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OD REDAKCJI
O ducha przebaczenia i pojednania

O

kres Wielkiego Postu to czas szczególnej refleksji i pracy
wewnętrznej, by odkryć na nowo sens ofiary Jezusa i nabrać
mocy płynącej ze Zmartwychwstania. W tym kontekście nawet
największe nasze cierpienie nie będzie już tylko samym zmaganiem się ze słabością, ani też rozpaczliwym poddaniem się grobowym ciemnościom, ale może być początkiem szczególnej bliskości Boga wśród nas, wdzięcznym przyjęciem Jego pomocy
w naszej słabości i uznaniem swojej winy. Z pewnością nie chodzi
o to, by z lepiej wiedzących wytykać winy „innym” – do czego
czasem jesteśmy skłonni – ale przede wszystkim, by uderzyć się
we własne piersi, co przełoży się także na odpowiednie relacje
z Bogiem oraz innymi.
Modlimy się codziennie: „przebacz nam nasze winy”, ale także:
„jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Wydaje się, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzeba nam
odkrycia na nowo ducha przebaczenia i pojednania. Problem ten
– oprócz bieżących wydarzeń i spraw dotyczących naszego środowiska – przewija się na kartach tego numeru „Lasek”, z nadzieją,
że nauka Jezusa zawarta w Modlitwie Pańskiej, nie będzie już
tylko mową warg, ale stanie się najgłębszą potrzebą naszego serca.
Wtedy już bardzo blisko do tego co nazywamy budowaniem autentycznej jedności z Bogiem i ludźmi. Nie będzie już miejsca na
kalkulację w rodzaju: kto pierwszy ma wyciągnąć rękę do zgody,
a kto ma prawo ją odrzucić. Nie będzie czasu na ferowanie nie
zawsze sprawiedliwych wyroków czy też na licytowanie się wielkością włożonego własnego wysiłku – z pominięciem trudu innych
przedstawicieli wspólnej sprawy.
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Wystarczy, że zechcemy być ze sobą razem na dobre i na złe,
nigdy przeciw sobie. I wspólnie naprawiać to, co takiej naprawy
wymaga. Bo tam gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię Moje
– mówi Jezus – tam jestem wśród nich. Trzeba nam w to szczerze
uwierzyć. Zwłaszcza podczas liturgii Triduum Paschalnego. Łącząc
się w niej z Jezusem umęczonym, pamiętajmy, że przecież ustanowił dla nas jedyny w swoim rodzaju wspólnotowy sakrament: Eucharystię – ten ponadczasowy, Wielkoczwartkowy Dar, który nie
tylko jest realnym pokarmem i wzmocnieniem dla naszej duszy
i całej wspólnoty, ale szczególnym doświadczeniem prawdziwej
obecności Jezusa. Z pewnością łatwiej nam będzie wówczas przeżywać radość Wielkanocnego Poranka, gdy zbudzą nas dzwony na
rezurekcję, przypominając, że Jezus wciąż żyje – tu i teraz – że jest
wśród nas i w nas.
Na czas radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego redakcja „Lasek” życzy naszym czcigodnym Czytelnikom spokojnego
odpoczynku i wytchnienia, wzajemnego szacunku i miłości wśród
najbliższych i współpracowników, a także nadziei, mądrości i wiary w to, że wszelkie trudności, które są czasem przyczyną fizycznego i duchowego cierpienia, można przezwyciężyć.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Józef Placha
P.S. W niektórych miejscach tego numeru „Lasek” umieściliśmy
grafikę oraz inne prace autorstwa śp. s. Almy Skrzydlewskiej FSK.
Chcemy w ten sposób wyrazić naszą wdzięczną pamięć w pierwszą
rocznicę Jej śmierci (12 marca br.)

Z PERSPEKTYWY ZARZĄDU
Paweł Kacprzyk

Balans

K

iedy usiadłem do pisania tego tekstu i spojrzałem na tytuł
rubryki, to zrodziło we mnie pytanie – na ile perspektywa
Zarządu jest perspektywą osób niewidomych, czy też perspektywą osób na co dzień pracujących w Dziele. O mojej perspektywie
pisałem kilka numerów temu, jednak spojrzenie na Towarzystwo,
a przez to wizja przyszłości jest chyba tematem, o którym można
dyskutować przez wiele godzin.
Poprzedni tekst powstał na początku grudnia, na początku
adwentu, tak się składa, że obecny powstaje u progu Wielkiego Postu.
Te kilka miesięcy było czasem bardzo intensywnym. Upłynęły one nie tylko na zabezpieczeniu „zwykłych”, codziennych
spraw, ale także na realizacji i wdrożeniu elementów planu oszczędnościowego.
Można byłoby pewnie wysunąć zarzut o zbytnim materializmie, o tym, że temat pieniędzy, środków materialnych jest motywem stale powracającym. Fakty są jednak nieubłagane. Żyjemy
w świecie materialnym i choć wiara podpowiada nam drogę do
rzeczywistości duchowej, to tu i teraz jest materialne. Łatwo jest
się o tym przekonać, jeśli uświadomimy sobie koszty płac, poziom rachunków itp. A Zarząd jest powołany do dbania także
o materialną część Dzieła.
O planie oszczędnościowym pisałem poprzednio. Od momentu jego ogłoszenia przedstawiciele Zarządu prowadzili dialog
z Zakładową Komisją NSZZ Solidarność. Zależało nam na doprowadzeniu do porozumienia i takie porozumienie udało się
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osiągnąć w części założeń. Jego elementami są urealnienie opłat
za lokale mieszkalne, które Towarzystwo udostępnia pracownikom, zablokowanie tworzenia nowych etatów oraz zamrożenie
wszystkich podwyżek płac na 18 miesięcy. Obecnie przystępujemy do negocjacji na temat dalszych punktów.
W grudniu ponownie spotkaliśmy się z pracownikami, żeby
poinformować ich o przebiegu rozmów ze Związkami i zapowiedzieć kolejne kroki. Przedstawiciele Zarządu dotarli do wszystkich placówek, w których Towarzystwo służy niewidomym – do
Żułowa, Sobieszewa oraz Rabki.
Analizując sytuację Towarzystwa, Zarząd stanął przed perspektywą znalezienia balansu pomiędzy zapewnieniem jak najszerszej oferty niewidomym wychowankom a możliwościami
finansowania godzin. Proces budżetowania, który zakończyliśmy,
przyniósł znaczne oszczędności. Koszty zostały przewidziane na
około 1 milion mniej, zmniejszyły się jednak spodziewane przychody, głównie ze źródeł dotacyjnych, w konsekwencji dziura
budżetowa Towarzystwa niestety nie zmniejszyła się. Efektem
tego jest przedstawienie kierownictwu Ośrodka wytycznych do
organizacji poszczególnych placówek na nowy rok szkolny. Tego
typu dokumenty przygotowują i przedstawiają wszystkie organy
prowadzące działalność edukacyjną, jest to normalna praktyka
w szkolnictwie, natomiast po raz pierwszy taki dokument zaistniał w Laskach. Kończąc wątek „finansowy”, chcę napisać, że
prace restrukturyzacyjne będą kontynuowane, ich celem jest znalezienie balansu, przedstawienie jak najlepszej oferty wsparcia
osób niewidomych w obecnej rzeczywistości finansowej.
Ostatnie miesiące to jednak nie tylko reorganizacja. Grudzień
stał pod znakiem spotkań opłatkowych. W bieżącym roku oprócz
udziału w spotkaniach opłatkowych w Laskach udało mi się odwiedzić Dom Pomocy Społecznej w Żułowie oraz Ośrodek
w Rabce. Ten czas jest szczególny, pozwala na chwilę zatrzymania
i refleksji nad celami i motywacjami. Spotkania pozwalają też

Paweł Kacprzyk – Balans
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wiele usłyszeć. Podczas opłatka w Laskach, jak co roku, gościliśmy ks. Kardynała Kazimierza Nycza.
Styczeń to zakończenie pierwszego semestru w szkołach, podsumowanie pewnego etapu pracy w Ośrodku i wyjazd młodzieży na wyczekiwane ferie. To również czas studniówek, nie inaczej
było w Laskach. Tu również odbyła się studniówka, zabawa otwierająca czas intensywnej nauki i przygotowań maturalnych.
Na początku lutego zaprosiliśmy do Lasek niewidomych absolwentów oraz członków TONOS. Idea spotkania zrodziła się
jakiś czas temu, podczas dyskusji o powołaniu Rady Niewidomych. Wiele lat temu taka Rada funkcjonowała przy Towarzystwie, mniej więcej dwa lata temu zastanawialiśmy się nad jej
ponownym powołaniem. Ostatecznie analizując kandydatury,
doszliśmy do wniosku, że każdy nasz wybór będzie nieobiektywny, bo może wskazać kandydatów odpowiadających naszym oczekiwaniom. Zarząd postanowił rozszerzyć formułę i zaprosić do
wyrażenia opinii o Dziele jak najszerszą grupę osób niewidomych, takich, u których troska o Laski spowoduje chęć poświęcenia soboty i spotkania się z Zarządem.
Odpowiedzialnym za organizację i moderowanie spotkania
był niewidomy absolwent i członek Zarządu – Damian Reśkiewicz. Spotkanie odbyło się 3 lutego, do Lasek przyjechało kilkanaście osób. W dyskusji przewijał się wątek wykorzystywania
nowoczesnych technologii przez osoby z dysfunkcją wzroku,
sytuacji niewidomych na rynku pracy oraz kierunków wsparcia
osób niewidomych, jakie powinno rozwijać Towarzystwo. Pojawiły się opinie, że choć wymiar charytatywny Dzieła jest niewątpliwie istotny, to należy dążyć w edukacji i wychowaniu młodzieży do jak największej ich samodzielności i kreatywności, tak aby
w późniejszym okresie pomagać „utrzymać wędkę”, a nie
„dawać rybę”.
Miło mi poinformować również, że Towarzystwo wygrało
sprawę sądową o zasiedzenie warszawskiej nieruchomości przy
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ul. Obrońców. We wspomnianej lokalizacji mieści się Dom Dziecka Niewidomego. Obecnie wystąpiliśmy o pisemne uzasadnienie
wyroku i po jego uzyskaniu będziemy mogli finalizować sprawy
formalne związane z własnością.
Prawdopodobnie kiedy ten tekst zostanie wydrukowany, będziemy już w przededniu Świąt Wielkanocnych. Dlatego też
w imieniu Zarządu życzę wszelkiego dobra i opieki Zmartwychwstałego. Abyśmy zawsze potrafili powstawać z naszych słabości
i problemów. Aby Zmartwychwstanie było stale obecne w naszym życiu.
Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu TOnOS

Z ŻYCIA ZGROMADZENIA SIÓSTR FSK

Matka Radosława Podgórska
Przełożona Generalna FSK

Na czas Jubileuszu
O Jezu, króluj, panuj, rządź i wykonywuj wolę swoją w każdym
z nas i w całym Dziele. Amen. [...] To królowanie i panowanie
Pana Jezusa w każdym z nas i, co za tym idzie, w Dziele całym
nie powinno być i nie może być pustym i próżnym frazesem.
Jest to ścisły, bardzo rzeczywisty i praktyczny program życia.
Nie program mglisty i daleki, ale program konkretny i do realizowania na każdy dzień. (Dyrektorium, 28.02.1931).
W ciszy nocy, z 30 listopada na 1 grudnia 2017 r., Adoracją
Najświętszego Sakramentu w Laskach rozpoczęty został Rok
Jubileuszowy pierwszego stulecia istnienia Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Wraz z siostrami na modlitwie
trwali także nasi świeccy Przyjaciele. Modlitwa trwała do Jutrzni
i porannej Mszy św. o godz. 6.30. Dziękujemy wszystkim za bliskość w cichej celebracji. Nasze serca trwają w dziękczynieniu za
Założycieli, za wszystkie siostry i świeckich współpracowników,
którzy wspólnie kładli fundament Dzieła Lasek.
Wsłuchując się w nauczanie Matki Elżbiety, pragniemy zatrzymać się przy Bogu, skupić całą uwagę umysłu i serca na Panu
Jezusie, aby iść za Nim coraz wierniej i usłyszeć, co mówi Duch
do Kościołów.
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Gdy człowiek duszę swoją wraz z tymi prawdami Bożymi zanurzy w Bogu i w świetle Bożym je rozważa, wówczas zaczynają one żyć i im większe działanie Boże w duszy, tym prawdy
nabierają większego życia, tym głębszego nabierają znaczenia,
tym jaśniejsze są dla rozumu, tym łatwiejsze do zastosowania
w życiu. (Dyrektorium, 21.03.1929).
Czas Jubileuszu jest okazją do szczególnej refleksji nad wiernością charyzmatowi oraz codzienną realizacją konsekracji.
Ufam głęboko, że słuchanie Słowa Bożego i rozważanie pism
Założycieli nieustannie owocuje w sercach i postawie codziennej
służby. Słowa Matki Elżbiety – Czcigodnej Sługi Bożej – są cały
czas niezwykle aktualne:
Pan Jezus chce, byśmy się uświęcali poprzez nasze obowiązki,
i dlatego, jeżeli o to prosić będziemy i trwać będziemy u stóp
Jego, w głębi naszej duszy nauczy nas, jak sercem całym powinniśmy przylegać do Niego i jak sercem przytwierdzonym do
Niego spełniać wiernie razem z Nim, jako narzędzie Jego,
wszystko, co nam rozkaże. (Dyrektorium, 31.08.1928).
Wielki Post, na początku którego jest redagowany obecny
numer, skłania do zanurzenia się w tajemnice cierpienia Pana
Jezusa – wyraz Jego nieskończonej i bezinteresownej miłości
wobec nas. Wielu świętych i błogosławionych mówiło, że nigdy
dość dziękczynienia za taką Ofiarę Chrystusa. Doświadczamy
zapewne tej tajemnicy niejednokrotnie w naszym życiu, gdy
podczas rozważania Drogi Krzyżowej czy śpiewu Gorzkich Żali
nasze serce paradoksalnie trwa w trwodze milczenia. Natomiast
Matka Elżbieta, kobieta pełna realizmu, zaprasza w Dyrektorium do przyjmowania cierpienia jako drogi uświęcenia. Jeden
z cenzorów teologów Positio o Jej życiu i cnotach powiedział
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mi, że był poruszony niezwykle wymagającą postawą Matki
wobec cierpienia:
Wiara sprawia, że człowiek przyjmuje każde cierpienie z głębokim przeświadczeniem, że Bóg je dopuszcza dla uświęcenia
jego. Rozumie wtedy rację cierpienia. Nie tylko przyjmuje je
z poddaniem się woli Bożej, ale nawet z wdzięcznością. Chociaż
cierpi bardzo, z miłością zwraca się ku Bogu, bo wie, że za tym
cierpieniem jest miłosierna Opatrzność Boża, która chce jedynie dobra jego. (Dyrektorium, 23.02.1928).
Matka Elżbieta, niosąc wiele cierpień w sercu, w codziennym
trudzie troski o ukochane Dzieło oraz chorobie ostatnich lat
życia doświadczyła twardej rzeczywistości słów, które napisała
około 33 lata przed śmiercią. To doświadczenie było zapewne
swoistym dotknięciem ran Jezusa i zanurzeniem się w tajemnicy
Jego męki, śmierci i Zmartwychwstania. Pisała:
Bywają w życiu niektórych ludzi wielkie katastrofy, które druzgoczą, łamią, rwą i przewracają wszystko. Nic już nie pozostaje z tego, co wiązało z życiem. Uderzenie jest tak mocne, że
za jednym zamachem ogołaca człowieka ze wszystkiego. Prócz
miażdżącego bólu, zdaje się, że już nic jemu nie pozostaje. Bóg
jest wtedy najbliżej. Szczęśliwy ten człowiek, jeżeli wśród bólu,
wyzwolony ze wszystkiego, tylko Boga szuka i Jego znajdzie.
Wtedy pozostaje tylko dusza i Bóg, Bóg i dusza. Wtedy wśród
cierpienia i bólu zaczyna człowiek nowe życie, życie pełne radości i szczęścia wśród cierpień, bólu i łez. Bóg mu dał to szczęście, „którego świat nie dawa”. Dał mu szczęście, które jest
przedsmakiem nieba. (Dyrektorium, 26.02.1928).
Cierpienie i śmierć jednak nie mają ostatniego słowa, ponieważ są tylko jednym z etapów w przejściu rzeczywistości paschalnej do nowego życia – przedsmaku nieba.
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Na zbliżające się Święto Paschy na cześć Pana, w imieniu
swoim i sióstr życzę, aby trudne doświadczenia zawsze prowadziły do odkrywania szczęścia, którego świat nie daje. Niech
Zmartwychwstały przechodzi przez drzwi naszych serc i umysły
nieskore do wierzenia, abyśmy mogli być świadkami Bożej miłości i pokoju dla wszystkich osób bliskich i dalekich.
Matka Radosława Podgórska
Przełożona Generalna FSK

Władysław Gołąb

LIST
Na Wielkanoc

W

ielkanoc to najważniejsze święto w Kościele katolickim,
poprzedzone czterdziestodniowym Wielkim Postem, zakończone uroczystością Zmartwychwstania Chrystusa.
Papież Franciszek w jednej ze swych katechez środowych
powiedział: „Wielki Post to okres duchowego przygotowania na
święto Zmartwychwstania”.
Na czym ma polegać to przygotowanie? Najczęściej na ograniczeniu w posiłkach lub wyrzeczeniu czegoś, co nam daje przyjemność. Tymczasem Izajasz w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu mówi: „Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród
bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby
się rozlegał zgiełk wasz na wysokości (...). Czy zwiesić głowę jak
sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz
postem i dniem miłym dla Pana? Czyż nie jest to raczej ten post,
który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?”.
Dopiero wtedy, gdy nauka Izajasza stanie się programem
na każdy dzień Wielkiego Postu, możemy mówić o dobrym
przygotowaniu na dzień Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy z czystym i radosnym sercem
pełnym głosem zaśpiewamy: „Wesoły nam dzień dziś nastał,
którego każdy z nas żądał, tego dnia Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja”.
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Niestety, daleko nam do tak przeżywanego Wielkiego Postu
i Triduum Paschalnego. Wolimy dużo mówić o chrześcijańskiej
postawie, aniżeli ją stosować w życiu. Przypominają mi się słowa
Adama Mickiewicza:
„W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę,
Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę”.
Na słowa papieża Franciszka o otwarciu serc i swych domów
dla uchodźców z terenu wojny odpowiadamy: musimy być mądrzy i przede wszystkim zadbać o dobro naszych obywateli. Jak
ta niechrześcijańska postawa szerzy się, potwierdzają wyniki sondażowe. Na szczęście nasi biskupi odcinają się od takiej postawy.
Laski posiadają piękną tradycję Kościoła otwartego, który
stara się w pierwszym rzędzie w spotkanym człowieku widzieć
Chrystusa. Matka Czacka i ks. Władysław Korniłowicz mieli
otwarte serce na każdego człowieka oczekującego pomocy. Na
pomoc Zakładu w Laskach mógł liczyć Żyd, Niemiec, czy
Rosjanin. Zróbmy dziś rachunek sumienia: czy i ja zasługuję na
miano spadkobiercy tamtych wielkich ludzi, którzy kładli
fundamenty pod Dzieło Lasek?
Dla nas Polaków kluczowym momentem uroczystości wielkanocnych jest procesja rezurekcyjna. Słowo „rezurekcja” pochodzi od łacińskiego „resurrectio” – zmartwychwstanie. W Polsce
zwyczaj procesji rezurekcyjnej wprowadzili przypuszczalnie Bożogrobcy w XIII wieku. Zbliżony do dzisiejszego obyczaj przeprowadzania procesji rezurekcyjnej został zawarty w Mszale
krakowskim z 1515 roku. Ujednolicenie rytuału procesji nastąpiło w 1927 roku, a następnie ze znacznym uproszczeniem po
Soborze Watykańskim II. Procesja zawsze ograniczała się do
terenu kościoła, z reguły przez trzykrotne okrążenie budynku kościelnego.

Władysław Gołąb – Na Wielkanoc
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***
Życzę wszystkim Czytelnikom naszego czasopisma radosnego
przeżywania nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Niech
Zmartwychwstały Pan króluje w naszych sercach i wnosi pełną
radość ewangeliczną. Niech pobudza nas do dzielenia się
Chrystusową miłością. Niech nasze radosne „Alleluja!” rozjaśnia
serca smutne i zagubione.

Laski, 17 lutego 2018 r.

Władysław Gołąb
Prezes Honorowy TOnOS

KONFERENCJE W LASKACH
ks. Sławomir Szczepaniak

Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony...

W

iara obok umiejętności odnalezienia się w przestrzeni,
w świecie, odnalezienia się we własnym ciele, we wspólnocie życia z innymi ludźmi, obok umiejętności panowania nad
sobą i podejmowania decyzji, uczenia się otwierania oczu
i wszystkich zmysłów, otwierania samego siebie na poznawanie
świata jest podstawowym elementem życia ludzkiego, który pozwala nie tylko otworzyć się na zrozumienie rzeczywistości, ale
na przeżycie elementu duchowego, który jest obecny w życiu.
Wiemy, kim jest Jezus Chrystus, że jest Synem, Panem. Ale
w Credo pojawia się postać Poncjusza Piłata: „ pod Poncjuszem
Piłatem został umęczony i pogrzebany”. Wypada więc powiedzieć
coś na temat przysłowia „Wpadł jak Piłat w credo”. Wydaje się, że
ta postać zupełnie tu jest niepotrzebna, nie wiadomo, co tu robi.
Credo mówi o wielkich i wspaniałych sprawach, o Bogu, Chrystusie, tajemnicy objawienia się Boskiego życia... i nagle się zaplątał Piłat, coś małego, nieistotnego. Ale to fakt historyczny,
który powtarzamy każdego dnia, przywołujemy postać nic nieznaczącego Piłata.
Święty Klemens Aleksandryjski mówi, że świat pogański był
przygotowany na przyjęcie Ewangelii poprzez filozofię,
szczególnie mądrość stoików. Uważał, że podobnie jak prawo
w Izraelu było formatorem, edukatorem, służącym, aby dzieło
Jezusa Chrystusa zostało przyjęte, tak w świecie pogańskim wychowawcą była filozofia i to przede wszystkim spojrzenie stoickie.

ks. Sławomir Szczepaniak – Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony...
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Stoicyzm rzymski rozwijał się mniej więcej w tym samym czasie
co chrześcijaństwo.
Cesarz Marek Aureliusz znał doskonale filozofię stoicką i to
on skazał na śmierć świętego Justyna za wprowadzanie zamętu
w świecie. Co to był za zamęt? Justyn bronił tego, że Słowo stało
się ciałem, zaistniało w sposób historyczny za cesarza Augusta,
Tyberiusza, za Poncjusza Piłata. A to oznaczało rewolucję, bo
w jaki sposób postrzegali świat wyznawcy stoicyzmu? Uznawali
życie w pełnej harmonii, tak jakby wszystko było ułożone i każdy
miał wyznaczone miejsce we wszechświecie. Według nich
wszechświat stanowił jedno ciało, organizm, który żył, tętnił
swoim życiem.
Jeśli więc jeden jego członek zbuntowałby się przeciwko tej
harmonii, to oznaczałoby, tak jak się dzieje w organizmie człowieka, że coś zaczyna ropieć, pojawia się wrzód, nowotwór, który zagraża jedności. A zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka było odnaleźć swoje miejsce we wszechświecie
i uznać, że sam nic nie może uczynić przeciwko temu porządkowi. Jeżeli będzie się buntował, to zburzy jedność. Tak naprawdę
jego zadaniem jest akceptować odwieczne prawo, przyjąć je, zacisnąć zęby i uznać wielkość świata. Winien poświęcić własne
życie dla funkcjonowania wszechświata, aby wszyscy mogli żyć
w jedności i harmonii.
Wydaje się, że my po trosze wierzymy w taki świat. Często
mówimy: tak musiało być; co jest zapisane, to i tak będzie; co ma
wisieć, nie utonie itd. W naszej mądrości ludowej taka wizja
świata jest cały czas obecna. To dlatego Marek Aureliusz obserwował z niepokojem Justyna, który głosił Słowo, odwieczny porządek, który rządzi całością i każdemu wyznacza miejsce, Słowo,
które staje się ciałem, rzeczywistością należącą do tego świata,
ale nie Kimś, kto rządzi wszystkim, lecz staje się częścią świata
i podlega tym samym prawom i cierpieniom.
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To znaczy, że dokonuje się jakiś przewrót. To, co miało być
ogólnym spojrzeniem, jakąś harmonią kosmosu, całego wszechświata, przez którą Bóg się ukazywał, nagle staje się wydarzeniem
„za Poncjusza Piłata”. Wchodzi w pewnym momencie w historię
i określone miejsce. Cesarz filozof nie jest w stanie zrozumieć, że
Słowo staje się ciałem. Jak mówi św. Jan – to Słowo było od początku, było Bogiem, który wszystko stworzył, staje się ciałem,
które umiera „pod Poncjuszem Piłatem” i zmartwychwstaje. Bóg
podnosi do życia, powołuje Go z powrotem. Jak to jest możliwe?
Jeżeli przyjmiemy Poncjusza Piłata w naszym wyznaniu wiary, to musimy zmienić nasz sposób patrzenia na świat, na zło, na
temat naszego cierpienia, niepowodzeń, wszystkich braków, które dostrzegamy w tym świecie. Oczywiście, możemy pozostać
w mądrości stoickiej, do której człowiek doszedł w drodze rozumowania. Mówi się, że tam, gdzie jest zło, zawsze pojawia się
dobro i w rezultacie bilans świata zostaje zachowany. Przyjęcie
cierpienia, zła, choroby staje się uzdrowieniem dla innych.
Ale czy rzeczywiście taki obraz świata wystarcza, aby zrozumieć problem zła, cierpienia? Przyznaję, że czasami daje pewną
pociechę. To droga racjonalizacji cierpienia, trudności. Czasami
spojrzenie z szerszej perspektywy może sprawia, że człowiekowi
łatwiej jest zaakceptować to, co przeraża, co rodzi niepokój i lęk.
Ale to nie jest droga Jezusa Chrystusa. To jest droga ludzkiej
mądrości, która wypracowała sobie pewne kierunki, aby sobie
poradzić, wytłumaczyć, próbować zrozumieć to, co jest trudne.
Jednak Bóg prowadzi nas inaczej. On daje nam swojego Syna:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne” (J 3,16) aby ukazać drogę, bezpośrednio odpowiedzieć
na problem zła i cierpienia. Tak naprawdę jeśli Jezus Chrystus
pod Poncjuszem Piłatem był ukrzyżowany, umęczony i pogrzebany, to znaczy, że Bóg nie ucieka od problemu zła, cierpienia,
niemocy i słabości. Nie próbuje racjonalizować, nie udowadnia,

ks. Sławomir Szczepaniak – Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony...
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że to jest dobre. Sam wyraża z głębi serca: „Ojcze, jeśli chcesz,
zabierz ode Mnie ten kielich!”, a taka postawa pokazuje nam, że
czasami rozum musi zamilknąć wobec problemu zła. W pewnych
momentach jedyną sensowną odpowiedzią na problem zła i cierpienia jest miłość. Ona dokonuje zbawienia, sprawia, że świat
się zmienia.
Nie jesteśmy nic nieznaczącą cząstką tego świata. Możemy
ten świat przemienić, ale rzeczywiście potrzebujemy miłości w nas,
tej miłości przez duże „M”. Święty Hieronim podobno miał wizję
Chrystusa, który powiedział do niego: „Daj”. Święty Hieronim
odpowiedział: „A co mam Ci dać Panie? Moje ręce są puste, nic
nie mam”. Chrystus odparł: „Daj mi swoje grzechy. Biorę je na
siebie, bo przyszedłem, aby cię kochać, przemienić to wszystko”
i w tym momencie te poszczególne grzechy stawały się cierniami,
odarciem z szat, całą wizją męki Jezusa Chrystusa.
To znaczy, że w chwilach trudności, zwątpienia, cierpienia,
zmagania się, walki ze sobą mamy mieć nieustannie przed sobą
postać Chrystusa, który przychodzi, aby obdarzyć nas swoją miłością. I to jest prawdziwa pociecha – Ten, który nam zaufał,
przyszedł do nas i dla nas, nasz Wybawiciel i Pocieszyciel, który
był ukrzyżowany, umarł pod Poncjuszem Piłatem i zmartwychwstał.
Czego mam oczekiwać od świata, co może dać mi świat poza
trudnościami? Tylko na jedno muszę być przygotowany, na nieustanną walkę, ale w tej walce nie jestem sam. To nie jest walka
z kimś, to jest walka o miłość, aby ona trwała i przetrwała w moim
sercu. Abym jej nie wyrzucił z serca, bym to jedno, dla mnie
najważniejsze, w sobie obronił, kochał pomimo odrzucenia, tak
jak Chrystus kochał pomimo cierpienia, pomimo niewdzięczności, zawodów.
Jeśli przyjmę to, co mówi Chrystus – daj mi to, co jest najsłabsze w tobie, biorę to na siebie, nie waham się, za ciebie wydaję swoje życie, za ciebie mogę pójść do więzienia, cierpieć
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prześladowania, być torturowany – to w tym momencie moje
cierpienie nie jest bezsensowne.
Święta Katarzyna mówiła, że cóż człowiek ma, czego by nie
otrzymał; wszystko otrzymał, albo od swoich rodziców, albo od
społeczeństwa, albo od Boga; jedną rzeczą, której nie otrzymał
jest grzech. Jeśli chce się chełpić i budować swoją wielkość, to
tylko na tym, bo tylko to jest wyłącznie jego. Za wszystko inne
musi dziękować Bogu.
Bóg ukochał mnie, uniżając samego siebie, On nic nie chce
dla siebie. Człowiek nieustannie zagarnia dla siebie wszystko, tak
jakby mu ciągle czegoś brakowało. Chrystus niczego nie chce dla
siebie; ukochał nas bezwarunkowo i trwa nieustannie przy nas.
Chrystus pojawia się na linii naszego życia w konkretnym
momencie, nie jakimś abstrakcyjnym. Kiedy ukazuje nam swoją
miłość, a my rzeczywiście Mu zawierzamy, to całe nasze życie
później ma być odpowiedzią na tę miłość. Każda chwila naszego
życia, stając się odpowiedzią na miłość, będzie nieustanną walką,
by ocalić w sobie pragnienie kochania.
Laski, 29.04.2013

Z NOTATNIKA
Maciej Jakubowski

W blasku Wielkanocnego Poranka

J

akiś czas temu, na jednym z portali internetowych, natknąłem
się na takie świadectwo, którego autorka była na wakacjach,
chyba w Grecji: pewnego dnia, pod wieczór, w dużej grupie przyjaciół siedziała w nadmorskiej tawernie. Znudzona banalnością
rozmów i żartów odeszła na samotny spacer; weszła na wzniesienie i na kamienny mostek, by spojrzeć na piękny krajobraz,
i w tym momencie ogarnęła ją Obecność Boża – w jednej chwili
wiedziała, że Bóg jest, przenika wszystko, przenika ją samą, że jest
Miłością i Pokojem. Po jakimś czasie wróciła do przyjaciół – ta
sama i zarazem nie ta sama; dotychczas „słabo wierząca” i od
dłuższego czasu niepraktykująca, teraz, w jednej chwili, wierząca
głęboko. Dopisuję od siebie: A może już więcej niż wierząca –
raczej wiedząca, że Bóg jest, że jest Miłością, i że również ją, bez
żadnej jej zasługi, Miłością ogarnia i przenika.
Nie każdemu dane będzie podobne przeżycie. Tu była, jakby
wyprzedzająca, inicjatywa i łaska Pana Boga. Dlaczego tak? Pytanie bez odpowiedzi. Duch wionie kędy chce, jak chce i dotyka,
kogo chce.
Ale są też takie inicjatywy i działania ze strony człowieka –
Kościół zna je dobrze i o nich poucza – które otwierają na możliwość osobistego, bliskiego spotkania z Panem Bogiem, z Chrystusem, z jego Miłością, otwierają na dotknięcie czułości Ojca
– jak mówi Papież Franciszek: sakramenty, modlitwa, medytacja,
lektura Pisma Świętego, Adoracja Eucharystyczna; może właśnie
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szczególnie cicha Adoracja, bo wtedy – jak powiedział pewien
starzec – nic się nie dzieje, ale ja patrzę na Niego, a On patrzy na
mnie. I może tak właśnie dzieje się to, co najważniejsze – naświetlanie i prześwietlanie rzeczywistości ludzkiej przez rzeczywistość
Boską. Czy tak można opisać to, co niewyrażalne?
Jak cenne, a raczej bezcenne, jest doświadczenie osobistego
spotkania z Obecnością Bożą, jak cenne jest doświadczenie
dotknięcia przez Bożą czułość, miłość i pokój! Jak cenny jest też
– jeżeli będzie komuś udzielony – dar łez wewnętrznych, gdy
człowiek bezgłośnie płacze, często bez łez zewnętrznych, nad
swoją małością i grzesznością, które właśnie w tej chwili zostają obmyte, oczyszczone i zamieniają się w miłość, ufność, pokorę, nadzieję.
O tym jak cenne są takie doświadczenia wewnętrzne, można
się przekonać zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą chwile trudne
i bardzo trudne, gdy dotyka nas zimno chwil trudnych, jak mówi
Papież. Takie chwile przychodzić muszą, bo taka jest nasza droga
przez świat, a gdy już przychodzą, łatwiej je nieść, gdy się pamięta: przecież jest Miłość, ja Ją spotkałem, Ona mnie dotknęła,
przeżyłem chwile radości i pokoju! Łatwiej wtedy o nadzieję, a nawet pewność (pewność wiary!) – że trzeba trwać w tym doświadczeniu, bo ono jest drogą ku Światłu.
Wilfrid Stinissen OCD przekonuje i zapewnia: w końcu wyjdziesz z tego mrocznego tunelu i spojrzysz wstecz na przebytą
drogę, zrozumiesz, że każde cierpienie za każdym razem przyjmowane i akceptowane było oczyszczającym działaniem Boga. Są
mroczne tunele i zimno chwil trudnych, są godziny krzyża, ale nie
są one celem i nie są finałem...Na końcu jest Miłość i łagodne
światło nowego Poranka.
Im więcej tego rodzaju doświadczenia wiary, tym bliżej nam
do wielkanocnego Poranka, podczas którego Światło Jezusowego
Zmartwychwstania może rozświetlić nawet najbardziej mroczne
zakamarki naszej duszy.

Maciej Jakubowski – W blasku Wielkanocnego Poranka
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***
W blasku Świąt Wielkanocnych trzeba sobie życzyć – i pewnie modlić się jedni za drugich – aby było jak najwięcej, wszędzie
na świecie, osobistych spotkań człowieka z Bogiem Żywym,
z Chrystusem Żyjącym i Bliskim; olśnień Jego Obecnością i Jego
Miłością, dotknięć Jego Miłości wybaczającej, a także łez
wewnętrznych, a może i zewnętrznych, kruszących w człowieku
to, co zatwardziałe. I oby było też jak najwięcej dobrych spowiedzi. Oby tak było. Francuzi mówią ładnie, jak to u Francuzów:
ainsi soit-il, a my wyrażamy to samo jednym słowem – amen.

ROZWAŻANIA
ks. Edward Engelbrecht

Gdzie jesteś, tam rozkwitaj dobrocią,
a Bóg będzie z tobą
Gdzie jesteś, tam rozkwitaj dobrocią...

1. Dobroć człowieka, to jak światło, które wdziera się w ciemność tego świata. Kiedy mamy tego faktu świadomość, Bóg może
pełniej zamanifestować swoją obecność nie tylko w nas, ale i w
bliźnim. Tak więc dobroć czynna jest obszarem, w którym doświadczamy obecności Boga. Warto być dobrym!
2. Przypatrzmy się bliżej dobremu człowiekowi, zwłaszcza
tam, gdzie się znajduje, jak rozświetla mroki ludzkiego życia.
Mam na myśli proroka Elizeusza, którego dzieje zostały spisane
w 2 Księdze Królewskiej.
a) Dzban oliwy
Pewna wdowa prosi proroka, aby pomógł jej, ponieważ
wkrótce ma przyjść lichwiarz i zabrać za należny mu dług jej
dwoje dzieci.
Prorok przychodzi do jej domu i rozgląda się po izbie, aby
zobaczyć, co ona posiada oprócz strapienia i nędzy. Ma bańkę
oliwy. Elizeusz prosi ją, aby poszła do sąsiadów i pożyczyła „wiele pustych naczyń”. Kiedy wraca z wieloma pustymi naczyniami,
prorok każe jej napełnić oliwą owe naczynia: „i napełniła je aż
po brzegi”.
Od tej chwili miała tak dużo oliwy, że wystarczyło jej na zaspokojenie własnych potrzeb oraz na sprzedanie i spłacenie długu lichwiarzowi.
Sens tego opowiadania jest prosty: zagrożona egzystencja
ludzka zostaje uratowana dzięki łaskawości Boga działającego
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przez proroka. Ta sytuacja uświadamia nam, że tam, gdzie istnieje moc dobroci, tam jest i Bóg Wszechmogący.
b) Wskrzeszenie chłopca
Rodzice byli szczęśliwi, że dali życie zdrowemu i wesołemu
chłopcu. W pewnym momencie chłopiec poczuł ból głowy i zawołał: „moja głowa”. Wkrótce potem zmarł w ramionach swojej
matki. Zrozpaczona tym faktem, wiedziała, że pomóc jej może
dobry człowiek Elizeusz. Posłano po proroka, a kiedy wszedł do
mieszkania, w którym położono ciało martwego chłopca, modląc
się okrył go swoim ciałem i ku zdziwieniu wszystkich obecnych,
chłopiec ożył.
Dzięki dobremu człowiekowi, Elizeuszowi, Bóg ukazał się
(objawił), że nie ma upodobania ani w chorobie, ani w śmierci.
Tak! On jest Bogiem życia, On jest Miłosierny, który wczuwa się
w każdą trudną sytuację człowieka i zaradza jej.
c) Rozmnożenie chleba
„Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza przynosząc mężowi Bożemu z pierwocin dwanaście chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku”.
Prorok Elizeusz nakazał rozdawać ten pokarm głodnym ludziom, których było około stu. Wszyscy się nasycili, uświadamiając sobie, że Bóg wspiera dobrego człowieka, zwłaszcza wówczas,
kiedy on pragnie dobra nie tyle dla siebie, co dla innych.
Ewidentna pochwała dobroci bezinteresownej!
3. Czego możemy nauczyć się z tych obrazów?
Człowiek dobry, bezinteresowny, żyjący w bliskości z Bogiem
jest światłem, które rozjaśnia mroki świata, a zarazem przeżyć
obecność Boga, tę cichą Miłość, która zwycięża hałaśliwe i bezradne moce tego świata.
4. Obrazy te naprowadzają nas także na „drogę” słynnego
błogosławieństwa Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). O kim jest tu mowa?
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Słowo hebrajskie: „rahamim”, greckie: „splaghna”, łacińskie:
„misericordia”, pouczają nas, iż dobry, pobożny człowiek zawsze
potrafi wczuć się w trudną sytuację życiową bliźniego i przyjść
mu z pomocą.
Dobry przykład na potwierdzenie tej myśli znajdziemy w Ewangelii św. Łukasza (Łk 10,38 ns); Pan Jezus wie o bliskiej, oczekującej Go śmierci. Wybiera się do Betanii, do swoich przyjaciół –
Łazarza, Marty i Marii. Wie, że tam znajdzie zrozumienie dla
swojej zbawczej, odkupieńczej misji.
Marta przygotowuje Mu posiłek, a Maria widząc, co Jezus
przeżywa, pragnąc Go wesprzeć, pocieszyć, siada u stóp Jezusa
i słucha... Wie, że w tak bolesnym przeżyciu lepiej jest dla Jezusa
być „przy” Nim i „dla” Niego.
Jezus pochwalił Marię za jej umiejętność wczucia się w to, co
przeżywa, mówiąc do Marty: „Maria najlepszą cząstkę obrała”.
***
Uczmy się od ludzi dobrych i Bożych, aby Bóg mógł patrzeć
na nas ich oczyma, kochać nas ich sercem i dzięki temu zobaczyć
w nas małe niebo...

W ŚWIETLE JUBILEUSZU ZGROMADZENIA FSK
W dniach 29.09-1.10.2017 r. – jak to już opisywaliśmy w poprzednich numerach naszego czasopisma – w Laskach zorganizowano okolicznościową sesję z okazji zbliżającego się jubileuszu stulecia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża. Siostra Alberta Chorążyczewska FSK w swym wystąpieniu: Słowo o Matce Elżbiecie Czackiej wprowadziła nas w klimat sesji. W programie słowno-muzycznym pt. W obecności
źródła, przedstawionym tego samego dnia wieczorem w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach, wykorzystano zachowane teksty Matki Elżbiety Czackiej i Ojca Władysława Korniłowicza. W tym jedynym w swoim rodzaju spotkaniu wzięli
udział zaprzyjaźnieni z Laskami wybitni aktorzy z Gdańska:
Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis (na zdjęciu poniżej), którzy
wcielili się w rolę Założycieli Dzieła. Z uwagi na wymogi scenograficzne i reżyserskie rozważań pominięto zapisy bibliograficzne czytanych tekstów.
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W programie wzięli również udział: Jolanta Kaufman –
śpiew; Małgorzata Kaufman – śpiew, organy; s. Dolores Caputa
FSK – śpiew; Tomasz Tokarski – organy; nagłośnienie – Grzegorz Trautsolt; oświetlenie – Tomasz Matkowski. Reżyserem
całego przedsięwzięcia była s. Alberta Chorążyczewska.
Materiały w tym dziale zamyka tekst s. Marii Krystyny
Rottenberg FSK pt. Jubileuszowe zamyślenia, w którym Autorka nawiązuje do swojej osobistej drogi powołania do służby
niewidomym w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Redakcja
s. Alberta Chorążyczewska FSK

Słowo o Matce Elżbiecie Czackiej
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew
Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
To jedne z ostatnich słów, z psalmu 126, wypowiadanych po
łacinie przez Matkę Elżbietę w czasie agonii... ukochanego psalmu dodajmy.
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I oto jesteśmy w oczekiwaniu na beatyfikację Matki, na ten
upragniony moment, gdy Kościół ukaże i radość powrotu, i wielkość niesionych snopów przez naszą Matkę Założycielkę. Ukaże
Owoc, który się rozrósł...
Siostra Teresa Landy zaraz po pogrzebie Matki Czackiej, odbył się on 19 maja 1961 r., napisała artykuł, w którego pierwszej
wersji niedrukowanej powtórzyła pytanie brata Macieja z Kwiatków świętego Franciszka: „dlaczego za Tobą, dlaczego za Tobą,
dlaczego za Tobą?”. Bo jak pisała dalej: „tego dnia mieszkańcy
Lasek ujrzeli tłum, który przeszedł ich oczekiwanie, zapełniający
i przepełniający kościół oraz dziedziniec kościelny, przelewający
się na otaczający las i w kondukcie pogrzebowym ciągnący długim orszakiem przed i za trumną, trumną otoczoną rzeszą duchownych. Wtedy nie po raz pierwszy zrozumieli jasno mieszkańcy Lasek, że Matka Czacka, ich Matka, jest również Matką
wielu, Matką tego tłumu niewidomych i widzących [...] Widać
było, że uczestników pogrzebu nie przyprowadził ani obyczaj, ani
wzgląd ludzki, ani ciekawość, lecz najgłębsza serdeczna potrzeba... [...]”.
Dziś z perspektywy czasu widzimy, że w kręgu Matki Czackiej,
przy niej i w kontakcie z jej Dziełem, dojrzewali inni do świętości,
potwierdzają to już trwające procesy beatyfikacyjne i prowadzone starania o rozpoczęcie nowych. Wybór jednoznaczny Ewangelii nie tylko łączył, ale i inspirował wzajemnie, umacniał, przyciągał i dodawał męstwa, po prostu odwagi. To oni na początek,
dadzą kilka rysów, czy kilka kresek do jej portretu.
Ks. Jan Zieja – jego świątobliwe życie, odważne i radykalne
zaznaczyło się bardzo w historii Polski, Kościoła. Mieszkańcy
Słupska – słupszczanie zainicjowali kilka lat temu starania o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego...
Będąc studentem wydziału Teologicznego, jeszcze przed wyjazdem na front w 1920 roku, mieszkał w konwikcie dla księży
przy ulicy Traugutta w Warszawie. Stamtąd zaproszono go na
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ulicę Polną 40, gdzie, jak pisze, „przebywała matka Czacka ze
swoimi siostrami [...] był tam [...] ks. Władysław Krawiecki [...]
bardzo schorowany tak, że nie mógł już sam odprawiać Mszy
Świętej. Miałem mu towarzyszyć i pomagać.” Ks. Zieja zaczął
bywać regularnie najpierw na Polnej, później od 1922 roku zamieszkał w Laskach, które dopiero się organizowały (dodajmy
nocował w stodołach u gospodarzy). Pisał o tym: „Pociągała mnie
ta atmosfera ubóstwa, dlatego chciałem uczestniczyć w tym Dziele. Byłem pierwszym kapelanem – domy zakładu dopiero się
budowało na piaszczystych wydmach”.
Tak tłumaczy to zaangażowanie: „Co mnie najbardziej ujęło?
Postać Matki Czackiej – za jej ogromne przestrzeganie prawdy.
Ja sam wyszedłem ze wsi, u nas drobnych kłamstewek nie uważało się właściwie za grzech. Jeśli się tylko udało, to było dozwolone. U Matki Czackiej po raz pierwszy spotkałem w tak silnej
postaci miłość prawdy. Coś, co już było powiedziane nie dawało
się odsunąć ani obejść. Uczyła tego siostry i sama przestrzegała
w codziennej postawie.” I dalej ks. Zieja mówi: „Postanowiła, że
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi będzie katolickie,
i chciała, żeby było katolickie autentycznie, do końca – oparte na
Ewangelii i katechizmie, które ciągle czytywała. Prawda jej
powołania. Prawda.” I dalej: „W życiu zakonnym tępiła ślady
najmniejszego kłamstewka. Tak to mnie najsilniej w niej uderzało:
miłość prawdy. [...] W Laskach spotkałem Żydów – konwertytów.
Żydówki – zakonnice”. I bardzo ważne zdanie: „Laski nauczyły
mnie widzieć w każdym człowieku mojego brata.” O współpracownikach Matki: „Ci ludzie pozostawali tak blisko świata świętych i Opatrzności Bożej...”1.
Jest jeszcze jedna wypowiedź ks. Jana Ziei z 2 listopada 1976
r. – 15 lat po śmierci Matki Czackiej: „ Matka w mej pamięci – to
wielki B ogomódlca – łącząca się głęboko z ofiarą Mszy świętej,
1

Cytaty z książki Jacka Moskwy: Ks. Jan Zieja. Życie Ewangelią.
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budująca wszystko na pr awd z i e i miłości podawanej przez
prosty katechizm katolicki i Ewangelię, biorąc na siebie wszelkie
postacie krzyża i upokorzenia, oddaną bez reszty pełnieniu miłosierdzia [...] – aby Bóg dał nam znać, że pozwala jej orędować
za nami przed Jego miłosiernym majestatem”.
Kolejny rys portretu:
Ojciec Korniłowicz – nasz Sługa Boży, na którego beatyfikację czekamy z nadzieją, w znanej nam wypowiedzi z 1943 roku
w Żułowie, której fragment przytoczę wraz z poprzedzającymi
go cytatami z Księgi Mądrości, które tworzą doskonały kontekst,
tak mówi: „Mądrość ta ma dwa oblicza, jedno zwrócone ku Bogu,
drugie ku ludziom – to mądrość kontemplacji i roztropność życiowa.[...] W Matce jest ta mądrość i w niej kryje się tajemnica
połączenia modlitwy i zjednoczenia z Bogiem, ze zmysłem praktycznym, z mądrością życiową. Widzimy w Matce te same rysy
wewnętrznej mocy, dającej innym oparcie, dającej wzór niestrudzonej, nie oszczędzającej sił pracy, dającej wzór dbałości zarówno
o całość, jak i każdy szczegół powierzonego Jej przez Boga Dzieła.
Kto ma w oczach Matkę, widzi Ją zawsze albo modlącą się
w głębokim wewnętrznym skupieniu, albo załatwiającą niekończące się nigdy sprawy Zakładu, Zgromadzenia i wielu ludzi,
którzy się do Matki garną po światło, po radę, po pociechę... To,
że znaleźliśmy się w zasięgu życia Matki jest również z Woli Bożej – możemy to uważać za przywilej Jego łaski”.
Tak Matkę czyta, jeszcze za jej życia przecież, nasz Ojciec
Władysław, a Matka Ojca jak? Jak czyta? Popatrzmy na drobny
zapis w dokumentach. W trzy lata potem, zaraz po śmierci Ojca
Korniłowicza, jedna z zaprzyjaźnionych pań, pani Leo, napisała
do Matki dramatyczny list z prośbą o modlitwę za jej ciężko
chorego synka, będącego na granicy życia. Przejęta Matka Czacka natychmiast odpisała z prawdziwym współczuciem serca
i z zapewnieniem: „będę się modlić o uzdrowienie za wstawiennictwem Ojca Korniłowicza”. We wspomnieniach, różnych,
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o Ojcu znajdujemy również wspomnienie p. Leo, która pisze, że
dzięki wstawiennictwu Ojca Korniłowicza jej syn całkowicie wyzdrowiał. To intuicyjna pewność wzajemna, pewność świętości...
Oto jeden z przykładów promieniowania i udzielania się tego
Bożego „wiewu” innym.
Kolejną kreskę do portretu wstawimy z wypowiedzi ks. Aleksandra Fedorowicza, jak wiemy, przygotowania materiałów do
procesu beatyfikacyjnego już się zaczęły. Przywołajmy fragment
homilii z 1962 roku, z marca, czyli prawie rok po śmierci Matki
Elżbiety. Kontekst – wmurowanie tablicy poświęconej Matce Elżbiecie.
Ks. Ali mówi o Matce: „U Niej można się było nauczyć tego
jakiegoś otwarcia się na drugiego człowieka i na Boga. Nie mogąc
otworzyć oczu, otwierała uszy. I więcej brała i więcej korzystała
słuchając tylko, niż inni, którzy mogą i słuchać i patrzeć. I dlatego, kiedy się mówi o Matce, to właściwie nie można nie mówić
o Bogu. [...] Bo kiedy się miało do czynienia z Matką, to nie chcę
powiedzieć jakiegoś banału, jakiegoś frazesu, tylko coś takiego,
co było zwyczajne zupełnie – miało się wrażenie, że Matka się
modli, nieustannie się modli. I to sprawia, że kiedy się o Niej
myśli, kiedy się chce Ją wspomnieć dzisiaj, to myśl leci do Boga.
Matka niewidoma stała się przewodniczką widzących. Patrzcie się, ilu ludzi widzących brała za rękę i prowadziła przez życie.
Przecież my wszyscy, którzyśmy się jakoś z Nią zetknęli, wszyscy
korzystamy z przewodnictwa Matki... Prowadziła tam, gdzie
jest Bóg”.
I ksiądz Ali przekazuje takie prorocze przeczucie, świętą intuicję: „Matka [...] już jest cała ogarniona tym światłem [...] do
którego szła; światłem, którego my tu nie rozumiemy, bo my
wszyscy jesteśmy niewidomi tam, gdzie chodzi o światło Boże.
I Ona jest dzisiaj jedna widząca, a myśmy wszyscy niewidomi.
[...] I dlatego dzisiaj my znowu prośmy Ją i módlmy się do Boga
jakoś i za Jej przyczyną, żeby nas uczyła, jak mamy iść przez
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ciemności tego świata, przez trudności tego świata do tej światłości”...
Brat ks. Aleksandra, Ojciec Tadeusz Fedorowicz, o którego
świątobliwym życiu jesteśmy przekonani, dodał jeszcze inny rys
do portretu – przytoczę słowa wypowiedziane 15 maja 1961 roku
na nabożeństwie majowym, zaraz po śmierci Matki, po jej zakończonej ciężkiej dziesięciodniowej agonii: „Skończyło się to wielkie życie na ziemi. Pan Jezus, jak odchodził, mówił: „teraz wprawdzie smutek macie, ale smutek wasz w radość się obróci”. I my
dziś mamy smutek, ale on nam w radość się obróci, bo wielka
ofiara Matki – Służebnicy Krzyża – [...] przyniesie radość. Nie na
darmo całe życie Jej było w Jezusie Chrystusie. To On spełniał
w Niej Swoją Ofiarę. Matka była „hostią żywą”, wedle słów św.
Pawła „hostią żywą, świętą, podobającą się Bogu”. Św. Paweł pisząc to, napomina wszystkich, aby byli hostiami, które się ofiarowują za grzechy świata, aby dobro zwyciężało w świecie. Niewątpliwie z tej ofiary będzie się rodzić wielkie dobro, owoc
Chrystusowego życia [...] A nam trzeba otworzyć serce, aby ten
owoc się rozrósł...”.
Powróćmy do cytatu z Kwiatków św. Franciszka w artykule
s. Teresy Landy i przypomnijmy, co sam św. Franciszek pytającemu bratu Maciejowi odpowiedział. Odpowiedział tak: „Chcesz
wiedzieć, dlaczego za mną? [...] Wypatrzyły mi to oczy Boga
Najwyższego, które na każdym miejscu patrzą na dobrych i złych.
Oczy te bowiem najświętsze, nie widziały wśród grzeszników
nikogo, kto by był nikczemniejszy, niedołężniejszy, grzeszniejszy
ode mnie. I aby spełnić to dzieło cudowne, które Bóg spełnić
zamierzył nie znalazł podlejszego stworzenia na ziemi. Przeto
mnie wybrał, aby zawstydzić szlachectwo i dumę, i siłę i piękność
i mądrość świata, aby poznano, że wszelka siła i wszelakie dobro
od Niego pochodzi, a nie od stworzenia, i aby nikt nie mógł
chlubić się w obliczu Jego. Kto jednak chlubi się, niech chlubi się
w Panu; bo Jego jest cześć i wielka chwała na wieki”.
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Tak odpowiedział św. Franciszek. Czy siostra Teresa Landy
usłyszała sercem podobną odpowiedź od Matki? Może tak.
***

W obecności źródła
O matce Elżbiecie Czackiej
Matka. Inaczej jej tutaj nie nazywaliśmy. To był człowiek,
który nieustannie stał w obliczu swego najlepszego Boga; człowiek, który wiedział, że Bóg jest Miłością, przede wszystkim
Miłością; człowiek, który wytrwale czerpał z niezgłębionego źródła Bożej miłości. Dlatego zdołała tylu ludzi wokół siebie obdzielić i pożywić miłością.
To jest źródło!
O ojcu Władysławie Korniłowiczu
Ojcem był tak bardzo, że to miano rozciągało się na wszystkie
niemal jego działania i prace. Ukazywał Boga w światłości i pięknie. Bóg Ojca miał zawsze Oblicze ojcowskie, życzliwe, przywołujące, ręce gotowe do obdarzania, serce tryskające łaską i życiem.
Ojciec był kochany, jak rzadko który kapłan był kochany. Jest to
już tajemnica serca, które kocha w Bogu. Kochał człowieka, nawet
w przeciwniku umiał uszanować to, co w nim z prawdy było.
Nawet z błędnych teorii i doktryn – tych okruchów skrzywionej
myśli ludzkiej – jeszcze umiał wydobyć cos co służyło prawdzie,
jeśli nie wprost to ubocznie. Tym się tłumaczy szacunek Ojca dla
wszystkich i odważne kontaktowanie się z każdym.
ks. kardynał Stefan Wyszyński
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Teksty matki Elżbiety Czackiej
i ojca Władysława Korniłowicza
w interpretacji Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa

matka Elżbieta Czacka
Módlcie się, żebym mówiła wam o tym, czego Pan Jezus chce
od was. Jest to rzeczą niesłychanej wagi, by człowiek przyzwyczaił się do tego najlepszego towarzystwa, jakim jest Bóg, by
szukał obcowania z Bogiem wszędzie.
Jesteśmy nieraz tak poruszeni naszymi zewnętrznymi sprawami, że życie robi się „czynnością swoją”, a nie Bożą. Trzeba
sobie wymodlić, by każde warunki, jakie człowiek ma, powiązać
z życiem wewnętrznym. Wtedy nie ma młynka w życiu. Ale trzeba iść za tym nurtem szybko płynącym, dać się unieść przez pęd
życia – trwając jednak w Bogu.
Ten cały młyn życiowy jest zdrowy i dobry, poprzez niego
człowiek się uświęca, jeśli trwa pod działaniem Ducha Świętego.
Całe bowiem uświęcenie życia to umiejętność korzystania z każdego
momentu – dla życia z Bogiem.
Ja towarzyszę temu Dziełu od 1910 roku, ale nie wiem, co Bóg
w rezultacie z tego wytworzy, czego zechce w nim dokonać, a trzeba być posłusznym wymaganiom Bożym. Zaczęło się od jednego
małego kółka, do niego przyłączyły się inne kółka i doszło do
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tych rozmiarów, jakie mamy obecnie... przyczyną i wskazówką
Bożą było to, że straciłam wzrok...
Najtrudniej było o ludzi, rozumiejących pracę nad niewidomymi. Chodziło o to, aby wprowadzić nowoczesne i fachowe metody
nauczania stosowane za granicą, które mogą być również u nas
wprowadzone, a jednocześnie podstawą całego Dzieła miał być
Duch Ewangelii i ścisła nauka Kościoła katolickiego. Nie praca
społeczna, nie filantropia, ale miłość Boga i bliźniego, wyrażająca
się w uczynkach miłosiernych, zastosowanych do potrzeby czasu,
zawsze starych i zawsze nowych, jak wszystko w Kościele.
Podstawą życia w Bogu musi być prawda. Do pełnienia prawdy potrzeba męstwa...
ojciec Władyslaw Korniłowicz
Lecz na to, żeby być Apostołem, trzeba się nawrócić.
Jak św. Paweł.
Trzeba choć raz w życiu twarzą w twarz spotkać się
z Chrystusem.
Nie u każdego ta przemiana odbywa się nagle. Rewolucyjnie.
U większej części ewolucyjnie.
Powoli.
Chrystus coraz wyraźniej zarysowuje się przed wzrokiem duszy.
Na to potrzebne są pewne warunki.
Nie wystarczą tu siły jednostki.
Musi tu współdziałać zbiorowość.
Musi wytworzyć się atmosfera, w której życie duchowe
mogłoby dojrzewać.
O to mi chodzi aby z Wami szczerze o tym pomówić.
Dopiero dzisiaj czuję, że mogę, że mnie zrozumiecie,
że nie weźmiecie słów moich jako zamach na Waszą
wolność, ale jako coś,
co wyzwala w Was to, co najlepsze,
czym w gruncie rzeczy najwięcej jesteście.
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matka Elżbieta Czacka
Powiedziałam już, że cechą charakterystyczną naszego Dzieła jest prawda, ta prawda, która sprawia, że każdy z nas jest sobą,
takim jakim jest w istocie.
Trzeba się starać być najlepszym i nie grać cudzej roli, odcinając to wszystko co wobec Boga nie jest dobre. Daje to wielką
wolność i swobodę. Nie jest powiedziane aby wszystko wszystkim
mówić, nie trzeba być prawdomównym nieroztropnie, są rzeczy,
których mówić nie mamy prawa. Są ludzie, którzy myślą, że są
prawdomówni, gdy wszystko, co im przyjdzie na myśl, co im
moment przyniesie, wypowiadają w imię szczerości. Prawda nie
na tym polega.
Prawda polega na tym, aby nic nie udawać, aby być sobą. Jest
cała dziedzina cudzych spraw, które powinny być przemyślane
wobec Boga, o których nie wolno nam z nikim mówić. Można
wielką zrobić krzywdę, jeśli się mówi o rzeczach, które w człowieku nie dojrzały.
ojciec Władyslaw Korniłowicz
Rzecz polega na tym, że człowiek nie może kochać Boga,
którego nie widzi, nie dając dowodu swej miłości w stosunku do
bliźniego – i to nie tylko w uczuciu. Ale przede wszystkim w gotowości pełnienia woli Bożej. A wolą Bożą jest miłość nasza do
ludzi. Jeżeli narodzenie Chrystusa przynosi „nowe życie” – to
przede wszystkim jest to życie miłości...
Wymaganie Chrystusa jest bardzo wielkie.
Chrystus żąda wzajemnej miłości. Bo nie zadowala się tym,
żebyśmy innym dobrze czynili. Nie zadowala się naszą życzliwością. Tym, że jesteśmy dla innych dobrzy. Ale chce, żebyśmy
umieli być aż tak dobrzy, by szukać wspólnoty z naszymi bliźnimi. Żeby szukać tego, co łączy. Szukać jego wspólnego języka,
żeby wywołać wzajemną miłość.
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To bardzo wiele człowieka kosztuje. Kosztuje jego pychę, by
się zdobyć na miłość, która byłaby przyjaźnią. Która dzieliłaby
się tym, co wewnętrzne. Która by pragnęła odnaleźć w drugim
i wywołać w jego duszy ten sam oddźwięk ludzki, wspólny oddźwięk jednej natury ludzkiej. Jednej nędzy. I jednego przeznaczenia.
Jakże maleją wówczas czyjeś błędy. Jak to wszystko schodzi
na drugi plan...Nie wolno mówić słowa „obcy”. Bo każdy jest mi
„bliźni”. Bliski.
A jeśli to czynię, to wykazuję, że nie dotarłem do tej tajemnicy wspólnoty z Ojcem. Że ciągle obracam się na powierzchni. Że
nie potrafiłem sięgnąć do wspólnoty...
matka Elżbieta Czacka
Podstawą i najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, że
nie można myśleć o świętości, nie będąc przede wszystkim uczciwym człowiekiem.
Na szlachetnym charakterze rozwijają się wszystkie cnoty
we właściwy sposób. Nie ma nic przykrzejszego jak połączenie
pretensji do życia doskonałego z brakiem szlachetności i uczciwości.
W niejednym z nas goszczą wady od dzieciństwa nie tępione. Niekiedy jest to widoczne przez długi czas, kiedy indziej idzie
to w parze z pobożnością. Musimy poznawać w sobie wady; to
co nieszlachetne w charakterze. Cnoty rozkwitną z całą pięknością wtedy, gdy te wady zostaną wykorzenione. Wszystkie formy
kłamstwa muszą być tępione bez litości.
Kłamstwo może być w sposobie bycia, w słowach, w niepowiedzeniu czegoś. Z naszego życia musimy wyłączyć kłamstwo.
Prawdę reguluje roztropność. O tę cnotę roztropności musimy
się wszyscy modlić, starać się żyć prawdą i wcielać w życie tę
prawdę, która jest prawdą Bożą.
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W pracach dla Dzieła należy dążyć do czystości intencji i skierowania jej ku Bogu, w duchu miłości, pokory, bezinteresowności i skromności. Czyny nawet dobre w skutkach i w swoim przedmiocie mogą być spaczone przez intencję osoby, która je spełnia
dla interesu, z próżności, z miłości własnej i pychy. Takie uczynki nie mogą przynieść chwały Bogu, pożytku dusz i trwałych
owoców dla Dzieła.
Istnieją także metody, które nie będąc z natury swej złe, z tych
lub innych względów niezgodne są z duchem Dzieła. Do takich
np. należy zdobywanie korzyści na drodze schlebiania politycznym poglądom stronnictw, ponieważ Dzieło mając na celu tylko
chwałę Bożą i dobro dusz nie powinno brać udziału w walkach politycznych.
ojciec Władyslaw Korniłowicz
Miłość nie tylko wznosi się do Boga. Ale raz rozpalona w sercu obejmuje, rozciąga się na to wszystko, co Bóg kocha. Co Boże.
Dlatego też, ta miłość Boża tak rozszerza serca. Bo człowiek patrzy na wszystko przez pryzmat swej miłości...
Człowiek wtedy zyskuje jakieś „nowe spojrzenie” i na świat,
i na ludzi...
Otrzymuje zdolność kochania bliźniego miłością Bożą. I wszędzie będzie odkrywać ten pierwiastek Boży. Ten blask Boży. Wtedy będzie się cieszyć każdym przejawem życia. I zwłaszcza odnalezieniem w bliźnim „obrazu Bożego”. Pozwoli to na
wzniesienie się ponad osobiste względy przyjaźni czy nieprzyjaźni...
Żaden człowiek zaangażowany w politykę, przywiązujący
religię do jakiejś ideologii nie może apostołować, bo partykularyzm
przeszkodzi mu w obiektywnej ocenie. Trzeba zdjąć z siebie
uprzedzenia, predyspozycje, jakie się posiada, trzeba zbliżyć się
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do człowieka, niezależnie od tego, kim on jest. Umysł zacieśniony
poglądami nie zdobędzie się na podejście obiektywne.
matka Elżbieta Czacka
Nie wolno nam pozwalać sobie na najmniejsze niechęci, złe
uczucia do kogokolwiek, nawet w stosunku do wrogów, za których mamy obowiązek modlitwy. Pan Jezus na krzyżu dał nam
cudowny przykład nie tylko odpuszczenia win, przebaczenia, ale
gorącej modlitwy za nieprzyjaciół. Prośmy o trwanie w miłości,
prośmy by z serca Jezusa płynęła dla nas łaska, ta wielka łaska, że
będziemy odnosić się z miłością do wszystkich ludzi, która obejmie i wrogów naszych. Z takiej postawy pełnej miłości wobec
nieprzyjaciół płyną wielkie łaski, zjednywa ona Boga i Bóg sam
staje się naszą obroną.
Kościół... przygarnia wszystkich, niezależnie od narodowości
i wyznania, w każdym człowieku widzi duszę nieśmiertelną.
Jedno jest pewne, że nie wolno nam nienawidzić i wszelkie
najmniejsze objawy tego uczucia musimy w sobie jak najintensywniej tępić. „ Kto nienawidzi, ten trwa w śmierci” mówi św.
Jan. Nienawiść oddala od Boga, a przecież celem każdego człowieka jest jak najzupełniejsze, jak najściślejsze połączenie się
z Bogiem, które już tu na ziemi może się zacząć dzięki miłości;
miłości, która trwa na wieki.
Nie należy się kierować sympatiami czy antypatiami, na to
sobie żaden człowiek, a szczególnie zakonnica w zgromadzeniu,
pozwolić nie może. To są rzeczy jak mówiłam, w życiu chrześcijańskim, a specjalnie w zgromadzeniu niedopuszczalne.
ojciec Władyslaw Korniłowicz
Pan Jezus mówi: „Po tym poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu”. A więc prawdziwego wyznawcę Chrystusa poznaje się nie po tym, że czyni cuda,
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że pięknie mówi, naucza, nie po tym, że długo się modli, często
nawiedza kościoły – ale po miłości, jaką ma dla innych ludzi. Pan
Jezus nie mówi, że jego ucznia poznaje się po miłości, jaką ma
dla Boga, ale jaką ma dla ludzi. To drugie, jako pewniejsze, bardziej niezawodne. \
Miłość przebaczająca, wyrozumiała, uprzedzająca, życzliwa,
pokorna, dobrze czyniąca, łaskawa, która nie zazdrości, złości nie
czyni, czci dla siebie nie pragnie – taka miłość może być tylko
z Boga. Kto miłuje, ten z Boga jest, kto nie miłuje, ten chodzi
w ciemnościach. Miłość, jaką mamy do ludzi – jest więc godłem Chrystusa.
Miłość bliźniego ma swoje stopnie, tak samo jak miłość Boga.
Jest pewien kres, poniżej którego już jej nie ma: gdy człowiek
zaczyna mieć złe uczucie w stosunku do swego bliźniego, powstaje w nim do niego antypatia, zazdrość, nienawiść, gdzie jest żal,
gdzie jest wynoszenie się nad innych, przypisywanie sobie jakiejś
specjalnej wyższości, (nie żeby człowiek nie miał widzieć w sobie
prawdziwych darów, które otrzymał od Boga lub braków w innych ludziach, ale żeby widząc te dary, nie wyobrażał sobie, że
jest przez to samo więcej wart od innych). Pokora, która w każdym widzi Boga, odbicie Boże, albo przynajmniej możliwość
dojścia do podobieństwa z Bogiem. Nie ceni siebie więcej nad
innych, bo nie jest niczym innym, jak miłością, która stara się
wszystko podnieść, wszędzie wnieść pokój Boży, leczyć rany i do
Boga prowadzić. Nie ma konieczności, żeby była ona jednakową
dla wszystkich, wystarczy, gdy ma ona gotowość spieszenia z pomocą w stosunku do wszystkich, de facto musi się ona zaznaczać
w stosunku do tych, którzy są najbliżej...
matka Elżbieta Czacka
Dziś dzień rekolekcji. Co za łaska. Sama z Bogiem. Dziś
pierwszy piątek miesiąca, Pan Jezus wystawiony... Chociaż życie
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moje całe oddane Bogu, jednak dzień rekolekcji w specjalny
sposób do Boga należy. Cały dzień: uwielbienie, dziękczynienie,
zadośćuczynienie, ubłaganie Boga, żal i skrucha, miłość i wdzięczność. Pan Jezus na ołtarzu wystawiony z całym Bóstwem swoim,
ze wszystkimi Bożymi tajemnicami swymi. Ze wszystkimi tajemnicami życia, męki i śmierci swojej, z potokami łask swoich.
Czeka, byśmy przyszli do Niego.
Byśmy otworzyli serca nasze, by nas zalać potokami swoich
łask. Dał mi Pan Jezus łaskę zrozumienia tego. Dał mi łaskę, że
płaczę z miłości i wdzięczności ku Niemu.
Rozumiem, że wszystko jest łaską w moim życiu. Dał mi Pan
Jezus zrozumieć potęgę łaski swojej, która przychodzi, płynie
potokiem z ołtarza, by wziąć nas w posiadanie swoje. Chce tylko,
byśmy się do najgłębszych głębin przed Nim otworzyli, by mógł
nas zupełnie wziąć w posiadanie swoje, by już wszystko w nas do
Niego należało, by nasze ja tylko istniało, by Go uwielbiać
i Jego kochać.
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Jubileuszowe zamyślenia

P

oznałam Dzieło Lasek jesienią 1959 roku, z okazji odbywającego się w Domu Rekolekcyjnym ogólnopolskiego zjazdu
studentów filologii klasycznej pod hasłem: „Sejmik zbuntowanych Mohikanów” (zob. S. Wilkanowicz, T.P. 22.11.1959 r.). Moją
fascynację tym, co tu odkryłam, można by nazwać po francusku
„un coup de foudre”, to jest „miłością od pierwszego wejrzenia”,
ale miało jeszcze upłynąć blisko dwadzieścia lat, zanim wróciłam
tu „na dobre i na złe” w Święto Przemienienia Pańskiego roku
1978. To był rok trzech papieży: Pawła VI, Jana Pawła I i wyniesionego na Stolicę Piotrową w dniu 16 października Jana Pawła II.
W międzyczasie przemierzyłam Europę wzdłuż i wszerz,
czerpałam wodę z niejednego źródła. Żadna nie miała jednak dla
mnie smaku szklanki wody podanej przez laskowską siostrę w gabinecie pod chmurką Siostry dr Katarzyny (Steinberg), pod rozłożystą lipą obok kaplicy Matki Boskiej Anielskiej. Żadna nie
miała aromatu kwasu chlebowego, jakim nas przyjmował w upalne dni na swej izabelińskiej „plebanii” – w kuchence raczej – ks.
Aleksander Fedorowicz, dodając jeszcze Sakrament Pojednania
i ... uśmiech.
Nigdy nie przekroczyłam progu izdebki matki Elżbiety Róży
Czackiej za Jej życia. Widywaliśmy Ją z daleka, kruchą, słabiutką,
milczącą lub recytującą różaniec, jakby już nieobecną, a przecież
nikt tu w Laskach nie miał wątpliwości, że to Ona jest – w wymiarze ludzkim – fundamentem Dzieła, „które z Boga jest i dla
Boga”. W Niej bije serce Matki, mocne serce Lasek.
Ksiądz Władysław Korniłowicz – nasz Ojciec. Styl jego kapłaństwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie miał
zbyt wielu zwolenników, charyzmatyczny duszpasterz – „łowca
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dusz” (venator animarum) ale... jakiś „nietutejszy”. Z przekąsem
mawiano o Nim: „nowinkarz z Zachodu”. Szalony czy święty?
pytali gorliwi skądinąd katolicy, których Zygmunt Serafinowicz,
rodzony brat Jana Lechonia, znany z ciętego języka, zwykł określać mianem animae naturaliter ND-cianae [red. – dusze z natury endeckie].
Matka Czacka – niewiasta mężna. Jakiej trzeba było wiary
w sercu niewidomej Założycielki, by Jego właśnie wybrać na
duchowego kierownika rodzącego się Dzieła Niewidomych, niepodobnego do żadnej instytucji charytatywnej czy szkolno-wychowawczej w kraju i za granicą. A poznała je wszystkie dokładnie, zanim zaczęła urzeczywistniać „swój własny” – Boży zamysł
na polskiej ziemi. „Bóg dziwnymi drogami to Dzieło prowadzi,
jego definitywnej formy nie mamy, ale może z czasem Bóg mu ją
nada”, powie w jednej ze swych konferencji dla sióstr (Notatki,
1930–1947, s. 23).
Połączenie służby niewidomym fizycznie z wynagradzaniem za duchową ślepotę świata zaowocowało z biegiem lat
powstaniem środowiska, które dla wielu ludzi poszukujących,
dalekich od Boga, stało się znakiem, drogowskazem, punktem
odniesienia, duchową ojczyzną. Ludzie Lasek. Nikt z nas do
końca nie wie, kto do Lasek przynależy. Nawet ks. Władysław
Korniłowicz zapewne nie wiedział, kto był rzeczywistym
członkiem „Kółka”.
Napisał do mnie niedawno ktoś, kogo z racji przekonań religijnych jak i zaangażowań społeczno-politycznych trudno byłoby tak bez wahania wpisać do grona ludzi Lasek. A jednak On
pisze: „Laski zawsze są w moim sercu i tak już pozostanie do
końca mego życia. Serdecznie pozdrawiam. Przez krzyż do nieba”.
Czy Dzieło Lasek przetrwa? To pytanie jest szczególnie aktualne dziś z uwagi na zbliżającą się setną rocznicę założenia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (1918–2018).
Wierzę mocno, że się ostoi, że pozostanie tym, czym było od
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początku: jednością w różnorodności, wspólnotą niewidomych,
świeckich, księży i sióstr, wspólnotą ubogą, służebną i otwartą,
za jaką tęsknił Profesor Stefan Swieżawski wspominając „pierwotne Laski”.
„Niewidomi niosący z poddaniem się woli Bożej krzyż swego
kalectwa, powinni być apostołami wśród widzących, ślepych
duchowo, nieznających Boga i dalekich od Niego na skutek niewiary i grzechu”, pisała Matka w Dyrektorium (I, s. 151).
Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia siostry
franciszkanki zastanawiały się w czasie Kapituły, czy mogą istnieć
zakłady i szkoły dla niewidomych kierowane przez Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi bez udziału zgromadzenia. Pytałyśmy
o to wiele osób w Laskach i poza Laskami. Odpowiadano na ogół,
że szkoły państwowe na wysokim poziomie już są i będzie ich
coraz więcej. Dodawano jednak: kto z tamtych dyplomowanych
pedagogów nauczy naszą młodzież, jak żyć po niewidomemu,
jak przyjąć w duchu wiary krzyż ślepoty, jak ukazywać własnym
życiem „pierwszeństwo ducha”, czyli dokładnie to, o czym pisał
francuski filozof – wielki przyjaciel Lasek Jacques Maritain [la
primauté du spirituel].
Kto im powie, jak matka Elżbieta Róża Czacka, że ślepota jest
krzyżem, ale i zadaniem: „Niedołęstwo, kalectwo powołane do
pełni dzieła Bożego. Potęga ducha – przeciwstawiona sile materialnej i brutalnej obecnego świata pogańskiego” (Dyrektorium,
III, grudzień 1925, s. 153).
Na pytanie zaś, czy Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża może się ostać jako wspólnota zakonna, bez Dzieła Triuno, bez całej tej ogromnej rzeszy ludzi, którzy do nas przychodzą, padała odpowiedź: tak, ale to byłaby już zupełnie inna
jakość, pusta rama bez obrazu, struktura chociaż kościelna, ale
pozbawiona charyzmatu, który sto lat temu stał się jej kamieniem
węgielnym. Która z nas chciałaby wstąpić do takiego zgromadzenia?

48

W ŚWIETLE JUBILEUSZU ZGROMADZENIA FSK

Powiedział ktoś, że Laski to jakby Polska w miniaturze i mały
Kościół domowy. Żadne trudności, ludzkie biedy, konflikty i podziały nie są nam obce. Znamy je nie tylko z prasy i mediów.
Próbujemy ze zmiennym szczęściem stawiać im czoła wraz z niewidomymi i dla niewidomych, a w wymiarze najgłębszym: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”.
Warszawa, 15 sierpnia 2017 r.

Z TYFLOLOGICZNEJ TEKI
Hanna Pasterny*2
Hanna Pasterny

Osoba niepełnosprawna w Kościele
Wprowadzenie
„Osoba niepełnosprawna w Kościele” to tytuł warsztatów,
które 8 listopada 2017 r. poprowadziłam dla grupki księży z archidiecezji katowickiej. Odbyły się dzięki otwartości i życzliwości
księdza biskupa Marka Szkudło.
Oswajanie niepełnosprawności
Pomysł poprowadzenia zajęć dla księży zrodził się we mnie
kilka lat temu. Miałam wrażenie, że niektórzy z nich nie wiedzą,
jak się zachować w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością,
boją się nas i są skrępowani, np. przychodząc na kolędę do osoby
niewidomej. Słyszałam historie o obiekcjach księży związanych
z przygotowaniem niepełnosprawnych dzieci do sakramentu eucharystii i przyjmowaniem niepełnosprawnych dorosłych do
ogólnodostępnych grup parafialnych. Kiedyś tłumaczka języka
migowego poprosiła, bym porozmawiała z opiekunem duszpasterstwa głuchych, który szukał pomysłu na włączenie do liturgii
osoby głuchoniewidomej. Ciekawe zjawisko zaobserwowałam
również na targach wydawców katolickich. Byłam na nich kilkakrotnie z wydawnictwem Credo, które wydało dwie moje książ*2Konsultantka ds. osób niepełnosprawnych, Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS.
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ki. Do naszego stoiska podchodziło mnóstwo ludzi, w tym duchownych. Opowiadając o książkach, zwracałam się do
kupujących per pan/pani. Mimo że trzymałam w ręce rozłożoną
białą laskę, żaden mężczyzna mnie nie poprawił i nie powiedział,
że jest księdzem. Dowiadywałam się o tym od widzącej koleżanki po fakcie, gdy już odszedł. Natomiast siostry zakonne natychmiast reagowały na moje „pani”. Być może księża są bardziej
przyzwyczajeni do zwracania się do nich „pan”, ale miałam też
wrażenie, że nie wiedzieli, czy i jak mnie skorygować.
Z drugiej strony, niektóre osoby niepełnosprawne mają zbyt
wygórowane oczekiwania wobec duchownych, np. spowiednik
myli się im z psychoterapeutą. Od księży oczekują też znajomości potrzeb niepełnosprawnych parafian i organizowania im
wszechstronnego wsparcia. Zdarza się również, że niepełnosprawni nie mają pomysłu, jak pewne rzeczy można załatwić.
Słabosłyszący student odwlekał pójście do spowiedzi, bo w konfesjonale nie słyszy. Gdy zapytałam, czy poprosił księdza o możliwość wyspowiadania się w oddzielnym pomieszczeniu, ze zdziwieniem wykrzyknął: „A tak można?”.
Zorganizowanie warsztatów o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi proponowałam kilku decyzyjnym księżom.
Zwykle słyszałam, że to ciekawy temat i na tym się kończyło. Tym
razem było inaczej. Biskup Marek odniósł się do mojej propozycji z dużym entuzjazmem. Na moje pytanie, co zmotywowało go
do wpisania tego tematu na listę sesji pastoralnych, opowiedział:
„Osoby niepełnosprawne uczyły mnie i nadal uczą chodzić po
ziemi, a nie bujać w obłokach. Często zastanawiałem się, w czym
mogę im pomóc, a potem się okazało, że to one mi pomagały
dostrzec w sobie moje ułomności i uczyły mnie cieszyć się z małych rzeczy, małych osiągnięć. Ponadto doświadczenia duszpasterskie wiele razy pokazały, jak my księża nie potrafimy się nieraz właściwie zachować wobec niepełnosprawnych. Brakuje
umiejętności komunikacji, ludzkiej empatii, cierpliwości”.
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Różnorodność potrzeb
Wraz z biskupem w zajęciach uczestniczyło dwunastu księży.
Jego obecność była dla mnie dużym wsparciem. Mimo że czasem
prowadzę szkolenia, jako osobie świeckiej i niepełnosprawnej
kobiecie nie było mi łatwo stanąć przed grupą księży. Dzięki biskupowi, który okazał się najbardziej aktywnym uczestnikiem,
czułam się znacznie pewniej i swobodniej. Zajęcia rozpoczęliśmy
od modlitwy, przedstawienia się i zebrania oczekiwań uczestników. Okazało się, że jest potrzeba przybliżenia zespołu Aspergera (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i porozmawiania o trudnościach związanych z sakramentem pokuty. Omówiłam różne
rodzaje niepełnosprawności i strategie komunikacyjne. Mówiąc
o niewidomych i słabowidzących, pokazałam na slajdach poszczególne wady wzroku. Ćwiczyliśmy też chodzenie z przewodnikiem. Znaleźli się chętni do założenia gogli i wzięcia do ręki
białej laski. Towarzysząca mi Jola Markiewicz, która aktywnie
działa w duszpasterstwie głuchych, opowiedziała o komunikowaniu się z niesłyszącymi i głuchoniewidomymi. Ma znaczny
stopień niepełnosprawności ze względu na poważną wadę słuchu
i wzroku, więc była bardzo wiarygodna. Odkryliśmy, że fakt posiadania danej niepełnosprawności, nie oznacza, że mamy takie
same potrzeby. Niektórzy głusi chcieliby brać udział we mszy dla
wszystkich, gdyby teksty części stałych były wyświetlane tak, jak
w wielu kościołach pieśni, a kazanie było tłumaczone na język
migowy. Są jednak i tacy, którzy wstydzą się migać w obecności
słyszących, wolą, by cała msza odprawiana była w kaplicy, w kameralnym gronie, w języku migowym.
Powiedz, żeby się mnie nie bali
Wyzwaniem dla uczestników okazało się zdefiniowanie problemów, jakie osoba niepełnosprawna może napotkać w kościele.
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Skoncentrowali się głównie na barierach architektonicznych,
akustyce, a w przypadku osób z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną trudnych zachowaniach, które mogą przeszkadzać
innym wiernym. Odniosłam wrażenie, że zaskoczyła ich liczba
wskazanych przeze mnie problemów. Wspólnie szukaliśmy rozwiązań. Zainstalowanie podjazdu czy pętli indukcyjnej dla słabosłyszących wymaga czasu, bo wiąże się z kosztami. Jednak
niektóre rozwiązania można wdrożyć natychmiast: angażowanie
osób niepełnosprawnych do czynnego udziału w liturgii nie tylko na mszach dedykowanych tej grupie, ćwiczenie przed mszą
nowych pieśni, zasygnalizowanie osobie niewidomej podania
komunii, w konfesjonale cierpliwe wysłuchanie penitenta z zaburzeniami psychicznymi. Poruszyliśmy także temat duszpasterstwa specjalistycznego i dla wszystkich. Według uczestników
spotkania dla niepełnosprawnych parafian mają dużą wartość,
jednak nie można się do nich ograniczać, gdyż staną się wówczas
formą wykluczenia.
Przygotowując się do tych zajęć, sporo czytałam, rozmawiałam z księżmi, psychoterapeutami, rodzicami i osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Poprosili, bym zwróciła kapłanom
uwagę na kilka kwestii. Nauczycielka ze szkoły specjalnej, siostra
kobiety z zespołem Downa, apeluje do księży, by na szkolnych
mszach i spotkaniach dla rodzin nie mówili tyle o cierpieniu
i krzyżu, bo i bez tego wielu rodziców ma problem z zaakceptowaniem niepełnosprawności dziecka. Dla chłopaka z zespołem
Aspergera ważne jest, by podczas mszy księża dyscyplinowali
głośno zachowujące się dzieci i ich rodziców. Ociemniały mężczyzna, któremu po utracie wzroku kilku księży kazało się modlić, przypomina, że poza modlitwą niepełnosprawni czasem
potrzebują zwykłej rozmowy z osobą duchowną. Mnie najbardziej poruszyło przesłanie kobiety z zaburzeniami psychicznymi:
„Powiedz im, żeby się mnie nie bali”.
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Co dalej?
W ostatnich latach jednym z popularnych słów jest „dostępność”. Pada z ust polityków, urzędników, działaczy organizacji
pozarządowych i samych osób niepełnosprawnych. Jednak o dostępności rzadko słyszę w kościele. Owszem, pojawiają się podjazdy dla wózków, pętle indukcyjne, coraz rzadziej wyprasza się
osobę z psem przewodnikiem, ale jest jeszcze sporo do zrobienia.
Dlatego bardzo się cieszę, że dostałam możliwość poprowadzenia
zajęć dla księży. Biskup poprosił mnie już o kolejne.
„Myślę, że kontakt z niepełnosprawnymi jest swoistą szkołą
życia, formacji, której potrzebujemy permanentnie. Na sesji pastoralnej, którą prowadziła Hania, wiele wiadomości dotyczących
kontaktu z osobą niepełnosprawną się odświeżyło, ale również
pojawiło się nowe światło” – podsumowuje biskup.
Tekst ukazał się w magazynie „Pochodnia” nr 6/2017
Więcej informacji o autorce na stronie: www.hannapasterny.pl
Kontakt mailowy: pashan@poczta.onet.pl
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***
Publikowany obok materiał długoletniej nauczycielki
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Laskach może wydawać się dzisiaj – w części dotyczącej nauki
pisania przy pomocy tabliczki brajlowskiej – już historycznym
ujęciem, jako że od dłuższego czasu techniką tą nie pracuje się
w szkole. Przeważa technika pisania na maszynie brajlowskiej.
Ponadto w dobie powszechnej niemal komputeryzacji – także wśród niewidomych – zwłaszcza młode osoby wykorzystują
wyposażenie komputera w linijkę brajlowską, i w ten sposób
zapisują oraz odczytują interesujące ich treści.
Są jednak osoby, które widzą nadal pozahistoryczne walory
nauczenia się pisania przy pomocy tabliczki brajlowskiej – o ile
tylko jest taka możliwość. Niewątpliwie ma ona swoje pewne
walory edukacyjne, choć pisanie z prawej strony kartki do lewej
oraz wytłaczanie dłutkiem punktów w „lustrzanym położeniu”
nie jest łatwe. Wydaje się jednak, że opanowanie techniki pisania i czytania tą metodą może sprawić, iż ta swoistego rodzaju
„gimnastyka” umysłowa, związana z innym usytuowaniem
punktów w jednym i drugim przypadku, będzie procentować
także w szerszej przestrzeni, a nie tylko w perspektywie zapisanej kartki papieru brajlowskiego.
Mimo różnych zastrzeżeń spróbujmy zrozumieć – idąc śladem Autorki artykułu – ten złożony problem w aspekcie jego
ergonomicznych założeń i w trosce o zdrowie niewidomych wychowanków.
Redakcja
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s. Elżbieta Więckowska FSK

Ergonomiczne stanowisko pracy
niewidomego ucznia

S

Ergonomiczne stanowisko pracy...

tanowisko pracy niewidomego ucznia posługującego się brajlem powinno być skonstruowane ergonomicznie, aby umożliwić prawidłową postawę ciała i uczynić pracę fizyczną ucznia
możliwie najmniej uciążliwą1. Stanowisko pracy ucznia widzącego konstruuje się tak, by zapewnić umieszczenie książki/zeszytu w odległości dogodnej dla wzroku. Ten parametr nie ma znaczenia dla ucznia niewidomego pracującego dotykiem.
Stanowisko do pisania brajlem najbardziej podobne jest do stanowiska maszynistki piszącej na mechanicznej maszynie do pisania. Maszynistka pisała nie patrząc na klawiaturę, lecz na przepisywany tekst. Przepisując tekst w wielu egzemplarzach,
musiała silnie uderzać w klawisze, by nacisk czcionki na papier
dotarł do ostatniej warstwy papieru przełożonego czarną kalką.
Jakie cechy stanowiska pracy maszynistki powinny określać stanowisko ucznia pracującego dotykiem?
Umieszczenie blatu stołu na wysokości łokcia ucznia siedzącego prawidłowo na krześle z opuszczonymi ramionami zapewnia
najkorzystniejsze warunki pracy dłoni. Przy pracy na prawidłowym stanowisku ramiona ucznia opuszczone są w dół. Przedramiona wiszą poziomo nad tabliczką lub klawiaturą. Praca tłoczenia
Ergonomia (język grecki εργον – praca + νομος – prawo) – nauka o pracy,
czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem sposobu pracy do
możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy
poprzez taką organizację układu: człowiek – maszyna – warunki otoczenia,
aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie [dostęp 1 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ergonomia.

1
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punktów wykonywana jest przez palce w sposób najbardziej wygodny. Ramiona i przedramiona ucznia pracują w pozycji równoległej do płaszczyzny symetrii jego ciała. Osoba pisząca na
tabliczce brajlowskiej, po założeniu kartki papieru między płyty
tabliczki, musi docisnąć płytę kierującą do podstawowej tak silnie, by gwoździki przebiły kartkę i ustabilizowały jej położenie
w tabliczce. Następnie powinna prowadzić koniec dłutka po brzegach okienek płyty kierującej, by odnaleźć położenia odpowiednich punktów oraz naciskać dłutko tak silnie, by wytłoczyć kolejny punkt. Tę pracę wykonuje się zazwyczaj nasadą palca
wskazującego. Przy tej pracy zazwyczaj prawa ręka zajęta jest
odnajdywaniem miejsc w okienkach i tłoczeniem punktów. Lewa
ręka kontroluje położenie dłutka na tabliczce. Ręce pracują symetrycznie, uczniowi nie grozi boczne skrzywienie kręgosłupa.
Dla dziecka trudniejsze może być pisanie na maszynie, bo
pisząc prawidłowo, tzn. nie przestawiając palców z klawisza na
klawisz, pracę wytłoczenia punktu musi wykonać uderzając klawisz końcem jednego z sześciu palców. Stanowisko pracy musi
być tak wygodne, by nie obciążało ucznia żadnym dodatkowym
wysiłkiem. Przy prawidłowym pisaniu dwuręcznym ręce ucznia
pracują symetrycznie.
Podobnie powinno być zorganizowane stanowisko pracy przy
wykonywaniu prac ręcznych, jeśli uczeń wykonuje nieduży przedmiot.
Natomiast przy pisaniu jednoręcznym2 ręce ucznia pracują
niesymetrycznie. Przykładowo uczeń pisze prawą ręką
z przestawianiem palców po klawiszach, więc korzystniejsze jest
lekkie obrócenie maszyny w lewo, by palce swobodnie penetrowały klawiaturę. Lewa ręka czyta w tym samym czasie tekst przepisywany lub przetwarzany przez ucznia. Ręce ucznia pracują
Małgorzata Galster, s. Elżbieta Więckowska, Nauka pisania na maszynie
brajlowskiej metodą Stefanii Skibówny, w: Szkoła Specjalna, n 2, 1989,
s. 115–121.

2
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niesymetrycznie, co może prowadzić do niesymetrycznej postawy i w konsekwencji do wady postawy. Przy wdrażaniu u starszych uczniów tej metody pisania, należy czuwać nad zachowaniem przez ucznia prawidłowej postawy ciała.
Pisząc przy zbyt niskim stole, uczeń będzie pochylał się, garbił, czyli będzie pracował w pozycji niehigienicznej. Pisząc przy
stole zbyt wysokim, będzie musiał wykonywać wysiłek unoszenia
rąk w górę. Przy pisaniu zamiast uderzać w klawisze będzie
wieszał palce na klawiszach, a przeczytanie w toku pracy własnego
tekstu „na wałku” będzie bardzo trudne.
W literaturze dydaktycznej omawiającej nauczanie brajla temat stanowiska pracy jest najczęściej pomijany. Tylko wieloletnia
nauczycielka, s Michaela Galicka, zauważa, że w okresie wprowadzania uczniów w umiejętność pisania trzeba zwrócić uwagę
na postawę ucznia, ale nie opisuje jego stanowiska pracy3. Wiedza
o tym była przekazywana w Laskach tradycją przez dziesięcioleS. Michaela Galicka, Wskazówki metodyczne do nauki czytania i pisania
opracowane na podstawie praktyki w szkole specjalnej dla niewidomych w Laskach, Laski, 1938, maszynopis w Bibliotece Tyflologicznej (szkołą specjalną
nazywano wtedy każdą szkołę dla dzieci z niepełnosprawnością, np. dla niewidomych – red.) s. 1.

3
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cia. Wytyczną był kąt prosty: między stopami opartymi na podłodze a podudziami, między podudziami a udami, między udami
a tułowiem. Między przedramieniem a ramieniem. Gdy szkoła
dostała stoliki ucznia i krzesełka z regulowanymi wysokościami
wystarczyło na początku każdego semestru dostosować stanowisko do aktualnego wzrostu każdego ucznia.
W publikacjach wskazania dotyczące stanowiska pracy niewidomego ucznia pojawiają się dopiero przy temacie nauczania
rysunku. Szereg wskazań zamieszczono w Poradniku Dydaktycznym z 2001 r.4. Szczegółowe wskazania zamieszczono w opracowaniu o nauczaniu rysunku:
„W przypadku pracy bezwzrokowej blat stołu powinien się
znajdować na wysokości łokcia ucznia siedzącego z opuszczonymi ramionami na krześle. Takie usytuowanie blatu zapewnia
niewidomemu rysującemu czy piszącemu na tabliczce lub na
maszynie zminimalizowanie wysiłku przy pracy fizycznej, jaką
jest tłoczenie punktów lub linii. Również przy czytaniu dotykiem
prawidłowa wysokość stołu sprawia, że ręce najmniej się męczą,
bo pracują w najwygodniejszej pozycji.
Małemu dziecku prawidłowa wysokość stołu ułatwia kontrolowanie dotykiem całej jego powierzchni bez konieczności wstawania z krzesła. Wysokość krzesła musi być przy tym dostosowana do aktualnych wymiarów kończyn ucznia. Jeśli blat stołu
jest tak nisko położony, to nie można umieszczać pod nim, nad
kolanami dziecka, żadnych półeczek ani kasetek. Kasetka na nieużywane w danej chwili przybory, jeżeli jest potrzebna, powinna
być umieszczona pod płytą stołu obok nóg dziecka, tak, aby nie
krępowała jego ruchów. Rzadziej używane pomoce i podręczniki należy przechowywać w szafie lub na regale w pobliżu stołu
ucznia. Blat stołu powinien być na tyle duży, by pomieścić wszyst4
Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową
w zakresie szkoły podstawowej z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, red.
Stanisław Jakubowski, wyd. MEN, Warszawa, 2001, s. 66.
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kie potrzebne do wykonania danej czynności przybory; nauczyciel ma wtedy prawo wymagać od ucznia przestrzegania racjonalnego porządku na stanowisku pracy. Wystarczająca wydaje się
powierzchnia blatu o wymiarach 80×60 cm. Ustalenie miejsca
przechowywania i miejsca odkładania każdego przedmiotu
używanego przez ucznia to podstawowy obowiązek nauczyciela. Zachowywanie ustalonego porządku pozwala sięgać po
przedmiot wtedy, gdy jest on potrzebny, i znajdować go bez marnowania czasu na szukanie. Wymagając przestrzegania uzgodnionego raz porządku, nauczyciel kształci u ucznia nawyk porządnego, logicznego organizowania stanowiska pracy
i szanowania tego porządku, co ma kapitalne znaczenie rewalidacyjne”5.

5
Chojecka i in., Nauczanie niewidomych dzieci rysunku, przewodnik dla nauczyciela, wyd. TOnO, Laski 2008, s. 88.
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Stanowisko pracy odpowiednie do czytania brajlem powinno
zapewniać prawidłową pozycję palców względem tekstu oraz
prawidłową, najmniej męczącą pozycję ręki. Stanowisko pracy
odpowiednie do pisania będzie dobrze służyć do czytania brajlem. Przy takim stanowisku ramiona ucznia opuszczone są w dół.
Przedramiona wiszą poziomo nad tekstem. Ramiona i przedramiona ucznia pracują w pozycji równoległej do płaszczyzny symetrii jego ciała. Wystarczy nieznaczny ruch w nadgarstku, by
palce ucznia były równoległe do osi symetrii sześciopunktów
w całym wierszu książki leżącej symetrycznie na stole ucznia.
Uczeń dotyka lekko znaków palcami obu rąk, czytanie odbywa
się w sposób prawidłowy. Nawyk prawidłowego ustawienia
palców na tekście jest bardzo potrzebny, bo pracując przy
komputerze uczeń będzie odbierał informacje, czytając na linijce
brajlem ośmiopunktowym.
Niewidomi chętnie czytają książkę leżącą na kolanach. Jest to
wygodne zwłaszcza wtedy, gdy czytający siedzi niezbyt wysoko,
uda są poziome i książka nie zsuwa się, a obie ręce pracują w prawidłowej pozycji.
Jeśli uczeń zmuszony jest czytać przy stole wyższym, niż wymagają wymiary jego ciała, to musi rozsunąć łokcie na boki i położyć je na stole, by sięgnąć palcami do tekstu. Wtedy ramiona
skierowane są ukośnie, lewe w lewo, a prawe w prawo, a przedramiona skierowane są odwrotnie, lewe w prawo, a prawe w lewo,
w kierunku do książki. Palce ucznia przy naturalnej pozycji dłoni nie są równoległe do osi symetrii sześciopunktów w prawidłowo leżącej książce. Chcąc uzyskać prawidłową relację miedzy
palcami a tekstem, uczeń obróci książkę lekko w prawo i będzie
czytał tylko lewą ręką, albo obróci książkę lekko w lewo i będzie
czytał tylko prawą ręką. W takiej sytuacji wykształci nieprawidłowy nawyk czytania. Zmiana stanowiska na prawidłowe nie
pomoże wtedy, gdy wadliwy nawyk zdąży się utrwalić.
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Oczywiście, sprawny brajlista odczyta niezbyt długi tekst także w sytuacji odbiegającej od komfortu. Ale uczniom należy organizować warunki optymalne zarówno po to, by pracowali w pozycji higienicznej i najsprawniej, jak i po to, by nauczyć
prawidłowej postawy i racjonalnej troski o stanowisko pracy.
To samo stanowisko pracy powinno służyć uczniowi do czytania tyflografiki i rysowania, bo ręce będą pracowały w najmniej
męczącej pozycji. Wielkość blatu stołu musi być większa, niż rozmiary czytanej na nim grafiki lub mapy. Natomiast wymiary grafiki nie powinny przekraczać zasięgu rąk ucznia, bo to czyni dostępną dla ucznia całą jej treść. Organizacja stanowiska pracy przy
rysowaniu musi być starannie przemyślana, by uczeń używający
wielu przedmiotów zachował kontrolę/panowanie nad nimi6.
Wieszanie map lub tekstów na ścianie jest niewygodnym dla
niewidomego sposobem eksponowania materiału dotykowego.
Trzymanie rąk podniesionych w górę jest męczące, a tekst zawieszony nisko trzeba by czytać paznokciami, a nie opuszkami palców. Mały jest zakres wysokości, przy której palce mogą mieć
prawidłową pozycję względem tekstu. Natomiast komfortowym
stanowiskiem do czytania dużych arkuszy grafiki lub map jest
pulpit nachylony do czytelnika pod kątem ok. 45º, umieszczony
na odpowiedniej wysokości. Umożliwia to sięganie w naturalny
sposób do wszystkich obszarów grafiki i czytanie palcami prawidłowo ustawionymi do tekstu. Tak bywają sytuowane plany
obiektów przyjaznych niewidomym.
W okresie XX-lecia i jeszcze po II wojnie światowej ławki
szkolne dla dzieci widzących miały pochyłe pulpity. Laski korzystały z takich mebli, jakie były stosowane powszechnie i jakie
otrzymywały w darze, choć wysokość siedziska nie była dostosowana do potrzeb niewidomego ucznia.
6

Tamże s. 89.
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Oczywiście inaczej należy organizować stanowisko pracy dla
ucznia pracującego poważnie uszkodzonym wzrokiem. Tu już
trzeba organizować stanowisko dla konkretnego ucznia zgodnie
z jego możliwościami wzrokowymi, a nie dla całej grupy uczniów.
Komputer z odpowiednimi terminalami w ogromny sposób
wzbogaca możliwości niewidomego w zakresie pracy z tekstem
obcym i własnym. Komfort pracy wymaga odpowiedniego
umieszczenia terminali, a w szczególności klawiatury i monitora
dotykowego, tzw. linijki brajlowskiej. Optymalna organizacja
stanowiska pracy przy komputerze z monitorem brajlowskim
czyli tzw. linijką i klawiaturą konwencjonalną lub brajlowską jest
zupełnie odmiennym zagadnieniem, którego nie rozpatruję
z braku kompetencji w tej dziedzinie. Nie zamierzam też stworzyć
uniwersalnej recepty. Sygnalizuję problem istotny z punktu widzenia troski o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych uczniów.
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zacuje się, że w Polsce jest 7 tys. osób głuchoniewidomych.
Poradą, pomocą i wolontariuszami służy im działające w różnych ośrodkach na terenie Polski Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, które zrzesza od 2,5 tys. do 3,5 tys. członków. Na
głuchotę ma wpływ m.in. wiek. Od 15 lat należę do tej grupy
osób, a mój słuch słabnie stopniowo. Muszę już korzystać z dwóch
aparatów słuchowych. Powinnam je nosić przez cały dzień, choć
wolałabym posługiwać się nimi tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Opinie o aparatach są różne. Jednym przeszkadzają, inni je
akceptują i noszą zawsze.
Bezpośrednio z głuchoniewidomymi zetknęłam się w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Niewidomych w okresie, gdy dyrektorem był Józef Buczkowski, z którym współpracowali inżynierowie: Józef Kowalczyk i Jerzy Słowiński. Po odbytej tam
rehabilitacji i szkoleniu niektórzy głuchoniewidomi znajdowali
pracę w swoim miejscu zamieszkania w spółdzielniach, które
wówczas działały. Taka forma rewalidacji zawodowej była wówczas dużym osiągnięciem, o czym się już nie pamięta.
Wydawcą i dystrybutorem książki „Życie w zachwycie. Bez
wzroku i słuchu” jest Edycja Świętego Pawła. Sprowadziła mi ją
bydgoska księgarnia, a dowiedziałam się o niej z Programu I Polskiego Radia, słuchając audycji „Twarzą w twarz”, w której wystąpiła jedna z autorek książki, Agnieszka Majnusz. Książka
zawiera wiele kolorowych zdjęć wykonanych przez Agnieszkę
oraz jej rozmowy z Krzysztofem Wostalem – głuchoniewidomym bohaterem książki. Na okładce jego zdjęcie. Pan w ciemnych okularach. Są też zdjęcia ilustrujące opisane przez niego podróże.
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Uważam, że Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, nagrywające książki dla niewidomych, powinno ją uwzględnić, planując kolejne nagrania, aby udostępnić
szerszemu ogółowi treść tej książki. Zachęcam do tej lektury nie
tylko głuchoniewidomych i ich rodziny, ale także innych czytelników ceniących aktywność i dążących w życiu do szczęścia,
mimo przeciwności losu.
O autorach książki „Życie w zachwycie.
Bez wzroku i słuchu”
Krzysztof Wostal – przedsiębiorca, pedagog, nauczyciel, szkoleniowiec, lubi koleje i podróże. Aktywnie działa na rzecz osób
z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Człowiek wszechstronny.
W rozdziale pt. „Głuchoślepota” pisze: „Mam 44 lata. Utrata
słuchu nastąpiła później niż wzroku. Obecnie w oczach nie mam
już poczucia światła. W lewym uchu nie mam rozumienia mowy.
Gdy ktoś do mnie mówi, słucham prawym uchem. Aparaty pomagają, ale nigdy nie jest to tak, że w cudowny sposób zwracają
nam słuch. Urodziłem się z jaskrą – chorobą oczu. Do szóstego
roku życia słabo, ale widziałem na oboje oczu. Przeszedłem sześć
operacji. Siódma operacja wszystko zniszczyła. Zawsze pisałem
brajlem. Obecnie ani w jednym, ani w drugim oku nie mam
poczucia światła. Słuch straciłem nagle w 1999 roku. Do aparatów
przekonałem się po trzech latach użytkowania. Obecnie korzystam z białej laski wysokości 160 cm. Dawniej miałem przed
nią opory”.
Agnieszka Majnusz – pedagog, doradca zawodowy, szkoleniowiec, tłumacz, przewodnik osób głuchoniewidomych, tłumacz języka migowego, miłośniczka: polskiego języka migowego,
taniego podróżowania oraz górskich wędrówek.
W przedmowie do książki Agnieszka pisze: „Osobowość
Krzysztofa: pozytywne usposobienie, uśmiech i energia od razu
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mi się spodobały i wiedziałam, że chciałabym poznać go bliżej.
Uczyniłam Krzysztofa jednym z czterech bohaterów mojej pracy
dyplomowej z psychologii na temat: „Przekraczanie granic przez
głuchoniewidomych – transgresja”. Być może czasem musimy
zobaczyć siebie na tle innych, aby zobaczyć to, co mamy. Zaczęłam lepiej rozumieć świat głuchoniewidomych. Poznaliśmy się
w pociągu, jadąc do Warszawy na konferencję”.
Jak powstawała książka?
Były i są nadal przeprowadzane z Krzysztofem wywiady, powstają o nim programy i artykuły. Praca nad książką była wieloetapowa. Wszystko zaczęło się podczas spotkań kawiarnianych,
rozmów przy stoliku, pytań i odpowiedzi. Ponieważ przez dłuższy
czas Agnieszka przebywała w Irlandii, były rozmowy telefoniczne i e-maile jako kolejne etapy pracy. Książka przedstawia zagadnienie głuchoślepoty oraz dzieciństwo Krzysztofa, jego edukację,
karierę zawodową, pracę społeczną, wyróżnienia, sposób spędzania czasu wolnego. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z obszernym rozdziałem „Rozmowy z Krzysztofem”, który dla mnie
wydaje się najciekawszy. Najbardziej różnorodny.
Pierwsi czytelnicy
Czytając, odnosi się wrażenie, że mimo braku zmysłu wzroku
i słuchu, bohater widzi i słyszy więcej niż człowiek zdrowy.
/Damian/
Zaczynając lekturę, obawiałem się, że książka na siłę będzie
mi pokazywać wyidealizowany świat z ograniczeniami, Na szczęście się myliłem. Jest to prawdziwa do bólu książka. /Piotr/
O edukacji i karierze zawodowej
Krzysztof mówi: „Od 1980 roku uczęszczałem do szkoły dla
niewidomych w Krakowie przy ul. Tynieckiej. Wiele jej zawdzięczam. Nigdy nie nauczyłbym się tyle w szkole masowej, co wła-
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śnie w tej krakowskiej dla niewidomych. W Piekarach Śl., gdzie
mieszkałem, uczyłem się w Liceum Ogólnokształcącym. Ukończyłem Pomaturalne Studium Informatyczne w Katowicach oraz
Pedagogikę w zakresie: Animacja Środowisk Lokalnych – również w Katowicach.
Pracowałem jako informatyk, specjalista ds. personalnych,
telemarketer, prowadziłem autorski program radiowy, od 2000
roku jestem instruktorem prowadzącym szkolenia i wygląda na
to, że to zajęcie będzie dla mnie wiodące. Pracuję także w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym”. W podsumowaniu pisze
o Krzysztofie były przewodniczący TPG Grzegorz Kozłowski:
„Znaliśmy się dziesięć lat. Wiedziałem, że jest to osoba nieprzeciętna. Woli działać niż siedzieć z założonymi rękami. Ma w sobie
chęć do poznawania świata oraz otwartość. Jest oczytany. Ma
naturalną chęć dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem
i wiedzą. Tak naturalnie to z niego wypływa. Potrafi pytać, jeśli
czegoś nie wie”.
Krzysztof w podsumowaniu stwierdza, że jest człowiekiem
szczęśliwym, którego mnóstwo rzeczy zadziwia i zachwyca, a życie jest fascynujące. Odpowiada też na pytanie, jak żyć, by być
szczęśliwym. Jego rada to żyć tu i teraz, kochać ludzi. Robić coś
dla innych, bo dobro, które zasiejemy powraca do nas.
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Pielgrzymka osób niewidomych i słabowidzących
z diecezji ełckiej do Włoch

W

Pielgrzymka osób niewidomych i słabowidzących...

dniach od 24 czerwca do 3 lipca 2017 r. grupa osób niewidomych i słabowidzących z diecezji ełckiej, wraz z opiekunami, udała się do Włoch. Pielgrzymka ta została zorganizowana przez p. Alicję Bielecką – prezes Zarządu Koła Polskiego
Związku Niewidomych w Ełku i ks. Ryszarda Sawickiego – duszpasterza osób niewidomych i słabowidzących w diecezji ełckiej.
Pierwszym miastem na pielgrzymkowej trasie była Bazylika św.
Antoniego w Padwie. Następnie udaliśmy się do Wiecznego Miasta, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w Domu Pielgrzyma Księdza
Orione dla Osób z Niepełnosprawnością.
Pierwszego dnia przewodnik zaprowadził nas do Muzeów
Watykańskich, Kaplicy Sykstyńskiej i Bazyliki św. Piotra z grobem
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św. Jana Pawła II. Kolejne dni upływały nam bardzo szybko na
zwiedzaniu m.in. Bazyliki św. Pawła za Murami, Bazyliki św. Jana
na Lateranie, Bazyliki Matki Bożej Większej, Koloseum i wielu
innych zabytków antycznego miasta.
Niezwykłym przeżyciem dla każdego pielgrzyma było spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Po zakończonej audiencji
na Placu św. Piotra podszedł On do sektora dla osób niepełnosprawnych. Towarzysząca nam pilotka, Bożena Kachel, przedstawiła grupę Ojcu Świętemu. Papież przywitał się z każdym z nas
i udzielił indywidualnego błogosławieństwa. Nikt nie spodziewał
się doświadczenia tak ogromnej łaski – spotkania z następcą św.
Piotra. Ełccy pielgrzymi nie kryli radości i łez wzruszenia, jakie
towarzyszyły im jeszcze bardzo długo po tym niecodziennym spotkaniu.
Program naszego pielgrzymowania obejmował także inne
ważne miejsca, m.in. Bazylikę św. Franciszka w Asyżu oraz klasztor św. Benedykta i cmentarz na Monte Cassino. Codziennie
uczestniczyliśmy w Eucharystii, uwielbialiśmy Boga modlitwą
i wspólnym śpiewem, który szybko zintegrował naszą grupę.
Dziękuję wszystkim za udział i za wspólną modlitwę.
Mirosława Zielińska z Giżycka wspomina: Nigdy bym nie
pomyślała, że będę mogła być tak blisko Ojca Świętego Franciszka.
To było niesamowite przeżycie. Czuć jego dobroć i ciepło, jego
uśmiech... Gdy dotknął mnie swoją dłonią, poczułam niezwykłe
ciepło. Gardło miałam ściśnięte, a z oczu poleciały mi łzy. Nie wiem
jak to się stało, ale zaczęłam płakać. To było coś nie do opisania.
Dziś wiem, że przeżyłam najpiękniejsze chwile w moim życiu.
Nigdy nie zapomnę tego uczucia. Człowiek w obecności Ojca Świętego nie potrafi pozbierać myśli, odezwać się. Nawet największy
twardziel staje się miękki. Ktoś, kto nie przeżył takiego spotkania,
nie zrozumie tego.
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Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
Józef Placha

Zachować wiarę w Watykanie
Tak się złożyło, że po wielu latach spotkałem się ze Stefanem
Frankiewiczem w Laskach. Niestety, w okolicznościach mało
komfortowych, bo w czasie jego pobytu w laskowskim szpitaliku,
gdzie przebywał od września do grudnia 2017 r.
Pierwszy raz spotkaliśmy się w latach siedemdziesiątych, kiedy pan Stefan jako redaktor „Więzi” zaproponował mi napisanie
artykułu do kierowanego przez niego działu „Fakty i komentarze”.
Był to artykuł pt. „Katecheza – czyli wspólne szukanie”, który
ukazał się w numerze 2 w roku 1973. Żałuję, że – poza opublikowaniem jeszcze drugiego artykułu pt. „Życie moje pełne jest
rozstajnych dróg”, w numerze 5 w roku 1984 – nie podjąłem
dalszej współpracy, choć sympatia do tego środowiska wciąż była
niezmienna. Ale moja aktywność pedagogiczna, w tym publicystyczna, zostały ukierunkowane na inne tory.
No i po latach spotkanie w laskowskim szpitaliku. Czas jakby
stanął w miejscu, a przecież tyle stało się zarówno w jego, jak
i moim życiu. Tymczasem ta sama sympatia i koleżeński sposób
wzajemnego odniesienia.
Do tego doszły miłe spotkania w pokoiku prezesa Władysława Gołąba, który dochodził do zdrowia po operacji biodra. Regularnie spotykaliśmy się przy kawie, dyskutując o ważnych sprawach dotyczących Kościoła i Polski. Czasem czytałem na głos
wybrany artykuł z „Tygodnika Powszechnego” lub fragment jakiejś książki.
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Jan Paweł II i Stefan Frankiewicz w samolocie z Polski do Rzymu,
czerwiec 1997 r.

Tuż przed wigilią Bożego Narodzenia pan Stefan – żegnając się
z nami przed kolejnym etapem rehabilitacji w Konstancinie – przekazał panu Władysławowi i jego żonie Justynie książkę pt. „Nie
stracić wiary w Watykanie”. Jest to rozmowa Cezarego Gawrysia
ze Stefanem Frankiewiczem, który m.in. zwrócił uwagę na pozytywną rolę w jego życiu wielu księży, co miało istotny wpływ na
stosunek do Kościoła. Byli to między innymi: o. Władysław Wołoszyn, ks. Bronisław Dembowski, ks. Bronisław Bozowski, ks.
Jan Twardowski i ks. Tadeusz Fedorowicz z Lasek.
Od razu zabraliśmy się do czytania. Powoli odsłaniał nam się
człowiek o niezwykle bogatym życiorysie.
A więc w największym skrócie: najpierw Grudziądz – miejsce
urodzenia i szkoła. Potem studia polonistyczne na UMK w To-
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Podczas spotkania „Więzi” z Janem Pawłem II w Pałacu Apostolskim,
kwiecień 1996. Z papieżem, który ogląda specjalny numer miesięcznika z „Rachunkiem sumienia Kościoła w Polsce”, rozmawiają amb.
Stefan Frankiewicz i red. naczelny Cezary Gawryś

runiu i sekretarzowanie w miejscowym Klubie Inteligencji Katolickiej; wreszcie przeprowadzka do Warszawy.
Z chwilą przeprowadzki do Warszawy rozpoczął pracę
w „Więzi”. Ówczesny redaktor naczelny, Tadeusz Mazowiecki,
zlecił mu kierowanie rubryką „Fakty i komentarze”.
Nawiązał też bliższe kontakty z Laskami, które odkrył już
wcześniej. Będą c na studiach w Toruniu zainteresował się poezją
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Jerzego Lieberta, która stała się przedmiotem jego pracy magisterskiej, a potem doktorskiej. Obydwie prace pisał pod kierunkiem prof. Konrada Górskiego. Laski od razu stały się dla niego
– podobnie jak dla Jerzego Zawieyskiego – drugim domem.
Podjął również wykłady na KUL-u z zakresu teorii kultury.
A w środowisku „Więzi” kształtowała się postawa wspólnych
poszukiwań. A także odnalazł tutaj swoje miejsce po stronie
opozycji demokratycznej i zaangażował się w sprawę posoborowych reform w Kościele.
W 1979 roku wyjechał do Rzymu, gdzie pod kierunkiem ks.
Adama Bonieckiego podjął pracę w redakcji polskiego wydania
„L’Osservatore Romano”. Niezależnie od trudności i ograniczeń
ze strony Urzędu do Spraw Wyznań prawdziwą przygodą było
dla p. Stefana zmierzenie się ze sztuką przekładu z języka włoskiego na język polski tekstów przemówień Jana Pawła II.
Brał czynny udział w obsłudze spotkań Papieża z pielgrzymami z Polski oraz w jego podróżach zagranicznych. Był świadkiem dramatu, jaki rozegrał się 13 maja 1981 roku na Placu
Świętego Piotra; mocno przeżył ogłoszenie w Ojczyźnie stanu wojennego.
Pod koniec roku 1988 powrócił do kraju i w latach 1989–1995
pracował na stanowisku redaktora naczelnego „Więzi”, realizując
program, jakiego nauczył się od Jana Pawła II: aby środowisko to
utożsamiało się z ideą walki „o coś” a nigdy „z kimś”; by zachowało ducha otwartości na szeroko rozumiany pluralizm społeczny i światopoglądowy, nie zatracając jednocześnie swojej chrześcijańskiej tożsamości.
Wreszcie – po tak wielu różnych doświadczeniach – w 1995
roku został mianowany na stanowisko ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Tę zaszczytną funkcję pełnił do 2001 roku.
Wiązało się to z nawiązywaniem licznych kontaktów z szerokim
światem dyplomacji, a nade wszystko z samym papieżem Janem
Pawłem II, z którym znalazł wspólny język, mimo nieraz kry-
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Ojciec Święty z redaktorami „Więzi” i ich rodzinami. Od lewej: Krzyś
Friszke, Ania Miszewska, Zbigniew Nosowski, Jerzy Wocial, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Andrzej Szmidt, amb. Stefan Frankiewicz,
Jan Paweł 11, Wojciech Wieczorek, ks. Michał Czajkowski, Cezary
Gawryś i Jacek Borkowicz

tycznego stosunku do różnego rodzaju zjawisk w Kościele. Mając
na uwadze bogactwo spotkań na tym stanowisku, Papież zadał
mu kiedyś pytanie: „Czy pan prowadzi dziennik albo pisze wspomnienia? Bo po tylu latach spędzonych w Watykanie jest to pańskim obowiązkiem”. Odpowiedzią na to pytanie jest w pewnym
sensie to wszystko, o czym traktuje rozmowa prezentowana w rekomendowanej książce. Ów „wywiad-rzeka”, zręcznie przeprowadzony przez red. Cezarego Gawrysia, to w gruncie rzeczy
także swoistego rodzaju, jeżeli nie dziennik, to na pewno szeroki
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wachlarz uporządkowanych tematycznie wspomnień oraz podsumowanie jakże ważnego etapu jego życia.
Jeszcze jeden ważny akcent, świadczący o bliskim, bo w sytuacji cierpienia, doświadczeniu przyjaźni Stefana Frankiewicza
z Janem Pawłem II; mianowicie na Boże Narodzenie w 2002 roku
p. Stefan przechodził ciężki zawał zagrażający życiu. Wówczas
podczas odwiedzin arcybiskupa Józefa Kowalczyka usłyszał zapewnienie, że Papież odprawił w jego intencji Mszę świętą. Po
jakimś czasie p. Stefan napisał do Jana Pawła II list, opisując swój
dziwny sen; jawił się w nim Papież z różańcem w ręku, który
powiedział: „Panie Stefanie, jeszcze nasza godzina nie nadeszła”.
Było to na krótko przed momentem pozytywnego przełomu
w chorobie. A w maju 2003 roku otrzymał list z Watykanu z następującymi słowami Papieża: „13 maja, dwadzieścia dwa lata
temu, Matka Najświętsza ocaliła moje życie. Cieszę się, że i pan
doznał tej łaski w czasie swojej choroby”.
Na zakończenie tej prezentacji przywołam nieco żartobliwe
pytanie, jakie zadał Papież p. Stefanowi podczas jednej z rozmów:
„Czy w tym Watykanie jeszcze pan wiary nie stracił?”. Wprawdzie
Papież nie oczekiwał prostej odpowiedzi, ale w interpretacji
p. Stefana Janowi Pawłowi II chodziło zapewne o pogłębiony
aspekt trudnego chrześcijaństwa, wymagającego od nas nieustających wyborów, gdzie w centrum pozostaje zawsze Krzyż, który
jest – idąc za słowami Papieża – „odpowiedzią na pytania stawiane Bogu przez człowieka – i który pozostaje tajemnicą”.
W świetle powyższego, aby bardziej zaznaczyć pozytywny
i jednak optymistyczny wydźwięk tego nieco żartobliwego pytania Papieża, które zostało wykorzystane w tytule książki, być
może należałoby dopowiedzieć, że w Watykanie można nie
tylko nie stracić, ale również zachować, a nawet umocnić swoją wiarę, która zawsze pozostanie wewnętrzną tajemnicą każdego człowieka –mimo często doświadczanych tam dylematów moralnych.
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***
Zachęcając czytelników „Lasek” do zapoznania się z książką,
poniżej publikujemy jej strone tytułową oraz fragment dotyczący kontaktów bohatera wspomnień z naszym środowiskiem, oraz
jego poszukiwań intelektualnych i duchowych, osadzonych w myśli matki Elżbiety Czackiej, księdza Władysława Korniłowicza,
prymasa Stefana Wyszyńskiego i wielu świeckich przedstawicieli „kościoła otwartego” – jak postrzegano wówczas i do dzisiaj
mówi się o środowisku Lasek.
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Ze Stefanem Frankiewiczem
rozmawia Cezary Gawryś

Laski, Liebert i dwaj Skamandryci
Laski...

Cezary Gawryś: W roku 1970 przeniosłeś się z Torunia do
Warszawy i podjąłeś pracę w „Więzi”.
Stefan Frankiewicz: Zanim znalazłem się w „Więzi”, na mojej drodze ku Warszawie były Laski i był Liebert. Po raz pierwszy
do Lasek trafiłem zupełnie przypadkowo – nie słyszałem jeszcze
wtedy ani o Zakładzie dla Ociemniałych, ani o księdzu Korniłowiczu, ani o Liebercie. W roku 1958, tuż po maturze, kiedy byłem
na wakacjach w Warszawie, wspomniany wcześniej ksiądz Olgierd Nassalski, ówczesny prowincjał marianów, zaproponował,
że weźmie mnie ze sobą do Lasek, gdzie był spowiednikiem sióstr.
Pojechaliśmy rozklekotanym autobusem. Na progu domu św.
Franciszka powitała nas ówczesna przełożona domu – była to
siostra Maria Gołębiowska. Nie miałem pojęcia, że po latach
przyjdzie mi się z nią serdecznie zaprzyjaźnić. Wtedy – jedyny
raz w życiu – zobaczyłem Matkę Elżbietę Czacką, legendarną
założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, wówczas już bardzo chorą. Wprowadzono mnie na chwilę do
jej pokoju, gdzie siedziała w fotelu. Wyjeżdżałem pod wrażeniem
tej wizyty, nie przypuszczając, że w przyszłości przeżyję tak niezwykłą przygodę z Laskami. Z powodu Lieberta.
C: Kiedy zacząłeś się interesować Liebertem?
S: Dowiedziałem się o jego istnieniu przypadkiem. Jest taka
teoria księdza André Bremonda o „poezji czystej”, zakładająca
bliskość pomiędzy sztuką poetycką a mistyką. Wedle tej teorii
w wypadku genialnego dzieła wystarczy kontakt z jakimkolwiek
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jego fragmentem, by w czytelniku dokonało się katharsis, olśnienie. Dokładnie tak było ze mną. W styczniu 1963 roku – byłem
wtedy pilnym studentem polonistyki – przeglądałem w księgarni nowości. Dobre książki kupowało się wtedy spod lady. Moją
uwagę przyciągnęła żółta celofanowa okładka i po chwili trzymałem w ręku wybór wierszy Jerzego Lieberta, przygotowany przez
Zbigniewa Bieńkowskiego i Mariana Toporowskiego. Kartkując
tę książeczkę, już w księgarni zwróciłem uwagę na dwa wiersze.
Były to Litania do Panny Marii i Jeździec, ze słynnym dwuwierszem: „uczyniwszy na wieki wybór / w każdej chwili wybierać
muszę”... I stało się coś dziwnego. Obok zachwytu zrodziła się we
mnie potrzeba, by przeczytać wszystko, dogłębnie poznać tego
poetę i zająć się nim w przyszłości. Dzisiaj trudno mi opisać to
doznanie czytelnicze i zarazem duchowe. Tego poety wcześniej
nie znałem, a przecież świat jego wierszy wydał mi się dobrze
znany, bo doświadczany w życiu wewnętrznym.
Jako student trzeciego roku zapraszany byłem do domu państwa Górskich. Profesor okazywał mi wiele życzliwości i dawał
do zrozumienia, że wiąże ze mną nadzieje. Była to prawdziwa
relacja uczeń – mistrz. Przypuszczam, że dziś jest to dość rzadkie
zjawisko. Na pierwszym zebraniu grupy studenckiej, która zapisała się do Konrada Górskiego jako promotora pracy magisterskiej, zgłosiłem temat, którym chciałbym się zająć: Jerzy Liebert.
Profesor zareagował bardzo emocjonalnie. Wtedy dopiero dowiedziałem się, że w młodości był zaprzyjaźniony z Jerzym Liebertem, że byli w tym samym środowisku, skupionym wokół ks.
Władysława Korniłowicza, czyli tzw. Kółku. Dowiedziałem się
wielu ciekawych rzeczy o Liebercie i jego miejscu w życiu literackim. Konrad Górski opowiedział mi też o swoim nawróceniu
z młodzieńczej niewiary, które dokonało się dzięki księdzu Korniłowiczowi. To wszystko jeszcze bardziej umocniło mnie w powziętej decyzji i tak zaczęła się dla mnie wielka przygoda.
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Siedziałem w bibliotece i czytałem, robiąc wypisy i notatki.
Wtedy wszystko trzeba było przepisywać ręcznie, tysiące kartek.
Zgromadziłem z czasem ogromne archiwum, które wykorzystałem potem, pisząc pracę doktorską. Analizując twórczość Lieberta, a zwłaszcza obszerny blok jego listów, musiałem sporządzić
setki komentarzy z różnych dziedzin: i literatury, i teatru, i filmu,
i życia kościelnego. Wymagało to nie tylko pracy w bibliotekach,
ale także nawiązania kontaktu z wieloma ludźmi, wymienianymi
niekiedy w listach Lieberta. Żyli wtedy jeszcze w kraju dwaj czołowi Skamandryci, członkowie najbardziej wpływowej w dwudziestoleciu i bogatej w talenty grupy poetyckiej, do której należał też Jerzy Liebert. Byli to Jarosław Iwaszkiewicz i Antoni
Słonimski. Profesor Górski skierował mnie najpierw do Lasek,
do siostry Marii Gołębiowskiej, za młodu wielkiej miłości Jerzego Lieberta i adresatki dużego zbioru jego listów.
C: Zakonnica – wielką miłością poety?
S: Dotykamy tu wielkiej przygody dwojga młodych ludzi –
Jerzego Lieberta, wówczas osiemnastoletniego maturzysty, i dwa
lata starszej od niego studentki Bronisławy Wajngold, słuchaczki
kursów dziennikarstwa w Wolnej Wszechnicy, a potem malarstwa w Szkole Sztuk Zdobniczych. Bronka pochodziła z zamożnej
warszawskiej rodziny zasymilowanych Żydów. Wcześnie straciła
rodziców i wychowywała się pod opieką starszej siostry i jej męża,
Heleny i Leona Kranców. Kranc był właścicielem warszawskiej
fabryki odlewów, z której pochodziły znane rzeźby Kuny, Dunikowskiego i Wittiga. W roku 1915 Krancowie ewakuowali się do
Petersburga, gdzie w ich domu bywali Skriabin, Prokofiew i Rachmaninow. Jeden z synów Kranców, Kazimierz, czyli siostrzeniec
Bronisławy, został słynnym pianistą.
Z Liebertem poznali się w 1922 roku, podczas czytania wierszy
w salonie prowadzonym przez zaprzyjaźnioną rodzinę. Płaszczyzną rodzącego się między nimi uczucia, które z czasem przeradza

80

Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI

się w wielką miłość, była poezja. Bronisława była zafascynowana
twórczością Skamandrytów, stawiających wtedy pierwsze kroki –
zwłaszcza poezją Lechonia. Sama też pisała wiersze. Dzielili się
swoimi fascynacjami i próbami poetyckimi. Z czasem podobieństwo ich stylu, obrazowania, metaforyki i rytmiki było tak wielkie,
że doszło do kuriozalnej pomyłki: w pośmiertnym tomiku Lieberta Kołysanka jodłowa wydrukowano jeden wiersz Bronisławy. Najsilniej połączyły ich poszukiwania religijne. Ona wychowana była
w zlaicyzowanej rodzinie żydowskiej, bez bliskich związków z Synagogą, on, wychowany w inteligenckim domu obojętnym religijnie, przeżywał wtedy czas młodzieńczej niewiary. Wspólne poszukiwania ją doprowadziły do chrztu, na którym przyjęła imię
Agnieszka, a jego – do odnowienia praktyk religijnych. Świadectwem ich stopniowego dojrzewania do wiary intelektualnie pogłębionej, uspołecznionej, zanurzonej w Biblii, są listy Lieberta do
Agnieszki, gdzie jest dużo o roli wspólnych lektur i zetknięciu się
z Kółkiem księdza Korniłowicza.
Ważnym etapem w tym procesie była lektura książki wielkiego konwertyty, kardynała Henry’ego Newmana Przyświadczenia
wiary, w przekładzie Stanisława Brzozowskiego, która odsłoniła
przed nimi tajemnicę Kościoła i łaski. Jeśli zaś chodzi o Agnieszkę, wielką rolę w jej nawróceniu odegrał wybitny biblista, ksiądz
profesor Wilhelm Michalski. Ze względu na swoje żydowskie
korzenie była szczególnie uwrażliwiona na Biblię – w rozmowach
ze mną często wspominała biblijne opowieści swego ojca, zapamiętane z dzieciństwa. Świadectwem dojrzałej wiary są też wiersze Jerzego Lieberta. Jego poezja to wielka liryka, a jednocześnie
jest w niej teologiczna głębia – to zjawisko wyjątkowe w polskiej
literaturze. Z tego względu porównywano go do Norwida. To
wszystko niewątpliwie jest owocem jego wspólnych z Agnieszką
poszukiwań religijnych. Mówi się o muzach poetów. Tutaj mamy
do czynienia nie tylko z inspiracją uczuciową – ale także z głębokim wpływem duchowym.
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Korespondencja dwojga zakochanych zaczyna się na dobre
w roku 1925, z chwilą wyjazdu Agnieszki, wraz z rodziną szwagra,
do Francji. Od tej pory listy pisane są codziennie. Agnieszka
przebywa w wiosce Cammazou u podnóża Pirenejów, w pobliżu
słynnego Carcassonne. Tam krystalizuje się w niej postanowienie
o wstąpieniu do klasztoru. Myśli o dominikankach we Francji.
Liebert nie może sobie z tym dać rady. Bardzo cierpi. Od tego
momentu jego listy stają się świadectwem bolesnego dojrzewania
obojga do nieuchronnej rozłąki.
C: I jak się to kończy?
S: Agnieszka zaraz po swoim powrocie do Polski latem 1926
roku zgłasza się do Matki Czackiej do Lasek, do Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Nie jest tu osobą nieznaną. ze względu na swoje wcześniejsze kontakty z Kółkiem księdza
Korniłowicza. Zostaje przyjęta. Od razu spotyka ją wielki kredyt
zaufania. Niebawem zostaje sekretarką Matki Czackiej – ona,
młoda, świeżo ochrzczona Żydówka.
C: Jak na to zareagował Liebert?
S: To było dla niego wielkie cierpienie. Przyjeżdżał przez
pewien czas do Lasek, był na jej obłóczynach.
C: Kiedy urwała się ich korespondencja?
S: Zimą 1928 roku Liebert przebywał w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie towarzyszył mu przyjaciel z Kółka, student prawa
Stefan Ulatowski. Wówczas to na jakimś wieczorku przy tańcach
i piwie Liebert poznaje Marię Leszczyńską. Jak wspomina później
Ulatowski, nazajutrz rano na mszy świętej Liebert już się nie
pojawił... Między poetą a Marią Leszczyńską, osobą starszą od
niego, mającą za sobą dwa nieudane małżeństwa, zrodziło się
silne uczucie. Liebert zapewne poddał mu się tym łatwiej, że
ciężko przeżywał dramat rozstania z Agnieszką. Dawała też znać
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o sobie rozwijająca się w nim gruźlica. Od tego momentu Liebert
uznał, że nie ma prawa dalej utrzymywać kontaktu z Laskami i z
Agnieszką. Czuł się moralnie nie w porządku. Odsunął się. Dotychczasowi przyjaciele z Kółka księdza Korniłowicza i z Lasek
stracili z nim kontakt. Wyjątkiem byli Zygmunt Serafinowicz,
brat poety Jana Lechonia i Rafał Blüth, z którymi dzielił się swoją duchową udręką.
C: Liebert sam się odsunął od przyjaciół, czy też zadziałał
wobec niego katolicki ostracyzm?
S: Nie sądzę. To była raczej jego decyzja. Był już poważnie
chory. Wyjechał na kurację do Worochty, w Karpatach Wschodnich. To tam powstają jego wstrząsające liryki z tomiku Kołysanka jodłowa, poetyckiej monografii gruźlicy. Jest w tych wierszach
z jednej strony ton pogodnego żegnania się z przyrodą, ze światem, a z drugiej – somnambuliczne koszmary, świadectwo wielkiego cierpienia wewnętrznego. Umiera w roku 1931, mając zaledwie dwadzieścia siedem lat. Z Worochty, w ciężkim stanie,
trafił do słynnej kliniki prof. Renckiego we Lwowie. Tam, w szpitalu, odwiedził go i wyspowiadał ksiądz Korniłowicz. Kiedy okazało się, że już nie ma ratunku, nieprzytomnego poetę przewieziono do Warszawy, do rodziców. Krótko przed śmiercią była
u niego na Mokotowskiej siostra Maria. Opowiadała mi, że gdy
czuwała przy łóżku umierającego, w pewnym momencie na parapecie okna usiadły dwa ptaki. Odczytała to jako znak.
C: Wróćmy do siostry Marii i twoich związków z Laskami.
S: Laski otworzyły mi drogę do różnych ludzi i środowisk.
Siostra Maria skierowała mnie do rodzonej siostry Lieberta, Marii Żółcińskiej. A potem do Antoniego Słonimskiego (przyjaźniła się niegdyś z siostrą poety, Haliną Słonimską, i z Janiną Konarską, jego żoną). Następnie dotarłem do kolejnych świadków życia
poety: do obojga Iwaszkiewiczów, do Zygmunta Serafinowicza.
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Poznałem też panią Marię Pomirowską, bibliotekarkę Związku
Literatów Polskich, wdowę po Leonie Pomirowskim, świetnym
historyku literatury, nauczycielu polskiego w warszawskim Gimnazjum im. Mikołaja Reja na Wierzbnie, do którego uczęszczał
Liebert. Poznałem też szereg osób z kręgów żydowskich, m.in.
wybitne postaci z teatru Idy Kamińskiej, mającego wówczas siedzibę w baraku przy placu Zwycięstwa. Ważnym źródłem informacji o ostatnim, gruźliczym okresie w życiu Lieberta okazał się
wspomniany już jego przyjaciel z Kółka, ksiądz Stefan Ulatowski,
proboszcz w podwarszawskim Aninie, a wcześniej wiceregens
warszawskiego seminarium duchownego. W latach siedemdziesiątych byłem częstym gościem w jego domu, gromadzącym
towarzystwo artystyczno-literackie. Tam poznałem Irenę Eichlerównę i sędziwego pisarza, Jana Nepomucena Millera, który za
rządów Gomułki był skazany za działalność opozycyjną.
C: Jak wyglądały twoje spotkania z dwoma sławnymi poetami Skamandra?
S: Moje pierwsze spotkania z Iwaszkiewiczem i Słonimskim
miały miejsce w szczególnym czasie, bo w okolicach Marca ’68.
Mieszkałem wtedy jeszcze w Toruniu, a gdy przyjeżdżałem do
Warszawy, zatrzymywałem się w Laskach albo u Kazimierza i Danuty Koncewiczów, polonistów z KUL-u. Iwaszkiewicza odwiedziłem w Stawisku. Jego żony, pani Hani, nie było akurat w domu,
bo tego dnia nagle zabrano ją do szpitala. To spotkanie było
niesamowite. W domu pustki, on, stary poeta, przygnębiony
nieobecnością i kolejną chorobą żony, aura ponura, bo w marcu
szybko się ściemnia, a do tego rozmowa o marcowym tropieniu
osób żydowskiego pochodzenia i prześladowaniu opozycyjnie
nastawionej inteligencji. Pytał mnie kilka razy, co w Toruniu, czy
studenci nie są zagrożeni i czy profesor Konrad Górski jest bezpieczny. Wiadomo przecież było, jak przyzwoicie, z wielką odwagą, zachowywał się profesor w latach trzydziestych wobec
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akcji antysemickich w Wilnie. Potem przeszliśmy do wspomnień
związanych z Liebertem. Zapytałem ostrożnie, co mam zrobić
z tymi partiami listów Lieberta do Agnieszki, gdzie opisywane są
sytuacje pewnych dwuznaczności...
C: Chodziło o relacje młodego Lieberta z Iwaszkiewiczem?
S: Z Iwaszkiewiczem, ale też z Rytardem. Poeta Mieczysław
Rytard, ożeniony z góralką Rojówną, był wielkim przyjacielem
Iwaszkiewicza. Obaj umizgiwali się, zresztą nie oni jedni, do
młodziutkiego Lieberta podczas jego wizyt w willi „Aida” w Podkowie Leśnej, gdzie mieszkali Iwaszkiewiczowie w pierwszych
latach po ślubie. Na tym tle powstał kryzys w przyjaźni Lieberta
z Jarosławem. Pisze o tym szczerze do Agnieszki. Wszystkie te
epizody umizgów i prowokacyjnych homoerotycznych zachowań
ze strony starszych kolegów kończy jednak stwierdzeniem, że
odbył szczerą rozmowę z Jarosławem i ten mu przyrzekł, że będzie szanował jego czystość. Zapytałem Iwaszkiewicza, czy mam
to zostawić. Odpowiedział: „Wszystko niech pan daje, wszystko”.
C: I w pierwszym wydaniu poszło wszystko?
S: Nie, jakieś skróty były, ale nie za sprawą Iwaszkiewicza,
tylko siostry Marii – i cenzury.
C: Jakie wrażenie wywarł na tobie Iwaszkiewicz?
S: Rozmówca wyśmienity. Kopalnia wiedzy o świecie, którym
się właśnie zajmowałem: o Skamandrze, o Ziemiańskiej, o życiu
kulturalnym przedwojennej Warszawy. Pamiętam, że w czasie
kolacji czułem się trochę nieswojo, bo na wielkiej szafie za moimi
plecami siedział czarny kot. Bałem się, że z tej trzymetrowej
gdańskiej szafy kocur skoczy mi na ramię albo na głowę. Wieczorem Iwaszkiewicz odprowadził mnie do kolejki. Później nie
miałem już okazji tak długo i swobodnie z nim rozmawiać. Spotykałem natomiast parokrotnie w Laskach panią Hanię Iwaszkie-
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wiczową, która przyjeżdżała tam do siostry Marii w momentach
przeżywanych załamań nerwowych...
Słonimskich odwiedziłem po raz pierwszy także wiosną 1968
roku, w ich mieszkaniu w Alei Róż... Rozmawiając z każdym z nich,
z Iwaszkiewiczem i ze Słonimskim, przekonywałem się ze zdziwieniem, że postawa dwudziestoletniego Lieberta, dużo od nich
młodszego, stała się dla nich ważnym odniesieniem moralnym.
Ten młody człowiek, kiedy się z nim spotykali, był dla nich –
dojrzałych mężczyzn i poetów – swoistym wyrzutem sumienia,
przypomnieniem, że istnieje świat innych wartości.
C: Czy był dla nich takim wyrzutem sumienia także po
swojej przedwczesnej śmierci w 1931 roku?
S: Niewątpliwie tak. Powiedziałbym nawet, że na naszym
gruncie literackim stał się rzadkim potwierdzeniem słów Andrzeja Kijowskiego, że artyści, pisarze, potrzebują w swoim własnym
gronie wyznawców i świadków. Potrzebują świętych i ich „drewnianych sabotów”. W roku 1976, po ukazaniu się w Bibliotece
„Więzi” dwóch tomów Pism zebranych Jerzego Lieberta w moim
opracowaniu, odbył się wieczór zorganizowany przez PEN Club.
Parandowskiego na nim nie było, bo wtedy już chorował, zastępował go Juliusz Żuławski. Na sali obecne było niezwykłe grono
osób. Marcin Król napisał w swojej relacji w „Tygodniku Powszechnym”, że gdyby tego wieczoru spadła bomba na Pałac
Kultury – tam znajdowała się wtedy siedziba PEN Clubu – to
z kultury polskiej niewiele by zostało... Mówcami byli Jarosław
Iwaszkiewicz i ks. Janusz Pasierb. Utwory poety czytali Zbigniew
Zapasiewicz i Maria Homerska. Wystąpienie Iwaszkiewicza to
była swoista spowiedź. Publiczna spowiedź. Zakończył ją słowami: „Dobrze, że był on wśród nas. Krótko, ale był”. I głośno zapłakał. Nie miał racji Stefan Kisielewski, który w swoim felietonie
w „Tygodniku Powszechnym” brutalnie zadrwił z tego płaczu,
kwestionując jego autentyczność. Później odbył się wieczór
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w KIK-u. Wiersze liryczne Lieberta z Kołysanki jodłowej ślicznie
czytała Elżbieta Barszczewska, a fragmenty listów – Józef Duriasz.
C: A jak wyglądały twoje relacje ze Słonimskim?
S: Były dużo bliższe i trwalsze niż z Iwaszkiewiczem. I to z obojgiem Słonimskimi. On był mi bardzo pomocny, gdy chodzi o wyjaśnianie spraw lub wydarzeń pojawiających się w listach Lieberta, a dotyczących Skamandra, „Wiadomości Literackich” czy
życia teatralnego w dwudziestoleciu. We wczesnych latach siedemdziesiątych byłem częstym gościem przy stoliku Słonimskiego, najpierw u Marca, na placu Trzech Krzyży, potem w kawiarniach w Alejach Ujazdowskich. Z okazji tych spotkań ze
Słonimskim SB nadała mi pseudonim „Brodacz” – nosiłem wtedy brodę. To nie było zwyczajne celebrowanie porannej kawy.
Przy stoliku Słonimskiego królował oczywiście on sam. Dawał
przegląd aktualnych wydarzeń, opatrując je pełnym sarkazmu,
jadowitym komentarzem. Arcyciekawe było towarzystwo zbierające się wokół pana Antoniego. Czasami wpadał tam Adam
Michnik, pełniący funkcję sekretarza poety. „Szefie, potrzeba mi
forsy” – mówił, i znikał. Poznałem tam mnóstwo ludzi: Stanisława Lorentza, dyrektora Muzeum Narodowego, wraz z żoną, Romana Jasińskiego, Irenę Szymańską, trzy świetne tłumaczki –
Joannę Guze, Krystynę Tarnowską i Annę Trzeciakowską, Julię
Hartwig i Artura Międzyrzeckiego, Juliana Stryjkowskiego, Pawła Hertza, Karola Estreichera – on bywał rzadziej, bo dojeżdżał
z Krakowa, Adama Mauersbergera, dyrektora Muzeum Literatury. Z młodszych bywał tam Andrzej Dobosz. Przy okazji wychodziły na jaw różne animozje. Paweł Hertz okazywał już wtedy
swoją pryncypialność w ocenie ludzkich zachowań. Nasiliła się
ona potem, gdy w zaawansowanym już wieku został katolikiem
i przyjął chrzest – zaczął ujawniać zaskakujący konserwatyzm,
zarówno historyczny, jak i obyczajowy.
Pan Antoni, jak wiadomo, miał bardzo ostry język. Powtarzał
często swoje własne dowcipy i kalambury. Po Marcu ’68 zaostrzy-
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ła się bardzo jego postawa antyreżimowa, a od pamiętnego Listu
34 manifestował swój dystans wobec Iwaszkiewicza, wiernego
postawie konformistycznej. Wyrażał się o nim z przekąsem: „mój
dawny przyjaciel”. Pamiętam ostre dowcipy Słonimskiego pod
adresem Iwaszkiewicza, ale jednocześnie w tej swojej złośliwości
nigdy nie przekraczał on pewnej granicy, to znaczy nigdy nie
robił aluzji do spraw osobistych. To mnie szczególnie uderzyło,
bo już Liebert w listach do Agnieszki zwrócił uwagę na tę cechę
Słonimskiego. W 1925 roku, bodajże w Ziemiańskiej, kiedy przy
stoliku opowiadano sobie jakieś świństwa o ludziach, nagle Słonimski – widząc zmieszanie młodziutkiego Lieberta – powiedział: „Dosyć, przestańcie”. Liebert pisze o tym z uznaniem.
C: Jaki był związek Słonimskiego z Laskami?
S: Arcybiskup Józef Życiński, czerpiący w tym wypadku
wiadomości z dziesiątej ręki, napisał kiedyś w felietonie
w „Rzeczpospolitej”, że Antoni Słonimski przechadzał się po
dróżkach Zakładu dla Ociemniałych w Laskach z różańcem
w ręku i rozmawiał ze swoim Panem Bogiem. Otóż Słonimski
za życia był w Laskach tylko jeden raz (nie licząc pogrzebu
żony). Pamiętam dokładnie, bo sam brałem udział w zaaranżowaniu tego wyjazdu. Było to latem 1974 roku. Przyjechała wtedy do Polski Halina z Lilpopów Rodzińska, żona słynnego dyrygenta, która w Ameryce organizowała szeroką akcję pomocy
dla Lasek. Z niektórymi zakonnicami łączyła ją przyjaźń jeszcze
z lat młodości.
Zaraz na początku pobytu w Laskach pani Rodzińska złamała nogę i w związku z tym leżała unieruchomiona w mieszkaniu
pani Zofii Morawskiej. Przyjaciele musieli zatem jeździć do niej
do Lasek. Pewnego dnia wybraliśmy się tam całą kawalkadą,
w kilka taksówek. W wyprawie oprócz Słonimskich uczestniczyli jeszcze Antoni Marianowicz, znany satyryk, powinowaty czy
kuzyn pani Janki, oraz Roman Jasiński, pianista i krytyk muzycz-
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ny. Pani Zula Morawska podjęła nas kawą i słodyczami. Wbrew
temu, co pisze w swoich wspomnieniach Halina Rodzińska, Słonimski prawie się nie odzywał, czym byłem zdziwiony: on, lew
salonowy, a tutaj taki milczący! Siostra Maria zagadywała go,
zajmowała się nim, on odzywał się z rzadka. Kiedy wyszliśmy od
pani Zuli, żeby pójść na cmentarz, po drodze przystanął wzruszony przy starej studzience, pamiętającej jeszcze ubogie początki Lasek, potem zachwycił się drewnianym kościółkiem z surowych, drewnianych bali. A nazajutrz, gdy spotkaliśmy się
u Marca czy w Ujazdowskiej, powiedział do mnie: „Złotko,
chciałbym napisać o Laskach”. Wyraźnie był przejęty i pod wrażeniem tego wyjątkowego miejsca. Prosił o dane dotyczące historii i twórców Lasek. Dostarczyłem mu więc odpowiednie materiały. Nie wiem, jak długo to trwało, dwa, może trzy tygodnie.
Ciągle mówił, że ten tekst będzie, że Laski to dla niego wielkie
przeżycie itp. Aż w końcu spotkaliśmy się i on zrezygnowany
mówi: „Nie napiszę o Laskach, bo nie potrafię”.
C: Ale kiedy w następnym roku zmarła mu żona, postanowił pochować ją właśnie w Laskach, a w „Tygodniku Powszechnym” zamieścił potem wiersz pt. Laski: „Nie zostałaś w szpitalnej pościeli / Umęczona, uśpiona chorobą. / Nie odeszłaś,
bo nic nie rozdzieli / Mnie i ciebie, gdy już będę z tobą. (...)
A gdy znajdę się już przy twym boku, / Gdy cmentarne oplotą
nas bluszcze, / Znów twe oczy zajaśnieją w mroku / Powtórzone w błękitach jak w lustrze”...
S: Pani Janka Słonimska zmarła w czerwcu 1975 r. Zadzwonił
do mnie pan Antoni: „Pierwszy telefon do pana... Czy Janka
mogłaby być pochowana w Laskach?”. Od razu pojechałem do
Lasek. Wtedy żyła jeszcze siostra Maria, która przyjaźniła się
z żoną Słonimskiego od młodości, żyły też siostry z pierwszego
pokolenia, decyzja o pochowaniu pani Słonimskiej na cmentarzu
w Laskach nie była więc problemem. Msza pogrzebowa odbyła
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się w kościele św. Krzyża, w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
Słonimscy chyba brali tam ślub, w każdym razie mieli wspomnienia związane z tym miejscem. Kilka miesięcy później Antoni
Słonimski poprosił mnie, żebym został jednym z wykonawców
jego testamentu, obok Aliny Kowalczykowej i Piotra Słonimskiego, bratanka, mieszkającego w Paryżu.
W tym testamencie jest powiedziane, że czyni mnie odpowiedzialnym za zapisy dla Lasek. W rezultacie Zakład dla Ociemniałych do dziś otrzymuje honoraria autorskie. Piotra Słonimskiego już nie ma. Do Aliny Kowalczykowej wiele osób miało
pretensje, że spowodowała wypadek, który doprowadził do
śmierci Słonimskiego 4 lipca 1976 roku. Byłem wtedy akurat u mojej ciotki w Grudziądzu. Tadeusz Mazowiecki zawiadomił mnie
depeszą, że umarł Antoni Słonimski i żebym wracał. Pogrzeb
odbył się w Laskach. Przedtem msza u św. Krzyża, przemawiał
ks. Jan Twardowski. Pogrzeb Słonimskiego w Laskach był nie
tylko wyrazem hołdu dla poety, ale także wielką manifestacją
polityczną. Uwieczniły to ubeckie kamery, niechcący robiąc przysługę dla potomności.
Mało kto wie, że Antoni Słonimski ostatni wieczór autorski,
w grudniu 1975 roku, a więc w osiemdziesięciolecie urodzin, miał
w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny. Był to
skądinąd jego pierwszy i jedyny w życiu występ w kościele. Znany
był jego negatywny stosunek do kleru. Ale druga połowa lat siedemdziesiątych to był czas wyraźnego angażowania się Kościoła
po stronie rodzącej się opozycji demokratycznej. Kościół udzielał
azylu tępionym przez władze artystom. Znamienna była deklaracja
prymasa Wyszyńskiego, że przy ołtarzu jest miejsce dla poetów.
Słonimski szanował prymasa, widząc w nim orędownika wolności
i godności człowieka i narodu. Ksiądz Henryk Szareyko wiercił mi
dziurę w brzuchu, żeby zaprosić Słonimskiego na spotkanie ze
studentami do św. Anny. Pan Antoni był załamany po śmierci żony
i długo się bronił, ale w końcu uległ moim namowom. Spotkanie
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odbyło się w przykościelnej salce. Wyobrażam sobie, ilu tam musiało być esbeków... Zachowałem swoje nagranie na taśmie magnetofonowej. Ja miałem wprowadzenie, potem on czytał wiersze,
odpowiadał na pytania, także o wymowie politycznej. Po spotkaniu
– pamiętam, mróz był wtedy siarczysty, a on w białym kożuchu –
odprowadzałem go przez pustą Warszawę w Aleję Róż. Szliśmy
Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem, zapamiętałem
mijany po drodze rzęsiście oświetlony i wytapetowany Leninami
gmach KC, bo odbywał się właśnie jakiś zjazd PZPR. Słonimski
był małomówny, skupiony, ja próbowałem żartować. „Panie Antoni, pamięta pan, jak Liebert pisze w jednym z listów, że nie poszedł pan na cmentarz za trumną Reymonta: Tolek nie poszedł, bo
jak mi powiedział, nie znosi na pogrzebach widoku tylu księży
naraz”. Słonimski się roześmiał, ale potem spoważniał i powiedział:
„Pewnie na ten dzisiejszy występ w kościele też bym się nie zgodził,
gdyby nie Jurek”.
C: Jak rozwijała się twoja znajomość z siostrą Marią?
S: Spoiwem między nami był Liebert, wciąż obecny w jej
sercu. Liebert to była główna płaszczyzna naszego spotkania.
Z czasem zaprzyjaźniliśmy się. A siostra Maria była prawdziwą
mistrzynią przyjaźni: dochowującą wierności, ale przy tym szczerą aż do bólu. Interesowało ją całe moje życie, moje wybory,
sprawy osobiste. Ja z kolei przywoziłem do niej, do Lasek, wielu
moich znajomych i przyjaciół. Niektórzy z nich, jak Wojciech
Skrodzki, Jan Sochoń czy Teresa Cwalina, pozostali w bliskich
relacjach z siostrą Marią aż do jej śmierci.
C: Czy siostra Maria nie miała nic przeciw publikacji listów
Jerzego Lieberta do niej?
S: Wprost przeciwnie, uzyskałem ogromną pomoc z jej strony i od jej przyjaciół. Zwłaszcza od Zofii Protowej, wdowy po
przedwojennym komendancie warszawskiej zbrojowni, a teścio-
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wej znanego neurologa prof. Ignacego Walda oraz dr Marii Mancewicz. One bardzo mi pomogły w przygotowywaniu listów Lieberta do wydania książkowego.
Drugim spoiwem między nami była „Więź”. Siostra Maria
była wielką patriotką naszego pisma, a będąc zaprzyjaźniona
z prymasem Wyszyńskim i innymi wpływowymi ludźmi Kościoła, pracowała nad stworzeniem bardziej sprzyjającego klimatu
wokół środowiska „Więzi”. Kiedy pisałem teksty o ludziach Lasek,
zwłaszcza tych z pierwszego pokolenia twórców Dzieła Matki
Czackiej, miałem szczęście korzystać z jej informacji i sugestii.
Siostra Maria odegrała ważną, choć cichą rolę w zbliżeniu wielu
ludzi z kręgów intelektualno-artystycznych, którzy byli dalecy od
Kościoła, do Lasek, do religii. Szukającym i zagubionym pokazywała przyjazną, życzliwą twarz Kościoła. To ona matkowała,
podczas ich pobytów w Laskach, Zbigniewowi Herbertowi i Jerzemu Andrzejewskiemu, z anielską cierpliwością znosząc ich
„trunkowość”.
C: Kiedy natrafiłeś na listy Lieberta do siostry Marii, czyli
korespondencyjnej Agnieszki?
S: Najpierw natrafiłem na ich fragmenty, cytowane w „Znaku” przez Irenę Sławińską. To była dla mnie pierwsza jaskółka,
mówiąca, że warto byłoby się tym zająć, że to coś zupełnie
niezwykłego w polskiej epistolografii. Po raz pierwszy zwrócił
na to uwagę, jeszcze pod koniec lat czterdziestych, Jerzy Zawieyski. Otóż w 1948 roku, a więc niedługo po swoim nawróceniu, czytał rękopisy udostępnione mu przez siostrę Marię.
W korespondencji do niej z tamtego czasu wyznaje: „Jestem
pod wielkim wrażeniem tych listów, które mną po prostu
wstrząsnęły. Nie znam ani w polskiej, ani w obcej literaturze
dokumentów tak niezwykłych... Może jedynie listy Chopina
dorównują listom Lieberta”.
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C: A co się stało z listami Agnieszki do Lieberta?
S: Zostały zniszczone przez siostrę Marię, kiedy była już zakonnicą.
C: To wielka strata. Czy rozmawiałeś z nią kiedykolwiek na
ten temat?
S: Tak, ale niestety za mało pytałem. Ona chciała zapewne
zamknąć ten rozdział. Niewątpliwie to była wielka miłość. Ale za
jej życia nie używałem takich określeń... Część rękopisów, które
znalazłem w Laskach, zawdzięczamy w paradoksalny sposób Marii Leszczyńskiej, z którą, jak już mówiłem, Liebert związał się pod
koniec swego krótkiego życia. Otóż, kiedy po śmierci poety w 1931
roku Maria Leszczyńska przeżyła załamanie psychiczne, siostry
franciszkanki wielkodusznie zaproponowały jej schronienie w Laskach. Z czasem powstał jednak jakiś zatarg i pani Leszczyńska
nagle zażądała, aby wydano jej wszystkie rękopisy poety. Przez dwa
dni i dwie noce kilka osób potajemnie sporządziło kopie. Oryginały, które zabrała ze sobą Leszczyńska, spłonęły potem w jej
mieszkaniu podczas Powstania Warszawskiego. Na szczęście zachowały się kopie w Laskach. Maria Leszczyńska została potem
żoną poety Stefana Flukowskiego, związanego z Kwadrygą.
C: Mówiliśmy cały czas o siostrze Marii Gołębiowskiej, a przecież jej rodowe nazwisko brzmiało inaczej. Skąd ta zmiana?
S: W czasie okupacji, po ostrzeżeniach ze strony granatowej
policji, musiała zmienić nazwisko, które zdradzało jej żydowską
tożsamość. Już jako Maria Gołębiowska, wraz z towarzyszącą jej
dobrowolnie siostrą Klarą Jaroszyńską, schroniła się u góralskiej
rodziny w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie przebywała aż do końca wojny. Wszyscy jej krewni, zamieszkali w Polsce, zginęli w warszawskim getcie. Prymas Wyszyński do końca nazywał ją jej
żydowskim imieniem Miriam.
Siostra Maria zmarła I2 grudnia 1984 r., czyli dwa miesiące
po zamordowaniu księdza Popiełuszki. W dniu jej śmierci wra-
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całem do Rzymu ze Strasburga, gdzie z Leszkiem Kołakowskim
i Bohdanem Cywińskim brałem udział w specjalnej sesji Parlamentu Europejskiego poświęconej sprawom Polski. Tego dnia
w Strasburgu panowała wielka mgła, lotnisko było nieczynne,
siedziałem w kawiarni, czekając na wiadomość z lotniska, że
możliwy będzie odlot. To czekanie przedłużało się, nie wiedziałem, że siostra Maria właśnie umiera, a jakoś tak zgadaliśmy się
z Leszkiem Kołakowskim na temat Lasek. I mówiłem mu o niej...
Kiedy wieczorem wróciłem do Rzymu, zastałem już telegram
o jej śmierci.
Nie licząc tamtej najwcześniejszej wizyty w Laskach z roku
1958, bliżej poznałem siostrę Marię dopiero w roku 1963 jako
student zainteresowany Liebertem. Przyjaźniliśmy się więc przeszło dwadzieścia jeden lat. Chciałbym tu przypomnieć jeden
drobiazg, a mianowicie we wrześniu 1978 roku, w dużej mierze
dzięki siostrze Marii, rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Władysława Korniłowicza, jednego z twórców Lasek. Siostra Maria,
która była blisko księdza Korniłowicza, uważała, że to przede
wszystkim on powinien być wyniesiony na ołtarze, nie zaś Matka Czacka, którą skądinąd bardzo szanowała i której sekretarką
była zaraz po swoim nawróceniu i przyjęciu chrztu. Miała taką
intuicję, że ksiądz Korniłowicz mógłby stać się patronem
inteligencji poszukującej, wątpiącej, stojącej jeszcze przed
progiem Kościoła. Tę intuicję podzielał też prymas Wyszyński
i dał jej wyraz, kiedy ostatni raz spotkałem się z nim – na jego
życzenie – w roku 1980, podczas jego ostatniego pobytu w Rzymie.
Pracowałem wtedy w „L’Osservatore Romano”. Między innymi
powiedział mi – jakby zgadując moje myśli, bo przeżywałem czas
rozterek, czy nie wrócić do kraju w związku z tym, co się działo
po Sierpniu: „Cieszę się, że pan jest w «L’Osservatore» i chciałbym,
żeby pan tam pozostał”. Myślę, że prymas cieszył się, że jest tam
ktoś z Warszawy. Tak to wtedy odebrałem. A ja zagadnąłem
kardynała: „Księże prymasie, a co z procesem beatyfikacyjnym
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ojca Korniłowicza”. Pamiętam jak dziś krótką zdecydowaną odpowiedź: „Teraz, kiedy papieżem jest Polak, pójdzie jak po maśle”.
Po maśle nie poszło, różni inni ludzie zostali tymczasem beatyfikowani, kanonizowani. Może Laski za mało się starały, choć
pamiętam częste przyjazdy do Rzymu matki Almy Skrzydlewskiej
i jej optymizm w tej sprawie.
W roku 2009 odbywał się jubileusz Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Podczas poczęstunku w klasztorze na Piwnej spytałem prymasa Glempa, jak to teraz będzie
z tą beatyfikacją. Ciekawa była jego reakcja: „To pan też myśli tak,
jak prymas Wyszyński?”... W beatyfikacji księdza Władysława
Korniłowicza wielkie symboliczne znaczenie społeczne. Nie
mamy w polskim Kościele takich patronów inteligenckich.

BEZ AUREOLI
12 maja br. mija 10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej –
kobiety, która swoją postawą pokazała, co znaczy prawdziwa
miłość do człowieka w sytuacji zagrożenia jego życia, a chodziło o ratowanie dzieci pochodzenia żydowskiego w czasie II wojny światowej. W konspiracji uratowała ona wiele ludzkich istnień. W Instytucie Yad Vashem w Izraelu ludzką solidarność
upamiętniają drzewka posadzone ku czci Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata. Symbolizują one ludzi zaangażowanych w ratowanie Żydów, wśród których znajduje się wielu Polaków, między innymi Irena Sendlerowa.
redakcja
Ks. Zygmunt Podlejski

Irena Sendlerowa
1910–2008*

Irena Stanisława Krzyżanowska była warszawianką z krwi
i kości. Przyszła na świat 15 lutego 1910 roku, gdy Warszawa
była pod zaborem rosyjskim i od lat marzyła o wolności. Miasto miało za sobą dwa krwawe powstania przeciwko zaborcy,
nie licząc wydarzeń o mniejszym zakresie, w których ginęli i z
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których powodu byli skazywani na Sybir najlepsi jego synowie
i córki.
Ojcem Ireny był Stanisław Krzyżanowski, lekarz i społecznik,
nazwany przez córkę otwockim doktorem Judymem. Pan Stanisław leczył wszystkich, niezależnie od ich narodowości, przekonań politycznych czy religijnych. Od biednych nie pobierał honorarium, lecz dawał im zwykle trochę pieniędzy na lekarstwa.
Był na wskroś dobrym i uczciwym człowiekiem. Przekazał córce,
którą uwielbiał, dwie zasadnicze prawdy: ludzie dzielą się na
dobrych i złych oraz tonącemu zawsze trzeba podać pomocną
dłoń. Jego żoną była Janina z domu Grzybowska, niewiasta nad
wyraz dzielna, dumna i wrażliwa. Oboje byli zainfekowani tradycjami polskiej demokratycznej lewicy. A lewica zawsze była
w mniejszej lub większej opozycji do Pana Boga i Kościoła. Bywało, że jej głównym, a nawet jedynym zajęciem była krytyka
Kościoła, co pozostało wielu socjalistom po dziś dzień. Stanisław
Krzyżanowski należał do PPS-u i brał udział w rewolucji 1905
roku. Jego stosunek do religii był indyferentny, co przejęła jego
wspaniała córka. Powiedziała później, że rodzice byli ludźmi
wierzącymi, ale niepraktykującymi.
Irena spędziła dzieciństwo w Otwocku, bo była wątłego zdrowia. Męczył ją koklusz. Tymczasem Otwock uchodził za zaplecze
uzdrowiskowe Warszawy. Ojciec Ireny był lekarzem w sanatorium, które należało do Krzyżanowskich. Irena odwiedzała też
często dziadków w Tarczynie, małym miasteczku koło Piaseczna.
Od dzieciństwa spotykała się z biedą i nędzą, zwłaszcza wśród
Żydów. Ojciec mówił, że tego nie można tolerować. Należało coś
zrobić, żeby zapanowała sprawiedliwość społeczna. Córka chłonęła jego słowa jak gąbka. Pod koniec wojny, w 1917 roku, doktor
Krzyżanowski zaraził się tyfusem plamistym i zmarł. Nie doczekał się wolnej Polski. Pani Janina zabrała córkę i przeniosła się
do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie mieszkał jej brat Ksawery Grzybowski.
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W Piotrkowie Trybunalskim Irena uczęszczała do Gimnazjum Heleny Trzcińskiej, wybitnej działaczki społecznej i nauczycielki z prawdziwego zdarzenia. W szkole pani Trzcińskiej panował zdrowy duch patriotyzmu. Polska po przeszło stu dwudziestu
latach odzyskała niepodległość. Miłość do odzyskanej, wolnej
ojczyzny była zasadniczą siłą nośną dla Polaków. Irena żałowała,
że ojciec tej chwili nie doczekał. Wstąpiła do harcerstwa, gdzie
poznała swego przyszłego męża, Mieczysława Sendlera. Oboje
byli młodzi, pełni zapału i ideałów.
Katechetą w piotrkowskim gimnazjum był ks. Wiktor Potrzebski, wielki patriota, człowiek o szerokich horyzontach umysłowych i niestrudzony społecznik. W czasie kampanii wrześniowej bronił Grodna, a poległ w 1944 roku w powstaniu
warszawskim. Na razie głosił gimnazjalistom Dobrą Nowinę.
Irena Krzyżanowska przyznawała się do agnostycyzmu, ale uważnie słuchała wykładów swego katechety i różne nieagnostyczne
myśli krążyły po jej młodej, zapalonej głowie. Po maturze przeniosła się razem z Sendlerem do Warszawy, gdzie rozpoczęła
studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
choć marzyła o medycynie.
W 1931 roku odbył się ślub Ireny z Mieczysławem, który
ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim.
Młoda para tryskała szczęściem i energią twórczą. Irena Sendlerowa zaangażowała się wtedy w pracę w pomocy społecznej w Sekcji Pomocy Matce i Dziecku przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej. Była, po ojcu, urodzoną działaczką socjalną.
Pomagała często matkom i dzieciom żydowskim, bo bieda wśród
proletariatu żydowskiego była powszechna.
W 1939 roku Niemcy najechali i zagarnęli Polskę. Podzielili
się łupem z Rosją Sowiecką. Okupanci pokazali się od najgorszej
strony. Jedni i drudzy prześladowali Polaków, mordowali ich,
zamykali w obozach i wywozili na zachód i wschód. Mieczysław
Sendler dostał się do niewoli i przebywał w niemieckim oflagu
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(w obozie jenieckim) w Woldenbergu. Małżonkowie nigdy więcej się już nie zobaczyli. Zaczęła się długa noc okupacyjna. Polska
cierpiała, ale nie przestała walczyć. Z rozkazu gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera pod koniec 1940 roku
powstało getto warszawskie, czyli dzielnica żydowska otoczona
murem, drutami kolczastymi i wieżami strażniczymi. Warunki
w getcie były przerażające.
Irena Sendlerowa pracowała nadal w ośrodku pomocy społecznej w Warszawie. Miała przepustkę do getta. Na jego terenie nosiła opaskę z gwiazdą Dawida na znak solidarności z ludnością żydowską. Poza tym nie chciała wokół swojej osoby robić
zamieszania. Polskie władze działające w Londynie
utworzyły w grudniu 1942 roku tajną Radę Pomocy Żydom, zwaną w skrócie Żegotą. Irena Sendlerowa została z jej ramienia szefową wydziału dziecięcego. Równocześnie współpracowała z polską organizacją społeczną, działającą pod niemieckim nadzorem,
miała więc okazję do przemycania dzieci żydowskich z getta na
stronę aryjską. Zaczęła ratować dzieci żydowskie na wielką skalę,
szukając przybranych rodziców, umieszczając je w domach dziecka i u sióstr zakonnych w Warszawie i poza stolicą. Jedną z jej
najbliższych współpracownic była s. Matylda Getter, naczelna przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi, która przyjmowała każde przemycone dziecko
i umieszczała je w sierocińcach prowadzonych przez siostry franciszkanki w Warszawie, Białołęce, Aninie, Chotomowie i Płudach.
Proboszczowie wydawali fałszywe metryki chrztu. Cała akcja funkcjonowała stosunkowo dobrze, choć każdy z jej uczestników ryzykował życiem. Rząd londyński wspierał finansowo organizację
Żegota, ale główny ciężar utrzymania ukrywanych dzieci żydowskich spoczywał na Irenie Sendlerowej i jej współpracownikach.
Działała ona pod pseudonimem Siostra Jolanta.
W 1943 roku doszło do zdekonspirowania organizacji. Irena
Sendlerowa została aresztowana przez gestapo, była torturowana
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i skazano ją na śmierć. Nikogo ani niczego nie zdradziła. Żegota
uratowała ją przed egzekucją, przekupując niemieckich strażników. Jej nazwisko figurowało także na czarnej liście kontrwywiadu Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie określano ją jako zdecydowaną komunistkę. Kontrwywiadowcy widzieli upiory tam, gdzie
ich nie było. Bywa, że komuś bardziej potrzebny jest wróg niż
przyjaciel. Pani Irena musiała zejść do podziemia okupacyjnego,
gdzie dalej pracowała, ratując żydowskie dzieci. Uratowała ich
około dwóch i pół tysiąca. Gdy w 1944 roku zmarła jej matka,
nie mogła jej towarzyszyć w ostatniej drodze. Musiała się ukrywać pod obcym nazwiskiem: Klara Dąbrowska.
Wojna się skończyła, ale Polska wpadła z deszczu pod rynnę.
Pani Irena podjęła przerwaną przez wojnę pracę na rzecz dzieci,
współorganizowała domy sierot, powołała do życia Ośrodek
Opieki nad Matką i Dzieckiem, pomagała rodzinom zagrożonym
i bezrobotnym. Opiekowała się tak zwanymi Gruzinkami, czyli
prostytutkami, które sprzedawały swe ciała w warszawskich gruzach. Wyszła za mąż za Stefana Zgrzembskiego, prawnika, który
został nauczycielem historii w szkole. Poznali się w konspiracyjnej Żegocie, gdzie pracował pod pseudonimem Adam. Miał tak
klasyczny wygląd semicki, że nie mógł się w Warszawie publicznie pokazywać. Irena miała z nim córkę Janinę i syna Adama.
Jej przeszłością i aktualną działalnością zainteresował się komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. W czasie okupacji współpracowała z Armią Krajową, co w oczach nowych mocodawców
było przestępstwem. Została aresztowana i potraktowana jak
przed zaledwie kilkoma laty przez hitlerowskie gestapo. Zarzucano jej szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych i Anglii.
Bezpieka każdego, kogo chciała się pozbyć, oskarżała o szpiegostwo. W więzieniu Irena straciła dziecko. Przyszło na świat zbyt
wcześnie i zmarło. Potem została zwolniona. Zapomniano o jej
bohaterskiej postawie i działalności w czasie okupacji. Sama
zresztą wycofała się z życia publicznego, bo przeżyła zbyt wiele
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gorzkich rozczarowań. Gdy świat zachwycał się Oskarem Schindlerem, zapomniano o wspaniałej, konsekwentnej, heroicznej
polskiej kobiecie, która poświęciła w życiu praktycznie wszystko,
żeby ratować żydowskie dzieci. Wyrosła na glebie tradycyjnego
socjalizmu. Po wojnie była członkiem PZPR, ale po rozruchach
marcowych 1968 roku oficjalnie wystąpiła z partii i zerwała z ideologią socjalizmu w wydaniu moskiewskim. W wieku sześćdziesięciu lat przeszła na głodową emeryturę. Dorabiała trochę w bibliotece szkolnej. Na tym mogła się jej fascynująca historia
zakończyć, ale stało się inaczej.
Ludzie nie mogą zaglądać Panu Bogu w karty, dlatego mówią
często o losie, zbiegu okoliczności, zdeterminowaniu czy przypadku. Myślą wtedy, że udało im się cokolwiek wytłumaczyć.
U Pana Boga wszystkie te pojęcia tracą znaczenie, bo u Niego
przypadków nie ma.
W 1999 roku amerykański nauczyciel Norman Conard
z Uniontown w stanie Kansas zaproponował swoim uczniom
wystawienie sztuki teatralnej „Życie w słoiku”. Tytuł sztuki
wziął się od słoika, w którym zachowały się w Warszawie informacje o żydowskich dzieciach, ich rodzicach i nowych nazwiskach, jakie przybrały te dzieci, żeby przeżyć. To właśnie
Irena Sendlerowa prowadziła ten tajny urząd stanu cywilnego
w szklanym słoiku po konfiturach i zakopywała go w ogrodzie
przy domu na Woli, w którym w czasie okupacji mieszkała.
Sendlerowa nie chciała, żeby dzieci zapomniały, kim są. Te,
które przeżyły wojnę, mogły się dowiedzieć prawdy o sobie i swoim pochodzeniu.
Szkolne przedstawienie oparte na faktach z życia Ireny Sendlerowej miało ogromne powodzenie w Stanach Zjednoczonych,
a potem w Polsce. Było grane w sumie ponad dwieście razy.
Dzięki telewizji zdobyło duży rozgłos i w ten sposób imię i nazwisko warszawskiej bohaterki stało się znane na całym świecie.
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Posypały się odznaczenia: Order Orła Białego, oraz Krzyże Odrodzenia Polski: Komandorski i Komandorski z Gwiazdą.
Prezydent Lech Kaczyński zgłosił kandydaturę Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla. 14 marca 2007 roku Senat
Rzeczypospolitej podjął uchwałę, która uhonorowała panią Irenę
następującymi słowami: „Senat Rzeczypospolitej Polski składa
hołd 97-letniej Irenie Sendlerowej, żyjącej dziś w Warszawie oraz
nieżyjącym i żyjącym członkom podziemnej Rady Pomocy Żydom «Żegota» i osobom ratującym Żydów w okupowanej Polsce.
Zespół kierowany przez Irenę Sendlerową, dziś już w większości
nieżyjących osób świeckich i duchownych, przyczynił się w sposób decydujący do uratowania życia co najmniej 2500 dzieci
skazanych na zagładę”. W tym samym roku pani Sendlerowa
otrzymała od dzieci Order Uśmiechu. Powiedziała później, że
najbardziej dumna jest z listu Ojca Świętego Jana Pawła II, tytułu Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata i Orderu Uśmiechu.
Były jeszcze inne wyróżnienia, tytuły honorowe i ordery. Ukazała się jej biografia pióra Anny Mieszkowskiej, wreszcie powstał
film fabularny, który zrobili Amerykanie. Wyreżyserował go John
Kent Harrison, a rolę Ireny Sendlerowej zagrała aktorka nowozelandzka Anna Paquin. Szkoda, że Polacy nie zrobili tego filmu.
Władza ludowa nie pozwoliła Irenie wyjechać do Izraela, żeby
w Yad Vashem mogła zasadzić swoje drzewko Sprawiedliwej
Wśród Narodów Świata.
Jan Tomasz Gross, który nie lubi Polaków i chyba niezbyt lubi
też prawdę, choć się zaklina, że kocha ją ponad wszystko, powiedział, że „to, co robiła Sendlerowa, to mord rytualny na żydowskich dzieciach”. Ciekawe, co zrobiłby dla dzieci żydowskich,
gdyby urodził się dwadzieścia lat wcześniej.
Pani Irena była do końca swoich dni osobą pogodną, uśmiechniętą, życzliwą światu i ludziom. Spędziła ostatnie sześć lat swego długiego życia w domu prowincjalnym bonifratrów w Warszawie. Miała wiele czasu, żeby podumać nad przeszłością,

102

BEZ AUREOLI

dziwnym zbiegiem okoliczności i przyszłością eschatologiczną.
W tym wieku każdy człowiek myśli o ostatecznym sensie i celu
życia. Takie myślenie jest przeważnie modlitwą. Irena Sendlerowa zmarła 12 maja 2008 roku o godzinie 8.40 w szpitalu przy ul.
Płockiej. Jej doczesne szczątki złożono uroczyście na cmentarzu
Powązkowskim 15 maja 2008 roku. Pogrzeb był wielką manifestacją solidarności i miłości.
* Za: ks. Zygmunt Podlejski, Bez aureoli III, DEHON – Wydawnictwo Księży
Sercanów, Kraków 2011, s. 224–231.

P.S.
Księdzu Zygmuntowi Podlejskiemu, Autorowi cyklu „Bez
aureoli”, z okazji Jego 85. rocznicy urodzin redakcja „Lasek” składa serdeczne podziękowania za wieloletnią
współpracę i życzenia wszelkiego dobra, Bożej Opieki
i weny twórczej w dalszej pracy duszpasterskiej i pisarskiej.
Szczęść Boże

W OBLICZU POJEDNANIA
ks. Alfons Skowronek

Przebaczać – ale jak?*

N

Przebaczać – ale jak?

ie ma międzyludzkiej relacji bez przebaczenia. Nie jestem
w stanie współżyć z ludźmi bez rezygnacji z chęci kontrnatarcia, z aktu zemsty, z żądania ze strony winnego zadośćuczynienia i upokorzenia tego, który mnie obraził i zranił lub ostatecznie pozostaje moim dłużnikiem. Ale przebaczyć – jak się to
robi? Napotkaliśmy już pewnie niejedego, który chciał wybaczyć,
lecz zauważył, że nie może przejść do porządku nad doznanym
określonym urazem. Czy do aktu przebaczenia można się zmobilizować, czy też stanowi on dar, czyli łaskę? Nie musi tu wcale
zachodzić żadna alternatywa. Jeżeli nawet umiejętność przebaczenia nie jest po prostu apelem skierowanym do dobrej woli,
przykazaniem do spełnienia, lecz darem darmo danym, wówczas
i tak będę musiał dołożyć cegiełkę z mojej strony.
W jednej ze swych „Opowieści Chasydów” Marcin Buber
opowiada o pewnym rabinie, który w święto pojednania zwlekał
z rozpoczęciem modłów, ponieważ w synagodze natrafił na człowieka, który płakał. Zapytany, mężczyzna jął opowiadać o swoim
nieszczęściu, oskarżając Boga, że zabrał mu małżonkę, że jego
dom doszczętnie się spalił, a w nim spłonął także ulubiony jego
modlitewnik – to wszystko za wiele jak na jednego; tego wszystkiego on Bogu nie może wybaczyć. Rabbi każe poszukać modlitewnika, który jest podobny do spalonego, wręcza go w darze
pogorzelcowi i pyta: „Czy teraz Mu wybaczasz?”. Mężczyzna od-
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powiada: „Tak, teraz wybaczam Mu”. I wtedy rabin podchodzi do
pulpitu i wygłasza wielką modlitwę pojednania.
Uroczysta modlitwa pozostaje pustym rytem, jak długo jest
wśród nas ktoś niepojednany – wielu, nie tylko Hiob, chowa w zanadrzu jakąś drzazgę, skargę przeciwko Bogu. Rabin bierze ją
poważnie, miast wybuchnąć płomiennym przeciwko niej gniewem. Maleńki upominek, śmieszny w zestawieniu z poniesionymi stratami, w duszy zapiekłej ofiary otwiera szczelinę jakiegoś
okienka. Jest to znak. Ktoś widział i usłyszał! To wystarcza do
nawrócenia, wybaczenia.
Ażeby w stylu chrześcijańskim, to znaczy zbawczo, wyzwalająco i uzdrawiająco móc mówić o przebaczeniu i odpuszczeniu
– zamiast po prostu przyciągać śrubę etycznych żądań – powinno się znać duchowe procesy sterujące ku przebaczeniu. O co
więc najpierw chodzi? Czy jest wina, która ma być odpuszczona?
Ukazać to można na modelowym przykładzie małżeństwa, zastępczo niejako dla wszystkich innych międzyludzkich relacji;
małżeństwo to przecież nic innego wielka szkoła permanentnego
przebaczania i rozwiązywania problemu winy.
Oto stajemy wobec naruszenia własnych oczekiwań i życzeń
– ze strony partnera, który jest inny niż sądziłem. Wiele małżeństw rozpada się w zderzeniu z poważną niespójnością dwu
stylów życia, na skutek doznanego rozczarowania i konieczności
rezygnacji z umiłowanych wyobrażeń, których to stanów zapalnych wytrzymują. Zranienie odczucia życia łatwo bierze się za
złe partnerowi, jako stan przez niego zawiniony, a który to partner sam przecież liczyć się musi ze swoim własnym życiem i tak
po prostu nie potrafi wyjść z siebie samego. – Oto są naruszenia
poczucia władzy, które należy do życia. Partner zbliża się do mnie
na odległość zbyt małą. odbiera mi możność dysponowania rzeczami życiowo ważnymi, pozbawia mnie prawa do decydowania,
które przesądza o randze wolności mojego człowieczeństwa i mojej osobowości. I wreszcie urazy na polu własnego poczucia war-
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tości, które cechuje wiele licznych zmagań o władzę między mężczyzną i kobietą, również i w małżeńskich wiarołomstwach
i historiach niewierności. „Oszukany” partner czuje się dotkliwie
ugodzony i zraniony już choćby dlatego, że – Bogu ducha winny
– sam niczego nie zauważył, czuje się więc pomniejszony, niegodny więcej ani miłości, ani pożądania.
Te i podobne urazy bywają rozpracowywane w procesie dłuższym lub krótszym, tak że na końcu jawi się lojalne przebaczenie.
Sytuacja podobna jest do stanu gruntownego zasmucenia: coś
trzeba z rąk wypuścić, z jakąś iluzją należy się pożegnać,
zbudowana i zaakceptowana musi być zgoła nowa relacja.
Pierwszym krokiem będzie zapewne nieokiełznany gniew,
wściekłość na tego, który wyrządził mi krzywdę. Stłumienie i zatajenie tego rodzaju furii, ewentualnie z motywów „chrześcijańskich”, może okazać się szkodliwe. Chodzi tu raczej o całkiem
naturalną reakcję chroniącą „Ja” przed inwazją depresji, a stwarzającą jednocześnie dystans wobec drugiego.
Następnym krokiem może być pogrążenie się w smutku,
płacz, w którym dany uraz dociera do mnie bez reszty, a ja świadomie skonfrontowany zostaję z realiami. Stopień mojego zranienia mógłbym przecież zacząć minimalizować i bagatelizować,
a nawet mu „zaprzeczyć” – to jednak prześlizgiwałoby się gładko
obok prawdy. Pomniejszenie mojego poczucia wartości ma być
znoszone i donoszone. Partner mógł mnie ugodzić, jestem zatem
od niego słabsza podatna na zadawanie ran, wyszłam na tym źle.
Krok trzeci będzie polegał na ostrożnym, nieomal po omacku
posuwającym się zbliżaniu się do siebie, kiedy relacja zawiązywać
zacznie się od nowa. Pytanie brzmi: Jak mamy się do siebie teraz?
Jak wygląda nasza przyszłość Czy zdobędę się na to, by żyć z tobą,
który potraktowałeś mnie jako istotę słabszą? W grę wchodzi
poważna praca nad fundamentalną rekonstrukcją wspólnego
życia; nic by tutaj nie pomogło oszczędzanie siebie i darowanie
sobie czegokolwiek. Wszystko toczyć się musi uczciwie, przebie-
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gać może nawet twardo z pomocą słów lub bez słów. Wytrzymanie próby i otwarta walka opłaci się.
Krok czwarty nazwać można właściwym aktem przebaczenia;
nie da się tutaj zrobić nic przy zaangażowaniu samej tylko woli;
małżonkowie stają tu w obliczu daru harmonii, ufności w nowy
początek, przy założeniu, że pierwsze kroki przemierzone zostały w sposób lojalny i otwarty. Łaska przyjęcia na nowo i umiejętność wzajemnego zaakceptowania się, łaska schronienia na linii
relacji Ja i Ty staje się w tym finalnym akcie rzeczywistością
wyczuwalną wręcz fizycznie. Dokonało się na tym etapie przeistoczenie: dwoje ludzi zyskało ostrzejszy sposób widzenia rzeczy,
również na odcinku współżycia z sobą. Przeszli przez ogień bólu
i zostali przemienieni.
Przebaczenie, w ten sposób potraktowane poważnie, nie ma
nic wspólnego z zapomnieniem, które samo w sobie nie sprowadziłoby wyzwolenia i nie spowodowałoby żadnej zmiany; w rachubę nie wchodzi także kategoria upokarzającej drugiego „wielkoduszności”, niczego nie wskórałaby tu też nadęta moralna
przewaga, która konflikt może jedynie przedłużyć. Również niczego nie wniosłaby działająca jak wyrzut postawa „poddania się
cierpieniu”, które to obolałe cierpiętnictwo drugiego rozjuszyć
potrafi do krwi; tego typu „wspaniałomyślne” nastawienie wcześniej czy później rozszyfrowane zostanie jako subtelniejsza forma
zakamuflowanej strategii i taktyki walki. Doznany uraz musi być
przeżyty i przecierpiany we wszystkich rejestrach swej amplitudy,
nic nie może tutaj być przełknięte – ze strachu lub nieuczciwości,
niezdolności do gniewu i do walki. Dopiero po wytrwaniu w walce, spływa na Jakuba błogosławieństwo anioła (Rdz 32).
Nigdy nie dopracujemy się żadnego właściwego pojęcia o zbawieniu, jeżeli nie zrozumiemy umożliwiającego życie rozwierającego przyszłość przebaczenia wśród partnerów. Nie możemy
prosić o odpuszczenie naszej winy, gdy nie wiemy, jak przebiega proces przebaczenia winy i jak przemienia mnie i ciebie.
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Naszą refleksję na tym etapie niech zamknie medytacja modlitewna:
Tylko te drzwi,
które na oścież otwarliśmy drugim,
będą otwarte i nam.
Tylko ten chleb,
który podaliśmy do pożywania drugim,
nasyci i nas.
Tylko ta woda,
którą do picia podaliśmy drugim,
ugasi i nasze pragnienie.
Tylko ten chory,
którego odwiedziliśmy,
pozbawi nas naszej samotności.
Tylko to słowo,
które było pomocą dla drugich,
pocieszy i nas.
Tylko ta ręka,
którą wyciągaliśmy do drugich,
pojedna i nas.
Tylko ta uczciwość,
z którą zbliżaliśmy się do drugich,
wyzwoli i nas.
Tylko ta przyjaźń,
którą żywiliśmy do drugich,
będzie nośnym przęsłem i naszego życia.
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Tylko ta nadzieja,
którą wzniecaliśmy u drugich,
pozwoli i nam uczestniczyć w życiu.
Tylko ta wolność,
którą umożliwiliśmy drugim,
wybawi i nas.
(Ze zbioru: 365 x Gottes Wort, Wien 1994, 15)
Za: ks. Alfons Skowronek, Sakrament Pojednania, Włocławek 1995, s. 59–66.

Z okazji jubileuszu 90.1ecia (26.01.1928) urodzin życzymy Dostojnemu Jubilatowi zdrowia i Bożego Błogosławieństwa, a także wiele pogodnych chwil w Domu
Seniora w Łomiankach-Kiełpinie, gdzie obecnie przebywa.
Cieszymy się, że możemy wciąż liczyć na redakcyjną współpracę.
Razem z jubileuszowymi życzeniami zapewniamy o modlitwie całej wspólnoty Lasek we wszystkich intencjach,
jakie nosi Ksiądz w swoim sercu.
Szczęść Boże
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Poniżej drukujemy fragment przesłania Isabelle Perrin do
członków i sympatyków międzynarodowego ruchu humanitarnego „ATD Czwarty Świat” (fr. ATD Quart Monde), powołanego z myślą o najbiedniejszych.
Współtwórcą tego ruchu jest ksiądz Józef Wrzesiński
(12.02.1917–14.02.1987). W ubiegłym roku minęła setna rocznica urodzin oraz trzydziesta rocznica jego śmierci.
Ksiądz Józef Wrzesiński, który zmarł wkrótce po wygłoszeniu
tego apelu, znany jest we Francji i na świecie jako ojciec Joseph
WRESINSKI. Jako niemowlę znaleziony na śmietniku. Ojciec
jego był Polakiem, a matka Hiszpanką. Istnieje biografia i poświęcony mu film, także w języku polskim.
Oddział polski Ruchu ATD Quart Monde ma siedzibę
w Warszawie. Ściągnęła ich do Polski TERELIZA BRAUN, absolwentka KUL, siostra prof. Marii Braun-Gałkowskiej i Kazimierza Brauna z Bostonu. Ciekawostka: Pani Alvine de Vos,
delegatka generalna ruchu ATD [poprzedniczka Pani Isabelle
Perrin] oraz Zofia Morawska z Lasek zostały wyróżnione w roku
1991 w Pałacu Arcybiskupim w Strasburgu Medalem im. Alberta Schweitzera ufundowanym przez szwajcarski „GOETHE Institut”. Laudację wygłosiła wówczas i w imieniu Pani Zofii Morawskiej oraz Lasek Medal odebrała siostra Maria Krystyna
Rottenberg FSK.
Przesłanie Isabelle Perrin może stanowić także dla nas inspirację do zainteresowania się najbiedniejszymi z biednych
w Polsce, którym można pomóc, jednając ze sobą sprawiedliwość i miłość.
Redakcja
Isabelle Perrin

Sprawiedliwość i miłość – nareszcie pojednane
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Isabelle Perrin*1
Isabelle Perrin

Sprawiedliwość i miłość – nareszcie pojednane
Jaki jest sens życia, jeśli obok nas inni umierają z obojętności?
Jaki jest sens życia, jeśli dzieci przestają marzyć mówiąc: ja
już nie marzę, to bezużyteczne, wiem, że i tak to się nie stanie!
Jaki jest sens życia, kiedy młodzi ludzie są wykluczani z programów socjalnych i edukacyjnych, gdyż budzą strach, gdyż nikt
nie oczekuje od nich ani od ich rodzin nic dobrego!
Jaki jest sens życia, kiedy ci, którzy walczą o sprawiedliwość,
mówią w imieniu ubogich, chociaż ich nigdy nie spotykają!
I jaki jest sens życia ojca Józefa Wrzesińskiego, tego dziecka
urodzonego w nędzy, który, gdy dorósł, zgromadził nas w dniu
17 października 1987 roku, dokładnie trzydzieści lat temu!
Dając świadectwo w imieniu milionów dzieci, kobiet, ojców,
którzy zginęli z nędzy i głodu, w imieniu tych biedaków wszech
czasów i dzisiejszych „uchodzących z miejsca na miejsce”, pogardzanych i wykluczanych. To oni nas porwali, porywają nas i dziś
do działania, aby świat odnalazł znów „swój sens”.
Śladami ojca Józefa Wrzesińskiego, kobiety, mężczyźni, dzieci
i młodzież, wszędzie na całym świecie – tak jak my dzisiaj –
odrzucamy poczucie winy, odrzucamy fatalizm [fatalité] nieodwołalność losu, nędzy i marnotrawienia ich ludzkiej inteligencji. Oni mają odwagę organizować spotkania z tymi, którzy nie
należą do ich świata, którzy nie chodzą do tych samych szkół i nie
mają tego samego poziomu wychowania. Spotkania serc, rąk,
inteligencji. Spotkania uważane dotąd za niemożliwe, tych, którzy
*1Delegatka Generalna Międzynarodowego Ruchu: ATD Quart Monde „Pomoc Czwartemu Światu”, [t. j. najbiedniejszym z biednych w krajach bogatych],
Tłum. z francuskiego s. Maria Krystyna Rottenberg FSK za: Cf Lettre aux Amis
du Monde. FORUM du Refus de la Misère, grudzień 2017.
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giną od poczucia bezużyteczności z tymi, którzy mają wciąż za
dużo pracy. Spotkania najpokorniejszych z pokornych z wysoko
postawionymi na świecie.
Razem, inspirując takie niespodziewane spotkania odkrywają poczucie dumy z tego, że przynależą do tego samego „rodzaju
ludzkiego”, zdolnego do wprowadzania niespodziewanych dotąd
zmian, niosący nadzieję na świat uwolniony od nędzy. Rozsiewają nadzieję na nowe spotkania.
Odpowiadają w ten sposób na wezwanie ojca Józefa Wrzesińskiego, który wieczorem w dniu 17 października 1987 roku pytał:
„A wy, czy będziecie inicjatorami tej drogi nowej, gdzie sprawiedliwość zwycięża nad zyskiem i wyzyskiem, pokój nad wojną,
sprawiedliwość i miłość są wreszcie pojednane”?
Tak, do nas wszystkich apel, byśmy mieli odwagę kontynuować takie spotkania w dniu 17 października i codziennie.

Z EKUMENICZNEGO ARCHIWUM
Poniżej publikujemy opracowanie Grzegorza Polaka, zachowane w archiwum „Joannicum” i podane za: Joanna Lossow
FSK, ze zbioru „Pisma rozproszone”.
Jest to opis nabożeństwa ekumenicznego z 1995 roku.
redakcja
Grzegorz Polak, oprac.

Ekumeniczne Nabożeństwo Pojednania w kościele
św. Marcina w Warszawie w 50. rocznicę
zakończenia II wojny światowej
Ekumeniczne Nabożeństwo Pojednania

(...) W tym wstrząsającym w swojej wymowie nabożeństwie
uczestniczyli niemieccy chrześcijanie z ekumenicznej akcji „Drogi Pojednania”. Oprócz katolickiego biskupa z Moguncji, przybył
książę Albrecht zu Castell-Castell, ewangelik z Bawarii i ks. Friedrich Aschoff, proboszcz parafii ewangelickiej z Kaufering. Celem tej ekumenicznej inicjatywy, w której uczestniczą wspólnie
katolicy i ewangelicy niemieccy, jest budowanie pojednania z narodami pokrzywdzonymi przez Niemców. Służą temu pielgrzymki do miejsc szczególnie ciężko doświadczonych w drugiej wojnie
światowej. Członkowie akcji „Drogi Pojednania” odwiedzili już
ponad 30 polskich miejscowości, a nabożeństwo pojednania w kościele św. Marcina było kolejnym spotkaniem modlitewnym,
podczas którego prosili o przebaczenie za popełnione przez
Niemców winy.
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Mszę św. w intencji jedności chrześcijan i pojednania między
narodem polskim i niemieckim koncelebrowali: bp. senior Władysław Miziołek, bp Franciskus Aisenbach i ks. dr Andrzej Gałka, rektor kościoła św. Marcina, gospodarz uroczystości. W nabożeństwie uczestniczyli również emerytowany biskup Kościoła
ewangelicko-augsburskiego ks. Janusz Narzyński, biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego ks. Zdzisław Tranda, duchowni
luterańscy ks. proboszcz Włodzimierz Nast i ks. dyrektor Jan
Hause, duchowni z Kościoła ewangelicko-metodystycznego – ks.
prof. Witold Benedyktowicz, honorowy prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej i ks. rektor Adam Kleszczyński.
Witając gości z Niemiec, ks. rektor Gałka powiedział, że przyświeca im myśl, aby nie tylko nie zapomnieć o przeszłości, lecz
także stworzyć – przez akt pokuty – podwaliny do normalnego
współżycia narodów dzisiaj i w przyszłości, bez żadnych obciążeń.
Na początku Mszy św. biskup z Moguncji modlił się następującymi słowami: „Przybyliśmy z Niemiec w 50. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej, aby prosić o przebaczenie za całe
zło, niesprawiedliwość, wyrządzone narodowi polskiemu. Za
wszystkich Niemców pragnę prosić Boga o przebaczenie. Panie,
Święty Boże, Stwórco i Sędzio Świata i Narodów. Wyznajemy Ci
winę naszego narodu w obecności tych, którym my i nasi ojcowie
wyrządzili tak straszliwą krzywdę. Ty obdarowałeś nas swoimi
darami, my jednak byliśmy dumni i chcieliśmy być lepsi, niż inne
narody. Chcieliśmy je podbić i rzucić pod nasze stopy. Chcieliśmy
zawojować świat i sami sobie oddawać chwałę, zamiast szukać
Ciebie i sławić chwałę Twego Imienia w naszych bliźnich. Nasz
naród dał się zaślepić i poszedł za fałszywym przywódcą. Uginamy się pod ciężarem naszej winy. Zmarłych, ofiary i winowajców
polecamy Tobie i prosimy Cię: zmiłuj się nad nami i przebacz
grzechy naszego narodu. Panie, klękamy przed Tobą z naszą
modlitwą i pokładamy ufność nie w naszej sprawiedliwości, lecz
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w Twoim wielkim miłosierdziu. Obdarz nas Duchem przemiany
i pomóż nam kroczyć ku pojednaniu i pokojowi. Amen.
W zastępstwie wszystkich Niemców proszę Waszą Ekscelencję, reprezentanta narodu polskiego o przebaczenie nam” – zakończył bp Eisenbach.
Biskup Władysław Miziołek odpowiedział następująco: „W imieniu własnym i wszystkich tych, w których imieniu mogę to zrobić,
przyjmuję Waszą prośbę o przebaczenie w Imię Jezusa Chrystusa. Wzajemnie w imieniu tutaj obecnych, w imieniu polskich
chrześcijan katolików, a szczególnie w imieniu tych, którzy w czasie krwawej wojny, w czasie nienawiści, wyrządzili krzywdę komuś – grupie czy narodowi niemieckiemu – również proszę
o przebaczenie”.
Po tych słowach biskupi – polski i niemiecki – wymienili między sobą pocałunek pokoju. Kazanie wygłosił proboszcz ewangelickiej parafii w Kaufering, ks. Friedrich Aschoff, który powiedział
m. in., że w akcji „Drogi Pojednania”, zainicjowanej w związku z 50.
rocznicą drugiej wojny światowej, uczestniczy ponad tysiąc niemieckich katolików i ewangelików. Odwiedzają oni te miejsca w Polsce, gdzie Niemcy wyrządzili najwięcej krzywd i proszą Polaków
o przebaczenie. W tym czasie, kiedy odbywało się nabożeństwo
w kościele św. Marcina, ponad stu członków akcji modliło się
i pościło na terenie byłego obozu w Oświęcimiu. Akcja „Drogi
Pojednania” – podkreślił ks. Aschoff – chce też pracować dla zbliżenia wyznań chrześcijańskich. Kaznodzieja nawiązał również do
symboliki ofiarowanych przez delegację niemiecką darów ołtarza:
gąsiorka wina, bochenka chleba i soli. Przypomniał, że Chrystus
wybrał chleb i wino jako znaki pojednania. Apostołom powiedział
natomiast, że mają być solą ziemi. „Prosimy o przyjęcie tych darów
i radowanie się razem z nami. Niech Bóg błogosławi wszystkie
wasze starania o pojednanie naszych krajów. Niech Bóg błogosławi naszych polityków i niech przypomni, że mają być wzajemnie
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dla siebie chlebem, winem i solą. Niech Bóg błogosławi Polskę” –
zakończył ks. Aschoff.
W słowie na zakończenie Mszy św. bp Władysław Miziołek
wyjaśnił, dlaczego potrzebne jest również przeproszenie Niemców
ze strony Polaków, choć niektórym może się wydawać, że nie ma
powodu, abyśmy to czynili. W tym kontekście wspomniał słynny
list biskupów polskich do niemieckich, ze słowami: „przebaczamy
i prosimy o przebaczenie”.
Ks. Biskup opowiedział o trzech przypadkach z własnego doświadczenia, które uświadomiły mu potrzebę przeproszenia Niemców przez Polaków. Wspomniał m. in. o spotkaniu z wysiedloną
jako małe dziecko Niemką, której rodziców zastrzelił polski oficer.
„Mówiła mi: Księże Biskupie, ja przebaczam, ale zawsze to wspomnienie będzie tkwiło we mnie. I wtedy zrozumiałem, jak wzajemnie ludzie wyrządzają sobie krzywdę i jak wiele jest krzywdy
tam, gdzie między narodami panuje niechęć i nienawiść” – powiedział bp Miziołek. Przypomniał o współczesnych nam akcjach
nienawiści – w Rwandzie, Somalii i innych częściach świata. „Dlatego – mówił Biskup – módlmy się o nasze pojednanie, o pojednanie na świecie, bo niechęć, nienawiść, wojny, nie mogą doprowadzić do prawdziwego pokoju i radości życia”.
Na zakończenie nabożeństwa biskupi ewangeliccy udzielili
błogosławieństwa w języku polskim, a biskupi katoliccy – po łacinie.
Podczas agapy w klasztorze Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża książę Albrecht zu Castell-Castell, ewangelik, wyznał, że
jest rzeczą bardzo ważną, aby Niemcy byli konfrontowani z miejscami tragedii. Mówił o wzruszeniu, jakie towarzyszyło mu, gdy
zobaczył w kościele św. Marcina krucyfiks na pół spalony w Powstaniu Warszawskim. Dziękował za pełną miłości odpowiedź
na prośbę o przebaczenie ze strony polskich uczestników nabożeństwa. Pozwala to nam, podkreślił Książę, jako ludziom pojednanym być we wspólnocie.
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Biskup Eisenbach powiedział, że jest po raz pierwszy w Polsce,
gdzie jego ojciec zginął podczas wojny. Podkreślił wielkie znaczenie orędzia polskich biskupów, które zrodziło przyjacielskie
kontakty i potwierdziło, że my, jako chrześcijanie, mamy do spełnienia szczególny mandat pojednania. Zwrócił też uwagę na ekumeniczny wymiar nabożeństwa w świętomarcińskim kościele.
Dodaje to odwagi na przyszłość, gdy nakaz pojednania Polaków
i Niemców realizują wspólnie chrześcijanie różnych konfesji.
Biskup Władysław Miziołek przypomniał m. in. osobę Sługi
Bożego, ks. Władysława Korniłowicza, duchowego ojca Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego przyjacielem
był ks. Max Josef Metzger, ekumenista i antyfaszysta, zgładzony
przez hitlerowców. „Zatem korzenie działania pokojowego, zgodnego, i przyjaźnie polsko-niemieckie sięgają głębiej aniżeli nasze
pokolenie” – stwierdził bp Miziołek.
Geneza nabożeństwa w kościele św. Marcina sięga 20 października 1994 r., kiedy to kilkudziesięcioosobowa grupa z akcji
„Drogi Pojednania” uczestniczyła w liturgii pojednania w katedrze polowej w Warszawie, wyrażając skruchę za winy popełnione przez Niemców. Przy ołtarzu obecny był sławny z Powstania
Warszawskiego, sędziwy ks. Józef Warszawski, jezuita (ps. „Ojciec
Paweł”), który udzielał każdemu z przemawiających Niemców
pocałunku pokoju. Siostra Joanna Lossow podczas tamtego pobytu w Warszawie poznała przewodniczącego akcji, pastora
Aschoffa. Na Boże Narodzenie posłała mu opłatek i zaproszenie
na jeden z czwartków ekumenicznych w kościele św. Marcina.
Projekt poparł wówczas, nieżyjący już, ks. senior Jan Walter,
który nawiązał korespondencję z ks. Aschoffem. Datę przyjazdu
delegacji niemieckiej ustalono na 27 kwietnia 1995 r.
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W służbie dobra i miłości
Wspomnienie o śp. Ewie Bendych
Dwunastego grudnia 2017 r. w szpitaliku zakładowym w Laskach zmarła dr Ewa Bendych, od 1957 r. członek Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi, wybitny tyflopedagog, a przede wszystkim wspaniały człowiek o otwartym, kochającym sercu. Podczas
Mszy św. pogrzebowej dnia 14 grudnia w laskowskiej kaplicy,
m.in. powiedziałem: „Kochana Pani Ewo, chciałbym w imieniu
wspólnoty laskowskiej gorąco Ci podziękować za wierną i ofiarną
służbę, za Twoją pokorę, za wyrozumiałość i nie pamiętanie

Jaś, Ania i Ewa
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doznanych przykrości, za serdeczne pochylanie się nad każdą
biedą. Umiałaś uśmiechać się
w każdej sytuacji, byłaś po prostu
prawdziwym człowiekiem Lasek.
Za to niech Cię Dobry Bóg szczodrze wynagrodzi”.
Ewa Bendych urodziła się 23
września 1925 r. w Stęszewie, małym miasteczku położonym 24
km na południowy zachód od Poznania. Miasteczko to sięgające
historią XIV w. w chwili przyjścia
Ewa, rok 1936
na świat Ewy liczyło ok. 2400
mieszkańców. Rodzicami Ewy byli Apolinary Jan Bendych –
inżynier włókiennictwa – i Zofia z Bratkowskich. Ewa miała
siostrę Annę (1924–1994) oraz brata Jana (1926–1991).
Na szczególną uwagę zasługuje rodzina matki. Ojciec mamy,
Antoni Bratkowski, był znanym działaczem niepodległościowym
w Księstwie Poznańskim. Zofia miała trzech braci: Stefana (1876–
1956), księdza, posła na Sejm II Rzeczpospolitej, Władysława
(1882–1966), inżyniera, profesora Politechniki Lwowskiej, a następnie Politechniki Warszawskiej, oraz Jana (1888–1929), dyrektora banku. Wujowie Ewy własnym nakładem wydali piękny
album poświęcony 500-leciu bitwy pod Grunwaldem. Władysław
w latach dwudziestych zorganizował w poznańskim, lubelskim
i na wileńszczyźnie pięć fabryk lniarskich. Po ogarnięciu kryzysem gospodarczym Europy i Stanów Zjednoczonych Apolinary
Bendych z całą rodziną przeniósł się do Wilna, szukając lepszych
warunków egzystencji. Z czasów wileńskich wiemy jedynie, że
Ewa uczęszczała do Szkoły Elizy Orzeszkowej.
W 1944 r., a więc już za okupacji sowieckiej, na tajnych kompletach zdała maturę. W tym czasie władze sowieckie aresztowały
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Legitymacja szkolna, Wilno 1939

ojca i brata. Ojciec niestety zmarł w więzieniu, a brat wraz z całą
rodziną wrócił do Polski w 1945 r. Jedynym miejscem, gdzie
mogli znaleźć pomoc, była Łódź. Ewa podjęła tam studia na
wydziale polonistyki, które ukończyła w 1950 r., uzyskując tytuł
magistra filozofii z zakresu filologii polskiej. Równocześnie otrzymała przydział pracy do średniej szkoły zawodowej w Tyńcu. Tam
pracowała przez dwa lata: pierwszy rok jako nauczycielka języka
polskiego, w drugim roku pełniła funkcję dyrektora szkoły.
Po odpracowaniu dwuletniego przydziału pracy przeniosła
się do Warszawy, gdzie od 1 września 1952 r. pracowała w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym jako redaktor.
W tym czasie nawiązała bliskie kontakty ze środowiskami katolickimi. Została czynnym członkiem powstałego w 1956 r. Klubu
Inteligencji Katolickiej. Zaprzyjaźniła się z Barbarą Wosiek –
późniejszą siostrą Rut, a przez nią ze zgromadzeniem Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Razem jeździły do Lasek na
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spotkania z siostrą Teresą Landy, absolwentką Sorbony, a zarazem
najbliższą współpracowniczką Matki Elżbiety Czackiej.
Idea Lasek zachwyciła Ewę i w dniu 1 marca 1957 r. podjęła
pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej w Laskach. W 1959
r. skorzystała z rocznego urlopu, aby w Państwowym Instytucie
Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. prof. Marii Grzegorzewskiej) zdobyć kwalifikacje tyflopedagoga z uprawnieniami do nauczania niewidomych.
W r. 1966 władze oświatowe przekształciły szkoły Zakładu dla
niewidomych w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, na wniosek dotychczasowego
kierownika Zygmunta Serafinowicza, powołał Ewę Bendych na
dyrektora Ośrodka. W 1970 r. na Uniwersytecie Warszawskim
uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych za pracę pt.: „Trudności szkolnej młodzieży niewidomej w zaspokajaniu istotnych
potrzeb psychicznych wczesnej młodości”.
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Ewa z s. Teresą Landy

Pasją Ewy Bendych była praca naukowa, pedagogiczna,
a przede wszystkim ceniła bezpośrednie kontakty z ludźmi. Prace organizacyjne związane z kierowaniem placówkami szkolnymi
męczyły ją i nadmiernie wyczerpywały. Ciągłe zmiany w oświacie,
nieustanne reformy, stałe napięcie, były trudne do zniesienia.
W swoim wspomnieniu o 15-letniej działalności dyrektorskiej
pisała: „I w końcu wielka fala wizytacji. Kiedyś wydarzenie niecodzienne w Laskach, zawsze trudne ze względu na nietypowość
placówki i jej podporządkowanie resortom, a od sześciu lat wydarzenie coroczne. Co roku około dwudziestu dni obecność wizytatora w Laskach, a u mnie wizytacja frontalna czterdzieści dni,
zdenerwowanie dyrektorów, kierowników, nauczycieli, wychowawców – praca pod wysokim napięciem także w dni poprzedzające wizytację, a potem po zakończeniu zmęczenie psychiczne. Dlaczego zmęczenie? Myślę, że przede wszystkim z powodu
skoncentrowania działań wizytacyjnych na tzw. dokumentacji
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pracy, drobiazgowe sprawdzanie zgodności z zarządzeniami kuratorium, rozbudowanych planów rocznych, zapisów w dziennikach wedle ściśle wyznaczonych reguł, w końcu zapisów obserwacji o pracy nauczyciela i wychowawcy, dokładnie według
drobiazgowych wymagań, a nawet rygorystyczne sprawdzanie,
czy każdy protokół z rady pedagogicznej kończy się wypunktowanymi wnioskami. Przesunięcie punktu ciężkości działań wizytacyjnych z dziecka na papier, a nauczyciela na dokumentację
sprawiły, że te nieustanne wizytacje niewiele dawały, a bardzo
wiele zabierały. Wreszcie ciągłe zmiany stanowisk w oświacie.
W czasie tych piętnastu lat zmieniło się siedmiu ministrów, sześciu kuratorów warszawskich, dziesięciu wizytatorów szkolnictwa
specjalnego, którym bezpośrednio podlegaliśmy”.
Mimo tych trudności pani Ewa trwała na stanowisku. Jak
sama pisze: „Co było największą radością: oczywiście dzieci
i współpracownicy, którzy okazali tyle pomocy, przyjaźni, życz-
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liwości, zwłaszcza siostry, z którymi tak blisko współpracowałam
w internatach, ale także oczywiście i świeccy – cały zespół kierowniczy”.
W Ministerstwie Oświaty i Wychowania na szczególną uwagę zasługiwał minister Jerzy Kuberski, który tę funkcję pełnił
w latach 1972–1979. Obdarzał on Laski szczególną życzliwością.
Z jego inicjatywy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 1973 roku
został wyróżniony Medalem Edukacji Narodowej, a 19 września
1974 roku otrzymał imię Matki Elżbiety Róży Czackiej. I z tym
drugim wydarzeniem łączy się pewna przygoda Ewy Bendych.
Wyróżnienie minister Kuberski przyznał z naruszeniem procedury partyjno-rządowej. Pierwszy sekretarz komitetu powiatowego PZPR w Pruszkowie wezwał dyrektor Bendych na dywanik.
Postanowiłem towarzyszyć pani Ewie w tym spotkaniu. Gdy
towarzysz sekretarz zaczął z pasją napadać na Bogu ducha winną
panią Ewę, przerwałem mu potok napastliwych uwag, mówiąc:
„Panie sekretarzu, te wszystkie pana inwektywy powinny być
skierowane do członka Komitetu Centralnego PZPR pana ministra Jerzego Kuberskiego, bo to był jego pomysł i jego naruszenie
procedur!”. Efekt był natychmiastowy, sekretarz zamilkł i spokojnie wypisał stosowny dokument wymagany przez procedury.
PIPS, znając zainteresowania naukowe Ewy Bendych, już
w roku akademickim 1969/1970 powierzył jej stanowisko metodyka w dziale rewalidacji niewidomych i niedowidzących na
studiach zaocznych, a od roku akademickiego 1976/1977 seminarium magisterskie na studiach dziennych.
Z końcem września 1981 r. Ewa Bendych przestała pracować
w Laskach, a z dniem 1 października została zatrudniona przez
Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej na stanowisku starszego
wykładowcy. Odchodząc do pracy na WSPS nie zerwała z Laskami. Jak sama kiedyś powiedziała: „W Laskach pozostało moje
serce”. Angażowała się w nowe metody szkolenia. Między innymi
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zainicjowała eksperyment z zastosowaniem metody Barragi przy
nauczaniu dzieci niedowidzących.
Niezwykle ważne miejsce w jej pracy dydaktyczno-naukowej
była funkcja opiekuna naukowego; była promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, kilku doktoratów, a nawet habilitacji.
Na uczelni promowała Laski, podkreślając zasługi Matki Elżbiety Róży Czackiej i innych osób zaangażowanych w Dzieło Lasek.
W 1976 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1982
r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta.
Gdy w 1986 r. formalnie przeszła na emeryturę, przyjmowała nadal zlecenia z uczelni i z Lasek. Między innymi służyła pomocą w porządkowaniu materiałów archiwalnych.
Kilkanaście lat temu zdiagnozowano u Ewy Bendych poważną chorobę. Początkowo Laski udzielały jej pomocy doraźnej,
a w r. 2007 została przyjęta do szpitalika zakładowego, w którym
pozostała do śmierci.
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Pani Ewa była człowiekiem głęboko wierzącym, a pracę traktowała jako służbę.
W swoim czasie myślała nawet o wstąpieniu do zgromadzenia
FSK. Chyba jednak zbyt kochała dzieci, aby zrezygnować chociażby okresowo z pracy z nimi.
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W swojej chorobie zawsze odnosiła się z uśmiechem do obsługującego ją personelu; panie w szpitaliku mówiły o niej „Ewunia”. Gdy z głośnika w szpitaliku słyszała modlące się siostry,
szczególnie w czasie różańca lub koronki, twarz jej łagodniała
i można było przypuszczać, że w głębi serca modli się razem
z siostrami.
Pani Ewa pozostawiła po sobie piękne wspomnienie wspaniałej służby pełnej dobra i miłości. Wiele cierpiała. Wierzymy,
że Dobry Bóg przyjął ją w swoje Ojcowskie ramiona, a ona wspiera nas swoją modlitwą przed tronem Najwyższego.
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2017
9.12 W szpitalu w Krasnymstawie w wieku 67 lat zmarła
Marianna Milczarek, mieszkanka Domu Nadziei w Żułowie,
gdzie przebywała 38 lat.
12.12 Po długiej chorobie w laskowskim szpitaliku zmarła
Ewa Bendych – długoletnia dyrektorka Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Laskach. Msza św. pogrzebowa odprawiona
została w Laskach w dniu 14 grudnia.
17.12 Zmarł Wincenty Piaścik – Ojciec s. Dominiki, s. Sylwii
oraz pracownicy ambulatorium Marioli Mazurek. Uroczystości
pogrzebowe miały miejsce 19 grudnia w Dobrym Lesie koło
Zambrowa. Uczestniczyła w nich kilkunastoosobowa delegacja
sióstr i świeckich pracowników Ośrodka w Laskach.
27.12 W wieku 98 lat zmarła Zofia Cybulska, wieloletnia
niestrudzona nauczycielka języka angielskiego. Do końca swego
życia udzielała lekcji siostrom wyjeżdżającym na misje i przebywającym w kraju. Indyjskie siostry uczyła języka polskiego. Była
osobą o wielkim sercu, zawsze otwarta na potrzebujących. Od lat
wspierała misje zgromadzenia FSK. Ostatnią wolą Pani Zofii było,
aby zamiast kwiatów na jej pogrzebie przekazać dowolną ofiarę
na misje w Indiach. W uroczystościach pogrzebowych 2 stycznia
2018 r. w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach wzięła
udział delegacja sióstr z niewidomą studentką p. Kasią Marcjan.
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2018
2.01.2018 Po długiej chorobie zmarła Olga Żuk. Urodzona
w r. 1942, jako sześciolatka przyjęta do Lasek, gdzie ukończyła
szkołę podstawową i zawodową. Następnie podjęła pracę w Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych”. Po 42 latach pracy przeszła
na emeryturę. Wielokrotnie wakacje spędzała w Laskach na turnusach dla niewidomych pań. Przez znajomych zapamiętana jako
osoba pogodna, koleżeńska, kochająca śpiew. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 9 stycznia 2018 r. w kościele św. Marcina
i na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.
24.01 W wieku 58 lat zmarł Grzegorz Owsiak, najstarszy brat
s. Olgi FSK. Na pogrzeb w dniu 30 stycznia do Jadownik k. Brzeska pojechała delegacja sióstr z Lasek oraz z klasztoru na Piwnej.
16.02 W kościele św. Kazimierza w Pruszkowie, pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, została odprawiona
Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Józefa Podstawkę zmarłego 12
lutego. Przez wiele lat był on proboszczem kościoła św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, a ostatnio mieszkał w pruszkowskiej
parafii, gdzie wcześniej także był proboszczem.
26.02 W Łasinie k. Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie po
długotrwałej chorobie, w wieku 64 lat zmarła Gabriela Kellas –
mama naszej pielęgniarki ze szpitalika w Laskach: p. Iwony Śleszyńskiej.Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2.03 br. w Łasinie.
7.03 Na Cmentarzu Wolskim miał miejsce pogrzeb śp. Pawła
Żuka, zmarłego w wieku 59 lat wieloletniego operatora DTP
łamiącego nasze czasopismo „Laski”. Pan Paweł pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle pracowity i dobry fachowiec
rzetelnie wykonujący swą pracę.
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2.12 Grupa pracowników Zakładu w Laskach wyjechała na
jednodniową autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę.
Odpowiedzialną za grupę pielgrzymkową była s. Jeremia.
		Tego samego dnia o godz. 19.00 kaplica Matki Bożej
Anielskiej stała się miejscem szczególnego spotkania
zatytułowanego „W obecności źródła”. Zebrani mogli
usłyszeć teksty Matki Elżbiety Czackiej i Ojca Władysława Korniłowicza w interpretacji zaprzyjaźnionych
z siostrami ze Zgromadzeniem FSK gdańskich aktorów: Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa. Wykorzystano również teksty nieżyjącej już s. Marii Gratii Zaleskiej, w wykonaniu s. Dolores i p. Małgorzaty Kaufman
z jej akompaniamentem na organach.
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5.12 W Rabce miało miejsce spotkanie z wyczekiwanym
przez dzieci gościem – Świętym Mikołajem, który przybył z prezentami przygotowanymi przez darczyńców
ze Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny
Fiszerowej z Krakowa. Prezenty były przygotowane
indywidualnie dla każdego dziecka i sprawiły każdemu wielką radość. Tej wizycie towarzyszyły wspólne
śpiewy i występy dzieci, które wręczyły darczyńcom
małe upominki wdzięczności.
6.12 W Laskach odbyły się spotkania z wytęsknionym gościem – Świętym Mikołajem. Dziewczęta wyruszyły
„w podróż do Betlejem”. W wyprawie pomagała gra
przygodowa „Gościniec” – prezent od Świętego Mikołaja – która stała się okazją do przeżycia wspaniałej
i wzruszającej przygody bez konieczności wychodzenia
z ciepłej świetlicy. Przewodnikiem w podróży był Rafael
– Mistrz Gry – s. Jana Maria. Gdy emocje sięgały zenitu,
znów pojawił się Święty Mikołaj z mnóstwem pudełek
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z pyszną pizzą. Święty Mikołaj nie ominął też naszego
przedszkola, którego jest patronem (na zdjęciu).
		Tymczasem siostry z Domu św. Rafała miały inną miłą
niespodziankę. Wspólnotę odwiedziły dziewczęta
z grupy I wraz z s. Agatą i dwiema wychowawczyniami z internatu dziewcząt. Siostry zostały obdarowane
piernikowymi sercami, które dziewczęta same upiekły.
		Tego samego dnia w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach o godz. 11.00 ks. bp Bronisław Dembowski celebrował Mszę świętą z okazji sprowadzenia do Polski ziemi
z odnalezionego miejsca straceń swojej Matki Bronisławy
i Siostry Małgorzaty, które w 1942 r. zostały rozstrzelane
w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück
w Niemczech. Po Mszy św. Biskup złożył grudki ziemi
uświęcone krwią swoich najbliższych na cmentarzu zakładowym i odwiedził groby swoich dwóch sióstr: s. Katarzyny i s. Zofii, które należały do Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Modlił się również przy
grobach założycieli Dzieła Lasek.
7.12 Rabka. Aktorzy z Teatru Eden na szkolnej scenie wystawili przedstawienie pt. Opowieść wigilijna – adaptację powieści Karola Dickensa. Ta krótka opowieść
przypomniała wszystkim, że dobroć, współczucie,
umiejętność dzielenia się, miłość i rodzina są najważniejsze w życiu każdego człowieka.
8.12 Biskup Michał Janocha poprowadził adwentowy dzień
skupienia dla pracowników Lasek. Uczestnicy wysłuchali dwóch konferencji (przed południem i po południu), wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Mszy św. o godz. 13.00.
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		W Warszawie, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, w kościele seminaryjnym
miały miejsce święcenia diakonów seminarium warszawskiego. Wśród siedmiu seminarzystów obecny
był diakon Mateusz Nycz (czwarty od prawej), który w tym roku odbywa swoją praktykę duszpasterską
w kościele św. Marcina w Warszawie.
9.12 Ośrodek w Rabce gościł artystów z Filharmonii Krakowskiej w ramach cyklu spotkań muzycznych Spotkania z Panią Melodią. Spotkanie, dzięki swej tematyce, wprawiło wszystkie dzieci w zimowo-świąteczny
nastrój, również poprzez obecność Świętego Mikołaja
i Śnieżynki.
10.12 Po wieczornej Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbył się koncert Żeńskiego Chóru Kameralnego
„Adventus” z gościnnym udziałem aktorki – Anny
Samusionek. Chór działa przy Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, a w jego
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repertuarze znajdują się pieśni religijne różnych epok,
szczególnie baroku.
11.12 Do Lasek przyjechał prezes Polskiego Związku Piłki
Nożnej – Zbigniew Boniek. Towarzyszył mu znany
dziennikarz i dyrektor Departamentu Komunikacji
i Mediów przy PZN –Janusz Basałaj. Goście – w towarzystwie prezesa TOnO Pawła Kacprzyka, matki
Radosławy Podgórskiej i dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Elżbiety Szczepkowskiej – odwiedzili naszą pływalnię, po czym udali się do Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum, gdzie uczestniczyli w pokazie gry w goalballa w wykonaniu naszej młodzieży
oraz w spotkaniu z wychowankami, odpowiadając na
ich liczne pytania. Dotyczyły one głównie kariery zawodowej Zbigniewa Bońka jako jednego z najlepszych
piłkarzy w historii polskiego futbolu. Między innymi
zwrócono uwagę na ciężką pracę, jaką muszą wykonać
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sportowcy, aby osiągnąć sukces. Dotyczy to nie tylko piłkarzy, ale każdej innej dyscypliny sportu. Także
ważne jest, by umieć przyjąć różnego rodzaju porażki
i wykorzystać je do dalszego rozwoju.
		Jeden z uczniów w trakcie spotkania wyrysował strategię planowanego meczu z Litwą, która miałaby zapewnić polskiej reprezentacji zwycięstwo. Pan Zbigniew
Boniek zainteresował się tym bardzo i obiecał przedstawić tę śmiałą wskazówkę trenerowi naszej kadry
narodowej Adamowi Nawałce. Niezależnie od tego
obiecał również, że jeżeli tylko zechcemy uczestniczyć
w tym spotkaniu w czerwcu 2018 roku, to jest w stanie
zorganizować bilety wstępu i transport na Stadion Narodowy w Warszawie. Propozycja ta została przyjęta
gromkimi oklaskami.
		Również tego dnia rozpoczęły się dni skupienia dla wychowanków Ośrodka. Pierwszego dnia swoje spotkanie
przeżywali najmłodsi, a towarzyszył im ks. Waldemar
Kluz i przygotowana przez niego „kostka dobrych uczynków”. Starsi uczniowie spotykali się na konferencji i Mszy
św. w kolejnych dniach. Spotkanie dla naszych najstarszych uczniów poprowadził ks. Łukasz Duda z parafii
Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach.
12.12 Dzień wspomnienia Matki Boskiej z Guadalupe i odpust w parafii w Laskach. Dorocznej Mszy św. odpustowej o godz. 18.30 przewodniczył ks. Michał Wudarczyk, a uczestniczyła w niej delegacja sióstr FSK.
		Tego samego dnia s. Ludmiła i ks. Piotr Markiewicz
uczestniczyli w jubileuszowym spotkaniu grupy
„Leonarda” (od nazwy ulicy, przy której jest siedziba Stowarzyszenia Tęcza). 25 lat temu rodzice dzieci

136

INNE WYDARZENIA

niewidomych ze sprzężonym kalectwem zainicjowali
cykliczne spotkania. Mają one miejsce w drugie niedziele miesiąca; przychodzi na nie ok. 40 osób. Po
Mszy św. ma miejsce spotkanie w klasztorze przy ul.
Piwnej i poczęstunek. Jest też okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, wzajemnego wspierania się w trudzie codziennego życia.
13.12 Spotkanie opłatkowe w Ośrodku w Rabce. Przy stole
spotkali się uczniowie, pracownicy i siostry oraz zaproszeni goście: pani burmistrz Rabki-Zdroju Ewa
Przybyło, goście z Lasek: Matka Radosława, prezes
Paweł Kacprzyk, dyrektor Ośrodka w Laskach Elżbieta Szczepkowska, wizytator z Delegatury Kuratorium
Oświaty w Nowym Targu Dorota Halczak, kapłani:
proboszcz z parafii św. Teresy ks. Dariusz Pacula, proboszcz z parafii św. Marii Magdaleny ks. Paweł Duźniak, ks. Józef Kapcia, siostry ze zgromadzeń w Rabce
oraz przedstawiciele różnych instytucji, z którymi nasz
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Ośrodek współpracuje, a także lekarze, dobroczyńcy
i ofiarodawcy. Świętowanie rozpoczęło się od obejrzenia współczesnych jasełek pt. Nie ma miejsca dla
Ciebie, w wykonaniu najmłodszych wychowanków
i wychowawców. Jasełka opowiadały o św. Rodzinie,
która wędrowała przez współczesny świat, nie mogąc
znaleźć miejsca na schronienie i odpoczynek. Myśl
przewodnią wyraził Anioł w słowach: Tam, gdzie wygrywa dobro w ludzkim sercu, tam znów rodzi się Bóg.
14.12 Chór „Słoneczny Krąg” z Żułowa uczestniczył w I
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Chełmie zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
W repertuarze znalazły się najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.
15.12 W Domu Przyjaciół odbyło się tradycyjne spotkanie
opłatkowe z ks. kard. Kazimierzem Nyczem. Młodzież
z „Jabłonek” przedstawiła słowno-muzyczną medytację adwentową, przygotowaną przez dyr. Stanisława
Badeńskiego i s. Janę Marię. Kardynał podzielił się
refleksją na temat szczególnej wrażliwości naszych
dzieci i młodzieży. Życzył też nadziei i troski o budowanie wzajemnej solidarności. Na zakończenie każde
dziecko otrzymało słodki podarunek i różaniec. Był to
również czas dzielenia się opłatkiem i dobrym słowem
wychowanków, pracowników różnych działów i sióstr.
		Kardynał odwiedził też Dom św. Rafała, spotykając się
z siostrami w domowej kaplicy, gdzie złożył świąteczne życzenia i prosił o modlitwę, szczególnie w intencji seminarzystów oraz o powołania. Na zakończenie
udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
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16.12 Doroczny adwentowy dzień skupienia dla środowiska skupionego wokół Duszpasterstwa Niewidomych.
Tym razem rozważania poprowadził ks. Arkadiusz
Szczepanik (niegdyś posługujący na Piwnej, dziś w parafii św. Stanisława Kostki). Rekolekcje, których myślą
przewodnią było wezwanie neapolitańskiego kandydata na ołtarze, ks. Ruotolo Dolindo: Jezu, Ty się tym
zajmij…, zgromadziły ok. 70 osób niewidomych i niedowidzących wraz z przewodnikami.
17-20.12 Dni rekolekcji świętomarcińskich. Przez trzy kolejne
wieczory ks. bp Michał Janocha wprowadzał zebranych w świat wewnętrznego piękna. Konferencjom
towarzyszyła prezentacja ikony Deesis ze świątyni
Hagia Sophia. Rozważania poświęcone były Janowi
Chrzcicielowi i Maryi, którzy na prezentowanej ikonie
zwróceni są ku postaci centralnej – Chrystusowi. Artysta, który wykonał tę ikonę w mozaice ok. 800 lat temu,
przedstawił Maryję i Jana Chrzciciela w modlitwie
wstawienniczej zanoszonej do Chrystusa Pantokratora
– Władcy świata.
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18.12 Już od wczesnych godzin przedpołudniowych jadalnia Internatu Dziewcząt w Laskach zmieniała swój
wygląd, aby na wieczór całkowicie zmienić swój charakter. Tego bowiem wieczoru odbywało się tradycyjne
spotkanie wigilijne. Na początek – uczta dla ducha
– fragmenty Pisma Świętego, poezja, muzyka i pełen bożonarodzeniowej symboliki „taniec aniołów”.
Następnie życzenia, łamanie się opłatkiem, mnóstwo
radości i życzliwych spotkań. Na koniec pyszna kolacja
składająca się z naszych tradycyjnych, wigilijnych dań
i wspólne śpiewanie pastorałek.
		Tego dnia do Żułowa wieczorem przyjechała Matka Radosława, s. Anna Maria i p. prezes Paweł Kacprzyk. Następnego dnia na śniadaniu siostry spotkały
się z Matką w refektarzu, a o godz. 10.30 w świetlicy
Domu Nadziei miało miejsce przedświąteczne spo-
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tkanie opłatkowe. W świąteczny nastrój wprowadziły
zebranych mieszkanki, prezentując montaż słowno-muzyczny o Słowie Życia: „Boże Narodzenie w Ewangelii św. Jana”.
20.12 W Sobieszewie miało miejsce spotkanie opłatkowe,
na które przyjechała Matka Radosława. W spotkaniu
uczestniczyli wszyscy pracownicy Ośrodka, Działu
Wczesnego Wspomagania Rozwoju i przedszkola, ojciec Eugeniusz, proboszcz ks. Maciej Kucharzyk i siostry. Po krótkiej refleksji słowno-muzycznej o tematyce
adwentowo-bożonarodzeniowej, życzenia zgromadzonym złożyli Matka Radosława, ojciec Eugeniusz i ks.
Maciej.
20-23.12 W kościele św. Marcina odbyły się rekolekcje dla młodzieży KIK-u. Prowadził je ks. Grzegorz Michalczyk
(dawny proboszcz parafii w Laskach, obecnie kościoła
środowisk twórczych przy Placu Teatralnym). Spotkania zakończyły się w sobotę ostatnią w tym roku Mszą
św. roratnią.
22.12 W Laskach w dniu wyjazdu dzieci na święta Bożego Narodzenia odbyła się uroczystość nadania Szkole
Podstawowej imienia bł. Małgorzaty z Citta di Castello,
która jest patronką niewidomych. Z tej okazji s. Ewa,
z pomocą nauczycieli i rodziców, przygotowała z dziećmi przedstawienie o błogosławionej Małgorzacie.
24.12 W klasztorze na Piwnej przy stole wigilijnym zgromadziło się ok. 40 osób. Gościem był również ks. bp
Bronisław Dembowski. Uroczysta Godzina Czytań
o 23.15 poprzedziła Pasterkę sprawowaną o półno-
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cy przez miejscowych kapłanów i zaprzyjaźnionego
z nami ks. Zenona Trzaskowskiego pod przewodnictwem ks. bp. Bronisława Dembowskiego. Po liturgii
celebransi – zgodnie z tradycją – podzielili się z uczestnikami Pasterki chlebem.
26.12 Licznie przybyli goście i przyjaciele spotkali się tradycyjnie na świątecznym kolędowaniu w Domu Przyjaciół. Oprócz śpiewów wspólnych była również możliwość solowych występów, z której chętnie korzystali
najmłodsi. Oprawą muzyczną zajął się zespół w składzie: ks. Tomasz Bek (gitara), s. Margerita (pianino),
p. Józef Placha (akordeon), Sara i Doris – parafianki
z polsko-kenijskiej rodziny (skrzypce), s. Marta (wokal).
		Tego samego dnia przy świątecznym stole w klasztorze
przy ulicy Piwnej miało miejsce wieczorne kolędowanie (odbywające się tradycyjnie już od 60 lat) z udziałem ks. kardynała Kazimierza Nycza, bp. Bronisława
Dembowskiego, posługujących w kurii sióstr służebniczek starowiejskich oraz zaproszonych przedstawicieli
środowisk skupionych przy kościele św. Marcina.

2018
3.01 W 45. rocznicę śmierci śp. Henryka Ruszczyca o godz.
8.00 w kaplicy centralnej w Laskach została odprawiona Msza św. w jego intencji. Uroczystość ta zgromadziła wielu wychowanków i współpracowników wielkiego
przyjaciela niewidomych i wybitnego pedagoga. Znany
jest on również jako prekursor szeregu rozwiązań me-
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todycznych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób
dotkniętych nie tylko brakiem wzroku.
		Po Mszy św. odbyło się połączone z kolędowaniem
spotkanie wspomnieniowe w zakładowej kawiarence.
Następnie uczestnicy spotkania udali się na cmentarz
zakładowy, by tam pomodlić się przy grobie śp. Henryka Ruszczyca, a także przy grobach Założycieli: Matki
Elżbiety Czackiej i ks. Władysława Korniłowicza.
6.01 W Uroczystość Objawienia Pańskiego delegacja
uczniów z Ośrodka w Rabce wraz z wychowawcami
uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w parafii św. Teresy, po której z gwiazdą betlejemską wykonaną przez
naszych uczniów poszliśmy z Orszakiem Trzech Króli
w kierunku amfiteatru. Całą uroczystość poprowadzili
,,Aktorscy królowie” z Teatru Lalek ,,Rabcio”. W programie spotkania był wspólny śpiew kolęd przy akompaniamencie orkiestry dętej oraz rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą gwiazdę betlejemską. Wszyscy
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zdobyli ex aequo pierwsze miejsce. Zwycięzcy zostali
uhonorowani ,,anielskimi” nagrodami, z których jedna
przypadła naszemu Ośrodkowi.
		Po raz 10. ulicami Warszawy przeszedł barwny Orszak
Trzech Króli. Ze względu na piękną pogodę uczestniczyło w nim wiele osób, nie zabrakło też owieczek, lam,
wielbłądów i przedstawicieli ptaków. W Polsce Orszak
przeszedł ulicami 664 miast oraz w 16 miejscach poza
jej granicami. Do tegorocznego hasła „Bóg jest dla
wszystkich” nawiązał w swoim przemówieniu kard.
Nycz, podkreślając, że Jezus przyszedł do wszystkich,
niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, mądrości
czy stopnia zamożności. Po złożeniu hołdu Dzieciątku
przez przedstawicieli Afryki, Azji i Europy, wszyscy
zostali zaproszeni do wspólnego tańca w rytmie poloneza. Nasza 20-osobowa delegacja z Domu Dziewcząt
zaznaczyła swój udział w Orszaku pięknymi strojami,
głośnym śpiewem i włączeniem się do wspólnego poloneza przed stajenką.
11.01 W Ośrodku w Rabce odbyło się kolędowanie z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna
Goszczyńskiego w Nowym Targu. Młodzież przyjechała wraz z księdzem Danielem Tomczakiem.
12.01 Siostra Ludmiła udała się do bliskiego sercu Wrocławia, gdzie została zaproszona, jako delegatka Duszpasterstwa Niewidomych, na czwarte już Dolnośląskie
spotkanie kolędowe niewidomych. Rozpoczęło się ono
Mszą św. w katedrze wrocławskiej. Przyjechało 260
osób z dysfunkcją wzroku wraz z przewodnikami z całego Dolnego Śląska. Mszy św. przewodniczył rektor
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Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu – ks. Kacper Radzki. Na poczęstunek
i część artystyczną w kolędowym nastroju wszyscy
przeszli do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego.
		Spotkanie zorganizowało Duszpasterstwo Głuchoniemych i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej
„Effatha”, które rozpoczęło swą działalność Mszą św.
dla dorosłych niewidomych 27 września 1953 r. (w
tym roku na jesieni obchodzić będą jubileusz 65-lecia
istnienia). Tego dnia o. Józef Tomys OMI sprawował
pierwsze dwie Msze św. specjalnie dla niesłyszących:
poranną – z myślą o dorosłych niesłyszących z Zakładu Inwalidów przy ul. Wejherowskiej, drugą po południu – dla niesłyszącej młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Dworskiej. Ze względu na
sytuację polityczną ojcowie oblaci nie mogli katechizować w samych zakładach, więc zaprosili osoby niepełnosprawne do sąsiadującego z zakładami kościoła św.
Jerzego. Od tamtego dnia w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca osoby z dysfunkcją słuchu mogą uczestniczyć
we Mszach św. odprawianych specjalnie dla nich.
13.01 Dzień pełen atrakcji dla wychowanków Ośrodka
w Laskach. W godzinach przedpołudniowych na karnawałowych balach bawili się najmłodsi uczniowie.
W szkole podstawowej miał miejsce bal przebierańców. Największe brawa zdobyła rodzina Julii: Mama
– Smerf Ważniak, tato – Papa Smerf i ich pociecha
– Smerfetka Julia.
		Natomiast wieczorem bal studniówkowy mieli nasi
maturzyści (w tym roku – ośmioro). Ważnym momentem był uroczysty polonez, do którego uczniowie
przygotowywali się pod kierunkiem p. Stanisława Ba-
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deńskiego, dyrektora szkoły w Jabłonkach. Po bardzo
zabawnym, doskonale przygotowanym przedstawieniu
i podziękowaniach, zaproszeni goście wraz z maturzystami spotkali się w Domu Dziewcząt na ciepłym
posiłku, dzięki któremu mogli się bawić do białego
rana. W czasie trwania studniówki Piotr Warchałowski
zaprezentował „Balladę o maturze”:
Na nic zdadzą się złudzenia,
chociaż wierci mnie od środka,
bo nie spełnią się marzenia
o wygranej w totolotka.
Do nauki już usiadłem.
Niepotrzebna tu jest zwłoka,
no, bo wreszcie na to wpadłem,
że nie będę gwiazdą rocka.
To już cisza przed burzą.
Wcześniej uczyć się nie chciało.
Materiału jest tak dużo,
a czasu tak mało.
Matura, ponoć do przyszłości krok.
Maturę zawsze mogę zdać za rok!
14.01 Ośrodek w Rabce gościł grupę dzieci wraz z rodzicami z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którzy przy muzyce
Zespołu ,,Kawałek Świata” bawili się wraz z naszymi
wychowankami podczas balu karnawałowego. W przygotowaniu i przeprowadzeniu balu pomagali wolontariusze z zaprzyjaźnionych szkół z Rabki, Raby Wyżnej
i Skomielnej.
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18.01 W Domu Przyjaciół w czytelni Działu Tyflologii odbyło
się ostatnie spotkanie w ramach kursu dla tegorocznych stażystów. Kurs rozpoczęto 28 sierpnia 2017 roku.
Nowo zatrudnieni pracownicy pedagogiczni uczyli się
pisma brajla, poznali podstawowe zasady z zakresu
orientacji przestrzennej. Spotkania były zintegrowane
z sierpniową sesją pedagogiczną całego Ośrodka. Co
dwa tygodnie uczestnicy kursu brali udział w spotkaniach poświęconych omawianiu kluczowych zagadnień tyflopedagogicznych. Realizowano też hospitacje
szkoleniowe na zasadzie indywidualnych kontaktów
z doświadczonymi pedagogami Ośrodka. W ramach
ewaluacji – podobnie jak w roku poprzednim – rozpisano ankietę, którą podsumowano podczas spotkania
kończącego kurs.
18-25.01 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Spotkanie
w kościele św. Marcina i klasztorze miało miejsce
tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca, 25 stycznia,
który w tym roku przypadł w dniu wspomnienia nawrócenia św. Pawła. We Mszy św. połączonej z nieszporami wzięli udział liczni przedstawiciele bratnich kościołów. Homilię wygłosił bp Jerzy Samiec,
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, następca zmarłego w zeszłym roku abpa Jeremiasza. Już
na początku zaznaczył, że tak naprawdę wiele rzeczy
nas dzieli, ale też podkreślił to, co najważniejsze, że
łączy nas Bóg, Ten, który kocha nas jednakową miłością bez względu na nasze podziały. W atmosferze
zaufania i przyjaźni, w duchu autentycznego pragnienia jedności wypowiadali się przedstawiciele różnych
kościołów, choć, jak zaznaczali, być może drogi do niej
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są jeszcze przed nami zakryte. Nie brakło wzruszających świadectw wzajemnej zwyczajnej ludzkiej pomocy ponad podziałami czy dotykania „bólu podziałów”,
gdy do świadomości dochodzi poczucie niemożności
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uczestniczenia w pełni sakramentów. Na nabożeństwo
przyjechał „nasz domowy biskup” czyli bp Bronisław
Dembowski, który przewodniczył celebracji Mszy św.
oraz zabrał głos na zakończenie agapy.
19.01 W Warszawie, w mieszkaniu p. Zofii Zańko, odbyło
się spotkanie wspomnieniowe poświęcone śp. siostrze
Rut Wosiek, która od 1993 r. przez kilka lat była redaktorem naczelnym czasopisma „Credo” – organu
Polskiego Związku Niewidomych powołanego w 1990
r. przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych, kierowane wówczas przez ks. Jacka Ponikowskiego.
Pierwszym redaktorem naczelnym został ks. Michał
Janocha, którego w 1993 r. zastąpiła s. Rut. Niestety
z powodu braku środków finansowych działalność
wydawnicza została zawieszona w r. 2000. Podczas
spotkania zebrała się część członków dawnego zespołu
redakcyjnego: ks. Michał Janocha, który w międzyczasie został pomocniczym biskupem warszawskim,
gospodarz spotkania i zarazem sekretarz redakcji –
Zofia Zańko, członkowie redakcji: Marzenna Guzowska, Alina Petrowa-Wasilewicz, Małgorzata i Józef
Plachowie oraz zaproszeni goście specjalni – Justyna
i Władysław Gołąbowie. Wszyscy oczekiwaliśmy na
Annę Nagórkę, która miała dojechać z Zakopanego,
ale z powodu awarii lokomotywy przyjechała bardzo
późno, gdy większość uczestników spotkania musiała już wrócić do swoich domów. Oprócz wspomnień
o latach pracy s. Rut oraz działalności czasopisma był
czas na śpiewanie kolęd. Pan Władysław Gołąb dzielił
się historią powstania niektórych kolęd i związanymi
z tym różnymi ciekawostkami.

150

INNE WYDARZENIA

23.01 Piąta rocznica śmierci śp. Kardynała Józefa Glempa,
Prymasa Polski. Papieski Wydział Teologiczny zorganizował w Domu Arcybiskupów Warszawskich konferencję pt. „Prymas Józef Glemp: nowe fakty, nieznane
dokumenty”, z udziałem prof. Jana Żaryna (UKSW), dr
Mileny Kindziuk (UKSW), dr. hab. Pawła Skibińskiego
(UW), dr. Rafała Łatki, ks. dr. hab. Władysława Wyszowadzkiego z Londynu i dr. Zbigniewa Stanucha (IPN).
W konferencji wzięła udział s. Anna Maria. Natomiast
wieczorem o godz. 19.00 w intencji śp. Prymasa celebrowana była Msza św., pod przewodnictwem kard.
Kazimierza Nycza, który wygłosił homilię, a koncelebrowali liczni biskupi (m.in. abp Józef Górzyński,
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metropolita warmiński, abp Romuald Kamiński i bp
Tadeusz Pikus – dawni współpracownicy kard. Glempa w sekretariacie Prymasa Polski) oraz księża, nie
tylko z Archidiecezji Warszawskiej.
		Po Mszy św. przy grobie ks. Prymasa Józefa Glempa w podziemiach katedry złożone zostały wieńce od
Premiera Rady Ministrów RP oraz od Archidiecezji
Warmińskiej, pierwszej diecezji bp. Józefa Glempa.
28.01 Spotkanie kolędowo-opłatkowe osób niewidomych
w klasztorze na Piwnej. Goście dojechali nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z Siedlec i z południa Polski: z Bielska-Białej i Dolnego Śląska. Mszę
św. celebrował bp Bronisław Dembowski, który pozostał z nami w klasztorze po ekumenicznych uroczystościach. Jak zwykle Msza św. odprawiona była
w intencjach niewidomych solenizantów i jubilatów
z minionego miesiąca, niewidomych osób chorych
czy też tych, którzy odeszli do Pana w ostatnim czasie.
Modlono się także za siostry z okazji nadchodzącego
Dnia Życia Konsekrowanego. Po Mszy św. tradycyjnie
mało miejsce spotkanie w klasztorze.
		Wśród zaproszonych gości był ks. prałat Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz parafii Świętej Opatrzności Bożej, który pracował w Laskach w latach 1982-1983.
On też wygłosił homilię podczas Mszy św. W trakcie
spotkania podzielił się planami dotyczącymi parafii
powstającej na Wilanowie. Matka Radosława natomiast wspomniała między innymi o przeżywanym
przez Zgromadzenie jubileuszu stulecia, ogłoszeniu
dekretu o heroiczności cnót Matki Założycielki, prosząc o modlitwę o rychłą beatyfikację. Śpiew kolęd ani-
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mowali zaproszeni przez ks. rektora Andrzeja Gałkę
klerycy seminarium warszawskiego.
		Tego dnia w kaplicy Domu św. Rafała o godz. 8.00
ks. Kazimierz Olszewski celebrował Mszę św. za śp.
s. Blankę. Uczestniczyli w niej dawni wychowankowie,
siostry i uczestnicy założonego przez nią chóru „Leśne
ptaki”: pp. Dederkowie, pp. Sitarczukowie, p. Jolanta
Kaufman, p. Jadwiga Dąbrowska, p. Maryla Zembrzuska i p. Henryk Groszkowski. Po Mszy św. wszyscy
spotkali się w kapitularzu na śniadaniu, kolędowaniu
i wspominaniu lat pobytu w Laskach.
4.02 W kawiarence zakładowej „U Przyjaciół” o godz. 19.00
odbył się wieczór poetycki, podczas którego Tata księdza Tomasza – Wiktor Bek – prezentował swoje wiersze. Oto jeden z nich:
Troskliwe ręce
Cisza i ból w samotności,
pusty pokój i biały zapach,
ucichły ptaki, zastygł wiatr,
w kącie serca tli się strach.
Dopala się przeszłość i dzisiaj
niewiadome jutro już w sieni,
i wiara – latarnia wieczności,
niegasnące światło nadziei.
Jesteś – pachnie ogrodem, lasem,
rumiankami, łąką, malinami,
słychać górski, bystry potok –
serce ożywia się wspomnieniami.

INNE WYDARZENIA

153

Twój uśmiech – wiosenne kwiaty,
troskliwe ręce ogrzewają ciało,
z wiarą dzielisz się Bożą miłością,
której nigdy nam nie zabrakło.
Modlitwa – płacz i radość duszy,
nadzieja na wieczne trwanie –
za żywą wiarę, gorącą miłość
i troskliwe ręce, dziękuję Ci Panie.
9.02 	Absolwentka Lasek Dominika Maciejewicz złożyła na
ręce s. M. Józefiny Klimczak, Przełożonej Prowincjalnej w Zgromadzeniu Orionistek – Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, swoją Profesję Wieczystą jako
s. Maria Dominika od Miłosierdzia Bożego, sakramentka. Uroczystość odbyła się w Zduńskiej Woli w Kaplicy
Trójcy Świętej w Domu Misyjnym Księży Orionistów.
Mszę św. z obrzędem ślubów koncelebrowali wiceprowincał o. Krzysztof Miś, który też wygłosił kazanie,
i ks. dyrektor Mariusz Chmielewski, a przewodniczył
celebrze ks. bp Bronisław Dembowski. Rodzice s.
Marii Dominiki uczestniczyli w procesji na wejście,
a także przed liturgią eucharystyczną uroczyście nieśli
dary do ołtarza. Z Lasek w uroczystości uczestniczyła
m. Radosława Podgórska i s. Elżbieta Więckowska.
		Dom w Zduńskiej Woli jest pierwszą placówką oriońską w Polsce, a s. Maria Dominika pierwszą polską
sakramentką.
		Dominika Maciejewicz wstąpiła do Zgromadzenia SS.
Orionistek w Zalesiu Górnym 15 września 2005 r. Formację do wspólnoty kontemplacyjnej ss. sakramentek
niewidomych odbyła w ich domu w Tortonie (Włochy), tam pozostawała w okresie ślubów czasowych.
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Dwa lata przebywała na placówce misyjnej w Kenii.
Z tego okresu pochodzi świadectwo s. Marii Dominiki
List z Kenii drukowane w periodyku Laski nr 4-5 2014,
s. 78.
		[https://www.orionistki.pl/]
12.02 Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w „Jabłonkach” obchodzili swoje
święta patronalne pod hasłem: Poszukiwanie św. Tomasza. Wprawdzie liturgicznie święto przypada na dzień
28 stycznia, ale ze względu na ferie zimowe w tym
czasie uroczystość przeniesiono na 12 lutego. Po Mszy
św. w kaplicy centralnej, którą celebrował ks. Michał
Wudarczyk, w budynku szkoły odbyło się spotkanie
z p. dr Anną Kazimierczak-Kucharską, adiunktem
na Wydziale Filozofii UKSW, która rozwinęła temat:
„Aktualność metody i myśli św. Tomasza z Akwinu”.
W prezentacji tematu przyjęła klucz antropologiczny, stawiając sobie pytanie: Kim jest człowiek? Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na wybrane fragmenty z biografii św. Tomasza oraz istotne elementy
jego filozofii i teologii. Po dłuższym wprowadzeniu
historycznym z jednej strony podkreśliła racjonalne
i realistyczne podejście św. Tomasza do otaczającej
nas rzeczywistości, a z drugiej strony potrzebę spojrzenia nań oczyma wiary. Taka synteza doświadczenia
poznawczego i religijnego prowadzi do odnalezienia
optymalnego klucza także na miarę potrzeb współczesnego człowieka. Na uwagę zasługuje prosty język
przekazu prelegentki, która mimo niełatwego tematu swoich rozważań, trafiła z przekazem do naszych
uczniów, o czym świadczyły ich pytania i odpowiedzi
na wiele poruszonych zagadnień.
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16-18.02 Duszpasterstwo Niewidomych zorganizowało kolejne
już wielkopostne rekolekcje dla głuchoniewidomych
w Laskach. Tym razem jako gość specjalny wzięła
w nich udział s. Alberta, przybliżając rekolektantom
postać Matki Założycielki poprzez konferencje i oprowadzenie po wystawie „Trwająca obecność”, usytuowanej na murach archiwum. Była to dla uczestników
rekolekcji pierwsza taka okazja, by poznać początki
historii miejsca, w którym spotykają się przecież od
lat. Temat i sposób jego prezentacji trafił do serc rekolektantów i pozostawił niezatarty ślad.
INNE WYDARZENIA przygotowały Anna Pawełczak-Gedyk
i Bożena Mikołowicz – na podstawie „Karty Zgromdzenia FSK”
redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik, informacji placówek
TOnO z Żułowa, Rabki i Sobieszewa oraz strony internetowej
Lasek redagowanej przez Weronikę Kolczyńską.

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

***

Niezależnie od wpłat na prenumeratę prosimy o wsparcie
finansowe w formie darowizny na działalność wydawniczą Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi - z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”. Numer konta - jak w przypadku prenumeraty
– patrz wyżej.
Bóg zapłać

Lista ofiarodawców
na czasopismo „Laski” – na 2018 rok
Bieniak Jadwiga, ks. Drosdz Antoni,
Glema Katarzyna i Adam, Głowik Norbert,
Gołąb Justyna i Władysław, Grobelny Marian,
Komorowski Jarosław, Jakubowski Maciej,
Paradowska Bożena, Ks. Popławski Jarosław,
Rosiak Grzegorz, Rakowska Alicja, Ks. Skura Tadeusz,
Śmiałowska Jadwiga, ks. Śliwowski Tadeusz

