ROK XXIV, Nr 4–5 (144–145) 2018

LASKI
PISMO REHABILITACYJNO-SPOŁECZNE
Z ŻYCIA DZIEŁA
MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI
LASKI

Wydawca:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Prezes Zarządu: tel. 22 752 32 21
Centrala: tel. 22 752 30 00
fax: 22 752 30 09
Redakcja:
Sekretariat: 22 752 32 89
Konto:
PKO BP SA II O/Warszawa 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
– z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
Zespół redakcyjny:
Władysław Gołąb
Bożena Mikołowicz
Anna Pawełczak-Gedyk – sekretarz redakcji
Józef Placha – redaktor naczelny
Korekta:
Justyna Gołąb
Fot. na okładce – Obraz ks. Jerzego Wolffa „Noc odchodzi” („Świt”).
Jest on według ks. Tadeusza Fedorowicza interpretacją wiersza
św. Jana od Krzyża, opisującego drogę duszy. Ciemne pnie drzew ogołocone
z liści na tle jaśniejącego nieba ukazują przejście człowieka przez noc.
Skład i łamanie:
www.anter.waw.pl
00-372 Warszawa, ul. Foksal 17, tel. 22 828 78 19
biuro@anter.waw.pl
Drukarnia:
Zakład Poligraficzny „Tonobis” Sp. z o.o.
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 33 40
Nakład 500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów
oraz skracania przekazanych materiałów.

Spis treści
OD REDAKCJI
Józef Placha – Triada umiłowania Ojczyzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  6
Z PERSPEKTYWY ZARZĄDU
Paweł Kacprzyk – Za i przed nami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  8
Z ŻYCIA ZGROMDZENIA SIÓSTR FSK
Radosława Podgórska FSK – Bóg nie może dać nic innego,
jak tylko miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 12
LIST
Władysław Gołąb – Na jubileusz stulecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 15
ANEKS DO LISTU
Oleg Pielugin – Wspomnienia o Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 20
ROZWAŻANIA
ks. Edward Engelbrecht – Bóg wymagający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 23
Z NOTATNIKA
Maciej Jakubowski – Wielbi dusza moja Pana  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 26
W ROKU JUBILEUSZU
bp Michał Janocha – Niewidzialne Piękno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 28
Panel dyskusyjny – Piękno – Sztuka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 39
s. Elżbieta Więckowska FSK – Róża Czacka dla sprawy
niewidomych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 60
W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ
Damian Przybyła, Stefan Dunin-Wąsowicz
– Autonomia czy rozpoznanie ograniczeń… . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 71
50-LECIE DOMU ŚW. MAKSYMILIANA
Krystyna Konieczna – Zjazd Absolwentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 77

PIESZA PIELGRZYMKA NIEWIDOMYCH
DO CZĘSTOCHOWY
s. Jeremia Zych FSK– Dar pielgrzymowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 80
Anna i Wiesław Metryccy – Świadectwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90
Z WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ
Robert Mazurek – Kolonie letnie w Sobieszewie  . . . . . . . . . . . . . . .  . 91
s. Jana Maria Ściga FSK – Wyjazd na Bałkany . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 97
Krystyna Śmigielska – Wakacje w Pustelni Złotego Lasu
w Rytwianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 99
Z WARSZTATÓW LITURGICZNYCH
Hanna Pasterny – Wszystko dla Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
Józef Placha – Pisane w oflagu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
BEZ AUREOLI
ks. Zygmunt Podlejski – Andrzej Szczeklik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
W ZACISZU IZDEBKI
Urszula Maksimowicz – Wiersze wybrane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
ZE WSPOMNIEŃ
Janusz Szostakowski – O Człowieku, który nie przespał
swojego życia – O śp. Tadeuszu Majewskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Jan Michalik – O śp. Marii Lemańczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
s. Barbara Geuther – O śp. s. Karoli – Urszuli Breit  . . . . . . . . . . . . 142
ODESZLI DO PANA
s. Alverna Dzwonnik FSK – śp. s. Placyda – Teresa Kurzempa  . . . 148
Władysław Gołąb – Wierna aż do śmierci –
o śp. Cecylii Czartoryskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
ks. Jacek Ponikowski – Homilia pogrzebowa na pożegnanie
śp. Cecylii Czartoryskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
INNE NEKROLOGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

INNE WYDARZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
WARUNKI PRENUMERATY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
LISTA OFIARODAWCÓW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Od redakcji
Triada umiłowania Ojczyzny

W

świetle tegorocznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości powstało wiele inicjatyw społecznych, nawiązujących do tej historycznej daty. W samo święto zaplanowano też
wiele ciekawych wydarzeń artystycznych, mających uświadomić
Polakom, jak ważne było to, co stało się sto lat temu.
Wiadomo, że w tym samym niemal czasie 1 grudnia 1918 roku
Róża Czacka powołała do istnienia Zgromadzenie Franciszkanek
Służebnic Krzyża.
Na ustach wielu Polaków w tych dniach w różnych przypadkach będzie odmieniane słowo: Ojczyzna. Cyprian Kamil Norwid
pisał: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Wielu Polaków
oddało swoje życie, broniąc jej w chwilach wojennych zagrożeń.
Ale też wielu próbowało dla niej żyć i pracować, przyczyniając
się do pomnażania tego, co nazywamy dobrem wspólnym. Koresponduje to z myślą Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana
Wyszyńskiego, który napisał: Sztuką jest umierać dla Ojczyzny,
ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.
A więc dobrze żyć i umierać. Proponuję, aby do tego zestawu dodać słowo: modlić się. Wydaje się, że dopiero tego rodzaju
triada naszej aktywności na rzecz Ojczyzny w sposób integralny
dopełnia naszej chrześcijańskiej tożsamości.
A zatem módlmy się:
– Za tych, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny oraz za
naszych bliskich i kochanych Zmarłych – dusze w czyśćcu cierpiące; także za tych, dla których zabrakło nam czasu za ich życia, lub
których kochaliśmy za mało – obdarz ich Twoim, Boże, Pokojem.
– By w 100. rocznicę odzyskania niepodległości takie hasła
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jak: „Służba Narodowa”, „Patriotyzm” nie były źródłem podziałów społecznych i politycznych, a przypominały o konieczności zespolenia działań w kierunku budowania dobra wspólnego.
– Prośmy o mądrość i odwagę, abyśmy potrafili troszczyć się
o sprawy Boże i sprawy Ojczyzny, nie idąc za fałszywymi prorokami odwołującymi się do różnego rodzaju sensacyjnych doniesień,
wnoszącymi tym samym zamęt i tworzącymi różnego rodzaju podziały – w ostateczności oddalającymi nas zarówno od siebie, jak
i od Bożego Ducha Jedności i Pokoju.
– Dbając o wprowadzanie Ducha Jedności i Pokoju w Laskach
i w innych miejscach naszego działania, uczmy się lepiej spoglądać na siebie nawzajem z jeszcze większą niż dotychczas życzliwością i wyrozumiałością.
– Oczyśćmy nasz wzrok od pokusy dopatrywania się w innych
przeciwników – nie daj Boże – wrogów; prośmy Ducha Świętego,
abyśmy potrafili roztropnie i mądrze budować atmosferę prawdziwej współpracy.
– Abyśmy doświadczając różnych odmian cierpienia, potrafili
pójść drogą Matki Czackiej, dla której krzyż nie był celem samym
w sobie, lecz – w połączeniu z Krzyżem Chrystusa – stał się kluczem i bramą naszego zbawienia.
Józef Placha

Z perspektywy zarządu
Paweł Kacprzyk

Za i przed nami...

K

iedy piszę ten tekst, w Ośrodkach w Laskach i Rabce oraz
w przedszkolu w Gdańsku Sobieszewie od kilku dni trwa
nowy rok szkolny. W placówkach pojawiają się dzieci i kadra pedagogiczna. Kolejny rok to nowe wyzwania i choć patrząc z boku
ktoś mógłby powiedzieć, że cykl się powtarza, że znów te same
treści, to tak naprawdę każdy kolejny rok jest inny. Nowi wychowankowie, inne potrzeby, nowe twarze. Niezmienne jest tylko to,
że Towarzystwo stara się zapewnić najlepszą możliwą edukację
i rewalidację, adekwatnie do swoich możliwości. Optymizmem
napawa fakt, że nie zmniejszyła się liczba dzieci. Mam nadzieję, że
nie będzie to jednorazowy epizod, że tendencja zmniejszania się
liczby uczniów zostanie zahamowana.
Jako Towarzystwo kształcimy i wychowujemy do samodzielności. Celem Ośrodka nie jest zamykanie osób niewidomych
w „gettach”, jak czasami można usłyszeć. Ośrodki szkolno-wychowawcze to miejsca, gdzie niewidomy uczeń znajdzie fachowców zarówno w edukacji, jak również w rewalidacji, gdzie może
poznać kompleksowo świat, zdobyć umiejętności i wyposażony
w narzędzia poznawcze już samodzielnie zdobywać doświadczenia w świecie. Czy poza ośrodkami można w jednym miejscu
znaleźć tak kompletną ofertę? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi.
Czas wakacji, który minął, nie był czasem tylko odpoczynku.
Wychowankowie wyjeżdżali na kolonie i obozy sportowe, odbył
się również wyjazd pielgrzymkowo-wypoczynkowy do Medju-
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gorie. W pierwszych dwóch tygodniach lipca w Laskach odbył
się współorganizowany z Polskim Związkiem Niewidomych turnus rehabilitacyjny. W zajęciach w Laskach uczestniczyły dzieci
wraz z rodzicami. Odbywały się konsultacje i zajęcia z rehabilitantami, lekarzem czy tyflopedagogiem. Ta forma spotkania z rodzicami wydaje się być najlepszą formą zaprezentowania oferty
edukacyjno-rewalidacyjnej. Pokazując rodzicom nasze metody
pracy, skutecznie możemy zachęcać ich do powierzenia nam
edukacji i rehabilitacji ich dzieci. Po każdym turnusie zgłaszają
się nowe osoby zainteresowane kształceniem w naszym Ośrodku.
W pierwszy weekend wakacji w Laskach świętowaliśmy 50-lecie budowy Domu św. Maksymiliana. Z tej okazji odbył się zjazd
absolwentów tej placówki. W ciągu trzech dni był czas na wspomnienia i wspólną zabawę. Wiele osób miało okazję spotkać po
latach przyjaciół z czasów swojej nauki w Laskach. W takich
momentach jeszcze mocniej można zobaczyć, jak wiele osób
znalazło w Laskach miejsce edukacji czy rewalidacji.
Okres letni to także czas wzmożonej pracy w Ośrodku Rewalidacyjno-Wypoczynkowym w Gdańsku Sobieszewie. Przez tamtejszy Ośrodek co roku przewija się rzesza osób niewidomych,
ich przewodników i widzących, chcących odpocząć nad morzem.
Dla pracowników jest to szczególnie intensywny i pracowity
okres.
Wakacje to czas urlopów dla kadry pedagogicznej, z kolei dla
innych działów to okres intensywnego naprawiania, konserwowania i remontowania tego wszystkiego, czego nie można wykonać podczas obecności wychowanków.
Analizując dziesięcioletnią historię gospodarstwa rolnego
w Żułowie, biorąc pod uwagę bilans zysków i strat, przychodów
i nakładów Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o likwidacji tego
działu i wydzierżawieniu gruntów rolnych. Obecnie finalizujemy
umowę dzierżawy. Przychody z dzierżawy zasilą budżet Towarzystwa, a głównym beneficjentem będzie tamtejszy Dom Pomo-
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cy Społecznej. Część czynszu dzierżawnego chcemy przeznaczyć
na remont tamtejszych budynków gospodarczych.
Rozwija się też działalność przedsiębiorstwa ekonomii społecznej TONO Praca. Pod kierownictwem p. Jana Gawlika został
opracowany inteligentny głośnik. Urządzenie sterowane głosem,
potrafi odtwarzać książki, radio internetowe i co najciekawsze
– może zarządzać systemem inteligentnego domu. Włączać światło czy urządzenia podłączone do gniazdek elektrycznych. Obecnie trwają prace nad dopracowaniem prototypu, tak aby móc
pokazać urządzenia na październikowej konferencji i targach
sprzętu komputerowego dla osób niewidomych REHA FOR THE
BLIND IN POLAND 2018.
We wcześniejszych tekstach pisałem o kilku projektach, nad
którymi pracujemy. Między innymi o projekcie hali sportowej.
Niestety na jakiś czas musimy odłożyć go na bok. Z powodów
niezależnych od Towarzystwa, nasza współpraca z zewnętrznym
partnerem musiała zostać zawieszona, a sam temat hali przesunięty w przyszłość. Jest to dla mnie osobiście przykre, ponieważ
wiązałem z tym projektem plany nie tylko rozwoju sportu w OSW,
ale również przychodowe dla Towarzystwa w kontekście wynajmu powierzchni sportowych.
Najbliższe miesiące stawiają przed nami nowe wyzwania. Po
kontrolach przeciwpożarowych będziemy musieli podjąć remonty modernizacyjne w tym zakresie dwóch obiektów: Domu
Chłopców oraz Domu św. Maksymiliana. Zakres prac jest duży,
a tym samym spodziewane koszty będą wysokie. Obecnie Towarzystwo złożyło projekty propozycji remontowych zwiększających ochronę przeciwpożarową do Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej i oczekujemy na ich akceptację.
Codzienność przynosi coraz to nowe wyzwania, jednak
w sierpniu i wrześniu szczególnie powracają tematy związane
z Powstaniem Warszawskim i wybuchem II Wojny Światowej.
Zakład dla Niewidomych w Laskach był terenem działań wojen-
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nych, mieściły się tu szpitale polowe, aktywnie działała konspiracja. Zachęcam do zapoznania się z tym aspektem działalności
Dzieła. Dość obszernie jest to opisane w książce Alicji Gościmskiej i Ryszarda Kamińskiego pt. „Laski w czasie okupacji 19391945”. Dla mnie, interesującego się historią, są to szczególnie
ciekawe tematy. Pokazujące m.in., że Laski nie są oderwaną od
świata wyspą, uczestniczą w codzienności, muszą się w niej odnaleźć. I to odnajdywanie bywa niekiedy trudne.
Kończąc ten krótki tekst, dziękuję wszystkim osobom angażującym się w sprawę osób niewidomych na różnych poziomach.
Czy to duchowym, czy też materialnym.
Paweł Kacprzyk
Prezes TONOS

z życia zgromadzenia sióstr fsk

Bóg nie może dać nic innego, jak tylko miłość...

N

Bo nie może dać nic innego, jak tylko...

iektórzy z nas mówią, że już zapomnieli, iż był czas wakacji. W obecnym numerze czasopisma jest wiele dowodów
na to, że były one bogate w wydarzenia i intensywne. W Laskach
tętniło życie. Na ścieżkach zamiast dzieci, częściej można było
spotkać gości: niewidome panie, uczestników turnusów rehabilitacyjnych. Panowie z ekip remontowych oraz zaprzyjaźnieni wolontariusze w przerwach między przyjmowaniem kolejnych gości podejmowali niezbędne remonty w internatach.
Dom Rekolekcyjny wypełniały modlitwa i różnorodne
spotkania. Siostry dwukrotnie miały ośmiodniowe rekolekcje:
na początku wakacji i w sierpniu, obejmując jakby klamrą modlitwy i skupienia wszystkich, którzy w tym czasie modlili się,
pielgrzymowali lub korzystali z kolonii czy innych atrakcji wakacyjnych.
Czas „oddechu” pozwolił zajrzeć, przynajmniej niektórym,
do książki odłożonej na półce na tzw. „lepsze czasy” lub zatrzymać się nieco dłużej w kaplicy laskowej.
Wciąż na nowo SERCE kaplicy Matki Bożej Anielskiej przypomina, że Bóg nie może dać nic innego, jak tylko miłość. On
kocha nas zawsze i za nic, za darmo.
Nasze serca w odpowiedzi też starają się KOCHAĆ. Wiemy
jednak bardzo dobrze, jak trudno nam odnaleźć się we własnych
pragnieniach miłości wobec Jezusa. Mówił o tym brat Roger:
Iść za Chrystusem [...] to nie znaczy rozpalać sztuczne ognie,
które dają mocny blask, a później gasną. To wejść na drogę ufno-
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ści i wytrwać na niej. Ta droga może prowadzić nas przez całe
życie.
Ważna jest droga ufności i słuchania Mistrza, wyjścia na
pustynię, ponieważ możemy wpadać systematycznie w pokusę
aktywizmu, także duchowego: Marto, Marto. Wiele możemy
dawać, mówić, działać na rzecz innych, ale bywa, że nie umiemy
otworzyć się na dar osoby słabszej, której służymy, a czasem
bywa jeszcze gorzej, gdy zdarzy się nam, że mamy być obsłużone przez inne osoby. Marta może dużo mówić i robić, ale rozmija się z pragnieniem Jezusa.
A może trzeba nam pójść nieco dalej i głębiej: nie zatrzymywać się na potrzebach, jakie sami tu i teraz widzimy, ale
zawierzyć Jego obietnicom, które przerastają nasze wyobrażenia. Być może zawierzenie jest najtrudniejszym wymiarem wiary. Tracimy wtedy kontrolę nad tym, co nas czeka.
Bóg zna nasze pragnienia, ale ma głęboką świadomość naszej kruchości i słabości. Ma większą świadomość niż my możemy to sobie wyobrazić, dlatego cierpliwie zapewnia o bliskości i oczekuje odpowiedzi. Mówi do każdego z nas: jesteś
umiłowany / umiłowana. Oświetla nasze kroki.
Jeśli czujemy się bezradni, słabi i nie wiemy jak iść, to właśnie wtedy ukazuje się niezwykła, wyzwalająca perspektywa i moc
mądrości: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego [Pana],
gdyż Jemu zależy na was (1 P 5,7).
Jesteśmy nieustannie w szkole odczytywania, uczenia się
prawdziwego patrzenia i widzenia. Doświadczenie słabości staje się punktem zwrotnym w otwarciu się na Ducha. Wtedy
dopiero wiemy, że tylko On może nas przeprowadzić bezpiecznie przez każde wydarzenie: radosne i – jeszcze bardziej – trudne i niezrozumiałe. A my? Już nie tylko stajemy się wolni od
grzechu, ale zwróceni całkowicie na Boga, poszukujący Jego
woli.
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z życia zgromadzenia sióstr fsk

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, podejmujemy nowe zadania. W niełatwej rzeczywistości nadzieja kiełkuje na nowo na
brzegu źródła Życia. Nie chcę szukać idei, wspaniałych recept
na życie, żeby rosnąć w siłę i wspaniałość, ale nieustannie wracam tam, gdzie bije serce Lasek. Ono wciąż wskazuje, jak budować jedność i żywą komunię.
Proszę o dar serca uważnego i słuchającego Słowa Boga do
nas na DZIŚ.
Matka Radosława Podgórska
Przełożona Generalna Sióstr FSK
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Na jubileusz stulecia

W

roku 2018 w Laskach obchodzimy podwójny jubileusz:
powołania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospo
litej.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża zostało powołane decyzją Prymasa Królestwa Polskiego ks. Arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego 1 grudnia 1918 r. (tytuł kardynała abp Aleksander Kakowski otrzymał dopiero w 1919 r.). Była
to decyzja odważna, gdyż nie popierała jej administracja archidiecezjalna – „bo cóż mądrego może stworzyć niewidoma hrabianka?”. Arcybiskup Kakowski zaufał i nie pomylił się – Dzieło
Niewidomych stworzone przez Matkę Elżbietę Czacką stało się
znane w świecie. Radujmy się, że możemy Dzieło to rozwijać
i chwalić nim Pana Boga.
Dziś chciałbym swoje refleksje poświęcić temu drugiemu
jubileuszowi – stuleciu odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Mówią o nim działacze polityczni, członkowie Rządu,
Sejmu, Senatu i Pan Prezydent. Zacznijmy od dnia 11 listopada,
uznanego za Narodowe Święto Niepodległości. Co zatem stało
się tego dnia? Sto lat temu o godz. 5.00 rano, w miejscowości
Rethondes, delegacja wojsk niemieckich podpisała warunki zawieszenia broni. Działania wojenne zostały przerwane na froncie
zachodnim o godz. 11.00. Tymczasem w Warszawie nastąpiło
przekazanie naczelnego dowództwa nad tworzącą się armią polską brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną.
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Przypomnijmy, że członkiem Rady między innymi był ks. abp
Aleksander Kakowski, a ministrem sprawiedliwości w tej Radzie
współtwórca Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mec. Stanisław Bukowiecki. Po zwycięskiej wojnie z armią bolszewicką
corocznie w dniu 11 listopada odbywały się rewie wojskowe.
W takiej rewii po raz ostatni brał udział marszałek Piłsudski w 1934
r. Od 1937 r. 11 listopada ustawowo został uznany za Narodowe
Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy i nauki.
W czasie okupacji i Polski Ludowej święto 11 listopada było
zakazane. Przywrócił je dopiero Sejm w 1990 r., równocześnie
likwidując święto 22 lipca, czyli datę ogłoszenia manifestu
lipcowego w 1944 r.
Według Słownika języka polskiego prof. Witolda Doroszewskiego „niepodległość” to „niezależność jednego państwa (narodu) od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach
zewnętrznych; niezawisłość, suwerenność, wolność”. W tym rozumieniu rzeczywiście niepodległość odzyskaliśmy dopiero pod
koniec 1918 r., a utraciliśmy ponownie w 1939 r., aby ją znów
odzyskać w pełni dopiero w 1989 r. Ponieważ dziś o niepodległości mówi się w różny sposób i to na każdym kroku, sięgnąłem
do felietonu Kisielewskiego (Kisiela), który ukazał się na łamach
Tygodnika Powszechnego w roku 1968. „Odzyskanie niepodległości to owoc naszej miłości Ojczyzny, czyli patriotyzmu. W encyklopedii pod hasłem »patriotyzm« znajdziemy następujące określenia: «Umiłowanie ojczyzny; zdolność poświęcenia się dla niej;
przedkładanie nadrzędnych wartości niepodległości i suwerenności nad własne cele, gotowość ich obrony nawet za cenę życia;
stawianie dobra swego kraju ponad partykularne interesy własnej
klasy, profesji, partii itp.»”.
U Stefana Kisielewskiego między innymi czytamy: „Bowiem
nie moje słowa, lecz moje czyny świadczą o mnie. Podobnie ma
się rzecz z miłością ojczyzny, czyli patriotyzmem: osobiście wolę
patriotyzm wyrażający się w czynach niż we wzniosłej mowie,
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myślę też, że w istocie wykluczają się one wzajemnie1”. W tym
miejscu warto przypomnieć fragment sławnego wiersza Jana
Kasprowicza z Księgi ubogich:
Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna –
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
Widziałem, jak się na rynkach
Gromadzą kupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie.
Widziałem, jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, że żyje dla Niej. (…)
Więc się nie dziwcie – ktoś może
Choć milczkiem, rację mi przyzna,
Że na mych wargach tak rzadko
Jawi się wyraz: Ojczyzna.
Może ktoś mi zarzucić, że Kisielewski i Kasprowicz to ludzie
dawnej daty, a my dziś mamy inne spojrzenie na patriotyzm, to
jednak tamci ludzie wywalczyli niepodległość, a my mamy przekazać ją przyszłym pokoleniom bez uszczerbku. Dlatego nie obawiajmy się mówić krytycznie o Ojczyźnie, ku Jej naprawie, jeżeli coś złego w Niej się dzieje, bo tylko wtedy przekażemy Ją
naszym wnukom w promiennej chwale.
1

S. Kisielewski, Lata pozłacane, lata szare, wyd. Znak, 1989, s. 385.
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Felieton z 1968 r. Stefan Kisielewski kończy słowami: „myślę,
że Ojczyzna potrzebuje przede wszystkim synów skromnych a pracowitych, patriotyzm nie jest równoznaczny z grandilokwencją
[górnolotność, napuszoność – przyp. aut.] na wyrost, a jeśli w Polsce coś idzie niedobrze, należy to usilnie wyciągać na wierzch,
nie zaś chować pod korcem2”.
Innym popularnym hasłem związanym z niepodległością są
słowa: „duma” i „wolność”. Duma według słownika Doroszewskiego to: „Szlachetna ambicja, poczucie wartości własnej lub
własnego środowiska”. Jednak duma może posiadać również negatywne cechy i wtedy mówimy, że przybrała charakter buty,
zarozumiałości i pychy. Wielu polskich pisarzy przytacza w swoich utworach negatywne zastosowanie dumy: Adam Mickiewicz
w Panu Tadeuszu: „Kluczniku, twoje serce poczciwe nie umie/
Uczuć, ile jest piekła w obrażonej dumie”; Stefan Żeromski
w Przedwiośniu: „Wierzyli w jakąś swą wyższość, która ich w dumę
wzbijała”. Obawiam się, że w wielu wypowiedziach politycznych
sporo jest tej złej dumy, która więcej przynosi krzywdy naszemu
poczuciu patriotyzmu.
I jeszcze powróćmy do Kisielewskiego, który przytacza nam,
jak literatura amerykańska i francuska krytykuje swe rządy, czym
nie ujmuje im chwały: „Bo ojczyzny nie tuczy się ani pochlebstwem, ani frazesem3”. Tym razem sięgnijmy do Juliusza Słowackiego:
Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: „Boże! ojczyzna! ojczyzna!”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”
2
3

Tamże, s. 387.
Tamże, s. 386.
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A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłonie:
„Panie, daj niech się czuję w ludzi milijonie
Jedno z nimi ukochać, jedno uczuć zdolny,
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.
Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem
I rzekł: „Chcesz Ty, ja widzę, być dawnym Polakiem”.
I tak myślę, że wielu z nas zapomina, czym jest „Ojczyzna”
i „Polska”. Ten kocha tę Ojczyznę – Polskę, kto służy Jej w pokorze z miłością i ofiarnym oddaniem. Niech wreszcie znikną transparenty głoszące nienawiść do kogokolwiek, niech serca nasze
otworzą się nawzajem. I jeszcze jedno przypomnienie: szanujmy
i kochajmy naszych sąsiadów, tych z zachodu i ze wschodu, bo
tylko w duchu solidarności możemy budować lepszy świat.
Na dzień 11 listopada 2018 r.

aneks do listu
Poniżej załączamy wiersz rosyjskiego poety – Olega Pielugina,
wpisującego się w ducha końcowego przesłania „Listu” Władysława
Gołąba, nawiązującego do ludzkiej solidarności w budowaniu
świata coraz lepszego – otwartego
na prawdziwą przyjaźń ponad i między narodami.
Oleg Pielugin (ur. 1950 r.), syn
żołnierza zawodowego, naczelny
redaktor czasopisma dla osób niewidomych „Literaturnyje Cztienija”, dyrektor wydawnictwa
i drukarni dla osób niewidomych w Petersburgu. Od roku 1985
rodzina Pana Pielugina przyjaźni się z rodziną Państwa Michalików. Wielokrotnie odwiedzali ich w Laskach, jak również nawiązali kontakt z wieloma osobami ze środowiska Lasek. Poniższy wiersz pochodzi ze zbioru „Sucha burza” wydanego
w Moskwie w 1992 roku. Inspiracją do jego napisania były kilkukrotne wizyty w Polsce oraz spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego i Polakami zaangażowanymi w działania
wojenne podczas drugiej wojny światowej.
Redakcja

Oleg Pielugin – Wspomnienia o Polsce

Oleg Pielugin

Wspomnienia o Polsce
„Pod Twym okiem więdnie trawa
I stworzenia Twoje, Panie, jęczą drżąc
Powiedz Boże, jakie dasz nam prawa?
I jak długo mamy czekać wciąż?…”
Nie namawiał mnie nikt do żołnierki
Nie nauczył czcić cerkiewnych wież
Nauczyłem się przykazań dziesięciu
Pół na pół – raz Bóg, raz grzech.
Trwa w mych myślach kościół nieskończony
Nie pozwala na spokojny sen:
Złoty ołtarz kwiatami ozdobiony
Twarze dzieci, niebo, ziemia, śpiew.
W nieodbudowanym kościele
Ku Bogu kierowali śpiew
Przenikliwy gitar dźwięk
W duszach pozostawał echem
Wydawał się że dotąd
Nikt nie stąpał tamtą drogą
Jakby piewcą był sam Bułat, a nie Dawid
Mówił „Panie” – jak przyjaciel
W tej rozmowie pełnej znaczeń,
„Baranku Boży” – jak tuląca dziecię Matka
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W tamtych czasach niespokojnych
Wszyscy się cieszyli szczęściem
Lub dzielili się nieszczęściem,
Gorzką stratą, bólem wojny
Wielka radość, cichy smutek
W powstającej z gruzów Polsce
Nieugiętej w tym kościele
Jeszcze dachem niezwieńczonym
Znów zabrzmiały wierne dzwony
Głosy chwały – nie goryczy
W służbie Bogu Najwyższemu.
Kościół jeszcze nieskończony, wojna wokół
A Polacy wciąż ze śpiewem, do ataku
Pośród domów wymarzonych
Przed zwycięstwem niespełnionym
Dzieci, wnuki i ojcowie
Swej tęsknoty za wolnością nie oddadzą.
Ta pieśń, Boże, od dzieciństwa znana
Nie jest zwykła, ani prosta, lecz moja
Choć nie kocham jej, uciec nie umiem
Bo z mym sercem jest na zawsze związana.
Nawet trawa pod Twym srogim okiem, więdnie
I stworzenia Twoje, Panie, jęczą drżąc
Czy mi powiesz Boże, co z nami będzie?
I jak długo mamy czekać wciąż?
Tłumaczenie z języka rosyjskiego:
Anna Matuszewska – filolog rusycysta

rozważania
ks. Edward Engelbrecht

Bóg wymagający
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
(Mt 5,8)
Treść tego błogosławieństwa wymaga od nas zastanowienia
się nad motywami naszego postępowania. I to tak dalece, aby
„obyczaje nieba przenieść na ziemię”.
Greckie słowo „czysty” (katharos) miało różne zastosowania
w życiu praktycznym Greków:
a) słowo „czysty” (katharos) odnoszono do oczyszczonego
z brudu ubrania;
b) „czysta armia” to taka, która pozbyła się ludzi tchórzliwych
i dzięki temu stała się siłą złożoną z żołnierzy najwyższej sprawności bojowej;
c) kiedy zboże zostało oczyszczone z zanieczyszczeń, wówczas
określano je jako „czyste” (katharos);
d) słowo „czysty” (katharos) wraz z przymiotnikiem akeratos
oznaczało, że np. wino czy mleko nie zostały rozcieńczone wodą,
a więc były niesfałszowane.
Dotychczasowe wyjaśnienia słowa „czysty” prowadzą nas do
wniosku: Błogosławiony jest ten człowiek, w którego motywach
postępowania nie dostrzega się domieszki ukrytych, złych zamiarów.
Jest to bardzo trudne wymaganie moralne!
Znaleźć człowieka, który by nie pielęgnował w sobie nadziei
na pochwałę, wdzięczność i uznanie, a kierował się jedynie w swoim myśleniu i postępowaniu bezinteresowną miłością nie jest
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takie łatwe, ale tacy, jak zapewnia nas Pan Jezus, „Boga oglądać będą”.
Błogosławieństwo to domaga się od nas, byśmy zrobili dokładny rachunek sumienia, stawiając m.in. następujące pytania:
– Czy pomagam bliźnim z chęci szczerej miłości, czy może
spodziewam się za tę „usługę” zapłaty?
– Czy daną pracę w domu lub w kościele wykonuję dla Chrystusa, czy z chęci prestiżu?
– Czy idę do kościoła na Mszę św. po to, aby spotkać się z Bogiem? Może hoduję w sobie nadzieję w sercu, oczekując na pochwałę bliźnich?
Przeegzaminowanie takich i tym podobnych motywów może
być dla nas czymś przykrym, a nawet upokarzającym. Nie ma
jednak innej drogi, aby posiąść Królestwo Boże. Jezus mówi:
„…oni Boga oglądać będą”.
Analizując dalej treść tego błogosławieństwa, dostrzegamy
w nim jeszcze jedną następującą prawdę: Człowiek widzi tylko
to, co może zobaczyć! I tak – zwykły, niewykształcony człowiek,
spoglądając w nocy na niebo, widzi tylko mnóstwo światełek.
Widzi tyle, ile może zobaczyć. Astronom, patrząc na to samo
niebo, widzi wiele więcej.
W Weimarze jest muzeum poświęcone Wolfgangowi von
Goethemu. Tam m.in. znajduje się fotel, na którym poeta siedząc,
pisał i opracowywał swoje dzieła.
Jedni patrząc na ten fotel, widzą zaledwie trochę skóry i drewna, a znawca życia i twórczości Goethego dostrzega zapracowanego człowieka, który tworzy dzieła literackie najwyższego lotu.
Pan Jezus mówił: „Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą”. Tu Zbawiciel podaje nam zachętę do
praktykowania głębokiego życia duchowego. Kto pójdzie tą drogą, nie narazi siebie na utratę zbawienia; co więcej – Boga będzie
oglądał w niebie.
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Święta Matka Teresa z Kalkuty nie wahała się „wcielać” w swoje życie treść omawianego błogosławieństwa. Dlatego była taka
piękna duchowo! Świadczy o tym choćby niżej przytoczony tekst.
Zapytana, czy ma męża, odpowiedziała: „Tak, mam męża”.
A jak On ma na imię? Matka odpowiedziała: „Jezus”.
A jaki On jest dla pani? Cicha odpowiedź brzmiała: „On
jest wymagający”.
Znając Matkę Teresę osobiście, mogę śmiało włożyć w jej usta
zdanie: „Bóg kocha nas, dlatego tak wiele wymaga”.

z notatnika
Maciej Jakubowski

Wielbi dusza moja Pana…

W

czasie niedawnej spowiedzi w ramach pokuty spowiednik
zalecił mi wracanie myślą do Magnificat i powtarzanie, jak
najczęściej, dwóch pierwszych wersów: Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim…
To polecenie było zapewne zachętą – choć wprost nie było
o tym mowy – do wejścia głębiej w modlitwę uwielbienia, która
powinna iść na czele modlitwy, bo jest najbardziej bezinteresowna, jest – mówi Katechizm – tą formą modlitwy, w której człowiek
najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go
dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On
czyni, ale dlatego że ON JEST (KKK 2639).
Tak, ale On jednak coś czyni, bo jakby w odpowiedzi na modlitwę uwielbienia dusza się człowiekowi rozświetla – tak by to
można określić. I to zarówno wtedy, gdy słońce świeci i wtedy – co
bardzo ważne – gdy nadciągają ciemne chmury, gdy pokój zmienia
się w nie-pokój. Wtedy tym bardziej dobrze jest uwielbiać!
Owszem, modlitwa uwielbienia potrafi też niekiedy podrapać
sumienie. Takie bywają doświadczenia, zwłaszcza gdy się zaczyna ją praktykować. Ale i wtedy wie się, że to napomnienie, ale
i zaproszenie, by iść dalej – ku światłu.
A więc, czy w dzień, czy w nocy, rano, wieczór czy w południe:
Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim…
Ale ta notatka będzie miała ciąg dalszy.
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Na ścianie kościoła Wspólnot Jerozolimskich jest tablica.
Mijałem ją wielokrotnie, nie zwracając uwagi na to, co jest na niej
napisane. Któregoś dnia przystanąłem i przeczytałem:
W sercu miasta wznoś w górę dwa ramiona uwielbienia i błagania.
Co dzień przyzywaj nań błogosławieństwo Boże (Z Księgi Życia Jeruzalem).
Czy to znaczy, że gdy uwielbiam mogę też śmielej (bardziej
z głębi duszy?) wznieść błagania i prośby o miłosierdzie, o błogosławieństwo? Chyba właśnie tak!
Ale czy te dwa wzniesione ramiona to tylko przywilej i zadanie mnichów i mniszek, modlących się za miasto, w którym żyją?
Z pewnością nie tylko. Tym bardziej, że jest o co błagać w tym
czasie niepokoju i rozchwiania wszelkiej równowagi, w świecie
ludzi i w świecie przyrody.
Trzeba więc błagać, mamy prawo, jesteśmy dziećmi Ojca! Ale
najpierw – w szczerości i uniżeniu, i możliwie bezinteresownie
i z miłością – uwielbiać!
Różne są akty, hymny i modlitwy uwielbienia, każdy może
ułożyć własną, ale słowa Matki Jezusa są najprostszym i najpiękniejszym wzorem. A więc teraz i wielokrotnie każdego dnia albo
i w nocy, w chwilach radosnych i w chwilach bolesnych:
Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój
w Bogu, Zbawicielu moim…
Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój
w Bogu, Zbawicielu moim…
Wielbi dusza moja Pana…

W ROKU JUBILEUSZU
Poniżej publikujemy kolejny materiał z sesji inaugurującej
roczne obchody stulecia powołania Zgromadzenia Franciszkanek
Służebnic Krzyża (Laski, 29.09–1.10.2017). Jest to prelekcja ks.
biskupa Michała Janochy o pięknie oraz zapis panelu dyskusyjnego na ten temat, moderowanego przez Księdza Biskupa.
Załączamy również w tym miejscu opracowanie s. Elżbiety
Więckowskiej FSK, które wprawdzie nie było prezentowane podczas wymienionej wyżej Sesji, ale ponieważ koresponduje ono
z duchem Założycielki Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic
Krzyża – Matki Elżbiety Róży Czackiej – stąd jego miejsce w tej
części naszego czasopisma.
Redakcja
bp Michał Janocha

Niewidzialne Piękno

D

ziękuję Matce za zaproszenie i cieszę się, że mogę zobaczyć
po latach dużo znajomych i bliskich twarzy. Myślę, że to co
powiem o pięknie, (zatytułowałem to wystąpienie „Piękno niewidzialne”), na różne sposoby będzie się spotykać i przeplatać

bp Michał Janocha – Niewidzialne Piękno

29

z tym, co przed chwilą mówił mój przedmówca, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś*.1 A zacznę od tego, że podzielę się własnym
doświadczeniem związanym z Laskami.
Przyszedłem tutaj, znając już troszkę to miejsce, w roku 1992,
jako młody ksiądz, który całkiem jeszcze niedawno skończył
historię sztuki i patrzył na świat w dużym stopniu poprzez sztukę, a więc poprzez zmysł wzroku. I nagle trafił do miejsca, gdzie
trzeba jakby o tym zmyśle zapomnieć, żeby zrozumieć tych, z którymi się tutaj jest i z którymi się mieszka. To było dla mnie bardzo
trudne doświadczenie. Chyba nigdy o tym nie mówiłem, dopiero dzisiaj jest okazja. To, co powiem, jest zwerbalizowaniem czegoś, czego bym wtedy pewnie nie potrafił nazwać. Bardzo długo
szukałem jakichś dróg kontaktu z dziećmi, z młodzieżą, z niewidomymi, którzy przyjeżdżali do Domu Rekolekcyjnego. Uświadomiłem sobie, że całe moje doświadczenie historyka sztuki, dla
którego sztuka pozostawała żywiołem, zwłaszcza sztuka wizualna, nie na wiele się tutaj przydaje. To dzieci i młodzież same zaczęły mnie uczyć innego spojrzenia. Nie potrafię tego precyzyjnie
zwerbalizować, ale kiedy mówimy o pięknie, to chyba właśnie
tutaj, w Laskach, po raz pierwszy zacząłem tak mocno odkrywać
tę niewidzialną stronę piękna, do której niepotrzebny jest wzrok.
Chociaż zdarzały się takie zaskoczenia, jak uzdolniony plastycznie niewidomy chłopak – jego prace znajdują się w tej sali – Jurek
Ratyński. Gdy przyszedłem, był wtedy w ósmej klasie, miał resztki wzroku, chłopak z pewnym upośledzeniem, nie był w stanie
nauczyć się dziesięciu przykazań. Natomiast jak brał kredkę,
przykładał do papieru i rysował, odnajdował swój żywioł. Więc
ja mu pozwalałem rysować na religii, bo wiedziałem, że wtedy
Jurek będzie spokojny. A poza tym szybko się zorientowałem, że
on ma jakieś genialne wyczucie formy, również koloru, bo z bliska rozpoznawał barwy. To było dla mnie niezwykłe odkrycie, że
*1

Zob. abp Grzegorz Ryś, Moc słowa jednania, „Laski” nr 3(143) 2018, s 23–34.
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zmysł wzroku okazuje się czasem niekonieczny do wyrażania
piękna, również piękna plastycznego.
Przyniosłem tu ze sobą jeden numer czasopisma „Credo” dla
niewidomych i niedowidzących, które kiedyś redagowałem (kierownictwo redakcji przejęła później niedawno zmarła siostra Rut,
którą w tym miejscu chciałbym wspomnieć). Jest tu czarno-biała reprodukcja rysunku Jurka pt. „Gołębie”. Teraz sobie wyobraźmy, że są tu różne odcienie brązów, czerni, szarości, rzecz zupełnie genialna! Mając wtedy równolegle zajęcia ze studentami
z historii sztuki na ATK, kiedyś zrobiłem taki eksperyment: pokazałem studentom slajdy tych prac, nie robiąc żadnych wstępów.
Ci studenci byli już po całym kursie historii sztuki, łącznie z nowoczesną. I pytam: „Co Państwo o tym powiedzą?”. Wszyscy byli
zachwyceni, mówili: ekspresjonizm, fowizm, czasem rzucali jakieś ważne nazwiska, a ja wyjaśniam: „Nie, to Jurek Ratyński,
niewidomy chłopiec z Lasek, o którym się mówi, że jest nienormalny”. To było dla mnie odkrycie, że w kwestiach piękna w sztuce nie ma granicy wzroku. Wtedy pewnie nie umiałbym tego
nazwać, dzisiaj już bardziej. To było odkrywanie, że człowiek jest
powołany do twórczości. Tutaj wejdę na grunt teoretyczny, a mianowicie odwołam się do Biblii. Tu na sali jest z nami siostra
Hieronima, dzisiejsza solenizantka, więc przywołam Wulgatę
świętego Hieronima.
Oto biblijna wizja człowieka, w kontekście całego stworzenia,
nie tylko tego opisu siedmiu dni, ale wszystkich innych: człowiek
jest niejako istotą usytuowaną „pomiędzy”, pomiędzy światem
aniołów i światem zwierząt. Należy po trosze i do jednego, i do
drugiego, a jednocześnie transcenduje te światy. Aniołowie są
stworzeni, aby wielbić Boga. Mają wolność, ale nie mają ciała.
Zwierzęta mają ciała, ale nie mają wolności. Są stworzone, aby
przedłużać życie swojego gatunku. A człowiek ma i ciało, i wolność. Jest powołany wspólnie ze światem wszystkich zwierząt do
przedłużenia gatunku i wspólnie ze światem aniołów do wielbie-
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nia Boga. Ale jest jeszcze powołanie typowo człowiecze i tylko
człowiecze, którego nie są w stanie wypełnić aniołowie nie mający ciała, ani nie są w stanie wypełnić zwierzęta niemające wolności. Jest to właśnie powołanie do twórczości, twórczości rozumianej nie w jakimś wąskim sensie, twórczości jedynie
artystycznej, ale twórczości rozumianej najszerzej, a mianowicie
uczynienia ze swojego życia dzieła sztuki. I to powołanie człowieka do twórczości, tak szeroko rozumianej, zacząłem odkrywać
w Laskach, chociaż jeszcze wtedy pewnie nie umiałbym tego
nazwać. Temu oczywiście towarzyszy również, i to chyba od
początku, jakiś charyzmat Lasek, wielka wrażliwość na tę widzialną, plastyczną stronę rzeczywistości, czego przepięknym, żywym
pomnikiem jest serce Lasek, czyli kaplica Matki Bożej Anielskiej,
w której za parę dni będziemy świętować z okazji dnia Patronki.
Jeden ksiądz prawosławny z Moskwy, który był tu pierwszy raz,
wszystko było dla niego nowe, wszedł do tej kaplicy i widziałem,
że to go bardzo poruszyło. Długo szukał słów i wreszcie mi po-
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wiedział: „Ta kaplica sama się modli”. I to jest bardzo trafne.
Wchodzi się w coś, co już jest. Wchodzi się w modlitwę, obecną
w tych prostych, nieokorowanych pniach, w tym zapachu drewna. To jest piękno dostępne zmysłom: wzrokowi, zapachowi,
słuchowi – kiedy siostry śpiewają – piękno, prowadzące do tego
piękna niewidzialnego.
I chcę tu znowu przywołać wspomnienie z lekcji religii, które
bardzo mnie poruszyło. Najwięcej się nauczyłem, gdy byłem
najbardziej bezradny, w szkole specjalnej: nie dość, że dzieci nic
nie widzą, a ja jestem przyzwyczajony do przekazu przez wzrok,
a jeszcze w dodatku nic nie rozumieją, czy bardzo mało rozumieją, ponieważ zupełnie inny poziom komunikacji tam jest potrzebny, a ja go nie znałem. Kiedyś zadałem takie pytanie: „Co to jest
niebo?”. I pamiętam odpowiedź dziewczynki, pamiętam jej imię
do dzisiaj, to była Basia. Podniosła rękę i z wielkim wysiłkiem
starała się odpowiedzieć. Ona nigdy nie mówiła i nie byłem w stanie niczego jej przekazać, co byłaby w stanie powtórzyć, a tutaj
Basia mówi: „Niebo to jest tam, gdzie ja kocham i gdzie będę
kochana, i to się nigdy nie skończy”. Nie spotkałem piękniejszej
definicji u ojców Kościoła. Właśnie „piękniejszej”, bo tu dotykamy tego piękna, które jest pięknem niewidzialnym. Basia nie
byłaby w stanie zachwycić się El Grekiem ani Leonardem, ani
żadnym dziełem sztuki plastycznej, natomiast zapytana o niebo,
strzela w dziesiątkę. Dotykamy tutaj tajemnicy piękna niewidzialnego, które wyraża się w jakiś przedziwny sposób w twórczości duchowej.
Znowu chcę od tych przykładów odejść w kierunku teorii.
Przez piętnaście lat jeździłem na Ukrainę. Jak już Związek Sowiecki się skończył, nie było księży, powstały seminaria, było
dużo chłopaków, którzy przychodzili. Jeździłem do diecezji kamieniecko-podolskiej, do Gródka Chmielnickiego, żeby uczyć
historii sztuki. Również pracując tutaj w Laskach, dwa-trzy razy
do roku wyjeżdżałem z wykładami. A jednocześnie miałem za-
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jęcia na uniwersytecie, między innymi z estetyki. Czasem na
pierwszym wykładzie zadawałem pytanie św. Augustyna, który
sformułował problem piękna w następujący sposób: „Czy piękne
jest coś dlatego, że się nam podoba, czy dlatego nam się podoba,
że jest piękne?”. Ostatecznie jest to pytanie o to, czy piękno jest
kategorią subiektywną czy obiektywną. Czy jest sprawą gustu,
wychowania, doświadczenia, struktury osobowościowej, czy też
to piękno istnieje niezależnie od nas, a jeśli go nie widzisz, to
jesteś ułomny, to czegoś ci brakuje. I kiedy zadaję to pytanie studentom w Warszawie, to odpowiedzi są bardzo różne, co roku
inne, ale właściwie można z nich ułożyć w skrócie historię estetyki europejskiej. Natomiast kiedy to samo pytanie zadałem na
Ukrainie po raz pierwszy, a potem powtarzałem ten eksperyment
co roku, to mnie zdziwiło, że odpowiedzi, różnie formułowane,
właściwie co roku były te same: Piękno jest duchowe, piękno jest
niewidzialne, piękno jest w Bogu. I to nie dlatego, że to mówili
kandydaci na księży. To byli ludzie wychowani w sowieckich
jeszcze szkołach w dawnym pokoleniu, ale jednocześnie gdzieś
nie wygasła ta głęboka warstwa kultury przyjętej od Greków wraz
z chrztem św. Włodzimierza. I kiedy później zacząłem się głębiej
zastanawiać nad przyczyną tej różnicy w odpowiedziach (a jest
to w gruncie rzeczy przyczyna dotykająca fundamentów antropologicznych), to doszedłem do wniosku, który chciałbym tutaj
Państwu krótko streścić.
Muszę wyjść od Greków, to tutaj się właściwie wszystko
zaczyna. Jak wiemy, dla Greków prawda, dobro i piękno to były
te trzy pojęcia, na których się wszystko opiera. To był trójnóg
– jak odejmiesz jedną nogę, to się wszystko zawali. Dla Greków
prawda była dobra i piękna. Piękno było prawdziwe i dobre. To
wszystko było ze sobą powiązane. Mieli nawet takie słowo „kalokagathia”, którego nie umiemy oddać żadnym słowem w europejskim współczesnym języku, ponieważ tak dzisiaj niestety
nie myślimy. To jest „kalos” i „agathos”, piękny i dobry. Piękno
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jest dobre, a dobro jest piękne. To było dla Greków oczywiste
i pytanie św. Augustyna dla Greków byłoby prawdopodobnie
trochę dziwne, bo jest oczywistą rzeczą, że piękno jest obiektywne, ono jest w naturze, jest w świecie, a my je mamy odkryć,
oddać, przetworzyć.
Kiedy przychodzi chrześcijaństwo, i kiedy przychodzi Chrystus, który mówi o sobie: „Ja jestem prawdą”, kiedy Chrystus
mówi o Bogu, który jest dobry i kiedy mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, to właściwie w greckiej Biblii „dobry pasterz”
brzmi tak samo jak „piękny pasterz”: „poimen ho kalos”. Św.
Hieronim, patron dzisiejszy, to przetłumaczył jako „pastor bonus”, ale mógłby równie dobrze przetłumaczyć „pastor pulcher”,
bo dla Greków to było nieomalże synonimem. Pierwsi chrześcijanie tak to rozumieli. Kiedy pokazywali dobrego pasterza na
rzeźbach czy na freskach w katakumbach, to kogo malowali?
Pięknego młodzieńca. Nie ma opisu takiego Chrystusa w Biblii.
To był wyraz piękna hellenistycznego odziedziczonego po przodkach, które realizuje się w Tym, który jest odwieczną prawdą.
W myśli Ojców Kościoła doszło do nowego, na nowym poziomie, pojednania tych trzech wielkich wartości, które spotykają się w Jezusie Chrystusie. On jest prawdą, On jest dobrem, On
jest pięknem najwyższym. Idąc dalej tą historyczną ścieżką,
w czasach św. Tomasza i scholastyki (tutaj siedzi ojciec dominikanin, ale myślę, że nie narażę się za bardzo), św. Tomasz, który
całą naszą filozofię zachodnią przestawił na ochrzczone tory
arystotelesowskie, oparł ją na fundamencie prawdy i dobra. Katolicyzm jest metafizyczny i jest etyczny. Natomiast Tomasz nie
stworzył syntezy piękna, chociaż miał bardzo wiele przenikliwych
uwag i myśli, i zdawał sobie sprawę ze złożoności problemu. Po
św. Tomaszu i od czasów scholastyki nasza wrażliwość idzie
w kierunku prawdy i dobra, chociaż oczywiście tworzymy piękno, budujemy wspaniałe katedry, ale to piękno nie ma swojej
teorii. Natomiast na Wschodzie – który nie miał św. Tomasza i któ-
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ry nie miał scholastyki, gdzie patrystyka nigdy sie nie skończyła
– ta triada prawdy, dobra i piękna jest oczywista i dlatego klerycy w seminarium diecezji kamieniecko-podolskiej po tysiącu
latach od chrztu i po dwóch tysiącach lat od narodzin Chrystusa
odpowiadali, że piękno jest w Bogu.
Myślę, że dzisiaj, począwszy już od Pawła VI, a na pewno od
Jana Pawła II, powracamy w osobach papieży, w osobach wielkich
teologów, do tej koncepcji jedności prawdy, dobra i piękna, do
tej rozerwanej triady pojęć, która nam się gdzieś rozsypała i pogubiła. Myślę tutaj o wielkim teologu von Balthasarze, który
właściwie zbudował całą swoją wielką wizję teologiczną właśnie
na bazie piękna. Ale zanim to się stało, był jeszcze jeden wielki
myśliciel, którego ojciec Jacek Salij nazywa słusznie największym
polskim teologiem, a mianowicie Cyprian Kamil Norwid, który
w XIX wieku, pisał:
Cóż wiesz o pięknem?
„Kształtem jest Miłości”.
On mi przez Indy, Persy, Egipt, Greków,
Stoma języki i wiekami wieków,
I granitami rudymi, i złotem,
Marmurem – kością słoniów – człeka potem
To mi powiada on, Prometej z młotem.
Kształtem miłości piękno jest…
U Norwida w „Promethidionie” są trzy dialogi: o prawdzie,
o dobru i o światłości obu, czyli o pięknie. Tu jesteśmy u korzeni
myślenia Jana Pawła II, u korzeni encykliki „Veritatis splendor”.
Myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w których teologia
piękna na nowo powraca do Kościoła katolickiego. Powraca w dużym stopniu inspirowana Wschodem, gdzie to piękno nigdy
właściwie nie zostało zagubione.
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„Piękno zbawi świat”. Kto to powiedział? Nie mógł tego powiedzieć żaden filozof zachodni, bo od XIII wieku nikt tak nie
myślał. To mógł powiedzieć ktoś, kto się wywodził z tradycji
wschodniej, gdzie nie było tego podziału, to mógł powiedzieć
Dostojewski. I wyraził to nie na gruncie filozofii akademickiej
(chociaż był jednym z największych filozofów rosyjskich), ale na
gruncie sztuki pięknej, na gruncie literatury, wkładając te słowa
w usta księcia Myszkina w „Idiocie”.
Proszę Państwa, chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić
uwagę, której też się uczyłem w Laskach, a potem na różne sposoby życie mi to potwierdzało, a mianowicie rozróżnienie piękna
zmysłowego i piękna duchowego. To pierwsze bywa dwuznaczne,
i to już Dostojewski przeczuwał w tym słynnym dialogu w „Braciach Karamazow”, że „piękno to przerażająca i straszliwa rzecz,
bo Bóg nam dał same zagadki”. Dla jednego piękno jest w ideale
Madonny, a dla drugiego w ideale Sodomy. I człowiek nie odrzuca ideału Madonny, żyjąc ideałem Sodomy. Ja tu parafrazuję, ale
Dostojewski cały czas pokazuje złożoność tego problemu piękna,
które tak naprawdę ma swój korzeń w Biblii.
Już w Biblii piękno jest nie tylko atrybutem Boga (ileż to razy
powtarzamy w psalmie: „Przed Nim kroczą majestat i piękno”),
ale mamy też taki cytat w Księdze Przysłów: „Czym w ryju świni
złota obrączka, tym piękna kobieta, ale głupia” [Prz 11,22]. Więc
mamy obraz piękna, które wcale nie jest dobre ani prawdziwe. To
jest już coś bardzo tajemniczego. Myślę, że dzisiaj doświadczamy
tego samego. Piękna kobieta może być źródłem absolutnie realnych dramatów, jeśli zakocha się w niej czyjś mąż lub ksiądz.
I wtedy nie ma już żadnego dobra ani żadnej prawdy, a piękno
jest. Piękno zmysłowe.
No więc z tym próbowano przez wieki sobie poradzić. W średniowieczu upowszechniono terminy: „pulchritudo materialis”
i „pulchritudo spirituals”. To piękno materialne i duchowe. One
nie zawsze idą w parze. A ja bym sobie tak na własny pożytek
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mówił o ładności i pięknie. Wymalowana modelka może być
bardzo ładna, może być śliczna, ale nie ma tego piękna, które jest
związane z prawdą i dobrem. Ja się bardzo dużo tego piękna
nauczyłem w Laskach. Myślę tu o ojcu Tadeuszu Fedorowiczu,
który, można powiedzieć, był człowiekiem pięknym, chociaż
o pięknie nic nie mówił. Jego życie było piękne, on był mędrcem,
chociaż jego twarz na stare lata była pomarszczona i nie miała
w sobie nic z ładności, ani śliczności tym bardziej. I o tym właśnie
mówi wiersz, który chcę Państwu tutaj przeczytać, zbliżając się
do końca. Rosyjski autor Nikołaj Zabołocki. Wiersz „Brzydula”,
w tłumaczeniu Stanisława Ulickiego:
Wśród innych wspólnie bawiących się dzieci
Jedna dziewczynka żabkę przypomina.
Wpuszczona w portki nędzna koszulina,
Niekształtna główka w rudawej zamieci
Kędziorków, usta wąskie, ząbki krzywe,
Rysy surowe i nieurodziwe.
U rówieśników radość niespodziana —
Matki wisusom rowery kupiły.
Szaleńcze jazdy trwają już od rana
Wokół dziedzińca, a ta, zapomniana,
Biega za nimi ile w nogach siły.
Że nie jej szczęście? Nie ma to znaczenia,
Gdy serce samo zachwytem wybucha.
Cieszy się, śmieje od ucha do ucha,
Rozpłomieniona radością istnienia.
Podłe zamysły, intencje fałszywe
Nie zawładnęły jeszcze tym stworzeniem,
Wszystko jest dla niej takie nowe, żywe,
to, co dla innych ledwie nikłym cieniem.
I nie chcę myśleć, że kiedyś zobaczę
Dzień taki, w którym strwożona zapłacze
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Wśród przyjaciółek widząc z klasy, z ławki
Siebie w ostatnim nieszczęsnym głupiątku.
Oddałbym wszystko, by choć w tym wyjątku
Serce nie pękło na obraz zabawki.
Chciałbym uwierzyć w to, że rozogniona
Dzięki czystemu płomieniowi duszy,
Swój ból, swą gorycz samotnie pokona,
Najcięższy kamień przetopi i skruszy.
Cóż znaczy brzydka twarz, niewypełnienie
Człowieczych marzeń lub imaginacji.
Przy błyskającej z każdym poruszeniem
Subtelnej wnętrza młodzieńczego gracji?
Bo przecież cóż jest urody istotą,
Dlaczego dla niej wznosi się świątynie?
Próżne naczynie z całą swą pustotą
Czy ogień, który rozświetla naczynie?
Bardzo lubię ten wiersz, bo on pokazuje istotę sprawy. Dziewczynka jest brzydka, ale jest w niej ogień. I ten ogień jest
piękny.
I na koniec obrazek z Lasek, też z lekcji, chyba siódma czy
ósma klasa w Pawilonie. Dziewczynka autystyczna, Monika, która ma zachowania typowo autystycznego dziecka: uderza głową
w ławkę, regularnie. Trudno prowadzić lekcję. I ja, zupełnie nie
mając przygotowania tyflopedagogicznego, nie wiem, co robić.
W końcu na którejś lekcji bezradny pytam się dzieci: „Słuchajcie,
co z tą Moniką?”. I chłopiec, też pamiętam imię, Rafał, z ostatniej
ławki, raczej mało aktywny, podniósł rękę i mówi: „Ja to wiem”.
Podszedł do niej (Monika zawsze sama siedziała w ławce), on
usiadł obok, objął ją, coś tam jej szepnął do ucha, przytulił i Monika była cicho. Uspokoiła się. Czy to nie piękne? I sobie wtedy
pomyślałem: „To kto tu jest niepełnosprawny?”.
No więc to tyle o niewidzialnym Pięknie. Dziękuję bardzo.
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Panel dyskusyjny: Piękno – Sztuka
W panelu pod przewodnictwem bp. Michała Janochy uczestniczyli:
Elżbieta Szczepkowska – nauczyciel, tyflopedagog, obecnie dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
Siostra Alberta Chorążyczewska FSK – od ponad 30 lat siostra
w zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Z zawodu malarz po Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, scenografii u Józefa Szajny, reżyserii i dramatu w Warszawskiej
Akademii Teatralnej.
Stanisław Niemczyk – architekt inżynier, liniowy budowlaniec.
Dorota Łoskot-Cichocka – żona i mama czworga dzieci, z zawodu artysta-plastyk (grafika na warszawskiej ASP). Zajmuje się ilustracją książkową, a także malarstwem sakralnym
małego formatu, również ikonami, a także pracuje z dziećmi
w kontekście ewangelizacyjno-plastycznym.
– uczestnicy z sali:
■ bp Michał Janocha: Jak Państwo widzą, mamy do czynienia z praktykami. Oczekujemy tutaj przede wszystkim świadectwa własnego doświadczenia artystycznego, pedagogicznego,
teatralnego, reżyserskiego, architektonicznego i malarskiego.
Ten panel został zatytułowany: „Piękno – Sztuka” i od razu
trzeba powiedzieć, że te pojęcia są w oczywisty sposób pokrewne,
choćby w nazwie „Akademia Sztuk Pięknych”, ale jednocześnie
piękno jest pojęciem nieskończenie szerszym, znacznie bardziej
pierwotnym, ponieważ to piękno jest przede wszystkim w istniejącym już świecie. Wystarczy wyjrzeć za okno, żeby tego doświadczyć. Piękno, które tworzy człowiek za pomocą swoich dzieł artystycznych, jest niejako pięknem wtórnym. Nawet przymiotnik
od słowa „sztuka” w języku polskim, to słowo „sztuczny”, jako
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coś, co jest przeciwieństwem naturalnego. To nie znaczy zły, ale
jest w jakimś sensie udziałem człowieka w twórczości samego
Boga.
Wiemy, że Bóg jest nazwany w Biblii, w Liście do Hebrajczyków, Deus Artifex „Bóg Stwórca”, „Bóg artysta”. Człowiek jest
powołany do tworzenia. Będziemy tutaj mówić o pięknie, myślę
że głównie w kontekście sztuki, chociaż może nie tylko.
Chciałbym naszym prelegentom postawić pytanie, które
brzmi: Jaka sztuka dla Kościoła? Bo żyjemy w czasach, w których
sztuka właściwie wyrzekła się już dawno piękna w swoim głównym nurcie awangardowym i postawangardowym. Przeżywamy
bardzo głęboki kryzys w tej dziedzinie. A jednocześnie jest nieustanne poszukiwanie; artyści i ludzie wierzący zadają sobie pytanie, jaka ma być sztuka w Kościele. Chcę zwrócić uwagę, że
takie pytanie przez wieki nie było stawiane. Artysta średniowieczny, który budował gotyckie katedry, nie zadawał sobie takiego
pytania, ponieważ był już pewien styl, który go niósł. Jeśli miał
jeden talent, to był w stanie wejść w tę rzekę, ona go poniosła,
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i tworzył coś na miarę talentu. Jeśli miał dziesięć biblijnych talentów, to stworzył arcydzieło, ale właściwie nikt sobie nie zadawał pytania, jaki to styl, bo ten styl już był. On był dziedziczony
tak jak język, którym mówimy i nie zadajemy sobie pytania, jakim
językiem mamy się między sobą porozumiewać. A dzisiaj takie
pytanie sobie zadajemy, bo doświadczamy w dziedzinie kultury
pewnej sytuacji różnorodności, w której możemy się gubić. Ojciec Tomasz mówił o tym pozytywnym aspekcie różnorodności,
ale ma ona swoją drugą stronę. Jaki więc ma być język artystyczny dla Kościoła dzisiaj? Wiemy, że odpowiedzi mogą być skrajnie
różne, od ucieczki w przeszłość i jakąś pobożną archeologię z lęku
przed tym, co niesie świat dzisiejszy, albo też, druga skrajność,
bezkrytyczne przyjmowanie tego wszystkiego, co niesie dzisiejszy
świat, w którym to języku zatraca nam się nieraz istota ewangelicznego orędzia.
A drugie pytanie, które później chciałbym postawić w kontekście Lasek, czyli Triuno: niewidomi, siostry, świeccy, brzmi:
Jaka ma być kontynuacja tej sztuki w Laskach? W tym środowisku w dziedzinie artystycznej jest bardzo ciekawa tradycja
wyrażona choćby w kaplicy, na cmentarzu, w kościele na Piwnej.

■ dyr. Elżbieta Szczepkowska: Nie wiem, czy jestem właści-

wą osobą w tym tak zacnym gronie artystów, architektów, żeby
odpowiedzieć na to pytanie. Jestem nauczycielem i mogę mówić
o sztuce naszych wychowanków, w tym o ich talentach, o tym,
co każdy z nich reprezentuje, przychodząc do nas i na co zwracamy uwagę na drodze ich rozwoju. Natomiast to, o co Ksiądz
Biskup pyta, to odpowiem tak troszkę wymijająco. Mam to szczęście, że już od bardzo dawna, co najmniej od trzydziestu lat, jestem w Laskach. To, z czym tutaj się spotkałam, z tym pięknem
samego miejsca, pięknem kaplicy, pięknem naszego cmentarza,
naszych laskowskich ścieżek, każdego domu, to jest ta architektura i ta sztuka kościelna, która bardzo jest bliska mojemu sercu.
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Nie wiem, czy to choć w części odpowiada na stawiane przez
Księdza Biskupa pytanie, ale tak czuję, że to miejsce niesie w sobie tyle piękna, które pomaga nam po prostu żyć i pracować.
Dziękuję.

■ s. Alberta Chorążyczewska: Wiele razy zastanawiałam się

nad sztuką, wiarą, przestrzenią wiary i chciałabym się odwołać
do bardzo osobistego wątku. Kiedy trafiłam na ulicę Piwną pierwszy raz – każdy ma różne drogi, ja akurat jako dorosły człowiek
przyjęłam gdzieś tam w Paryżu Pierwszą Komunię Świętą – pamiętam, kiedy przyjechałam do Polski po długim stażu zagranicznym, zaczęłam szukać w Warszawie omodlonego miejsca,
kościoła, w którym będę czuła jakieś jedno. Pamiętam, jak chodziłam po tych kościołach Starówki (wszystkie są piękne, naprawdę piękne, przecież nie muszę mówić) i przyszłam na ulicę Piwną. Weszłam do kościoła, przyklękłam i nawet nie zauważyłam
jeszcze tego zewnętrznego piękna, tzn. tego, co niesie sobą ko-
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ściół, ale widziałam: tam była harmonia po prostu. Jedno z tym,
co się dokonało u człowieka nawróconego, który doświadczył
piękna Boga, Jego miłości. To było jedno. (…) Tam nic mi nie
przeszkadzało. Tam była harmonia i intuicyjnie tę harmonię pojęłam. Wiedziałam, że tam będę przychodzić. Po prostu przychodziłam na Mszę św. na Piwną. To jest jeden wątek. A drugi wątek,
kiedy dotknęło mnie to, co nazywamy powołaniem zakonnym.
Przyszłam na tzw. próbę zakonną do Lasek, a ponieważ byłam
człowiekiem, no, neofitą, więc próba trwała troszeczkę dłużej.
Byłam taką salową w szpitaliku. Po prostu sprzątałam, różne
rzeczy robiłam. W szpitaliku chorował wtedy ks. Jerzy Wolff. To
już były jego ostatnie dni. Ks. Wolff jest kolorystą, a ja jestem też
po akademii krakowskiej od Jana Szancenbacha kolorystka. Absolutnie kolor, malarstwo kolorystyczne to było to, co było moją
pasją. I tak się złożyło, że księdzu pomagałam, usługiwałam –
takie normalne czynności. I gdy tak się spotykaliśmy, ksiądz miał
wielką potrzebę podzielenia się swoimi zapiskami. Ksiądz dużo
pisał, a wtedy pisał o niebie. I czytał mi te swoje teksty. Ja akurat
znałam jego obrazy, jego wypowiedzi, bo był znanym przedwojennym krytykiem. W którymś momencie, jak już się poznaliśmy,
a wiedział, że jestem po akademii i że też mnie coś dotknęło, tak
jak jego kiedyś, że zmienił życie. Powiedział wtedy – to było
chyba na dwa dni przed śmiercią: „No tak, ale z czymże ja pójdę
do nieba? Z czymże ja pójdę do Pana Boga? Chyba nie z moimi
obrazami”. Czyli to, co najpiękniejsze, najważniejsze, jest mimo
wszystko poza tym, co jest tego wyrazem. Bo ten wyraz zawsze
jest ograniczony. I on tę świadomość miał – świadomość wielkiego artysty. Dziękuję.

■ bp Michał Janocha: Pozwolę sobie jeszcze na wspomnienie

sprzed lat, kiedy tutaj pracowałem. To był rok 1991, może 1992.
Wśród różnych, powiedziałbym, działań artystycznych, które
s. Alberta tutaj prowadziła, czy animowała, zostało mi jedno
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w pamięci. To było w Domu św. Franciszka, chyba w Wielkim
Poście, sądząc z kontekstu i tego, o czym chcę powiedzieć, a co
zapamiętałem. Kiedy, już nie pamiętam, czy to Siostra czy inna
z sióstr trzymała w ręku białą chustę, jak Weronika na drodze
krzyżowej, a na tę chustę projektowane było oblicze Pana Jezusa.
Chusta falowała, poruszała się i dla mnie to było coś takiego, co
w psychologii nazywa się błyskiem, a w teologii może troszkę
bardziej wzniośle – iluminacją. To było coś tak poruszającego, co
trudno przełożyć na słowa, a co mi zostało jako wspomnienie
do dzisiaj.
■ s. Alberta Chorążyczewska: Ja już nie pamiętam.

■ bp Michał Janocha: Siostra może już nie pamiętać. „Człowiek – jest to kapłan bezwiedny i niedoskonały”, jak Norwid
pisał. Dziękuję bardzo Siostro. Tylko powiem, zanim pan Stanisław Niemczyk zabierze głos, bo wszyscy tutaj mówiący są ludźmi skromnymi, co w środowisku artystów nie jest nagminne, że
p. Stanisław jest mieszkańcem Warszawy, a jego dziełem jest
kaplica Matki Bożej Żółkiewskiej przy kościele dominikanów na
Służewie. No i mam nadzieję, że już niedługo będzie to również
kaplica w seminarium duchownym w Warszawie.
■ Stanisław Niemczyk: Podzielę się osobistymi doznaniami,

które mają różne pochodzenie i w różnym czasie budowały w nas
pewną świadomość. (…) Ja te przeżycia, podobnie jak Siostra,
też umiejscawiam w konkretnych miejscach i w konkretnym
czasie, bo skądś wychodzimy, konkretnych ludzi spotykamy. To
dla mnie było bardzo istotne w całym życiu. Tutaj padały słowa:
obecność, przestrzeń, harmonia. Podświadomie szukamy miejsc,
które nam odpowiadają właśnie przestrzennie. Zależnie jak tę
wrażliwość ustawiamy, czy tylko na obraz, czy na miejsce. Ja
stanąłem po stronie miejsca i przestrzeni. Później z czasem dopiero dotarło do mnie, że przecież to wszystko jest zapisane
w księgach Starego i Nowego Testamentu. Kiedy już człowiek
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osiągnął etap, żeby to czytać na nowo, po swojemu czytać, czyli
własnymi słowami i umiejętnościami, zobaczył, że to, co Stary
Testament przekazuje, również w opisie stworzenia świata, dla
mnie jest początkiem i wyjściem do tego, żeby zrozumieć, czym
jest działalność człowieka.
Architekci powinni, czy też są skazani na to, że muszą w tej
przestrzeni dokonywać przetwarzania elementów zastanych,
naturalnych, które są po prostu doskonałym tworem Bożym.
Tworem doskonałym to jest cała natura, która nie ma sobie
równej, jako piękno doskonałe. I to, co my próbujemy robić,
wspólnie czy indywidualnie, dąży do tego, żeby to piękno było
obecne. My o nim mówimy, jak robić, żeby to było piękne. Z jednej strony, jak Ksiądz Biskup mówił, jest to próba naśladowania.
Mogą być różne formy oddziaływania każdego twórcy, projektanta czy budowniczego na rzeczach już dokonanych, ale nie
tylko. Natura dalej jest tym materiałem, z którego się uczymy
w sposób ciągły, bez względu na wiek i upływ czasu. Dostrzegamy jedynie nowe wątki, które w tym momencie stają się ważniejsze może od tych poprzednich, kiedy intuicyjnie ich dotknęliśmy, jak tutaj w Laskach, z zamkniętymi oczyma. Czyli ja coś
wyczuwam, w innym miejscu coś nowego, potem mogę otworzyć
oczy i powiedzieć, czego dotknąłem i dlaczego ten obraz wizualnej formy i przeżyte dotknięcie albo do siebie pasują, albo nie.
I dla mnie tak jest z przestrzenią, którą trzeba nie stworzyć, bo
ona jest. My przestrzeń jedynie zawłaszczamy. Przestrzeni nie
potrafimy zabrać sobie, przestrzeń jest odnawialna w sposobie
stworzenia świata i ona nie jest domeną i własnością człowieka.
My próbujemy tymi ścianami, dachami ograniczyć jakiś fragment przestrzeni zastanej. Istotą jest nie ująć z niej nic, zostawić
jej tę całość, którą miała najpełniejszą, czyli tę stworzoną. Tę,
którą my dodajemy, ona jest pewnym ograniczeniem. I tu mamy
ten problem, że jeżeli coś zbudujemy, coś wykreujemy, to żeby
ta przestrzeń – tu by się chciało użyć tego słowa – mogła dalej
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przechowywać obecność, bo natura przechowuje obecność Boga
w sposób ciągły. Nie ma takiego zjawiska, które by tak silnie
oddziaływało swoją i wizualną stroną, i tą, którą nazywamy
również życiodajną. Bo my jesteśmy cząsteczką tego i czerpiemy
z tej natury wszystko, co uważamy za najlepsze.
Dla mnie jest to początek myślenia o miejscu, o tym, co powinniśmy robić, żeby w danej, konkretnej przestrzeni, w konkretnym zadaniu starać się zawrzeć. Jest to trud dla każdego,
który coś wykonał: rysunek czy rzeźbę, czy przedmiot i mówi:
„No tak, ale on mógł być doskonalszy”. To jest tak, jakby człowiek
szukał jakiejś melodii, którą utrwala i mówi: „Ja za chwilę ją sobie
przypomnę, że ona może być jeszcze piękniejsza w tonach”. Ale
ona zaistniała. A budownictwo ma to do siebie, że fizycznie materializuje się i nie ma od niego odwrotu. To jest pewna decyzja,
w której już poprawianie jest rzeczą bardzo, bardzo wtórną. Czy
mogę jeszcze o Laskach troszkę dopowiedzieć?
Jestem pierwszy raz tutaj, jedynie dużo słyszałem o Laskach
i bardzo pragnąłem być, ale z trudem to przyszło, jak Ksiądz
Biskup wie. Tu dostrzegam taką cechę tej przestrzeni, która jest
wbudowana funkcjami w naturalny krajobraz, jakim był zalesiony teren. Ale zobaczyłem obiekty, które nie należą do tak
zwanych „hitów”, byśmy powiedzieli, architektonicznych. Siostro, nie oceniam tego negatywnie. Traktuję to jako ogromny
pozytyw, bo człowiek naturalny jest również, bym powiedział,
najlepszym „hitem” dla drugiego człowieka. Dla mnie architektura, która tu powstawała przez setkę lat, prawda, od obiektów
tych pierwotnych w gospodarstwie, poprzez modernistyczną
architekturę międzywojnia polskiego, to wszystko ma bardzo
piękne skromne cechy. Siostro, doceniam ogromnie skromność
architektury, bo dom, to był dom najprostszy. Potem dopiero
powstał pałac, potem dopiero powstał zamek. Ale najpierw
powstała najprostsza forma domowa dla człowieka, czyli ta,
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która była prawdą, że ja się muszę schronić, muszę przeżyć, a nie
pokazać swój potencjał.

■ Dorota Cichocka: Nawiązując do wypowiedzi mojego

przedmówcy, powiem, że rzeczywiście to, co mnie urzeka w Laskach, to jest właśnie ten związek architektury z naturą. I dlatego my się dobrze w niej czujemy, ja się w niej dobrze czuję.
Ale właściwie nie spotkałam człowieka, który by powiedział, że
źle czuje się w kaplicy w Laskach. Nie wiem, czy dałoby się tak
zrobić, żeby tej natury było jak najwięcej, bo im więcej jest
zostawionej tej przestrzeni, czy jakby zostawionego szacunku
wobec tej przestrzeni, w której się stawia budynki sakralne, tym
jest lepiej. Myślę, że też warto pamiętać o tym, tak mi teraz
przyszło do głowy, że przecież pierwsza Arka Przymierza mieszkała w namiocie. Namiot jest właśnie taką przestrzenią, która
jest naturalnie zanurzona w otoczeniu. Tabernakulum po łacinie znaczy namiot. I można powiedzieć, że Bóg mieszka między
nami właśnie w namiocie. Dobrze byłoby, żeby o tym pamiętać,
żeby charakter tego namiotu, czyli czegoś takiego bardzo ulotnego, zwiewnego, czegoś, co nas od natury nie odcina, żeby
zostało w sakralnej architekturze, jeżeli w ogóle da się to zrobić.
W naszym klimacie pewnie niekoniecznie, bo niestety, ale są
pewne wymogi. W tym roku akurat tak się złożyło, że byłam
podczas wakacji w Taizé. Charakterystyczne dla tego miejsca
jest właśnie to, że wiele elementów wystroju kaplicy jest takich
ulotnych, bardzo skromnych. Kościół jest niewielki, ale za pomocą konstrukcji go się powiększa tak, że może tam się zmieścić
kilka tysięcy osób. To wszystko jest bardzo lekkie i dostosowane
do potrzeb. Im więcej ludzi, tym ten kościół się robi większy.
Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie: „Jak powinna wyglądać sztuka sakralna obecnie”, jest bardzo trudne, ponieważ
kościoły po prostu już są, jest ich bardzo dużo. Chodzimy do
tych kościołów, jakie stoją. Trudno, żeby one znikały, ale w części
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z nich nie czujemy się dobrze. I jakoś z pokorą musimy przyjąć
to, że one istnieją, że wyglądają tak, jak wyglądają. Natomiast
jeżeliby chcieć tworzyć jakieś nowe miejsca, to wydaje mi się,
że trzeba by przede wszystkim pomyśleć, jakie są potrzeby ludzi
obecnie, w jakich przestrzeniach czują się dobrze. Mam wrażenie, że w tej chwili jest taki nadmiar bodźców, nadmiar przedmiotów, nadmiar wizualnych różnych doznań, że trzeba dobrze
się zastanowić, co będzie sprzyjać modlitwie i co będzie ludzi
ukierunkowywać na Boga. Bo wydaje mi się, że bogate, bardzo
piękne mozaiki, które ja w ogóle bardzo kocham i sama razem
z moim dziadkiem artystą-plastykiem robiłam mozaiki w różnych kościołach, ale pytanie: czy one rzeczywiście będą przemawiać do współczesnych ludzi, czy to jest im potrzebne. Nie
wiem, ja zostawiam to pytanie chwilowo bez odpowiedzi, natomiast jeszcze się podzielę doświadczeniem też z Francji, z tegorocznego mojego wyjazdu. Oczywiście, zwiedzaliśmy również kościoły i w którymś momencie trafiliśmy do niewielkiej
miejscowości koło Lionu, której nazwy w tej chwili nie pamiętam, i weszliśmy do starego kościoła. To był wczesnoromański
kościół, ale nie jakiś bardzo znany, ani jakiś szczególny. Natomiast wyglądał on w ten sposób, że całe wnętrze było zupełnie
puste, kamienne, na końcu absydy stał ołtarz kamienny, a na
ścianie z tyłu za ołtarzem był jeden maleńki, w tym sensie, że
bardzo wąski witraż. To wnętrze zrobiło na mnie ogromne wrażenie, dlatego że było prawie puste, że ono niczym naprawdę
nie krzyczało do mnie i pozwalało się skupić. Wydaje mi się,
że to jest taka trudność obecnie: jako plastycy, jako architekci
mamy ogromne możliwości, mamy ogromnie dużo przeróżnych
materiałów i maszyn, a także możliwości poznawania różnych
kultur, z których można czerpać tysiące inspiracji, ale jednak
naszym zadaniem jest ograniczać się, żeby dać przestrzeń Bogu,
szczególnie w sztuce sakralnej. Takie jest moje zdanie. Dziękuję.
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■ bp Michał Janocha: W tych wypowiedziach bardzo osobistych po części zawarta została odpowiedź na to drugie pytanie,
takie uszczegółowione, a mianowicie: „Sztuka dla Lasek”. Pan
Stanisław od razu zauważył nawarstwienie się różnych kierunków, ale jednocześnie pewną prostotę tego miejsca. Warto zauważyć, jako wartość, że Laski wyprzedziły Sobór Watykański II,
który w konstytucji o liturgii, pisząc o sztuce sakralnej, stawia jej
pewne wymagania, używając określenia Simplicitas magis quam
ostentationis – raczej prostota niż wystawność. Laski takie były
od początku. To nie jest oczywiście w Kościele rzecz nowa, ten
nurt istniał zawsze, gdzieś od katakumb, ale był też nurt przeciwny i w tym zmaganiu cała nasza kultura oscyluje. Ale Laski są po
stronie tej szlachetnej prostoty, o której mówi sobór. No i tu
chciałem znowu wrócić do pytania, licząc też na takie osobiste
odpowiedzi. Pani Dyrektor przyniosła ze sobą różne pomoce, czy
może prace wykonane przez uczniów. No bo to też jest sztuka
Lasek, to jest wychowanie do sztuki. Myślę, że Laski mają świetną tradycję edukacyjną. Na tej sali siedzi wiele osób, które mogłyby też na ten temat coś powiedzieć, a mianowicie o wyzwalaniu w niewidomych dzieciach, młodzieży, tych często ukrytych
dla nich samych talentów plastycznych.
■ dyr. Elżbieta Szczepkowska: Oczywiście bardzo ważnym

zadaniem dla nas, nauczycieli tyflopedagogów, jest zauważenie,
czy też taka wnikliwa obserwacja naszych wychowanków w kierunku wyzwolenia w nich ich zdolności, ich umiejętności również artystycznych. Mamy w naszym Ośrodku na terenie Lasek
bardzo zdolne dzieci, zdolną młodzież. Są to talenty artystyczne
– począwszy od talentów muzycznych, mamy artystów organistów czy też śpiewaków operowych, czy też muzyki rozrywkowej.
Bardzo hołubimy talenty, które świadczą o zdolnościach plastycznych. Przyniosłam kilka prac – nie, że jakoś specjalnie je wybierałam. Chciałabym zacząć od prac naszego absolwenta, o którym
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wspomniał Ksiądz Biskup, Jurka Ratyńskiego. Na początku,
w pierwszych latach mojej pracy jako nauczyciela poznałam Jurka, który pozostał w moim sercu i w pamięci jako wysoki, szczupły, wrażliwy człowiek. Bardzo cierpiał z różnych codziennych
powodów, chociażby z takich, że niezbyt często albo bardzo rzadko odwiedzali go jego bliscy. Taki jego obraz po cichu rozpaczającego, a później przelewającego różne swoje emocje na papier,
najbardziej wrył mi się w pamięć. Mam kilka jego prac. Prace
Jurka wiszą również na tej sali. Są bardzo piękne, kolorowe,
przedstawiają osoby, które spotykał w życiu. Jurek miał resztki
wzroku, kolory były dla niego bardzo ważne. Był też Adaś, który
również pięknie rysował, używając wielu kolorów. Tutaj pokażę
państwu anioła w jego wykonaniu. Zaprezentuję teraz prace naszych niewidomych dzieci. To są prace współczesne. Uczennica
z pierwszej klasy podstawowej i uczeń z trzeciej klasy wykonali
rysunki techniką brajlowską. Rozumiem, że większość z państwa
zna tę technikę. Dla tych, którzy może nie wiedzą na czym ona

Baranek i kaplica wykonana w glinie przez niewidomych uczniów
z Lasek.
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polega, powiem tylko, że na podkładki gumowe kładzie się folię,
na której można rysować długopisem typowym czy też rysikiem
specjalnym, przygotowanym do tego typu zajęć, uzyskując wypukłe linie.
Jeśli mówimy o talentach i o rozwoju sztuki wśród naszych
uczniów, to ja wszystkie prace, z którymi się spotykam, nazywam
niemalże dziełami sztuki. Wiem, że jest taka pewnie delikatna
granica pomiędzy tym, co możemy uznać za dzieło artystyczne.
Ja nie jestem krytykiem sztuki ani artystą, więc dostrzegam w pracach moich uczniów piękno i dlatego tak to widzę. W pracowni
ceramicznej również powstaje wiele pięknych prac z ceramiki.
Zawsze zachwycam się naszymi aniołami, które nasi wychowankowie chętnie wykonują. Ofiarowujemy je wszystkim, którzy
okazują nam serce. W Szkole św. Maksymiliana był chłopiec,
który dostał kawałek drewna oraz dłuto i spontanicznie zaczął
wykonywać prace rzeźbiarskie. Podczas spaceru niedaleko Domu
św. Maksymiliana proszę zwrócić uwagę na piękną kapliczkę
stojącą w ogrodzie. Wykonał ją nasz absolwent Andrzej Haba.
W tej chwili Andrzej pracuje i utrzymuje się z rzeźby. Dużo dzieł
sztuki powstaje w naszej szkolnej codzienności. Powstają również
przepiękne prace w pracowni tkactwa. Często zdarza się, że później nasi wychowankowie mogą w swoim dorosłym życiu
realizować swój talent.
I jeszcze jedno zdanie. Gdy mówiliśmy o sztuce sakralnej,
w zasadzie skupiliśmy się na kaplicy Matki Bożej Anielskiej, ale
w naszych internatach są również kaplice zaprojektowane tak,
aby w swojej prostocie były dostosowane do miejsca pełnego
naturalnego piękna, do natury. Dziękuję bardzo.

■ s. Alberta Chorążyczewska: Ksiądz Biskup zachęca mnie

do zabrania głosu jeszcze raz. Otóż rzeczywiście, gdy myślę
o sztuce sakralnej, myślę, że też jesteśmy w takim pewnym niebezpieczeństwie i dotyczy to nie tylko Lasek. Otóż bardzo często
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wydaje się temu, który akurat obejmuje jakiś kościół, mówię
o proboszczach, że zaczyna budować, ale nie ma do tego żadnych
kompetencji, poza jakąś umiejętnością biznesową. Podejmuje
on decyzje, które powodują, że te kościoły nie mają nic wspólnego z sacrum, są brzydkie. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest
to, co było w Laskach, co wniósł Ojciec Korniłowicz, ale też ze
swoją kulturą wniosła Matka Czacka, że chrześcijaństwo w tej
formie wizualnej było brane z najlepszych wzorców sztuki sakralnej ówczesnej. Tam, gdzie rzeczywiście Bóg przez tę formę
się przebijał, że ta forma mówiła o Panu Bogu. To jest sacrum.
I myślę, że również w wychowaniu, w podejmowaniu decyzji,
również w stosunku do dzieci, trzeba korzystać z najlepszych
wzorców. Ważne też, że Matka, pan Marylski i wielu ludzi współpracowało naprawdę z najwybitniejszymi. Nie bali się tego, żeby
dać im trochę swobody i dać też szansę na piękno. Ono było
najwyższej próby. Myślę, że w tym myśleniu o przyszłości trzeba
też brać pod uwagę, że nie wszystko, co proponujemy, co jest
jakimś doraźnym rozwiązaniem, jest piękne. To może być użyteczna brzydota po prostu, która jest doraźna, bo komuś się tak
wydaje, a potem się dziwimy, dlaczego tak trudno w czymś takim
żyć. W brzydkich przestrzeniach czy w brzydkim otoczeniu,
nawet jak człowiek już to zaakceptuje, nie jest w stanie oddychać.
Człowiek potrzebuje do życia przestrzeni. Dlatego tutaj potrzebna
jest też duża pokora ludzi decydujących o różnych rzeczach,
którzy pozwolą, żeby to, co jest istotne, szło przez ludzi – może
złe słowo – kompetentnych, którzy rozumieją formę trochę więcej. Dam taki przykład: komputer. Teraz wszystko można wydrukować, więc każdemu się wydaje, że jak on sobie coś porobi
ładnego, to już jest projekt udany, graficzny i można to puszczać.
Nie można. Tak się psuje gusta w ogóle. Trzeba patrzeć na rzeczy
najważniejsze, a o tych, które nie wychodzą, też mówić, że one
nie wychodzą. Trzeba szukać lepszych. Nie wiem, czy Państwo
mnie rozumiecie. Jest to wielkie niebezpieczeństwo dlatego, że
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w tę dziedzinę wchodzi nie tylko brzydota, tylko takie bylejactwo. My źle się w tym czujemy. Nie da się w tym żyć. Dobro się
wykuwa, ono samo nie przyjdzie. Zło przychodzi samo. Dobro
trzeba wypracować również w dziedzinie formy, sztuki, a sacrum
to jest jeszcze więcej.

■ Stanisław Niemczyk: Nawiązując do tego, co Siostra mówiła, wracając myślą do Lasek – od poranka w tym miejscu medytuję sobie. Przyjechałem prosto ze Śląska i powiem, że cisza
jest pewnym atrybutem miejsca. Właśnie cisza. I tak naprawdę
dopiero po chwili ciszy jesteśmy w stanie chcieć rozmawiać. Jeżeli tego początku nie ma, to nie ma rozmowy. Będziemy się
przegadywać, obojętne z kim. W ciszy rozmawiamy, powiedzmy
sobie, również ze sobą. Jest sens, żeby w miejscu, gdzie pojawia
się sacrum, walczyć o tę ciszę, bo świat zrobił się tak głośny, że
zabija nam w ogóle spokojne myślenie i skupienie się na tym, po
co jesteśmy w takich miejscach.
■ Dorota Łoskot-Cichocka: Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na aspekt sztuki, która, jak Ksiądz Biskup powiedział na początku, jest sztuczna, ale dzięki temu stwarza możliwości łączenia
pewnych rzeczy ze sobą, które nie mogłyby zaistnieć w rzeczywistości, ponieważ po prostu realnie nie da się ich połączyć. Na
przykład w jednym czasie mogą się różne rzeczy zdarzyć i można to przedstawić na obrazie, albo różne rzeczywistości można
ze sobą zderzyć właśnie w sztuce. Coś, co nie może się zdarzyć
w rzeczywistości. Także sztuka nam odsłania to, że niemożliwe
staje się możliwe. Czyli właśnie tę jakąś prawdę o tym świecie,
który jest przecież nie tylko widzialny, ale jest dużo bardziej tajemniczy. Powiem to na przykładzie obrazu Chagalla „Białe
ukrzyżowanie”, gdzie Chrystus jest przedstawiony na białym
krzyżu i jakby frunie w takiej przestrzeni, która zwiastuje zagładę Żydów. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten obraz. Tam są
różne małe sceny dookoła tego ukrzyżowania, a na środku jest
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krucyfiks z Chrystusem przepasanym żydowskim szalem do modlitwy – tałesem. To jest coś, co w rzeczywistości nie mogłoby się
zdarzyć. Krucyfiks, który jest jakby zawieszony w powietrzu,
w jakiejś przestrzeni. To jest właśnie przykład na to, jak sztuka
może stworzyć pewną przestrzeń sakralną, która mówi bardzo
dużo. Tam jest bardzo wiele znaczeń, których nie da się opowiedzieć, albo trzeba by bardzo dużo słów użyć, żeby to wszystko
przekazać, a sztuka może to zrobić. To samo widzimy czasem
w obrazach dzieci albo w przestrzeni sakralnej. Chciałabym powiedzieć o przykładzie takiego obrazka, który kiedyś narysowały dzieci na moich zajęciach, które nazywają się „Kredkami do
Nieba”. Prowadzę z dziećmi rozmowy o Ewangelii, a później razem ilustrujemy tę Ewangelię. Kiedyś ilustrowaliśmy scenę
wskrzeszenia córeczki Jaira. Bardzo mi się podobał jeden z tych
rysunków, dlatego że Pan Jezus stał pochylony nad dziewczynką,
która leżała martwa w łóżku, natomiast obok, na stoliku stała
lampa, taka elektryczna z pokoju współczesnego. I właśnie to jest
przykład na to, jak sztuka niesamowicie potrafi zderzyć takie
elementy. Dzięki takiemu drobnemu zabiegowi, od razu przenosimy się z tą Ewangelią we współczesność. Oczywiście, to dziecko prawdopodobnie w ogóle nie miało nawet świadomości, jakich
elementów użyło, oraz tego, że nie było to możliwe w tamtych
czasach. Natomiast dzięki temu obrazek otwiera nam bardzo
wiele nowych znaczeń. I o to chodzi w sztuce: żeby pokazywała
nam prawdę, która jest jeszcze dla nas zakryta. Tak jak św. Paweł
mówił, że nie wszystko jeszcze poznaliśmy, jeszcze zasłona jest
przed nami. Mam wrażenie, że sztuka troszeczkę tę zasłonę czasami podnosi.

■ bp Michał Janocha: Pani Dorota przywołała książkę

„Kredkami do Nieba”. Jestem nieuleczalnym fanem tej książki,
a właściwie trzech tomów: A, B i C według niedzielnych Ewangelii. Myślę, że to jest świetny pomysł dla rodziców: wprowadza-
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nie dzieci w Słowo Boże, przeżywanie Słowa poprzez plastyczną
ekspresję. To skarbnica zupełnie nieoczekiwanych treści i skojarzeń. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi i również za prezentację
Pani Dyrektor, bo dotykamy pewnego konkretu. Kiedy przed laty
byłem w Laskach, nie zdawałem sobie z tego tak jasno sprawy.
A teraz, kiedy już troszkę poznałem lepiej to, co się tworzy dzisiaj
w sztuce, również sakralnej, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością: Laski są takim miejscem, które na mapie artystycznej
coś znaczy. Tutaj nie ma kiczu. Znamy nasze kościoły mniej
więcej i wiemy, że czasem trzeba zamykać oczy, żeby się w nich
pomodlić. Tutaj można mieć je szeroko otwarte, a ci, którzy mają
te oczy niesprawne, mogą w jakiś sposób wyczuć tę atmosferę,
którą tworzy sztuka. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, którą
pewnie wniosła już Matka Czacka ze swoją wrażliwością, a potem
podtrzymywały różne siostry: Katarzyna Sokołowska, Anna
Skrzydlewska, tu siedząca siostra Alberta i wiele, wiele innych
osób duchownych i świeckich, które wnosiły i wnoszą w to miejsce ten walor, nie chcę powiedzieć estetyczny, ale taki rodzaj
duchowy sztuki, która już tutaj jest, począwszy od tego, co robią
dzieci, a co się jakoś wyróżnia na tle straszliwej sakralnej tandety, która jest jakąś karykaturą Ewangelii. Tu mamy do czynienia
z ascezą środków, mozolnym poszukiwaniem i ciszą...
Proszę Państwa, czas na pytania.

■ Władysław Gołąb: Przytoczę dwie sprawy. Pierwsza rzecz

to kaplica. Na początku lat 90. była idea przebudowy kaplicy.
Wtedy byłem prezesem urzędującym, zaprosiłem księży laskowskich, między innymi ks. Michała Janochę, który był u nas pracownikiem, ks. Tadeusza Fedorowicza, ks. Jacka Ponikowskiego,
ks. Kazimierza Olszewskiego, ks. Janusza Popławskiego – rezydenta z diecezji lwowskiej – i zadałem pytanie: Czy kaplicę można zmienić tak, jak proponowano, żeby usunąć korę, wprowadzić
posadzkę marmurową, wszędzie lakiery itd., itd. Wszyscy księża
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jednogłośnie się wypowiedzieli: absolutnie należy zachować dotychczasowy wygląd. A potwierdzeniem tego jest fakt, kiedy w latach 80. był u nas kardynał ze Stanów Zjednoczonych, przez tydzień przebywał w Laskach i przed wyjazdem zadałem mu pytanie,
co mu się w Laskach podobało. Odpowiedział: „Było pięknie,
wspaniale, ale ja bym najchętniej zabrał z sobą tę waszą kaplicę”.
Zresztą zawsze, kiedy rozmawiałem z gośćmi, mówiłem, że kaplica ta wyrosła w Puszczy, jest sercem Puszczy Kampinoskiej.
Druga sprawa: o. Tomasz Dostatni wspomniał profesora Stefana Swieżawskiego. Na jednym z wykładów utrwalonych w książce jest wypowiedź na temat kultury wewnętrznej. Profesor mówił,
że kultura wewnętrzna wymaga spełnienia szeregu wymogów. Po
pierwsze: zdolności kontemplacji, czyli spojrzenia wewnątrz siebie; po wtóre: zdolności zachwytu, po trzecie: zdolności osądu.
Myślę, że kultura wewnętrzna jest również jakimś drogowskazem.
Jeżeli nauczyciel będzie umiał się np. zachwycić zachodem słońca
czy piękną panoramą, czy jakimś drzewem, kwiatem itd. i będzie
umiał to przekazać uczniom, to oni też będą się zachwycać tym
pięknem. Będą rozumieć, że świat otaczający jest piękny. Myślę,
że to bardzo ważna rzecz. Oczywiście niewidomy może wypowiadać się muzycznie, zachwycać się muzyką, tworzyć muzykę,
może tworzyć dzieła plastyczne itd., ale przede wszystkim powinien umieć przeżywać otaczające go piękno. Dziękuję.

■ [Nauczyciel]: Chciałbym zachęcić plastyków, żeby

zainteresowali się właśnie takimi dziełami, które mogą być
dostępne dotykowo dla osób niewidomych. My w różnych
placówkach: i w przedszkolu, i w szkołach przy różnych okazjach
staramy się, żeby dziecko miało dostęp i żeby było zaciekawione
różnymi elementami. Na przykład, jeśli chodzi o naszą kaplicę,
to czy tam nie można byłoby stworzyć np. drogi krzyżowej dostępnej dotykowo. Czy mogłyby się znaleźć ciekawe, piękne elementy, ale tak wyrażone, żeby można było ogarnąć to dotykiem.
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Wiadomo, to nie jest proste, bo znamy takie przykłady uproszczonych rysunków, które nie oddają piękna tak, jakbyśmy chcieli. A druga sprawa, jest taka: Matka Czacka uczyła wszystkich
nauczycieli, żeby wykorzystać wszystkie sytuacje, które często są
ulotne, które za chwilę się nie powtórzą i czasem nawet trzeba
przerwać lekcję, żeby dziecku niewidomemu pokazać taką sytuację. Wymienię dwie, które dotyczą kaplic. Parę lat temu Niemcy
sprezentowali nam piękne organy. Prowadząc zajęcia z orientacji
przestrzennej, natrafiłem na czas montażu tych organów. Mogłem z uczniami, nawet takimi z przedszkola, dokładnie wszystko obejrzeć. Niezwykle życzliwi byli ci ludzie, którzy organy
montowali. Pokazali różne piszczałki, które po montażu są wysoko, nikt tam nie wejdzie. Zaprezentowali też dźwięki, Druga
sytuacja dotyczy innej kaplicy, tej w Domu Dziewcząt. Gdy powstawała i nie była jeszcze konsekrowana, to mogliśmy przyjść
i wszystkie elementy dotyczące ołtarza, tabernakulum dotykowo
obejrzeć.

■ dyr. Elżbieta Szczepkowska: Chciałam nawiązać do wy-

powiedzi Pana Prezesa. Mianowicie, kiedy miała być odnawiana
nasza kaplica, ogromnie zaangażowana w to była Pani Morawska.
Pisała do różnych osób, mam zachowaną korespondencję z panem Jackiem Woźniakowskim, z którym konsultowała, jak to
wszystko ma wyglądać, i wiem, jak jej szalenie zależało na tej
kaplicy, żeby ona nie straciła pierwotnego piękna, a równocześnie
żeby jakoś ją odnowić. Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że właśnie Pani Morawska, ile razy brakowało na coś pieniędzy, na bilety do filharmonii, czy jakiś wyjazd, coś zobaczyć, szłam do Pani
Morawskiej i mówiłam: „Proszę Pani, jest taka sprawa, nie mam
pieniędzy”. Pani Morawska zawsze mówiła: „Niech pani zapamięta, na kulturę dla dzieci musimy zawsze znaleźć pieniądze”.

■ bp Michał Janocha: Dziękuję, że Pani Dyrektor przywołała Panią Morawską. Ja pozwolę sobie na osobiste wspomnienie.
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Kiedy tutaj decydował się kształt tej kaplicy, były, jak to zwykle
bywa, różne opinie i punkty widzenia. Pani Morawska była bardzo jakoś twardo przywiązana do tej myśli, że ta kaplica ma być
taka, jaka była przedtem. I w końcu z jej ust padły słowa: „Weźmy
to na przeczekanie”. Kiedy się ma 101 lat, to nie jest byle co.

■ [Głos z sali]: Mam pytanie, ale wcześniej taka mała refleksja na temat Lasek, gdzie mam okazję tutaj od czasu do czasu
bywać. Rzeczywiście, architektura znakomicie wkomponowana
w krajobraz, tak co do formy jak i skali. No i bez tej pompatyczności. To, co najbardziej na mnie działa od tej strony estetycznej,
to Państwo pewnie nie zgadną, ale to jest cmentarz leśny. Doskonałość formy, głębia treści. Jeśli miałbym tylko jakieś małe zastrzeżenie, mówię tu do kolegi architekta, myślę, że sektor wejściowy – ten ogromny taki plac bez wyrazu – można by poprawić,
i wtedy to rzeczywiście byłby nastrój, że wjeżdżamy do sanktuarium. A jeśli chodzi o pewną refleksję: domyślam się, że człowiek
zaczął wcześniej tworzyć jako artysta, nim zaczął nie tylko pisać,
ale mówić. Mamy przecież stare malarstwo jaskiniowe sprzed 30
000 lat. To też dowodzi, że tylko ta istota spośród stworzeń miała wrażliwość na piękno, którego teraz coraz mniej, niestety.
Zresztą już w latach 60. mój profesor architekt wyraził taką trochę
pesymistyczną wizję, że sztuka doszła do ściany. I w pewnych
dziedzinach pewnie to obserwujemy. Na pewno nie w sztuce
użytkowej, jaką jest architektura, bo nowe technologie pozwalają tworzyć piękne formy. No, ale jeśli szeroko popatrzymy na
teatr, także na malarstwo, to takie trochę pesymistyczne wrażenie
odnoszę. Sam pamiętam wystawę w Zachęcie, jeszcze z czasów
studenckich, jacy to byli autorzy, jakie malarstwo, grafika, malarstwo niderlandzkie, które było w Muzeum Narodowym kiedyś
prezentowane. Teraz znajduję już zupełnie co innego. Dziękuję.
■ bp Michał Janocha: Żeby nie kończyć tak pesymistycznie,
to pozwolę sobie przywołać obraz wspomnianego przez s. Alber-
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tę Jerzego Wolffa, który był bardzo bliski Ojcu Tadeuszowi Fedorowiczowi. Swoją drogą to nie wiem, gdzie on w tej chwili jest,
ale Ojciec miał go przez lata w swoim pokoju i bardzo chętnie
o tym obrazie opowiadał. To był taki poziomy prostokąt właściwie z dominacją błękitu nieba, przecięty pionowymi, ciemnymi
liniami drzew. Miał ten obraz taką swoją architekturę i scenografię też. Ojciec tak to komentował, że kiedy drzewa kwitną na
wiosnę, to przesłaniają to niebo. W dali jeszcze gdzieś był taki
rozjaśniony horyzont na tym niebie. Te drzewa są piękne w swojej wiosennej pełni, ale one nam to niebo zasłaniają. I dopiero
potem, kiedy już wszystkie liście poopadają, kiedy te drzewa się
robią takie suche i zwykłe, już nie zwracają na siebie uwagę, właśnie wtedy widać przez nie coś więcej. O ile pamiętam, to chyba
na pogrzebie Ojca Tadeusza ten obraz stał na sztalugach przy jego
trumnie. Widzę w tym obrazie jakąś wielką metaforę sztuki sakralnej i sztuki w ogóle, która ma nam odsłaniać horyzont, którego nie dostrzegamy za pomocą naszych zmysłów. I pewnie po
tamtej stronie już sztuka nie będzie potrzebna, ale tutaj mamy
zmysły i dlatego tej sztuki potrzebujemy, żeby za pomocą kolorów, kształtów, form architektonicznych, form teatralnych nam
mówiła, że jest tamten inny świat*.2.
Bardzo dziękuję prelegentom i uczestnikom tej rozmowy.
Najważniejsze, jak zawsze, pewnie nie jest wypowiedziane, i bardzo dobrze. Niech zostanie cisza. A teraz się udajemy na sztukę
sztuk, jak mówi Benedykt, czyli na Świętą Liturgię.

*
2Obraz ks. Jerzego Wolffa prezentujemy na okładce tego numeru „Lasek”
(red.).
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s. Elżbieta Więckowska FSK

Róża Czacka dla sprawy niewidomych w Polsce

R

Róża Czacka dla sprawy niewidomych...

óża, później m. Elżbieta Czacka, była osobą wielkiej modlitwy i wielkiego działania. Było to działanie wielokierunkowe.
Zainicjowała w Polsce wiedzę tyflologiczną i współczesne rozumienie sprawy niewidomych. Przez blisko 40 lat była prezesem
powołanego w 1910 r. Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Była założycielką i przez 30 lat przełożoną, a po uformowaniu
Zgromadzenia przełożoną generalną Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Wychowywała niewidomych w placówkach TOnO
do życia czynnego, samodzielnego i do pracy użytecznej dla innych, a także do przyjęcia krzyża niepełnosprawności jako udziału w dziele zbawienia. Wychowywała współpracowników do
życia w pełni chrześcijańskiego i do prawidłowej tyflologicznie
pracy z niewidomymi. Wychowywała siostry do pełnego rozumienia i realizowania życia zakonnego i charyzmatu powierzonego Zgromadzeniu – służby niewidomym na duszy i na ciele.
Poprzez opracowania i publikacje wychowywała społeczeństwo
polskie do zaakceptowania osób niewidomych w rolach czynnych
współobywateli. Jej działania i pisma dotyczą nie tylko współpracowników, sióstr, niewidomych uczniów i podopiecznych TOnO.
W części dotyczą spraw całej społeczności niewidomych w Polsce. Róża Czacka była bowiem pierwszą osobą, która świadomie
podjęła odpowiedzialność za całość tego, co później nazwała
sprawą niewidomych w Polsce1. Wymienione nurty działania
przeplatały się, chciałoby się powiedzieć mnożyły się w Jej życiu.
Rozmiar zaangażowania i dokonań w każdej z wymienionych
dziedzin sprawia, że opisanie Jej życia będzie zadaniem bardzo

1
Por. [m. Elżbieta Czacka], Sprawa niewidomych w Polsce, Warszawa 1928,
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, stron 21.
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trudnym. Można pisać o Niej jako o mistyku i charyzmatyku.
Osoby pobożne spoza środowiska Lasek, osoby dla których sprawy niewidomych są obce, skoncentrują się odruchowo na opisie
Jej życia według schematu „święta założycielka zgromadzenia”.
Osoby zaangażowane w Dzieło zobaczą Matkę jedynie jako twórczynię naszego Dzieła Triuno. Publikacje o niewidomych z czasów rządów komunistycznych najczęściej pominą Jej osobę milczeniem lub zbędą pobieżną informacją, jakby nic istotnego nie
zdziałała. Istnieją jednak opracowania rzetelne. Pozycję Lasek
wśród innych instytucji i działań rzeczowo pokazuje opracowana
przez Ewę Grodecką Historia niewidomych polskich2 opisująca
solidnie instytucje i ich działania. Natomiast opracowanie Alicji
Gościmskiej, która współpracowała z Matką Czacką w okresie Jej
najintensywniejszego działania, daje dużo pełniejszy obraz Jej
działań także dla ogółu niewidomych. Książka Torowała nowe
drogi niewidomym3 jest w tej chwili bezcennym źródłem wiedzy
o zamiarach i działaniach Czackiej w tej dziedzinie.
Tu właśnie chcę napisać o tym najmniej znanym aspekcie
działań Róży – a później Matki Elżbiety Czackiej – o Jej dokonaniach jako inicjatorki i współtwórczyni naukowej tyflologii i sprawy niewidomych w Polsce. Bo także cała działalność TOnO pomyślana była od początku jako przykład pełnego, prawidłowego
rozwiązania sprawy niewidomych.
Jak wyglądała sytuacja niewidomych Polskich w czasie, gdy
Róża Czacka traciła wzrok? W zaborze austriackim Zakład Ciemnych we Lwowie był polską szkołą kształcącą kilkudziesięciu
niewidomych w rzemiośle. Zakład wyposażał absolwentów w narzędzia i zapas surowca umożliwiający rozpoczęcie samodzielnego życia. W zaborze niemieckim zarówno niemieckie szkoły
2
Por. Ewa Grodecka, Historia niewidomych polskich w zarysie, wyd. 2. Warszawa 1996, wyd. PZN.
3
A. Gościmska, Torowała nowe drogi niewidomym, Róża Czacka – Matka
Elżbieta jako tyflolog i wychowawca, TOnO, Laski 2014.
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we Wrzeszczu i we Wrocławiu, jak zgermanizowana szkoła w Bydgoszczy, prowadziły nauczanie w języku niemieckim. Niemiecki
obowiązywał także w internacie szkolnym. W 1912 r. niewidomi
Ślązacy założyli w Bytomiu pierwsze stowarzyszenie samopo
mocowe niewidomych – Verein der Blinden im Oberschlesischen Industriebezirk. W zaborze rosyjskim w XIX w. w Instytucie
Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie działała szkoła
kształcąca kilkudziesięciu niewidomych muzyków. Od 1870 r.
mieszkali oni w poagustiańskim klasztorze przy ul. Piwnej 94,
zarejestrowani z czasem jako Stowarzyszenie Niewidomych Muzyków. Wymienione wyżej szkoły zajmowały się tylu uczniami,
dla ilu zostały założone przez fundatora. Natomiast nikt nie czuł
się odpowiedzialny za całą nieprzeliczaną, ani nawet nieoszacowaną grupę niewidomych polskich. Tę sytuację jako zadanie
wskazał pannie hrabiance Róży Czackiej dr Bolesław Gepner
w 1898 r. w toku rozmowy, w której poinformował Ją, że nie ma
dla Niej nadziei odzyskania wzroku5. Dzięki podjętej po tej rozmowie decyzji sprawa niewidomych stała się polem działania
Róży Czackiej, później Matki Elżbiety. Osobisty dramat utraty
wzroku potrafiła przyjąć jako wskazanie i wezwanie Boże do
zajęcia się sprawą.
Poprzez lekturę i podróże zapoznała się z sytuacją niewidomych w Europie Zachodniej, zdobyła dostępną wówczas wiedzę
tyflologiczną i propagowała ją w społeczeństwie polskim.
W toku tej podróży szczególnie zafascynowało Czacką dzieło Maurice’a de la Sizeranne’a, ociemniałego w dzieciństwie arystokraty francuskiego, Association Valentin Haüy pour le Bien des
Aveugles (Stowarzyszenie im. Walentego Haüy dla dobra niewidomych). Stowarzyszenie od 1889 r. zrzeszało niewidomych i ich
Por. Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych z roku
szkolnego 1869/1870, Warszawa 1870, s. 121.
5
Por. Janina Doroszewska, Matka we wspomnieniach, w: Chrześcijanie T. 2.
Warszawa 1976, wyd. ATK, s. 288-9.
4
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przyjaciół, którym na sercu leżała troska o sprawę niewidomych.
Prawie sto lat po otwarciu pierwszej szkoły dla niewidomych sami
niewidomi podjęli odpowiedzialność za sprawę. To właśnie Stowarzyszenie i jego hasło „Niewidomy człowiekiem użytecznym”
stało się przykładem dla działań Róży Czackiej – później Matki
Elżbiety – w okresie podejmowania pracy dla niewidomych polskich, choć śledziła Ona uważnie pracę także innych instytucji.
Rysem charakterystycznym Czackiej było to, że nie kopiowała żadnych, nawet znakomitych instytucji, działających wzorowo
w swoich środowiskach, ale twórczo dostosowywała wzory do
sytuacji, w jakiej Jej przyszło działać. Podstawowym działaniem
Czackiej było zainicjowanie w 1910 r. Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Królestwie Polskim i zatwierdzenie jego Statutu w 1911 r. przez Urząd Gubernialny ds. Stowarzyszeń w Guberni Warszawskiej. TOnO zostało założone po to, by:
otoczyć ich [niewidomych – przyp. aut.] opieką rozumną i celową w najobszerniejszym zakresie, rozciągając przy tym działalność swoją na całe Królestwo6.
To zdanie jest najkrótszą definicją sprawy niewidomych na etapie,
w którym Róża Czacka podejmowała działanie. TOnO nie powstało po to, by zapewnić byt konkretnym instytucjom, szkołom, domom opieki lub innym świadczącym pomoc niewidomym. Powstało dla sprawy niewidomych. Zatwierdzony w r. 1911 Statut
Towarzystwa zezwalał na prowadzenie szerokiego wachlarza instytucji dla niewidomych w Królestwie Polskim, w tym szkół z językiem wykładowym polskim. Różnicą istotną w porównaniu z instytucjami wcześniej działającymi na ziemiach polskich było
podjęcie przez Towarzystwo planu pomocy całej społeczności niewidomych na obszarze tej części zaboru rosyjskiego, którą nazywano wówczas Królestwem Polskim. To oznaczało podjęcie odpowie6
[Inc.:] W.P. Królestwo Polskie liczy przeszło 7000 ludzi pozbawionych wzroku...
[Ulotka], Zarząd Tow. Opieki nad Ociemniałymi, Warszawa, 1912, l s.
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dzialności za sprawę niewidomych, a nie tylko za swoich uczniów,
absolwentów, czy podopiecznych. Była to decyzja świadoma i przemyślana, a szeroka i gruntowna wiedza oraz umiejętność pracy
uczyniły podjęte działania w istotnej mierze skutecznymi.
Praca dla niewidomych musiała być wtedy, i dzisiaj musi być
prowadzona w dwu nurtach:
● Przygotowanie niewidomych do ról społecznych, do których są zdolni.
● Przygotowanie społeczności widzących do zaakceptowania
niewidomych jako aktywnych, pełnoprawnych uczestników
życia społecznego.
Zakres działań skutecznych zależy od sytuacji społecznej niewidomych, którym chcemy istotnie dopomóc, w tym od świadomości
tyflologicznej widzących, wśród których niewidomi żyją i będą żyli.
Sukcesem wówczas było to, że grupa niewidomych objętych opieką
TOnO awansowała z sytuacji niewidomego żebraka, lub co najwyżej
pensjonariusza, do sytuacji pracownika wykonującego użyteczne
rękodzieło pod opieką instytucji patronującej, tzn. zabezpieczającej
zdobycie surowca i gwarantującej sprzedaż produktu.
Działania TOnO na rzecz osób niewidomych w latach 1910–
1918 to: zakładanie kolejnych małych placówek edukacyjnych
dla młodzieży i dzieci, obejmowanie opieką kolejnych osób niewidomych potrzebujących takiej pomocy, organizowanie stanowisk pracy tym, którzy byli zdolni do pracy. Publikacja pt. Rocznik Zakładu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi za drugi okres
działalności Towarzystwa od 1 stycznia do 31 grudnia 1913 roku
informuje, że działają już: warsztat szkolący z internatem dla
dziewcząt i analogiczny dla mężczyzn i chłopców oraz ochronka,
czyli przedszkole. Razem naukę pobiera 41 dzieci i młodzieży,
a dwa przytułki obejmują opieką 18 pensjonariuszek, Patronat
zaś opiekuje się 119 rodzinami.
Róża Czacka podjęła jednocześnie działania mające na celu
uświadomienie społeczności widzących, jakie jest prawidłowe
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rozwiązanie problemu pomocy niewidomym. Poprzez dwie wojny światowe w Archiwum TOnO zachowały się wydawnictwa
z pierwszych lat jego istnienia.
Najstarszym drukiem jest Statut. Kolejny druk, to ulotka prezentująca nowo powstałe Towarzystwo:
(...) rozpoczęło w Warszawie w listopadzie 1911 r. działalność swą Towarzystwo opieki nad ociemniałymi w Królestwie
Polskiem [pisownia oryginalna – przyp. aut.], na mocy ustawy
formalnie zarejestrowanej.
Towarzystwo nasze... może dla ociemniałych: zakładać
i prowadzić przytułki, ochrony i szkoły z wykładowym językiem polskiem, warsztaty, biura pośrednictwa pracy, czytelnie,
biblioteki, ambulanse, lecznice, szpitale itd. Może również
urządzać dla ociemniałych odczyty, koncerty, wycieczki, prowadzić drukarnie, udzielać pożyczek itd. może otoczyć ich
opieką rozumną i celową w najobszerniejszym zakresie,
– rozciągając przy tym działalność swoją na całe Królestwo.
Urzeczywistnienie, choćby częściowe, zadań tak szeroko
zakreślonych, wymagać będzie prócz usilnej pracy, także znacznych środków, i o to właśnie Towarzystwo kołatać musi u społeczeństwa. (...) Towarzystwo przyjmuje również z wdzięcznością wszelkie ofiary, które następnie dla jasności i kontroli
w sprawozdaniu rocznym zamieści.
[Podpisano] Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociem
niałymi w Królestwie Polskiem: Dr B. R. Gepner – prezes,
Hr. Róża Czacka – vice prezes, Ludwika Bentkowska – skarbnik, Ks. Karol Bliziński, Stanisław Bukowiecki – adw. przys.,
Antoni Górski, Aleksander Jackowski – adw. przys., Oskar
Scheller – adw. przys., Antoni Wieniawski7.
Dla szerszej sprawy niewidomych istotny był kolejny druk, broszura zatytułowana Objaśnienie pisowni dla ociemniałych. Zawie7

Dz. cyt.
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ra ona wskazówki dla przepisujących książki, tak co do składu
biblioteki, jak i sposobu pisania. O skuteczności działań TOnO
na polu upowszechnienia brajla tak pisze Ewa Grodecka w Historii niewidomych polskich w zarysie:
Rozpowszechnienie w zaborze rosyjskim systemu pisma
punktowego Ludwika Braille’a jest zasługą Róży Czackiej i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Jego zdecydowane stanowisko w tej sprawie różniło się zasadniczo od pełnej wątpliwości
postawy nauczycieli Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych,
którzy nie wychodzili poza próby w stosowaniu tego systemu i to
wyłącznie w języku rosyjskim. Czacka staje się pierwszą nauczycielką brajla w zakładzie na Dzielnej i wśród patronowanych
w ich mieszkaniach. Staje się także organizatorką pierwszego
zespołu widzących i niewidomych kopistów książek dla niewidomych i założycielką pierwszej w Polsce pokaźnej polskiej biblio
teki brajlowskiej8.
Dalsze zachowane druki: Kwestionariusz dla dzieci i Kwestionariusz dla dorosłych świadczą o zamiarze bardzo solidnego i metodycznego zajęcia się całością sprawy niewidomych.
Róża Czacka wykorzystywała dostępne wówczas media do informowania widzących o konkretnych działaniach na rzecz niewidomych: W Kurierze Warszawskim 1913-14 umieszczono informacje9:
– [Informacja o wyrobach koszykarskich Zakł. Ociemniałych pod wezw. św. Antoniego przy ul. Dzielnej 37 w Warszawie pod opieką hr. Róży Czackiej].
– [Informacja o Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi]:
adres ul. Złota 76. Wzmianka o bibliotece. Liczba członków
rzeczywistych Towarzystwa 93, członków wspierających 99.
Ewa Grodecka, Historia..., dz. cyt., s. 12.
Por. A. Niemczykowa, s. E. Więckowska, Świadectwo dokumentów życia
społecznego o działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Dzieła
Lasek, Warszawa 1993, Biblioteka Narodowa.
8
9
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– Dnia 13 kwietnia 1914 r. na ulicach Warszawy odbędzie się
kwesta na cele Towarzystwa. [Informacja o wyrobach niewidomych z Zakładu przy ul. Dzielnej 71].
Już w 1913 r. wydane zostało z inspiracji Czackiej polskie tłumaczenie wartościowej książki M. Sizeranne’a Niewidomy o niewidomych. W przedmowie wydawca dziękuje:
(...) Kończąc te kilka słów przedmowy do pracy, która treścią swą mówi sama za siebie, niech nam wolno będzie złożyć
na tym miejscu gorącą podziękę hr. Róży Czackiej, której głęboka troska o los niewidomych w Polsce zwróciła naszą uwagę
na książkę autora francuskiego i umożliwiła jej wydanie przez
uzyskanie od p. de la Sizeranne pozwolenia na przekład polski10.
O budzonym przez Czacką prawidłowym rozumieniu sprawy
niewidomych w okresie przed I wojną światową świadczy kazanie
wygłoszone w kościele pp. Wizytek, wydrukowane w 1917 r.
Kaznodzieja, ks. Antoni Szlagowski nie mógł wiedzieć, że w odciętym frontem wojennym Żytomierzu Róża Czacka już złożyła
śluby zakonne jako s. Elżbieta. Oto fragment kazania:
(...) Zgromadzenia Sióstr ociemniałych nie masz dotąd na
naszej ziemi, jest natomiast od lat kilku czcigodne Towarzystwo
opieki nad ociemniałymi, złożone z osób dobrej woli; wzięło ono
sobie za zadanie szczytne i podniosłe, aby z ociemniałych ludzi
uczynić samodzielnych, idących o własnych siłach pracowników.
Towarzystwo utrzymuje warsztaty koszykarskie osobne dla
mężczyzn, osobne dla kobiet; posiada szkołę dla chłopców i ochronkę dla małych dzieci.
Uczyniono wszystko, aby ociemniałym zapewnić serdeczną
opiekę, nauczyć i dać im w rękę uczciwe rzemiosło.
10
M. de Sizeranne, Niewidomy o niewidomych, Biblioteka Dzieł Wyborowych,
Warszawa [1913], druk L Bogusławskiego. Tłom. M. Sizeranne, Les aveugles,
par un aveugle, Paris, [1912] Hachette, wyd. 5.
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Idźcie, obaczcie, jak tam ociemniały z godnością nosi swe
kalectwo. Szlachetną ożywiony dumą, chce pracować, nie żebrać – chce pracować, aby nie być ciężarem bezużytecznym, –
chce pracować, aby zarobić na chleb powszedni, – chce pracować, aby ożywić i zapełnić pustkę i mroki swego życia; bo dla
niego praca nie tylko jest zajęciem, ale i rozrywką, jest ona i potrzebą i rozkoszą jego duszy.
Idźcie, obaczcie, jak oni pracują, jak spod ich rąk, choć
oczami niekierowanych, wychodzą przedmioty o prawdziwie
artystycznym wykończeniu, co chlubnie świadczy o zdumiewającej ich cierpliwości i sumienności11.
Pracą TOnO Założycielka świadomie kierowała tak, by tworząc
placówki wzorowe i wzorową instytucję obejmującą działaniem
wszystkie potrzeby osób niewidomych na każdym etapie ich życia,
nadawać właściwy kierunek rozwojowi sprawy niewidomych.
Istotnym zadaniem pierwszych placówek szkolno-wychowawczych
było wykształcenie pionierów – wzorowo wychowanych niewidomych, którzy podejmą działanie na rzecz wspólnej sprawy12.
Z perspektywy 25-lecia Czacka tak pisała o początkach:
Rozumiałam, że najważniejszą rzeczą dla dobra sprawy niewidomych w Polsce jest stworzenie takiej właśnie instytucji, obejmującej nie tylko poszczególny dział, lecz całokształt opieki nad
niewidomymi. Rozumiałam również, że od tego, kto pierwszy
stworzy tego rodzaju instytucję i jaki charakter jej nada, zależy
przyszłość sprawy niewidomych w Polsce. Dlatego zdecydowałam, że obowiązkiem moim jest usiłowanie stworzenia instytucji,
obejmującej całokształt sprawy niewidomych, instytucji o cha11
Szlagowski Antoni, Z ciemności i mroku oczy ślepych patrzeć będą [Kazanie
wygłoszone w kościele św. Józefa (Panien Wizytek) 25 Marca 1917], Warszawa, 1917 (Druk F. Wyszyński), s.10.
12
Por. [M. Elżbieta Czacka], Sprawozdanie z 25-Lecia Działalności Towarzystwa
Opieki Nad Ociemniałymi, wyd. TOnO, Laski Różana 1935, s. 23.
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rakterze zdecydowanie katolickim i o mocnych podstawach tyflologicznych13.
Tak cenione przez Czacką francuskie Association zrzeszało w tym
czasie niewidomych i ich przyjaciół, którzy zabiegali o coraz
pełniejsze włączenie niewidomych w życie otaczającego społeczeństwa przez zapewnienie im stanowisk pracy. Matka nie kopiowała tego działania. W Historii Triuno pisała:
Ponieważ sprawa niewidomych w Polsce stała na bardzo
niskim poziomie i nie było prawie niewidomych przygotowanych
do pracy, siłą rzeczy, wbrew nawet pierwotnym swym założeniom, Towarzystwo początkowo musiało zająć się raczej tworzeniem odpowiednich zakładów i udzielaniem opieki patronatowej,
niż zadaniami ogólnymi, do których powraca stopniowo w ostatnich kilku latach14.
Pierwsza wojna światowa zahamowała wartościowe działania
wielu instytucji. Zarząd TOnO zdekompletowany był przez brak
Róży Czackiej odciętej od Warszawy frontem niemiecko-rosyjskim. Poważne trudności finansowe zmusiły Zarząd do istotnego
ograniczenia działań. Podobnie w innych zaborach trudności
spowodowane przez wojnę ograniczały działania na rzecz niewidomych. W zaborze austriackim Zakład Ciemnych we Lwowie
stał się szpitalem, a potem ośrodkiem przygotowania do życia dla
ociemniałych żołnierzy armii austriackiej.
Wróćmy do Warszawy. W maju 1918 r. Róża Czacka powróciła w habicie franciszkańskim i przybrała imię siostra Elżbieta.
Objęła kierownictwo Zakładu mieszczącego się przy ul. Polnej.
Uzyskała pozwolenie kard. Aleksandra Kakowskiego na przyjmowanie kandydatek do zamierzonego zgromadzenia. W listopadzie wraz z całą Polską przeżywała odrodzenie Państwa Pol13
14

M. E. Czacka, Historia Triuno, w: Pisma o Dziele, Laski 2014, s. 24.
M. E. Czacka, dz. cyt. s. 25.
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skiego. A pierwszego grudnia 1918 r. pierwsza grupa kandydatek
do Zgromadzenia podjęła pracę w Zakładzie TOnO. Od tej daty
zaczyna się ścisła współpraca między TOnO a powstającym Zgromadzeniem, które przyjęło nazwę Franciszkanki Służebnice
Krzyża. W chwili powstania niepodległego Państwa Polskiego na
ziemiach polskich istniały już nie tylko szkoły dla niewidomych
z tradycją usamodzielniania absolwentów, oraz stowarzyszenia
niewidomych. Istniał już, choć nie był szeroko znany, całościowy
zamysł rozwiązania tego, co Czacka nazwie sprawą niewidomych
w Polsce i zarys wiedzy tyflologicznej koniecznej do prawidłowego rozwoju tej sprawy.
Okres istnienia niepodległego Państwa Polskiego był czasem
szybkiego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym i sprawy niewidomych i Dzieła Lasek. Ale o tym w następnej części artykułu.

w poszukiwaniu nowych rozwiązań
Damian Przybyła,
Stefan Dunin-Wąsowicz

A

Autonomia czy rozpoznanie ograniczeń
– dylemat na rozdrożu rozwoju technologii
wspierających
Autonomia czy rozpoznanie...

llison Hilliker i Darrell Shandrow w artykule „Redefinicja
dostępności, zagadnienie godne rozważenia w dobie zdalnych asystentów”, zarówno przed twórcami, jak i użytkownikami
nowoczesnych technologii wspierających stawiają ważne pytanie:
Czy lepsze jest dążenie do uzyskania rozwiązań technologicznych, które w uproszczeniu moglibyśmy określić jako kompletnie
kompensujące skutki niepełnosprawności, zapewniające absolutną dostępność (umożliwiające pełną samodzielność niepełnosprawnych użytkowników i całkowicie zrównujące ich możliwości funkcjonalne z użytkownikami bez niepełnosprawności), czy
też może lepiej będzie dążyć do stworzenia modelu, w którym
mechanizmy dostępnościowe są stale uzupełniane przez pracę
asystentów lub wręcz zastąpione taką pracą. Lektura tego tekstu
utwierdziła nas w przekonaniu, że warto postawić raz jeszcze
szereg pytań, które od dość dawna sobie zadaję jako osoba z dysfunkcją wzroku żyjąca i pracująca w tym świecie oraz współautor niniejszego artykułu, który całe swoje życie zawodowe spędził
w świecie technologii, a od kilku lat interesuję się zmianami
antropologicznymi, jakie z rozwoju nowoczesnych technologii
wynikają.
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Wielu specjalistów zajmujących się problematyką dostępności, jak i rozwiązaniami technologicznymi, które mieszczą się
w szerokiej grupie rozwiązań wspierających uważa, że wszystko,
co w tej dziedzinie ważne, ciekawe, przełomowe, już wynaleziono, że zatem czeka nas okres stagnacji, a w najlepszym razie okres
wdrażania istniejących rozwiązań. Inaczej mówiąc podstawowe
technologie cyfrowe umożliwiające digitalizację, dystrybucję i konsumpcję treści wydały już wszystkie swoje owoce, a teraz można
tylko poprawiać ich ergonomię i powszechność użytkowania.
Znaczyłoby to, że doszliśmy do przysłowiowej ściany. Potrafimy
obsługiwać treści audio i tekstowe, zastosowanie sztucznej inteligencji daje nam lepszy czy gorszy dostęp do treści wizualnych,
narzucone nam przez dysfunkcję wzroku ograniczenia mobilności zostaną najprawdopodobniej w przewidywalnej przyszłości
zmniejszone przez różne rozwiązania wspierające nawigację tak
w terenie otwartym, jak i wewnątrz budynków, możemy na odległość, głosem lub pilotem, sterować urządzeniami w naszym otoczeniu.
Ale co tak naprawdę osiągnęliśmy?
Osiągnęliśmy potencjalną wykonalność zrównania możliwości życia i pracy osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, ale
nie samo zrównanie tych możliwości.
Zrównanie bowiem, tak jak je tutaj rozumiemy, oznaczałoby
np. powszechność stosowania technologii wspierających; nie byłoby wtedy strony www, z której osoba zależna od czytnika ekranu
nie mogłaby skorzystać, nie byłoby przestrzeni, po której osoba
niepełnosprawna nie mogłaby się bezpiecznie poruszać, nie byłoby urządzenia, z którego z powodu niepełnosprawności nie da
się skorzystać. Takiego świata nie ma. Co więcej, stworzenie takiego świata jest w przewidywalnej przyszłości niewyobrażalne.
Postawmy w tym miejscu pytanie antropologiczne:
Czy z faktu wykonalności jakiegoś zadania przez osobę z niepełnosprawnością wynika, że należy za wszelką cenę modelować
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nasz świat tak, aby to zadanie było w nim wykonalne, czy też
może lepiej pójść w kierunku tworzenia takich przestrzeni społecznych, w których wprawdzie pewnych zadań samodzielnie nie
wykonamy, ale dzięki różnym rozwiązaniom technologicznym
będziemy mogli uzyskać pomoc w ich wykonaniu, a forma tej
pomocy nie będzie dotkliwym ciężarem tak dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla tych, którzy będą jej udzielać. Osoby
niepełnosprawne musiałyby odpowiedzieć sobie na pytanie o to,
w jakim stopniu powinny dążyć do pełnej autonomii, a w jakim
stopniu rozpoznać i przyjąć własne ograniczenia.
Odpowiedź na powyższe pytanie jest istotna dla tych, którzy
tworzą rozwiązania asystujące, jak i dla tych, którzy decydują
o kierunku ich rozwoju, ponieważ ma to istotny wpływ na tworzone rozwiązania oraz na powszechność ich użytkowania.
Przejdźmy zatem do konkretów
Damian Przybyła: Przeanalizujmy przykład możliwości, które daje technologia odczytywania QR kodów i problematykę jej
wdrażania. Technologia szybkich etykiet może być bardzo przydatna do opisywania przedmiotów, z których będziemy korzystać
przez czas dłuższy, na przykład pojemniki na przyprawy, płyty,
książki, segregatory, pod warunkiem, że korzystanie z niej, zarówno przy etykietowaniu jak i przy odczytywaniu etykiet, nie
będzie wymagać od użytkownika z niepełnosprawnością wykonywania wielu czasochłonnych czynności, których użytkownik
pełnosprawny nie musi wykonywać. Inaczej od razu stajemy
wobec konieczności rozpoznania ograniczenia; musimy stwierdzić: jestem wolniejszy. Konsekwencją rozpoznania powyższego
ograniczenia będzie skłonność do odrzucenia proponowanego
rozwiązania technologicznego, ponieważ łatwiej jest poprosić
o pomoc osobę widzącą. Z mojego doświadczenia zastosowanie
zamiast QR kodów etykiet brajlowskich, o ile nie skraca czasu
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samego etykietowania, to skraca znacząco czas dostępu do potrzebnej informacji, bo sięganie ręką do brajlowskiej etykiety jest
bardziej naturalne niż szukanie QR kodów smartfonem. Sama
możliwość korzystania z QR kodów dzięki rozwiązaniom wspierającym jest bardzo użyteczna, bo kody takie są stosowane powszechnie, a trudno wymagać od producentów, by na opakowaniach stosowali powszechnie etykiety brajlowskie. Pomijam tutaj
małą powszechność znajomości brajla, ale etykietowanie takie
wiązałoby się z wieloma problemami natury technicznej. Jednakże w przestrzeni prywatnej, przynajmniej dla mnie, brajlowskie
etykiety zdecydowanie wygrywają.
Stefan Dunin-Wąsowicz: Twój przykład wskazywałby, że
zastanawiając się nad wyborem techniki etykietowania musimy
bardzo dobrze poznać doświadczenie potencjalnego użytkownika. Trzeba ponadto liczyć się z tym, że osoba pełnosprawna
projektująca rozwiązania technologiczne z myślą o niepełnosprawnych użytkownikach może nie mieć doświadczenia pozwalającego jej patrzeć na swój projekt z perspektywy potrzeb osoby
z niepełnosprawnościami, a tym samym może wpaść w pułapkę
pozornej atrakcyjności dostępnej technologii podstawowej (tu
QR kody i ich czytniki). Jeżeli jednak osoba projektująca jest
osobą niepełnosprawną, to czy aby na pewno tej pułapki nie
uniknie? Zależy to od poziomu samowiedzy, innymi słowy od
tego, w jakim stopniu osoba ta sama rozwiązuje nasz tytułowy
dylemat, gdzie ustawia punkt równowagi między dążeniem do
pełnej samodzielności a rozpoznaniem i zaakceptowaniem własnych ograniczeń. Technologii nie tworzą bezosobowe firmy
tylko konkretni ludzie ze swoimi pasjami, ale też uwarunkowaniami i motywacjami.
Damian Przybyła: Funkcjonowanie w społeczeństwie, to aktywność dająca się opisać jako zbiór bardzo konkretnych zadań
czy ról społecznych. Inżynier projektujący czytnik ekranu zasta-
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nawia się nad rodzajami okien czy obiektów do obsłużenia.
Wchodzi w swego rodzaju dialog z twórcami systemu operacyjnego, czy działających w tym systemie aplikacji. Ale czy to wystarczy? Jak mamy sobie radzić z przetwarzaniem informacji?
Lepiej jest przetwarzać dużo, szybko, ale powierzchownie, czy też
może lepiej będzie wykształcić sobie jakąś umiejętność filtrowania, która pozwoli nam z szumu informacyjnego wybierać to, co
dla nas ważne? Upraszczając, zapytam: czy lepiej syntezatorem
mowy, ale powierzchownie, czy też może brajlem, ale za to z dostępem do struktury, do emocjonalnej warstwy przekazu, do
możliwości zatrzymania się i analizy tekstu, ale za cenę szybkości
przetwarzania informacji? Ma to szczególne znaczenie w środowisku pracy, która dzisiaj często polega w dużym stopniu właśnie
na owym przetwarzaniu. Od kilku lat biorę udział w corocznej
konferencji REHA for the Blind in Poland. Podczas tych spotkań
organizowane są wystawy technologii wspierających. Uderza
mnie to, że wśród pokazywanych tam rozwiązań brak jest konkretnych przykładów zastosowania ich w środowisku pracy. Warto, żeby było tam więcej pracodawców i może specjalne sesje z nimi.
Stefan Dunin-Wąsowicz: Wracając do naszego głównego dylematu, czy nie jest tak, że pracodawcy też nie potrafią określić,
czy powinni próbować dostosować stanowiska pracy do pełnej
samodzielności i porównywalnej efektywności potencjalnych
pracowników z niepełnosprawnością, czy też, chcąc przyjąć niepełnosprawnych, przyjąć i zaakceptować w pewnym zakresie
ograniczenia i tak przeorganizować pracę – podzielić zadania –
żeby te możliwe do wykonania przy określonych ograniczeniach
były przekazywane do stanowisk częściowo dostosowanych,
a inne, do stanowisk osób pełnosprawnych. Może być tak, że tylko
taka reorganizacja pozwoli uzyskać porównywalną, jeżeli nie
większą wydajność pracy, ale funkcjonowanie tak wypracowane-
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go porozumienia będzie wymagało wysiłku i współpracy wszystkich członków zespołu.
Damian Przybyła: Byłoby zatem bardzo dobrze, gdyby twórcy rozwiązań asystujących mieli lepszą możliwość rozpoznania
realnego środowiska pracy i wyboru takich rozwiązań, które
biorą pod uwagę, że część zadań będzie przekazana, to jest ustrukturyzowana i wspierana w sposób stały przez osoby pełnosprawne. Bardzo istotne moim zdaniem jest, by stworzyć pracodawcom
możliwość zobaczenia, jakie są rzeczywiste możliwości osoby
niepełnosprawnej pracującej z technologiami wspierającymi.
Podsumowując
Zapewne, pomimo naszych pragnień, pełna kompensacja
skutków niepełnosprawności wydaje się być niemożliwa nawet
ze wszystkimi zdobyczami technologicznymi, które obecnie powstają i będą powstawać. Dlatego niepełnosprawność pozostawia
miejsce na solidarność i istotne jest, by kierując się tą solidarnością, tworzyć nowe technologie. W tak rozumianej wspólnotowości osoba niepełnosprawna nie zostanie zepchnięta na pozycję
beneficjenta, ale przyjmując pomoc, ma równocześnie możliwość
własnego wkładu. Żeby więc takie zastosowania technologii naprawdę się przyjęły, musimy pamiętać, żeby osoba niepełnosprawna mogła również dzielić się zwrotnie i stawać się pełnym
członkiem zespołu w pracy i członkiem społeczeństwa.
Damian Przybyła – absolwent Lasek, z wykształcenia filozof,
pracował wiele lat w hospicjum jako masażysta, obecnie dziennikarz w zakresie nowych technologii dla niepełnosprawnych.
Stefan Dunin-Wąsowicz – członek Zarządu TONO w Laskach, z wykształcenia ekonomista, pracował wiele lat w firmach
technologicznych HP, Philips, Tele Atlas, obecnie doradca firm
technologicznych i publicysta w zakresie nowych technologii.

50-lecie domu św. maksymiliana
Krystyna Konieczna

W

Zjazd Absolwentów
50 lat Domu św. Maksymiliana
Zjazd Absolwentów

dniach 22–24 czerwca 2018 roku Laski rozbrzmiewały
gwarem rozmów i radością spotkań absolwentów, którzy
przybyli na Zjazd zorganizowany z okazji obchodów 50-lecia
Domu św. Maksymiliana.
Inicjatorem i odpowiedzialnym za organizację Zjazdu był
Dział ds. Absolwentów, który zrealizował przedsięwzięcie w ścisłej współpracy z pracownikami internatu na czele z kierownikiem internatu siostrą Lilianą Borczon oraz nauczycielami wraz
z dyrektorem Wojciechem Święcickim.
Większość absolwentów przyjechała w piątek. Centrum zarządzania organizacją Zjazdu był Dom Przyjaciół Niewidomych,
gdzie rejestrowali się przyjeżdżający wraz z przewodnikami. Stanowiska rejestrowe były przygotowane według dat odejścia z Lasek, a obsługiwali je pracownicy Działu ds. Absolwentów i wolontariusze. Wszyscy otrzymali identyfikatory i pamiątkowe
kubki. Każdy wypełnił przygotowaną ankietę. Stąd absolwenci
kierowani byli na noclegi: mężczyźni do „Gryglasówki”, Domu
Chłopców i Domu św. Maksymiliana, a kobiety do „Maciejek”,
Domu Dolańskiego i Domu Dziewcząt. Osoby, które przyjechały w niedzielę, zostały zarejestrowane na ganku Domu św. Franciszka.
Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kaplicy Matki
Boskiej Anielskiej, którą przez godzinę przepełniała żarliwa
modlitwa i śpiew byłych wychowanków. Modlono się również za

78

50-lecie domu św. maksymiliana

zmarłych 93 wychowanków oraz zmarłych 49 pracowników, w tym
17 sióstr, którzy odeszli do Pana. Oprawę muzyczną, czytania i śpiewy przygotowali absolwenci.
W historycznej już dziś broszurze Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi zapisano: „Rok 1968 r. otwarcie nowego internatu dla chłopców i szkoły dla niewidomych dzieci i młodzieży
opóźnionych w rozwoju – w pawilonie wybudowanym ze środków przekazanych również przez Komitet Pomocy Niewidomym
w Nowym Yorku”. Przez wiele lat budynek nazywano Pawilonem.
W roku 2007 budynek otrzymał imię św. Maksymiliana Kolbego
i od tej pory nazywany jest Domem św. Maksymiliana.
Wzmocnieni kawą i drożdżówkami w Domu Chłopców i w
Domu Dziewcząt (gdzie były wszystkie posiłki) absolwenci wraz
z przewodnikami oraz przybyli goście udali się do Domu św. Maksymiliana. W budynku, gdzie spędzili swoje dzieciństwo i młodość,
był czas na wspomnienia i wzruszające opowiadania oraz spotkania z byłymi nauczycielami, wychowawcami, siostrami i przyjaciółmi. Na jubileusz przybyli również przedstawiciele Zarządu
Towarzystwa z panem prezesem Pawłem Kacprzykiem i siostrą
Jeremią Zych na czele. Nie zabrakło też dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej pani
Elżbiety Szczepkowskiej. Z radością uczestnicy zjazdu powitali
wszystkich kierowników internatu. Pierwszym kierownikiem internatu przez 19 lat był pan Jan Krakowiak (1968–1987), drugim
pan Krystian Wypich również przez 19 lat (1987–2006), następnie
pani Dorota Szczepkowska 10 lat (2006–2016). Od września 2016
roku piastuje to stanowisko siostra Liliana Borczon. Tak więc i starsi, i młodsi absolwenci, spotkali kierowników internatu. We wspomnieniach absolwenci mówili o tym, że było to różne zarządzanie
i każde w innej rzeczywistości, ale serce, zaangażowanie
i odpowiedzialność tak samo przejmująca i poruszająca. W niejednym oku pojawiły się łzy wzruszenia i z niejednych ust padały
słowa dziękczynienia. Spotkanie prowadziła kierownik Działu ds.
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Absolwentów Krystyna Konieczna. Przybyli również dawni pracownicy Domu św. Maksymiliana. Podobnie do nich kierowane
były słowa podziękowania i wdzięczności.
Po obiedzie uczestnicy udali się na cmentarz zakładowy, gdzie
pan Krakowiak przy grobach Założycieli poprowadził główne
modlitwy i śpiewy. Indywidualnie absolwenci modlili się i palili
znicze na grobach szczególnie im bliskich zmarłych. Po spacerze
laskowskimi dróżkami, po kolacji wszyscy wrócili do Domu św.
Maksymiliana. Wieczór przepełniły muzyka, taniec, śpiew
i wspomnienia. Absolwenci prezentowali swoje umiejętności
muzyczne, wokalne i recytatorskie, dedykując je w podzięce pracownikom, wychowawcom, nauczycielom i siostrom. Zabawa
trwała do północy.
Niedziela była dniem pożegnań. Jedni wyjeżdżali świtaniem,
inni po Mszy św. i śniadaniu, a jeszcze inni po obiedzie. Żal było
odjeżdżać, pojawiły się łzy wzruszenia i smutku. Spotkanie
wzmocniło w absolwentach potrzebę kontaktów i częstszych wizyt w Laskach. Zapraszamy! Czekamy na Was! Dla nas, organizatorów, to bardzo głębokie doświadczenie wartości i sensu naszej
pracy. Dziękujemy za Wasze przybycie. Do zobaczenia.
Dom św. Maksymiliana w latach 1968–2017 opuściło 677
wychowanków. Zaproszenia wysłano do 420 osób. Na Zjazd
przybyło 92 absolwentów i 65 przewodników (członków rodzin),
w sumie 157 osób.
W dokumentacji w Dziale ds. Absolwentów znajdują się listy
byłych pracowników Domu św. Maksymiliana, listy zmarłych
absolwentów, sióstr i pracowników, program zjazdu, protokoły
z zebrań organizacyjnych, ankiety i podsumowania. Zainteresowanych otrzymaniem fotografii prosimy o kontakt z Działem Absolwentów.
Czekamy na pozjazdowe wspomnienia i opinie.
dzialabsolwentow@laski.edu.pl

piesza pielgrzymka niewidomych
do częstochowy
s. Jeremia Zych FSK

Dar pielgrzymowania

K

iedy zrodziła się we mnie myśl o pielgrzymowaniu do Czarnej Madonny, gdzieś głęboko w sercu rozpoczęło się przygotowanie duchowe. Potem dobór odpowiedniego obuwia, skarpet, kapelusza, śpiwora, karimaty. Kilka dni przed wyruszeniem
pojawił się lęk, czy dojdę. Coraz bardziej zaczynało drążyć
w środku pytanie, czy dam radę, czy nie zrobię kłopotu sobie
i innym. Do tego synoptycy zapowiadali na przemian żar z nieba,
opady deszczu, silne burze z wichrami. Ostatecznie zwyciężyło
przekonanie, że nawet jeżeli będę musiała wrócić, to warto spróbować.
5 sierpnia 2018 r. Mszą Świętą o godzinie 8.00 w 28-osobowej
grupie rozpoczęłam rekolekcje w drodze. Ze znaczkiem laskowskim na czele wyruszyliśmy autobusówką w kierunku Babic, aby
tam dołączyć do 38. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki
Metropolitalnej do grupy Biało-Żółtej. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało „Niech zstąpi Duch Twój”. W Babicach przy
kościele dołączyli do nas siostra Emilka i brat Gabryś. Po długim
postoju już z całą pielgrzymką wyruszyliśmy ku Jasnej Górze, aby
krok po kroku być bliżej Mamy. Piosenka, która powstała w naszej grupie z refrenem: „Chcemy do Mamy, chcemy do Mamy!”
dobrze obrazowała nasze pragnienia.
Dziesięć dni zmęczenia, ale też potęgi DOBRA i wchodzenia
w głąb siebie. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o ludziach, którzy nas prowadzili, pomagali i zachęcali. Rozpocznę
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od służb medycznych: w naszej grupie laskowskiej opiekę medyczną sprawowała niezłomna s. Hania, natomiast w całej grupie
Biało-Żółtej szło 4 lekarzy, 4 studentów medycyny i 2 pielęgniarki. Do późnych godzin nocnych opatrywali nam nogi, przekuwali pęcherze, wspomagali naciągnięte ścięgna, zbolałe kolana,
a także smarowali panthenolem „nagrzane” twarze, dbali o uzupełnienie elektrolitów oraz wykonywali wiele innych czynności,
aby nam pomóc dotrzeć do upragnionego celu. Kolejna grupa
naszych dobroczyńców to porządkowi, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo. Wydaje się, że niektórzy z nich pokonali o wiele
dłuższą trasę na Jasną Górę. Nieraz musieli podbiec, by zobaczyć,
czy za zakrętem nie nadjeżdża samochód, zadbać, by nie doszło
do kolizji z nadjeżdżającymi z przeciwnej strony samochodami,
dopilnować, by pomiędzy grupami było miejsce na przejeżdżające samochody… to bardzo odpowiedzialna funkcja. Ważną rolę
odgrywali kwatermistrzowie, tutaj trzeba ogromnych zdolności
logistycznych, aby tysiące osób mogło przenocować. Ogromne
słowa uznania dla tych, którzy nas karmili i dbali o wodę. Podziwiałam też osoby, które prowadziły śpiewy, nosiły tuby, znaczki…
Ogromnym świadectwem byli nasi księża: ksiądz Piotr – przewodnik duchowy naszej grupy, ksiądz Tadeusz, ksiądz Arkadiusz,
ksiądz Tomasz, i klerycy Augustyn i Karol. W tym roku rozważania na każdy dzień dla wszystkich pielgrzymów przygotował
ksiądz Arkadiusz. Księża głosili nam Słowo Boże, prowadzili
modlitwy, rozważania, śpiewy. Do każdego pielgrzyma podchodzili z ogromną życzliwością, dobrem, poczuciem humoru.
5 sierpnia, niedziela, temat dnia: Święty Jan Paweł II i jego
wołanie o Ducha Świętego.
Na początku rozważania padło pytanie o motywy naszego
pielgrzymowania. Jakie są nasze pragnienia i oczekiwania, do
jakiego celu dążymy? Jaki to wszystko ma sens? Mamy wiele
pragnień, w których ukryte jest jedno najważniejsze pragnienie:
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„My chcemy Boga, Panno Święta” wyśpiewane już podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II. Było to w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego na Placu Zwycięstwa. Dziś to również czas wspólnego wołania o obecność i pomoc Boga w sprawach
osobistych i narodowych, a przede wszystkim to święty czas – Kairos, czas wołania o pomoc w dojściu do Nieba, czyli pełnego
zjednoczenia się z Bogiem. Jest to święty czas dany nam, abyśmy
się mogli nawracać. Odwracać swoje serce od grzesznych pragnień
na rzecz pragnienia Boga. Kolejne pytanie brzmiało: „Kim dla mnie
jest Duch Święty”. Duch Święty nazwany przez Pana Jezusa Parakletem, to znaczy kimś, kogo wzywa się na pomoc, jako wspomożyciela, obrońcę, pośrednika, doradcę, pocieszyciela. W dalszej
części rozważania został podjęty temat serca.
Odwołując się do słów Świętego Maksymiliana, że „za wielkie
jest serce człowieka, by je można zapełnić pieniądzem, zmysłowością lub zwodniczym, choć odurzającym dymem sławy. Ono
pragnie dobra wyższego, bez granic i wiecznie trwającego”. A takim dobrem jest tylko Bóg. Ojciec Święty Jan Paweł II dodaje, że
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„człowieka trzeba mierzyć miarą serca, sercem! W języku biblijnym oznacza ono ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumienie… Człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia,
miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu, miarą Ducha Świętego”.
(…)
Państwo Drywowie wraz ze swoimi uroczymi córeczkami
Sarą i Igą otworzyli dla nas swój gościnny dom i serca na nasz
pierwszy nocleg. Pani Ewa pracuje na co dzień w Internacie
Dziewcząt, a Pan Jarek to nasz wieloletni dobroczyńca. Wielokrotnie wspominaliśmy potem nasze spotkanie oraz pyszne zapiekanki i nie tylko…
6 sierpnia, poniedziałek – Święto Przemienienia Pańskiego, temat: Niepokalana Przemieniona Oblubienica Ducha
Świętego w nauczaniu Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
W drugim dniu naszego pielgrzymowania śladami czcicieli
Niepokalanej, a szczególnie Świętego Ojca Maksymiliana Marii
Kolbego, uczestniczliśmy we Mszy Świętej w Niepokalanowie, po
której poszliśmy na obiad do Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.
Nasz korespondent Mateusz zanotował: „godzina 9.34 – dotarliśmy do Niepokalanowa. Czekamy na Mszę św. Bolą mnie kostki,
stopy i uda, nawet momentami czułem ból pod kolanami. Dzięki Mszy Świętej będzie dłuższy postój”.
W wielu miejscach okazywano nam życzliwość i uznanie dla
podejmowanego pielgrzymiego trudu. Miejscowi ludzie machali nam, z ogromnym szacunkiem żegnali nas, życząc dobrej drogi, polecali swoje intencje, aby przedstawić je Jasnogórskiej Pani.
Doświadczyliśmy ogromnej gościnności mieszkańców: częstowali nas wodą, kompotem, kanapkami, owocami, ciastem, słodyczami i oczywiście stałym przysmakiem pielgrzymkowym:
ogórkami kiszonymi. W sercu został mi obraz wielu osób ze
łzami w oczach, którzy rozumieli, że nasze wędrowanie ma sens…
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Tak dotarliśmy do kolejnego miejsca noclegowego w Starowiskitkach.
7 sierpnia, wtorek, temat: Objawienia Fatimskie i modlitwa
za Rosję.
Trzeci dzień to często moment kryzysu, bąbli i obolałych nóg.
Droga do Puszczy Mariańskiej była długa, a szczególnie do Jeruzala. Pocieszało nas to, że na tej drodze nie byliśmy sami. Mimo
iż asfalt topił się, a niektórzy zostawili w smole podeszwy, nie
zrażaliśmy się. Cel wyznaczony, a była z nami Maryja Bogarodzica Dziewica napełniona Duchem Świętym. Maryja nie tylko
wskazywała na Jezusa, przez którego idziemy do Ojca, ale też
wypraszała dla nas szczególną moc Ducha Świętego. Na drodze
do celu, którym jest Zbawienie – zjednoczenie z Bogiem.
Nasz plan dnia: Po wyruszeniu z miejsca noclegowego zazwyczaj pierwszym punktem były Godzinki ku czci NMP i modlitwa
poranna, wprowadzenie do Mszy Świętej – komentarz do czytań
na dany dzień, Msza Święta. Konferencja jedna lub dwie, w zależności jak długa była trasa. Modlitwa Różańcowa, Koronka do
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Miłosierdzia Bożego, wszystko przeplatane pieśniami lub piosenkami, wywiady z osobami niosącymi tuby. Również dzielili się
swoimi doświadczeniami misjonarze lub zaproszone osoby. Ważnym punktem dnia było słuchowisko „Zwycięzcy” – opowieść
o małżeństwie Agaty i Piotra, które błogosławił kardynał Karol
Wojtyła. Po kilku latach małżeństwo zaczęło się rozpadać. Agata
zdecydowała się na uczestnictwo w spotkaniu z Janem Pawłem
II na placu Zwycięstwa oraz razem z Piotrem i synem Marcinem
przy kościele świętej Anny. W słuchowisku wykorzystano autentyczne nagrania z papieskich przemówień.
Głos Papieża robił ogromne wrażenie na uczestnikach pielgrzymki. Dzięki nowoczesnym nośnikom wrażenie było takie, jakby
Papież mówił to do mnie, teraz, w czasie tej drogi. O godz. 21.00, już
po dojściu na noclegi, zgromadziliśmy się na Apel Jasnogórski.
8 sierpnia, środa, temat: Co Duch Święty mówi przez Maryję do Kościoła dzisiaj?
To czwarty dzień pod hasłem: „Niecierpliwy zdobywca”.
Wsłuchiwaliśmy się w słowa Maryi wypowiedziane do siostry
Łucji… „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności
stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij
w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez 15 min. rozmyślania nad
piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Wieczorem dotarliśmy do Stanisławowa i tu po raz kolejny
doświadczyliśmy wielkiej gościnności.
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9 sierpnia, czwartek, temat: Duch Święty i Jego Dary.
Tego dnia ksiądz Arkadiusz przybliżył nam to zagadnienie.
Ostatni dar, dar pobożności, jest zdolnością traktowania Boga
jako Ojca, czyli byciem wobec Niego na sposób synowski, a więc
prosto, z szacunkiem, czule, wychwalając Go i adorując. Światłem
dla „bycia pobożnym” jest Jezus i Jego słowo Abba, Jego modlitwa.
Pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do
ludzi. Można ją poznać po wrażliwości, delikatności, serdeczności. Życie pobożne to takie, w którym żyjemy po Bożemu, to
znaczy według woli Boga. Jest to dar zjednoczenia swoich pragnień z pragnieniami Chrystus.
Nocowaliśmy w Brzustowie. Uczestniczyliśmy w Apelu dla
wszystkich grup.
10 sierpnia, piątek, temat: Zagrożenia Duchowe.
To bardzo ważny dzień w czasie tego wędrowania – mierzyliśmy się ze słabościami fizycznymi i duchowymi. Msza Święta
w Smardzewicach. Ewangelia podarowana nam przez Pana Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity…”. Grupa Biało-Żółta prowadziła
całą Pielgrzymkę. (…)
11 sierpnia, sobota, temat: Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
Ogromna radość – do naszej grupy dołączyły s. Ancilla
i s. Faustyna. W drodze do Sulejowa padał deszcz, na szczęście
wszyscy pielgrzymi, podczas Mszy Świętej, zmieścili się w Sanktuarium. Konferencja była oparta na słowach z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który określa, że istotą grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, przed którym szczególnie ostrzega Pan Jezus, jest
odrzucenie Bożego Miłosierdzia. Wyróżniamy sześć grzechów
przeciw Duchowi Świętemu; są nimi: 1.Grzeszyć zuchwale w na-
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dziei Miłosierdzia Bożego; 2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej;
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej; 4. Zazdrościć
lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej; 5. Mieć zatwardziałe serce na
zbawienne natchnienia; 6. Umyślnie zaniedbywać pokutę, aż do
śmierci. Pan Jezus powiedział, że ten rodzaj grzechu jest szczególnie niebezpieczny, bo sprowadza na duszę stan zatwardziałości,
która czyni ją niezdolną do przyjęcia Bożego przebaczenia.
12 sierpnia, niedziela, temat: Prawdziwa pobożność czy
religijność bez mocy Ducha Świętego.
Rozpoczęliśmy dzień Mszą Świętą w Rzejowicach. Tradycyjnie,
jak co roku, można było podjąć zobowiązanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – programu krzewienia abstynencji, zapoczątkowanego przez Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Krucjatę można podpisać na jakiś czas lub całe życie.
Ksiądz Arkadiusz zwrócił się do nas: „Bracia i siostry, zachęcam
Was do słuchania. Pan jest blisko twojego serca! On chce do niego
mówić! Chce cię obdarować Sobą. Uczmy się od Maryi postawy
słuchania, rozważania i zachowywania wszystkich słów Boga
w swoim sercu. Czuwajmy z Nią i nie dajmy się uśpić przeświadczeniem, że ja to już wiem, bo nie wystarczy wiedzieć, ale trzeba
Słowo Boże spożyć, rozważyć, jakby przeżuwać, smakować, aby
stało się częścią naszego życia, aby stało się w nas Ciałem, abyśmy
byli prawdziwym ciałem Chrystusa”. Ksiądz zilustrował temat zaufania opowiadaniem o akrobacie, który „między domami rozwiesił linę i przeszedł po niej. Następnie przeszedł z taczką, chociaż
było to trudne. Ludzie bili mu brawa, więc zapytał, czy wierzą, że
drugi raz przejdzie po linie z taczką. Wszyscy wołali: Tak! Przejdziesz. Wtedy zapytał: Tak? Wierzycie w to, że przejdę na drugą
stronę? To w takim razie, kto z was wejdzie do tej taczki, abym go
przewiózł? Wtedy nastała cisza. Nikt nie chciał zaryzykować, tylko
jakiś mały chłopiec zdecydował się wsiąść do taczki. Wszyscy zaniemówili z wrażenia. Z wielkim niepokojem obserwowali zma-
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gania cyrkowca, a szczególnie odwagę małego chłopca, który spokojnie siedział w pojeździe poruszającym się na niezwykle wąskiej
i niebezpiecznej drodze, którą była cienka lina. Wreszcie udało się.
Mężczyzna i chłopiec bezpiecznie znaleźli się po drugiej stronie.
Chłopiec wysiadł z taczki uśmiechnięty i przytulił się do naszego
bohatera. Ludzie nagrodzili ich gromkimi brawami. Ale za chwilę
zaczęli pytać chłopca: Nie bałeś się tak siedzieć w tej taczce? On
odpowiedział: Nie, bo to mój tata, a on nic złego by mi nie zrobił.
Bo on mnie bardzo kocha. Każdy z nas potrzebuje takiej wiary
dziecka. Jest to prawdziwa wiara pełna Mocy Ducha Świętego,
który woła do Ojca Abba – Tatusiu”. Na koniec tej konferencji
ksiądz postawił nam kilka pytań o wiarę: Jaka ona jest? Jak dzielę
się swoją wiarą? Jak wygląda moja modlitwa? Jakie jest moje uczestnictwo w Eucharystii?
13 sierpnia, poniedziałek, temat: Sakrament Pokuty i Pojednania miejscem zstępowania Ducha Świętego.
Bóg przez usta kapłana zapytał nas: „Czy twoje serce podczas
tej pielgrzymki doświadczyło swoistego oczyszczenia i napełnienia mocą Ducha Bożego, również poprzez sakrament pokuty i przez
ascezę uczuć… jeśli to serce jest jeszcze niespokojne… mówi się,
że na Jasną Górę bez spowiedzi idą tylko Szwedzi” – zakończył
prelegent.
Nocowaliśmy w Jaskrowie. To już ostatni Apel Jasnogórski
w czasie 38 WAPM i czas na podsumowanie i dziękczynienie.
14 sierpnia, wtorek, temat: Napełnieni Duchem Świętym
– Święty Maksymilian Maria Kolbe.
To wyjątkowy dzień z wielu powodów; dziś wtulimy się w Serce Ukochanej Matki i spojrzymy głęboko w Jej zatroskane oczy
i stając przed Jej Wizerunkiem, zawierzymy wszystko, z czym wędrowaliśmy. Wstaliśmy bardzo wcześnie, by oglądać piękny wschód
słońca. Stanęliśmy na Górce Przeprośnej, gdzie można zostawić
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wszystko, co w czasie drogi nie było miłością. W przeddzień Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny warto zadać
sobie pytanie: Czy przez ten czas pielgrzymowania napełniliśmy
się Bożą obecnością i pozwoliliśmy, by Niebo zstąpiło do naszych
serc. Ktoś, kto zaprasza Niebo do swojego życia, tego Bóg zaprosi
do Nieba, do Życia Wiecznego, tak jak Maryję.
Wchodząc do Częstochowy, wsłuchiwaliśmy się w głos naszego Wielkiego Rodaka. Dzięki nowoczesnym środkom przekazu, zabrzmiał głos Ojca św. Jana Pawła II i przypomnieliśmy
sobie słowa wypowiedziane do młodych w czasie Światowych
Dni Młodzieży w sierpniu 1991 roku w Częstochowie. (…)
Zakończenie. Trasa Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki
Metropolitalnej liczy niemal 300 km i wymaga przejścia każdego
dnia około 35 km w 5–6 etapach różnymi drogami, zazwyczaj
asfaltowymi, bez względu na warunki pogodowe. WAPM wiedzie
jednym z najpiękniejszych szlaków pielgrzymkowych. Jest to szlak,
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na którym znajdują się sanktuaria maryjne, m. in: Matki Boskiej
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie, Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach,
Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia, Sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce. Pielgrzymkę zakończyliśmy, dochodząc przed Cudowny Obraz
w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Dziękuję Bogu za otrzymany dar pielgrzymowania, spotkanych ludzi, siostry i braci, z którymi połączył mnie wspólnie
przeżyty czas zmagania, trudów drogi, radości i przyjaźni.
Anna i Wiesław Metryccy

B

Świadectwo

yliśmy z mężem na pielgrzymce 28 lat temu. Towarzyszyły
temu zupełnie inne przeżycia, niż teraz. Z wiekiem inaczej
postrzegamy wiarę i jej wpływ na nasze życie.
Bardzo dużym przeżyciem było pielgrzymowanie z grupą
niewidomych. Była to dla nas duża lekcja duchowa. Podczas
pielgrzymki można było sporo się od nich nauczyć. Byli dla nas
wzorem jak żyć, jak przyjmować krzyż i jak mimo swoich ograniczeń wzrokowych cieszyć się z życia i zarażać tą radością innych. Ponadto, niezwykle ujęła nas ich gorliwość i zaangażowanie
emocjonalne w przeżywanie Eucharystii. Wcześniej, znając ich
tylko z kaplicy, postrzegaliśmy ich nieco inaczej, trochę jako
„ponuraków”, a poznając bliżej okazało się zupełnie odwrotnie.
Są to fantastyczni młodzi ludzie, pełni pasji i radości życia. Ta
pielgrzymka zapadnie nam w pamięci na całe życie i mamy nadzieję, że przyniesie owoce. Dziękujemy Bogu za wszystkich ludzi, których mogliśmy poznać na tej pielgrzymce.

z wakacyjnych wspomnień
Robert Mazurek

Kolonie letnie w Sobieszewie

W

dniach 6–15 lipca 2018 r. odbyły się – nadmorskie kolonie
dla dzieci niewidomych i słabowidzących z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Laskach, które sfinansowano głównie ze środków FUNDACJI PZU.
Wyruszyliśmy autokarem w piątek rano, by po sześciu godzinach dotrzeć do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla
Niewidomych w Sobieszewie.
Po pysznym obiedzie i zakwaterowaniu udaliśmy się do miejscowego kościoła na pierwszopiątkową Mszę św., a następnie na
pobliską plażę, by przywitać się z morzem. Pogoda sprzyjała, więc
boso pochodziliśmy po plaży i zamoczyliśmy stopy w wodzie.
W sobotę spotkaliśmy się z p. Adamem, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, który oprowadził nas po obiekcie, a także
w ciekawy sposób opisał ofiarną i często niebezpieczną pracę
strażaków. Kolejną atrakcją była przejażdżka strażacką łodzią
motorową, która ku wielkiej radości dzieci i opiekunów wywołała fale na Martwej Wiśle. Każdy miał okazję poczuć się przez
chwilę strażakiem wyruszającym do akcji.
Po południu piękna pogoda zachęcała do plażowania, niestety wysokie fale uniemożliwiały kąpiele. Po niedzielnej Mszy św.
była możliwość zwiedzania Sobieszewa, kupowania pamiątek
i oczywiście lodów. Czerwona flaga powiewająca na plaży znowu
pokrzyżowała nam popołudniowe plany kąpieli w morzu, ale na
szczęście ciepły piasek zachęcał do zabawy. Po kolacji wszyscy
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Hati na plaży

z piosenką na ustach: „Jedzie pociąg z daleka” mieli okazję przejechać się ciuchcią po sobieszewskim Ośrodku.
W poniedziałek udaliśmy się do Gdańska, by stamtąd wyruszyć statkiem „Opal” na Hel. Podczas dwóch godzin rejsu mieliśmy okazję pójść na mostek kapitański i spotkać się z kapitanem
i sternikiem, którzy chętnie opowiadali nam o swojej pracy, a także pozwolili przez chwilę potrzymać stery. Uczestnicy wycieczki
poczuli się dzięki temu jak prawdziwi marynarze. Na Helu odwiedziliśmy Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas karmienia fok wysłuchaliśmy
interesującej prelekcji o tych bałtyckich ssakach. Natomiast
w muzeum każdy mógł obejrzeć i pogłaskać wypchany eksponat.
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Damian u steru statku

Kolejnym punktem programu naszej wycieczki na Hel było
wejście na latarnię morską. Pokonanie dwustu krętych stopni
w górę, a następnie w dół, było prawdziwym wyczynem. Drogę
powrotną odbyliśmy pociągiem. Dla wielu dzieci była to pierwsza
tak długa podróż pojazdem szynowym.
We wtorek odwiedziliśmy Gdańsk, zaczynając od kręcenia się
na kole widokowym, by następnie pospacerować po Starówce,
poznając charakterystyczne miejsca i klimat tego wyjątkowego
miasta. Tego dnia po powrocie do Ośrodka wreszcie mieliśmy
okazję, by pokąpać się w morzu. Jak się później okazało, była to
jedyna kąpiel podczas tego turnusu. Wieczorem wszyscy bawiliśmy się na dyskotece.
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W środę udaliśmy się do gdańskiego ZOO, gdzie pani Grażynka w bardzo ciekawy sposób opowiadała o życiu zwierząt,
pokazując różne eksponaty, a podczas przejażdżki ciuchcią po
terenie ogrodu wysłuchaliśmy kolejnych opowieści o mieszkańcach tego miejsca. W mini ZOO dzieci miały okazje nakarmić
i pogłaskać kózki, owce, króliki i lamę.
Poznając Trójmiasto, odwiedziliśmy również Sopot i Gdynię.
Na sopockim molo przyjemnie było pospacerować, poczuć powiew morskiego wiatru i spokojnie na ławeczce zjeść kanapki.
Z kolei w Gdyni poznaliśmy żaglowiec „Dar Pomorza”, spotkaliśmy marynarzy, którzy przez czterdzieści lat pływali po morzach
i oceanach, zwiedzając cały świat. Między innymi dowiedzieliśmy
się, że tym właśnie statkiem udał się na misję do Japonii św.
Maksymilian Kolbe. Tego dnia udało nam się umknąć przed
ulewą, która się rozszalała, gdy ruszyliśmy autokarem w drogę
powrotną do Sobieszewa.
W czwartek przed południem promem rzecznym przeprawiliśmy się na drugą stronę Wisły do Mikoszewa. Stamtąd kolejką
wąskotorową pojechaliśmy do Jantaru, do jedynego w swoim
rodzaju muzeum, by wysłuchać opowieści pana Leszka, który
mówił o życiu amerykańskich Indian i pokazywał zgromadzone
przez czterdzieści lat autentyczne eksponaty. Muzeum założył
sam i od lat prowadzi z wielką pasją i zaangażowaniem.
Po obiedzie zaś był czas na swobodny wypoczynek. Każdy
spędzał czas na swój sposób: jedni przesiadywali w pokojach,
rozmawiając lub słuchając muzyki, inni poszli na plac zabaw.
Tego dnia kolację zjedliśmy przy ognisku.
W piątek udaliśmy się na Kaszuby do Stryczej Budy do Rodzinnego Parku Rozrywki. Tam w parku miniatur zwiedziliśmy
niemal cały świat, oglądając charakterystyczne budowle z różnych
kontynentów. W krainie baśni dzieci rozpoznawały bohaterów
ze znanych bajek, a najodważniejsi weszli do zamku strachu.
W gabinecie śmiechu można było pośmiać się z samych siebie,
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przeglądając się w krzywych zwierciadłach. W parku gigantów
każdy mógł poczuć się jak chomik kręcący się w beczkowej karuzeli albo jak krasnal, np. przy wysokim kuchennym stole
z ogromnym krzesłem. Na szczęście nikt nie przestraszył się gigantycznych owadów i ptaków w alejkach pobliskiego lasu. Największym powodzeniem cieszyły się pojazdy z epoki PRL i inne
zabytkowe czy filmowe samochody, w których można było usiąść
i poczuć się jak kierowca lub bohater filmowy. Był to dzień pełen
nowych doświadczeń i wrażeń.
W sobotę wysłuchaliśmy bardzo interesującej prelekcji pana
Mirka o bursztynach: jak i kiedy powstały, co można z nich robić,
w jaki sposób się je wykorzystuje i obrabia. Tego dnia niestety
musieliśmy się pożegnać z morzem, biegając boso po plaży, opalając się i budując zamki z piasku. Dzień zakończyliśmy wspólną
dyskotekową zabawą.
W niedzielę, w drodze powrotnej, zdobyliśmy jeszcze krzyżacki zamek w Niedzicy, gdzie zjedliśmy obiad. Trochę zmęczeni,

W krainie baśni – Rodzinny Park Rozrywki
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ale pełni nowych wrażeń i doświadczeń, po południu wróciliśmy
do domu.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam
spędzić miło i owocnie wakacyjny tydzień. Szczególne podziękowania składamy na ręce s. Hiacynty – kierowniczki Ośrodka
w Sobieszewie. Dziękujemy wszystkim pracownikom, naszym
wychowawcom: s. Zdzisławie, s. Germanie, p. Joannie, p. Ewie,
p. Marcie, p. Albertynie, p. Leszkowi, wolontariuszkom: p. Ani
i p. Paulinie, p. Marioli – pielęgniarce, naszemu kierowcy
– p. Włodkowi. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla FUNDACJI PZU, dzięki której mieliśmy okazję poznać wiele ciekawych
miejsc i osób.

Podróż kolejką wąskotorową.
Zdjęcia: s. Zdzisława, Mariola i Robert Mazurek

s. Jana Maria Ściga FSK

Wyjazd na Bałkany

J

uż po raz drugi grupa młodzieży wraz z wychowawcami, siostrami i rodzicami wyjechała na letni wypoczynek na Bałkany. Tym
razem miał on miejsce w dniach od 23 czerwca do 3 lipca 2018 r.
Tuż po zakończeniu roku szkolnego, 23 czerwca wczesnym
rankiem, wyruszyliśmy w stronę Zagrzebia, gdzie był pierwszy
nocleg. Pomimo zmęczenia całodzienną podróżą, znaleźli się
chętni na nocne zwiedzanie stolicy Chorwacji. Następnego dnia,
jadąc wzdłuż urokliwego wybrzeża Adriatyku, skorzystaliśmy
z pierwszej kąpieli w morzu. Wieczorem dotarliśmy do Medjugorie, do znajomego już nam hotelu św. Benedykta.
Dużym przeżyciem była dla nas obchodzona właśnie 37. rocznica objawień. W uroczystości uczestniczyliśmy z tysiącami pielgrzymów z całego świata. Często słyszeliśmy język polski, bo
wiele grup z naszego kraju przyjechało na to wydarzenie. Dni
mijały nam na poznawaniu okolic Medjugorie: Matczyna Wioska,
Góra Objawień, Kriżevac, Niebieski Krzyż, kościół św. Jakuba,
etc. Mieliśmy też okazję odpocząć na basenach w Etno Selo, zobaczyć skansen, a także spróbować pysznych „palacinek” czyli
tamtejszych naleśników. Radością był wyjazd do pobliskich wodospadów Kravica, położonych wśród lasu i malowniczych gór.
Dodatkową atrakcją był przejazd kolejką z wagonikami.
Pogoda nie rozpieszczała nas w tym roku, ale nie poddawaliśmy się i pomimo wiatru popłynęliśmy statkiem na urokliwą
wyspę Hvar. Kiedy tylko była okazja, kąpaliśmy się w Adriatyku,
a ostatnią niedzielę spędziliśmy na pięknej plaży w Zaostrog,
gdzie na terenie klasztoru oo. franciszkanów ks. Michał odprawił
Mszę świętą w plenerze.
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Dużą atrakcją była wycieczka do Mostaru, znanego z pięknego, zabytkowego mostu położonego nad rzeką Neretwą. W atmosferę bałkańskiego miasteczka wprowadzały kamienne budowle oraz uliczki pełne straganów, na których można dostać
tradycyjne zaparzacze do kawy, piękne szale i tysiące innych drobiazgów.
W ostatnim dniu pobytu w Medjugorie uczestniczyliśmy
w objawieniu, jakie miała jedna z widzących – Mirjana. Po Mszy
św. wyruszyliśmy w drogę powrotną, nocując w znanym nam już
hostelu w Zagrzebiu. Następnego dnia przez Słowenię, Austrię
i Czechy wróciliśmy do Polski, a wieczorem na Jasnej Górze
przeżyliśmy dziękczynną Eucharystię za ten wspaniały czas wakacji. Późnym wieczorem dotarliśmy do Lasek, gdzie czekali już
na nas rodzice i bliscy.

W Medjugorie

Krystyna Śmigielska

Wakacje w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
25 czerwca – 9 lipca 2018

W

ramach corocznych wakacji dla osób niewidomych
i niedowidzących przyjechaliśmy tym razem do Rytwian,
woj. świętokrzyskie. Wyjazd, jak zwykle, ma charakter rekolekcyjno-wypoczynkowy.
Mamy codziennie Eucharystię, medytację i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W ubiegłym roku w Pustelni Złotego Lasu
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obchodzono 400. rocznicę istnienia Pustelni. Była to fundacja
wojewodów Jana Tęczyńskiego i jego brata Gabriela. Pustelnia to
drugi erem kamedulski w Polsce. Pierwszy powstał na Bielanach
w Krakowie. W 1617 r. zaczęto budować kościół, w stylu barokowym. Pozostał w niezmienionej formie do dziś. Malowidła
tworzył mnich z Włoch.
Założenia Zakonu opierają się na trzech zasadach: modlitwa,
praca i samotność. Królowała tutaj i króluje do dziś cisza. Mnisi
utrzymywali się sami z własnej pracy, uprawiając warzywa i łowiąc ryby.
Zakon został rozwiązany dekretem carskim w 1819 r. W 1880
r. obiekt przekazano Franciszkanom Reformatorom. Usunięto
ich po Powstaniu Styczniowym. W 1925 r. na krótko powrócili
do Pustelni kameduli. Stan obiektu nie pozwolił jednak na przebywanie tam dłużej. W 10 lat później, dzięki staraniom ks. Artura Radziwiłła, utworzono tu parafię. Budynki poklasztorne były
w ruinie. Po wojnie usiłowano ratować zabudowania, ale udało
się to dopiero w XXI wieku.
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W 2008 r. w odbudowanym obiekcie stworzono Centrum Relaksacyjno-Kontemplacyjne. Do Centrum prowadzą trzy bramy
będące symbolem trzech zasad życia kamedułów: brama milczenia,
modlitwy i samotności. W kościele, w głównym ołtarzu jest scena
Zwiastowania NMP. Anioł ubrany jest w strój szlachecki. Z boku
głównego ołtarza są dwa przejścia do chóru zakonnego. Tam znajduje się piękny obraz z XVII w. przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Oboje w złotych koronach.

W bocznym pomieszczeniu, w Kapitularzu, znajdują się relikwie Jana Pawła II. Relikwiarz ma kształt krzyża położonego na
otwartej księdze. W dole znajduje się krypta z grobami Radziwiłłów, właścicieli tych ziem. W zakrystii w szafie umieszczony jest
woskowy odlew pośmiertny twarzy Anny Dziulanki, pochodzącej z ludu, młodej i bardzo pięknej żony Łukasza Opalińskiego.
Wiąże się z nią niezwykła opowieść, a może częściowo legenda.
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Obejrzeliśmy jeszcze dwie kaplice – św. Romualda i św. Jana
Chrzciciela.
W środę 27 czerwca jedziemy do Sandomierza. Miasto to
istnieje od XII w. Wielokrotnie niszczone przez Tatarów, Litwinów i Szwedów. Zwiedzanie zaczynamy od katedry NMP ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego, wzniesionej na miejscu
romańskiego kościoła zbudowanego przez Bolesława Krzywoustego, a zniszczonego przez Tatarów i Litwinów. Obecną gotycką świątynię zbudowano w drugiej połowie XIV w. Proboszczami byli tu bł. Wincenty Kadłubek i Jan Długosz. W głównym
ołtarzu obraz przedstawia Narodzenie NMP. W prezbiterium po
obu stronach freski w stylu bizantyjskim. Przepiękna scena zaśnięcia NMP na katafalku. W środku Jezus trzyma w dłoniach
ubraną na biało duszę swojej Matki. Wokół Anioły i Apostołowie.
Nad zmarłą pochyla się św. Jan. Po obu stronach nawy i filarach
szereg ołtarzy. Na ścianach bocznych wielkie malowidła: obrazy
świętych męczenników; dwanaście obrazów, każdy odpowiada
jednemu miesiącowi, a na każdym obrazie jest tylu męczenników,
ile dni w danym miesiącu. Pod chórem piękne rzeźby grającego
na harfie Dawida i św. Cecylii. Znajdują się tam też dwa wielkie
obrazy: „Męczeństwo Dominikanów” i „Rzeź Sandomierza”.
Wychodząc z katedry, można zobaczyć z dala Zamek Królewski, z którego po zniszczeniach szwedzkich została 1/4 dawnej
budowli. Od XIX w. do 1959 roku było tutaj więzienie. Na rynku
podziwiamy ratusz prostokątny, zwieńczony przepiękną attylą
z przylegającą do niego Białą Wieżą z XVII w. Na środku rynku
figura Matki Boskiej i studnia.
W piątek 29 czerwca wyprawa na Święty Krzyż. Po drodze
odwiedzamy Sanktuarium Maryjne Kałków – Godów. Wybudowane dzięki staraniom przez jednego człowieka, ks. Czesława
Wali w latach 1981-82. W kościele w głównym ołtarzu kopia
obrazu Matki Boskiej z Lichenia. Kałków to duży kompleks różnych budowli, umieszczonych wśród zieleni. W jednym z nich

Krystyna Śmigielska – Wakacje w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

103

oglądamy „Panoramę Świętokrzyską” – pochód ruchomych postaci znanych z polskiej historii wędrujących do Matki Boskiej.
W ogrodzie Droga Krzyżowa i pomnik bp. Jana Chrapka. Imponująca budowla Golgoty, w oddali tablica poświęcona osobom,
które zginęły w katastrofie smoleńskiej.
Na terenie jest też grota z Lourdes i mini zoo. Dowiadujemy
się też, że w jednym z budynków jest hospicjum i dom dla ludzi
starszych.
Na górę Święty Krzyż część grupy idzie pieszo. Najwięcej
czasu spędzamy w kaplicy Oleśnickich, bo w tym miejscu są
Relikwie Drzewa Krzyża. Duży fresk ukazuje scenę znalezienia
Krzyża Świętego przez św. Helenę. Inny fresk pokazuje, jak król
węgierski Stefan przekazuje Relikwię Krzyża Świętego synowi
Emerykowi. Ten z kolei ofiarowuje Krzyż Święty Benedyktynom
na Łysej Górze. Odmawiamy tutaj koronkę do Miłosierdzia Bożego i całujemy dwuramienny relikwiarz. Po krótkim spacerze
wracamy do autokaru.
W sobotę 30 czerwca po Mszy św. i śniadaniu idziemy przez
piękny las z Halinką na spacer do kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
Śliczna chatka ukryta w lesie 300 m od nas. Kapliczka pełna
kwiatów. Palą się świece odpowiednio zabezpieczone, aby nie
było pożaru. W leżącej na stoliku księdze wpisałam podziękowanie Matce Bożej za uratowanie mojego życia w 2003 r., kiedy
byłam w szpitalu w Portugalii, blisko Fatimy. Uratowanie życia
zawdzięczam tylko Matce Bożej, bo po ludzku – medycznie byłam
nie do uratowania. Wracając z kapliczki, odwiedzamy pomnik
przyrody: dąb, który liczy sobie 150 lat, rozszczepiający się na
trzy pnie. Stąd jego nazwa: Trzybartek.
W poniedziałek 2 lipca jedziemy na wycieczkę do mało znanej malowniczo usytuowanej miejscowości Zabawa w gminie
Radłów. Rozwija się tu ruch turystyczno-pielgrzymkowy z uwagi na kult błogosławionej Karoliny Kózkówny – męczennicy. Stąd
pochodziła i tu, mając 16 lat, zginęła Karolina. Została beatyfi-
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kowana w 1987 r. W kościele parafialnym w Zabawie poznajemy
jej historię opowiedzianą z wielkim przejęciem i zaangażowaniem
przez miejscowego kościelnego. Ta wywodząca się z pobożnej
rodziny szesnastolatka została uprowadzona do lasu przez żołnierza rosyjskiego 18 listopada 1914 r. Gdy usiłował ją zgwałcić,
zdołała mu się wyrwać i zaczęła uciekać, ale została przez niego
bestialsko zamordowana. Jej ciało odnaleziono po paru dniach.
Obecnie pochowana jest w sarkofagu pod ołtarzem. Beatyfikowana przez Jana Pawła II. Stwierdzono wiele cudów dziejących
się za jej pośrednictwem. Po modlitwie w kościele, jedziemy
jeszcze do domu rodzinnego Karoliny. Izba mieszkalna, poprzedzana rodzajem kaplicy – miejscem modlitwy rodziny Kózków.
Droga prowadząca do lasu, gdzie ją prowadził ów żołnierz, wysadzana jest brzózkami
i zamieniona w drogę
męczeństwa dziewczyny.
Krzyże znaczą kolejne
stacje jej ostatniej drogi.
W drodze powrotnej
wstępujemy do Pacanowa do świata Koziołka
Matołka. W ogrodzie
postacie z bajek – Śnieżka, krasnale, muchomory i Koziołek Matołek.
Przewodniczką naszą po
świecie bajek jest Królewna Śnieżka. Opowiada żywo, ze swadą. Jedziemy
bajkow ym
pociągiem po ziemi,
przez ocean i w kosmosie. Idziemy przez wieżę
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szachową, oglądamy kule, w których są postacie z różnych bajek
świata. Chodzimy po czarodziejskim ogrodzie kwiatów. Wszystko kolorowe, pełne fantazji i uśmiechu. W wyśmienitych humorach wracamy do naszej Pustelni.
5 lipca w czwartek jedziemy do Opatowa. Dzielimy się na
dwie grupy. Pierwsza podchodzi najpierw na niewielkie wzgórze
do Kolegiaty św. Marcina. Jest to zbudowana z grubych, kamien-
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nych ciosów romańska świątynia, powstała w XIII w. Od XV w.
była miejscem szlacheckich sejmików. Najpierw spod chóru podziwiamy perspektywę wnętrza trzech naw. Boczna jest o połowę
mniejsza, rozdzielające je filary prowadzą wzrok do głównego
ołtarza. Pod chórem oglądamy renesansowe kasetony, w sklepieniu przy głównym wejściu do kościoła. Ołtarze zgrupowane są
z przodu w prezbiterium i obok niego. W ołtarzu głównym obraz
św. Marcina Biskupa. Piękny ołtarz NMP – wystrój barokowy,
złote obłoczki, promienie i biała figura Matki Bożej Fatimskiej.
Wspaniały nagrobek rodziny Szydłowieckich. Kanclerz Krzysztof
Szydłowiecki odbudował Kolegiatę po kolejnych zniszczeniach.
Poniżej tablica „Lament Opatowski”. Na ścianach freski – Odsiecz
Wiedeńska i Bitwa pod Grunwaldem. Po wyjściu z kolegiaty św.
Marcina, nasyceni pięknem, udajemy się do fabryki krówek.
Idziemy pieszo. Po długim spacerze wchodzimy do chłodnego
wnętrza. Trochę odpoczynku i przystępujemy do pracy. Na początek krótki wykład o produkcji cukierków, następnie każdy
otrzymuje 10 pokrojonych miękkich krówek i komplet papierków. Zawijanie początkowo szło dosyć opornie. Krówki bardzo
miękkie – lepiły się do rąk i cienkich papierków. Ale uporaliśmy
się z tą pracą. Zapakowano nam nasze cukierki w firmowe pudełeczka w kształcie walizeczki. I tak skończyła się nasza ostatnia
wycieczka.
W czasie wolnym można było spacerować po wspaniałym
lesie otaczającym naszą Pustelnię i po przepięknych ogrodach
kamedulskich. W altanach mieliśmy szereg spotkań umilanych
śpiewem, tańcami i goframi przygotowywanymi przez nasze kochane siostry.
W ostatni wieczór naszego pobytu w tym przepięknym otoczeniu składamy sobie życzenia i podziękowania dla księży, sióstr
i pracowników tutejszej Pustelni. Ostatniego dnia po śniadaniu
wsiadamy do autokaru i odjeżdżamy w swoje strony.
Dziękujemy duszpasterstwu za piękny duchowy wypoczynek.

z warsztatów liturgicznych
Hanna Pasterny

Wszystko dla Boga

W

ażne rozmowy, muzyka, śpiew, a w tle szum lasu i świergot
ptaków. Tego mieli okazję doświadczyć uczestnicy warsztatów liturgiczno-muzycznych „Wszystko dla Boga”, które w dniach 19-22 czerwca odbyły się w Laskach. Współfinansowane były
przez gminę Izabelin.

Po latach znowu w chórze
Gdy na internetowej stronie Triuno przeczytałam informację o warsztatach, zgłosiłam się na nie bez wahania. Śpiewanie
sprawia mi przyjemność i mnie relaksuje, mimo że wiąże się też
z ciężką pracą. Doświadczyłam tego zarówno na warsztatach, jak
i wcześniej, w szkole podstawowej, gdy śpiewałam w laskowskim
chórze prowadzonym przez wymagającą, dążącą do perfekcji
siostrę Blankę. Do zapisania się na warsztaty „Wszystko dla Boga”
zachęciły mnie również nazwiska muzyków prowadzących zajęcia. Byłam pewna, że skoro będą nimi Hubert Kowalski, Piotr
Pałka i Leopold Twardowski, gwarantuje to wysoki poziom i daje
pewność, że sporo się nauczę. Dodatkowym motywatorem była
perspektywa spędzenia kilku dni w ciszy Puszczy Kampinoskiej,
odwiedzenia starych kątów, spotkania znajomych oraz informacja, że będziemy śpiewać na Mszy, podczas której biskup Michał
Janocha udzieli młodzieży bierzmowania. Obecny Biskup przez
trzy lata był moim katechetą i pierwszym stałym spowiednikiem.
Moja klasa pojechała do Warszawy na obronę jego pracy doktorskiej. Pamiętam to ważne wydarzenie, bo przepadły lekcje, w tym
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matematyka, której nie cierpiałam. Ksiądz Michał się obronił,
poradził sobie także z kolejną, dużo trudniejszą obroną od tej
uniwersyteckiej, którą na cześć jego sukcesu przygotowaliśmy
w szkole z naszą wychowawczynią panią Anią Gedyk.
Zajęcia rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego,
oczywiście w wersji śpiewanej. Po krótkim przedstawieniu się
poszliśmy na Mszę. Pierwsze ćwiczenia mieliśmy dopiero po
kolacji, bo fani futbolu koniecznie chcieli obejrzeć mecz Polska
– Senegal. Jednak potem nie było już luzów i mimo upału do
końca intensywnie pracowaliśmy. Były ćwiczenia fizyczne na
rozluźnienie mięśni, emisyjne i dykcyjne. Poznaliśmy kilkanaście
utworów. Zapamiętanie tylu nowych tekstów nie było łatwe, ale
na szczęście mieliśmy śpiewniki, które były dostępne również
w brajlu. Panowie prowadzący pracowali z nami na zmianę.
Każdy miał nieco inny styl i wnosił coś niepowtarzalnego. Piotr
rzeczowy, techniczny – jego rady pozwalały na precyzyjne dopracowanie poszczególnych dźwięków. Hubert cierpliwy, z podejściem godnym najlepszych pedagogów, podczas przerw
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otwarty na pogaduszki – motywował do pracy. Leopold uduchowiony, dzielił się świadectwem życia. Natchniony, ale nie nawiedzony – dzięki niemu ciężka praca dawała radość i pozwalała
czerpać przyjemność ze śpiewu.
Wołaj Pocieszyciela
Tuż przed Mszą z sakramentem bierzmowania zerwał się
wiatr. Pogodowa aura wprowadziła nas w tematykę pierwszego
czytania, w którym usłyszeliśmy o szumie z nieba, jakby uderzeniu gwałtownego wiatru napełniającym cały dom. W homilii
Biskup mówił o darach i talentach. Otrzymujemy je dzięki otwarciu się na łaski Ducha Świętego, a rozwijamy w służbie drugiemu
człowiekowi. Gdy znamy własne talenty, dostrzegamy je także
u innych. Najbardziej poruszyły mnie słowa, które Biskup skierował do nas pod koniec Mszy: „Gdy przychodzi krzyż, przychodzi też Pocieszyciel. Gdy się zgubisz, wiesz, kogo wołać”. Po Mszy
i koncercie uwielbienia wróciliśmy do Domu Rekolekcyjnego.
Widząca koleżanka pomogła mi znaleźć Biskupa. Chwila rozmowy z byłym nauczycielem sprawiła mi dużą radość.
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Plany na przyszłość
Mam nadzieję, że przygotowanie oprawy muzycznej uroczystej
Mszy i koncertu uwielbienia to dopiero początek naszej współpracy z tak znakomitymi specjalistami. Panowie obiecali, że poprowadzą dla nas warsztaty przed beatyfikacją Matki Czackiej.
Jeśli się odbędą, myślę, że warto wdrożyć kilka usprawnień. Logistycznie byłoby znacznie prościej, gdyby wszystkie głosy i instrumentaliści ćwiczyli w tym samym budynku. [Czy nie przeszkadzaliby sobie nawzajem?] Gdy część ćwiczyła w Domu
Rekolekcyjnym, a część w Domu Przyjaciół, traciliśmy dużo czasu na przemieszczanie się. Uważam też, że warsztaty powinny
mieć charakter zamknięty. Osoby wpadające tylko sporadycznie
dezorganizowały pracę. Trzeba było wracać do utworów, które
już opanowaliśmy i nie było wiadomo, jakimi zasobami dysponujemy. Jako wychowanka podnoszącej wysoko poprzeczkę
śp. siostry Blanki, na zajęciach której lał się pot i czasami łzy, od
prowadzących chętnie usłyszałabym, co powinnam poprawić.
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Myślę, że amatorów również warto korygować, bo dzięki temu
mają szansę się rozwijać i nauczyć czegoś nowego.
Bardzo się cieszę z udziału w warsztatach. Pośpiewałam pod
fachowym okiem profesjonalistów, poznałam wartościowych
ludzi i się „zresetowałam”. Chętnie wezmę udział w kolejnych.
Okiem amatora i fachowca
Jolanta Łojkowska, sopran, widząca uczestniczka: „Warsztaty
były pewnego rodzaju doświadczeniem praktycznym, dzięki któremu nawet osoby nieczytające nut, lecz śpiewające ze słuchu,
mogły opanować melodie w poszczególnych głosach. Dzięki technikom przekazanym przez prowadzących, powtarzaniu i poprawianiu błędów, osoby niemające wykształcenia muzycznego doskonale radziły sobie z utworami skomponowanymi przez
prowadzących zajęcia. Duże zaangażowanie, cenne uwagi, ale
przede wszystkim ogromne pokłady cierpliwości pozwoliły osiągnąć w tak krótkim czasie doskonałe brzmienie tego patchworkowego chóru”.

112

z warsztatów liturgicznych

O opinię poprosiłam również prowadzących. Zapytałam, jak
pracowało się im z grupą, w której były także osoby niewidome.
Przemyśleniami podzielił się Piotr Pałka: „Dziękuję Panu Bogu
za czas warsztatów w Laskach. Dziękuję za każdą osobę, za Światło, które świeci w ciemności... szczególnie naszych serc. Praca
w grupie z osobami niewidomymi była dla mnie pierwszym takim doświadczeniem. Pokazała, że można w takiej grupie przygotować śpiewy na liturgię i uwielbienie. Pokazała piękno i „inne
spojrzenie” naszych braci i sióstr – niewidomych. Zawsze podczas
pracy warsztatowej cenna jest każda osoba, która chce śpiewać
Panu. Staramy się w tym pomagać, dzieląc się doświadczeniem
muzycznym, ale może jeszcze bardziej doświadczeniem Pana
Boga w naszym życiu. To On pozwala nam słyszeć dźwięki, którymi potem możemy się wspólnie modlić i oddawać chwałę Panu.
On tego nie potrzebuje. Potrzebujemy tego my. A wspólnota
bardzo w tym pomaga. Za każde spotkanie i osobę, za każdą
rozmowę i wspólną modlitwę: Alleluja”.

z księgarskiej półki
Józef Placha

Pisane w oflagu

D

o moich rąk trafiła ostatnio
książka Andrzeja Niesiołowskiego „Zarys pedagogiki ogólnej”.
Są to rękopisy z oflagu odczytane
i opracowane przez prof. Janinę
Kostkiewicz – jak to zostało zaznaczone na karcie tytułowej książki.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017. Pozycja ta
wyszła w uniwersyteckiej serii: Polska Myśl Pedagogiczna. W założeniach tej serii jest próba odtworzenia
i zrekonstruowania „zapomnianych treści polskiej myśli pedagogicznej” oraz odkrywanie „naszej narodowej tożsamości”.
Rekomendowana książka Andrzeja Niesiołowskiego ma swoisty rodowód: powstała bowiem w warunkach zniewolenia w obozie niemieckim (oflagu).
W latach 1939–1944 powstały rękopisy, które czekają na dalsze odczytanie i opublikowanie. Jednym z nich jest wspomniany
„Zarys pedagogiki ogólnej” stanowiący zaledwie 1/10 część obozowych rękopisów.
Gdyby nie śmierć Andrzeja Niesiołowskiego 9 lutego 1945
roku w niemieckim obozie w Dössel (w wieku 46 lat) z pewnością
jego ścieżka naukowa nabrałaby wymiarów, które sytuo-
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wałyby go w rzędzie najwybitniejszych polskich pedagogów
XX wieku.
Również, gdyby nie lewicujące wpływy ówczesnego środowis
ka pedagogicznego osadzonego w nurcie ideologii marksistowskiej, jego katolickie spojrzenie na rozwój teorii wychowania już
wówczas odcisnęłoby swoje wyraźne piętno na kierunki polskich
poszukiwań pedagogicznych osadzonych w nauce Kościoła,
a które zostały bardziej konkretnie zwerbalizowane po roku 1989
po „okrągłym stole”.
Integralistyczna koncepcja wyłaniająca się z prezentowanego
„Zarysu…” oczywiście nie wyczerpuje wszystkich aspektów całościowego rozwoju człowieka. Ale jedno jest pewne: nawiązuje
ona do integralnej wizji rozwoju człowieka z uwzględnieniem
chrześcijańskiego personalizmu, który przez Niesiołowskiego
został zastąpiony terminem „ogólna”, a to, co dzisiaj nazywamy
pedagogiką integralną, zostało nazwane przez niego „integralizmem”.
Andrzej Niesiołowski zaznacza w swoim „Zarysie”, że ów
integralizm, mający także swoje powiązanie z holizmem (holos
z greckiego – cały), stanowi zasadniczy fundament jego rozważań; próbuje on tym samym bliżej sprecyzować swoje założenia.
Wśród nich szczególnie podkreśla ich syntetyczny charakter
uwzględniający „wszystkie zasadnicze wartości”; przy czym wyraźnie zmierza ku wartościom transcendentnym, które ze swej
natury znacznie poszerzają doczesne horyzonty oddziaływania
pedagogicznego i ubogacają go także o wartości wieczne, „które
dane nam zostały raz jeden jako fundament naszej cywilizacji”
(s. 46).
W swojej koncepcji wyprowadza, zbliżoną do współczesnej,
całościową definicję wychowania. Mówi mianowicie, że jest to
„całokształt (…) czynności społecznych: urabianie jednostki
w interesie jej własnym, społeczeństwa i kultury wraz z odnośnymi przejawami samourabiania” (s. 51). Użycie tutaj terminu „ura-
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bianie” może wskazywać na przedmiotowe podejście do kwestii
wychowania, jednak określenie celu tego urabiania terminem
„samourabianie” wskazuje jednoznacznie na podmiotowy charakter pracy wychowawczej poprzez uruchomienie procesu samowychowania. Z pewnością lepiej byłoby posłużyć się terminem „rozwój”, ale nawet w takim ujęciu jak to uczynił
A. Niesiołowski, cel pracy wychowawczej w jej aspekcie podmiotowym (samowychowania) nie został pominięty.
Niesiołowski próbuje także wstępnie zdefiniować proponowaną przez siebie koncepcję pedagogiki. Twierdzi mianowicie,
że jest to „całokształt dyscyplin naukowych, teoretyczno-poznawczych i normatywnych (etycznych i technicznych), zajmujących się kształtowaniem i samokształtowaniem człowieka (niezależnie od jego wieku) w interesie jego własnym i społeczności,
do których należy” (s. 57).
Wśród otaczających wychowanka wartości następuje jego
niejako samorzutny rozwój „przez w r a s t a n i e młodzieży
w istniejące systemy czynności, wartościowania, myślenia i samodzielną p r a c ę n a d s o b ą” (s. 51).
A więc i tutaj dochodzi do tego, co w określeniu celu wychowania nazywamy samowychowaniem.
Na zakończenie tej krótkiej prezentacji warto nawiązać do
słów prof. Bogusława Śliwerskiego umieszczone w przedmowie
książki. Są one podyktowane potrzebą wyrażenia podziękowania dla Pani Prof. Janiny Kostkiewicz za trud przygotowania
redakcyjnego oraz niełatwego do odczytania rękopisu Andrzeja Niesiołowskiego, przygotowanego w warunkach niemieckiego oflagu. Słowa te są także podszyte nadzieją, że jej wysiłek jest
jedynym w swoim rodzaju tropem „do dalszych, a jakże koniecznych poszukiwań zagubionych czy wciąż skrywanych rękopisów tego pedagoga”, zachęcając nas tym samym „do dalszych badań jego spuścizny znajdującej się zapewne poza
granicami kraju”.

bez aureoli
ks. Zygmunt Podlejski

Andrzej Szczeklik
1938-2012

A

ndrzej Szczeklik był multitalentem; krakowskim Leonardo
da Vincim XX wieku. Był lekarzem, znakomitym uczonym,
humanistą, erudytą, filozofem, pianistą i muzykologiem. Urodził
się 29 lipca 1938 roku w Krakowie, w rodzinie lekarza-kardiologa Edwarda Szczeklika i jego żony Marii. Edward Szczeklik był
znakomitym lekarzem, docentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ród Szczeklików miał swoje głębokie korzenie w Pilźnie nad
Wisłoką. Antenaci Andrzeja byli przeważnie burmistrzami miasta. Ostatnim był jego dziadek Marcin, który ten urząd sprawował
od 1907 roku do wybuchu wojny. Jego syn, Edward, został lekarzem i po wojnie wykładowcą w krakowskiej klinice uniwersyteckiej. Odmówił jednak przyjęcia legitymacji partyjnej. Musiał
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się przenieść do Wrocławia, gdzie jeszcze dymiły zgliszcza i objął
tam funkcję profesora katedry. Stał się jednym ze współtwórców
i organizatorów medycyny wrocławskiej. Andrzej uczęszczał
w Krakowie do szkoły podstawowej i przystąpił do Pierwszej
Komunii Świętej. W rodzinie kultywowano rzetelność, pracowitość, uczciwość, obowiązkowość, umiłowanie kultury, wiedzy,
ojczyzny i Kościoła.
Po podstawówce uczęszczał Andrzej do liceum i średniej
szkoły muzycznej, którą ukończył z powodzeniem. Myślał o karierze pianisty, ale zdecydował się na studia medyczne, idąc w ślady ojca. Nigdy jednak nie zerwał z muzyką. Uwielbiał twórczość
Jana Sebastiana Bacha. Ukończył w 1961 roku Wydział Lekarski
Akademii Medycznej w Krakowie. Los mu sprzyjał. Tak się mówi.
Mógł podjąć dalsze studia w Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
O jego amerykańskim stypendium naukowym zadecydował nie
los, a jego wiedza i pracowitość. Wyjechało wtedy trzynastu polskich lekarzy. Wrócił tylko Andrzej Szczeklik. Takie miał zasady.
W 1963 roku podjął pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych
Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie w 1966 roku został
doktorem medycyny, a trzy lata później habilitował się tamże
z zakresu chorób wewnętrznych. Jego mistrzami byli Antoni
Falkiewicz i ojciec Edward. W 1972 roku wrócił z śliczną żoną
Marią do Krakowa. Doktor Andrzej był estetą. W 1979 roku
został profesorem nadzwyczajnym, pod koniec lat osiemdziesiątych profesorem zwyczajnym.
Od stycznia 1972 roku został kierownikiem Kliniki Akademii
Medycznej w Krakowie. Objął Klinikę Alergologii, którą zastał
w stanie agonalnym i w stosunkowo krótkim czasie postawił na
nogi. Stała się najlepszą kliniką w Krakowie. W latach 1990-1993
był rektorem Akademii Medycznej w Krakowie. Dzięki niemu
włączono wydziały medyczne do Uniwersytetu Jagiellońskiego,
jak pierwej bywało. W latach 1993-1996 sprawował funkcję prorektora do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń-
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skiego, w 1994 roku został członkiem Papieskiej Akademii Nauk.
Profesor Szczeklik był jednak przede wszystkim wielkim lekarzem. Za życia stał się legendą. Mawiał, że „medycyna, która
strasznie chce być nauką, jest przede wszystkim sztuką. Jak sztuka, wymaga wrażliwości”.
W 1975 roku opublikował teorię rozwoju postaci astmy
oskrzelowej. Równocześnie prowadził intensywne badania nad
prostacykliną, którą w postaci analogów wprowadzono do farmakologii. Laikom nie radzi się wnikać w detale.
Interesując się żywo architekturą, został w 2009 roku członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Był
przyjacielem znanych ludzi sztuki i nauki. Do nich należeli ksiądz
Józef Tischner, Jerzy Turowicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Piotr Skrzynecki, Zygmunt Konieczny i wielu innych.
Czesław Miłosz napisał o nim: „Andrzej Szczeklik jest lekarzem-humanistą i poeci oraz artyści wyczuwają w nim umysł pokrewny, choć wsparty nieznaną im wiedzą z zakresu mikrobiologii,
chemii i genetyki”. Adam Zagajewski zaś napisał we wstępie do
jednej z książek Szczeklika: „Jakie to szczęście, że mamy autora,
który czyta Dantego, rozumie – i podziela – niepokój dawnych
i nowych poetów, który ma za sobą tak wiele humanistycznych
lektur, a jednocześnie pomaga nam ogarnąć skomplikowaną
strukturę najbardziej nowoczesnej teorii medycznej”.
Jego dorobek naukowy jest ogromny. Obejmuje około 600
prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą. Jest autorem kilku monografii i klasycznych podręczników z zakresu
medycyny. Jego podręczniki z interny będą dla kolejnych pokoleń
lekarzy niezbędne. Fascynujące są jego książki z pogranicza medycyny, kultury i filozofii: Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy
natury i sztuki; Kore – O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy
medycyny i ostatnia, którą ukończył tuż przed śmiercią Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny. Profesor Andrzej Szczeklik był
członkiem PAU, PAN i innych gremiów naukowych. Został dok-
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torem honoris causa uniwersytetów medycznych w Warszawie,
Krakowie i Katowicach. Profesor Andrzej Szczeklik był przy
wszystkich swoich sukcesach, wyróżnieniach, nagrodach i odznaczeniach człowiekiem nader skromnym, można rzec autentycznie pokornym i niezwykle serdecznym w sposobie bycia,
zwłaszcza wobec chorych. Tryskał ciepłem, humorem i nie potrafił nikomu odmówić pomocy.
Profesor nie był obojętny wobec problemów, jakie dotknęły
Polskę z winy komunistów. Stał się aktywnym opozycjonistą wobec rządzącej partii, stając zdecydowanie po stronie bojowników
o wolność ludzi pracy, o wolność religijną, sprawiedliwość i prawdziwą demokrację. Przyłączył się do protestujących studentów
i razem z nimi wziął udział w czasie stanu wojennego w Mszy
Świętej w kościele Mariackim, potem wyruszył w pochodzie protestacyjnym wokół Rynku. Stanął za to przed sądem i grożono
mu wyrzuceniem z akademii, ale się nie ugiął. Od pierwszej
chwili powstania ruchu Solidarność, popierał jego założenia i stał
się jego aktywnym członkiem. Został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej i na
tym stanowisku wytrwał do upadku komuny w Polsce. Jego przyjaciel, profesor Zbigniew Chłap, wspominał: „Chciałbym podkreślić, że w tych trudnych, a niekiedy nawet dramatycznych
okolicznościach nigdy nie widziałem u Andrzeja oznak przygnębienia ani żalu z powodu zaangażowania się w wydarzenia, które
mogły zaważyć na jego karierze zawodowej”.
W 2003 roku odbył się benefis dla uczczenia doktora Andrzeja Szczeklika, w którym wzięli udział Dorota Segda, Wisława
Szymborska, Krystyna Zachwatowicz, Stanisław Radwan, Zygmunt Konieczny, Anna Dymna, Jerzy Trela i Grzegorz Turnau,
który śpiewał: „Sam nie wiem, skąd mu się to bierze, że jest mitologiczne zwierzę. Ni to Petrarka, ni Hipokrates, w ogóle z innych stron...”. Swoje imieniny spędzał Andrzej Szczeklik z reguły
w Piwnicy pod Baranami, gdzie tryskał świetnym humorem,
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improwizował na fortepianie, śpiewał znane pieśni z repertuaru
kabaretu i dobrze się bawił.
Był szczęśliwy z żoną Marią, którą poznał w czasie wrocławskim; kochającym ojcem dwóch synów i córki. Kochał swoją
rodzinę. Dawała mu wiele miłości i ciepła, które z niego emanowało i ogrzewało innych; jego przyjaciół, znajomych, współpracowników i pacjentów. Źródłem jego siły charakteru, optymizmu
i wiary w człowieka była jego głęboka, autentyczna religijność.
Profesor Andrzej Szczeklik zmarł niespodziewanie 3 lutego
2012 roku, jak na ironię, na zawał serca z zapaleniem płuc. Jego
specjalnością była kardiologia i pulmonologia. Jego pogrzeb odbył się 8 lutego w bazylice Mariackiej w Krakowie. Liturgii żałobnej przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Ryś. Biskup podkreślił
w homilii między innymi, że „Profesor Andrzej był człowiekiem
wierzącym, głęboko wierzącym. (...) Sprawujemy tę Eucharystię
z dziękczynieniem za wszelkie dobro, jakiego Profesor w życiu
dokonał, za każdy ten moment, kiedy stał przy człowieku chorym,
przy człowieku cierpiącym, przy człowieku doznającym rozmaitych ograniczeń, także wolności, w tamtych czasach, w latach
osiemdziesiątych. Dziękujemy za każdy moment tego bycia przy
nim”. Podczas Mszy Świętej muzycy, przyjaciele zmarłego profesora, wykonali fragment Requiem dla mojego przyjaciela Zbigniewa Preisnera. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim.

w zaciszu izdebki
Urszula Maksimowicz*1
W ułamku czasu krótszym niż kruszyna mgnienia.
Rzeka bieg swój odwraca, góra miejsce zmienia
Gdy Słowo Boże wielkim pragnieniem wybucha.
I nim umysł zrozumie, już z porywu ducha
Serce, wielkie nadzieją do stóp Ojca pada.
I żeby w czyn pragnienie przemienił, Go błaga.
I słowo, które z nicości utworzyło światy
W sercu ogród zakłada: owoce i kwiaty,
I stawy pełne wody, i dom dla schronienia.
Tak się przez Słowo Boże ludzkie życie zmienia.
Dlatego codziennie proszę, by Słowo wcielone
Na moim drzewie figi wzbudzało zielone.
***
Znów nadzieja bólem przyorana.
Znów natrętnych niespełnień rozjątrzona rana.
Wiaro najcenniejsza w miłość aż do końca
Stań pomiędzy sercem moim a rozumem.
Jakaś ciemna siła duszę w przepaść strąca.
Serce obłąkane. Żyć nie umiem.
***
Kiedy wszystko zawodzi, ufność w sercu wzniecę!
Tam, gdzie czas bezpowrotnie niweczy marzenia,
*

Niewidoma absolwentka Lasek
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W miejscu rozpaczy nadzieję położę, jak pieczęć
I zdobędę to, czego się w świecie zdobyć nie da.
Podniosę krzyż wysoko, jak udźwignie serce.
Uszanuję to, czego wzbrania Sprawujący władzę.
W bólu wyraźnie słyszę: Jestem, Który Jestem.
I na dnie udręki odkrywam miłości oazę.
To, co brałam za okrucieństwo, w mądrość się zamienia.
Zamiast lęku – nadzieja. Radość – mimo bólu!
Już się nie boję próby! Dostałam klucz do nieba!
Słucham, jak muzyki, krzyżowych skrzydeł szumu.
***
Można wiele zobaczyć – bez oczu.
Można wspiąć się na szczyty – nie mając nóg!
Można wiele usłyszeć – w ciszy!
Można wiele powiedzieć, nie znając żadnych słów.
To nieprawda, że cierpienie światu nie przystoi!
Bóg nie wzbrania się przed tym, co człowiek odrzuca!
Cierpienie życiem okupuje swoim!
Wszechmogący! Świata Stwórca
Dlatego nie mów, że ze wszystkiego najważniejsze zdrowie,
A cierpienie – największe na Ziemi nieszczęście.
Po prostu: Mądrość nie zawsze zdradza tajemnice swoje.
***
Szukałam Cię w naznaczeniu ślepotą
Lecz nie odnalazłam
Bo nie odkryłeś przede mną zbawczego powołania.

Urszula Maksimowicz – Wiersze wybrane

Szukałam Cię w poczuciu krzywdy
Lecz nie odnalazłam
Bo nie odkryłeś przede mną drogi synostwa.
Szukałam Cię w buncie
Lecz nie odnalazłam
Bo zakryte były przede mną tajniki miłości.
Próbowałam poddać się rozpaczy
Ale nie mogłam
Ponieważ wiedziałam że Ty istniejesz.
Nie mogłam utonąć w samotności
Ponieważ ludzie
Wciąż wyciągali do mnie ręce.
I odnalazłam Cię
W pomocnych dłoniach,
Wskazujących miejsce
Otwierających drzwi
W sercach na dłoniach
W sercach w głosach, które pragną nieść pomoc.
Dzięki zwykłym ludziom
Odnalazłam Cię w naznaczeniu ślepotą
Bo odkryłeś przede mną zbawcze naznaczenie krzyżem.
Odnalazłam Cię w poczuciu krzywdy
Bo odkryłeś przede mną drogi synostwa.
Odnalazłam Cię w zgodzie
Bo objawiłeś mi drogi miłości.
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***

Jeśli jesteś niewidomy,
Dziękuj Panu.
On wybrał cię,
Byś stał się okiem Jego serca;
Abyś oświetlał drogę zabłąkanym,
A błądzących odnalazł.
Jeśli jesteś głuchy,
Rozraduj się!
Pan umieścił w twym wnętrzu ucho swego serca,
Abyś usłyszał
I głosił Słowo Boże.
Jeśliś upośledzony umysłowo –
Nie kłopocz się!
On twoje wnętrze napełnił mądrością,
Abyś zawstydził mądrych tego świata.
Jeśli leżysz przykuty do łóżka,
Nie przeklinaj.
On złożył w tobie swe ukrzyżowane ciało,
Abyś zmartwychwstał w stosownym czasie.
Kimkolwiek jesteś,
Człowieku, stworzony na obraz Boży
Dowiedz się: On chciał, abyś zaistniał.
Poprzez ułomność naznaczył cię pieczęcią
Swej nieskończenie pięknej
I bogatej natury.
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Kimkolwiek jesteś,
Zaufaj Mu.
A będziesz szczęśliwy.
***
Pójdę dziś Twoją drogą.
Moja zadaje mi wiele bólu.
Lęk o przyszłość odbiera rozum.
Teraźniejszość płacze z bezsilności.
Przeszłość skazuje na ubiczowanie.
Ty powiedziałeś: Jestem drogą.
Ty powiedziałeś: Jestem prawdą.
Ty powiedziałeś: Jestem życiem.
Zatem składam w Twe ręce dzień dzisiejszy.
Niech prowadzi, dokąd zechcesz.
Bo Ty znasz kres.
Bo Ty wiesz, czym mam się stać.
Bo Ty wiesz, jak to osiągnąć.
Pójdę dzisiaj Twoją drogą, chociaż nie wiem, dokąd prowadzi
Ani przez co mam przejść
Ani jak tam dotrzeć.
Tylko… zasłoń mi oczy
Zaknebluj usta
I uczyń bezwładnymi moje nogi.

ze wspomnień
Janusz Szostakowski

O Człowieku, który nie przespał swojego życia
O śp. Tadeuszu Majewskim

O Człowieku, który nie przespał swojego życia

W

pierwszym dniu maja 2018 r., zmożony ciężką chorobą,
przyjąwszy sakrament chorych, zakończył życie w wieku
87 lat Tadeusz Majewski – nasz ukochany Tatuś, niezastąpiony
brat i wujek, osoba lubiana i ceniona w środowisku, postać zasłużona dla społeczeństwa, przyzwoity i wrażliwy człowiek.
Nie jest tajemnicą, że Tadeusz od dłuższego czasu cierpiał na
postępującą chorobę neurologiczną, która znacznie pogarszała jego ogólne funkcjonowanie i sprawność fizyczną.
Niestety w ostatnich tygodniach
choroba ta przeszła w stadium
związane z ogromnym cierpieniem psychofizycznym i sprawiła, że mimo zapewnienia Choremu bardzo troskliwej opieki
przez najbliższych, zakończył
On życie w wielkiej boleści. Jednak nim nadszedł ten zapewne
najtrudniejszy okres w jego życiu, byliśmy świadkami, jak przez kilka lat pokonywał z niezwykłą dzielnością przeszkody i ograniczenia, jakie niosło ze sobą to
poważne schorzenie, starając się niemal do ostatniej chwili być
samodzielnym i samowystarczalnym. To dążenie, by zbytnio nie
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litować się nad sobą, by nie dać się pokonać chorobie, by jak najdłużej nie stanowić problemu dla otoczenia, by być jeszcze użytecznym i czerpać jeszcze możliwie najwięcej z życia, udało Mu się
zrealizować w takim stopniu, iż prawie nikt nie zdawał sobie sprawy ze skali pokonywanych przezeń trudności. Wspominamy o tym
nieprzypadkowo, gdyż w trakcie tego ostatniego okresu w swoim
życiu, jeszcze raz z całą wyrazistością uwidoczniły się pewne niezwykłe cechy charakteru, które wraz z posiadaną przezeń specjalistyczną wiedzą i praktyką zawodową z zakresu psychologii i rehabilitacji, umożliwiły mu taką mężną postawę. Można powiedzieć,
że zdał celująco najtrudniejszy egzamin w ramach swojej profesji,
potrafiąc z powodzeniem zastosować swoje doświadczenie psychologa i rehabilitanta wobec własnych dysfunkcji.
Wszyscy, którym było dane poznać bliżej naszego Tatę, zapewne zgodzą się z opinią, że pod wieloma względami był człowiekiem niezwykłym. Muszą oni przyznać, że posiadał pewne
godne pozazdroszczenia predyspozycje i umiejętności, które
pozwalały mu bardzo sprawnie funkcjonować w życiu prywatnym i zawodowym. Sprawiły one, że dziś można o Nim mówić,
jako o człowieku, któremu się w życiu powiodło, który odniósł
znaczny sukces. Lista tych cech jest bardzo długa, lecz nie sposób
jej tutaj nie przytoczyć. Tak więc Tadeusz, o czym świadczył
jeszcze jego śp. ojciec Marian Majewski, już od wczesnego dzieciństwa wyraźnie przejawiał bardzo ważne predyspozycje wyjściowe: silną wolę, pracowitość, aktywność, obowiązkowość,
systematyczność i samodyscyplinę. Nam udało się zauważyć, że
cechowały Go również: oparta na prawidłowym, czyli zgodnie
z naturą wyregulowanym rytmie dobowym znaczna wydolność
psychofizyczna; odporność psychiczna; sprawność i operatywność; zaradność, punktualność; stanowczość; bardzo uregulowane i poukładane życie. Wszystkie te cechy, prawdopodobnie
w większości wrodzone, stanowiły mocną podbudowę dla Jego
zdolności umysłowych, obejmujących intelekt i dobrą pamięć.
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Cechy te wraz z posiadanym przez Tatę poczuciem rzeczywistości, umiejętnością dokonywania trafnych wyborów, znajdowania prostych rozwiązań, pragmatycznym podejściem do rzeczywistości, sprawnością i skutecznością, a przede wszystkim
z umiejętnościami organizacyjnymi, które były Jego szczególnie
mocną stroną, stanowiły dlań podstawę osobistego sukcesu.
W tym miejscu należy podkreślić, że w sferze umiejętności organizacyjnych, Tadeusz Majewski był bardzo dobrym uczniem
„poznańskiej szkoły wychowania”. Cechowały go w tym zakresie:
umiejętność właściwej oceny podejmowanych zadań, dokładnego planowania, niezawodność, konsekwencja, roztropność
i ostrożność w postępowaniu. Posiadał szczególnie cenną zdolność przekuwania projektów w czyn i stosowania na co dzień
jakże trudnej dla nas wszystkich zasady: „jeśli masz coś zrobić
– nie zwlekaj – zrób to od razu”. Można powiedzieć, że jako organizator był Tato uczniem, którego zapewne nie powstydziłby
się prof. Kotarbiński – twórca prakseologii, czyli nauki o sprawnym działaniu. Rzecz w tym, że w czasach, gdy Zmarły kształtował swoje umiejętności, nauka ta nie była jeszcze tak rozwinięta,
tak powszechnie znana i stosowana, jak ma to miejsce dzisiaj, gdy
obecne kadry kierownicze i menedżerskie przechodzą niezliczone szkolenia w tym zakresie. Umiejętności Taty były więc intuicyjne i w dużej mierze wyniesione z tradycji regionu poznańskiego, z którego pochodził. Zmarły odznaczał się też wysokimi
walorami etycznymi. Należał do ludzi bardzo uczciwych, rzetelnych i sumiennych. Nasz Tato, co trzeba również powiedzieć – nie
był typem marzyciela i romantyka bujającego w obłokach, lecz
realistą i pozytywistą, który widział potrzebę poszukiwania realnych rozwiązań, co jest również typowe dla wielu mieszkańców
Wielkopolski. Nie miał też ambicji bycia wielkim erudytą, gdyż
wyznawał filozofię, że bardziej pożytecznym jest dogłębne poznanie wybranych dziedzin wiedzy, niż wiedza o wszystkim, ale
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powierzchowna. Był również przekonany, że społeczeństwu potrzebni są przede wszystkim fachowcy.
Jeśli się uważnie przyjrzymy, wiele z wymienionych tu zalet
Taty, stanowi typowe cechy dla etosu tzw. „mieszczaństwa”. Oczywiście, gdy używamy tego terminu, rozumiemy przezeń jakże
ważną społecznie i ekonomicznie warstwę społeczną, zwaną „klasą średnią”, i nie mamy broń Boże na myśli cech niesłusznie
przypisywanych jej przez poprzedni ustrój, lecz wszystko to, co
stanowi dziś pozytywną konotację związaną z tym pojęciem.
Może więc nie jest przypadkiem, że Zmarły posiadał te wszystkie
zalety, wszak pochodził właśnie z klasycznej, utalentowanej rodziny mieszczańskiej, osiadłej w Kórniku k. Poznania. Zapewne
podobne zalety posiadał już jego znakomity dziadek Antoni Majewski, założyciel kórnickiej „dynastii” rodu Majewskich, który
został zauważony i doceniony przez samego Władysława Zamoyskiego – właściciela dóbr kórnickich, wybitną postać w historii
Polski. Ten mądry i wysoce uświadomiony arystokrata, rozumiejąc potrzebę wspierania polskiej przedsiębiorczości, był jej prawdziwym akuszerem, prowadząc świadomy nabór zdolnych i wykwalifikowanych rzemieślników oraz kupców polskiego
pochodzenia do swojej posiadłości z zamiarem wyrównania im
szans wobec konkurencyjnych nacji.
Musiał znakomity dziadek Antoni posiadać jakieś szczególne
walory, skoro po przypadkowym i krótkim spotkaniu mającym
miejsce ok. 1880 roku, wzbudził zaufanie kórnickiego Protektora na tyle, że ten bez dłuższego namysłu zatrudnił go w swoich
dobrach na stanowisku zarządcy dużej firmy handlowej prowadzącej sprzedaż maszyn i sprzętów rolniczych, a następnie wspomógł go pożyczką z własnych funduszy na budowę domu w centrum miasta. W tymże domu, rzutki i pracowity Antoni rozwinął
własny warsztat, produkujący wyroby metalowe na potrzeby
gospodarstw domowych w okolicy. Zakład ten później rozwinął
na większą skalę, z pomocą swojego równie przedsiębiorczego
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i solidnego syna – Mariana Majewskiego, ojca naszego Taty.
W tym środowisku ludzi pracowitych i zorganizowanych wyrastał
śp. Tadeusz. Jego wczesne dzieciństwo upływało w warunkach
dostatku, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze rodzinnej, w otoczeniu kochanego rodzeństwa.
Gdy przyszła wojna, dziesięcioletni wówczas Tadzio, by chronić się przed wywózką do Rzeszy, musiał podjąć zatrudnienie
w prywatnym warsztacie stolarskim należącym do Niemców.
Miast beztrosko przeżywać dzieciństwo i odbierać właściwą edukację, Tadeusz przez kilka lat musiał wykonywać na poły niewolniczą pracę trwającą dziesięć godzin dziennie, będącą ponad siły
dziecka, a przy tym, jako najstarszy syn, musiał jeszcze pomagać
własnej rodzinie. On jednak z właściwą sobie odpornością i pracowitością sprostał tym ciężkim zadaniom, które wydawały się
przekraczać siły małego chłopca. Na szczęście z tej ciężkiej sytuacji
wyniósł, oprócz umiejętności w zawodzie stolarza, również dobrą
szkołę hartu fizycznego i psychicznego, przydatną w całym późniejszym życiu. Dzięki Bogu, rodzinie udało się przetrwać gehennę wojny bez strat personalnych, i niewykluczone, że młodociany
Tadeusz ze swoimi predyspozycjami zostałby sprawnym i prężnym
przedsiębiorcą – godnym następcą w kierowaniu firmą swoich
rodziców, gdyby nie zmiany ustrojowe, które pozbawiły rodzinę
prywatnej inicjatywy i wpędziły ją w kłopoty bytowe. W tych nowych warunkach ustrojowych trzeba było szybko nadrobić zaległości w zakresie elementarnej i średniej edukacji spowodowane
wojną, by poza środowiskiem rodzinnym szukać możliwości zarabiania na życie. By jednak znaleźć dla siebie odpowiednie – zgodne z aspiracjami i zdolnościami zajęcie, trzeba było jeszcze zdobyć
wyższe wykształcenie. Tu jednak pojawiły się przeszkody związane
z intensywną indoktrynacją ideologiczną, do jakiej energicznie
przystąpiła komunistyczna władza – szczególnie agresywną na
poziomie wyższych uczelni. Było to nie do zaakceptowania w przy
padku młodego człowieka wychowanego w szanującej tradycję
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rodzinie katolickiej. Z tej sytuacji znalazło się wyjście za sprawą
miejscowego księdza, który uczynił wiele, by ochronić wartościową lokalną młodzież przed stalinowską indoktrynacją w wojsku
i na uczelniach. Ksiądz ten, uwzględniwszy zdolności, a także refleksyjny i poważny stosunek do życia, jakie przejawiał Tadeusz,
umożliwił mu naukę w seminarium duchownym w Gnieźnie. Tu
młody alumn ukończył pierwszy rok, przy okazji mając szczęście
nawiązać przyjaźń z Józefem Glempem – przyszłym Prymasem
Polski, z którym później miał zaszczyt utrzymywać bliski i osobisty
kontakt. Jednak w trakcie studiów w tej czcigodnej uczelni, Tadeusz z całą pokorą i w zgodzie z własnym sumieniem, stwierdził, że
nie ma powołania, i że nie jest predestynowany do roli księdza.
Uznał, że nie będzie w stanie sprostać rygorom i wymaganiom
związanym z tą jakże zaszczytną, ale i bardzo wymagającą funkcją.
Mimo że cechowała go pobożność i duża wewnętrzna dyscyplina,
to jednak charakteryzowała go również duża energia, dynamika,
umiłowanie życia i ciekawość świata doczesnego, które to cechy
stały w sprzeczności z wymogami powściągliwego życia w przypadku duchownego. Podjął więc decyzję, że przeniesie się na inną
katolicką uczelnię, tyle że świecką – na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tak też uczynił, rozpoczynając tam studia w zakresie ulubionej dziedziny – psychologii. Postanowił, że ponieważ nie może
podjąć się misji duchownego, to w jakiejś mierze odkupi swą winę,
poświęcając swoje życie jako psycholog ludziom potrzebującym
pomocy, dochowując przy tym wierności wierze katolickiej. Ci,
którzy znali Tatę dłużej, mogą zaświadczyć, że dochował on swego
zobowiązania. Na zainteresowanie ze strony Taty nauką psychologii miało niewątpliwy wpływ doświadczenie wyniesione jeszcze
z domu rodzinnego, w którym przyszło mu stale obcować z dwojgiem osób prawie niewidomych od urodzenia – ciocią i wujkiem
– rodzeństwem mamy. Przyszłego psychologa zafrapował sposób
funkcjonowania obojga niepełnosprawnych krewnych, którzy, jak
wcześnie zauważył, w przyjaznym środowisku rodzinnym byli
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w stanie wieść prawie normalne życie. Mało tego, mogli nawet żyć
twórczo, jak w przypadku wujka, który posiadając talent muzyczny, został profesjonalnym, koncertującym muzykiem. Te pierwsze
obserwacje, a także współczucie dla niepełnosprawnych członków
rodziny, w końcu zainspirowały Go do systematycznego i pogłębionego zainteresowania się problematyką psychologii ludzi
ociemniałych.
Już w czasie studiów przejawiane przez Niego zainteresowania
zostały dostrzeżone przez środowisko związane z Zakładem dla
Niewidomych w Laskach k. Warszawy, gdzie jako student kilka
razy odbywał praktykę w charakterze opiekuna przebywającej
tam młodzieży. W trakcie tych praktyk prowadził obserwacje
i badania potrzebne do pracy dyplomowej, by po osiągnięciu
stopnia magistra psychologii uzyskać w tejże placówce, prowadzonej przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, stałe zatrudnienie w charakterze psychologa i wychowawcy. Tu nastąpiło pełne skrystalizowanie zawodowych i naukowych
zainteresowań naszego śp. Ojca.
W tejże placówce miało też miejsce ważne zdarzenie w jego
życiu osobistym, bowiem miał On szczęście poznać tam swoją
przyszłą żonę – sympatyczną, pełną osobistego uroku i wigoru
młodą lekarkę, też pochodzącą z poznańskiego – Czesię Ratajczak. Znajomość ta po niedługim czasie zaowocowała udanym
związkiem na całe życie. Para ta, jak już o tym pisaliśmy w piśmie
pożegnalnym poświęconym mamie Czesławie, stanowiła bardzo
zgodne i synergetyczne małżeństwo. Małżonkowie pasowali do
siebie charakterem i temperamentem. Oboje należeli do ludzi
energicznych, zorganizowanych i pracowitych, potrafiących dawać z siebie więcej niż otrzymują. Oboje byli pogodnego usposobienia, pozytywnie nastawionymi do życia optymistami, towarzyskimi ekstrawertykami z poczuciem humoru, które to cechy
niewątpliwie pomagały im efektywnie funkcjonować. Rozpoczęli oni wspólne życie w bardzo skromnych powojennych warun-
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kach w warszawskim mieszkaniu rodziców Czesławy. Jednak ich
pracowitość i operatywność zaczęła dość szybko przynosić rezultaty. Już po mniej więcej roku pojawiła się bezcenna w tamtych
czasach możliwość otrzymania za dobrą pracę służbowego mieszkania z ramienia katolickiej organizacji „Caritas”, w której z powodzeniem zatrudnienie znalazł Tadeusz. W tym mieszkaniu,
w warunkach już względnej stabilizacji przyszła na świat córeczka – nasza kochana Hania, moja małżonka, która, jak się okazało, przejęła po rodzicach wiele zdolności i zalet. Niedługo potem
jej Ojciec awansował na coraz poważniejsze i coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska: początkowo była to posada psychologa w Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej Polskiego Związku
Niewidomych, następnie już stanowisko w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, gdzie zostało Mu powierzone zadanie
organizacji nadzoru nad placówkami rehabilitacji zawodowej na
terenie całego kraju. W międzyczasie prowadził badania naukowe m.in. nad zagadnieniem psychicznej adaptacji do nowych
warunków u osób, które straciły wzrok. W oparciu o praktykę
i teorię pogłębiał też swoją wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Badania i wiedza zdobyta w tym okresie, w niedługim czasie przyniosły rezultat w postaci pracy doktorskiej oraz napisanej w oparciu o nią
i wydanej przez PWN głównej książki naukowej pt. „Psychologia
niewidomych i niedowidzących”. W tym czasie też pogłębiał znajomość języka angielskiego. W oparciu o te osiągnięcia nasz Tato
rozpoczął również działalność dydaktyczną na większą skalę.
Najpierw prowadził wykłady w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a następnie, już w charakterze adiunkta,
z psychologii niewidomych i niedowidzących w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Później wykładał psychologię niewidomych i słabowidzących w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jego wiedza i znajomość
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przedmiotu, pracowitość i zdolności organizacyjne zostały dostrzeżone również w ministerstwie, gdzie otrzymał awans na
stanowisko naczelnika Wydziału Rehabilitacji Zawodowej w Departamencie Rehabilitacji.
Zważywszy na kompetencje i dynamikę naszego Taty, zapewne jego kariera nie skończyłaby się na tym szczeblu, gdyby na
przeszkodzie nie stały kwestie ustrojowe i światopoglądowe, bowiem, jak wiadomo, wyższe stanowiska były wówczas zarezerwowane już tylko dla ludzi wyraźnie zdeklarowanych politycznie.
Na szczęście, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż
przed Tatą otworzyły się nowe, znacznie ciekawsze możliwości
w zawodowej karierze. Jego dobra znajomość angielskiego skutkowała bowiem odbyciem wielu podróży naukowych i stypendialnych, m.in. do Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych, a także
wyjazdami na konferencje naukowe do wielu krajów na obszarze
całego świata. W ich trakcie zdołał On wygłosić wiele referatów,
pełniąc jednocześnie rolę tłumacza dla specjalistów z Polski.
W trakcie tych naukowych podróży poszerzył też swoją wiedzę
o zagadnienia dotyczące głuchoniewidomych, stając się jednym
z niewielu znawców tej dziedziny w kraju. Jako pierwszy wydał
też publikację na temat tej ciężkiej dysfunkcji w języku polskim.
Po każdym wyjeździe zamieszczał w branżowych periodykach
obszerne relacje, które wzbogacały krajową wiedzę dotyczącą
niepełnosprawności o naukowe zdobycze na Zachodzie, przez co
wydatnie przyczynił się do przyspieszenia jej rozwoju w Polsce.
W tym okresie zamierzał Tato przeprowadzić przewód habilitacyjny, który otworzyłby mu drogę do profesury, lecz Jego
plany uległy zmianie, ponieważ intensywne kontakty ze światem
zaowocowały atrakcyjną ofertą ze strony agendy ONZ – Międzynarodowej Organizacji Pracy z siedzibą w Genewie. Oferta ta
polegała na propozycji wyjazdu na kilka lat w charakterze eksperta do Iranu, gdzie miał się zająć organizacją systemu zatrudnienia niepełnosprawnych i szkoleniem miejscowych kadr. W Te-
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heranie został w tym zakresie nawet doradcą rządu irańskiego.
Pracował tam w otoczeniu specjalistów z Norwegii i Wielkiej
Brytanii i napisał poradnik w języku angielskim, przetłumaczony
na język miejscowy. Była to bardzo intratna jak na ówczesne
polskie warunki posada, jednak po roku Tato zrezygnował z niej.
Stało się to pod wpływem prośby o rychły Jego powrót ze strony
dorastającej wówczas Hani, która napisała do niego bardzo emocjonalny list wyrażający silną tęsknotę za Ojcem. W związku z jej
prośbą, pomimo bardzo korzystnych warunków finansowych,
jako bardzo czuły Ojciec, podjął jedynie słuszną moralnie decyzję o powrocie do kraju. Nie da się ukryć, że decyzja ta świadczyła o preferencjach Taty w sferze wartości, bowiem potrafił On
postawić wyżej nad interes materialny uczucia i wartości rodzinne. Jednak dobre wyniki w pracy i pozytywna opinia, jaką zaskarbił sobie w Iranie, zaowocowała nowymi ofertami.
W kilka lat później, już z akceptacją i błogosławieństwem
dorosłej córki, Tato zdecydował się na jedną z nich. Dotyczyła
ona bardzo egzotycznego i zarazem atrakcyjnego kraju, jakim
była Kenia. Został tam zatrudniony jako doradca tamtejszego
Ministerstwa Spraw Socjalnych. Przebywając w tym afrykańskim kraju prawie sześć lat, działał bardzo ofensywnie, organizując system rehabilitacji zawodowej od podstaw i przeprowadzając wiele szkoleń dla tamtejszego raczkującego personelu.
Przygotował też odpowiednie podręczniki i materiały w języku
angielskim, które zostały przełożone na język miejscowy. Publikacje te zostały rozesłane również do innych krajów afrykańskich. Wyniki jego pracy w Nairobi były na tyle satysfakcjonujące, że władze MOP w Genewie powierzyły mu misję
zorganizowania tam Afrykańskiego Instytutu Rehabilitacji,
mającego na celu kształcenie specjalistów także z innych krajów
afrykańskich, z którego to zadania Tato jak zwykle wywiązał się
znakomicie. Z powstałych dzięki Instytutowi możliwości edukacyjnych korzystali studenci z jedenastu dawnych kolonii bry-
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tyjskich. Na jego wzór powstały też podobne instytucje w krajach Afryki frankojęzycznej. Posada w Kenii, mimo że
kosztowała Tatę wiele wysiłku spotęgowanego przez tropikalny
klimat, dostarczyła Mu i jego rodzinie wiele satysfakcji. Ten
piękny i egzotyczny kraj wynagradzał wszystkie trudy i zaspokajał Jego i towarzyszącej Mu tam małżonce pasję poznawania
świata, będąc bazą wypadową na cały kontynent.
Jak wiemy, prywatnie, oprócz muzyki, ulubionym zajęciem
Taty była właśnie turystyka i etnografia, które to pasje podzielały również Jego żona i córka. W dużej mierze dzięki swojej
pracy zdołał on zaspokoić swoją ciekawość na tym polu, zwiedzając prawie wszystkie liczące się turystycznie kraje na świecie
oraz wszystkie (z wyjątkiem Antarktydy) kontynenty, dokonując przy tym wielu obserwacji i porównań nie tylko w zakresie
problematyki zawodowej. Z podróży tych, zwłaszcza z pobytu
w Kenii, miała nawet powstać książka opisująca osobiste wrażenia. Jaka szkoda, że planu tego nie zdołał zrealizować. W 1987
roku dr Majewski otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu
na cztery lata, lecz jej nie przyjął. Ponownie stało się tak za sprawą
najbliższych, którzy pragnęli, by powrócił do bardziej osiadłego,
spokojnego i ustabilizowanego trybu życia w gronie rodziny. Pomimo że kontrakt przewidywał jak na ówczesne polskie warunki
znaczną gażę, Tato uwzględnił życzenia żony i córki, i mając już
zapewnioną emeryturę z ramienia ONZ, postanowił powrócić na
stałe do kraju. Tu jednak, gdy tylko zdołał sobie zapewnić dostatecznie wygodne warunki życia, jako człowiek o niespożytej energii zaczął nadal uprawiać intensywną działalność zawodową i społeczną w ukochanej dziedzinie, bez której trudno mu było się
obejść – w rehabilitacji. Działalność ta przede wszystkim polegała na prowadzeniu, aż do późnej starości, regularnych wykładów
na Akademii Pedagogiki Specjalnej i szkoleniu tam zastępów
magistrów – przyszłych specjalistów od rehabilitacji, oraz na publikowaniu artykułów z tematyki zawodowej. Obejmowała rów-
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nież prace w charakterze konsultanta i tłumacza dla polskich
delegacji na konferencje międzynarodowe, jak również współpracę z organizacjami społecznymi, reprezentującymi środowiska
niewidomych i głuchoniewidomych, etc. Tę aktywność w służbie
rehabilitacji uniemożliwiła Tacie dopiero konieczność trwającej
kilka lat opieki nad kochaną żoną, na którą spadło nieszczęście
w postaci ciężkiej i śmiertelnej choroby – a niedługo potem problemy z własnym zdrowiem.
W ostatnich dekadach życia, Tadeusz, który zawsze umiał
znaleźć równowagę pomiędzy wytężoną pracą a umiejętnością
korzystania z uroków kulturalnego życia, oprócz swoich pasji
zawodowych potrafił z powodzeniem realizować swoje równoległe upodobania, do których, jak już było wspomniane, należała turystyka, ale i w wielkim stopniu również muzyka. Pasje te
wraz z Jego ochotą do spędzania czasu w miłym i kulturalnym
towarzystwie, sprawiały, że życie Jego i Jego najbliższych nie przebiegało monotonnie. Dzięki Jego inwencji, On sam, jak i Jego
otoczenie nie mogło narzekać na nudę. Ponieważ potrafił też
mądrze – po poznańsku – gospodarować zarobionymi środkami
finansowymi (nie trwoniąc ich na zbędny luksus, którego nie
cenił), mógł skutecznie zadbać nie tylko o dostatnie i godne warunki życia dla najbliższych, ale i spożytkować je na realizację
swoich zainteresowań i namiętności jako obieżyświata i melomana. Zwłaszcza ta ostatnia namiętność miała w Jego przypadku
charakter legendarny. Wychowany w muzykalnej rodzinie, już
jako dziecko połknął muzycznego bakcyla, stając się w dorosłym
życiu wręcz fanem opery i operetki. Zawsze, przy okazji niemal
każdej podróży zagranicznej nie omieszkał skorzystać z lokalnego repertuaru operowego, bądź operetkowego. W dziedzinie muzyki operowej osiągnął wysoki poziom kompetencji. Biegłość ta
sprawiła, że swego czasu mógł wraz z żoną zostać laureatem
głównej nagrody w tej dziedzinie w prestiżowym i zarazem bardzo trudnym konkursie pt. „Wielka Gra”. W domu zaś miały
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miejsce regularne seanse muzyczne dla rodziny i znajomych z repertuaru Jego obszernej fonoteki. Zwłaszcza w ostatnim czasie
muzyka działała na Tatę terapeutycznie i sprawiała Mu do ostatnich dni największą przyjemność. Niemal do końca podtrzymywał też intensywne kontakty z ukochaną i zacną rodziną w Kórniku – Lehmannów i Majewskich – z którą przez całe dorosłe
życie, spędzone głównie w Warszawie, łączyły Go bardzo silne
więzi. Przez cały ten czas silne więzi łączyły Go też z Jego rodzinnym, pełnym pamiątek z dzieciństwa miastem, które darzył wielkim sentymentem, i które często wspominał z rozczuleniem.
Stale też nasłuchiwał nadchodzących stamtąd wieści, tyczących
się samej miejscowości, jak i znanych z dawnych czasów mieszkańców. Mieszkańców z Jego pokolenia, których niestety już tak
niewielu pozostało w tym uroczym i jakże ważnym dla Niego miejscu.
W wywiadzie dla autorki pracy magisterskiej napisanej
w 2009 r., a dotyczącej Jego osoby, nasz śp. Tato dokonał następującego, krótkiego i pełnego skromności, podsumowania swojego życia:
„Moją karierą zawodową kierowała jakaś siła zewnętrzna.
Nigdy nie musiałem ubiegać się o pracę, o tytuły, o stanowiska
czy swoją promocję. Zawsze propozycje przychodziły od kogoś
innego. Właściwie jako młody chłopak miałem inklinacje do
muzyki. Pochodzę z rodziny muzycznej. Wujek jednak, jako zawodowy muzyk zdyskwalifikował mnie. Natomiast mój brat został muzykiem i przez całe swoje życie zawodowe grał w Filharmonii Poznańskiej. Pasja do muzyki, szczególnie do muzyki
klasycznej, oper i operetek pozostała. Dowodem tego są liczne
kasety DVD i CD z różnymi nagraniami tej muzyki. Prawdopodobnie miałem inne przeznaczenie – praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to praca, która daje wiele zadowolenia. Dzięki
niej miałem możliwość poznania wiele krajów, spotkania się z wieloma ciekawymi ludźmi i specjalistami z mojej branży. To już
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ponad 50 lat pracy. Czas szybko mija. W dalszym ciągu staram
się być aktywny, przekazując młodzieży swoją wiedzę i doświadczenia oraz pisząc prace i artykuły, zgodnie z dziedziną zawodową. Mam nadzieję, że w miarę sił i zdrowia będę mógł jeszcze
pracować dla dobra naszych osób niepełnosprawnych”.
W tej krótkiej wypowiedzi Tadeusz Majewski dokonał jakże
trafnego podsumowania swojego życia. W jednym miejscu należy się jednak istotna korekta – mianowicie, że obok sugerowanej przez Niego nadprzyrodzonej przyczyny sprawczej, niewątpliwie sprzyjającej Jego życiowemu szczęściu, miały też miejsce
przyczyny bardziej związane z Jego osobą. Były to na pewno
wymienione na wstępie zalety i zdolności Zmarłego, których
środowisko nie mogło nie zauważyć, nie mogło nie docenić i nie
mogło nie wynagrodzić. Tak już często jest, że szczęście sprzyja
ludziom z predyspozycjami do szczęścia. Nie mamy wątpliwości,
że nasz Tato należał właśnie do tego rodzaju „szczęściarzy”. I jeszcze jedno: na pewno należał do tej kategorii ludzi przyciągających
szczęście, którzy potrafią się nim podzielić z innymi – zwłaszcza
z rodziną.
Dzięki Tato za Twoją nad nami opiekę, za Twoją szczodrość,
za Twoją dobroć i wyrozumiałość, za Twoją mądrość i wiedzę, za
miłe z Tobą obcowanie…
My też mieliśmy szczęście, że mieliśmy takiego Tatę.
Twój zięć – Janusz
Warszawa, 11 maja 2018 r.

Jan Michalik

O śp. Marii Lemańczyk
(dla mnie starszej szkolnej koleżanki Marysi Mizak)

M

O śp. Marii Lemańczyk

arysię Mizak poznałem w 1954 r. podczas zabawy dziecięco-młodzieżowej w Domu Dziewcząt w Laskach. Przedstawiliśmy się sobie w tańcu. Okazało się, że Marysia jest uczennicą
szkoły zawodowej, a ja właśnie zaczynałem naukę w pierwszej
klasie szkoły podstawowej i „ocierałem łzy” po rozstaniu z mamą.
Jako uczeń młodszych klas miałem lekcje w Internacie Dziewcząt, gdzie czasami spotykałem Marysię. Okazywała mi Ona
wtedy swą troskę i zainteresowanie, dopytując o moje samopoczucie i postępy w nauce. Zdarzało się, że podczas uroczystości
jakie miały miejsce w Laskach, słyszałem Ją recytującą wiersze
czy wygłaszającą swoje role w przedstawieniach. Odczuwałem
wtedy radość, że to moja starsza koleżanka.
Po ukończeniu przez Marię szkoły i opuszczeniu Lasek straciliśmy ze sobą kontakt – Ona weszła w dorosłe życie, a ja nadal
byłem uczniem. Wiadomość o małżeństwie Marysi z Kazimierzem Lemańczykiem bardzo mnie ucieszyła, bo życzyłem Jej
w duchu dobrego męża. Dzięki panu Henrykowi Ruszczycowi
docierały do mnie wiadomości o dalszych losach państwa Lemańczyków. W tym okresie częściej spotykałem się z Kazimierzem, który przy różnych okazjach bywał w Laskach i wtedy
przekazywałem przez Niego pozdrowienia dla Małżonki.
W latach siedemdziesiątych państwo Lemańczykowie wraz
z dziećmi bywali w Laskach, co stanowiło dla mnie i mojej rodziny okazję do częstszych kontaktów; kilkakrotnie odwiedzali
nas w naszym nowym domu. Szczególnie zbliżyliśmy się do siebie podczas kilku czerwcowych dni roku 1977, kiedy to przebywali w Laskach po pogrzebie swojej 12-letniej córki Moniki.
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W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wiele razy
moja rodzina i rodzina państwa Lemańczyków były w tym samym czasie na wczasach w Sobieszewie. Zapraszaliśmy Ich i byliśmy przez Nich zapraszani na miłe spotkania przy kawie, podczas których prowadziliśmy ciekawe, przyjacielskie rozmowy.
W trakcie turnusów, gdy miały miejsce przykre zdarzenia, jedną z pierwszych osób niosących pomoc i udzielających rady oraz
pociechy innym była Maria. Zdarzało się również, że z Jej inicjatywy wraz ze swoim mężem nieśli pomoc materialną osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jako osoba o wielkim
poczuciu sprawiedliwości potrafiła rozstrzygać spory i godzić zwaśnione strony. W rozmowach i kontaktach z uczestnikami wczasów
delikatnie pytała o różne sprawy, którymi się interesowała, ale
zawsze była bardzo taktowna i dyskretna. Podczas rozmów telefonicznych z członkami mojej rodziny z okazji imienin i świąt Marysia równie delikatnie pytała o sprawy rodzinne i osoby nam
bliskie, interesując się ich życiem i próbując zaradzić problemom.
Maria była osobą szlachetną, o dobrym sercu, wrażliwą na
czyjeś cierpienie, umiała również dzielić radość z osobami, które
przeżywały coś dobrego. Pobożna – w subtelny sposób okazywała swoją wiarę w Boga.
Skromna, niezwykle zaangażowana w życie rodziny, pamiętająca o innych nie tylko w dniu ich imienin, okazująca przyjaźń
i życzliwość dla każdego człowieka. Osoba prawego charakteru
i szlachetnego serca.
Państwo Lemańczykowie byli przykładem i wzorem sakramentalnego małżeństwa, zawierzającego życie swojej rodziny
Bogu. Mąż Marii – Kazimierz – człowiek życzliwy, otwarty, dyskretny i odporny na trudne sytuacje życiowe, potrafił udzielać
mi rad, dzięki którym uniknąłem wielu błędów.
Po śmierci Marii pozostał mi serdeczny kontakt z członkami
Jej rodziny, a przede wszystkim z Kazimierzem.
Marysiu, dziękuję. Spoczywaj w pokoju.

s. Barbara Geuther

O śp. s. Karoli – Urszuli Breit
Alexanderdorf, 06.06.2018
Droga Matko Generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża w Laskach i wszystkie drogie Siostry!

O

trzymałyśmy wiadomość o śmierci Siostry Karoli od Dzieciątka Jezus, Urszuli Breit. Dziękujemy za jej przesłanie.
Dziękować chciałybyśmy też szczególnie za list pożegnalny do
nas, który s. Karola pisała w 2006 roku. List ten bardzo głęboko
nas poruszył, kiedy przy stole przeczytano go.
Chciałybyśmy z serca wyrazić nasze współczucie z powodu
śmierci kochanej Waszej siostry, która w swoim różnorodnym
ważnym zaangażowaniu dla Waszego zgromadzenia była tak
cenna i prawie nie do zastąpienia. Teraz z Nieba s. Karola w inny
sposób nadal pozostanie ważną orędowniczką Waszej wspólnoty. Mogła już podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek
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sama odpocząć przy piersi Jezusa, odpocząć od tych wielu trudów
życia ziemskiego. Również u nas w Wielki Czwartek została powołana do Domu Ojca jedna siostra, która dobrze znała s. Karolę i może obie się spotkały „w drodze” i świętowały radosne ponowne spotkanie w świetle Zmartwychwstania.
Nasza opatka – s. Bernadette Pruß prosiła mnie o napisanie
do Was, ponieważ znałam s. Karolę i wiem, jak nawiązała się
relacja między naszymi klasztorami.
Kontakt z Laskami nawiązano poprzez naszą siostrę Helgę
Schulz († 28.05.1977), która przed swoim wstąpieniem do klasztoru pomagała w Laskach podczas pobytu jednej z grup „Akcji
Znaku Pokuty” (Aktion Sühnezeichen). S. Helga wstąpiła do
naszego klasztoru w Alexanderdorf w styczniu 1972 r. Na Jej
obłóczyny 14 sierpnia 1973 przyjechały do nas siostra Nulla Hoffmann (*1928) wraz z siostrą niewidomą s. Bonifacją Goldmann
(*1904). Były to pierwsze odwiedziny sióstr z Lasek w klasztorze
Alexanderdorf, potem miało nastąpić jeszcze wiele, również naszych odwiedzin w Laskach.
1974 r. s. Nulla przyjechała ponownie odwiedzić wtedy już
bardzo chorą s. Helgę i w październiku 1974 r. s. Helga mogła
razem z naszą s. Miriam, która umiała mówić po polsku, pojechać
do Lasek, by uczyć się brajla. W Laskach s. Helga straciła całkowicie wzrok.
W 1975 r. nasza s. Christiane Winkler mogła spędzić wakacje
w Laskach i w lutym 1976 r. po raz pierwszy s. Karola Breit przyjechała z Lasek do nas i wzięła udział w rekolekcjach naszego
konwentu. 42 lata temu więc była u nas po raz pierwszy.
W 1977 r. s. Nulla odwiedziła s. Helgę krótko przed Jej śmiercią,
która nastąpiła parę dni później. W sierpniu 1978 r. s. Nulla była
u nas po raz trzeci. W 1981 r. w Polsce został ogłoszony stan wojenny i dlatego kontakt został przerwany na cztery lata. W 1985 r.
s. Karola spędzała swoje wakacje u nas w Klasztorze Alexanderdorf.

144

ze wspomnień

W 1987 r. s. Karola i s. Nulla trzy tygodnie były gośćmi w klasztorze (25.09.–16.10.1987). Żyły – jak zawsze z nami – w klauzurze i były w naszej wspólnocie, jak w swoim domu. S. Karola
sprawiła nam szczególną radość, kiedy któregoś dnia na naszym
cmentarzu udekorowała wszystkie groby naszych sióstr kwiatami
polnymi, które sama nazbierała.
Odtąd s. Karola prawie co roku przyjeżdżała do nas na wakacje. Tak naturalnie przystosowała się do naszego życia monastycznego, jakby była tu od zawsze; nikt nie zauważył, że ona była u nas
jako gość. Tak np. zawsze uczestniczyła w codziennej rekreacji,
brała oczywisty udział w pracach porządkowych, pomagała
w ogrodzie przy zbiorze owoców lub jesienią przy grabieniu liści.
W 2000 r. przybyła akurat w czasie karnawału i – ku naszej radości – przywiozła z domu specjalnie na tę okazję ubrania, by
w przebraniu uczestniczyć w świętowaniu karnawałowym.
Tak jak s. Karola całkiem naturalnie żyła naszym życiem
wspólnoty, tak samo gorliwie brała udział w naszych modlitwach
godzin, które są bardziej rozbudowane niż w Laskach. Podziwiałyśmy bardzo tę Jej gorliwość podczas modlitw. Jak przyszła kolej na Nią, przeczytała psalmy po niemiecku i nigdy nie opuszczała żadnej z naszych modlitw. Również często widywałyśmy Ją
w kościele przy cichej modlitwie przed tabernakulum.
Tak jak ja poznałam s. Karolę, to przy całym swoim żywym
temperamencie była Ona człowiekiem bardzo kontemplatywnym. Tylko dlatego mogła wykonać te różnorodne i odpowiedzialne prace bez „wypalenia się”, ponieważ Jej serce zawsze paliło się miłością Boga. I w ciągu tych 40 lat, w których Ją znałam,
przeszła bardzo intensywny rozwój. W ciągu tych lat stała się
coraz cichsza i skierowana do wewnątrz. I myślę, że ta silna tęsknota za ciszą budziła w Niej tę tęsknotę za życiem kontemplacyjnym w Alexanderdorf. Tak mogła wciąż na nowo „zaczerpnąć”
siłę, by przy wszystkich aktywnościach i dźwiganiu odpowiedzial-
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ności prowadzić jednak życie kontemplacyjne – niewidoczne na
zewnątrz.
W marcu 2001 r. s. Karola przybyła z młodą siostrą, która
miała uczyć się języka niemieckiego, by móc pomóc s. Karoli przy
pracy w Laskach. W tym samym roku w maju s. Karola przyjechała ponownie, towarzysząc podczas tournée koncertowego
dużej grupie dzieci niewidomych ze Szkoły Muzycznej. W naszej
kronice zostało zanotowane pod datą 2 maja 2001 r.:
„Podczas sumy chór dzieci niewidomych brał czynny udział.
Jedno dziecko czytało czytanie mszalne pismem dla niewidomych
po polsku, inne śpiewało modlitwę wiernych specjalnie wyćwiczoną po niemiecku. Było to zadziwiające i warte zobaczenia, jak
szybko i sprawnie palce «biegały» po kartce z pismem punkto-
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wym. Szczególnie poruszający był doskonały śpiew dzieci na
ofiarowanie i jeszcze kilka pieśni na końcu Mszy. Dyrygent chóru akompaniował śpiewom dzieci z ogromnym wyczuciem na
organach. Byłyśmy zdumione również tym, jak ostrożnie i zarazem pewnie dzieci niewidome poruszały się na tym obcym dla
nich terenie. S. Karola pojechała wtedy z tą dużą grupą dalej do
różnych miast niemieckich, gdzie chór został zaproszony na koncerty”.
W 2003 r. jeszcze raz przyjechała duża grupa dzieci niewidomych z czterema siostrami (tym razem bez s. Karoli) i dwoma
opiekunami, by u nas przenocować. Byli oni w drodze powrotnej
z Rzymu przez Austrię do Lasek. „Przed odjazdem uczestniczyli we Mszy Świętej z naszym konwentem, śpiewali i czytali płynnie w języku niemieckim modlitwę wiernych z kartki z pismem
brajlowskim, co nas bardzo poruszyło”. (Kronika „Annalen”
6./7.2003)
W r. 2007 siostry od nas zatrzymały się w drodze na Litwę
w Laskach. Znalazły s. Karolę już w stanie bardzo osłabionym,
tak że już nie wierzyłyśmy, by mogła jeszcze raz do nas przyjechać.
W czerwcu 2009 r. przyjechała jeszcze raz duża grupa niewidomych dzieci do nas w drodze do Lisieux (bez s. Karoli). Między
innymi zanotowano w naszej kronice z dnia 5./6.6.:
„Dzieci znowu były bardzo zdyscyplinowane i ich nie było
wcale słychać, kiedy już przed godziną 5 rano wstały, by zaraz iść
na Mszę Świętą i by zaraz po śniadaniu móc wyruszyć w daleką podróż”.
W 2009 r. na Święto św. Benedykta (11 lipca) po raz ostatni
s. Karola była gościem w Alexanderdorf. S. Olga z Lasek prosiła,
by mogła mieszkać z nami przez miesiąc, by móc uczyć się języka niemieckiego. Wtedy s. Karola tak zatęskniła, że prosiła, by też
móc pojechać. Tym razem s. Karola już musiała używać wózka
inwalidzkiego i dlatego przyjechała samochodem. Z tej okazji
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skorzystała wtedy ówczesna przełożona z Lasek – s. Daria, by też
móc poznać nasz klasztor. Została jednak tylko na dwa dni.
Bóg dał s. Karoli na końcu życia długi i bardzo ciężki – ze
względu na Jej temperament – udział w swoim krzyżu. Nasza
s. Johanna jeszcze dwa razy Ją odwiedziła i opowiadała, jaka
słaba i chora jest s. Karola. Mimo to prawie do końca była z nami
w kontakcie listownym lub telefonicznym. Jesteśmy przekonane,
że s. Karola po przejściu przez Krzyż, cieszy się teraz w Niebie,
w myśl słów pozdrowienia sformułowanego przez M. Czacką:
PRZEZ KRZYŻ DO NIEBA
Poza tym możemy tylko podkreślić to, co zawierał ten długi
nekrolog o śp. s. Karoli i jesteśmy bardzo wdzięczne za przesłanie
nam tej cennej pamiątki.
Kochane Siostry z Lasek,
(przepraszam, że nie znam qwimienia obecnej Matki Generalnej),
jest to dar, że mogłyśmy się bliżej poznać przez ten kontakt z s.
Karolą, każda wspólnota na swój sposób. Nawet, jak nam teraz
brakuje tego „elementu łączącego”, którym była nasza kochana s.
Karola, nasze wspólnoty nadal będą złączone ze sobą w szczególny
sposób w modlitwie. W tym duchu pozdrawiam Was serdecznie,
również w imieniu naszej opatki s. Bernadetty.
Siostra Barbara Geuther
archiwistka klasztoru
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Urszula Weber-Kusch
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3 czerwca 2018 r. odeszła do Pana
śp. Siostra Placyda
od Pana Jezusa

Przeżywszy lat 89; życia zakonnego – 68; profesji – 66.

S

iostra Placyda od Pana Jezusa – Teresa Kurzempa urodziła
się 27 sierpnia 1929 r. w Majdanie Wielkim koło Krasnobrodu w rodzinie rolniczej. Rodzice: Jan i Karolina z Drabików,
wcześnie zostali osieroceni. Babcia (ze strony mamy) zmarła przy
porodzie czwartego dziecka. Tragedia rodzinna była tym większa,
że dziadek, gdy wrócił do domu po pochowaniu zmarłego noworodka i zobaczył, że żona także zmarła, przeżył szok. Wyszedł
z domu i już nie wrócił. Zostało troje dzieci. Mama przyszłej
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siostry Placydy została zabrana przez krewnych, u których uczył
się i pracował Jan Kurzempa, jej przyszły mąż, a tato s. Placydy.
Jan był z zawodu rzemieślnikiem prac precyzyjnych. Terminował w znanej w Tomaszowie Lubelskim pracowni jubilerskiej.
Zarobkowo wykonywał różne prace z zakresu kowalstwa. Siostra
Placyda zapamiętała go jako człowieka bardzo uczynnego, który
robił wiele rzeczy za „Bóg zapłać”, gdy widział, że ludzie nie mieli jak zapłacić. Wykonywał różne cenne narzędzia rolnicze, takie
jak np. pługi i wozy. Ludzie mówili, że za jego pracę można by
było całą wieś wybudować.
Teresa była najmłodsza spośród ośmiorga rodzeństwa. Najstarsza córka zmarła w wieku 21 lat na gruźlicę. Rodzina miała
dwunastomorgowe gospodarstwo. Dochody z niego zapewniały
przed wojną względnie dobry byt materialny licznej rodzinie.
Przy okazji swojego złotego jubileuszu profesji w 2002 r. s. Placyda wspominała, że rodzina była ciężko doświadczona w czasie
obu wojen światowych, a ich sytuacja materialna wówczas była
bardzo trudna. Niemcy zabrali jednego z braci do przymusowej
pracy do Niemiec, a drugiego do Krasnobrodu. Dwukrotnie rodzice przeżyli pożar całego domostwa i gospodarstwa, tracąc cały
dobytek. Po pożarze w 1945 r. rodzina pozostała z niczym, przeżywając straszną biedę, głód i zimno.
Teresa ochrzczona została następnego dnia po swych narodzinach, tj. 28 sierpnia 1929 r. w parafii we wsi Podklasztor. Wypis
aktu urodzenia i chrztu z ksiąg metrykalnych parafii Krasnobród
brzmi następująco: Działo się to we wsi Podklasztor dnia dwudziestego ósmego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego
roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Jan Kurzempa, lat czterdzieści dziewięć mający, rolnik we wsi Majdanie zamieszkały, w obecności: Tomasza Leśka, lat pięćdziesiąt i Ludwika Dubasa, lat czterdzieści cztery mających, obydwóch rolników we wsi Majdanie
zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone we wsi
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Majdanie dnia dwudziestego siódmego sierpnia bieżącego roku, o godzinie ósmej rano, z jego małżonki Karoliny z Drabików, lat czterdzieści pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, w dniu
dzisiejszym przez księdza Antoniego Wójcikowskiego, proboszcza
parafii tutejszej odbytym, nadane zostało imię Teresa.
A oto jak s. Placyda wspominała swój dom rodzinny: W domu,
w pokoju wisiał duży obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, przed
którym codziennie mama zapalała lampkę oliwną i rodzice razem
się modlili. Dzieci się dołączały. W domu były książki religijne,
m.in. żywoty świętych i czasopismo „Posłaniec Serca Jezusowego”.
Tato wieczorem głośno czytał nam fragmenty z tych książek. Często zadawałam tatusiowi różne pytania, np.: Co to znaczy „Amen”?
Gdzie jest Pan Bóg i gdzie można zobaczyć Pana Boga? Tatuś po
pracy często siadał przed domem na ławeczce, ze splecionymi rękami – i zatapiał się w modlitwie. Dwie moje starsze siostry chciały pójść do zgromadzenia, ale jedna zmarła, a druga wyszła za
mąż. Jeden z braci był ministrantem.
W takiej atmosferze wzrastała Teresa, przesiąkając duchem miłości. Nie miała możliwości uczęszczania do szkoły. Jedną z przyczyn – jak się domyślała – mogły być jej problemy ze wzrokiem.
Czytać nauczyła się sama na podstawie Litanii Loretańskiej, którą
znała na pamięć. Porównując litery, poznała alfabet. Całą jej edukacją były potem jej lektury: czytywała książeczkę o swojej patronce św. Teresie od Dzieciątka Jezus i różne żywoty świętych oraz
„Naśladowanie Chrystusa”, które jej mama pożyczyła od sąsiadki.
Siostra Placyda bardzo lubiła modlić się swoimi słowami. Do
Pierwszej Komunii świętej przygotowali ją rodzice. Z „Posłańca
Serca Jezusowego” dowiedziała się o praktyce pierwszych piątków
i pierwszych sobót miesiąca. Starała się wówczas przystępować
do sakramentu pokuty i przyjmować Komunię świętą.
Sakrament bierzmowania przyjęła 2 lipca 1948 r. w Krasnobrodzie z rąk ówczesnego ordynariusza lubelskiego, ks. bp. Stefana Wyszyńskiego, u którego się też spowiadała. Zapamiętała
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i przytoczyła w jubileuszowych wspomnieniach (po pięćdziesięciu trzech latach) fragment homilii o Duchu Świętym i Jego darach, w której kaznodzieja, wyliczając te dary, zaproponował
młodzieży, by każdy wybrał dla siebie szczególnie jeden dar.
Wybrała wówczas dar pobożności i o to szczególnie się modliła.
Przez całe życie zakonne siostry Placydy miałyśmy okazję doświadczać owocowania tego daru w jej sercu.
Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Teresa przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w parafii odbywały się misje. Zapamiętała słowa kapłana o wielkości oddania się Bogu
i wielkiej wartości dziewictwa dla Boga oraz czystości serca. Zapadło to głęboko w jej duszę i postanowiła oddać się Bogu. Gdy
do parafii przyszły siostry bezhabitowe i powiedziała im o swoim
pragnieniu, wskazały jej zgromadzenie w Laskach, gdzie przyjmowano również kandydatki z wadami wzroku. Napisała do
Lasek, a w odpowiedzi na ten list poproszono o przyjazd do
bliskiego jej miejsca zamieszkania Żułowa. Był 1949 r. Przyjęta
została przez s. Marię Gołębiowską. Jednak jej pobyt tam trwał
krótko, gdyż po kilku dniach Teresa zaziębiła się, zatęskniła też
za domem tak bardzo, że wróciła do rodziny.
Pragnienie oddania się Bogu trwało w niej jednak niezmiennie. Jeszcze raz więc poprosiła o przyjęcie do Zgromadzenia.
Przyjechała ponownie, tym razem już do Lasek, w 1950 r. I znowu przyjęła ją s. Maria, która ucieszyła się jej powrotem i stwierdziła nawet, że gdy ją poznała w Żułowie, była pewna, że dziewczyna wróci.
Do zgromadzenia s. Placyda została przyjęta 28 lipca 1950
r. Postulat rozpoczęła 22 października tego samego roku, a do
nowicjatu wstąpiła 14 sierpnia 1951 r. Pierwszą profesję złożyła 15 sierpnia 1952 r., a profesję wieczystą 15 sierpnia 1958 r.
W okresie postulatu i nowicjatu s. Placyda przeszła przez
kilka działów pracy, podejmując różne obowiązki. Zapisała:
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Pierwszą pracą była obora, pod kierownictwem s. Ksawery
[Świder]. Pracę zaczynałam o czwartej. Siostra była dla mnie
bardzo dobra i polegała na mojej pracy. Później byłam w kuchni
centralnej u boku s. Marii Magdaleny [Kleban] i s. Wiktorii
[Ładyżyńskiej]. Obie siostry były dla mnie również bardzo dobre.
Praca w kuchni kończyła się koło 22.00. Po nabożeństwach była
kolacja i po niej zmywanie, szorowanie, wycieranie itd. W kuchni
pracowało oprócz mnie parę sióstr postulantek.
Po profesji przez rok (1952-1953) była w kuchni Domu św.
Stanisława i pomagała s. Karolinie Pytelewskiej. Późnej kilka lat
chorowała na serce i w tym czasie miała dyżury na furcie. Ponieważ nie było wielu rozmów telefonicznych czy spraw do załatwienia, czas wolny wykorzystywała na robótki na drutach – przygotowywała rękawiczki, szaliki i swetry dla sióstr. W 1955 r.
ponownie wróciła do kuchni centralnej, do obieralni, a potem
od 1956 r. pracowała w refektarzu sióstr w Domu św. Franciszka,
który wówczas był jedynym domem zakonnym w Laskach (podział na trzy wspólnoty nastąpił dopiero w 1962 r.).
W 1960 r. s. Placyda wskutek powikłań po grypie zachorowała na płuca i musiała wyjechać na wielomiesięczne leczenie sanatoryjne: do Rudki, następnie do Rabki, a potem do Kowar (była
tam kilkanaście miesięcy). Po powrocie w 1962 r. pracowała
znowu w refektarzu Domu św. Franciszka do 1968 r. Później przez
dwa lata opiekowała się chorą s. Teresą Landy. Czas długiego
pobytu poza wspólnotą, choć wzmocnił siostrę fizycznie, to jednak na jakiś czas osłabił duchowo. Także kilka trudnych sytuacji
po powrocie do Lasek przyczyniło się do kryzysu powołania s.
Placydy, a nawet pokusy odejścia ze zgromadzenia. Trudności te
rozeznane jako pokusa i przemodlone, przyniosły swój dobry
owoc. Siostra wyszła z nich wzmocniona i z odnowioną gorliwością. Przy innej okazji zapisała w liście do m. Benedykty Woyczyńskiej słowa, które dobrze oddają tę sytuację: Pomyślałam
sobie, że Pan Jezus nie dał mi nic innego, tylko najdroższy swój
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krzyż. Myślę sobie, że jeśli zniosę dobrze to wszystko, to będę kiedyś
bardzo bogata, chociaż nie jest tak łatwo cierpieć, ale (…) czym
więcej się cierpi, to tym więcej czuję się szczęśliwa. Jestem bardzo
w łaskach szczęśliwa.
Od 1970 r. pracowała przez krótki czas kolejno w Domu św.
Stanisława i św. Rafała, by znowu wrócić do refektarza Domu św.
Franciszka, gdzie już nieprzerwanie służyła do 2014 r., choć z czasem w coraz mniejszym wymiarze, gdy możliwości miała siostra
coraz mniejsze. Łącznie s. Placyda dzieliła się z nami w refektarzu
chlebem i sercem przez 54 lata! Na przestrzeni lat pomagały jej
w tej służbie i współpracowały z nią także inne siostry: najdłużej
– jak wspominała s. Placyda – s. Antonia Dąbrowska i s. Joachima. Przypomnijmy, że przez wiele lat, ze względu na liczebność
wspólnoty, w Domu św. Franciszka były dwa obiady, a przygotowanie śniadań bez nowoczesnych urządzeń ułatwiających pracę
wymagało wczesnego wstawania każdego ranka. Wśród tych
trudów s. Placyda promieniowała miłością, dobrocią, serdecznym
zainteresowaniem i troską o każdą siostrę.
W jubileuszowych wspomnieniach zapisała:
W tej pracy czułam i czuję się dobrze, kochałam i kocham wszystkie siostry, i wiem, że też jestem kochana. Służąc siostrom, służę
Panu Jezusowi. Moją przewodnią myślą był wiersz śp. s. Amaty
Jakubowskiej, pt. „Modlitwa refektarki”, dedykowany siostrom pracującym w refektarzu. Przytoczę go tutaj:
Przyszłam do Ciebie, wielki Boże By w Twoim Dziele uświęcić się
Daj mi więc łaskę swoją, o Boże, Bym zrozumiała, czym świętość jest.
Kiedy przychodzę do refektarza, By nakryć stoły do uczty Twej
Spraw, bym myślała wtedy o Tobie, że Ty tu, Panie, posilasz się.
Każda ma siostra Ciebie przyjmuje, z Tobą tu razem posila się
Spraw, bym myślami była przy Tobie, na nie patrzyła jako na Cię.
Spraw więc, bym cicho zawsze chodziła, cicho stawiała naczynia swe
Cicho zmywała, cicho mówiła, bym nie zgubiła miłości Twej
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Bo Twoja miłość w ciszy wciąż rośnie, spraw, by wzrastała ofiarność ma.
Bym zapomniała o sobie, Panie, o weź mnie, Panie, Twoją być chcę.

Taką siostrę pamiętamy i taka zostaje w naszych sercach. Za
taką dziękujemy Bogu, że nas nią obdarował. Sama s. Placyda
żyła wdzięcznością za swoje życie i powołanie, za bliskość Jezusa
na co dzień. W ostatnich latach, kiedy już ubywało sił, a choroby
nasilały się, siostra cały czas była zajęta modlitwą, nie wypuszczając różańca z rąk. Modliła się codziennie za Ojca Świętego, za
Kościół, za Dzieło Lasek, za Zgromadzenie, za Matkę i zawsze
o nowe powołania, dopytując stale, czy są jakieś kandydatki i ile
jest sióstr w postulacie, nowicjacie. Przyjmowała do tego różańca wszystkie intencje, które jej powierzały siostry, panie i krewni.
Od młodości przekonana była o potędze modlitwy. Gdy docierały do niej wiadomości o tym, co dzieje się w świecie, o panoszącym się złu, gorąco się modliła, przepełniona pragnieniem
ratowania dusz i przekonana – jak napisała w liście do m. Benedykty w 1957 r. – że modlitwa u Boga wszystko może wyjednać,
jak jest połączona wielką miłością Boga i bliźniego; dla miłości nie
ma nic trudnego. Doświadczałyśmy na co dzień tej miłości, która
wypełniała serce siostry, doznawałyśmy jej troski, zainteresowania, które nie miało zaspokoić jej ciekawości, ale które przemieniała w modlitewne wsparcie lub inną usługę, na miarę
swych możliwości.
W Domu św. Rafała, do którego należała od 2014 r. choć już
w dużej mierze wyłączona z aktywnego życia, zawsze z prawdziwym zainteresowaniem dopytywała, co słychać w domu, w Laskach, jak Matka się czuje. Dopóki siły pozwalały, choć już na
wózku, uczestniczyła w domowej kaplicy w codziennej Mszy św.,
wspólnych modlitwach, a najdłużej trwała na adoracji Najświętszego Sakramentu. Ostatni raz uczestniczyła we Mszy św. w domowej kaplicy na Wielkanoc br. Z czasem przyjmowała już Pana
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Jezusa w Eucharystii tylko w swoim pokoju. Tęskniła za codzienną Komunią świętą. Przygotowywała się do niej.
Kiedy w ostatnich tygodniach nasilały się bóle całego ciała,
s. Placyda wołała: „Jezu, Jezu mój, przyjdź i weź mnie do siebie”.
Nawet przy czynnościach pielęgnacyjnych, modliła się: „Jezu,
ufam Tobie”, odmawiała modlitwę „Pod Twoją obronę” czy do
św. Michała Archanioła. Mimo dużego fizycznego cierpienia,
uśmiechała się albo czasami nawet serdecznie śmiała się z jakiejś
zabawnej sytuacji, miała piękną, pogodną twarz. Za każdą pomoc
dziękowała z serca i szczerze.
Podczas jubileuszu w 2002 r. s. Placyda zakończyła swoje
wspomnienia słowami, które dziś stają się przesłaniem dla nas
i jednocześnie podsumowaniem jej pięknego, prostego życia,
w pełni oddanego Bogu: Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem
w Zgromadzeniu, że jestem we wspólnocie z siostrami. Nie umiałabym żyć bez wspólnoty. Każda z nas przyszła dla Boga, żeby Jemu
służyć i kroczyć drogą do Nieba. Pan Jezus chce, żebyśmy tę drogę
przeszły wspólnie i wspólnie się uświęciły, i razem przez całą wieczność były w Niebie – wielbiły Boga w Trójcy Jedynego. Mnie od
najmłodszych lat nurtowała myśl o wieczności, gdzie panuje Miłość; o wieczności, która jest czymś tak niepojętym w stosunku do
doczesności. To kieruje moje myśli, modlitwę, pracę ku górze…
Jestem najbardziej zaskoczona tym, że Pan Bóg obdarował mnie,
tak słabą i nieudolną, i niegodną, powołaniem.
Dziękuję Bogu, Matce Założycielce, Siostrom Przełożonym
i Siostrom, za to, że mogę być w tym Dziele, które jest z Boga i dla
Boga. Dziękuję również za dar takiego rozumienia, żeby się nigdy
nie zniechęcać swoją i innych słabością i żeby ciągle od nowa zaczynać z myślą, że Pan Jezus jest, widzi i kieruje wszystkim. Wszystko, co mam, jest od Boga. Mam wszystko przyjąć z ręki Opatrzności Bożej. Mam ciągle wszystko oddawać Bogu. Krzyż i to straszne
cierpienie, to cena naszego zbawienia. Jeśli się nie zniechęcamy, to
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dojdziemy do Nieba. Pomocą jest tu dla mnie ciągle patrzenie
na Krzyż.
W ostatnich dniach siostry z laskowskich domów modliły się
przy siostrze Placydzie, a siostry z Domu św. Rafała czuwały
dniem i nocą. W niedzielę, 3 czerwca, w dniu Święta Dziękczynienia wieczorem o godz. 19.50, siostra otoczona modlitwą
wspólnoty spokojnie odeszła do Niebieskiej Ojczyzny. Modlitwę
podczas eksportacji poprowadził ks. Waldemar Kluz.
Msza święta pogrzebowa sprawowana była 7 czerwca w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach.

Władysław Gołąb

Wierna aż do śmierci
o śp. Cecylii Czartoryskiej

20

czerwca 2018 r. w godzinach wieczornych w zakładowym
szpitaliku w Laskach, w otoczeniu sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża, zmarła Cecylia Czartoryska, wieloletnia pracownica Dzieła Lasek, całym sercem oddana niewidomym dzieciom. Przy jej łóżku czuwała p. Barbara Czartoryska, najmłodsza
z dzieci Kazimierza i Heleny (z domu Skrzyńskiej) Czartoryskich.
Lekarz zakładowy s. Ancilla chciała skierować panią Cecylię na
badania do szpitala w Warszawie, ale chora odmówiła; chciała
spokojnie umrzeć w otoczeniu ludzi bliskich jej sercu. Kiedy
odwiedziłem ją na kilka dni przed śmiercią, uśmiechnęła się i powiedziała: „Wszystko mnie boli, ale tak musi być. Czekam już
tylko na śmierć”.
Pogrzeb odbył się 25 czerwca w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej i na cmentarzu zakładowym. Wprawdzie pani Cecylia miała zagwarantowane miejsce w grobie rodzinnym na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie, ale wolała cmentarz zakładowy,
wśród bliskich jej sercu niewidomych. Ona była wierna w swej
miłości aż do śmierci.
Pani Cecylia Czartoryska urodziła się 11 grudnia 1930 r. w Żurawnie na Ziemi Halickiej. Żurawno zapisało się w historii zwycięskimi zmaganiami króla Jana Sobieskiego z wielokrotnie przeważającymi siłami tureckimi, zakończonymi 17 października 1676 r.
pokojem żórawińskim, na podstawie którego Turcy zwrócili połowę Ukrainy i obiecali wspierać Polskę przeciwko jej wrogom.
Kazimierz i Helena Czartoryscy mieli ośmioro dzieci: Antoniego, Jadwigę, Teresę, Annę, Andrzeja, Cecylię i Barbarę, oraz
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Marię, która zmarła w dzieciństwie. Dziś żyje tylko Barbara,
pracownik naukowy – biochemik.
Dzieci państwa Czartoryskich wychowywane były surowo;
każde musiało być samodzielne, poddać się porządkowi domowemu i pracować nad sobą w duchu nauki Kościoła.
Pierwszym ogromnym przeżyciem dla Cecylii i jej rodzeństwa była tragiczna śmierć ojca Kazimierza w wypadku samochodowym w 1936 r. Po trzech latach przyszła druga wojna światowa. Księżna Helena z iście męską odwagą podjęła trudy
wojenne, przenosząc się kolejno: do Lwowa, a po wejściu do
miasta Armii Czerwonej pod przybranymi nazwiskami zamiesz-

Cecylia, pierwsza z lewej
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Cecylia, pierwsza z prawej

kali w Pełkiniach, w majątku dziadków Czartoryskich pod Jarosławiem, następnie pojechali do Żmigrodu, a bezpośrednio po
wojnie do Wadowic. W tych warunkach kształtowała się życiowa
postawa Cecylii. O dalszych Jej losach dowiadujemy się z pięknego kazania pogrzebowego ks. Jacka Ponikowskiego, które w całości zamieszczamy poniżej.
Z Laskami rodzina Czartoryskich zetknęła się wcześnie, bo było
to miejsce wyjątkowe, swoisty azyl dla ludzi prześladowanych, w tym
rodzin arystokratycznych. Już w 1951 r. w kaplicy laskowskiej ojciec
Tadeusz Fedorowicz połączył węzłem małżeńskim Andrzeja Czartoryskiego z Olgą z Tyszkiewiczów. Pani Cecylia Czartoryska po
nieudanych próbach zakonnych 20 stycznia 1966 r. podpisała z Laskami umowę o pracę jako wychowawczyni. Od 1973 r. przez trzy
lata prowadziła orientację przestrzenną, a przez następne pięć lat
znów pracowała jako wychowawczyni w internacie Domu Dziew-
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cząt. We wrześniu 1981 r. pani Cecylia przeszła na emeryturę, ale
nie znaczyło to, że przestała pracować na rzecz niewidomych dzieci.
Zwiedziła wiele domów opieki społecznej, wyszukując dzieci szczególnie zaniedbane. W 1983 r. Zarząd Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi postanowił powołać Dom Małego Dziecka Niewidomego. Od lutego 1984 r. przyjęła stanowisko kierownika tego domu
w Warszawie przy ul. Obrońców. Trafiały do niego dzieci niewidome
głęboko upośledzone i zaniedbane. Na przykład zabrała z domu
opieki społecznej trzyletnie dziecko, które jak roślinka przez cały
dzień leżało w łóżeczku. U pani Czartoryskiej po roku mówiło, samodzielnie się ubierało, biegało i radośnie się rozwijało. Ludzie
z zewnątrz mówili o cudzie „witaminy M”, bo rzeczywiście Pani
Cecylia kochała te dzieci całym swoim gorącym sercem. Ona nie
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potrafiła rozmawiać o czymkolwiek, nie wprowadzając w tematykę
dzieci. Nawet w rozmowie przed śmiercią z radością mówiła o sukcesach i ze smutkiem o niepowodzeniach jej dzieci. Pogarszający się
z każdym rokiem stan zdrowia spowodował, że w kwietniu 2013 r.
umowa pracy na stanowisku kierownika Domu Niewidomego
Dziecka została z panią Cecylią rozwiązana, a ona przeniosła się na
stałe do szpitalika zakładowego w Laskach.
Kochana Pani Cecylio. Za tę wspaniałą służbę, której fundamentem była głęboka, Boża miłość, gorąco dziękujemy. Byłaś nieraz trudna dla podległego Ci personelu, ale zawsze miałaś na celu
dobro dzieci. Wymagałaś od innych, ale najwięcej od siebie samej.
Dla Ciebie nie istniały godziny pracy, ważne były potrzeby dzieci,
które muszą być zaspokojone.
Dzieci nazywały Ją babcią, ale była dla nich wszystkim: matką, ojcem i przyjacielem.
Kochana Pani Cecylio, niech Dobry Bóg przygarnie Cię w Swoje miłosierne ramiona.
Fotografie: ze zbiorów prywatnych Barbary Czartoryskiej

Cecylia podczas spotkania z Janem Pawłem II

ks. Jacek Ponikowski

Homilia pogrzebowa na pożegnanie
śp. Cecylii Czartoryskiej
25 czerwca 2018 r.

S

Homilia pogrzebowa...

zanowna Rodzino, drogie Siostry, Dzieci te małe i te bardzo,
bardzo dorosłe, które kiedyś zaznały dobra swojej wychowawczyni, wielebni księża, wszyscy uczestnicy tej liturgii.
W Niepołomicach, skąd przyjechałem razem z jednym z wychowanków śp. Cecylii, jest sanktuarium św. Karola Boromeusza,
który wyjeżdżając kiedyś, polecił malarzowi, aby nad drzwiami
jego domu namalował obraz śmierci. Przyjechał i zobaczył, że
polecenie zostało wykonane. Ale zobaczył też, że malarz namalował jakąś straszną postać, która z kosą w ręku ścina głowy.
Zawołał tego malarza i z wielką pretensją zawołał: „Coś ty namalował!”. Malarz odpowiedział: „No, śmierć”. Święty Karol stanowczo polecił, aby malarz natychmiast to zamalował i stworzył obraz w zupełnie innym wyobrażeniu. Ma to być anioł.
Najpiękniejszy anioł jakiego potrafi namalować. Ma on z wielką
troskliwością, serdecznością i z wielką czułością pochylać się nad
umierającym człowiekiem, i przygarniać go w ogromnej miłości
do swojego serca.
Takiej śmierci doznała śp. Cecylia. Pan Bóg wysłał takiego
pięknego anioła, który Ją przygarnął do swojej, ale i do Bożej
piersi.
Każda liturgia, każda Msza Święta jest dziękczynieniem. A my
dzisiaj spotykamy się na liturgii Mszy Świętej, aby złożyć Panu
Bogu dziękczynienie za życie śp. Cecylii. Dziękczynienie, bo jest
za co i za kogo dziękować.
Miała szczęśliwe dzieciństwo, chociaż krótkie, bo wojna to
szczęśliwe dzieciństwo przerwała i zniszczyła doszczętnie. Wspo-
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minała z wielką czułością swojego ojca. Było ich ośmioro w domu,
w pałacu. Ojciec zginął, gdy miała niespełna 7 lat, ale zostały Jej
w pamięci obrazy, którymi się dzieliła, które nie tylko były wspomnieniem przeszłości, ale które tak bardzo zakorzeniły się w Jej
sercu, że kształtowały Jej osobowość. Mówiła o ojcu, który kiedyś
idąc przez wieś w chłodnej jesiennej porze, zobaczył bosego człowieka. Wziął go ze sobą do ochronki, która tam funkcjonowała
dzięki jego inicjatywie i tam zdjął własne buty i dał temu człowiekowi, wysyłając z tej ochronki kogoś do pałacu, żeby mu przyniósł
następne. Mówiła o tym, że ojciec kładł wielki nacisk na to, żeby
dzieci z szacunkiem odnosiły się do każdego człowieka. Nawet do
tego ze służby. Mówiła o tym, że ojciec, kiedy był w pałacu, to,
nawet jeśli miał gości – o określonej porze od nich odchodził, żeby
wspólnie z dziećmi wieczorną modlitwę odmówić.
Takie obrazy Jej zostały. Nic dziwnego, że z tej rodziny dwóch
w XX wieku błogosławionych jest w chwale Kościoła.
Mówiła również o tym, że w domu nie wolno było narzekać.
To, co było podane na stół, miało być zjedzone; a jeśli nie, to
można było nie jeść, ale narzekać nie było wolno, ani marudzić,
chcąc coś innego. Potem, w czasie tułaczki wojennej, podobno
bardzo to się przydało. Ojca później zabrakło, a matka musiała
ogarnąć całą tę ósemkę, kiedy wypędzeni z własnego rodzinnego
gniazda musieli się tułać w różnych miejscach. Gdy stracili
wszystko, matka mówiła, że Bóg dał i Bóg wziął. Była tęsknota za
domem, za rodzinnym gniazdem, ale nie było tęsknoty za utraconym majątkiem.
Po wojnie, gdy nosiło się nazwisko Czartoryskich, nie było
łatwo. Nie było prosto. Mała matura w Wadowicach, a potem
matura u sióstr, a potem zakaz podjęcia jakichkolwiek studiów,
bo studia „nie dla Czartoryskich”.
Wstąpiła do urszulanek szarych. W Oporowie i Zakopanem
była wychowawczynią dzieci. W 1954 roku wystąpiła ze zgromadzenia. Podjęła pracę katechetki w zapadłych wsiach pod Płoc-
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kiem. Musiała już wtedy tę posługę wykonywać z wielkim oddaniem, bo nie spodobała się ówczesnym władzom państwowym.
Za to, że tak gorliwie nauczała religii, kilkakrotnie nałożono na
nią karę pieniężną. Powiedziała: „Nie zapłacę, niech mnie wsadzą
do więzienia”. Rodzice dzieci, które katechizowała, złożyli się, aby
tę karę zapłacić. Ta sytuacja powtarzała się kilka razy.
A potem zachorowała na białaczkę. Dzięki Bożej Opatrzności
wyszła z tego i znowu podjęła posługę katechetki.
A potem Laski. Zdając sobie sprawę z własnych ułomności,
mówiła wtedy, kiedy miała tutaj przyjść, że się nie nadaje, że to
święte Laski, że Ją przerastają. I była wychowawczynią. Te dzieci,
którym wtedy służyła – te najstarsze – są już teraz babciami, bo
to było wiele lat temu. Ale jedna z tych wychowanek – nie pytałem, ale mam nadzieję, że by mi na to pozwoliła, bo sama mi
o tym mówiła – pani Teresa Dederko powiedziała między innymi takie zdanie o śp. Cecylii: „Musiała być dobrą wychowawczynią, jeżeli ją po tylu latach pamiętamy”. I ona i jej koleżanki dużo
pani Cecylii zawdzięczają. Mówiła o tym, jak Ona je zmotywowała do tego, żeby ucząc się w szkole zawodowej, podjęły naukę
w liceum wieczorowym. Mówiła o tym, jak przyjeżdżały wieczorem w sobotę, a pani Cecylia – nawet wtedy, gdy nie miała dyżuru – czekała na nie z kanapkami i z ciepłą kolacją. Jak w nocy
przepisywała im prace z brajla na czarny druk. Jak je mobilizowała do nauki. Młodsze wychowanki wspominają, jak w roku
1975 zabrała je na pielgrzymkę do Rzymu, co wtedy nie było
prostą sprawą.
I wreszcie Saska Kępa. Jak Jej wtedy powiedziano – tylko na
chwilę, ale ta chwila trwała blisko lat trzydzieści. I wydaje mi się,
że wszystko to, co zrobiła wcześniej, było przygotowaniem do Jej
posługi tam, w domu Małego Niewidomego Dziecka na Saskiej
Kępie.
Była osobą trudną – taka była o Niej opinia, że „trudna do
współpracy”, ale wymagała przede wszystkim od siebie. Wyma-
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gała dużo od innych, ale przede wszystkim jeszcze więcej od
siebie.
Ja myślę, że to, co niekiedy było trudne dla innych w Jej charakterze, to jednak było zaletą. Nie była osobą zbyt spolegliwą.
Ale jeżeli się służy jakiemuś wielkiemu dobru, jakiemuś szlachetnemu celowi, to trzeba być niekiedy upartym i trzeba być bezkompromisowym. Ona taką była, co niektórym się nie podobało.
Ale taką właśnie była, bo dla śp. Cecylii liczyły się tylko dzieci.
Obecność z dziećmi to nie była Jej praca, to było Jej życie. To był
cel wszelkich poczynań. To była dla Niej największa wartość. To
była Jej miłość. Bezgraniczna miłość. Właśnie. Jestem absolutnie
przekonany: bezgraniczna. A czy może być coś wspanialszego,
niż życie wypełnione bezgraniczną miłością? Tą bezgraniczną
miłością do najsłabszych. Kiedyś powiedziałem o Jej wychowanku, który jest teraz w Niepołomicach. Zanim tam przyszedł był
ukształtowany w takim wymiarze wielkiej życzliwości, dobroci,
a były to wspaniałe cechy zaszczepione przez panią Cecylię. Kiedyś powiedziałem: „Pani Cecylio, gdyby Pani w swoim życiu nie
zrobiła nic innego tylko Rysia doprowadziła do takiego poziomu,
do takiego momentu, w jakim on przyszedł do Niepołomic, to
już Pani życie byłoby piękne, wspaniałe, celowe... Już by miało
sens. Już za tę jedną posługę trwającą lat wiele dla takiego choćby jednego niewidomego Pan Bóg miałby za co Panią nagrodzić”.
A przecież to nie tylko Rysio. Byli: Julka, Patryk, Mariusz, Karim,
Paweł, Sebastian, Hania, Paweł, Mateusz, Magda, Basia, Marysia,
Patrycja, Wiktoria, Agnieszka, Krzysiek, i to jeszcze nie wszyscy.
Kiedyś człowiek, który wykpiwał Zmartwychwstanie, postawił Newtonowi takie pytanie: „Pan, człowiek uczony, wielkiej
wiedzy, jakże pan może wierzyć w Zmartwychwstanie? Przecież
to bezsens. Z człowieka nic nie zostanie”. A Newton mu na to:
„Nie będę panu tłumaczył, tylko pokażę.” Pomieszał z prochem
ziemi opiłki żelaza, potem wziął magnes i te wszystkie opiłki
wyskoczyły z prochu ziemi i przykleiły się do magnesu. „Tak
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będzie – mówił Izaak Newton – tak będzie wyglądało zmartwychwstanie”. Pan Bóg włoży swoje ręce, swoje serce, swoją myśl, swój
wzrok w nasz proch, w naszą trumnę i w to wszystko, co w nas.
To, co było kiedyś piękne, dobre, szlachetne, co było kiedyś naznaczone miłością, wyskoczy do Boga i do Niego się przyklei.
Takie będzie nasze zmartwychwstanie. A tego wszystkiego co
piękne, dobre, szlachetne i naznaczone miłością w długim życiu
śp. Cecylii było tak wiele. W związku z tym nie ma wątpliwości,
że będzie miała z czym stanąć przed Panem Bogiem. Nie ma
wątpliwości, że już ma z czym stanąć przed Panem Bogiem.

Pani Cecylia zostawiła list, który – jak ksiądz Edward powiedział – poleciła, żeby na pogrzebie odczytać.

LIST
Odchodząc, zdaję sobie sprawę, że nieraz wyrządziłam wiele
przykrości – przepraszam wszystkich, którzy czuli się przeze mnie
skrzywdzeni albo urażeni, oraz proszę ich o wybaczenie moich win.
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Pragnę też podziękować przede wszystkim Panu Bogu za pokierowanie moim życiem w tak nieprzewidywalny sposób; Mojej
rodzinie, w której od pokoleń jest tradycja „widzieć obok siebie
drugiego człowieka i dzielić się z potrzebującymi dobrem, które się
otrzymało”. Ufam, że ta tradycja będzie przechodzić na kolejne
pokolenia; Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (tzw. Szarych) za wychowanie mnie do takiej ścieżki życia –
choć nie w habicie – za wspieranie mnie zrozumieniem, radą i modlitwą, czego przejawem było między innymi doroczne
przygotowywanie dla Domu Dziecka Niewidomego wieczerzy wigilijnej i stołu wielkanocnego; Księdzu Jackowi Ponikowskiemu za
wsparcie w najtrudniejszych momentach mojej pracy, oraz całym
Niepołomicom za przykład normalnej rzetelnej służby drugiemu
człowiekowi; Wspólnocie parafialnej parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Nobla, a w niej księżom otaczającym nasz
dom szczególną opieką duszpasterską; Lekarzom spieszącym nam
z pomocą, a w szczególności Panu Doktorowi Krzysztofowi Gajowniczkowi; Wszystkim sąsiadom naszego domu za życzliwość,
uśmiech i stałą gotowość udzielania pomocy; Wszystkim przyjaciołom z daleka i z bliska, i tym z bardzo daleka; Wszystkim,
dzięki którym nasze dzieci mogły śpiewać, że „dom nasz otoczony
jest ludzkimi sercami”; Współpracownikom, bez których nasz dom
nie byłby prawdziwym domem.
Ponieważ nie sposób wymienić tutaj wszystkich, wszystkim
dziękuję, prosząc o modlitwę, abyśmy kiedyś mogli spotkać się Tam.
Cecylia Czartoryska

INNE nekrologi
28.05 W Warszawie w wieku 85 lat zmarł prof. dr hab. n. med.
Wojciech Tadeusz Sawicki – wybitny specjalista z zakresu histologii, a w tym mianownictwa histologicznego i cytologicznego.
Jego podręcznik z zakresu histologii doczekał się czterech wydań
i jak powiedział w mowie pożegnalnej podczas pogrzebu prof.
Jacek Malejczyk – kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii – podręcznik ten będzie służył przez wiele lat studentom
medycyny.

Wojciech Sawicki

Profesor Wojciech Sawicki był pracownikiem naukowym
w Akademii Medycznej, a później na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w latach 1955-2003. Tytuł profesora uzyskał w 1978
r. W tym czasie odbył staże naukowe w Danii i Stanach Zjednoczonych. Przez kilka lat wykładał histologię na uniwersytecie
w Benghazi i Trypolisie – w Libii. W latach 1991-2003 był dyrektorem Instytutu Biostruktury AM w Warszawie. Jest autorem
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wielu prac na temat proliferacji (rozmnażania) komórek nabłonkowych i embrionalnych, metod fizykalnego rozpoznawania nowotworów.
Profesor był przede wszystkim wspaniałym człowiekiem,
wielkim przyjacielem Lasek. Na przestrzeni wielu lat składał
ofiary z uzyskanych tantiem autorskich i co więcej, czynił to z pokorą jako dar uczelni. W testamencie spadkobiercą uczynił Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Urna z prochami śp. Profesora pochowana została 15 czerwca na laskowskim
cmentarzu, a pamięć zachowywana będzie w codziennej modlitwie za dobroczyńców Lasek.
2.06 W szpitalu w Krasnymstawie zmarła Leonarda Szabat,
która była wychowanką Lasek. W Żułowie mieszkała 54 lata.
Msza św. pogrzebowa została odprawiona 6 czerwca w kaplicy
Domu Nadziei, a pogrzeb na cmentarzu w Kraśniczynie. Modlitwom przewodniczył ks. probszcz Juliusz Iracki. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła licznie wspólnota mieszkanek, sióstr i pracowników oraz najbliższa rodzina śp. Leosi: jej
siostra, siostrzenica z mężem, synem i wnuczką.
20.06 W laskowskim szpitaliku o g. 21.00, otoczona modlitwą
sióstr i w obecności rodzonej siostry, odeszła do Pana Cecylia
Czartoryska. Wieloletnia wychowawczyni w internacie dziewcząt, założycielka i kierowniczka Domu Niewidomego Dziecka
na Saskiej Kępie w Warszawie. Miała 88 lat. Pogrzeb odbył się
w poniedziałek, 25 czerwca. Głównym celebransem był ks. Jacek
Ponikowski, który wygłosił homilię.
26.06 W wieku 81 lat zmarł Mieczysław Bartoszek. Pan Mieczysław był wieloletnim pracownikiem Lasek, gdzie pracował od
1983 r., znany jako przyjaciel ludzi i zwierząt, ale przede wszystkim człowiek szczerze oddany Bogu i Matce Najświętszej. Po-
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przez wykonywane własnoręcznie różańce krzewił kult maryjny
na krańcach świata (m.in. dla naszych placówek w Indiach, Afryce, na Ukrainie), a także wśród najbardziej potrzebujących –
więźniów i chorych. Organizował też liczne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych.
Mszę św. pogrzebową 28 czerwca koncelebrowało ośmiu kapłanów pod przewodnictwem ks. Edwarda Engelbrechta, a kazanie wygłosił ks. Kazimierz Olszewski. Wspomniał m.in. mało
znane fakty z życia p. Mieczysława: jego trudne dzieciństwo,
śmierć mamy w jednym z hitlerowskich obozów, pobyt w domu
dziecka oraz późniejsze studia inżynieryjne z zakresu górnictwa
oraz „przygodę” z chórem Politechniki Śląskiej, którego był przez
jakiś czas prezesem.
29.06 W godzinie miłosierdzia w Okuniewie w wieku 64 lat
zmarł Paweł Adamczyk, brat s. Edyty. Pogrzeb odbył się 6 lipca
w rodzinnej parafii w Okuniewie. W uroczystościach uczestniczyła delegacja sióstr z Domu św. Rafała.
6.07 W szpitalu w Krasnymstawie zmarła mieszkanka „Domu
Nadziei” Krystyna Trefon, która tydzień wcześniej przyjechała
z Warszawy i zamieszkała na skrzydle św. Elżbiety. Pogrzeb odbył
się w Warszawie.
12.09 W Szpitalu Bielańskim w Warszawie zmarła Maryla
Zembrzuska, wychowanka Ośrodka dla Niewidomych w Laskach, wieloletni ceniony pracownik Biblioteki Brajlowskiej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Życzliwa ludziom,
zawsze myśląca o innych. Dobry człowiek.

INNE wydarzenia
31.05–3.06 Jak co roku grupa niewidomych pań z przewodnikami, którymi były siostry: Dolores, Olga, Emmanuela
i Karolina oraz świeccy wolontariusze, wyjechała na
tzw. majówkę do Rabki, skąd odbyło się szereg wypraw. Uczestnicy wycieczki odwiedzili Szczawnicę,
przeszli najdłuższym w Polsce deptakiem, czyli promenadą nad potokiem Grajcarkiem, zdobyli wąwóz
Homole i, siedząc wygodnie na kanapach Polskich
Kolei Linowych, Palenicę (722 m n.p.m.). W Tatrach
przeszli szlakiem w Dolinie Kościeliskiej z krótkim
wypadem do Wąwozu Kraków. Oczywiście nie ominęli popularnych w całej Polsce zakopiańskich Krupówek. Jako że Rabka to miejscowość uzdrowiskowa,
w pięknym Parku Zdrojowym spacerowali wokół
małej tężni solankowej. Do Warszawy wszyscy wrócili wypoczęci i pełni wrażeń.
2.06 Z Lasek i Rabki w wydarzeniu, jakim było XXII spotkanie młodych na lednickich polach, uczestniczyła
40-osobowa delegacja pod duchowym przewodnictwem ks. Waldemara Kluza. Uczestnicy spotkania
napisali: „W sektorze znaleźliśmy się kilkanaście minut po 12.00. W drodze był czas na zapoznanie się
z programem i naukę tegorocznego hymnu. W oczekiwaniu na oficjalne rozpoczęcie spotkania można
było pomodlić się przy grobie o. Jana Góry, skorzystać z sakramentu pokuty i modlitwy wstawienniczej.
W spotkaniu wzięło udział ponad 85 tys. ludzi.
Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda ofiarował każde-
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mu uczestnikowi flagę Polski. Poszczególne sektory
zamieniły się w biało-czerwone morze. Naszą grupę
odwiedził prymas Polski abp Wojciech Polak. Agata
Smurlik, która w tym roku czytała na lednickiej Eucharystii pierwsze czytanie, otrzymała od Prymasa
specjalne błogosławieństwo. Z radością w sercu włą-
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czyliśmy się w misterium, które pokazało nam, że
jesteśmy cenni w oczach Boga (dostaliśmy symboliczne zwierciadło, które jest obliczem twarzy Chrystusa), ale mamy też być bezinteresownym darem dla
innych, co wyrażał symbol wzajemnego umycia stóp.
W otwarciu na Ducha trwaliśmy na modlitwie i ado
racji, by wybrać Jezusa na swego Pana i Zbawiciela.
O północy ruszyliśmy w drogę powrotną, odliczając
dni do następnego spotkania na lednickich polach”.
5.06 Miała miejsce sesja końcowa w procesie o domniemanym cudzie za wstawiennictwem Matki Elżbiety Czackiej. Sesji przewodniczył bp Romuald Kamiński.
Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w prace
procesu, którymi byli: ks. Dariusz Szczepaniuk – delegat biskupa, ks. Krzysztof Warchałowski – promotor
sprawiedliwości, ks. Andrzej Gałka – wicepostulator,
dr. Maciej Bujko – lekarz, m. Radosława – notariusz,
s. Alverna – notariusz pomocniczy oraz s. Anita – tzw.
kursor, udział wzięli zaproszeni goście: dr Wiesław
Woszczyk, ks. Michał Wudarczyk oraz grupa sióstr
z Lasek i Piwnej. Sesja zamknęła postępowanie na
terenie diecezji, gdzie miał miejsce domniemany
cud.
Jeden egzemplarz zapieczętowanych akt został złożony w kurii warszawsko-praskiej, a dwa inne Matka
i s. Alverna zawiozły do Rzymu, gdzie 15 czerwca
w obecności postulatora procesu, ks. Sławomira Odera, przekazały Kongregacji ds. Świętych. Teraz oczekujemy na potwierdzenie ważności procesu diecezjalnego, czyli sprawdzenie przez specjalistów
Kongregacji, czy podczas procesu w Polsce zostały
prawidłowo dopełnione wszystkie procedury. Po
otrzymaniu dekretu o ważności procesu mamy na-

174

INNE wydarzenia

dzieję, że nastąpi studium dokumentacji przez siedmiu profesorów medycyny. Będziemy oczekiwać na
uznanie przez nich, lub też nieuznanie, tego przypadku jako cudownego uzdrowienia.

Z Rzymu Matka przywiozła opublikowane opinie
teologów nt. życia i heroiczności cnót Matki Elżbiety,
których pozytywne oceny zaowocowały ogłoszeniem
dekretu o heroiczności cnót Założycielki Dzieła Lasek.
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8.06 W godzinach wieczornych mury kościoła św. Marcina w Warszawie wypełniła wspaniała muzyka. W ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej (4-10 czerwca), odbył się koncert „Sakralny obój”. Utwory skomponowane w XVII i XVIII w.
zaprezentowali artyści przybyli z Włoch: Alberto
Cesaraccio (obój) i Walter D’Arcangelo (organy).
Warszawski Festiwal zaliczany jest do najpoważniejszych wydarzeń muzycznych w świecie. Ma na celu
propagowanie twórczości muzycznej związanej
z chrześcijaństwem bądź innymi religiami. Od 1991
r. koncerty odbywają się w zabytkowych kościołach
Warszawy. Patronat nad Festiwalem sprawuje Metropolita Warszawski, obecnie ks. kard Kazimierz Nycz.
Nagroda Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski (dawniej nagroda Prymasa Polski) „Srebrna
Piszczałka” przyznawana jest za wybitne osiągnięcia
i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W 2018
r. Nagroda przyznana została prof. dr hab. Zofii Konaszkiewicz.
9.06 Odbył się III Memoriał im. Zofii Morawskiej. Syntetycznie podsumowała to wydarzenie p. Weronika
Kolczyńska na stronie internetowej TOnO; „Ponad
400 biegaczy, 1036 okrążeń, 22 pierwsze miejsca w różnych kategoriach, kilkanaście zwycięzców loterii, 100
kg kiełbasy, 40 stopni w słońcu, tysiące spalonych
kalorii w aplikacjach, litry potu i pysznego strogonowa, kilkadziesiąt aktów strzelistych: «Boże, ratuj!»,
jedna przebita opona, kilkaset prób dachowania, 50
zaangażowanych wolontariuszy, trzy ekipy telewizyjne oraz niezliczona ilość radości i satysfakcji!”.
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17.06 W związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci Ojca
Tadeusza (†26.06.2002 r.) po raz kolejny spotkali się
w Laskach przyjaciele, towarzysze wędrówek, rodzina
i ci, dla których Ojciec Tadeusz był kimś ważnym.
Mimo zmniejszającej się z roku na rok liczby uczestników tych spotkań, bardzo cieszy obecność młodego
pokolenia, które już nie poznało Ojca osobiście, ale
podejmuje przekazaną przez starszych pamięć o Ojcu
Tadeuszu. Oby pielęgnowało ją jak najdłużej.
Spotkanie rozpoczęło się przy grobie Ojca Tadeusza,
gdzie ks. Kazimierz Olszewski poprowadził krótką
modlitwę. O 11.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej
zgromadzeni wzięli udział we Mszy św., dziękując
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Bogu za osobę Ojca Tadeusza. Eucharystii
przewodniczył ks. Michał Wudarczyk, a koncelebrowali ks. Kazimierz Olszewski, ks. Stanisław Hoinka
z Kazachstanu, oraz ks. Tomasz Bek, który wygłosił
homilię. Kolejnym punktem w programie była promocja najnowszej książki o Ojcu Tadeuszu pt.: „Szczęśliwe życie” autorstwa p. Izabeli Broszkowskiej.
Ojciec Tadeusz mówił o sobie, że jest człowiekiem
szczęśliwym. Refleksje na ten temat i jak to rozumieli
jego najbliżsi, ubogaciły krótkie, ale bardzo osobiste
świadectwa uczestników spotkania, które ukazywały
piękno i dobroć Ojca. Całości dopełniła prezentacja
zdjęć pochodzących z różnych wydarzeń, spotkań,
wypraw i odwiedzin. Następnie wszystkich uczestników przygarnęła gościnna „Kawiarenka u Przyjaciół”,
gdzie przy smacznym poczęstunku można było kontynuować wspomnienia o Ojcu i cieszyć się ze spot
kania.
19.06 Z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich ks. Kazimierza Olszewskiego w laskowskim przedszkolu zorganizowane zostało niezwykłe spotkanie, podczas
którego ks. Kazimierz obejrzał filmik ze wspomnieniami, anegdotami, życzeniami i wyrazami wdzięczności ze strony dzieci i młodzieży – byłych przedszkolaków, z którymi Ksiądz przed laty miał religię
– pracowników, parafian i sióstr. Zaprezentowano
również program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków. Życzenia Jubilatowi złożył prezes TOnO
Paweł Kacprzyk, Matka Radosława, dyrektor Ośrodka Elżbieta Szczepkowska oraz delegacja z laskowskiej parafii wraz z ks. Proboszczem. Był też tradycyjny duży tort w kształcie księgi (przygotowany
przez Parafiankę), który wystarczył dla wszystkich.
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19–22.06 W Laskach odbywały się warsztaty muzyczno-litur
giczne „Wszystko dla Boga”, które prowadzili znani
artyści: Hubert Kowalski, Leopold (Poldek) Twardowski i Piotr Pałka. Za całość odpowiedzialna była
s. Eligia. Dzielili się oni swymi talentami i wiedzą
muzyczną, ale przede wszystkim dali piękne świadectwo życia wiarą. Uczestnicy warsztatów, z których
część przychodziła tylko na wybrane zajęcia, przygotowali oprawę liturgiczną do Mszy św. z sakramentem bierzmowania, jak również Mszy św. na zakończenie roku szkolnego. Dużym przeżyciem był
koncert w wykonaniu uczestników warsztatów po
Mszy św. z sakramentem bierzmowania. Więcej na
ten temat w artykule H. Pasterny na s. 107 tego numeru „Lasek”
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21.06 Sakramentu bierzmowania licznej grupie młodzieży
z Ośrodka oraz z parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach udzielił bp Michał Janocha. Młodzież
przygotowywała się do przyjęcia tego sakramentu
przez rok pod kierunkiem ks. Michała Wudarczyka,
ks. Waldemara Kluza, ks. Tomasza Beka i s. Marty
Skoczylas. Uroczystość rozpoczęło, zgodnie z przekazem biblijnym, „uderzenie gwałtownego wiatru”,
o którym przypomniało czytanie liturgiczne z Dziejów Apostolskich.

25.06-9.07 Tradycyjne wczasy dla osób niewidomych i niedowidzących zorganizowane przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych w tym roku miały miejsce w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, woj. świętokrzyskie.
25.06–8.07 W Laskach miał miejsce turnus usprawniająco-rekreacyjny. Uczestniczyło w nim 24 dzieci z całej Polski w wieku 4–11 lat wraz z rodzicami, opiekunami
i rodzeństwem. Rodziny mieszkały w internacie
dziewcząt. W sumie było 65 osób. Zajęcia dydaktyczne, usprawniające, rehabilitacyjne odbywały się na
terenie całego Ośrodka.
W czasie turnusu jeden dzień był dniem sportu i roz-
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rywki. Każde dziecko miało zaliczyć kilka konkurencji, osobiście albo z pomocą rodzica: na jego plecach,
na wózku, jak się dało – najważniejsze, aby zdobyć
medal. Wszystkim się udało. W trakcie turnusu odbyły się też dwie wycieczki: jedna do ZOO, gdzie
dzieci mogły dotykać, oglądać i brać do ręki wybrane
gady, ptaki, jeżeli był ktoś tak odważny. Druga wycieczka odbyła się do Zamku Królewskiego w Warszawie. Przewodniczki oprowadziły uczestników
turnusu po komnatach, opowiadając w bardzo przystępny sposób historię tego miejsca. Spacer po Starówce dla wszystkich był miłym zakończeniem.
Ponadto w trakcie turnusu odbył się cykl wykładów
i warsztatów dla rodziców na temat orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się.
Podczas jednego z wieczorów wystąpił duet muzyczny dwóch niewidomych braci: Adama i Krzysztofa
Wiśniewskich. Repertuar zespołu to poezja śpiewana, a także – muzyka rockowa i bluesowa. Bracia
śpiewają własne utwory (teksty i muzyka).
Były też warsztaty prowadzone przez pana z bębnami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Piękne przedstawienie muzyczne całego zespołu stanowiło zakończenie turnusu.

INNE wydarzenia

181

5–18.07 W Rabce odbyły się kolonie dla dzieci niewidomych
i słabowidzących z całej Polski pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi z Lasek. Kadrę kolonijną stanowiły wychowawczynie z internatu w Rabce. W tym czasie trwał w Rabce
Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej –
RABKA FESTIWAL 2018 – uczestnicy kolonii mogli więc wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych.
Byli na trzech koncertach w rabczańskim amfiteatrze, na wykładzie na temat polskiej przyrody, na
przedstawieniu promującym zdrowie w teatrze
„Rabcio”, a także w „Muzeum Górali i Zbójników”.
Spacery po Parku Zdrojowym, wyjazd do Zakopanego, przejście Leśną Ścieżkę Edukacyjną na górę
Krzywoń, wyprawa na Maciejową, wycieczka do
Wadowic i Zatorlandu – zwiedzanie „Parku mitologii”, „Parku dinozaurów” i „Parku rozrywki” – to
tylko niektóre atrakcje. Było też wspólne ognisko,
dyskoteka, zabawy sportowe i na koniec „Festiwal
talentów”, podczas którego każdy z uczestników zaprezentował swój indywidualny talent.
10–14.07 W naszym Ośrodku w Rabce odbyły się rekolekcje
członków „Apostolstwa Chorych” wraz z prowadzącym ks. Wojciechem Bartoszkiem – Krajowym
Duszpasterzem Apostolstwa Chorych. W programie była codzienna Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencje. W godzinach popołudniowych rekolektanci nawiedzili kościół św.
Marii Magdaleny, Muzeum W. Orkana w Rabce,
Park Zdrojowy, gdzie modlili się przy pomniku Jana
Pawła II, oraz drewniany kościółek św. Krzyża
na Obidowej.
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15.07–26.07	Do Lasek na czas swojego wypoczynku przyjechało
18 niewidomych i słabowidzących pań z różnych
stron Polski. Większość z nich to absolwentki naszego Ośrodka. Głównym organizatorem był Dział
Absolwentów wraz z siostrami. Panie zamieszkały
w Domu Dziewcząt, a wolny czas mogły spędzać
bardzo aktywnie: korzystały z basenu, rehabilitacji
ruchowej, uprawiały nordic walking, uczestniczyły
w dogoterapii, jeździły na tandemach i rikszą. Po
południu odbywały się różnego rodzaju spotkania
i wykłady, wyjazdy do Warszawy. Miała miejsce wycieczka do Choszczówki, gdzie uczestniczki miały
okazję odwiedzenia Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
15.07 W Izabelinie obchodzona była 53. rocznica śmierci
ks. Aleksandra Fedorowicza. O 11.30 podczas Mszy
św. w intencji beatyfikacji ks. Aleksandra kazanie
wygłosił o. Leon Knabit OSB.
19.07 Dzięki hojności i dobroci licznej grupy ofiarodawców (Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Firma Ursus, Firma Pietrucha, Salon Toyota z Radości, Firma Prologus
Logistics i Miva Polska), dla naszego ośrodka misyjnego w Rwandzie zakupiony został samochód
marki Toyota, który zastąpi dotychczas używanego
jeepa, coraz mniej bezpiecznego w użytkowaniu.
Uroczystość przekazania samochodu miała miejsce
w Laskach, przed Domem św. Rafała. Radość
z otrzymanego daru była wielka, a licznie zgromadzonych gości nie przestraszył nawet rzęsiście padający deszcz. Uroczystości towarzyszyła gala nadania tytułu „Organizacji patrzącej sercem” firmom,
które były zaangażowane w tę inicjatywę za wyróż-
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nianie się działalnością na rzecz osób niewidomych.
Całość wydarzenia transmitował program TVP
„Pytanie na śniadanie”.

20–28.07 i
28.07–5.08 W Rabce tygodniowe rekolekcje „Spotkania małżeńskie”, w dwóch turach, przeżywali małżonkowie
wraz z dziećmi. Rodziny były z całej Polski. Tygodniowy turnus rekolekcyjny kończył się odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i wspólną „weselną agapą”.
5.08 Około godz. 9.00, po Mszy św. w kaplicy Matki
Bożej Anielskiej i wspólnym śniadaniu z Lasek wyruszyła trzydziestoosobowa grupa (w tym 10 osób
niewidomych z przewodnikami oraz 3 siostry) na
pielgrzymkę na Jasną Górę. W Niepokalanowie dołączyli oni do grupy biało-żółtej, wchodzącej w skład
38. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były
słowa: „Niech zstąpi Duch Twój”. Pielgrzymi dotarli na Jasną Górę 14 sierpnia ok. godz. 9.00, natomiast
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13.08

24.08

do Lasek powrócili zakładowym autokarem następnego dnia.
W Warszawie w rocznicę wybuchu czołgu-pułapki
na powstańczych barykadach przy ul. Rycerskiej,
wirydarz klasztoru przy ul. Piwnej odwiedziła grupa rekonstrukcyjna pod przewodnictwem jednego
z żyjących jeszcze uczestników Powstania Warszawskiego. Młodzież ubrana w mundury powstańcze
wysłuchała opowieści o walkach toczonych w sąsiedztwie naszego kościoła, a pod pamiątkowymi
tablicami złożyła biało-czerwone wieńce.

Wspólnota Domu św. Rafała przeżywała szczególną
pielgrzymkę w intencji powołań do parafialnego
kościoła Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach.
W czasie drogi był wspólny śpiew i modlitwa. W kościele powitał nas ks. proboszcz Grzegorz Jankowski, który na zakończenie udzielił nam Bożego błogosławieństwa.
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25–30.08 W domu w Rabce gościło 70 osób z „Grupy Kolpinga”. Dzieło Kolpinga jest wspólnotą katolicką, która
w swoich założeniach troszczy się o rodzinę, pragnie
towarzyszyć i wspierać ludzi w ich życiu, w wierze,
w kształceniu się oraz w czynieniu dobra. Zrzesza
członków w Polsce i na całym świecie. Założycielem
grupy jest błogosławiony ksiądz Adolf Kolping,
a obecnie prezesem grupy Kolpinga w Polsce jest
ksiądz Józef Jakubiec, kapelan sióstr nazaretanek
w Rabce, mieszkających na ul. Słonecznej, tuż pod
Banią. W dniu przyjazdu wieczór naszych gości
z grupy Kolpinga uświetnił występ zespołu
góralskiego „Małolipnicka Rodzina Kolpinga” z Lipnicy Małej (z rodzinnej miejscowości s. Tarsycji) powiązany z tą grupą i zrzeszający jej członków.
26.08 Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Ten szczególny dzień jest okazją do wdzięczności Matce Bożej za
Jej obecność i opiekę nad naszą Ojczyzną. W kaplicy
Matki Bożej Anielskiej o godz. 7.30, po Jutrzni odśpiewane zostały Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, którym przewodniczył ks. Tomasz Bek.
O godz. 8.00 miała miejsce uroczysta Msza św.
Tego samego dnia w Rabce odbył się „Spacer pamięci” od amfiteatru w kierunku cmentarza żydowskiego, z udziałem rabina z synagogi żydowskiej z Krakowa. W programie spaceru przewidziano spotkanie
wspomnieniowe przed budynkiem naszej szkoły,
w czasie którego organizatorzy opowiedzieli historię
Żydów z II wojny światowej związaną z naszym domem – „Willą Tereska”, a na cmentarzu przytaczano
wspomnienia, fakty historyczne przedstawiające egzekucje Żydów.
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28–29.08 Sesja pedagogiczna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jako przygotowanie do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego 2018/19. Spotkanie rozpoczęła Msza
św. o godz. 9.00, pod przewodnictwem ks. Tomasza
Beka, po której wszyscy uczestnicy przeszli do budynku szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym roku
wykłady na temat specyfiki pracy z uczniami z autyzmem poprowadził p. Wojciech Modrzejewski z fundacji „Tu i teraz”. Następnego dnia był wykład ks.
Grzegorza Michalczyka na temat wartości laikatu
w Kościele i placówkach Towarzystwa, w oparciu
o adhortację Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et
exsultate”.
29–30.08 W Ośrodku w Rabce odbyła się sesja pedagogiczna
dla pracowników. W programie sesji były wykłady:
p. Władysława Ścianka: „Ochrona danych osobowych w szkole według RODO” i p. Ewy Miśkowiec
„Samowychowanie – typy osobowości”.
INNE WYDARZENIA przygotowały Anna Pawełczak-Gedyk
i Bożena Mikołowicz – na podstawie „Karty Zgromadzenia FSK”
redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik, informacji placówek
TOnO z Żułowa, Rabki i Sobieszewa oraz strony internetowej
Lasek redagowanej przez Weronikę Kolczyńską.
FOTOGRAFIE WEWNĄTRZ NUMERU: Piotr Buczkowski,
Weronika Kolczyńska, Robert Mazurek. W niektórych miejscach
wykorzystano fotografie archiwalne i współczesne obiektów naszego Ośrodka w Laskach.

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

