G. (Grocholskiego) najstarszego brata Anny, Elżbiety
i Piotra. Niestety w Chicago nie zastałam p. konsula i tylko rozmawiałam z nim telefonicznie – to istne wariactwo być po dwa
dni w tak dużych miastach, w których tyle mamy znajomych. Za
to widziałam sporo.
1. T
 adziów Grabowskich (Basia Adamska, którzy przyjechali po mnie na lotnisko i gościli u siebie i odwieźli też na
lotnisko. Są przemili, opowiem wszystko.
2. Widziałam Bittnerów, którzy mieszkają o 50 mil od Chicago, ale przyjechali do mnie na godzinkę. W Buffalo cudowny, mądry prałat Adamski, p. Korpanty etc. Między zebraniami i wizytami „wpadam” do galerii i muzeów, które tu
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są cudowne, z wycieczką do Niagary, nawet w Buffalo wpadliśmy do ślicznych warsztatów dla niewidomych, ale to
wszystko jak po ogień i dopiero teraz po powrocie do N.
Jorku zabieram się na serio do sprawy niewidomych. Co
prawda zamiast tego, wczoraj byłam na musicalu w nocy
na Broadwayu! Grany przez Murzynów, treść z życia Murzynów. Dziś z p. Świderskim objazd po N. Jorku. Jutro
sprzedaż obrazów na rzecz Lasek, w poniedziałek w biurze
Lasek itd. I dalej. Już nie mogę wstecz opisywać, bo nie
zdążę. Moje najdroższe Panie chcą bym ze wszystkiego
skorzystała, zobaczyła, co się da, nawet jadła wszystkie
tutejsze specjalności. Psują mnie strasznie. Nie wiem, co to
będzie po powrocie ze mną! Nocuję w hotelu, a dzień spędzam z p. Ordzińską i Jej bardzo miłą siostrą p. Krancową.
Po powrocie z objazdu Cleveland, Chicago, Buffalo (cały
tydzień trwał), zastałam dwa listy Joli, pisma do konsulatu,
list s. Odylli, pana Żółtowskiego, s. Blanki i taki długi przemiły Staszka! Odpowiem po kolei, dziękuję najgoręcej. Dziś
byle by nie było bez wieści. Ściskam i pozdrawiam. Zula.
New York, 19 XI 1973
Kochana Jolu, dziękuję Ci bardzo serdecznie za list. Wszystkie świetnie dochodzą, bo w tydzień, i wielką są radością. Wiem,
że pewno już trudno pisać, bo tyle się dzieje i nic takiego do
napisania daleko! Dziś piszę już z datą mojego wyjazdu.
Wyjadę stąd 13–go grudnia na wieczór, a będę w Warszawie
14–go o 15,30 z Amsterdamu (nie wiem czy to jest Lot czy innej
linii samolot). W każdym razie z Amsterdamu, gdzie się przesiadam. Wiem, że w domu może będziecie uważali, że przyjeżdżam
w ostatniej chwili na obchód 50–lecia, ale jeszcze mam tu dużo
do zobaczenia i dlatego zostaję do ostatniej chwili. Nie mamy
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wyobrażenia, jak w Londynie, czy tu trudno jest załatwić cokolwiek, jakie są odległości, jak trzeba się spieszyć!
Od jutra, tj. od poniedziałku, zaczynam zwiedzanie instytucji, to znaczy małych fragmentów tychże. Przy tym chętnie
bardzo chcę korzystać z różnych okazji i rozrywek, by poznać
wszystkie możliwe strony życia amerykańskiego. Jestem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, bo wszyscy nasi przyjaciele na
wyścigi starają mi się czas uprzyjemnić. Np. uczczono mnie
wspaniale w dzień moich urodzin, była wielka „party” i moc
dostałam prezentów. W zwiedzaniu mam cudownego przewodnika p. Krance, siostrę p. Rodzińskiej. Kończyła szkołę sztuk
pięknych i świetnie oprowadza po galeriach i muzeach i naprawdę mogę z nią dużo skorzystać, bo i w innych dziedzinach
jest bardzo wykształcona.
Dziś idziemy z p. Rodzińską i nią na obiad (wieczorem), który
jest na rzecz szkoły murzyńskiej muzycznej. Na tym obiedzie będzie wiele wybitnych osób, m.in. Marion Anderson (śpiewaczka).
Panią Rodzińską i jej siostrę wszyscy tu bardzo kochają, więc też
bardzo miło przez nie być wprowadzanym. Wszystko dokładnie
opowiem, jak przyjadę, bo teraz dosłownie, „kradnę” czas na pisanie. Wczoraj przyjechał po mnie mój kuzyn, 85–letni, którego
widziałam po raz pierwszy w życiu! Zawiózł mnie za miasto, nad
rzekę Hudson, o godzinę drogi od N. Jorku. Cudowna miejscowość
wśród gór i lasów. Są to olbrzymie parki narodowe, lasy bezbrzeżne pełne zwierzyny: jeleni, saren, szopów, chomików, ptaków. Coś
cudownego po wyjeździe z tego olbrzyma bloków i tłumu ludzi.
Tylko tłum tu wesoły, pełne ulice, młodych, roześmianych, ubranych najbardziej fantastycznie. Byłam na pięknym koncercie orkiestry chicagowskiej i jeszcze drugi koncert mnie czeka.
Proszę uściskać bardzo p. Ordęgę, s. Rozalię, s. Marię Małgorzatę, Różę – w ogóle wszystkie siostry! I całe biuro i hotelik –
wszystkich, wszystkich! Zula.
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Nowy Jork Niedziela 2 XII 73
Kochana Droga Jolu!
Dziękuję Ci za Twoje kochane listy. Piszę sama po raz ostatni,
ale myślę, że jeszcze kilka od Ciebie dostanę – podczas tych 10
dni, które jeszcze tu spędzę. Ogromnie się cieszyłam Twoimi listami, wiadomościami z domu i o Tobie. Martwię się, że miałaś
tyle zmartwień z chorobą Mamusi i Twojej siostry. Obawiam się,
że w zakładzie też jakoś nie było zbyt lekko. Czy potrafię po powrocie temu zaradzić? Tak chciałabym przywieźć stąd i zachować
głęboko w sercu, tak żebym umiała, to udzielić innym, tę wielką
życzliwość wzajemną, którą się tu wyczuwa na każdym kroku.
Niektórzy mi mówią, że to jest tu powierzchowne, ale jednak ta
kultura wzajemna, która jest zakorzeniona w pewnym obowiązującym rytuale, jednak za każdym uśmiechem wywołuje coś
dobrego w drugim człowieku. Nigdy nie słyszę tu kłótni, wyzwisk,
w autobusie, w kolejkach, w sklepie. Więc tak, jest to wielki skarb,
z którego obym mogła Wam coś przywieźć.
Dziś niedziela, więc zrobiłam sobie „urlop”, nic nie oglądam,
nigdzie nie idę. Siedzę sobie teraz u moich Pań (p. Rodzińskiej
i pani Krance) i piszę, i przygotowuję rozkład ostatnich dni. Mam
zwiedzanie zakładów w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek,
piątek! Jest tu tego bez liku: warsztatów, bibliotek, centrów rehabilitacji dorosłych ociemniałych. Wszystko to zwiedzam po „łebkach” i Matka Czacka, która nie uznawała takiego zwiedzania,
byłaby ze mnie niezadowolona. Trudno ludziom, u których się
zwiedza, na karku siedzieć. Wszyscy zapracowani, zapędzeni, niczym w Laskach, a ja i tak zarzucam wszystkich pytaniami! Mam
trochę wyznaczone z góry, co najważniejsze – programiści – więc
o tym wiele rozmawiam.
Pan Bóg łaskaw, że podczas całego mego pobytu, począwszy
od Anglii mam dobrą pogodę. Dziś pierwszy dzień chwycił przymrozek, ale niektóre krzewy są jeszcze zielone, a tuż koło domu p.
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Rodzińskiej – róże kwitną. Kwiaciarnie tu pełne kwiatów. Stoją na
ulicy jak we Włoszech, teraz głównie chryzantemy i jakiś gatunek
chryzantem, który wygląda jak margerytki – śliczne – różowe,
białe, liliowe. Niebo jest tu cudownie niebieskie, powietrze przejrzyste, nadmorskie, pani Rodzińska mieszka nad rzeką (East River
nie Hudson) i śliczny jest widok z okna. Cudnie tu wieczorem,
morze świateł. Czerwone światła z tyłu samochodów, które mkną
w ciemności. Girlandy bożonarodzeniowe nad ulicami. Uściskaj
z całych sił p. Ordęga, niech się nie gniewa, że nie piszę osobno. To
nie brak chęci, ale czasu i sił. Ciągle mi brak kartek! Ściskam Cię
najserdeczniej. Laikowi powiedz na ucho, że wracam. Z. Mor.
Przepraszam, że może za gęsto napisałam i źle będzie czytać.
* * *
Londyn, 1 XII 75
Kochana Jolu, dziękuję bardzo, za list i liczne wieści. Dziękuję, że tak dokładnie podajesz wpływy i korespondencje – ale
naprawdę – nie pisz aż tak dużo, bo Ci to masę czasu zabiera!
Bardzo mnie interesują sprawy gospodarcze i przyznam się, że
się martwię niezasypanym rowem koło domu św. Stanisława.
Z powodu takich dużych u Was mrozów, które chyba zatrzymały roboty na dworze. Za to może ruszają wewnątrz.
Tutaj troszkę mam spraw do załatwienia w związku z kwestą.
Nie jest mi to tak bardzo na rękę, ale Bogu dziękować trzeba, że
jest za czym chodzić i za co coś kupić dla niewidomych. Ale wiesz
te „światowości”, jak ja je nazywam, mnie nie odpowiadają – sto
razy wolę siedzieć w domu. Dziś przeczytałam teraz w gazecie,
że w Warszawie plus 30 ciepła, więc może będzie można pokończyć roboty.
Wczoraj tu była londyńska mgła i żaden samolot nie odlatywał
z lotniska, po czym nagle się skończyła – jak przyszła. Wszystkich
pozdrawiaj proszę serdecznie ode mnie i p. Kuratczyka, Andrze-
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ja Czartoryskiego, Siostry, Betunię. Bardzo się cieszę, że może
komisja inwalidzka uzna Ci inną kategorię i będziesz miała trochę
ułatwień. Tu trudno się jednak poruszać, jak się źle widzi, choć
oznakowanie jest wyraźne ulic i przystanków. Najpiękniej jest,
jak się opuszcza Londyn; zaraz jest przepięknie, kręte szosy, śliczne stare domki i trawniki, nawet przy fabrykach jest porządek,
nie ma tych strasznych naszych śmietnisk!
Dziś znów jadę poza Londyn do jakiejś bogatej Angielki, na
którą sidła zarzuca znajoma s. Katarzyny. Tymczasem mam wysłać te 23 paczki odzieży, nad którą pewno płakać będzie s. Maria
Teresa. Będę się starała wyperswadować, że to nie najważniejsza
dla nas sprawa. Jest tu razem ze mną bardzo miły Szwed, profesor
historii. Wieczorami namiętnie dyskutują z moim gospodarzem,
a ja się przysłuchuję tym rozmowom i wprawiam w angielski, bo
obaj bardzo dobrze mówią po ang. Ściskam Cię bardzo serdecznie i wszystkich miłych.
Londyn 4 XII 75
Kochana Jolu,
Mało od Was wieści, dopiero dostałam jeden list od Ciebie
i kartkę od pani Hani. Wybieram się z powrotem we wtorek 16–
go grudnia (ostateczny termin czwartek 18, gdyby coś zaszło)
zadepeszuję. Samolot jest zdaje się przed 12–tą w Warszawie. Daj
znać proszę Piotrowi Grocholskiemu, że niestety nie udało mi się
tu uzyskać praktyki w zakładzie niewidomych dla Anny Wożniakowskiej. Chętnie by widzieli jej pracę, ale nie mają mieszkania,
więc to odpada. Ja niestety nic tu dla niej zrobić nie mogłam.
Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. ZM.
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Londyn, 6 XII 75
Kochane, drogie, „Biuro Darów”,
Dziś na św. Mikołaja spłynął miły Wasz list i przyniósł dużo
wiadomości. Ucieszyłam się niezmiernie z maszyn do pisania.
Będą już internaty zaopatrzone. Cieszę się też, że jak widzę, praca wre i życzenia w świat idą. Podobno strajk w Kanadzie już
skończony, chwilowo przyjmują tylko listy krajowe, a potem rozładują zagraniczne, ale chyba już i tam wysłać można. Dowiedzcie się w ambasadzie kanadyjskiej. Biedna Joleczka z 53–ma listami na głowie, a chyba jeszcze ich cyfra urosła. Daj Boże
zresztą! Nic tylko nie wiem z budowy i gospodarstwa, bo p. Mitraszewski się nie odezwał.
Zeszły tydzień miałam dość pracowity, bo starałam się odsunąć konieczne sprawy i wizyty. Ze spraw: kupiłam Piotrowi Gr.
– moc różnych pomocy do robót stol. – oby były odpowiednie!
I pasowały do Jego narzędzi, bo czasami dają, zastępcze. Siostrze
Marii Teresie kupiłam bębenki do maszyny i żarówki, ale wyobraźcie sobie, że nawet tu trzeba dwa razy chodzić po jedno i to
samo! Siostrze Hieronimie wiozę próbki taśm i arkuszy do etykiet, a ona sama zdecyduje, ile czego.
Dotarłam do hurtowni i tylko trzeba będzie zamówić a wysłać
po świętach, gdy mniej paczek kursuje. Byłam u pp. Piotrowiczów, jak zawsze miłych i dobrych, każda wyprawa – to jeden
dzionek, bo wszystko tu daleko i przejazdy bardzo kosztowne.
Więc bardzo trzeba być skupionym, gdy się załatwia by nic nie
zapomnieć, bo wrócić już nie można.
Dziękuję Danusi za wieści o paczkach pani Busza. Jest ona
pełna dobrej woli. Sama jeździła poza Londyn i pakowała te rzeczy. Jak wiecie, pisała do s. Katarzyny o tej bogatej Angielce. Otóż
chciała mnie koniecznie do niej zawieźć. Umówiła się więc via
niejaki p. Mellka (znajomy siostry p. Żurawińskiego) i otrzymałyśmy „appointment” w miasteczku o 50 km stąd w domu, gdzie
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ta bogata pani ma biuro. Dojeżdżamy do tego biura, uprosiwszy
znajomą panią, by nas tam zawiozła samochodem, a tu okazuje
się, że to nieporozumienie i że pani Pearce, czeka nas w swoim
domu o 50 km stamtąd. Radzi nie radzi, jedziemy tam (3–cia
pop.), a tu, gdy już mieliśmy dojeżdżać niebawem, spada taka
mgła, że nie sposób jechać w nieznanym terenie. (tu drogi są
bardzo kręte, i musieliśmy zaniechać dalszej jazdy i wrócić do
Londynu. Panią Busza poznałam lepiej, rozmawiając po drodze.
Bardzo to dzielna osoba, ale niestety Polacy są trochę „rozwichrzeni”) poza tym okropnie jest przykro, bo wszędzie się kłócą
niesamowicie i robią złą opinię Polsce.
Byłam też dwa razy u Elżbiety Marylskiej, jeździłam z nią jej
mężem i synkiem na spacer, ale też nie dotarliśmy do celu, bo
mgła. Nie ta pora na wycieczki, a szkoda, bo kraj jest śliczny, jak
się za Londyn wyjeżdża trochę dalej. Dzisiaj jest ciepło i ptaki
śpiewają, i wydaje się, że już wiosna na świecie. Odylce dziękuję
najgoręcej za tak obszerny opis działalności biura. Becie za dopisek też bardzo dziękuję.
Jolu kochana, nie mogłyśmy się pożegnać (biedna tak się rano
zerwałaś), ale mam nadzieję, że się przywitamy! To już niedługo,
bo zanim ten list zajedzie będzie prawie powrót. Chcę lecieć
18–go czwartek „Lotem”. Samolot przylatuje około 11–tej do
Warszawy. Dowiedzcie się dokładnie. Tymczasem odpoczywam,
czytam sporo. Odwiedzam znajomych, a od czasu do czasu Jaś
urządza „przyjęcia”, ale za nic nie chciałabym tu mieszkać na
stałe. Świat jest wszędzie jakiś ohydny. Tu ciągłe napady, rabunki,
morderstwa. A poza tym ludzie mało prości i bezpośredni. Cieszę
się na nasz dom. Równocześnie odbywając tu rekolekcje by to,
co złe (głównie we mnie) zmienić. Ściskam Was wszystkich serdecznie Z.
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Jola (bez daty)
Kochana Jolu,
Jeszcze nic od Was, choć już tydzień minął pobytu. Słyszę, że
u Was wielkie mrozy, a tu sobie żyję w łagodnej atmosferze, dużo
zieleni, bo moc wszędzie w ogrodach roślin o wiecznie zielonych
liściach i z iglastych przepiękne cedry. Trochę wypoczywam,
trochę załatwiam. Lubię załatwiać i oglądać coś dla niewidomych,
natomiast nudzą mnie trochę wizyty konieczne._Błagam, załatw
sprawę wyceny lekcji Jasi Nosek angielskiego. Na przyszłość każdą rzecz musimy pamiętać załatwić do końca. Ja zapominam, a Ty
nie przypominasz, droga sekretarko. Może p. Welmanowa będzie
wiedziała, ile za godzinę kompletów biorą. Jasia N. miała mi dać
paczuszkę, a p. Wypich spis instrumentów, też nie zrobili. Ja nie
zdążyłam się upomnieć i wyjechałam jak idiotka, nawet bez zdjęć
dzieci! Opracowujcie broszurę, bo to konieczne.
Poszukam dla Ciebie za to encyklopedii kwiatków. Ściskam
Was obie z Betą, p. Witolda pozdrów, jak również każdego, co
spotkasz, ode mnie. Zula Morawska
* * *
Lake Placid 1 X 77
Drodzy, kochani, korzystam z okazji przez Tilli E. by dłużej
napisać – bo prócz karteczek nie warto długo pisać, nie mogąc
liczyć na to, że się otrzyma odpowiedź. Jestem tu tydzień po
dwóch i pół dniach w Nowym Jorku. W Nowym Jorku mieszkałam u pani Falenckiej – gdzie mnie przywiozła z lotniska
wspaniałą limuzyną szoferowaną przez Murzyna. Pani Falencka mieszka na 11–tym piętrze na 5th Avenue – najelegantszej
ulicy Nowego Jorku. Z okien ma cudowny widok na Central
Park – na ogromny staw–jezioro. Robi to w Nowym Jorku dosyć
niesamowite wrażenie – jak byś był na wsi. Po pięknych salonach i salach jadalnych przykrytych dywanami wszędzie stąpa
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się cichuteńko i nawet jest o wiele ciszej w tym mieszkaniu jak
w Warszawie. W ogromnej bibliotece pełno książek – trudno
się zdecydować, co czytać. Pani z Krakowa znakomicie gotuje
i podaje do stołu. Toteż z „wolną” panią domu p. Falencką –
mogłam biegać po mieście, asystować jej sprawunkom. Pojechaliśmy też samochodem z miłym Murzynem (za każdym
przystankiem wyskakuje i otwiera drzwi) w dół miasta, tam,
gdzie jest Wall Street i cypel przy Statule Wolności. Było Święto Żydowskie (Sądny Dzień) i więcej chyba niż pół biur i sklepów w Nowym Jorku było zamknięte. Robiło to dziwne wrażenie ulice „puste” – poza pijakami i zdegradowanymi ludźmi.
Wszystko mnie bawi i interesuje, bo każda rzecz najdrobniejsza
jest inna niż w kraju.
Życie tu trudne, ale w codzienności o wiele łatwiejsze. Każdy
szczegół obmyślony na to, by służył człowiekowi i pomagał mu
w życiu. Wszystko się otwiera, zamyka, zapala i gasi. Każdy posiłek przyrządza się migiem, a tylko się zastanowić trzeba, co i jak
użyć z mnogości wszelakiego dobra.
W telewizji ciągle mówią o nadmiarze zbóż. Ceny na pszenicę spadły niezmiernie. Z drugiej strony zachęcają gospodarzy, bo
tu też uciekają od ziemi. W interview w telewizji jeden młody
gospodarz zapytany, co sądzi o cenach i urodzajach, odpowiedział
po prostu, że nie rozumie zagadnienia nadmiaru, gdy połowa
świata głoduje.
Po dwóch i pół tygodniach w N. Jorku przyjechałam z Mikołajami Grocholskimi tutaj. Jest tu przepięknie, jeżeli chodzi o kolory
drzew, ale poza małymi przerwami od 16–tu dni leje (tak jak u nas
w lecie) – po prostu potoki płyną i zupełnie wychodzić nie można.
Wszędzie się jeździ samochodem, bo miasteczko daleko, a tu
odległe pustkowie i cisza kompletna. To jest bardzo przyjemne.
Suszyłyśmy czerwone liście, robimy wypady do miasta. Czas
chodzi bardzo prędko.
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Dzwonił p. Świderski, że dziś otworzyli wystawę naszych obrazów w Bostonie. Było przeszło 400 osób na otwarciu i bardzo
się udało. Pan Świderski z żoną zawozili sami obrazy i sami rozwieszali z pp. Sylwestrowiczami (ona siostra p. Urbanowicza).
Oby się im wszystko udało. Dziś przyjechali tu z Montrealu Markowie Roztworowscy z Bebciem. Było miło ich zobaczyć. Żeby
nie ta pogoda! W przyszłą sobotę jedziemy do N. Jorku. Niestety
p. Krancowa nie będzie mogła być w N. Jorku, a p. Falencka wyjedzie 16–go do Europy. Umówiłam się telefonicznie z panią
Kenmore, która też będzie tylko jeszcze tydzień w domu, bo leci
do Indonezji. W tej olbrzymiej Ameryce świat się robi coraz
mniejszy. Jestem często myślą z Wami, z naszymi troskami, i staram się pamiętać w modlitwie. Z drugiej strony tak całkowite
odcięcie się od trosk jest zbawienne, bo powoduje całkowite
odprężenie. Tu jestem zupełnie za górami za lasami. Smutno mi,
że ani w telewizji ani w gazetach nie znajduję nic o Polsce, ściskam
bardzo serdecznie. Z. M.
New Jork 27 X 78
Betuniu najdroższa, myślę o Was często jak się tam macie?
Wczoraj miałam długi telefon od Marty E. Zapraszała mnie nawet
do siebie i mówiła, że może wpadnie do N. Y. Klarcia jeszcze nie
dzwoniła, list zaraz wysłałam do niej. Pogoda tu cudowna. Co
dzień słońce! Wypoczywam i nic nie robię, poza rozmowami bez
końca z Januszem Preisem, który masę widział. W tym gmachu,
(na odwrocie) byłam na koncercie. Ściskam mocno Zula
Nowy Jork 2 XI 78
Drogie kochane, od wczoraj wszyscy biegacie pewno po
cmentarzach. Tu nikt na cmentarz nie chodzi. Chyba mają swoich zmarłych b. daleko. Wszystko tu jest daleko! Ogromnie mi
było miło dostać Wasz list 18, przyszedł w 10 dni to bardzo
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szybko, zmartwiłam się tylko bardzo, bardzo, że przegłosowano
sprawę wyrobu p. Makucha. W końcu, co będziemy robić? Postaram się po powrocie sprawę tę odrobić. Tymczasem oglądałam tu różne pomoce szkolne – zabawki z Januszem Pr. Także
pod tym kątem widzenia, co by można u nas pożytecznie wyrabiać. Można było zwariować w sklepie zabawek, tyle było cudownych rzeczy.
Janusz świetnie się orientuje, wie, gdzie co kupić, by było
tanio, co się nadaje. Był tu kilka dni między dwoma pobytami
w szkołach i mieszkał też u p. Rodzińskiej, więc ugadywaliśmy
godzinami. Jego zwiedzanie jest bardzo solidne. W Perkinsie był
3 tygodnie i mieszkał u dyrektora, mógł wszędzie chodzić i być
na wszystkich lekcjach, ale Perkins zamienił się na dzieci multihandicapped, prawie nie ma dzieci w normie i nauczanie jest
prawie indywidualne. Janusz przywiezie moc informacji o nauczaniu orientacji – mobility – gimnastyki korekcyjnej – etc. etc.
Mam nadzieję, że pobędziemy jeszcze dłużej razem, do około 15
XI. Wrócę zapewne 20 listopada.
Od wczoraj mieszkam u Karin Falenckiej, która jest dla mnie,
jak zresztą wszyscy strasznie dobra. Jest tu w domu p. Maria
Cichańska, więc ptasiego mleka mi nie zabraknie. Pogoda jest
cudowna, co dzień słońce i niebo błękitne. Chodzę w letnim
palcie. Bardzo mało robię. Trochę pomagam w biurze, gdzie
kopertujemy świąteczne apele. Panie wysyłają w tym roku broszurkę plus życzenia. Jest tego do wysłania plus minus 3.000 Dziś
wysłałyśmy pierwszą partię.
Byłam w zeszłą niedzielę u pp. Świderskich, w operze, na
kolacji u pp. Grocholskich i u p. Rodzińskiej. Byli ciągle goście.
Byłam też u okulisty i powiedział, że mam na prawym oku posuniętą zaćmę do ewentualnej operacji za 6 miesięcy. Wobec tego
nie zamawiam sobie nowych okularów, bo nie warto. Jutro jedziemy z pp. Falenckimi na weekend do ich domu na wsi. Do
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Klarci dzwoniłam, wszystko dobrze, panienka dojechała szczęśliwie. Dziś przyjechała p. Krancowa i z nią też pochodzę. Byłam
już raz w muzeum. Świat tu tak inny, ale np. Janusz zachwycony
jest ludźmi, z którymi się spotkał w pracy dla niewidomych.
Oglądam trochę telewizji, ale na ogół „relaksuje”.
Błagajcie proszę p. Mitraszewskiego, żeby mi dał znać o wymianie, jak nie zdąży inaczej, to depeszę do Haliny. Niech mu
ułoży tekst p. Czosnowski. Wszystkich ściskam i pozdrawiam.
Przepraszam za bazgroły, ale piszę leżąc na łóżku. Tak mam najlepsze oświetlenie. Zula.
Nowy Jork 8 XI 78
Kochane, ustaliłam datę swojego wyjazdu i zarezerwowałam
miejsce w „Locie”, lecę Lotem (nie Panamem), stąd wylatuję we
wtorek 28–go o 19–tej – i jestem w Warszawie środa 29–go
11.25. Lot 016. Nie będę już depeszować. Miałam od Was dotąd
jeden list, ale trudno się spodziewać wymiany korespondencji.
Ja też mało piszę, bo wciąż się gdzieś śpieszę, choć pozornie nic
nie robię. Dziś idę na sprawunki, a po obiedzie do teatru z p.
Kenmore, która zaraz wylatuje w świat i tylko przejazdem jest
w Nowym Jorku. Cudownie było na wsi u pani Helenki, choć
już liści nie było na drzewach, ale przepiękny kraj i cudowna
cisza wokół.
Dziś popsuła się trochę pogoda, może nie na długo. Chodzę
trochę do muzeów, do biura Lasek, gdzie kopertujemy życzenia
świąteczne. Wczoraj byłyśmy z Karen na pięknym koncercie w filharmonii. Trochę, ale niedużo czytam, a poza tym tyle tu ciekawych
objawów życia, które bym poznać chciała, że to mi czas zabiera.
W sercu Manhattanu pełno jest kościołów i pięknie do nich wchodzić w ciszę i modlitwę z tych ruchliwych ulic. Przyjechała p. Krancowa i też mnie pilotuje, wszyscy są dla mnie przedobrzy.
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Ostatni tydzień pobytu, po 20 będzie pracowity z Januszem
P. Trzeba będzie z nim wiele spraw ustalić. Bardzo mnie to odciąża, że jest ktoś, który się tu świetnie orientuje. Odbywam też
konferencje z naszym tu adwokatem i przeważnie stajemy w martwym punkcie.

Bardzo mi brak informacji od p. Mitraszewskiego o wyniku
konferencji finansowej. Otrzymałam przedwczoraj list od Jana,
tu już przedtem o tej sprawie mówili i widzieli jej sens. Jest przysłowie angielskie: „help yourself and I shall help you”, o którym
chyba zapominamy. Żal mi będzie opuszczać Nowy Jork – fascynujący ten kraj jest i straszny, i kochany. Ściskam wszystkich
najserdeczniej. Zula
Nowy Jork 11 XI 78
Kochane, wczoraj otrzymałam Wasz (drugi) list z 30 października i bardzo Wam za niego dziękuję. Ucieszyłam się z wymiany
myśli, bo był odpowiedzią na mój. Cieszę się bardzo, że wysyłacie
już listy i nadruk brajl. I drugi zrobiony. Tu już od miesiąca przy-
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chodzą listy z prośbami świątecznymi. Pani Rodzińska uważała,
że może nawet lepiej, jak się je opóźnia, by nie zginęły wśród
potopu.
Ostatnio nie pozwoliły mi Panie na pobyt w biurze, twierdząc,
że szkoda na niego czasu! Ja się czułam choć trochę pożyteczną.
Teraz chodzę po muzeach i parku i jak dotąd cieszyłam się cudowną pogodą i niebieskim niebem. Dziś pogoda się popsuła,
pochmurno i chłodno. Przyszły tydzień mam jeszcze luźniejszy,
a ostatni, od 10–go, będzie bardzo pracowity z Januszem, pewnie
u Świderskich. Janusz ma dużo pomysłów, co wyrabiać w warsztatach i zna się na technice, co, jak wiecie, z kolei jest moją słabą
stroną.
Wczoraj dzwonił do mnie p. Makuch i przypadkiem zastał
mnie u p. Rodzińskiej, gdzie byłam na kolacji i sobie porozmawialiśmy. Mówiłam mu o tym, co myślę o warsztacie. Tu nadal
wyciągamy z gazet wszystko, co tyczy papieża i dalej się tym zagadnieniem pasjonujemy. Nawet wszyscy tutejsi Polacy–Żydzi
niestety niewierzący, ale gorąco przywiązani do Polski.
Trochę czytam, m.in. nowele Singera, tegorocznego laureata
Nobla. Mimo że on nie przyznaje się do Polski, jego nowele pełne
są wspomnień z Biłgoraja, Białegostoku i innych stolic! Pozdrówcie pana dyr. Mitraszewskiego. Powiedzcie, że z jego urzędem nie
licuje nie napisanie mi o wyniku rozmowy w finansach. Jest mi to
tu potrzebne. Niech zadepeszuje. Pisałam już i powtarzam: przylecę do Warszawy Lotem 29 listopada (w środę) o 11,25 numer
lotu 016. Betuniu, nie można kupować pończoch elastycznych bez
żadnych miar. Ja w domu mam bardzo długie. Za duże dla mnie,
tzw. suport stochings, które może będą dobre dla babci. Ściskam
Was bardzo serdecznie i wszystkich pozdrawiam. Zula
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Jola (bez daty)
Joleczko droga, dzięki za list długi i wieści Tobie i Becie. Piszę
na kolanie, bo idę zaraz pracować do „biura” wracamy samolotem
3 listopada. Stąd o 7–ej wieczór, mamy już zarezerwowane miejsca na Lot. Bardzo proszę powiedz p. Staszkowi o samochodzie.
Pani Rodzińska bardzo prosi by o jej przyjeździe nie mówić.
Przyjeżdża na 3 tygodnie i nie ma siły na gości, i jeżdżenie po
Warszawie. Co do Watykanu, to stąd decydować nie mogę, czy
na te 3 tygodnie p. Lasocki mógłby wrócić do Warszawy? Jeżeli
ma zostać w Watykanie, to p. Rodzińska obok ks. Tadeusza, ale
to nie bardzo wygodnie.
Staram się o Twoje okulary. Ściskam bbb. ZM.
Wiel. S. Odylla
Odylko droga, dzięki za tak wyczerpujący list. Ja już od 8 X
jestem w Nowym Jorku, gdzie „gonimy” i nigdy zdążyć nie można, choć w rezultacie nic takiego nie robię. Podziękuj wszystkim,
wszystkim za liściki i wieści sercu miłe, i jestem ogromnie wzruszona pamięcią i dobrocią wszystkich. Tu przeciwnie jak u nas
przeważnie leje (i to jak)! To bardzo odbiera energię. Wczoraj
zamówiłyśmy z Haliną powrót na 3–go listopada. Stąd wylot o 7
wieczór. Zadepeszuję, o której w Warszawie. Lecimy Lotem.
* * *
New York 18.10.1978
Kochani, drodzy,
Nie napisałam wcześniej, ale od dwóch dni żyjemy tu też
tylko wyborem „naszego” podwójnie papieża. Pani Świderska
zadzwoniła nam w południe 16–go z tą wieścią, byśmy zaraz
otwierali telewizję. I od tej chwili niemal cały dzień do późnego
wieczora śledziliśmy w telewizji ogłoszenie wyboru oraz pierwsze
błogosławieństwo papieża.
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Wydaje mi się, że nawet może ten wybór w jakiś sposób więcej tu przeżywamy, bo sprawa ta w telewizji, radiu i prasie (tej,
która nie strajkuje New York Times nie wychodzi już dwa miesiące z powodu strajku) ma olbrzymi rozgłos i wszędzie zajmuje
czołowe miejsce. Naprawdę się tu czuje, że papież to pierwsza
osoba na świecie! Jak przypomnę sobie moje dziecinne lata, gdy
np. protestanci angielscy robili się czerwoni ze złości mówiąc
o papieżu, a dziś mówią z największym szacunkiem.
Pomijając całą sensację wyboru, p. Rodzińska miała mnóstwo
telefonów z gratulacjami od swoich amerykańskich przyjaciół.
Tu się też cieszą, że ten wybór ogromnie podniesie prestiż Polaków tutaj. Wyobrażam sobie, co się u nas dzieje.
Podróż była przepotworna. Nigdy nie lećmy Panamem! Wystartowaliśmy z Warszawy o 17, zgłodniałe i znużone czekaniem
od 10. Potem długi bez końca lot via Wiedeń (12 godzin), ciasno,
niewygodnie i bardzo trzęsło. Po głodówce i nieopatrznym wypiciu
alkoholu zrobiło mi się niedobrze i narobiłam kłopotu biednej
Danusi Świderskiej, która się o mnie niepokoiła. Na lotnisku czekał
pan Świderski i zawiózł mnie do pani Rodzińskiej, gdzie jak zwykle cudownie mi się żyje w cieniu jej entuzjazmu i przyjaźni.
Pogoda wspaniała, chłodno, ale co dzień budzi nas piękne
słońce i niebieskie niebo, widok niespodziewany! Do kościoła
mam pięć minut, a naprzeciwko domu park na spacery, ciągnący
się ku rzece. Wczoraj rano byłam w „biurze” laskowskim
i pakowałam na życzenia świąteczne broszury z ulotkami.
Wieczorem na obiad przyszła pani Kenmore, jak zwykle pełna
życia i propozycji, pomocy wszelkiego rodzaju. Przede wszystkim
przygotowała wspaniale pobyt Janusza Preisa z największymi
możliwościami skorzystania z wszelkich danych, ma niebywałe
okazje i wielkie szczęście, bo wszyscy go niezmiernie polubili.
Jest delikatny i poważny w swej pracy. Teraz mieszka u dyrektora
Perkinsa i przez 3 tygodnie tam zwiedza. Dzwoniłam z nim
i spotkamy się tu w poniedziałek, by wszystko obgadać. Gdy pani
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Rodzińska dziękowała dyrektorowi Perkinsa, to on odpowiedział,
że on dziękuje za tak miłego towarzysza.
Dziś wieczorem idziemy do opery i czekają mnie jeszcze różne przyjemności, jak np. koncert w United Nations. Pani Kenmore prosiła serdecznie pozdrowić Andrzeja Adamczyka – więc
uczyńcie to, proszę. Proszę powiedzieć siostrze Rozalii, że sernik
miał wielki sukces.
Uściskajcie wszystkich, napiszcie długo o wszystkim, co się
dzieje, tu świeci słońce!!! Co za kraj.
Ściskam mocno Z.M.
Nowy Jork 20.10.1985
Kochana, Piszę dziś jak kura na piasku, ale dobre oko bez
okularów, prawe po operacji przykryła dziurkowanym kartonem.
Poprzez te dziurki widzę wspaniale. Przedwczoraj byłam w szpitalu. Rano robią analizy krwi i elektrokardiogram, o 11–ej
wiozą cię na operację, przygotowania etc., zabieg, po tym jeszcze cię trzymają godzinkę i o 3–ej po południu do domu, i każą
żyć normalnie. W piątek idę znów na sprawdzenie oka, ewentualnie 25. operacja drugiego. Jestem na liście rezerwowej LOT–u od 12 grudnia. Pamiętałam o imieninach. Ściskam bardzo.
Zula
New York 07.11.1985
Kochana, jest okazja, więc piszę słówko. Dojechałam szczęśliwie, choć zmęczona, bo podróż od wyjazdu z Lasek – via Montreal i postój tam trwała 14 godzin do lotniska, a jeszcze więcej
jak godzinę do domu. Tu wszyscy strasznie dbają o mnie, że na
ptasim mleku mi nie zbywa. Byłam w poniedziałek u znakomitego okulisty i 18–go mam operację gorszego oka – ambulatoryjnie w dniu 18. Doktór proponował w tydzień operować drugie
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– to jest jednak wszystko bardzo kosztowne. Mają tu inne metody, ale po operacji żadnych nie ma zaleceń.
Co do schylania się, dźwigania – po prostu żyjesz normalnie.
Nie mogę określić daty powrotu, bo są z tym też komplikacje, ale
będę się starała jak tylko się da. Tymczasem ściskam serdecznie.
Zula
16.11.1985
Kochane, drogie
Proszę napiszcie do mnie przez Pana Świderskiego. Bardzo
pragnę wiedzieć, jak się miewają chorzy: Jurek, Binda, Lotka.
Proszę mi dokładnie napisać. Jaka u Was pogoda? Czy można
dalej budować? Czy górale jeszcze są? Czy wysłałyście życzenia?
Dziś jest tu wielka feta u pp. Walenckich. Na urodziny p.
Rodzińskiej i moje. W poniedziałek 18 mam zabieg na gorszym
oku, a za tydzień może na drugim, a potem sprawa szkieł. Doktór
namawia na kontaktowe, a ja bym wolała zwykłe. Pozałatwiałam
trochę spraw fundacji Kościuszkowskiej. Tam przyjmują informacyjnie pana Franksa (przysłał mi czek i załatwiam zapotrzebowania). Za tydzień spotkam się z Januszem i Niną Adamowicz
u pani Świderskiej i też zobaczymy, jak niektóre sprawy załatwiać.
Wszyscy pomagają, jak mogą i są idealnie dobrzy. Mam wielką
opiekę i pomoc na każdym kroku. Mam obiecane, że jestem na
liście rezerwacji na powrót 12 grudnia. Jest ogromnie trudno
o miejsce na LOT.
Dziś pada deszcz ze śniegiem, ale dotąd pogoda była niezła
i czuję się ze zdrowiem dobrze. Czy Jola napisała do pana Porusiewicza. Niepokoję się wciąż o niego. Wysyłam trzewiki (o ile
Pani Świderska zabierze) brązowe małe półbuty dla pani Broniarz, duże czarne pantofle dla Odylki, pas dla Ali Gościmskiej,
ale nie wiem, czy będzie dobry, bo inny niż ma Elka. Dopiszę po
operacji, o ile będę coś widziała, bo wszystko mi się zmieni.
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KORESPONDENCJA Z PRZESZŁOŚCI (cz. II)

Nowy Jork 12 grudnia 1985
Kochane, drogie, piszę parę słów przez okazję, nazajutrz po
Waszym telefonie. Jak pewno wiecie, po katarakcie widzi się z daleka, a nie z bliska. Nie mam jeszcze okularów do czytania i pisania, więc piszę tak nierówno. Bez okularów widzę znacznie
lepiej niż z okularami, –16 na odległość. Do czytania ewentualnie
będę miała +4. Jeszcze nie mam dobranych. Gdybym tu mieszkała, to doktór chciałby mnie widzieć za miesiąc, a ponieważ
muszę wyjeżdżać, sprawdzam je co tydzień. Już byłam u niego 7
razy. Mam jeszcze zrobioną rezerwację na 20–go, ale trochę wątpię, czy mnie puści. Świetnie tu wypoczęłam na wspaniałej kuchni mam jakby odnowienie organizmu. Ze zdrowiem czuję się
świetnie, załatwiłam plus minus to, co zamierzałam. Bardzo tu
leniuchuję i powinnam już wracać do pracy. Wszyscy są dla mnie
przedobrzy i mają ze mną moc kłopotu. Dlaczego Jola nie odezwała się w telefonie? Pozdrawiam wszystkich i myślę o Was
wciąż. Ściskam. Zula
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anim zaproszę Państwa na spacer po odległej i egzotycznej
przeszłości, muszę poczynić kilka zastrzeżeń. Temat średniowiecznych szpitali jest mi bliski. Poświęciłem mu dziesięć lat
życia, przynajmniej tego zawodowego, a on niejako w zamian
przyniósł mi między innymi doktorat. Moje badania ograniczały się do łacińskiej Europy i do okresu od XII do początku XVI w.,
a tak naprawdę dokładnie, z pełnym zasobem źródeł, poznałem
jedno miasto – Wrocław. W dodatku to wszystko było już jednak
dość dawno i od kilkunastu lat nie śledzę na bieżąco europejskiej
literatury przedmiotu, a jest ona bardzo bogata. W międzyczasie
badałem inne zagadnienia– miasta podwójne i wielokrotne, znów
jedynie na obszarze łacińskiej Europy i tylko w średniowieczu,
to była kolejna dekada, a przez ostatnie ponad dziesięć lat zajmuję się geografią historyczną, teorią edytorstwa źródeł i przestrzennymi bazami danych historycznych. Uprzedzam więc z góry, że
serwuję danie mocno podgrzewane i nie daję gwarancji, że
wszystkie składniki są świeże.
Czym był średniowieczny szpital? Co stanowiło fundament
jego istnienia, decydowało o tym, że coś było lub nie było szpitalem?
Był instytucją prawa kanonicznego, placówką powoływaną
do życia decyzją biskupa. Ordynariusz miejsca jednak zwykle
sam go nie tworzył, lecz jedynie zatwierdzał fundację dokonaną
przez kogoś innego, jeśli spełniała wymagania stawiane właśnie
przez prawo kanoniczne. Te warunki były początkowo trzy, a po-

104

kartka z historii

tem, w późnym średniowieczu już jedynie dwa. Warto od razu
zaznaczyć, że o ile była jasno określona procedura zakładania
szpitala, to nie było żadnej drogi jego likwidacji. Biskup właśnie
po to ją zatwierdzał, żeby trwała wiecznie. Stał na straży jej trwałości. Było to szczególnie istotne w odniesieniu do pierwszego
warunku: szpital musiał mieć swój majątek. Dwa kolejne to opieka nad ubogimi oraz wspólnota braci i sióstr sprawujących opiekę nad nimi.
Zasadą tej instytucji była jej samodzielność gospodarcza. Bez
stabilnych dochodów gwarantujących funkcjonowanie w długiej
perspektywie nie mógł zaistnieć. Był formą jałmużny, ale nie
jednorazowej, lecz wiecznej, permanentnej. Istniał po to, żeby
otoczony w nim opieką ubogi nigdy więcej nie zaznał głodu
i nędzy, ani nawet strachu przed nimi. Ta niezawodna opieka była
jednak narzędziem, a nie celem samym w sobie. Właściwym
celem była chwała Boża i wynikająca z niej nieprzemijająca zasługa fundatora lub darczyńcy. Tak, jak w kościele można było
ufundować mszę wieczystą np. za zmarłą osobę, a w klasztorze
coroczną modlitwę w każdą rocznicę śmierci aż po dzień Sądu
Ostatecznego, tak szpitalu fundowano wieczystą jałmużnę.
Z tych założeń wynikały wymagania w odniesieniu do majątku. Miał być duży, odpowiedni dla przewidzianej liczby podopiecznych, a szpitala nie fundowano dla jednej czy dwóch osób.
Najpewniejszą formą była własność ziemi i takie uposażenie
miały najstarsze placówki. Szpital był jednak w Europie przede
wszystkim – a na ziemiach polskich wyłącznie – zjawiskiem
miejskim. Nie było szpitali poza miastami. W konsekwencji także majątek z czasem odpowiadał coraz bardziej swojemu otoczeniu. Poza samą działką, na której stał, szpital nie musiał już mieć
innych nieruchomości, mógł dysponować jedynie stałymi dochodami z nich, np. z warsztatu rzemieślniczego, z obiektu handlowego, mogła to być nawet cząstka dochodów komunalnych.
Obok takich mieszczańskich placówek istniały te starsze, z bo-

Marek Słoń – Średniowieczny szpital i dzieło Lasek

105

gatszym uposażeniem. Czerpały dochody z własnych folwarków:
rękami swoich pracowników obsiewały pola i zbierały plony,
miały swój inwentarz żywy i pożytki z niego, np. jaja czy mleko.
Początkowo zresztą sam kompleks szpitalny, zlokalizowany
zwykle na obrzeżach miasta, zawierał ogród warzywny. Poza tym
stały tam budynki: mieszkanie ubogich, często połączone z kaplicą, dom braci lub szpitalnej służby, spichlerze, stajnie, stojąca
często osobno piekarnia, czasem własna łaźnia. Z okolic miasta
spływały należne dochody od kmieci osadzonych w szpitalnych
wsiach i z dziesięcin, które mogły być w pieniądzu lub w naturze,
przede wszystkim w zbożu. Władze szpitala zarządzały tymi dobrami tak, żeby im zapewnić jak największą stabilność – a nie jak
najwyższy dochód w danym roku. Stąd wynikały starania, żeby
ta gospodarka była jak najbardziej różnorodna. Chodziło o to,
żeby nawet w złym czasie, gdy w kraju zapanuje głód, ubodzy
podopieczni tego głodu nie cierpieli, a majątek pozostał nieuszczuplony na następne pokolenia. Z tego samego względu jakiekolwiek uszczuplenie tych dóbr wymagało zgody biskupa.
Cały ten kompleks gospodarczy, zespół budynków, grupa ludzi
obsługujących szpital od zarządcy po robotnika sezonowego w folwarku – wszystko to miało służyć pensjonariuszom. Nazywałem
ich ubogimi podopiecznymi, ale oba człony tego określenia wymagają doprecyzowania. Samo słowo szpital wywodzi się z łacińskiego terminu hospitale, ono zaś od wyrazu hospes czyli gość,
przybysz, ten, który tu nie ma swojego domu. Początkowo określano tak część klasztoru, gdzie mogli przenocować ubodzy podróżni. Z czasem podobne miejsca zaczęły powstawać także przy
pałacach biskupich, a pobyt z chwilowego stawał się stały.
Pojęciem określającym ludzi uprawnionych do korzystania
z tej pomocy stał się nie gość, lecz ubogi – pauper. We wczesnym
średniowieczu znaczenie tego słowa wykraczało jednak znacznie
poza określenie materialnego ubóstwa. Jego antonimem, przeciwieństwem był potens, potężny, możny.
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Pauper – to osoba nie tylko uboga, ale także z innych powodów zdana na pomoc i łaskę innych, słaba, niezdolna do samodzielnego funkcjonowania. Mieściły się więc w tym pojęciu
wszystkie kategorie pensjonariuszy późniejszego szpitala: ludzie
po prostu biedni, ale przede wszystkim tacy, u których ubóstwo
wiązało się z dodatkową słabością. Byli to np. uczniowie, chorzy,
ale nie tyle złożeni chwilową niemocą, co trwale niepełnosprawni, np. chromi czy niewidomi, lub chorzy nieuleczalnie. Te kategorie podopiecznych zmieniały się po części w zależności od
czasu i regionu. W Europie południowej były np. szpitale dla
pielgrzymów, przede wszystkim przy najpopularniejszych trasach
do Compostelli i do Rzymu oraz na przełęczach alpejskich. Z kolei w Polsce status prawny szpitala przybierały często osady trędowatych, czego nie znała zachodnia Europa. Powstały we Włoszech w XV w. nowy typ placówek przeznaczonych tylko dla
porzuconych dzieci, pojawił się od połowy tego stulecia także na
północ od Alp, ale tylko w miastach utrzymujących bliskie kontakty z Italią. We Wrocławiu w ciągu kilku lat taką specjalizację
przyjęła placówka dotąd ogólna, sprawująca pieczę po prostu nad
ubogimi. Ten profil utrzymał się do końca istnienia szpitala,
czyli do przełomu XVIII i XIX wieku.
Szpital miał dać swoim pensjonariuszom zaspokojenie
wszystkich ich potrzeb, oczywiście zgodnie z ówczesnymi poglądami na ten temat: dach nad głową, wyżywienie, ubranie, wspólnotę, opiekę duszpasterską. Przy niemal każdym szpitalu była
kaplica, często połączona przestrzennie z salą będącą mieszkaniem i sypialnią ubogich. Ci ostatni mieli obowiązek prowadzić
życie pobożne. Z czasem coraz ważniejszy stawał się obowiązek
modlitwy za dobroczyńców. To nie była noclegownia, do której
można było przyjść się przespać lub coś zjeść. Grono podopiecznych było stałe, obowiązywał regulamin ściśle regulujący życie
wewnątrz placówki. W jednym ze szpitali wrocławskich miał być
codziennie w czasie śniadania odczytywany dla przypomnienia.
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Groźną sankcją za łamanie reguł było wydalenie ze szpitala, równoznaczne z pozostawieniem takiej osoby bez żadnych środków
do życia.
Była to więc jałmużna doskonała: dokonująca się w Kościele,
oczywiście rozumianym jako instytucja, a nie budynek, jałmużna pełna, obejmująca wszystkie potrzeby, trwała, wręcz wieczna,
nieustannie odnawiana, jałmużna odpowiedzialna, nie rzucana
grzesznym żebrakom, lecz ubogim pobożnym, starannie dobranym i skutecznie kontrolowanym. Przez swój instytucjonalny
charakter mogła być mocno włączona w szersze struktury, stać
się wizytówką królestwa, ale przede wszystkim miasta.
Głównym owocem w wymiarze eschatologicznym była sama
zasługa darczyńcy przed Bogiem. Jej bardzo istotnym uzupełnieniem była jednak powiązana z tym modlitwa osób szczególnie
miłych Bogu. Wyobrażenia o tym, kto mógł być tym Bożym
ulubieńcem i zarazem beneficjentem jałmużny, zmieniły się bardzo w czasie omawianych tu stuleci. Można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy obejmował wiek XII i XIII w Europie, a na ziemiach
polskich XIII i pierwszą połowę XIV.
Niezbędnym elementem każdego szpitala była wspólnota
opiekunów. Zwykle, a w Polsce w zasadzie zawsze, był to konwent
zakonny. W Niemczech i w Europie Zachodniej podobną rolę
pełniło nieraz bractwo. Miało ono jednak zasady i styl życia podobny do zakonnego i często przekształcało się potem w klasztor,
a statuty brackie dawały początek nowej regule. Ta grupa była
sercem szpitala. To na jej ręce składano pobożne legaty. To ręce
tych braci i przede wszystkim sióstr miały sprawować faktyczną
pieczę nad ubogimi. To o ich modlitwy zabiegali fundatorzy
i dobrodzieje.
Szpital w tym okresie często był integralnie związany z klasztorem. Często ten drugi zaczynał dominować i spychać dzieło
miłosierdzia na drugi plan, przejmować dochody należne ubogim, redukować liczbę podopiecznych. Codzienną opiekę cedo-
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wano coraz częściej na płatnych pracowników, czeladź szpitalną.
Choć takie niepożądane zjawiska nie dotyczyły wszystkich placówek i występowały z różnym natężeniem, był to wyraźny kryzys tej instytucji. Na to nałożyło się drugie zjawisko: powstanie
zakonów żebrzących i spektakularne świadectwo świętych, którzy
wybrali drogę nie tylko duchowego, lecz również jak najbardziej
materialnego ubóstwa.
„Ukochana pani bieda” św. Franciszka z Asyżu była rewolucją
mentalną. Miłym Bogu miał być nie tylko duchowny rezygnujący z pewnych dóbr i uciech tego świata, ale także zwykły biedak.
Bogu podobała się nie tylko skromność zakonnika, lecz także
jego faktyczne ubóstwo. Konwenty mendykanckie nie rozdawały jałmużny, lecz ją zbierały. Franciszkanie, dominikanie i mniejsze domy zakonne tego nurtu nie opiekowały się ubogimi, lecz
same były ubogie, bo to podobało się Bogu. Był to pomysł i ruch
zdecydowanie antyelitarny i został przez elity intelektualne odrzucony. Jednocześnie przyjął się wśród niższych warstw społecznych i zmienił oblicze szpitala.
Nowe domy ubogich powstające w wieku XIV (w Polsce od
jego połowy) i w XV nie były powiązane z konwentem zakonnym.
Znaczna część szpitali zarządzanych wcześniej przez braci była
od nich oddzielana i na mocy umowy przekazywana po kuratelę
władz miejskich, oczywiście tylko w sprawach doczesnych, a nie
duszpasterskich. Szpital pozostawał instytucją prawa kanonicznego i wraz ze swym majątkiem wciąż podlegał nadzorowi biskupa. Pobożne legaty nie płynęły już na ręce świątobliwych
opiekunów, lecz samych podopiecznych. Często było to w nadaniach ujmowane dokładnie w ten sposób: pieniądze lub zakupione produkty miały być wkładane do rąk ubogich. Bez żadnych
pośredników. I to ubodzy, a nie ich zakonni opiekunowie, mieli
odwdzięczać się modlitwą szczególnie miłą Bogu.
Powstał nowy termin stanowiący zbitkę dwóch słów: Christipauperes, ubodzy Chrystusa. To patrzenie na potrzebujących
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znakomicie ilustruje scena z żywota św. Elżbiety Turyńskiej. Spotkała kiedyś trędowatego w wielkiej nędzy i, aby mu pomóc,
położyła go we własnym łożu małżeńskim. Gdy dowiedział się
o tym jej mąż, hrabia Ludwig, wpadł w złość. Przybywszy do
sypialni zobaczył jednak w łóżku nie trędowatego, lecz ukrzyżowanego Chrystusa i dzięki temu zrozumiał, że jego żona pomagała Chrystusowi i to Jego umieściła w łożu – w osobie potrzebującego, ubogiego trędowatego.
W szpitalach znów pojawili się bracia i siostry, lecz nie byli
to już zakonnicy czy nawet członkowie pobożnego bractwa. To
podopieczni, a przede wszystkim sędziwi prebendarze tak zaczęli nazywać siebie.
W późnym średniowieczu coraz częściej szpital był miejscem
spędzania ostatnich lat życia, przypominającym współczesne
domy starców. Warunkiem przyjęcia było jednocześnie ubóstwo
i zapłacenie wysokiej opłaty, gwarantującej pokrycie kosztów
utrzymania do końca życia. Można było wykupić od razu taką
prebendę dla służącego lub służącej. Ubóstwo polegało zaś na
tym, że po przekroczeniu progu szpitala nie wolno już było dysponować swoim majątkiem i szpital miał prawo go przejąć.
W praktyce przyszli podopieczni rozdysponowywali więc swój
spadek wcześniej i po wykupieniu miejsca rzeczywiście byli biedni, nie mieli już żadnego majątku. Byli zdani na opiekę szpitala
– stawali się podopiecznymi. Jednocześnie tworząc nieformalne
bractwa przypisywali sobie niejako sami rolę opiekunów. Co
ciekawe, występowali także poniekąd jako dobrodzieje. Przecież
przekazali znaczący dochód, który po ich śmierci nadal miał
zasilać kasę szpitalną i służyć kolejnym pokoleniom podopiecznych. Ta szczególna kategoria podopiecznych ukazuje ciekawą
ewolucję. Mimo pozytywnej waloryzacji ubóstwa nie zniknęła
podejrzliwość o moralność biedaków. Żebracy nie mieli dobrej
sławy, nie uchodzili za wzór cnót. Wręcz przeciwnie, przypisywano im wszelkie bezeceństwa. A od ich pobożności, od ich
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dobrego życia i żarliwej modlitwy zależała skuteczność ofiarowanej jałmużny. Pojawiły się więc nadania zastrzegające darczyńcy
wpływ na dobór ubogich przyjmowanych do szpitala. Okazało
się, że mieszczanie często największe zaufanie mieli do swoich
przyjaciół i krewnych, więc to dla nich wykupywali miejsca. Z czasem i taka gwarancja nie była wystarczająca i znaleziono jeszcze
lepsze rozwiązanie. Nikogo nie skontroluję lepiej niż samego
siebie. Zaczęto więc miejsce w szpitalu fundować samemu sobie.
Taka osoba zostawiała sobie część majątku niezbędną do uzyskania prebendy w szpitalu i resztę rozdysponowywała wśród spadkobierców – i jako uboga mogła stać się jednocześnie dawcą
jałmużny i jej beneficjentem, a poniekąd nawet pobożnym opiekunem samej siebie. Niektóre szpitale były zarezerwowane wyłącznie dla prebendarzy. Spędzenie tam jesieni życia uchodziło
za pewien ideał starości.
Reformacja przyniosła zakwestionowanie idei szpitala najpierw na poziomie teologicznym. Jałmużna, czyli pobożny uczynek, nie była w oczach Lutra istotnym krokiem ku zbawieniu.
Temu towarzyszyła zmiana społeczna i polityczna. Rozwój struktur publicznych, przede wszystkim państwowych i miejskich,
zmienił podejście do problemu ubóstwa. Po pierwsze biedacy
zaczęli przeszkadzać coraz bogatszemu i lepiej urządzonemu
społeczeństwu. Po drugie pojawiła się myśl, że da się coś z tym
zrobić. Pojawiły się regulacje dotyczące żebractwa, mające na celu
zdyscyplinować margines społeczny. Obecność ubogich przestała być oczywista, zgodnie ze słowami Chrystusa, że ubogich zawsze będziemy mieli (J 12, 8) – stawała się wstydem wspólnoty,
która jeszcze nie rozwiązała tego „problemu”.
Różnicę między średniowiecznym szpitalem katolickim a nowożytnym protestanckim znakomicie ilustruje przykład Wrocławia. W 1460 r. ufundowano nowy szpital naprzeciw jednej
z głównych bram miasta. Najbardziej eksponowany narożnik
zdobiła figura patronki, św. Barbary, która wraz z ornamentem
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miała około 8 metrów wysokości. Miasto szczyciło się tym, że
nowa placówka może pomieścić nawet stu ubogich. Wrocław nie
wstydził się swoich ubogich nie próbował rozwiązać problemu
społecznego, lecz dać jak największą, hojną jałmużnę. Kilkadziesiąt lat później nowe, protestanckie władze miasta założyły nową
placówkę. Podlegała ona wyłącznie miastu. Budynek był jeszcze
większy niż ten pod wezwaniem św. Barbary, lecz prosty, pozbawiony jakichkolwiek ozdób i usytuowany poza murami tak, żeby
nie rzucał się w oczy. Stanowił wstydliwy dowód na to, że dumna
komuna nie uporała się jeszcze z biedą.
W kościele katolickim instytucja szpitala również przeżyła
wkrótce głębokie zmiany. Nie likwidowano dawniej istniejących
placówek, czasami nawet zakładano nowe. Opieka nad ubogimi
nie miała być jednak dłużej sferą oddaną hojności dobroczyńców,
lecz odpowiedzialnością kościelnych struktur. Zgodnie z postanowieniami soboru trydenckiego przytułek dla „dziadów” płci
obojga miał powstać przy każdej parafii i być utrzymywany z jej
dochodów. Grono podopiecznych zostało praktycznie zredukowane do osób, które z racji wieku i choroby nie były już w stanie
pracować.
W XVIII w. w całej Europie zaczął dominować jeszcze inny
nurt, zapoczątkowany we Włoszech jeszcze w późnym średniowieczu. W szpitalach zaczęto leczyć. Wiek dziewiętnasty dopełnił
zmiany w tym kierunku i odtąd szpital stał się placówką me
dyczną.
Ta długa i głęboka ewolucja średniowiecznego szpitala pozostawiła po sobie ślady. Jednym z nich jest nazywanie pielęgniarek
siostrami. Niektóre włoskie kliniki, wypełnione najbardziej nowoczesnym sprzętem, wciąż mieszczą się w murach piętnastowiecznych szpitali. Wielki szpital miejski w Würzburgu, Juliusspital, nie tylko mieści się w swym pierwotnym gmachu z XVI
w., ale wciąż czerpie dochody z winnic ofiarowanych mu wtedy
przez fundatora.
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Innym wreszcie spadkiem po wielowiekowych przemianach
są nieporozumienia dotyczące charakteru tej instytucji. Zabawnym przykładem jest np. umiejscowienie w Bibliotece Uniwersytetu w Warszawskiego mojej książki nt. szpitali w średniowiecznym Wrocławiu obok prac z zakresu medycyny sądowej. Nie
pomogły tłumaczenia, że jest to monografia z historii Kościoła,
a o medycynie piszę tam jedynie, że jej w szpitalach nie było.
Mniej zabawnym przykładem jest referat utytułowanego profesora, który nie był w stanie pojąć, że to samo słowo oznaczało
przed wiekami oznaczało coś innego niż dzisiaj i przekonywał
zgromadzonych na sali naukowców, że to na pewno były ówczesne kliniki, a dowodów na to trzeba po prostu dobrze poszukać.
Spójrzmy na Dzieło Lasek z perspektywy tej zaginionej
w mrokach przeszłości instytucji prawa kanonicznego.
Matka Róża Czacka pisała, że Dzieło jest z Boga i dla Boga.
Nie była instytucją, która ma rozwiązać problem społeczny. Była
to jej droga do Jezusa, wiodąca przez pomoc potrzebującym.
Z teologicznego punktu widzenia to była i jest jałmużna. Miała
przyjąć formę wielkiego i trwałego przedsięwzięcia tak, żeby
pomoc niewidomym dzieciom nie skończyła się, lecz trwała zawsze – a dokładniej, żeby niewidome dzieci nigdy w przyszłości
nie zostały pozbawione pomocy. Żeby ona była pełna, obejmowała wszystkie potrzeby duszy i ciała – co dzieje się po dziś dzień,
choć lista tych potrzeb różni się w zależności od czasów i sytuacji
konkretnej osoby. Ci najbardziej potrzebujący znajdują tu dach
nad głową, wikt i opierunek, naukę, ciepło osób przygarniających
ich do swego serca i otwarte drzwi do domu Bożego. Całe to
wsparcie miało dokonywać się w Kościele i w istotnej części nadal
tak jest. Sercem dzieła były i są siostry franciszkanki służebnice
Krzyża. W coraz większym stopniu jest zaangażowany świecki
personel, co dobrze znamy z ewolucji szpitala w późnym średniowieczu. Dzieło nie jest samodzielne finansowo: nie wiadomo, czy
w takiej sytuacji materialnej biskup miejsca mógłby kanonicznie
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erygować placówkę, a jeśli tak, to pewnie tylko jako niewielki
dom dla małej grupy potrzebujących. Może rozległy, różnorodny
kompleks budynków, zawierający klasztor, liczne kaplice, domy
mieszkalne, magazyny i stajnię przekonałby go, że jest to hospitale w pełnym znaczeniu tego słowa? W każdym razie jestem
przekonany, że byłoby mu bardzo trudno znaleźć nie tylko w tej
diecezji inną placówkę tak bardzo przypominającą
średniowieczny szpital.
Dzieło Lasek czerpie z wielkiego bogactwa dziejów Kościoła,
nawet jeżeli jego twórcy dawni i obecni nie w pełni zdają sobie
z tego sprawę. Warto sięgnąć głębiej do tego skarbca rozważając
aktualny charyzmat wspólnoty. Historia pozornie martwa może
pomóc rozeznać, co jest, a nawet powinno być zmienne, a co
stanowi nienaruszalny fundament.
* Temat ten został zaprezentowany podczas spotkania w lasko
wskiej kawiarence „U przyjaciół” (7.12.2019 r.).

w zaciszu izdebki
Ludwika Amber

Na szlaku Twojego Krzyża
Siostrze Hieronimie Broniec z Lasek
na Wielkanoc 2019

W stronę Twojego Krzyża
te ciche dni marca prowadzą nas
przez krople tęczy w słońcu na trawie
po długich deszczowych nocach
w ogrodzie śpiewne głosy ptaków
i w powietrzu zapach wilgotnej ziemi.
W stronę Twojego Krzyża
idziemy przez kamienistą pustynię
przez wszechobecną śmierć ludzi
w obrazach – w każdych wiadomościach
i przez bogactwa wielkich miast
kuszące człowieka fałszywym złotem.
To wszystko przejść i ominąć trzeba –
powrócić do ogrodu gdzie Twój grób

Wojciech Sroczyński
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otwarty i pusty i białe płótna puste –
nasza ścieżka za Tobą tu się wspina:
„Przez Krzyż do Nieba”

Sydney, marzec 2019

Wojciech Sroczyński

Światło
O ważne i nic nieznaczące
sprawy tego świata
o pragnienia
przedmioty
i ludzi
rozbija się moja kulejąca wola
jestem łódeczką miotaną falami
rozbijam się
o niedobre i dobre
strony mojej osoby
mam wrażenie
dryfującego w oceanie
życia
Jestem żeglarzem
bez kompasu bezradnym
jeśli na brzegu nie pali się latarnia
Panie
Ty jesteś światłem
rozjaśnij więc proszę
drogę dla mnie
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bym w łodzi dryfującej
dopłynął
do właściwego portu
o czasie

Jeśli zabraknie …
Pan jest pasterzem moim
prowadzi we właściwą
stronę
pozwala stąpać po spokojnych
ścieżkach
Choćbym spalone wsie
przemierzał
i krew braci przez Bestię
przelaną
oglądać musiał
serce mężne zachowam
pełne ufności i nadziei
bo Pan mnie ocali
Łaska jego mieczem na wrogów
On poskromi Bestię
i Szatana oddali
uchroni od zła
a ocali dobro
bo któż będzie
dziękował Mu pieśnią ocalenia
jeśli zabraknie
człowieka

Elżbieta Harasiuk

Ziemia Święta
Głaz, na którym podobno zostały
jakieś ślady historii zbawienia.
Góra pamiętająca
twarz odmienioną
Oliwkowe drzewa
na cmentarzu prawie
zapomnianym.
Wszystko
mieszka w wyobraźni.
A ty chciałbyś mieć
dowód Zmartwychwstania.
A kto widział? – powie
Kapłan. – Wiara za dowód
nie wystarczy?
Elżbieta Harasiuk

Proszę
Spojrzyj, o, Jezu na me ludzkie serce,
Przytul, co trudne i co nieudane,
Bym i ja kiedyś, tak jak Ty umiała,
W chwili najcięższej wypowiedzieć „Amen”.
Malutką rączką, Dzieciąteczko Boże,
Uchwyć najcieńszą strunę serca mego,
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Bym pośród lęku, i agresji świata,
Chciała dla kogoś zrobić coś dobrego.
O to Cię proszę o, maleńki Jezu,
Daj mi w prezencie trochę wrażliwości.
Goniąc za światem i jego ułudą,
Niech się nie zaprę tego, co Miłością.

Kot święcony
Chodzi kotek po mieszkaniu
i uważnie uchem strzyże
bo po wielkim jest sprzątaniu
chyba święta coraz bliżej?
Skrada kotek się do kuchni,
bo tam pachnie tak niezwykle
„Może podczas Państwa kłótni
zrobię jakieś kocie figle”?
Już koteczek jest pod stołem,
hyc na krzesło, jeszcze wyżej,
„Wszak nie jestem wielkim wołem,
mam do celu coraz bliżej”.
A na stole cuda, dziwy!
I kiełbaska i jajeczko,
przydałby się zwierzak żywy
„koszyk jest za mały deczko”.
Ale cóż to jest dla kota?
Zwinąć w kłębek się potrafi

Elżbieta Harasiuk

pod serwetą się nie miota,
zaraz pójdzie do parafii.
Kościół - to niezwykłe miejsce
kotek nigdy tu nie bywał
czuje w sobie wielkie szczęście
„tyle jajek i mięsiwa”...
Nagle hałas się rozlega;
obce głosy i zapachy
a po chwili kot spostrzega
„tu się zaczynają strachy”!!!
Kot najeżył się straszliwie,
koszyk trzasnął niebezpiecznie
„jak tu z tego miejsca wybiec?
Muszę zrobić to koniecznie”!!!
Wystartował więc jak z procy
trochę koszy poprzewracał
babciom w słup stanęły oczy,
komuś z rąk wypadła taca.
„Kot w kościele? Skąd? Dlaczego”?
Wokół pada pytań wiele
„Chciałem zrobić coś dobrego
nie lej mnie tą wodą! Nie lej”.
Okadzony jest kadzidłem,
namoczony zzimną wodą,
wie, że czasem kocie figle
trochę źle się skończyć mogą.
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Na odchodne miauknął sobie
tak serdecznie i cichutko
„O, Mój Boże, leżysz w grobie
a ja byłem tu tak krótko”.
Wrócił kotek zamyślony
mars mu nie opuszcza czoła
trochę smutny i skruszony
„Ja chcę chodzić do kościoła”
Miiiaaauuu

bez aureoli
ks. Zygmunt Podlejski

Dorothy Day
w 40. rocznicę śmierci (1897–1980)

D

orothy urodziła się 8 listopada 1897 roku w Bath Beach,
w Brooklynie. Jej ojciec pochodził z Tennessee i był dziennikarzem, sprawozdawcą sportowym, który miał jednak większe
ambicje, bo przeplatał swoje sprawozdania cytatami z Szekspira,
Biblii i ciągle pracował nad powieścią, której nigdy nie ukończył.
Rodzina była protestancka, wielodzietna i funkcjonowała na granicy biedy. Sytuację ratowała zapobiegliwa matka, która wykazywała się sporą inwencją i ciągle chroniła rodzinę przed głodem
i chłodem. Gdy wierzyciele pukali do drzwi, ojciec chował się na
strychu, matka zaś rozwijała krasomówcze niuanse i napawała
rozbrojonych wierzycieli nadzieją, że przy odrobinie cierpliwości
otrzymają swoją należność.
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Dorothy bawiła się lalkami własnej produkcji, obserwowała
dziury, z których wychylały się szczurze pyski i używała brzydkich słów, gdy bracia byli zbyt agresywni. Potrafiła godzinami
czytać Biblię. Jawił jej się obraz Boga surowego, okrutnego i mściwego, co doprowadzało ją do rozpaczy. Matka musiała nieraz
w nocy ingerować, gdy przeraźliwe sny doprowadzały dziewczynkę do histerycznego płaczu. Rodzina była religijnie indyferentna.
Był Bóg i nie należało chodzić po ogórki do ogródka sąsiadów.
Dzieci Dayów były niechrzczone i w niedziele nie chodziły do
kościoła. Dorothy powie później, że ona jako dziecko wierzyła,
ale nie wiedziała, w co wierzy.
Rodzina przeniosła się do Chicago, gdzie warunki bytu były
jeszcze bardziej ubogie. Dorothy dojrzewała i zaczęła się żywo
interesować kwestią niesprawiedliwości społecznej. Z wypiekami
na twarzy czytała felietony Jacka Londona, anarchistyczne parole Kropotkina, później intensywnie kibicowała rewolucji październikowej, spodziewając się, że odmieni zgniły, niesprawiedliwy, kapitalistyczny świat. Gardziła ludźmi dobrze ubranymi,
którzy w niedzielę kroczyli uroczyście do kościoła, niewrażliwi
na ludzką nędzę. Tak jej się wtedy wydawało.
Mając szesnaście lat, otrzymała stypendium od wydawców
prasy i mogła rozpocząć studia na Uniwersytecie Illinois, gdzie
oficjalnie wstąpiła do partii socjalistycznej. Jeden z profesorów,
w którym się podkochiwała, nazwał religię „laską dla słabeuszy”.
Dorothy klęła namiętnie i nienawidziła studentów, którzy dyskutowali na tematy religijne i w niedziele odwiedzali kościoły.
Była uczulona na biednych, bezrobotnych, okaleczonych, wykorzystywanych i brutalnie traktowanych. Stała się marksistką, dążącą do rewolucji socjalnej, chociaż nie wiedziała, co się właściwie
i naprawdę za hasłami marksistów kryje.
Stypendium, jakie otrzymywała, nie pozwoliło jej umrzeć
ani też żyć. Zajmowała się więc prasowaniem bielizny i pilnowaniem małych dzieci, gdy rodzice chcieli zaszaleć. Mieszkała
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w bardziej niż skromnym pokoiku w domu, który nadawał się
do rozbiórki. Było tam zimno jak w kostnicy. Bywało, że nawet
w łóżku nie potrafiła się zagrzać. Dla ratowania budżetu zaczęła
pisywać artykuły do lokalnej gazety, ale lądowały one najczęściej
w koszu, bo pisała radykalnie o katastrofalnych stosunkach społecznych, czym redaktorzy nie byli zachwyceni. Pytanie, jakie ją
wówczas prześladowało, brzmiało: Dlaczego państwo wydaje
masę pieniędzy, żeby łagodzić skutki nędzy, a nie zapobiega jej
powstawaniu. Była przekonana, że trzeba leczyć przyczyny nędzy, a nie jej skutki.
Po dwóch latach studiów, którymi była rozczarowana, bo
zajmowały się wyłącznie problemami teoretycznymi, wróciła
z rodziną do Nowego Jorku, gdzie pokłóciła się z ojcem, wyprowadziła się z domu i wynajęła pokój w żydowskiej dzielnicy
Eastside. Została kochanką Lionela Moise, z którym zaszła w ciążę. Pod jego naporem usunęła dziecko, co przyprawiło ją o wewnętrzny niepokój, wyrzuty sumienia i zmusiło do głębszej refleksji na temat Boga i sensu życia. Postanowiła zostać
dziennikarką. Znalazła miejsce w socjalistycznej gazecie „Cali”
(„Wołanie”), gdzie pisała nader krytyczne artykuły, potępiające
udział Ameryki w wojnie; donosiła o strajkach, tłumionych przy
pomocy policyjnych pałek, i o demonstracjach na rzecz pokoju.
Okazało się wnet, że jest dziennikarką z pazurem; że pisze z pasją, potrafi ironizować i mobilizować opinię publiczną. Oskarżała system kapitalistyczny o odpowiedzialność za niesprawiedliwość społeczną, ale nie bardzo wiedziała, co zrobić z pojęciem
dyktatury proletariatu, którym szafowano w Rosji po rewolucji.
Stała się bardziej anarchistką niż marksistką. Zawsze łatwiej
jakiś system obalić niż na jego gruzach zbudować lepszy. Day
przeczuwała, że trzeba mieć pozytywny program na przyszłość
i radziła Ameryce wrócić do życia farmerskiego; do spółdzielni
farmerskich. Była to jednak wizja naiwna, nikomu rozsądnemu
nic niemówiąca.
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Dorothy żyła intensywnie, aktywnie, ale coraz częściej odczuwała wewnętrzną pustkę i samotność w tłumie. Przeżywała potężny zamęt, bo ludzie jej środowiska nieustannie czczym gadaniem naprawiali świat. Z czczego gadania nic nie wynika.
Wiedziała, że trzeba działać. Przyłączyła się pewnego dnia do
demonstracji kobiet w Waszyngtonie. Została aresztowana. Policjant poczuł silnego kopniaka w kość piszczelową i silne ugryzienie w rękę. Dorothy była wściekła. Została skazana na trzydzieści dni więzienia i potraktowana gorzej niż źle. Zrozumiała
wtedy, że pojęcie godności człowieka jest wzniosłym frazesem
i powszechnie akceptowanym kłamstwem. W więzieniu lądowała potem wiele razy, co jej nigdy nie załamało.
Po pierwszym areszcie czuła się głęboko upokorzona. Wróciła do domu i pewnego dnia, o wczesnej godzinie porannej,
znalazła się w kościele. Nie wiedziała, co robi ksiądz przy ołtarzu,
przeżywała jednak przedziwny rodzaj ciepła, wewnętrznego spokoju i wpatrzona w migocące świece, próbowała uporządkować
niedawne więzienne doświadczenie. Poczuła jakąś niezrozumiałą, silną potrzebę modlitwy. Zrozumiała, że ludzie nie są w stanie
wypełnić serca, które wyrywa się ku Bogu. Później opisze swój
stosunek do Boga słowami Pascala: „Nie szukałbyś Go, gdybyś
Go już nie znalazł”.
Pisała do kilku czasopism, przebywała nadal w środowisku
ludzi teatru i anarchistów, ale coraz częściej miała świadomość,
że traci czas. W 1918 roku porzuciła nagle dziennikarstwo i zaangażowała się w szpitalu, na oddziale ludzi starych, osamotnionych i okaleczonych. Pracowała z radością i ogromną sumiennością. Po roku wróciła do dziennikarstwa. Stała się reporterką
sądową, dorabiała jako kelnerka w restauracji i stała jako model
przed studentami akademii malarskiej. W tym czasie wyszła za
mąż za radykalnego liberała, ale ich związek trwał tyle, co poranny deszcz. Potem mieszkała w Nowym Orleanie, gdzie napisała
swoją biografię, która doczekała się ekranizacji. Tam spotkała
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spokojnego, mądrego, małomównego partnera, cierpiącego z powodu permanentnego weltszmercu. Kochała go szalenie. Dorothy
i Forster przenieśli się do Nowego Jorku i zamieszkali w małym
domku na wybrzeżu wyspy Staten Island nazwanej później Richmond. Spacerowali. Dyskutowali. Dorothy coraz częściej poruszała tematy związane z religią i Bogiem, co na Forstera działało
jak czerwona płachta na byka.
Dorothy zbliżała się coraz bardziej do Chrystusa. Forster
uważał jej wiarę za naiwne fantazjowanie, w gruncie rzeczy odczuwał coś w rodzaju zazdrości. Chrystus stał się jego poważnym
konkurentem. Kiedy urodziła się ich córka Tamara, Dorothy
postanowiła dziecko ochrzcić, co doprowadziło do bolesnego
zerwania z ojcem dziecka. Zerwanie było bolesne, bo Dorothy
ciągle kochała Forstera, ale była równocześnie przekonana, że
Kościół jest wspólnotą, w której żyje i działa Chrystus. Podczas
spaceru nad brzegiem morza spotkała zakonnicę, której zwierzyła się ze swoich kłopotów. Siostra Alojzja zaopatrzyła Dorothę
w katechizm i inne pobożne pisma, wymagała od niej solidnego
przygotowania religijnego, skoro miała jako matka opiekować się
i wychowywać katolickie dziecko. Po chrzcie Tamary Dorothy
definitywnie opuściła Forstera i sama przyjęła chrzest. Polubiła
siostrę Alojzję, która robiła wrażenie inkwizytora, ale miała serce autentycznie chrześcijańskie. Dorothy musiała teraz sama zadbać o utrzymanie siebie i dziecka.
Były to lata wielkiego kryzysu gospodarczego. Ludzie tracili
majątki, pracę i mieszkania. Zrozpaczone masy zorganizowały
w Waszyngtonie marsz głodu. Dorothy Day rzuciła się w wir
wydarzeń, komentując dla katolickiej gazety „Commonweal”
tragiczne zajścia pod gmachem Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdzie na manifestujących bezrobotnych, zrozpaczone kobiety i głodne dzieci czekały jednostki policji uzbrojone w karabiny maszynowe. Korespondentka ostro i bez ogródek
atakowała władze i system, ale pytała równocześnie, gdzie jest
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Kościół, gdzie są katolicy ze swoim miłosierdziem? Pisała, że
Chrystus jest przyjacielem głodnych, opuszczonych, zrezygnowanych i popiera ich rozpaczliwe wołanie o sprawiedliwość społeczną. Kościół jednak trzymał się z dala od protestujących mas,
co ją bulwersowało i napawało smutkiem. Zrozumiała, że sama
musi coś dla cierpiących braci zrobić, skoro Kościół i komuniści
umywali ręce.
W tym czasie spotkała Pierre Maurina, Francuza, który stanowił dziwną mieszaninę chłopa, włóczęgi i filozofa. Maurin
przekonał Dorothy, że jej idee trzeba rozpowszechnić. W ten
sposób powstała gazeta „Catholic Worker”. Kosztowała jednego
centa, żeby wszyscy mogli ją nabyć. Dorothy Day pisała w prosty,
zrozumiały sposób o przyczynach bezrobocia, analizowała bez
znieczulenia wady systemu i wskazywała na socjalne encykliki
papieskie, których politycy nie traktowali poważnie, choć powinni się nad nimi głęboko zastanowić. Day stała się odważną, wojującą chrześcijanką. Pierwszy numer „Catholic Worker” ukazał
się w 1933 roku i podziałał na społeczeństwo jak bomba. W stosunkowo krótkim czasie osiągnął 150 000 nakładu. Ludzie dowiadywali się o zatrudnianiu dzieci w fabrykach, o strajkach
farmerów, o okradaniu przez przedsiębiorców kolorowych robotników, pracowników gastronomii i o szerzącym się antysemityzmie. „Catholic Worker” ukazuje się po dziś dzień i ciągle kosztuje jednego centa.
Gazeta dała początek szeroko zakrojonemu ruchowi społecznemu. Zainicjowała powstawanie Worker Houses, domów dla
bezrobotnych i potrzebujących, gdzie można było znaleźć schronienie i pożywienie za „Bóg zapłać”. Była to kropla w morzu
potrzeb, ale inicjatorka ruchu była przekonana, że lepsze to niż
ciągłe gadanie o lepszej przyszłości.
Pani Day pisała na łamach swojej gazety: „Każdy dom powinien być mieszkaniem Chrystusa. Nic nie pomoże ludzi odsyłać
do jakiejś agentury, do miasta, państwa czy Caritasu. Ty sam
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musisz praktykować dzieła łaski”. Wierzyła mocno, że kochać
Boga, znaczy kochać bliźnich. Kiedy indziej napisała w swojej
gazecie: „Poznajemy Go, gdy łamał chleb, poznajemy siebie nawzajem, gdy wspólnie łamiemy chleb i już nie jesteśmy sami.
Niebo jest ucztą, i takie jest życie. Nawet gdy pozostaje nam
okruszyna chleba, ale jesteśmy z innymi zjednoczeni”.
Do ruchu Catholic Worker przyłączyło się wielu młodych
ludzi, zwłaszcza studentów. Młodzież urządzała darmowe kuchnie dla potrzebujących, zbierała meble, odzież i porządkowała
puste, opuszczone mieszkania. Studenci organizowali kluby dyskusyjne, podczas których rozmawiano o palących sprawach socjalnych, o faszyzmie panoszącym się w Europie i dokąd to prowadzi. Władze zaczęły się coraz bardziej interesować działalnością
Workersów i nie kryły swego niezadowolenia. Podejrzewały ruch,
zapoczątkowany przez Dorothy Day, o zapędy rewolucyjne.
To, co odważna dziennikarka lansowała, można było przeczytać w papieskich encyklikach społecznych, ale w momencie,
gdy Workersi zaczęli wskazania papieskie realizować, sprawa
stawała się dla władz podejrzana, a nawet niebezpieczna. Niektórzy właściciele domów zrywali umowy wynajmu z Workersami pod naciskiem władz. Gdy w Harlemie gromada rozwścieczonych czarnoskórych niszczyła samochody i wybijała szyby,
dom Workersów został nienaruszony. Zatrzymani sprawcy tłumaczyli policji, że tam są porządni ludzie, dlatego szyb nie
wybijali. Władza interpretowała zeznanie sprawców na niekorzyść porządnych ludzi.
Dorothy Day chciała klasę robotniczą pojednać z Kościołem.
Podkreślała ciągle, że Chrystus był robotnikiem, urodził się w chlewie, dorastał w warsztacie ciesielskim, był przyjacielem rybaków
i umarł powieszony na krzyżu między dwoma bandytami. „Dał
przykład, w ten sposób próbujemy zbliżyć się do biednych i nędznych”. Powiedziała kiedyś do swoich współpracowników bez
ogródek: „Chcę zostać świętą” i dodała: „Choć wiem, że mogę
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zostać malutką świętą”. Nie marzyła o kościelnej aureoli, ale miała świadomość, że trzeba Ewangelię potraktować poważnie i radykalnie zmienić życie. Kierowała się dewizą św. Katarzyny ze
Sieny: „Cała droga do nieba jest niebem!”.
Droga do nieba jest drogą stromą, wymagającą ogromnego
wysiłku. Pojęcie królestwo niebieskie brzmi cudownie, ale może
być osiągnięte tylko gwałtem. Workersi pomagali biednym i potrzebującym, dzieląc z nimi trudy życia. Bywało, że rodziny biednych wprowadzały się do przygotowanych dla nich mieszkań, po
czym w krótkim czasie znikały razem z meblami i wszystkim, co
dało się wynieść. To Workersów nie zniechęcało. Raczej smuciło.
Pani Day była przekonana, że świat można zmieniać wyłącznie
przy pomocy miłości, a nie przez programy rządowe i demagogiczne ideologie. Miłość musi oczywiście zawsze przybierać konkretne formy, żeby mogła rozwiązywać konkretne problemy.
Workersi demonstrowali w 1936 roku przed konsulatem Trzeciej Rzeszy razem z komunistami przeciwko ustawom norymberskim, które stały się uprawnieniem do prześladowania Żydów
w Niemczech. Potem dołączyli do stoczniowców i marynarzy
floty rybackiej, którzy walczyli o własne związki zawodowe.
Wreszcie namawiali do bojkotu sklepów, które okradały swoich
pracowników, płacąc im głodowe pensje. Wielu niedzielnym katolikom, którzy mieli o sobie jak najlepsze mniemanie, nie podobało się społeczne zaangażowanie Dorothy Day i jej zwolenników. Katolicka szkoła, prowadzona przez siostry zakonne,
odmówiła pod naciskiem właścicieli sklepów kolportażu trzech
tysięcy egzemplarzy gazety „Catholic Worker”. W Pittsburgu,
gdzie pani Day propagowała swój ewangeliczny program wobec
miejscowego biskupa, ekscelencja powiedział jej: „Pani ma moje
błogosławieństwo. Niech Pani idzie do wszystkich mi podległych
parafii – ale połowa proboszczów Panią wyrzuci”.
Podczas gdy kilku biskupów, opatów i wielu proboszczów
popierało dzieło Workersów, wielu innych duchownych dystan-
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sowało się od inicjatyw Dorothy Day, bo przemawiała ich zdaniem jak komunistka i zadawała się z nędzną hołotą. Ona się
niczym nie zrażała. Przez czterdzieści lat jeździła po Ameryce,
odwiedzała szkoły, popierała strajki, pomagała zubożałym farmerom w stanie Kansas i robotnikom przemysłu samochodowego. W Worker Houses przyjmowała wszystkich potrzebujących
bez względu na rasę i wyznanie.
Zrezygnowała zupełnie z życia prywatnego, dzieląc z bezrobotnymi, biednymi i krzywdzonymi w jakikolwiek sposób życie,
cierpienia i nadzieje. Jej córka Tamara wyrosła w takiej atmosferze i dzielenie biedy tudzież kłopotów z innymi było dla niej
rzeczą oczywistą. Jako osoba dorosła dziękowała matce za ciekawe dzieciństwo i młode lata spędzone w spartańskich warunkach.
Mawiała później z przekonaniem, że nadmiar posiadania niszczy człowieka.
Worker Houses powstawały jak grzyby po deszczu. Przede
wszystkim w Bostonie, Detroit, Chicago i San Francisco. Przed
wybuchem drugiej wojny prosperowało trzydzieści takich schronisk w Anglii. Z nich narodził się ruch Katolickich Związków
Zawodowych, który z czasem usamodzielnił się i wybrał własną drogę.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej Catholic Worker
zajął się przede wszystkim propagowaniem idei pokoju. Dorothy
Day była przekonana, że jakakolwiek wojna nie powinna być
instrumentem polityki, co doprowadziło do rozszczepienia ruchu, bo wielu jej dotychczasowych zwolenników uważało, że po
napadzie Japończyków na amerykańską flotę w Pearl Harbor,
trzeba podejmować kroki wojenne. Ona odpowiadała krótko:
„Jesteśmy pacyfistami. Naszym manifestem jest Kazanie na Górze”. Oto jej deklaracja: „Każda wojna jest zbrodnią, dokonaną
na najbiedniejszych i myśl o potworności nowoczesnej wojny
powinna zapomnianą pokojową, chrześcijańską tradycję ożywić.
Gdy chodzi o moralność w sprawach damsko–męskich, Kościół

130

bez aureoli

jest bezkompromisowy, dlaczego nie w sprawach wojny? Inaczej
pogrążymy się w nieludzkim bestialstwie, z całą pewnością oddalimy się od ducha Chrystusowego”.
W 1951 roku kierownictwo archidiecezji Nowego Jorku zażądało, żeby anarchistom zakazać używania w tytule swej gazety
słów: „The Catholic Worker”, ale opór opinii publicznej był tak
zdecydowany, że sprawa upadła. Wiadomo z historii i praktyki,
że najtrudniej nawrócić chrześcijan, którzy mają o sobie dobre mniemanie.
Dorothy Day odwiedziła Moskwę, mając 74 lata. Realia, jakie
zastała w stolicy światowego komunizmu, do niej nie przemówiły. Natomiast pozwoliła sobie publicznie, w czasie jednej z konferencji autorskich podkreślić zasługi Sołżenicyna i wyrazić mu
najwyższe uznanie, co przyprawiało towarzyszy o ledwo hamowaną wściekłość. Odetchnęli z ulgą, gdy opuściła raj robotników,
kołchoźników i inteligencji pracującej.
Na 80. urodziny otrzymała pozdrowienia i życzenia z Watykanu, podpisane osobiście przez papieża Pawła VI. Mieszkała
wtedy w Nowym Jorku i żyła w miarę spokojnie. Modliła się
wiele i do końca walczyła z duchem konsumizmu jako produktem
drapieżnego kapitalizmu; piętnowała ruch hippisów, który był jej
zdaniem ubocznym produktem społeczeństwa zmaterializowanego, próbowała dodawać młodym ludziom otuchy, żeby nie
opuszczali Kościoła, który – mimo swych niedoskonałości – niesie światu prawdę i wolność zakotwiczoną w miłości Boga i ludzi.
Wolność bez miłości jest egoistyczną samowolą, która prowadzi
do nihilizmu.
Dorothy Day otrzymała w 1971 roku prestiżową nagrodę
„Pacem in terris”, ustanowioną dla uczczenia papieża Jana XXIII
i jego encykliki.
Zmarła 29 listopada 1980 roku w Nowym Jorku. „Newsweek”
napisał, że na jej pogrzebie „nie było łez, lecz Alleluja za jej długie i świetliste życie”.

odeszły do pana
22.01.2020 r. zmarła Marysia Święcicka. Urodziła się
11.07.1976 r. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 24 stycznia
w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Mszy św. przewod
niczył ks. Andrzej Gałka, a homilię wygłosił ks. Michał Wudar
czyk. Na wspólnej modlitwie za śp. Marysię licznie zgromadzili
się przyjaciele, znajomi i ci wszyscy którzy doświadczyli jej przy
jaźni i życzliwości. Po uroczystości uczestnicy pogrzebu spotka
li się w Domu Rekolekcyjnym. Wystawiona była księga pamiąt
kowa, do której każdy mógł wpisać wspomnienie o swoim
spotkaniu z Marysią.
Łukasz Święcicki

Wspomnienie o Marysi*

M

Wspomnienie o Marysi

arysia Święcicka, a czasem też Święcicka Marysia, jak lubiła się przedstawiać, nie pozwalała się nazywać Marią.
Miało to jakiś związek z tym, że mawiała o sobie, że „jest młoda
jak jagoda i nigdy nie umrze”. Jako młoda osoba musiała być
Marysią, taki był jej wybór.
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Marysia miała trochę za dużo chromosomów. Ale to zależy
od punktu widzenia. Z jej punktu widzenia to my mieliśmy za
mało. A czy nie zdarza się, że mamy za mało? No przecież się
zdarza. Więc to był dobry punkt widzenia. Z pewnością miała
z chromosomami inaczej niż większość ludzi, ale z całą pewnością całe te chromosomalne historie nie stanowiły o Niej. Bo Ona
była osobą pełną.
Często, o wiele za często, słyszy się, że osoby z zespołem Dow
na są takie albo owakie. Najczęściej, że pełne miłości, radosne,
miłe i jakie tam jeszcze… A to przecież nie jest prawda! I nie
chodzi mi o to, że są pełne nienawiści i niemiłe, bo przecież nie
są. Chodzi o to, że nie ma w ogóle takiego zjawiska jak „osoby
z zespołem Downa”. To są osoby po prostu. Mówienie o nich
jakby były szyte według jednego schematu jest niedobre, a tak
naprawdę nawet obraźliwe i odbierające godność. Przecież nie
zgadzalibyśmy się, gdyby ktoś mówił, że wszyscy łysi są niezrównoważeni, a wszystkie blondynki piękne. Tak nie można mówić.
Oczywiście wydaje się, że mówić rzeczy miłe jest lepiej niż niemiłe i że blondynki się nie obrażą. Ale to nie chodzi o obrażanie,
tylko o prawdę, a prawda jest taka, że osoby z zespołem Downa
są różne i każda jest inna, i łysi i blondynki. Oni też.
Marysia to bardzo dobrze wiedziała, bo w ogóle dużo rzeczy
wiedziała. Podczas sprawy spadkowej po śmierci naszego Taty
sędzina wielokrotnie mówiła „pani Maria jako osoba upośledzona”. I wreszcie Marysia jej przerwała i zapytała, jak to ona: „A ty
kochanie, jak masz na imię”. „Małgorzata” – odparła pani sędzia
cokolwiek nadąsana. Wtedy Marysia niespodziewanie podeszła
do wysokiego sądu, pogłaskała po głowie i powiedziała: „Oj Małgosiu, jakie ty głupstwa gadasz. Ja nie jestem żadna osoba upośledzona, tylko normalna dziewczynka, Marysia”. No i co? Ja bym
tak nie potrafił. A wy?
Oczywiście, że Marysia umiała okazywać miłość, jak mało
kto. Jedno z ostatnich wspomnień – stałem nad jej łóżkiem
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w szpitalu, cztery dni przed jej śmiercią, kiedy z trudem już mówiła, i pewnie wyglądałem na przygnębionego, bo Marysia nagle
bardzo zdecydowanie, powiedziała „bródka!”. Zrozumiałem. Pochyliłem się nad Nią, a ona zaczęła mnie głaskać po brodzie. Taki
nasz osobisty gest od lat. Ale w całym swoim wielkim bólu – myślała przecież o mnie. Myślała też o wielu innych osobach, pytała o ich zdrowie i o to, jak sobie radzą. Już na łożu śmierci – bardzo do niej to dziwne określenie „łoże” nie pasuje.
Bo Marysia była bardzo niepatetyczna i jakoś nawet niesentymentalna. Kiedy kilka lat temu, po pierwszym udarze, leżała
w oddziale neurologicznym, bardzo pomagała różnym paniom
ze swojej sali. To zresztą typowe dla Marysi – zawsze się takimi
rzeczami zajmowała. Podczas mojej wizyty jedna z pań zaczęła
wychwalać Marysię bez umiaru, mówiąc: „A ileż to miłości w tej
Marysi” itd. Marysia słuchała tego z prawdziwym niesmakiem
i po chwili przerwała stanowczo, mówiąc: „a idź ty z tymi miłościami!”. To postawa prawdziwie godna szacunku i może motto
dla wielu z nas „a idźcie wy z tymi miłościami” – i może coś
zróbcie bardziej, a powiedzcie mniej – tak mówiła Marysia. I to
jest mądre.
Marysia była silna. Bardzo silna. Nad grobem Taty mówiła
do Mamy: „Tylko się nie martw laleczko”, a potem: „Możemy
mieć innego tatulka”. Przecież nie dlatego, że już zapomniała
o Tacie, czy nie kochała Go. Kochała Go bardzo mocno, ale w tym
momencie pocieszenie Mamy było ważniejsze i ze względu na
„laleczkę” Marysia była w stanie zrezygnować z mówienia o miłości. Bo mówienie nie jest zbyt ważne – Marysia to wiedziała.
Mógłbym jeszcze bardzo długo, ale wiem, że nie byłaby zadowolona, gdybym mówił zbyt długo. Ciekawe, że chyba każdy
z nas, jej braci, nazywał Ją inaczej. Ja zawsze mówiłem Marysia,
Wojtek mówił Mery, Maciek – Mańka. A Kuba – sam nie wiem
jak.
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Mańka, Mańka – Ty byś jedna wiedziała, jak zakończyć te
wspomnienia, żeby nie było jakichś wzniosłych bzdur. Jak zawsze
mówiłaś: „A idź ty!” albo: „A ja tam nie wiem, o co ci chodzi”.
Jak to dobrze, że jesteś szczęśliwa z Tatulkiem.
*Autor – profesor nauk medycznych – jest bratem śp. Mary
si Święcickiej. Wspomnienie to zostało wygłoszone podczas
Mszy świętej pogrzebowej w laskowskiej kaplicy w dniu
24.01.2020 r.
Wojciech Święcicki*
Wojciech Święcicki

W

Kochać kogoś
to znaczy objawić mu, że jest piękny,
zdolny do cudownych czynów.

Nie każdy może mieć taką siostrę!

upalne lato roku 1976 pojechałem z młodszym bratem
Maćkiem do Warszawy na basen. W drodze powrotnej na
ulicy Marymonckiej potrącił nas samochód. Wylądowaliśmy
w szpitalu, jak się później okazało, z niegroźnymi obrażeniami.

Marysia ze swoim Tatą
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Pamiętam, że leżeliśmy na łóżkach szpitalnych i nagle wszedł tata.
Był bardzo smutny, miałem wrażenie, że przed chwilą płakał.
„Macie siostrę”– powiedział. Ucieszyłem się, bo od jakiegoś czasu był to temat numer jeden w naszym domu.
Po czterech chłopakach fajnie by było, żeby mama urodziła
córeczkę. Ja sam tego bardzo chciałem i wydawało mi się to niemal pewne. Mama urodzi nam dziewczynkę, bo tak jest sprawiedliwie, a poza tym ciekawie będzie mieć młodszą siostrę.
„Tak, macie siostrę. Urodziła się przez cesarskie cięcie. Mama
czuje się dobrze, ale wasza siostrzyczka jest bardzo chora”. Odpowiedziałem, żeby się nie martwił, że wszystko będzie dobrze,
że ona wyzdrowieje. „Nie wiem czy przeżyje, ale nawet jeśli przeżyje, to nie wyzdrowieje”– powiedział tata.
Było Mu coraz trudniej powstrzymać się od płaczu, więc nie
zadawałem więcej pytań.
Zacząłem rozmyślać, jak to możliwe, że ona nie wyzdrowieje,
skąd tata może to wiedzieć, przecież z najcięższej choroby można wyzdrowieć. Uspokajałem się, że to niemożliwe, musi wyzdrowieć, zresztą ma rodziców doświadczonych pediatrów, coś wymyślą, zaopiekują się i wszystko będzie dobrze.
Poobijani i poobcierani, ale żywi i bez trwałych uszczerbków
na zdrowiu, po tygodniu zostaliśmy wypisani ze szpitala. Tego
samego dnia została wypisana mama. Dopiero w samochodzie,
patrząc na nas, dowiedziała się o naszym wypadku. Tata ukrywał
to przed nią, ale ona czuła, że coś jest nie tak. Tak więc okoliczności przyjścia Marysi na świat, zwłaszcza z perspektywy rodziców, były trudne, można by nawet rzec dramatyczne. Ponieważ
Marysia została ochrzczona z wody jeszcze w szpitalu, już wtedy
wiedzieliśmy, że nasza siostra ma tak na imię.
Od początku jakoś nie garnęła się na ten świat, była przenoszonym noworodkiem, nie chciała się urodzić naturalnie. Kiedy
pojawiała się na świecie, miała 0 punktów w skali Apgara, czyli

136

odeszły do pana

praktycznie była martwa. Ale dała sobie radę i, mimo swojej
obiektywnej przecież słabości, przeżyła.
Pierwsze tygodnie były dla naszej rodziny bardzo trudne.
Mama chodziła zapłakana, tata smutny i milczący. Wbrew zaleceniom lekarzy mama postanowiła zabrać Marysię ze szpitala
do domu. W roku 1976 zespół Downa lub jak wtedy często się
mówiło mongolizm – z uwagi na charakterystyczne rysy twarzy
– był znany i opisany z medycznego punktu widzenia. Panowała jednak powszechna opinia, że lepiej, jeśli te dzieci będą
umieszczane w specjalnych ośrodkach dla osób z upośledzeniem
umysłowym, ponieważ rokowania na pomyślny rozwój intelektualny są bliskie zeru. W związku z tym nie ma co przyzwyczajać się emocjonalnie do dziecka, które nie będzie się rozwijać.
Tak wtedy sądzono. Z takim punktem widzenia spotkali się
rodzice, którym odradzano samodzielne zajmowanie się Mary-
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Marysia ze swoim bratem Jakubem i rodzicami

sią. Tego typu rady nie były brane pod uwagę przez rodziców,
ale z pewnością nie ułatwiały im wyobrażania sobie przyszłości
Marysi. Dla nich oczywistym było, że stanowi część rodziny i ma
się w niej wychowywać.
Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Marysię. Wróciliśmy z tatą z wakacji i wiedzieliśmy wcześniej, że mama jest już
z Marysią w domu. To pierwsze spotkanie z moją siostrą przestraszyło mnie. Mama trzymała Marysię na rękach, a ona wyglądała wtedy naprawdę bardzo źle. Nie brzydko, tylko właśnie źle.
Była bardzo wychudzona, sina i wiotka. Kiedy przypominam
sobie te pierwsze tygodnie, widzę mamę, która cały czas trzyma
ją na rękach lub usiłuje ją karmić, a ona wszystko wypluwa, krztusi się i sinieje. Dowiedziałem się później od mamy, że ta konieczność walki o biologiczne życie Marysi pozwoliła jej zaakceptować
i pokochać ją taką, jaką była.

138

odeszły do pana

Dla nas, braci, Marysia od początku była przede wszystkim
naszą siostrą, zespołem Downa nie przejmowaliśmy się zbytnio,
cieszyliśmy się, że mamy siostrę i miłość do niej przyszła zupełnie
naturalnie, chociaż z pewnością to naturalne przyjęcie wzięło się
z postawy naszych rodziców.
Rodzice niemal od urodzenia Marysi zaczęli poszukiwać osób
i instytucji, które mogłyby pokazać im jakąś perspektywę dalszego wychowania i rozwoju. W tamtych latach nie było to łatwe.
Dla nich te kontakty z innymi rodzicami osób z zespołem Downa
były wtedy bardzo ważne – sądzę, że pozwalały przede wszystkim
wyobrazić sobie, jak to będzie w przyszłości. Bardzo szybko okazało się, że urodzenie Marysi całkowicie zmieniło życie moich
rodziców, a w jakimś sensie również nasze.
Praktycznie przez 43 lata Marysia była w centrum naszej
rodziny, co dla nas było oczywiste i naturalne. Życie rodziców
i nasze stało się bardzo barwne i ciekawe. Żyliśmy wyjazdami
rodziców z Marysią, między innymi do Niemiec na leczenie, do
Ojca Świętego do Rzymu, do Lourdes i wielu innych miejsc.
Dzięki Marysi rodzice poznali mnóstwo ciekawych i wartościowych osób, a wiele z nich stało się ich przyjaciółmi. Rodzice zaangażowali się we wspólnotę „Wiara i Światło”, współtworzyli
fundację Malwa, której celem była budowa domu dla dorosłych
niepełnosprawnych, wyjeżdżali na obozy, oazy, rekolekcje.
Marysia z chorowitego niemowlaka wyrosła na śliczną dziewczynkę z taką trochę egzotyczną urodą. Była bardzo pogodnym
i szczęśliwym dzieckiem i rozwijała się nadzwyczaj dobrze.
Po skończeniu przedszkola specjalnego przez jakiś czas chodziła do szkoły dla uczniów z lekką niesprawnością intelektualną,
ale nie bardzo potrafiła się znaleźć wśród kolegów, których głównym problemem było często tzw. zaniedbanie środowiskowe.
Rodzice zdecydowali, że przeniosą Marysię do tzw. szkoły życia.
Tam jednak również nie do końca pasowała, ponieważ pod każdym względem była znacznie sprawniejsza od koleżanek i kole-
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gów. Mama zawsze twierdziła, że nie ma ambicji udawania, że
Marysia jest sprawniejsza intelektualnie, niż jest to w rzeczywistości. Dla niej najważniejsze było jej szczęście, dlatego kiedy
tylko zauważyła, że Marysia nie czuje się zbyt dobrze w tym
miejscu, bardzo szybko podjęła decyzję o przeniesieniu. Do nowej szkoły lubiła chodzić, chociaż mama uważała, że prowadzący nauczyciel zbyt mało wymaga.
W ostatnich latach Marysia była uczestnikiem warsztatów
terapii zajęciowej w Sadowej. Nazwała je pracą i bardzo je lubiła,
tam też poznała swoją ulubioną przyjaciółkę Moniczkę. Serdeczne koleżanki przy każdej okazji, a tych nie brakowało, kupowały
sobie prezenty, robiły niespodzianki.
Marysia lubiła życie, potrafiła wykorzystać każdą jego chwilę tak, jak tego chciała. To bardzo rzadka umiejętność, zwykle
każdy z nas ma z tym problem. Narzekamy i marudzimy, nie
wiemy do końca, o co nam chodzi. Coś byśmy z naszym życiem
zrobili inaczej, ale co, tego do końca nie wiemy.
Marysia tego problemu nie miała, nigdy nie narzekała, zawsze
wiedziała, czego chce i jak wypełniać każdą chwilę swojego życia.
Przyjemnie było przyglądać się, z jakim pietyzmem robi swoje
cappuccino, czesze włosy przed lustrem, wypełnia kalendarz,
ogląda ulubione zdjęcia lub śpiewa piosenki. Była świetnie zorganizowana, cały czas zajęta, nie umiała się nudzić. Nawet wtedy,
kiedy była już bardzo chora i miała niezbyt wiele sił, potrafiła
wykorzystać każdą chwilę na wykonywanie jakiejś ulubionej czynności.
Marysia była od początku akceptowana i kochana. Mama,
człowiek wyjątkowo ciepły i empatyczny, dawała jej wszystko to,
co miała najlepsze: miłość, czułość, oddanie. Tata, człowiek z natury raczej chłodny, wobec Marysi był zupełnie inny, zawsze
czuły i bardzo uważny w spełnianiu jej najważniejszych potrzeb.
Bardzo ważną osobą w życiu Marysi była kuzynka Basia – od
mojego urodzenia nasza domowniczka. Basia, zwana była przez
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Marysię Barbarą, Basieńką lub w wyjątkowych sytuacjach księżniczką. Spełniała w życiu Marysi wiele ról: była ciocią, drugą
mamą, przyjaciółką i wszystkim, kim tylko można. Ze względu
na chorobę Basi, Marysia przejawiała wobec niej również wielką
troskliwość. Dla nas, braci miłość do Marysi była oczywista i bezwarunkowa. Nic dziwnego, że wyrosła ona na osobę bez kompleksów o ugruntowanym poczuciu swojej wartości i otwartym
spojrzeniu na otaczający świat. Wykorzystała to umiejętnie do
obdarowywania tym pozytywnym spojrzeniem wszystkich napotkanych na swojej drodze życiowej ludzi. W jej wykonaniu było
to zawsze naturalne i bezpretensjonalne, mówiła prosto, ale trafiała zawsze do serca.
„Uśmiechnij się kochanie, niczym się nie martw”– mówiła.
Kilka dni przed śmiercią jej stan gwałtownie się pogorszył.
Mama zadzwoniła do nas z informacją, że to już ta chwila, której
się wszyscy obawialiśmy. Ale po przyjeździe do szpitala, okazało
się, że alarm był przedwczesny. Nie potrafię określić, jak się wtedy cieszyłem, jednak moja wystraszona twarz mówiła co innego.
Maryśka najpierw zdecydowanym głosem kazała mi siadać, a potem spokojnie powiedziała, powtarzając trzy razy: „Wojtuś nie
martw się, niczym się nie martw”.
To było bardzo mądre i przejmująco dobitne. Po kilku dniach
nabrało niezwykłej mocy.
Nasze dzieci wspominają Marysię jako towarzyszkę wspaniałych zabaw w dzieciństwie. Wszystkie przeszły etap zabaw z nią,
zresztą nie tylko one, ale i dzieci najbliższych sąsiadów: państwa
Wypichów i Pilaszków. Marysia była bezkonfliktowa i, jak twierdzą jej towarzysze zabaw, bardzo fajnie się z nią bawiło. Ulubioną zabawą były teatrzyki kukiełkowe. Wszystko, co Marysia usłyszała, zobaczyła, wszystko, czego doświadczyła, odgrywała potem
swoimi niezliczonymi lalkami, pacynkami i misiami. Przydzielała im role, odtwarzała usłyszane dialogi i sceny, dodawała swoje puenty.

Wojciech Święcicki – Nie każdy może mieć taką siostrę!

141

Czasem pacynki się kłóciły, co do złudzenia przypominało
nieporozumienia najbliższych dorosłych, ale bohaterowie Marysi zawsze na końcu się przepraszali i kochali. Nasze dzieci uwielbiały te teatrzyki, mogły się też włączać do zabawy.
Kiedyś jechaliśmy na pogrzeb cioci, Marysia, już wtedy pełnoletnia, została przez mamę pouczona, że na pogrzeb nie bierze się lalek. Marysia z powagą przyjęła warunek mamy, bo
bardzo kochała ciocię Kazię i zależało jej na udziale w pogrzebie. Droga była długa, a Marysia bardzo nie lubiła bezczynności.
Wierciła się i kręciła, aż w pewnej chwili wsadziła dłonie do
kieszeni i …wyciągnęła z nich dwie małe pacynki, jednocześnie
radośnie i z nieśmiałym zdziwieniem oświadczając: „O…
siom…”. Mama spojrzała surowo na Marysię, ale pacynki już
w inteligentny sposób zaczęły się przed mamą tłumaczyć, jakim
sposobem znalazły się w jej kieszeni. Wszyscy zaczęliśmy się
śmiać, bo Maryśka zawsze w sposób bardzo inteligentny potrafiła rozładować każdą sytuację. Ponieważ starała się być bardzo
dobrą i posłuszną córką, więc lalki został pouczone, że podczas
pogrzebu muszą bezwzględnie siedzieć spokojnie w kieszeni
i tak się też stało, ani razu nie wyszły. W drodze powrotnej znów
się pojawiły i opowiedziały, co zobaczyły w czasie pogrzebu i kogo
spotkały. Można było tych dialogów słuchać jak scen z dobrego
filmu, było tam wiele autentycznych emocji i ciekawych spostrzeżeń.
Marysia zawsze miała słabość do lalek i misiów. Oczywiście
powtarzała, że jest już za duża, żeby się nimi bawić, ale tylko
zegarek mógł jej sprawić większą przyjemność niż lalka.
Marysia była sprytna, kiedyś powiedziała, że ona nie chce już
pluszaków, bo jest duża, ale misie bardzo lubi Basia, którą można
nimi obdarowywać. Ponieważ dawanie prezentów Marysi z powodu jej szczerej radości i wdzięczności było wielką przyjemnością, do prezentu dla Basi dokładaliśmy misia lub lalkę, a Marysia „pożyczała” te zabawki od Basi. „ Zobacz Wojtuś, to jest nowy
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piesek, ale to nie jest mój, bo ja już jestem za duża na pluszaki, ja
go tylko pożyczyłam od Basi”.
Powiększony węzeł chłonny początkowo był przez lekarzy
bagatelizowany. Mama bardzo dbała o zdrowie Marysi, więc nie
dała się zbyć pierwszymi pozytywnymi diagnozami. Kolejna,
bardziej wnikliwa diagnoza, pozytywna nie była, Marysia ma
nowotwór, tzw. chłoniaka. Zaczęło się leczenie i walka mamy
o zdrowie Marysi, która trwała 20 miesięcy. Niezliczone wyjazdy
do Warszawy, badania, jedna chemioterapia, druga, dziesiąta,
bolesne zabiegi. Wcześniej, jeszcze za życia taty, Marysia przeszła
roczne leczenie interferonem, lekarstwem na wirusowe zapalenie
wątroby, którym została zarażona podczas transfuzji w szpitalu
jeszcze we wczesnym dzieciństwie.
Teraz cała walka o zdrowie Marysi spadła na barki mamy.
„Dopóki mam siły i żyję, to moim obowiązkiem jest walczyć o jej
zdrowie”– powtarzała mama. Powiedzieć, że to dzielne czy heroiczne, to za mało, bo tego w słowach opisać się nie da. Zmęczenie
fizyczne było czasami tak duże, że mama ledwie dochodziła
z samochodu do domu. Szybko musiała choć trochę odpocząć,
bo następnego dnia znowu czekała ją walka: z niechęcią Marysi
do porannego wstawania, korkami, awariami samochodu, kolejkami do lekarzy itd. Tak praktycznie przez 20 miesięcy, dzień po
dniu. Od początku wszystko szło źle, bo organizm Marysi na
wszystko reagował nietypowo, a radość po wielomiesięcznej chemioterapii trwała zaledwie kilka dni. Jest wznowa, wszystko zaczyna się jeszcze raz, a szans na wyleczenie coraz mniej.
Marysia coraz bardziej odczuwała fizyczne skutki leczenia
chemioterapią, była wycieńczona, traciła apetyt. Mama nie rezygnowała, cały czas szukała możliwości leczenia Marysi. Łukasz
uruchamiał znajomych lekarzy, Maciek sprowadzał przez Internet
lek, który miał być ostatnią szansą w walce z nowotworem. Ostatnie dwa tygodnie życia Marysia spędziła w szpitalu na oddziale hematologii.
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Cały czas, jeśli to tylko było możliwe, czuwała przy niej mama.
Do izolatki, w której leżała, wciąż zaglądali goście: przyjaciele,
rodzina, znajomi. Najukochańsze ciocie, jak je nazwała Marysia,
Alinka i Ludka ze wspólnoty były przy niej wieczorami, kiedy
mama musiała już jechać do domu. Wyjątkowo kochana przez
Marysię ciocia Lucynka (sąsiadka rodziców), kiedy tylko mogła,
również była przy niej.
Marysia odeszła. Tak jak trudne było jej przyjście na świat,
tak odejście było okupione dużym cierpieniem. Dopóki jeszcze
mogła mówić, bagatelizowała swój stan zdrowia twierdząc, że
czuje się dobrze.
Całe życie Marysi było pełne i wspaniałe, potrafiła w sposób
ewangeliczny dzielić się nim, będąc przy tym autentyczną i pozbawioną egzaltacji i egocentryzmu. Miała niezwykłą zdolność
indywidualnego kontaktu z każdą napotkaną osobą. Myślę, że
tak licznie zgromadzeni uczestnicy pogrzebu, przyjaciele, rodzina, znajomi nieraz tego doświadczyli. Było to bardzo przy-
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jemne, ciepłe i osobiste. W takich sytuacjach Marysia zwykle
pytała o bliskich, mamę, tatę, córkę, wnuczkę, a często o pieski.
Miała przy tym doskonałą pamięć i bezbłędnie potrafiła przyporządkować osobę do jej męża, dzieci, wnuków lub piesków.
Była w tym bardzo taktowna i uważna, odświeżając swój dysk
pamięci o szybko zmieniające się fakty. Zawsze potrafiła wybrnąć z kłopotliwych sytuacji. Bo wiadomo, jak to w życiu, ludzie się rozstają, gniewają, dzieci przysparzają trosk. Można
więc popełnić nietakt, pytając o byłą dziewczynę czy męża,
który był taki kochany, aż tu nagle mu się odechciało. Marysia
w takich sytuacjach obdarzała rozmówcę swoim bezgranicznie
ufnym spojrzeniem i ujmującym szczerym uśmiechem i mówiła:
„Nie martw się kochanie, uśmiechnij się, ja i tak go lubię. Co
mi powiesz miłego?”
A co ty mi teraz powiesz miłego, Marysiu? Bo jest mi smutno.
Chyba nic…?
Kto teraz przytuli kochaną Mamcię –Twoją Laleczkę, kto
przywita Twoją Księżniczkę, kto się będzie droczył z Jankiem–
Kubusiem, kto powie: „ Dziwny Lelek?”
Już nie przywitasz mnie w domu, nie zrobisz mi kawy, nie
spytasz, jak się czuje Parda, Małgosia, Filip, Kajetan, Maryjka
czy Klemens.
„Nie martw się kochanie, już Ci to wcześniej mówiłam, zapomniałeś? Wojtuś, nie każdy może mieć taką siostrę!”.
* Autor – dyrektor Szkoły Specjalnej w Laskach – jest bratem
śp. Marysi Święcickiej.

Marta Ostrowska*

Zofia Jackowska – Zetka

4

marca 2020 na Powązkach pożegnaliśmy Zofię Jackowską.
Dla większości ludzi, którzy Ją znali, po prostu Zetkę. Zdrobnienie Zetka powstało z połączenia pierwszych liter imion rodziców „zet” – od Zofii i „ka” – od Kazimierza. Rodzice i dom
rodzinny mieli ogromny wpływ na Jej pasje i życie. Ojciec –
lekarz – człowiek bardzo szanowany, z wielkim poczuciem humoru i otwarty na świat. Mama – poetka, która zaraziła Ją miłością do Tatr.
Przez 85 lat swego życia Zetka poznała i zaprzyjaźniła się z bardzo wieloma ludźmi. Była osobą z wielkim poczuciem humoru
i pogodą ducha, ale także poważną i działającą, jeśli była taka
potrzeba. Otwartość, lojalność i pomaganie ludziom były dla Niej
w życiu najważniejsze. Zawsze powtarzała, że zawdzięcza to har-
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cerstwu, do którego wstąpiła w bardzo młodym wieku. Gdziekolwiek się znajdowała, zawsze powierzano Jej rolę drużynowej.
Pośród wielu przyjaciół Zetki nie ma pewnie wśród nas tych
osób, które znały Ją przed wojną i po wojnie w Jej rodzinnej Łodzi. Pewnie nie ma tych, którzy studiowali z Nią klimatologię we
Wrocławiu. Ale mogą być osoby, które pracowały z Nią w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dawnym P I M–ie,
kiedy po ślubie z Jerzym przeniosła się do Warszawy.
W Instytucie w czasach „Solidarności” zaangażowała się w działalność opozycyjną i w stanie wojennym została wyrzucona
z „wilczym biletem”. Musiała szukać nowej pracy i znalazła ją
w Laskach w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, gdzie
spotkała nowych przyjaciół i ostatecznie zamieszkała. Pracowała
w tzw. Pawilonie (obecnie dom św. Maksymiliana), którego kierownikiem był p. Jan Krakowiak. Współpracowała m.in. z Krystyną Faron i Magdą Bzymek. Była osobą bardzo lubianą z dużym
poczuciem humoru. Pan Krystian Wypich do dziś pamięta różne
zabawne historie związane z pracą Mamy w Zakładzie.
Ze swoim mężem Jurkiem przeżyła 63 szczęśliwe lata. Mąż
dał Jej miłość, stabilizację, i wolność, z której korzystała. Swoim
córkom i wnukom przekazała swoje pasje i radość życia. Zetka
kochała góry, w młodości w Tatrach wspinała się i jeździła na
nartach. Jej drugim żywiołem była woda. Świetnie pływała,
żeglowała i do końca swych dni kąpała się w zimnym polskim morzu.
Zeteczko, wiemy, ze przeżyłaś piękne, spełnione i radosne
życie, ale będzie nam Ciebie zawsze brakowało.
* Autorka jest córką śp. Zofii

nekrologi
Rok 2019
13.12. o godz. 22:40 zmarła w gorlickim szpitalu na oddziale
wewnętrznym mama s. Leony Franciszki – Zofia Czech. Śp. Zofia odeszła po ciężkiej chorobie nowotworowej na skutek powikłań po chemioterapii. W lipcu skończyła siedemdziesiąt lat.
Pogrzeb miał miejsce 16 grudnia w parafii Bożego Ciała w Bieczu. Na ostatnie pożegnanie śp. Zofii do Biecza pojechała z Matką Judytą liczna grupa Sióstr z Lasek, Warszawy i Rabki. Liturgii
pogrzebowej przewodniczył ks. dziekan Janusz Kurasz, a współcelebransem był ks. Stanisław Mularz.
23.12. W pogrzebie śp. Agnieszki Budzyńskiej – rodzonej
siostry s. Germany – uczestniczyła grupa sióstr wraz z matką
Judytą. Agnieszka zmarła w wieku 44 lat w Niemczech. Msza
pogrzebowa została odprawiona w kościele Mariackim w Mysłowicach. Liturgii, która rozpoczęła się o godz. 11:00, przewodniczył ks. proboszcz Piotr Płonka, który pamiętał śp. Agnieszkę
z pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.
29.01. O godz. 12.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach odbył się pogrzeb śp. Antoniego Bogusza, byłego pracownika Lasek, zmarłego w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej k.
Łomianek, w wieku 85 lat. We Mszy św. pogrzebowej wzięło
udział kilkoro pensjonariuszy z tegoż DPS–u. Na cmentarz trumnę z ciałem śp. Antoniego odprowadzili również laskowscy pracownicy i siostry.
6 03. W wieku 27 lat zmarł nagle Filip Szamik, absolwent
szkoły podstawowej i liceum w Laskach. 10 marca na pogrzeb do
Biłgoraju – rodzinnego miasta Filipa – pojechali przyjaciele ze
szkoły, siostry FSK, wychowawcy z internatu i dyrektor szkól
ponadpodstawowych Stanisław Badeński.
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GRUDZIEŃ 2019
4.12.	W Rabce z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dziękowano za współpracę z Ośrodkiem,
który w ciągu całego roku szkolnego podejmował
współpracę z sześcioma szkołami. W grudniu
zwłaszcza popołudniami było bardzo gwarno i wesoło. Ośrodek odwiedzili wolontariusze z grupy
,,Caritas” ze Spytkowic i Tokarni. Wolontariusze
przygotowali dla naszych uczniów różne niespodzianki: od słodkości po różne zabawy integracyjne,
a także muzyczną niespodziankę. Dziękowaliśmy
wolontariuszom za bezinteresowną pomoc, otwarte
serce i pomocne ręce.
		Tego samego dnia w grudniowy wieczór w progi
naszego Internatu zawitali niezwykli goście: muzycy Piotr Kolecki i Piotr Majerczyk, z oryginalnym
prezentem mikołajkowym – ofiarowali naszym
uczniom Koncert Muzyki Etniczno – Folkowej.
Koncert był prapremierą nowej płyty muzyki wypływającej ze źródła naszej kultury i z natury. Tematem przewodnim utworów jest Luboń, stały towarzysz rabczańskiego krajobrazu. Muzycy zabrali nas
w niezwykłą podróż do świata muzyki ludowej
wzbogaconej o oryginalne improwizacje muzyczne,
wyczarowane na różnych instrumentach ludowych,
charakterystycznych dla innych kultur i narodów.
Pan Piotr Kolecki przygotowywał do odbioru tego
rodzaju muzyki, wcześniej prowadząc z dziećmi
i młodzieżą warsztaty muzyczne.
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5.12.	Ośrodek w Rabce odwiedził długo wyczekiwany
gość: święty Mikołaj z Krakowa wraz ze swoimi pomocnikami – przedstawicielami ze Stowarzyszenia
Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej. Darczyńcy przygotowali indywidualne prezenty dla
każdego dziecka, które sprawiły wielką radość.
6.12. 	Rabka. Z okazji święta Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali niezwykle wzruszające słuchowisko pt. Nie odcinaj nic od Krzyża.
Wspaniała muzyka, teatr cieni i przesłanie, które
temu towarzyszyło pozostanie na długo w każdym,
kto przybył na tę uroczystość.
14.12.	Warszawa. Dzień skupienia dla niewidomych z duszpasterstwa przy kościele św. Marcina, w którym
uczestniczyło ponad 60 osób. Rozważania poprowadził ks. Mirosław Tykwer – redaktor naczelny
„Przewodnika Katolickiego”. Tego dnia, tradycyjnie,
uczestnicy mogli skorzystać z obiadu przygotowanego w klasztorze.
16.12.	
Rabka. W czasie spotkania opłatkowego w naszym
Ośrodku zostaliśmy zaproszeni do przeżycia, Fran
ciszkowego Betlejem. Św. Franciszek, jak wiemy, był
pierwszym inicjatorem powstania tradycji szopek.
Przy wigilijnym stole przybyłych na spotkanie gości
i domowników powitała siostra Irmina, zapraszając
na jasełka – opowieść autorstwa p. Adama Zięby
oparta na legendzie pierwszej franciszkańskiej szopki w Greccio. Początek to kazanie św. Franciszka do
braci o stajence i rozesłanie ich, aby przyprowadzili zwierzęta jako symbol tych najmniejszych, do
których przychodzi Bóg. Bracia, szukając poszczególnych zwierząt, spotykają ludzi, którzy są zagubie-

150

INNE WYDARZENIA

ni w swoich słabościach. Wszyscy zostają obdarowani słowem o miłości bliźniego, która zmienia
świat. Zostają też zaproszeni do przygotowania Bożej stajenki i poproszeni o przyprowadzenie zwierząt
obrazujących ich słabości. Na zakończenie św. Franciszek wzywa do wychwalania Boga, który przyszedł
na świat, zniżając się do najmniejszych i zagubionych.
16.12.	
W Sobieszewie przedszkolaki spotkały się przedświątecznie z III klasą szkoły społecznej z Gdańska.
Było to nasze drugie spotkanie. Podczas pierwszego
(5.11.2019r.) dzieci miały możliwość zapoznania się
z metodami nauki dzieci niewidomych i słabowidzących. Tym razem nasi goście – za pieniądze
uzbierane podczas szkolnego kiermaszu ozdób
świątecznych – przygotowali dla przedszkolaków
świąteczne prezenty. Dzieci losowały imiona przedszkolaków i wspólnie z nauczycielami i rodzicami
robiły zakupy. Każde dziecko przygotowało prezent
dla konkretnego przedszkolaka. Radości było wiele,
a potem wspólne zabawy i śpiew kolęd.
17.12.	Ośrodek w Rabce odwiedzili harcerze i zuchy wraz
z druhną Renatą i przekazali nam Betlejemskie
Światło Pokoju – Światło które daje moc. Warto
dodać, że Związek Harcerstwa Polskiego organizuje
przekazywanie Światła Pokoju od 1991 r. ZHP otrzymuje światełko od słowackich skautów. Polska jest
jednym z ogniw betlejemskiej sztafety, która podąża
dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ –
do Szwecji.
17.12.	Do Lasek przyjechał kardynał Kazimierz Nycz. Zebranych gości przywitał ks. rektor kaplicy Matki
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Bożej Anielskiej Michał Wudarczyk. Uczniowie
wraz z pracownikami i duchowieństwem Lasek
przygotowali medytację wprowadzającą w nastrój
Bożego Narodzenia. Po chwili zadumy był czas na
życzenia i dzielenie się opłatkiem. Kardynał życzył
wszystkim zebranym, by tegoroczne święta upłynęły przede wszystkim w atmosferze wzajemnej miłości i przyjaźni. Kardynał nawiązał do drabiny – części dekoracji usytuowanej na scenie; „Ta drabina,
którą wykorzystaliście w przedstawieniu, może być
symbolem Nowonarodzonego Jezusa, który przyszedł na świat, by stać się Drogą do Zbawienia”.
STYCZEŃ 2020
6.01.	Laski. Dzień Objawienia Pańskiego upłynął w laskowskich wspólnotach pod znakiem wizyt duszpasterskich. W Domu św. Rafała odbyła się coroczna
kolęda, której przewodniczył ks. Rektor Michał Wudarczyk. Na zakończenie wspólnota spotkała się
w kapitularzu na miłej rozmowie i słodkim
poczęstunku. Również w Domu św. Franciszka odbyła się tego dnia wizyta duszpasterska i poświęcenie pomieszczeń, którego dokonał ks. Tomasz Bek.
		Warszawa. Klasztor Matki Bożej Pocieszenia w ramach wizyty duszpasterskiej odwiedził ks. proboszcz katedry, Bogdan Bartołd, który poświęcił
pomieszczenia klasztorne. Spotkanie zakończyło się
słodkim poczęstunkiem na korytarzu bibliotecznym.
7.–15. 01.	Sobieszewo. Turnus szkoleniowy „Naprawdę Można” dla osób niewidomych i słabowidzących z Tarnowa, Bochni i Wejherowa. Pierwszy turnus w Nowym Roku rozpoczął się tuż po przerwie świątecznej.
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Uczestnicy oraz ich opiekunowie byli wystarczająco
zmotywowani, aby skorzystać z różnych metod radzenia sobie w codziennym życiu. Dużą trudnością
dla osób słabowidzących była ocena własnych możliwości poruszania się bez laski. Zajęcia czynności
codziennych odbywały się w grupach i były okazją
do wymiany różnych doświadczeń. W trakcie turnusu wszyscy mogli również zapoznać się z nowymi
technologiami, wykorzystując aplikacje w telefonach komórkowych.
15. i 19.01.	Zespół wokalno – instrumentalny Słoneczne Nutki
z Ośrodka w Rabce wraz z wychowawcami i s. Olgą
po raz kolejny uczestniczył w X Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Ośrodku Kultury w Sułkowicach w czasie którego w swojej kategorii zdobył
II miejsce.
16.01.	Rabka. Do szkoły św. Tereski przyjechała w barwnych strojach góralskich Dziecięca Kapela Góralska
z Suchej Beskidzkiej. Członkowie zespołu wraz z prowadzącym pięknie zagrali i zaśpiewali pastorałki
babiogórskie, a składając noworoczne życzenia Na
szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, zgodnie ze
zwyczajem winszowania, sypnęli owsem. Instruktor
artystyczny kapeli pokazał uczniom tradycyjne
skrzypce, basy oraz unikatowy instrument, jakim są
dudy.
16.–24.01.	Turnus szkoleniowy „Naprawdę Można” dla osób
niewidomych i słabowidzących z Suwałk. Kolejna
grupa uczestników szkolenia brała udział w praktycznych zajęciach z orientacji w przestrzeni i czynności dnia codziennego. Podczas rozmów diagnostycznych każdy uczestnik miał okazję powiedzieć
o swoich trudnościach w codziennym funkcjono-
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waniu. Dzięki tym informacjom instruktorzy mogli
więcej czasu poświęcić na konkretne ćwiczenia i wypracowanie tych umiejętności. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia obsługi systemu Totu
point .
17.01.	W Rabce odbył się koncert kolęd w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Goście opowiedzieli krótkie historie prezentowanych kolęd.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać kolęd znanych,
śpiewanych od dawna, jak również typowo góralskich.
18.01.	
L askowska grupa Caritas: młodzież z Ośrodka oraz wolontariusze ze Szkoły Europejskiej wraz z
s. Janą Marią i ks. Michałem odwiedzili i wspomogli
wspólnotę sióstr Misjonarek Miłości na Pradze.
Po Koronce do Miłosierdzia Bożego razem z Siostrami Matki Teresy wydawali obiady bezdomnym,
a potem pomagali w sprzątaniu i zmywaniu po posiłku
19.01.	Warszawa. W klasztorze przy ul. Piwnej przy wsparciu wolontariuszy zorganizowano bal dzieci z rodzin
niewidomych. W czasie, gdy dzieci świetnie się bawiły, p. Joanna Białobrzeska – dyrektorka szkoły
DIDASKO – spotkała się w „Kąciku pod Wieżą”
z rodzicami, aby porozmawiać o radościach i trudach związanych z wychowaniem dzieci. Nad całością przedsięwzięcia czuwała s. Ludmiła.
23.01.	Rabka. Wychowankowie wraz z wychowawczyniami
i siostrami: s. Irminą i s. Olgą zostali zaproszeni na
Wspólne Kolędowanie, które odbyło się w Ośrodku
Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczym prowadzonym przez Rabczańskie Koło Polskiego Sto-
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warzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Gospodarze przywitali nas kolędą
Cicha noc. Był to najbardziej wzruszający występ,
gdyż wychowankowie OREW–u wraz z nauczycielami śpiewali kolędę wspomaganą gestami Makaton
– jest to system komunikacji alternatywnej.
25.01.	
Laski. Studniówka naszej maturalnej młodzieży
–w internacie dziewcząt w przygotowania zaangażowało się wiele osób: rodzice, wychowawcy, s. Jana
Maria i s. Jana. W efekcie: piękne kreacje, fryzury,
makijaż. Piękne dziewczyny i eleganccy wspaniali
chłopcy bawili się do 3 rano. Program artystyczny
przygotował i całość koordynował dyr. Stanisław
Badeński.
26.01.	
Po raz pierwszy przeżywaliśmy Niedzielę Słowa Bożego. Msze św. w kościele św. Marcina rozpoczynały się uroczystym wniesieniem Pisma św., które
przez cały dzień umieszczone było na pulpicie
przed ołtarzem.
		Tego samego dnia w klasztorze odbyło się spotkanie
kolędowe dla osób niewidomych, słabowidzacych
oraz ich przyjaciół i przewodników. O godz. 14:00
ks. bp Tadeusz Pikus przewodniczył Mszy św., po
której uczestnicy przeszli na korytarz biblioteczny.
Podczas spotkania bp Pikus podzielił się swoimi
przeżyciami z pracy w Rosji. Przy śpiewaniu kolęd
akompaniowała p. Ewa Domańska, która od grudnia
ub. roku jest mieszkanką na II piętrze.
		Również 26 stycznia w Laskach świętowano w Domu
św. Pawła. Całość rozpoczęła się o godz. 18:00.
Wszyscy zgromadzeni obejrzeli „Bajkę o Jubileuszu”, która dotyczyła jubileuszu kapłaństwa Ojca
Władysława Korniłowicza. Sprawozdanie z tego wy-
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darzenia, opisane bardzo ciekawym językiem, odnalazła w archiwaliach s. Radosława. Na koniec
bajki siostry zostały obdarowane „szczepionką” wyhodowaną specjalnie przez Niebiańskich Naukowców. Po życzeniach i wręczeniu wspólnocie sióstr
z Domu św. Pawła „Oscarów” za całokształt działań
i posługi, czyli we wszystkich możliwych kategoriach, nastąpiła agapa i wspólne kolędowanie.
		Tego samego dnia w godzinach popołudniowych
Ośrodek w Rabce gościł osoby niepełnosprawne,
wraz z rodzicami, z Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Wspólnie z naszymi wychowankami bawili się na
bardzo udanym ,,Balu Karnawałowym 2020” przy
muzyce Zespołu Kawałek Świata. W przygotowaniu
i zabawie karnawałowej pomocą służyli wolontariusze z koła ,,Caritas” ze Spytkowic i z Hufca ze Skomielnej Białej.
28.01.	
Mszą św. o godz. 9:00, we wspomnienie patrona –
św. Tomasza z Akwinu, rozpoczęło się świętowanie
szkół ponadpodstawowych, czyli „Jabłonek”. Następnego dnia szkoła gościła u siebie br. Kazka
i s. Marysię, którzy opowiedzieli zebranym o charyzmacie ich zgromadzeń: Małych Braci i Małych Sióstr.
		Wieczorem tego dnia w kościele św. Marcina w Warszawie miała miejsce modlitwa ekumeniczna wspólnoty Taizé.
30.01.	
W ostatni czwartek miesiąca w kościele św. Marcina,
na Mszy św. o godz. 17.30, połączonej z Nieszporami, modliliśmy się o jedność chrześcijan. Mszy św.
przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Homilię wygłosił proboszcz prawosławnej katedry, ks. Mitrat
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Anatol Szydłowski. W modlitwie uczestniczyli duchowni z kościoła Polskokatolickiego i Mariawitów.
02.02	
Siostry z klasztoru z Piwnej i Lasek uczestniczyły
w obchodach Dnia Życia Konsekrowanego w archikatedrze warszawskiej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Michał Janocha.
		Po wieczornej Mszy św. w kaplicy MB Anielskiej
w Laskach miał miejsce organowy koncert kolęd
w wykonaniu naszego absolwenta – Marcina Otrębskiego. Wysłuchaliśmy kolęd znanych i mniej znanych, które p. Marcin wykonał w aranżacji znanego
kompozytora – Mariana Sawy. Tą ucztą dla ducha
(i ucha) zakończyliśmy czas śpiewania kolęd w naszych kościołach.
2.02.	Ośrodek w Rabce odwiedziły harcerki ,,Wędrowniczki” z Drużyny ZHR działającej w Krakowie na
Ruczaju. Przed południem wychowankowie internatu i dziewczynki z Lasek, z grupy s. Agaty, które
przyjechały na kilka dni do Rabki, wspólnie z harcerkami śpiewały przy akompaniamencie ukulele.
Następnie, korzystając z ochoczej pomocy krakowskich harcerek, podzieliliśmy się na dwie grupy;
jedna grupa pod kierunkiem s. Olgi zajęła się smażeniem faworków w kuchence dydaktycznej, a druga grupa z s. Irminą wybrała się na długi spacer
po Rabce.
4–8.02.	
Siostra Ida, kierowniczka przedszkola w Sobieszewie, na zaproszenie Państwa Anny i Janusza Jasielec
– przyjaciół Domu św. Ojca Pio, uczestniczyła
w pielgrzymce do San Giovanni Rotondo. Największą radością i darem była modlitwa przy trumnie
z relikwiami św. Ojca Pio.
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Siostra Ida przy relikwiach św. Ojca Pio

7.–8.02.	W Sobieszewie miało miejsce spotkanie formacyjne
młodzieży z gdańskiej parafii przygotowującej się
do sakramentu bierzmowania. Ksiądz Piotr wraz
z kilkuosobową ekipą ewangelizacyjną przybliżał
młodzieży istotę sakramentu. Uczestnicy spotkania
wzięli udział w Eucharystii, wysłuchali konferencji,
oglądali filmy, oraz dzielili się swoimi doświadczeniami, korzystali z sakramentu pokuty.
7.02.	
W Ośrodku sobieszewskim odbył się dzień otwarty
dla rodziców, w ramach którego mogli oni uczestniczyć w dwóch spotkaniach o charakterze warsztatowym; Pierwsze, z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się
niewidomych i słabowidzących poprowadziła p.
Barbara Pełech nauczycielka orientacji przestrzennej, która również wygłosiła prelekcję pt. „Układ
treści programowych w nauczaniu orientacji: schemat ciała – pojęcia kierunkowe i relacje przestrzenne – wiedza o otoczeniu – techniki poruszania się”,
a następnie przedstawiła prezentację „Bazowe poję-
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cia i umiejętności orientacji przestrzennej w praktyce”. Odbyły się też ćwiczenia praktyczne. Drugie
spotkanie warsztatowe dla rodziców pt. „Lepiej rozumiem – mądrzej kocham” poprowadziła p. psycholog Katarzyna Wnęk-Joniec. Pokazała, ,,jak dawać siłę naszym dzieciom, jak je wspierać, prowadzić
i kochać mądrzej”.
20.02.	
W sobieszewskim przedszkolu odbył się bal karnawałowy z udziałem zaproszonych Babć i Dziadków
naszych przedszkolaków.
		Dla kochanych babć i dziadków, Pani Ela z dziećmi
przygotowała przedstawienie na podstawie wiersza
Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Potem były wspólne
zabawy, poczęstunek i wiele radości.

22.02.	W Laskach miało miejsce spotkanie zorganizowane
przez Dział Absolwentów dla emerytowanych pracowników Dzieła Lasek. Mszy św. w Kaplicy Matki
Bożej Anielskiej przewodniczył znany wszystkim
i lubiany ks. Marcin Kowalczyk, który wygłosił pięk-
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ną homilię. Następnie liczna wspólnota (w tym również siostry FSK) spotkała się w Domu św. Maksymiliana na obiedzie i wspólnej zabawie, którą
aranżowali panowie Krystian Wypich, Jan Krakowiak, Wacław Czyżycki, Marek Szulc. Na akordeonie grał p. Jan Michalik, a przy pianinie zasiadł
niezastąpiony p. Czesław Kurek.

23.02.	
Powrót z ferii gotowych do nauki i działania dzieci
i młodzieży. Grupa naszych uczniów – chłopcy i dziewczęta, w czasie ferii przebywała na obozie zimowym
w Ptaszkowej, w czasie którego odbywały się Mistrzostwa Polski osób niewidomych i niedowidzących w narciarstwie biegowym. Nasza grupa powróciła do Lasek z sześcioma złotymi medalami i dwoma
medalami brązowymi. GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!
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24.–25.02.	W Rabce gościła grupa 35 osób w ramach VII Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu zorganizowanej przez Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku.
24.02.	W Multikinie Złote Tarasy w Warszawie o godz.
20:00 odbyła się premiera filmu „Zieja. Nie zabijaj
nigdy nikogo”. Dzięki otrzymanym zaproszeniom
mogło w niej uczestniczyć osiem sióstr z Klasztoru
na Piwnej. Kilka filmowych scen było kręconych
w Laskach, biorą w nich udział także niewidome
dzieci z s. Zdzisławą.
27.02.	
Delegacja ze szkoły w Rabce: dwie dziewczynki
i dwóch chłopców wraz z przewodniczkami: s. Dolores, s. Olgą i wychowawcą wzięli udział w szczególnej uroczystości odsłonięcia obelisku z tablicą
pamiątkową poświęconą śp. pani prezydentowej
Marii Kaczyńskiej (1942–2010). Stanął on w ogrodzie różańcowym przy kościele św. Marii Magdaleny w Rabce– Zdroju, a jego odsłonięcia dokonał
prezydent RP Andrzej Duda.
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		Pani Maria Kaczyńska mieszkała wraz z rodziną
w Rabce-Zdroju w latach 1951–1961. Przyszła
Pierwsza Dama uczęszczała tu do szkoły podstawowej, a potem do Liceum Ogólnokształcącego im.
Eugeniusza Romera, gdzie w 1961 roku zdała maturę. W budynku szkoły znajduje się tablica pamiątkowa z tym związana. W uroczystym odsłonięciu
pomnika, który poświęcił ks. proboszcz Paweł Duźniak, obok głowy państwa wzięli udział również
posłowie, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP
oraz władze samorządowe i powiatowe.
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28.02.	
W Warszawie miało miejsce uroczyste wniesienie
do katedry św. Jana Chrzciciela odnowionego cudownego Krucyfiksu z kaplicy Baryczków. Uroczystość poprzedziła Droga Krzyżowa od kościoła Narodzenie NMP do Katedry. Podczas modlitwy
odtwarzane było nagranie rozważań prowadzonych
przez ks. Prymasa Wyszyńskiego. Drodze Krzyżowej
przewodniczył ks. bp Jarecki. Po nabożeństwie została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Rafała Markowskiego, a po niej
krótką prelekcję poświęconą historii Krucyfiksu
wygłosiła p. Ewa Czaczkowska. Wspólnota Klasztoru MB Pocieszenia poprowadziła adorację przed
Krucyfiksem od 22:00 do 23:00. Następnego dnia
pięknie odnowiony krzyż powrócił na swoje miejsce
do kaplicy Baryczków.
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		Tego samego dnia w kościele św. Marcina o godz.
19:30 odbyło się nabożeństwo wynagradzające za
grzechy nadużyć seksualnych w Kościele wobec
osób nieletnich. Nabożeństwo poprowadziła wspólnota KIK-u.
28.02 – 1.03.	W Domu Rekolekcyjnym przeżywała swoje spotkania formacyjne grupa Karmelitańskiego Zakonu Świeckich z całej Polski i Białorusi. Większość
uczestników była w Laskach po raz pierwszy.
Wolny czas rekolektanci wykorzystywali na bliższe poznanie historii Dzieła Lasek oraz postaci
Czcigodnej Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej.
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INNE WYDARZENIA przygotowała Anna Pawełczak-Gedyk
– na podstawie „Karty z życia Zgromdzenia Sióstr FSK” redagowanej przez s. Leonę Czech FSK, informacji placówek TOnO
z Rabki i Sobieszewa oraz strony internetowej Lasek redagowanej przez Weronikę Kolczyńską.
Fotografie wewnątrz numeru: s. Leona Czech FSK,
Weronika Kolczyńska, ks. Piotr Buczkowski, s. Lidia Witkowska
FSK oraz archiwum z 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 2020 rok
Helena Adamczyk, Ludwika Amber, Irena i Antoni Bełchowie,
Jadwiga Bieniak, Maria Burczyńska, Bożena Cierżyńska,
Teresa Chartman, Stefania i Wacław Czyżyccy, ks. Stanisław Ćwierz,
ks. Antoni Drosdz, Maria i Wiesław Dworniccy, Zofia Formańska,
Stanisław Gąsior, Joanna Geiger, Katarzyna i Adam Glema,
Norbert Głowik, Justyna i Władysław Gołąbowie, Marian Grobelny,
Anna i Piotr Grocholscy, Teresa Herman, Christina Hakuba,
Maciej Jakubowski, Marian Jaworek, bp Jacek Jezierski,
Jarosław Komorowski, Maria Kowalska, Genowefa Krużyńska,
Maria Kwiatkowska, Kazimierz Lemańczyk,
bp Piotr Libera, Jarosław Łabęcki, Anna Maria Manek,
Kazimiera Musiałowicz, Urszula Teodozja Mikusek,
ks. Jan Niewęgłowski, Władysław Norkiewicz, Marianna Ogień,
Zofia Okrutniewicz, ks. Jan Ornat, Bożena Paradowska,
Krystian Pendziwiatr, Agnieszka Piotrowska,
Teresa i Bolesław Pochopień, ks. Zygmunt Podlejski,
Urszula Pokojska, ks. Jarosław Popławski, Henryk Przewłocki,
Jacek Putz, Alicja Rakowska, Maria Rawicz, Grzegorz Rosiak,
Maria Ruszkowska, Paweł Sawicki, Zofia Sądej, ks. Tadeusz Skura,
Barbara Strońska , ks. Tadeusz Śliwowski, Jadwiga Śmiałowska,
ks. Antoni Tronina, Jan Tronina, Elżbieta Więckowska,
Agnieszka Wężyk, Zofia Wilczyńska, Krystyna Wróbel
Serdeczne Bóg zapłać

