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Od redakcji
Paschalna perspektywa świąt Bożego Narodzenia

W

ciąż nie mogę zapomnieć przejmującej chwili, gdy w kościele św. Katarzyny w Betlejem, podczas Mszy świętej sprawowanej przez księdza Grzegorza Michalczyka – rektora Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie – w lipcowy poranek 2019
roku śpiewaliśmy kolędy. Gdyby nie okoliczność miejsca narodzenia
Jezusa, można by uznać, że to jakieś liturgiczne nieporozumienie.
A jednak wszystko było tak, jak wymagała tego tamta chwila.
Czy to lato lub zima, Jezus wciąż rodzi się. I to nie tylko w Betlejem, ale przede wszystkim w naszych sercach. Stąd wielka potrzeba dania temu jak najgłębszego wyrazu; najczęściej w formie
wspólnego kolędowania, szczególnie przy wigilijnym stole.
Ksiądz Grzegorz Michalczyk we wstępie do przepięknie wydanego zestawu kolęd „Dzisiaj w Betlejem” (Wydawnictwo Arystoteles, Warszawa 2006) pisze, że wiele „z naszych bożonarodzeniowych śpiewów – gdy wsłuchać się w ich słowa – to rzeczywista
proklamacja Ewangelii, prawdy o Bogu, »który tak umiłował
świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne«”. I dalej mówi coś, o czym warto pa
miętać, nie zatrzymując się tylko na nastrojowych melodiach kolęd,
ale pójść dalej. A mianowicie podkreśla fakt, że najgłębszy „sens
wydarzenia betlejemskiej nocy, wyśpiewywany w kolędach, ukazuje tajemnicę Wcielenia w perspektywie Paschy, każe nam w pewnym momencie opuścić czas Jezusowego dziecięctwa, by wraz
z Panem, wchodzić w rzeczywistość obumierania i krzyża, dążąc
wraz z Nim ku zmartwychwstaniu i życiu”.
Jest to najbardziej dojrzałe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, rozgrywającą się wokół swoistego rodzaju triady ewan-
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gelicznej: Wcielenia, Krzyża i Zmartwychwstania. Zatrzymując się
tylko na dwóch pierwszych – a czasem jedynie na rzeczywistości
żłóbka – zubaża się chrześcijańską rzeczywistość zbawczą; tym
bardziej, gdy ograniczymy się tylko do przedświątecznego wystroju ulic miasta, centrów handlowych oraz innych miejsc publicznego funkcjonowania, gdzie treści religijne splatają się z najbardziej
jaskrawą i nachalną nieraz komercją.
Aby jednak nie pomniejszać świątecznego nastroju – także
w wymiarze zewnętrznych oznak przyjścia na świat małego Jezusa – cieszmy się z tych naprawdę pięknych chwil; bo życie, tak czy
inaczej, zachowa swoją codzienną reżyserię, w której nie zabraknie
różnych odmian bólu i cierpienia, na przykład: pogodzenia się ze
śmiercią bliskich nam osób, rozterek sumienia w wyborze prawdziwych wartości, doświadczanie niezrozumienia, szczególnie ze strony najbliższych, wewnętrznych zranień wywołanych niepotrzebnym słowem lub niszczącym milczeniem, bolesnych rozłamów
w wydawałoby się nierozerwalnych wspólnotach, niepokoju
o utrzymanie pracy, kłopotach rodzinnych czy wreszcie niepomyślnym wynikiem badań lekarskich. Nie może to zakłócać świątecznej
radości – a wręcz powinno utwierdzać nas w spokojnym i pogłębionym ich przeżywaniu, gdyż taka jest logika życia na co dzień
i od święta. Nie da się oddzielić jednego od drugiego. Możemy jedynie nauczyć się żyć w ich wzajemnym przenikaniu.
* * *
Odzwierciedleniem dojrzałego obrazu życia wydaje się być także treść tego świątecznego numeru „Lasek”, gdzie oprócz życzeń
i radości związanej z Bożym Narodzeniem, znajdziemy też to, co jest
naszą codziennością i poszukiwaniem najgłębszego sensu życia, nawet gdy trzeba pogodzić się ze śmiercią naszego umiłowanego księdza
biskupa Bronisława Dembowskiego. Jemu też oddajemy hołd i podziękowanie za związek ze środowiskiem Dzieła Lasek niemal od

Józef Placha – Paschalna perspektywa świąt Bożego Narodzenia

7

najwcześniejszych lat życia. W tym roku Adwent i święta Bożego
Narodzenia wspólnie będziemy przeżywać już w innej rzeczywistości – jak ufamy – w perspektywie nieba.
Życzymy naszym Czytelnikom, aby przeżywając ten piękny
i podarowany nam czas w kontekście uśmiechu małego Jezusa ze
żłóbka betlejemskiego i najpiękniejszych polskich kolęd, móc skierować swoje świąteczne myśli także ku temu, co związane z perspektywą Paschy i chrześcijańską nadzieją na radość wieczną.
Józef Placha

POŻEGNANIE ŚP. BISKUPA
bronisława dembowskiego
Biskup Bronisław Dembowski
1927–2019

U

rodził się 2 października 1927 roku w Komorowie koło
Ostrowi Mazowieckiej, jako najmłodszy spośród czworga
rodzeństwa. Kiedy miał dziesięć lat umarł mu ojciec. W 1942 r.
jego matka i jedna z sióstr zostały rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. On sam należał do Armii Krajowej.
Po Powstaniu Warszawskim wyjechał do Mościc koło Tarnowa,
gdzie zdał egzamin dojrzałości. W latach 1946–1950 studiował
filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę napisał pod kierunkiem profesora Tatarkiewicza.
Przez rok pracował w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach,
jako wychowawca chłopców.

Biskup Bronisław Dembowski 1927–2019
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W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie pełnił funkcję wikariusza
w parafii Piastów. Jesienią 1955 r. rozpoczął studia na Wydziale
Filozofii KUL. W 1961 roku uzyskał doktorat w zakresie filozofii
teoretycznej.
Od końca 1956 r. do marca 1992 r. był rektorem kościoła św.
Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie i kapelanem sióstr franciszkanek służebnic Krzyża i od 1957 r., do chwili mianowania
biskupem włocławskim, asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
W tym samym czasie współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych, którym w archidiecezji warszawskiej
kierował do roku 1975, ale później przez wszystkie lata stale
utrzymywał z osobami niewidomymi serdeczny kontakt.
Wykładał historię filozofii w ATK. W czerwcu 1969 roku
uzyskał stopień doktora habilitowanego, rok później został po-

Biskup Bronisław Dembowski na spotkaniu w Kąciku pod Wieżą
w klasztorze przy ul. Piwnej, 2016 r. 
fot s. Ludmiła Krajnik FSK
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wołany na stanowisko docenta w ATK. W tym samym roku rozpoczął wykłady z historii filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał kilkakrotnie,
zetknął się z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym, który niejako
przeszczepił do Polski.
Jednocześnie uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: w 1981
roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 roku – profesorem zwyczajnym. Od 1982 roku był dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, które w 1988 roku stało się Papieskim Wydziałem Teologicznym.
Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku przy kościele św.
Marcina zawiązał się Prymasowski Komitet Pomocy Osobom
Pozbawionym Wolności, któremu ks. Bronek dyskretnie patronował. W 1989 roku ks. Dembowski brał udział w obradach tzw.
Okrągłego Stołu jako jeden z obserwatorów strony kościelnej.
25 marca 1992 roku ks. Bronisław Dembowski został mianowany przez Jana Pawła II biskupem włocławskim. Od 26 kwietnia
2003 roku przeszedł na emeryturę.
Biskup senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski
w wieku 92 lat zmarł 16 listopada w nocy w szpitalu we Włocławku, o czym poinformował moderator kurii ks. prał. Lesław Witczak.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek i w sobotę (22–
23 listopada) we włocławskiej katedrze. Mszę świętą pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abpa Stanisława Gądeckiego celebrowali biskupi, wśród nich prymas Polski Wojciech
Polak i abp Henryk Muszyński, oraz wielka rzesza kapłanów,
którzy przybyli z całej Polski. Licznie uczestniczyli w niej wierni,
wśród nich delegacje z warszawskiej wspólnoty świętomarcińskiej i z Lasek.
W homilii arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej Marian Gołębiewski między innymi powiedział: Wierzymy, że śmierć
nie prowadzi do unicestwienia, ale ostatecznego spełnienia. Nikt
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z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem
żyjemy, żyjemy dla Pana, a jeżeli umieramy, to umieramy dla Pana.
Charakteryzując posługę ks. bp. Dembowskiego, powiedział:
Był on niezwykle wyczulony na potrzeby drugiego człowieka, ludzką biedę. (...) Kochał Polskę i pokochał Włocławek, jak wyznał
w jednym z kazań, które tutaj głosił. Był człowiekiem prostolinijnym i prawdomównym. Dziękujemy ci dzisiaj za swoje pracowite
życie poświęcone Bogu i Kościołowi. (…)
W imieniu papieża Franciszka sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolin napisał:.
Ojciec Święty dziękuje Bogu za szlachetną postawę kapłańską
i biskupią śp. Zmarłego. Wyraża uznanie za jego starania o wzrost
wiary w sercach wierzących, wdrażanie zadań nowej ewangelizacji,
za troskę o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o zachowanie
dziedzictwa duchowego i materialnego diecezji.
Podczas Mszy świętej odczytano też list premiera Mateusza
Morawieckiego przesłany na ręce ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Alojzego Meringa.
Przywołujemy dziś dorobek 66 lat kapłaństwa, w tym 27 lat
posługi biskupiej Jego Ekscelencji. Biskup Bronisław Dembowski
w swym życiu stawiał czoła dwóm totalitaryzmom – nazizmowi
i komunizmowi. Boleśnie doświadczył niszczącej siły nienawiści.
Premier dodał, że Zmarły pozostanie w pamięci wszystkich jako
osoba szczerej i głębokiej wiary, otwarta na drugiego człowieka,
zaangażowana w relacje ekumeniczne.
Biskup Bronisław Dembowski spoczął w krypcie biskupów
włocławskich w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.
Pożegnanie kończymy przesłaniem, które nam zostawił:
Chrześcijanin to człowiek nadziei.
Chrześcijanin, który naprawdę uwierzył Jezusowi Chrystusowi,
nie tylko sam jest pełen nadziei, ale promieniuje nadzieją na
swe otoczenie.

Z perspektywy zarządu
Na co dzień i od święta
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bliżający się czas świąt Bożego Narodzenia, jak co roku niesie ze sobą wiele wzruszeń i refleksji. Każdy chciałby go przeżyć w atmosferze zrozumienia i serdeczności. Koniec roku to z kolei okazja do spojrzenia wstecz. Zanim jednak nadejdą końcowe
dni 2019 roku, chciałbym podzielić się z Państwem tym, co w Laskach, i nie tylko, działo się od września.
Jak pisałem ostatnio, rok szkolny pomimo pewnych obaw
rozpoczął się bez większych problemów. Laski w pewnym sensie
żyją od września do września. Rozpoczęliśmy więc nowy rozdział
w laskowskiej rzeczywistości.
Sport jest ważny w życiu wielu osób, a dla osób niewidomych
szczególnie. Staramy się więc, aby nasi uczniowie uczestniczyli
w różnych formach aktywności. Nie inaczej było również tej jesieni. 21 września biegacze narciarscy z Technikum Masażu: Aneta Górska oraz Paweł Nowicki wystartowali w zawodach na nartorolkach „Łabowa Uphill”. Bieg ten rozgrywany jest w Beskidzie
Sądeckim i polega na przebiegnięciu na nartorolkach dystansu
7, 5 km na bardzo wymagającej trasie prowadzącej wyłącznie pod
górę.
28 września drużyna TONOS stawiła się na Akademii Wychowania Fizycznego, by wziąć udział w Międzynarodowym
Sztafetowym Biegu Erasmusa+. Zespoły startujące w sztafecie
składały się z czterech osób. Każda drużyna musiała pokonać
dystans 10 km. Grupa z Lasek była jedyną, w gronie której znaleźli się niewidomi. Warto dodać, że dochód z przedsięwzięcia
zostanie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego dla uczniów
laskowskiego Ośrodka.
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We wrześniu odbyła się również Ogólnopolska Pielgrzymka
Niewidomych, zorganizowana przez Krajowe Duszpasterstwo
Niewidomych. W bieżącym roku osoby niewidome, słabowidzące i ich przewodnicy spotkali się w Trzebnicy w Sanktuarium św.
Jadwigi Śląskiej. Były to dwa bardzo aktywne duchowo dni. Do
Trzebnicy przybyło około tysiąca osób. Hasłem przewodnim
spotkania było: „Czas to miłość”.
We wrześniu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gościliśmy grupę pracowników i młodzieży wraz z mamami z Instytutu dla Niewidomych w Palermo.
Goście z Włoch przyjechali z rewizytą. Rok temu III klasa
gimnazjum wraz z opiekunami gościła przez tydzień na Sycylii,
gdzie brała udział w programie bliźniaczych placówek. Organizatorem przyjazdu ze strony włoskiej był Pan Felice Gulotta, a wśród
uczestników obecny był też sam prezes Instytutu Pan Tommaso
Di Gesaro. Z naszej strony opiekunem grupy była pani Anna
Chojecka. Przygotowany dla gości program był bogaty. Odbywały się spotkania oficjalne i bardziej przyjacielskie przy wspólnej, włoskiej kolacji. Zaprezentowano działania edukacyjno-wychowawcze na terenie Ośrodka: pokazano szkołę podstawową,
internaty, zajęcia z hipoterapii. Przez kilka dni goście mieli okazję zwiedzać naszą stolicę. Odwiedzili też Żelazową Wolę, gdzie
wysłuchali koncertu, jeden dzień zwiedzania został przeznaczony na wycieczkę do Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego na
Majdanku, która, jak goście sami przyznali, była dla nich niezwykle emocjonalnym przeżyciem.
W październiku, podobnie jak we wszystkich polskich placówkach edukacyjnych, obchodziliśmy w Laskach Dzień Edukacji Narodowej. To nauczyciele, wychowawcy i rehabilitanci budują edukacyjną społeczność Lasek i każdego dnia wkładają
swoją energię, aby nauczać, wychowywać i rehabilitować. Ich
wkład w naszą działalność jest nieoceniony.
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Obchody rozpoczęliśmy dziękczynną Mszą św., podczas której ks. Rektor przybliżył historię Jonasza, przypominając, że każdemu Bóg daje znaki, które mogą być odczytywane w słowie
Bożym, mogą być dane przez drugiego człowieka, na przykład
przez nauczycieli. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych przygotowała przedstawienie, w którym główną rolę zagrało… jabłko!
Były anegdotki o popularnym owocu oraz piosenki.
Podczas spotkania za wieloletnią pracę, a przede wszystkim
świadectwo życia medalem Towarzystwa Pax et gaudium in Cruce wyróżnieni zostali wieloletni ofiarni laskowscy pedagodzy –
Pani Anna Pawełczak-Gedyk oraz Państwo Małgorzata i Józef Plachowie.
Również tego dnia uczniowie I klasy szkoły podstawowej
złożyli ślubowanie ucznia. Nowym uczniom życzymy powodzenia w szkole i samych najlepszych ocen!
W październiku obchodziliśmy również wiele świąt patronackich naszych placówek;
15 października odbyło się święto Szkoły Muzycznej im.
Edwina Kowalika. Obchodzimy je zwykle w dniu imienin (12–X.)
Patrona placówki – niewidomego pianisty.
Świętowaliśmy również wspomnienia św. Maksymiliana patrona Szkoły Specjalnej oraz św. Teresy – patronki Internatu
Chłopców oraz Ośrodka w Rabce. We wszystkich placówkach
odbyły się uroczystości, nie zabrakło dobrej zabawy.
Odchodząc od kronikarskiego stylu, chcę podkreślić, iż wielką radością dla całej laskowskiej społeczności była informacja
o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie
się 7 czerwca 2020 r. Ks. Wyszyński podczas wojny ukrywał się
w Kozłówce (1940–41), był w Żułowie (1941–42), a od czerwca
1942 r. do końca wojny pełnił funkcję kapelana w Ośrodku w Laskach, gdzie podczas wojny funkcjonował m.in. szpital powstańczy. Gdziekolwiek ks. Wyszyński przebywał, dla wszystkich był
najlepszym ojcem duchowym; „Podtrzymywałem na duchu

Paweł Kacprzyk – Na co dzień i od święta
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strwożonych sytuacją przyfrontowego życia głównie modlitwą
do Matki Bożej” – wspominał ks. Wyszyński.
Niestety dotarła do nas także smutna wiadomość: 16 listopada zmarł wieloletni przyjaciel Lasek – ksiądz biskup Bronisław
Dembowski, który z Laskami był związany od dzieciństwa. Następnie przez rok pracował jako wychowawca w internacie chłopców. Później zawsze chętnie przyjeżdżał do Lasek, interesował się
aktualną sytuacją, był serdecznym przyjacielem. Powierzamy Go
szczerej modlitwie.
Grudzień to czas spotkań opłatkowych. Kiedy piszę te słowa,
jest koniec listopada i podobnie jak w ubiegłych latach spodziewam się wielu przeżyć i wartościowych chwil podczas spotkań
w placówkach Towarzystwa: w Rabce Zdroju, Gdańsku Sobieszewie, Żułowie czy w samych Laskach. 17 grudnia, jak co roku,
spodziewamy się spotkania opłatkowego ze szczególnym gościem. Odwiedzi nas kardynał Kazimierz Nycz. Te coroczne spotkania są szczególne, a obecność pasterza diecezji jest dużym
wyróżnieniem i radością.
Kończąc, życzę w imieniu Zarządu Towarzystwa świąt Bożego Narodzenia spędzonych w atmosferze szczerej życzliwości,
kiedy to w blasku Gwiazdy Betlejemskiej odczuwamy wdzięczność i radość płynącą z łaski cudu narodzin nowego życia. Niech
Nowonarodzony Chrystus, przychodzący w znaku Bożej Dzieciny, zmienia optykę patrzenia na wiele spraw, udzielając łask wiary w cuda.
Życzę również, aby zbliżający się nowy rok był czasem spotykania dobrych ludzi na ścieżkach codzienności, czasem właściwych wyborów i trafnych decyzji.
Paweł Kacprzyk – prezes TONOS

Z ŻYCIA ZGROMADZENIA FSK
Aby Jezus rodził sie w naszych sercach

W

ilia Bożego Narodzenia. Życie płynie, tyle lat minęło jak
jedna chwila. Chociaż życie moje nie było puste, jednak
coraz bardziej widzę, jak jeszcze mało pełne Boga. Coraz bardziej
każdą chwilę pragnę tylko dla Niego spędzić, bo coraz bardziej
rozumiem, że każda chwila odpowiada wieczności. Jakie to szczęście, że mogę ten wieczór spędzić sama z Panem Jezusem, i jak mi
żal moich drogich, którzy, dla obowiązków rodzinnych, zmuszeni
są do spędzenia tego wieczoru wśród gwaru rozmów.
Cichutkie Dzieciątko Boże tuż przy mnie. Jemu oddaję w posiadanie te serca moich drogich, którzy nie mogą, jak ja, cieszyć się
obecnością Bożej Dzieciny. Wszyscy w domu śpią. Co za szczęście,
że sen mi nie przeszkadza i że czekać mogę Pasterki tuż przy Panu
Jezusie. Ten wieczór spędzam w towarzystwie Matki Najświętszej
i świętego Józefa. Dzieciątko Jezus pod Ich opieką spocznie w sercach
naszych. Jak żal tych, którzy nie będą mieli tego szczęścia. Nigdy dość
wdzięczności za łaskę codziennej Komunii św. Nigdy dość wdzięczności za Obecność Pana Jezusa w kaplicy na Polnej i w Laskach. Tu
obecny… żywy… prawdziwy… Ten sam, zupełnie ten sam, który żył
przed wiekami… On sam zapala serce moje miłością ku Niemu, ku
Bogu memu. On sam otwiera mi oczy i pozwala widzieć rzeczywistość swojej Obecności.
Matka Czacka, [Laski], 24 XII 1927

Kochani, kolejny raz, razem z Maryją, Józefem i pasterzami
pochylamy się nad Żłóbkiem. Jezus przychodzi do nas tak bardzo
cicho, w mrokach nocy, w ubóstwie, daleko od zgiełku świata.
Ubogi…

m. Judyta Olechowska – Aby Jezus rodził się…
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Przychodzimy do Niego i trwamy z Maryją – Tą, która uwierzyła, zaufała całkowicie Bogu i dała się prowadzić. Choć tak
wiele razy nie rozumiała, ale rozważała w sercu.
Józef – oddany Jezusowi i Maryi, ale czy rozumiał? Czy nie
było w jego sercu obaw, wątpliwości?
Jakże często i my także nie wiemy, jak, gdzie i co zrobić, którą droga iść. Tak bardzo potrzebujemy ciszy, aby usłyszeć. Pośród
codziennego zabiegania, spraw, zatrzymajmy się i na nowo zachwyćmy się tą bezgraniczną Miłością Boga do człowieka – do
każdej i każdego z nas.
Pochylmy się wspólnie nad Żłóbkiem, dziękujmy Bogu za
Jego miłość, za powołanie Dzieła, za powołanie Matki Czackiej
– jako Jego narzędzia– i za powołanie każdej i każdego z nas do
tego Dzieła. Ucieszmy się na nowo, że to sam Bóg nas zaprosił
i zawsze z nami był, jest i będzie, bo to jest Jego Dzieło i to On
nas prowadzi. Prośmy o dar jedności, pokoju i miłości – niech
Jezus uczy nas kochać i niech otwiera nasze oczy – byśmy „widzieli”.
Matka Czacka wiele razy pisała, że Tym, który nas prowadzi
jest Bóg, a Laski są Jego królestwem. Bóg sam powołał w miłosierdziu swoim to Dzieło do życia, toteż w nim wszystko powinno
oddawać cześć Trójcy Przenajświętszej. Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie jest centrum całego Dzieła, z Niego powinno
wszystko wypływać i do Niego wszystko zmierzać. Jest Królem i Ojcem, i Wodzem naszym, my powolnymi narzędziami w Jego przenajświętszych rękach. Od nas zależy, czy damy się prowadzić i doprowadzić do wiecznej szczęśliwości.
Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy serce otwiera się
na drugie serce. Łamiemy się opłatkiem, ale też łamią się w nas
różne uprzedzenia, mury, które wznosimy w codziennym życiu.
Bóg powołał nas do jedności, do wspólnoty – chciejmy być razem
i strzec dziedzictwa, które Bóg nam zostawił poprzez Matkę Elżbietę. Dziękujmy za każde dobro, współpracę, za dzielenie się
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sobą, swoim wewnętrznym bogactwem, talentami – za lata
w służbie Dziełu, za wspólną drogę, którą idziemy razem.
W imieniu wszystkich sióstr życzę, aby Jezus rodził się codziennie w naszych sercach i wypełnił je miłością, wiarą i nadzieją – abyśmy umieli rozpoznawać Go w każdym spotkanym człowieku. Niech Bóg, który przychodzi do nas w ubóstwie i pokorze,
błogosławi nam, prowadzi, obdarza pokojem i radością na każdy
dzień roku, który przed nami.
Kochani,
Modlimy się i czekamy na beatyfikację Matki Czackiej – jeśli
Bóg tak zechce – może już niedługo. Zechciejmy trwać wspólnie
na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem: niewidomi,
współpracownicy świeccy, przyjaciele i siostry – oczekując na ten
dzień. Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się we
wspólną modlitwę. Pragniemy, aby pierwsza sobota miesiąca
była dniem uwielbienia Boga za Jego Dzieło i modlitwy o łaskę
beatyfikacji czcigodnej sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej.
Trwajmy z Maryją, a ona wskaże nam drogę do Jezusa.
Serdecznie zapraszamy wszystkich: niewidomych, współpracowników świeckich i przyjaciół do włączenia się we wspólną
cichą adorację w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w każdą pierwszą
sobotę miesiąca od godz. 20.00 do 21.00.
O Jezu, Królu nasz, Ty króluj i panuj w Laskach, w tym Dziele Twoim.
Jezus, który jest zawsze ten sam, który był i jest Królem w Dziele Lasek, będzie nas uczył, jak mamy żyć w Nim i dla Niego.
Dzieło to z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby
zboczyło z tej drogi niech przestanie istnieć. Ma więc na celu oddawanie czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
Z modlitwą i w jedności serca –
m. Judyta Olechowska
wraz z siostrami franciszkankami służebnicami Krzyża

LIST
Na Boże Narodzenie
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem
(J. Mohr – Fr. Gruber)

Z

nów nadchodzi kolejne Boże Narodzenie. Pierwsze, jakie
utkwiło w mojej pamięci, to był rok 1938. Jest wczesne popołudnie. Co chwilę wybiegam przed dom, aby sprawdzić, czy
już ukazała się pierwsza gwiazdka na niebie. Rano zjadłem tylko
mały kawałek chleba, bo przed wieczerzą wigilijną powinno się
jeść tylko jeden raz. Wreszcie wymarzona gwiazdka ukazała się
i mogłem z triumfem ogłosić w domu, że czas zasiadać do stołu.
Najpierw tata pomodlił się uroczyście i rozdał opłatki każdemu
z nas., a było nas poza rodzicami: siostra Kazia, brat Józek i oczywiście ja, najmłodszy i najbardziej niecierpliwy. Składanie życzeń
zajęło sporo czasu. Już nie pamiętam, komu czego życzyłem,
wiem, że jedynie mama mocno mnie uścisnęła i prosiła, abym
był grzeczny przez cały następny rok.
Wreszcie upragniona wieczerza i przejście do pokoju, aby
zapalić świeczki na choince i przystąpić do śpiewania kolęd. Zaczęliśmy oczywiście od „Wśród nocnej ciszy”. Mieliśmy w domu
trzy śpiewniki: w książce do nabożeństwa naszej mamy i książce
ojca oraz w zeszycie z przepisanymi jeszcze przez naszą siostrę
cioteczną Władkę – pastorałkami. Były w nim kolędy wesołe:
„Biegł Wojtek bez portek po śniegu, po grudzie, śmiali się, cieszyli cha, cha, ludzie”.
Ten wieczór wigilijny miał jeszcze jedną radosną chwilę: prezenty pod choinką. Wtedy to dostałem prawdziwe organki ustne.
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Chyba nigdy nie nauczyłem się porządnie grać na nich, ale radość
była wielka. Nasz dom nie był bogaty i prezenty rzadko się w nim
zjawiały. Kulminacją tego wieczoru po krótkim śnie był udział
w pasterce.
Wieczory wigilijne w czasie okupacji nie były radosne. Często
do znanych tekstów kolędowych wplatało się nowe słowa, głoszące nadejście wolności, którą przyniesie Nowonarodzony Jezus
z betlejemskiej szopy.
Z przeszłości utkwiło w mej pamięci jeszcze jedno Boże Narodzenie: rok 1944. Od 20 listopada leżałem w szpitalu św. Trójcy w Piotrkowie Trybunalskim. Przywieziono mnie po tragicznym wypadku po wybuchu miny. Rodzice i brat w więzieniu.
Mnie ominęły tragiczne przesłuchania. Gdy do szpitala przyszli
gestapowcy, ordynator dr Tomaszewski wskazawszy na mnie
leżącego na łóżku, całego w bandażach, powiedział po niemiecku:
„On nie widzi, nie słyszy i nie może mówić”. Dano mi spokój.
W wigilię do szpitala przyjechały dwie panienki Krawczyńskie
związane z podziemiem i przywiozły mi wspaniale przygotowaną rybę. Nie było w niej ani jednej ości, ale była w tym darze
wielka miłość potwierdzająca, że choć z daleka od najbliższych,
nie jestem sam. Już miesiąc później rodzice zostali zwolnieni,
a bratu – już skazanemu na śmierć – podczas bombardowania
udało się uciec z transportu jadącego do Łodzi.
Wszystkie inne święta to już była realizacja tej pięknej idei:
„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem”. Nawet
ponure lata stalinizmu nie potrafiły zaburzyć tej szczególnej ciszy
wieczoru wigilijnego.
W naszym domu podkowiańskim wigilia nabrała jeszcze dodatkowego wymiaru.; przy stole wigilijnym zawsze zasiadał ktoś
z samotnych sąsiadów, zajmując miejsce wolne dla „zamorskiego
gościa”. I wreszcie radość śpiewania kolęd. W swoim repertuarze
mieliśmy ich ponad setkę.

Władysław Gołąb – Na Boże Narodzenie
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O roli świąt Bożego Narodzenia pięknie pisze kardynał Robert
Sarah: „Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym najłatwiej
walczyć z acedią (beztroska, duchowa tępota, zobojętnienie w dobrobycie). Kontemplując żłóbek Dzieciątka-Boga, który staje się
tak bliski, nasze serce nie może tkwić w obojętności, smutku
i zniechęceniu. Ono otwiera się, rozgrzewa. Kolędy i zwyczaje
otaczające to święto są przepojone zwykłą radością z tego, że
zostaliśmy zbawieni”.
W naszym podkowiańskim domu, składającym się z nas –
rodziców, trójki dzieci i oczywiście niani, kolędy śpiewało się
codziennie, aż do 2 lutego. Często dołączali przypadkowi lub
specjalnie zaproszeni goście.
I tak rodziła się wiara w Boga miłości, w postaci niemowlęcia
w żłóbku, które jak „ziarnko gorczycy”, wyrastało w piękne drzewo.
Wszystkim Państwu, Czytelnikom „Lasek”, życzę, aby obecne
święta przyniosły dużo radosnych wzruszeń i dowodów, że Bóg,
nawet Ten z betlejemskiego żłóbka, jest wszechmocną Miłością.
Niech „cicha noc, święta noc” prawdziwy pokój wniesie w nasze
życie i zakróluje w nim przez kolejny 2020 rok.
Przeze honorowy TOnOS
Władysław Gołąb
Laski, 2 grudnia 2019 r.

ŻEGNAJĄC JEANA VANIERA
– OJCA NAJSŁABSZYCH
Józef Placha

Prostota życia Ewangelią

W

kolebce „Arki”, w Trosly-Breuil, znajdującej się na północny wschód od Paryża, niedaleko Compiègne 16 maja 2019
roku miały miejsce uroczystości pogrzebowe związane z pożegnaniem założyciela wspólnot „L’Arche” – Jeana Vaniera, który
zmarł 7 maja br. w wieku 90 lat.
Jean Vanier był jednym z największych autorytetów moralnych naszych czasów. Papież Franciszek 8 maja wydał specjalny
komunikat, który został odczytany w radiu watykańskim 8 maja.
Oto jego treść:
Wiedziałem o chorobie Jeana Vaniera i przed tygodniem do
niego zadzwoniłem. Słuchał mnie i nie mógł prawie mówić. Chciałbym wyrazić wdzięczność za jego świadectwo. Był człowiekiem,
który potrafił odkryć moc chrześcijaństwa w tajemnicy śmierci,
krzyża i choroby. W tajemnicy tych, którzy są pogardzani, odrzuceni przez świat. Pracował na rzecz nie tylko tych ostatnich, ale
również tych, którzy zanim się narodzą, mogą zostać skazani na
śmierć. Tym poświęcił swoje życie. A zatem dziękuję Mu i dziękuję Bogu, że dał nam tego człowieka.
By podkreślić ducha ubóstwa i prostoty całego środowiska,
na pożegnanie Ojca osób najsłabszych na uroczystości pogrzebowe wybrano tę małą miejscowość, rezygnując z prestiżowych
ofert największych świątyń samego Paryża. Uważano bowiem, że
im więcej skromności w tej podniosłej chwili, tym bardziej będzie
to zgodne z duchem Jeana Vaniera; bez udziału osób z tzw. szerokiego świata, a jedynie z udziałem najbliższej rodziny, członków
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wspólnoty Trosly-Breuil i przedstawicieli niektórych wspólnot ze
świata.
Mszy świętej celebrowanej przez kilku biskupów przewodniczył metropolita Rennes abp Pierre d’Ornellas. Obecni też byli
przedstawiciele różnych wyznań religijnych, zaznaczając w ten
sposób ekumeniczny charakter całego Dzieła Jeana Vaniera.
Obecnie „Arka” funkcjonuje w blisko 40 krajach świata. Natomiast ruch „Wiary i Światła” (Foi et Lumière), który został
powołany przez J. Vaniera – wespół z Marie-Hélène Mathieu
w 1971 roku – skupia 1450 wspólnot aż w 85 krajach. W pierwszym modelu wspólnoty mieszkają pod jednym dachem – są to
osoby z niepełnosprawnością umysłową oraz ich asystenci na
zasadzie całodobowego przebywania ze sobą. Natomiast drugi
model współpracy dotyczy rodzin tych osób oraz ich przyjaciół,
którzy spotykają się regularnie co najmniej raz w miesiącu, świętując także razem przy okazji różnych uroczystości, a także organizując wspólne wakacje lub pielgrzymki.
* * *
Jean Vanier urodził się w Genewie (Szwajcaria) w roku 1928
jako piąte z kolei, i zarazem ostatnie dziecko w rodzinie Pauliny
i Georgesa Vanier. Jego ojciec był gubernatorem generalnym
Kanady. Jean jako młody człowiek wstąpił do marynarki wojennej i został oficerem. Jednak po jakimś czasie zrezygnował z kariery wojskowej i podjął studia teologiczne oraz filozoficzne
uwieńczone doktoratem. Został wykładowcą historii filozofii na
uniwersytecie w Toronto. Poszukując form realizacji swojego
życiowego powołania, w 1964 roku wyjechał do Francji, zakupił
niewielki dom w Trosly pod Paryżem i postanowił zamieszkać
razem ze swoimi upośledzonymi przyjaciółmi: najpierw z dwójką podopiecznych zakładu zamkniętego, a potem z większą grupą wciąż się rozrastającą.
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Novum jego koncepcji to przede wszystkim odejście od typu
opieki zamkniętej na rzecz całkowitego otwarcia się. Wprowadził
rodzinny model wspólnoty, gdzie przyjazna, ciepła atmosfera
zastąpiła chłód sformalizowanych form funkcjonowania tradycyjnych zakładów zamkniętych.
Na powierzchni nieco mniejszej niż nasz ośrodek w Laskach
znajduje się kilkanaście mniejszych wspólnot – foyer – wtopionych w osiedle mieszkańców Trosly-Breuil. A więc jest to też
pewna odmiana integrowania się z otaczającym ich, szerzej rozumianym środowiskiem. Nazwa „foyer” nie ogranicza się do
zewnętrznych murów poszczególnych budynków, jak np. w języku angielskim określa to słowo „house”, ale idzie w kierunku tego,
co związane z innym terminem: „home” – a więc ciepłem ogniska
domowego, czyli wewnętrznym klimatem serdecznej życzliwości
i bliskości osób.
Foyer o nazwie „la Semence”(co oznacza „nasienie”), w którym miałem zaszczyt przebywać przed 32 laty podczas wakacji,
to średniej wielkości domek piętrowy, w którym mieszkało 8 osób
dorosłych pozbawionych życiowej zaradności; niektóre niemalże
z pogranicza wegetacji, inne na wózkach, jedna osoba spożywała posiłki jako tako samodzielnie, pozostałe trzeba było karmić
łyżeczką jak niemowlęta. Było to więc foyer o najgłębszym stopniu niepełnosprawności. Inne wspólnoty były zdecydowanie bardziej samodzielne.
Mój pierwszy kontakt zaczął się od mycia korytarzy, łazienek
i ubikacji; bowiem – przynajmniej wówczas – ów model życia nie
przewidywał etatu sprzątaczki. Podobnie gdy chodziło o posiłki
– trzeba było nam, „asystentom” (od „assister” – być obecnym
przy...) oraz częściowo przez bardziej sprawne osoby, postarać się
o ich przygotowanie. W związku z powyższym należało być na
nogach od rana aż do późnych godzin wieczornych, kursując
między kuchnią, łazienką a sklepem. Ta swoistego rodzaju asystencja przy drugim, słabszym człowieku, podkreśla również
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funkcję służebną i pomocniczą w stosunku do „personnes” –
czyli osób, które są w centrum i sercem życia w „l’Arche”. Aby
jednak zregenerować swoje siły, jeden dzień w tygodniu każdy
asystent miał do swojej dyspozycji i mógł wyjeżdżać do okolicznych miejscowości.
Do bezpośredniego asystowania w takich czynnościach, jak
np. przygotowanie do snu czy karmienie, dopuszczono mnie
dopiero pod koniec mojego pobytu, tłumacząc to koniecznością
dłuższego czasu „oswajania się” z powierzonymi nam osobami.
Kiedy towarzyszyłem zupełnie unieruchomionej Marie Noël
w wieczornych czynnościach mycia i układania do snu, wyraźnie
odczułem jej wdzięczność; dyskretny uśmiech na jej twarzy oznaczał pełne zaakceptowanie mojej obecności w tej szczególnej
sytuacji.
Garry – z pochodzenia Kanadyjczyk o urodzie Shoguna –
pełnił rolę osoby odpowiedzialnej za cały dom. Kierowników –
tak jak powszechnie używa się tej terminologii – we wspólnocie
„l’Arche” nie ma; są jedynie „responsables”, a więc osoby odpowiedzialne. I chyba słusznie, bo zdarza się, że mamy niekiedy
więcej kierowników niż osób naprawdę odpowiedzialnych.
Wspomniany Garry był po prostu naszym starszym, bardziej
doświadczonym kolegą, który wiedział, czego od nas chce, i my–
to znaczy dwie Niemki: Friedrun i Maria, dwoje Francuzów:
Isabelle i Vincent oraz ja – wiedzieliśmy również, jaka jest nasza
rola.
Raz na tydzień odbywało się święto danego domu. Pojawiał
się wówczas zwykle obrus na stole, było wino, różnego rodzaju
soki, ciasto i wiele dobrego jedzenia. Dłuższe są też rozmowy przy
stole i więcej niż zwykle indywidualnych form kontaktu z „personnes”.
Są trzy rzeczy, do których przykłada się wielką wagę w budowaniu i scalaniu wspólnoty: trzeba zatroszczyć się o dobre jedzenie (szczególnie podczas wspomnianego święta domu); dobrze
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się wyspać oraz dobrze się modlić. Toteż każdego wieczoru w atmosferze wewnętrznego skupienia zbieraliśmy się wokół zapalonej świecy, czytaliśmy i rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma
Świętego, śpiewaliśmy ulubione piosenki i serdecznie żegnaliśmy
się przed udaniem na spoczynek.
Może to niektórych dziwić, ale w gruncie rzeczy to nic innego jak do końca przeczytana Ewangelia, którą zmarły w tym roku
Założyciel L’Arche” przez całe swoje długie życie realizował.
* * *
Aby przybliżyć główne założenia Jeana Vaniera, wybrałem
kilka fragmentów z jego książki pt. „Wspólnota miejscem radości
i przebaczenia”, licząc na to, że mogą być wykorzystane jako inspiracja do budowania podobnych wspólnot również w innych
miejscach; pod jednym warunkiem, że będą one zakorzenione
od początku do końca w Ewangelii.
Wspólnoty ARCHE mają specyficzne nastawienie, a mianowicie usiłujemy w nich żyć razem z osobami upośledzonymi umysłowo. Chcemy im oczywiście pomóc w rozwoju i w osiąganiu jak
największej samodzielności, ale zanim zaczniemy coś «robić dla
nich», chcemy «z nimi być» (s. 17).
Życie we wspólnocie jest cudowną przygodą. Pragnę, aby wielu
ludzi mogło przeżyć tę przygodę, która ostatecznie jest wewnętrznym
wyzwoleniem: jest wolnością kochania i bycia kochanym ( s. 18).
Zazdrość jest jedną z plag niszczących wspólnotę. Pochodzi ona
stąd, że nie znamy własnego daru albo za mało w niego wierzymy.
Gdybyśmy byli dostatecznie przekonani o naszym własnym darze,
nie zazdrościlibyśmy cudzego daru, który zawsze wydaje się piękniejszy (s. 44).
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Wspólnota stanowi miejsce, gdzie każdy z pełną swobodą może
być sobą i wypowiadać się, może z całym zaufaniem mówić o tym,
czym żyje i o czym myśli. Oczywiście, nie wszystkie wspólnoty
dochodzą do tej pełni, ale trzeba, aby do niej dążyły. Dopóki niektórzy boją się wypowiadać, boją się, że będą osądzeni albo uważani za „idiotów”, że będą odrzuceni – oznacza to, że jest jeszcze
coś do zrobienia. W sercu wspólnoty powinno się wyczuwać pełne
szacunku i czułości nastawienie słuchania ukierunkowane na znalezienie tego, co w drugim człowieku jest najpiękniejsze i najprawdziwsze.
Wypowiadać się – nie znaczy mówić jedynie o tym, co jest złe,
o swoich frustracjach, o swojej złości (czasem dobrze jest powiedzieć i o tym), ale wypowiadać się – znaczy mówić o swoich głębokich motywacjach i o tym, czym się żyje. Często stanowi to sposób
wprowadzenia w życie swego daru, aby karmić innych i pomóc im
wzrastać (s.46).
Niektóre osoby boją się zbliżyć do osób dotkniętych nieszczęściem, nie chcą się narazić na zranienie swego serca; zgodzić się
bowiem na zadanie rany, to zgodzić się na więź, na ścisły związek.
Ubogi staję wówczas pasterzem, który prowadzi. Wypowiadając
„tak” wobec ukrzyżowanych tego świata, mówimy „tak” Ukrzyżowanemu. Wypowiadając „tak” wobec Ukrzyżowanego, mówimy
„tak” ukrzyżowanym tego świata. Jezus ukrywa się w obliczu biednego. To, co czynimy dla najmniej znaczącego spośród naszych
braci – najmniejszy nawet gest miłości – robimy to dla Niego. Jezus
jest owym głodnym, spragnionym, więźniem, przybyszem, owym
nagim, chorym, umierającym. Jezus jest owym uciskanym i biednym. Żyć z Jezusem to żyć z biednym. Żyć z biednym to żyć z Jezusem. ( s. 58).
Aby wejść w ścisły związek i należeć do nowego ludu, do wspólnoty o nowych wartościach, trzeba porzucić inny lud i tych, z któ-
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rymi żyło się dotąd według innych wartości i innych norm. Trzeba
pozostawić tradycyjne wartości rodzinne, bogactwo, posiadanie,
prestiż społeczny, rewolucję, narkotyki, przestępstwa – wszystko
jedno co. Przejście od jednego ludu do drugiego może dokonać się
przez wyrwanie połączone z licznymi cierpieniami; przeważnie
wymaga to dużo czasu.. Wielu ludziom to przejście nie udaje się,
ponieważ nie chcą niczego wybierać ani z niczym zerwać. Stoją
jedną nogą po każdej stronie i żyją kompromisem, nie odnajdując
własnej tożsamości. Pozostają sami (s. 67).
Związanie się z ARCHE osób tworzących małżeństwo stanowi
wielkie bogactwo. Większość z nich nie może żyć razem z upośledzonymi, ponieważ potrzebują oni miejsca dla siebie. Rodzina
sama w sobie jest wspólnotą i nie może poświęcić siebie na rzecz
większej wspólnoty. Mimo że rodziny nie są w stanie oddać całego
czasu upośledzonym, ich obecność we wspólnocie ma swoje znaczenie. Ich miłość, ich równowaga uczuciowa, ich dzieci wnoszą
wiele wartości w życie ubogich i każdego z nas ( s. 75–76).
Wkorzenienie się we wspólnotę i przeżywanie zjednoczenia
z nią domaga się pewnych wzorców. Trzeba żyć z osobami radosnymi, które przeszły już pewne etapy, a może i doświadczenia,
i znalazły wewnętrzny spokój, którym promieniują na otoczenie.
Nie udzielają one instrukcji. Trzeba jedynie poddać się ich promieniowaniu, chcieć stać się im podobnym.
Młodzi mają zawsze oczy utkwione w ludzi starszych, którzy
od lat żyją we wspólnocie. Jeżeli zobaczą ich smutnych i zgryźliwych, prędko powiedzą: „ nie chcę być takim jak oni”. Mniej lub
bardziej wyraźnie będą skłonni sądzić, iż wspólnota produkuje
ludzi sfrustrowanych. Jeżeli natomiast zobaczą, że starsi są ze sobą
zjednoczeni, bardziej odprężeni i nie żyją w lęku, to w sposób naturalny będą ich brać za wzór ( s. 115).
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* * *
Jean Vanier wiele razy spotykał się z papieżem Janem Pawłem
II, który na niespełna rok przed swoją śmiercią podczas pielgrzymki do Lourdes latem 2004 roku poprosił go o wygłoszenie
rozważań na temat pięciu różańcowych tajemnic światła.
A kilka lat wcześniej, 19 czerwca1997 roku, Jan Paweł II wręczył mu osobiście w Watykanie międzynarodową nagrodę przyznaną przez Instytut im. Pawła VI za przyczynianie się do krzewienia kultury religijnej. Z tej okazji Papież wygłosił wówczas
znamienne słowa: Ze szczególną przyjemnością wręczam (nagrodę) osobiście panu Jeanowi Vanierowi, założycielowi wspólnot
Arki. Jest on wybitnym wyrazicielem kultury solidarności »cywilizacji miłości«, zarówno na płaszczyźnie myśli, jak i działania,
troszczącym się o integralny rozwój każdego człowieka i całego
człowieka. (…) Dziękujemy Bogu za to, że wzbudza i pozwala
wzrastać w swoim Kościele konkretnym znakom nadziei, które
ukazują, iż można urzeczywistnić w życiu codziennym, nawet
w sytuacjach często złożonych i trudnych, ewangeliczne błogosławieństwa. (…) Składając serdeczne gratulacje panu Jeanowi Vanierowi, życzę mu zarazem, aby założone przez niego dzieło – jako
całość oraz we wszystkich swoich wspólnotach – było zawsze wspomagane przez światło i moc Ducha Świętego, a dzięki temu mogło
realizować w pełni Boży zamysł, łagodząc cierpienia i zaspokajając
wielu braci i sióstr.
Jan Paweł II odszedł do Pana już niemal 15 lat temu. Natomiast Jean Vanier w maju tego roku. Pierwszy z nich został już
wyniesiony na ołtarze. Ufamy, że i charyzmatyczny Założyciel
„Arki” oraz wspólnot „Wiara i Światło” również dostąpi tego
zaszczytu i będzie mógł nadal orędować za tymi, którym całkowicie i bez reszty poświęcił niemal całe swoje życie.
Niewykluczone, że i jego rodzice: Paulina i Georges, którym
przysługuje już tytuł Sług Bożych, także będą duchowym umoc-
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nieniem na drodze orędownictwa świętych w sprawach, które
będą służyły pomnażaniu dobra na rzez innych. Wszak Georges
– oprócz różnych form społecznego i państwowego zaangażowania na rzecz potrzebujących, zwłaszcza jako gubernator generalny, z wielkim oddaniem troszczył się o dobro i rozwój swojego
kraju oraz przyczynił się do uporządkowania statusu imigrantów – także miał ogromny wpływ na utrzymanie jedności w czasach, gdy w Kanadzie narastały tendencje separatystyczne. Nic
więc dziwnego, że został uhonorowany Krzyżem Zwycięstwa –
najwyższym kanadyjskim odznaczeniem wojskowym. Georges
Vanier zmarł w 1967 roku w opinii świętości.
Z kolei matka Jeana, działając razem z mężem, angażowała
się w działalność licznych stowarzyszeń wspierających rodzinę,
a po śmierci męża, mieszkając ze swoim synem we wspólnocie
L’Arche w Trosly-Breuil, włączała się czynnie w prace związane
z niesieniem pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Była nazywana przez nich „babcią”. Zmarła w 1991 roku
także w opinii świętości.
* * *
A zatem, wspominając zmarłego w tym roku Jeana Vaniera,
nie zapominajmy o błogosławionej aurze świętości, w której wyrastał twórca „Arki”. Zachowując jego myśli i działania na rzecz
osób najsłabszych, traktujmy to jako swoistego rodzaju testament
i najpiękniejszą inspirację również dla naszej posługi osobom
niewidomym w Dziele Czcigodnej Sługi Bożej – Matki Czackiej
oraz Czcigodnego Sługi Bożego – Ojca Władysława Korniłowicza. Tutaj i teraz. Właśnie w Laskach. I w innych placówkach
naszego Towarzystwa: Sobieszewie, Rabce, Żułowie czy Niepołomicach. A wówczas, być może nastąpi to, co można nazwać:
prostotą życia Ewangelią.

z notatnika
Maciej Jakubowski

Czekać, aż przyjdzie….

Ś

wiat zdaje się płonąć (pożary w Australii, Hiszpanii, Kalifornii…) i tonąć równocześnie (Wenecja). Ludzie wychodzą na
ulice, by walczyć ze sobą (Francja, Boliwia, Hongkong, Damaszek…). Kryzys w świecie. Równocześnie kryzys w Kościele.
I walka z Kościołem na różnych frontach. Jeden Episkopat mówi
jedno, drugi drugie… a wierni są zdezorientowani – mówi kard.
Robert Sarah w czasie prezentacji swojej nowej książki [KAI,
15.11.2019]
Im noc ciemniejsza, im bardziej bolesna, tym większa potrzeba wytrwałego wołania: Panie, bądź uwielbiony i zmiłuj się
nad nami. Właśnie w takim porządku: najpierw uwielbienie,
chwała i dziękczynienie, słowo miłości i ufności, a wtedy błaganie! W sercu miasta wznoś w górę dwa ramiona uwielbienia i błagania. Każdego dnia przyzywaj nań błogosławieństwo Boże…
wzywa Księga Życia Jeruzalem [11, 130].
Ale uwielbieniem i wołaniem mogą być nie tylko słowa, może
być nimi także adoracyjna cisza przed Panem, przed Chrystusem
Eucharystią. Całkowita cisza, bez słów: Przed tabernakulum nie
trzeba żadnej retoryki. Tu najlepiej zamilknąć. Tu wystarczy być,
świadomie być. Wystarczy otworzyć się jak rola na posiew ziarna,
jak kielich kwiatu na słońce. On wie, czego mi trzeba.
[Wiesław Łyko OMI, Tabernakulum]
Człowieka adorującego Pan przenika bezgłośnie swoim światłem, przywraca pokój, rozświetla drogę; bywa, że zsyła dar łez
wewnętrznych ku oczyszczeniu, i bywa, że smutek, bez żadnej
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zewnętrznej przyczyny, zamienia się w radość. Człowiek wraca do
siebie wzmocniony, umocniony w wytrwałości i nadziei, a to jest
to, co jest nam wyjątkowo potrzebne w świecie mroku i zamętu.
Jeden ze znanych publicystów właśnie w tych dniach pisze:
W kontekście niepokojów targających Kościołem właściwą postawą
nie powinno być jałowe biadolenie, ale wytrwałość – hypomone.
To słowo pojawia się w Biblii wielokrotnie. Oznacza stałość, wierność, aktywne oczekiwanie na dobra, które są nieosiągalne ludzkimi siłami. Hypomone to postawa, w której człowiek nie opiera się
na sobie czy innych, lecz pokłada ufność w Bogu. Robi swoje i czeka w nadziei na przyjście Pana. Taką stałość daje Bóg, a jej przykładem jest Chrystus, który „przecierpiał krzyż” (Hbr 12, 2 – dosłownie: „wytrwał krzyż” – hypemeinen stauron)
[ks. Tomasz Jaklewicz GN, 46/2019]
Trwać z wiarą, w bliskości z Chrystusem, w wytrwałości i w
nadziei, i robić swoje, co kto może i ile kto może. I wytrwać krzyż,
bo jakiś krzyż przyjdzie na każdego.
* * *
Także w tych dniach (połowa listopada) znajduję informację,
która wstrząsa świadomością. Biuletyn PKWP (Pomoc Kościołowi w Potrzebie) podaje [nr 7, 2019], że według informacji i kontaktów tej wielkiej organizacji katolickiej co dwadzieścia dwie
sekundy w świecie dokonuje się cud Przeistoczenia!
Co dwadzieścia dwie sekundy?! Jest głęboki kryzys w Kościele, zgorszenia, odstępstwa i odejścia, ale Eucharystia jest niezmiennie i nieustannie sprawowana na całym okręgu Ziemi.
Jezus żyje wśród nas! I nieustannie się za nas ofiarowuje i karmi
SOBĄ tych, którzy do Niego przychodzą.
A jeżeli jest tak, że Eucharystia trwa, jest sprawowana, ale wielu ludzi przestaje ją cenić i rozumieć – odchodzą albo stają z boku,
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albo są, ale przestają wierzyć w rzeczywistą obecność Chrystusa
w Eucharystii [kard. Sarah], to równocześnie trzeba jednak odnotować tendencję jakby przeciwstawną (przeciwważącą?) – powstają liczne inicjatywy eucharystyczne i adoracyjne także w krajach
dotkniętych mocno kryzysem wiary (Narodowy Kongres Eucharystyczny „Adoremus” w Wielkiej Brytanii, wrzesień 2019; Kongres „Adoratio” w Niemczech, listopad 2019; w przygotowaniu 52
Światowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie, wrzesień 2020)
i rośnie liczba miejsc i wspólnot adoracji, w tym wspólnot adoracji
nieustannej (wieczystej). Gdy nas mniej, jednoczymy się bardziej
i skupiamy wokół Chrystusa i Jego żywej Obecności.
W Polsce wspólnot adoracji nieustannej – przy parafiach,
w zakonach, przy niektórych zakładach leczniczych i opiekuńczych – jest obecnie chyba trzydzieści kilka. Pewnie nie za wiele.
Tym bardziej cenne jest to świadectwo wiary, modlitwy i wytrwałego trwania przy Panu – hypomone.
* * *
Wielu jest też tych – w naszym kraju jest ich ciągle bardzo
wielu – którzy wybierają drogę per Mariam ad Christum. Na jesiennym spotkaniu Rady Ruchów Katolickich powiedziano nam,
że najliczniejszym obecnie stowarzyszeniem katolickim w Polsce
jest Stowarzyszenie Żywy Różaniec z liczbą członków przekraczającą dwa miliony osób. A to nie jedyne środowisko, nie jedyna wspólnota, która modli się na Różańcu i promuje modlitwę
różańcową. I tak – czy śpimy czy czuwamy – nieustanna różańcowa modlitwa wznosi się nad polską ziemią i jej mieszkańcami.
Czy chroni nas ona i uchroni od najgorszego, pomimo wszystkich
naszych grzechów i nonsensów jakie popełniamy? Taka jest wciąż
żywa wiara na tej polskiej ziemi!
* * *
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Dziś od rana na adoracji (poniedziałek 25 listopada). Jest parę
osób. Ktoś siedzi, ktoś klęczy z twarzą przy ziemi. Cisza. Gdzieś
odpływa cały świat, rzeczy ważne i mniej ważne. Jezus w Świętej
Hostii jest na ołtarzu przed nami, ale przenika każdego i każdą
z nas, którzy się tu zgromadziliśmy. „Odnawia” i umacnia w nas
swoją obecność. Przypływa fala pokoju i miłości, może nawet
jakaś łza. Trzeba starać się być prostym i małym, by bez oporu
przyjmować tę rzeczywistość. Godzina mija prawie niepostrzeżenie. Teraz trzeba iść i starać się utrzymać „przejrzystość” w ciągu całego dnia. Robić swoje, często przywoływać imię Jezusa, być
uważnym i życzliwym dla ludzi, w duchu ich błogosławić, modlić
się a nie przeklinać. Może ktoś zobaczy w naszych oczach coś,
czego sami nie dostrzeżemy? To jednak wszystko razem – trud
i specyficzna asceza. Będą upadki, a przynajmniej osłabnięcia,
zniechęcenia, rozdrażnienia. Dlatego trzeba raz po raz wracać na
adorację (i na Eucharystię oczywiście, i do konfesjonału). Ale czy
nie tak właśnie – za sprawą małych i najmniejszych, do wielkich
czynów niezdolnych – ma niepostrzeżenie trwać i rosnąć Królestwo, pośród (mimo) zamętu w świecie i niepokoju w Kościele?
Aż Pan, który jest i przychodzi co dzień, wreszcie kiedyś przyjdzie
ostatecznie.
* * *
Za chwilę Adwent, potem Boże Narodzenie. Kolejne, jak co
roku, spotkanie przy betlejemskim żłóbku. Ale to nie tylko okazja do uczuciowych, pięknych wzruszeń. Od żłóbka bije światło
i moc. Znak Tego, który jest i który nadchodzi. Zaczerpnąć tego
światła i czekać… aż przyjdzie. I wszystko uczyni nowe. Na Niego czekać – kiedykolwiek przyjdzie Jego dzień – i nie dać się
zwieźć nikomu innemu i nie ulec własnej słabości i zniechęceniu.
Trzeba to sobie powtarzać.
Listopad 2019

ROZWAŻANIA
ks. Edward Engelbrecht
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią
(Mt 5,7)

Serdeczne współczucie – „nie zostawaj mamą”

24

maja 1937 roku siostra zakonna, siostra Teresa (Agnes
Bojaxhin) miała złożyć wieczyste śluby zakonne (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) w swoim zakonie w Indiach. Od
chwili złożenia ślubów wieczystych będzie nazywana „matką”,
a nie „siostrą”.
Krótko przed tą uroczystością przyszedł do niej ze slumsów
z okolic Kalkuty, zapłakany chłopiec i prosił s. Teresę: „Nie zostawaj mamą”. Zaniepokojona s. Teresa zapytała go, o co chodzi,
czym się tak niepokoi, dlaczego płacze, a on wyszeptał: „Nie
zostawaj mamą”. Po usłyszeniu słowa „matka” sądził bowiem, że
siostra Teresa opuści dzieci ze slumsów, ponieważ zostanie mamą
i będzie musiała zająć się swoimi dziećmi.
Chłopiec ten uspokoił się, kiedy usłyszał z ust siostry Teresy
zapewnienie: „Byłam i nadal będę waszą »mamą«”.
„Błogosławieni miłosierni…”
To najlepsza cząstka uczniów Pana Jezusa, to „sól ziemi” i „światłość świata” (por Mt 5,13–14). Oni zdolni są do serdecznego
współczucia dla opuszczonych, samotnych, chorych i umierających. Oby pośród nas takich ludzi, zwłaszcza chrześcijan, było
jak najwięcej!
Ten biedny, indyjski chłopiec, obserwując życie i dobroć siostry Teresy, w sposób prosty, a zarazem piękny odsłonił nam
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niezwykłą wartość w Kościele życia zakonnego, opartego na
trzech ślubach miłości: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Przez te śluby osoby, które je przyjmują i realizują, stają się
niejako „matkami duchowymi”. Najwięcej o nich mogą powiedzieć
ci, którzy często nie wiedzą, jak wyglądała ich rodzona matka.
Pan Jezus tym bohaterskim „matkom” przyrzeka: „Oni dostąpią miłosierdzia (Mt 5, 7), „oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).
Kiedy mówimy o serdecznym współczuciu, czyli o miłosierdziu, nie możemy zapomnieć o Miłosiernym Panu Jezusie. To On
współczuje grzesznemu człowiekowi, otwartemu na zbawienie,
On wysłużył przez Wcielenie, mękę i śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie, przebaczenie grzechów oraz dar nieba.
Dzięki temu życie ludzkie rozkwitło na nowo: „Ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało…co Bóg przygotował tym, którzy
Go miłują” (1 Kor 2,9).
Wiele wieków wcześniej, jeszcze przed Wcieleniem Syna Bożego, psalmista w swojej wizji dostrzegł Miłosiernego Boga, który ofiarował człowiekowi niezwykły skarb: człowieczeństwo!
Jest ono tak wspaniałe, że prawie dorównuje bytom anioła.
Dlatego mówi: „O Boże, nasz Boże, jak przedziwne jest imię
Twoje na całej ziemi” (Ps. 8).
Jakie to piękne, po odkryciu miłosiernego Boga powiedzieć:
dziękuję Ci za ofiarowane łaski. Trzeba tu też wspomnieć, że
jeszcze obficiej Bóg „rozlał” dary nieba-łaski, w Nowym Testamencie.
Bóg – Człowiek, Jezus Chrystus, „miłosierny Samarytanin”
miał i nadal ma wielu naśladowców niosących pomoc tym, którzy
jej potrzebują. Jest ich na świecie dużo! To oni, poświęcając się dla
bliźnich, otrzymują od Boga łaskę patrzenia na człowieka oczyma
Jezusa; kochania Jego Sercem; myślenia Jego umysłem. Oni stają
się „drugim Chrystusem” („Alter Christus”). I tak na świecie jest
„jaśniej”, mniej łez i bólu, mniej wojen, a więcej pokoju.
O, jakże potrzebni i błogosławieni są miłosierni!

KONFERENCJE W LASKACH
ks. Tomasz Bek

Odkrywać Boży dar miłości

Ś

więtość jest darem, który kształtuje się w trakcie człowieczej
wędrówki przez życie. A skoro ziemska codzienność nie jest
w pełni odnowiona i przemieniona Bożą łaską, to pojawiają się
w niej również ślady błędów i zafałszowań, podobnie jak w przypowieści o chwaście i pszenicy, które miały wzrastać obok siebie
(Mt 13,24–30). Łaska Boża jednak – wskazywał o. Korniłowicz –
„...od strony Boga jest niezniszczalna i jeżeli człowiek sam się nie
sprzeniewierzył, to ona będzie w nim rosła i przygotowuje go do
chwały wiecznej, która jest ostatecznym celem naszego życia”.
Pośród licznych zagrożeń na szlaku do osiągnięcia wielkości
według miary daru Chrystusowego napotkać można dwóch subtelnych nieprzyjaciół. Są nimi gnostycyzm i pelagianizm: dwa
zafałszowania świętości, które wielu ludzi mogą sprowadzić na
manowce – dwie herezje, które powstały w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa, ale wciąż są alarmująco aktualne.
W tych propozycjach wyraża się niewłaściwe postawienie
człowieka wobec perspektywy całej rzeczywistości: zarówno bowiem indywidualizm neopelagiański, jak i neognostycka pogarda dla ciała zniekształcają wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa.
Te dwie formy doktrynalnej lub dyscyplinarnej pewności
siebie powodują, że zamiast ewangelizowania pojawia się analiza
i krytyka innych, a zamiast ułatwiania dostępu do łaski – traci się
energię na kontrole. Warte podkreślenia jest, że w żadnym z tych
przypadków nie ma prawdziwego zainteresowania ani Chrystu-
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sem, ani innymi ludźmi. A przecież przykazanie miłości jest
dwuczłonowe: miłość Boga i bliźniego.
Gnostycyzm zakłada wiarę zamkniętą w subiektywizmie; liczy się wyłącznie określone doświadczenie albo zbiór idei czy
informacji, które mają przynieść otuchę i oświecenie. W tej sytuacji człowiek zostaje niejako skazany na swój własny rozum lub
uczucia – a przecież ludzki rozum może pobłądzić, o czym przypomina chociażby scena upadku pierwszych rodziców (Rdz 3).
W historii Kościoła bardzo jasno ukazano, że miarą doskonałości osób jest stopień ich miłości, a nie ilość zgromadzonych
informacji. Przypominał o tym sam Jezus w przypowieści o Sądzie Ostatecznym, gdy wskazał: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25, 40b); mówił św. Jan od Krzyża w słowach: Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości; pamiętała o tym Matka
Elżbieta, wskazując, że „życie człowieka żyjącego z wiary, choć na
pozór często szare i nudne, jest w rzeczywistości pełnym treści
i światła. W swoich obowiązkach widzi on wyraz woli Bożej i dlatego stara się je spełnić dokładnie z miłości ku Niemu”. (Dyrektorium, 23 II 1928 r.).
Gnostycy jednak wprowadzają w tej kwestii pewien zamęt
i osądzają innych, zaczynając od zweryfikowania, czy te osoby są
w stanie zrozumieć głębię pewnych doktryn. Wyobrażają sobie
umysł bez wcielenia, niezdolny do dotknięcia cierpiącego ciała
Chrystusa w drugim człowieku, usztywniony w encyklopedii
abstrakcji. I co ciekawe, kiedy odcieleśniają tajemnicę, wolą Boga
bez Chrystusa, Chrystusa bez Kościoła, Kościół bez ludu.
W ostatecznym rozrachunku mamy tu do czynienia z zarozumiałą powierzchownością: dużo ruchu na powierzchni umysłu,
bez poruszenia głębi. A przecież Asyski Patriarcha wskazywał św.
Antoniemu z Padwy: „Podoba mi się to, że wykładasz świętą
teologię braciom, byle byś tylko nie gasił podczas tego studium
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ducha modlitwy i pobożności”. Rozpoznał on pokusę przekształcenia chrześcijańskiego doświadczenia w zbiór intelektualnych
spekulacji, które oddalają od świeżości Ewangelii. Św. Bonawentura natomiast ostrzegał, że prawdziwa mądrość chrześcijańska
nie powinna być oddzielana od miłosierdzia względem bliźniego.
Największa mądrość bowiem „...jaka może istnieć, polega na tym,
aby owocnie dawać to, co ktoś posiada do dania, to co zostało mu
dane właśnie po to, aby rozdawał” (De septem donis, 9,15). Istnieje zatem taka aktywność, która w zjednoczeniu z kontemplacją nie stanowi dla niej przeszkody, ale wręcz ułatwia ją – jako
uczynki miłosierdzia i pobożności.
Bądźmy zatem uważni. Cechą charakterystyczną gnostyków
jest również przekonanie, że dzięki swoim wyjaśnieniom mogą
uczynić doskonale zrozumiałą całą wiarę i całą Ewangelię. Absolutyzują swe teorie i zmuszają innych, by podporządkowali się
rozumowaniu, którym oni się posługują. Czym innym jest przecież zdrowe i pokorne wykorzystywanie rozumu do refleksji nad
nauczaniem teologicznym i moralnym Ewangelii, a czym innym
próba zredukowania nauczania Jezusa do zimnej i surowej logiki, która dąży do panowania nad wszystkim.
Gnostycyzm jest jedną z najgorszych ideologii, ponieważ wywyższając wiedzę lub doświadczenie, uważa swoją szczególną
wizję rzeczywistości za doskonałą. A przecież nasz sposób rozumienia nie upoważnia nas do sprawowania ścisłego nadzoru nad
życiem innych. W Kościele przecież współistnieją różne sposoby
interpretacji licznych aspektów doktryny i życia chrześcijańskiego, które pomagają wyrazić niezwykle bogaty skarb Słowa.
W istocie bowiem nasze rozumienie i wyrażanie doktryny nie
jest systemem zamkniętym, pozbawionym dynamiki zdolnej do
rodzenia pytań, wątpliwości, dyskusji. Jest czymś otwartym na
usłyszenie tego, „...co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 7a).
Różne są bowiem „dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są
rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania,
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lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1Kor
12,4–6). Idea Mistycznego Ciała zatem – jak wskazywał o. Korniłowicz – nie wyklucza różnic między ludźmi; jednak w tej
wielości ważna okazuje się być „...jedność części organicznie ze
sobą związanych, jeden Duch ożywiający cały organizm, wewnętrzna spoistość mas złączonych prawem wzajemnej miłości,
czujących się jednym w Jezusie Chrystusie...”.
Jak nietrudno zauważyć, gnostycyzm tworzy nierzeczywisty
obraz człowieka, ponieważ przypisuje mu zdolności, których nie
posiada. A przecież to nie człowiek jest wszechwiedzący. To Pan
Bóg ma pełną wiedzę i nieskończenie nas przerasta. Jeśli więc
ktoś chce, aby wszystko było jasne i pewne, usiłuje zapanować
nad transcendencją Wszechmocnego. Pan Bóg przecież pozostaje dla nas tajemnicą, mimo że wprowadza w swoje misterium.
Pan Jezus objawia nam najskrytsze, najtajniejsze rzeczy „...w
sposób tak prosty, tak zrozumiały dla każdego dziecka, że jednocześnie podzielamy tę prostotę, w której ujmuje prawdy najwyższe, najbardziej tajemne i podziwiamy zarazem głębię tych tajemnic” – mówił o. Korniłowicz – jednak to nie my decydujemy o tym,
w jakich okolicznościach możemy Go spotkać. Nie należy także
określać, gdzie Boga nie ma, ponieważ On jest tajemniczo obecny w życiu każdej osoby – nawet tej zniszczonej przez wady
lub uzależnienia.
Gnostycyzm miał swoje miejsce w historii myśli ludzkiej i jak
widzimy, w przeobrażony sposób może pojawiać się również
obecnie. Jednak niektórzy zaczęli dostrzegać, że to nie wiedza
czyni ludzi lepszymi lub świętymi, ale życie, jakie prowadzą. Jeśli
czynię dobro, to moje życie staje się lepsze. A jeśli moje życie
staje się lepsze, to przede mną już tylko świętość. Niby wszystko
się zgadza, jednak jest w tym ukryta pułapka.
To przekonanie nie było nowością wobec gnostycyzmu. Było
raczej subtelnym pogorszeniem wcześniejszych sądów i w efekcie
błąd gnostyków nie został przezwyciężony, lecz przekształcony.
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Stało się tak, ponieważ władzę, jaką gnostycy przypisywali inteligencji, niektórzy zaczęli przypisywać ludzkiej woli, osobistemu
wysiłkowi. W ten sposób wyłonili się pelagianie i semipelagianie.
To już nie inteligencja zajmowała miejsce tajemnicy i łaski, ale
wola. A przecież wybranie nie zależy „...od tego, kto go chce lub
o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie”
(por. Rz 9, 16). Wszystko jest łaską i bez Boga – jak wskazuje o.
Korniłowicz „...bylibyśmy nędzarzami, tak jak nędzarzem jest
bez Boga i najwspanialszy nawet Anioł, jeśliby on (...) nie otrzymał wszystkiego od Boga”.
Osoby odpowiadające mentalności pelagiańskiej lub semipelagiańskiej, choć mówią o Bożej łasce, to jednak liczą tak naprawdę na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, twierdząc, że
zachowują określone normy. Ponadto, mogą uważać, że są niewzruszenie wierne pewnemu katolickiemu stylowi czasów minionych. A przecież „Duch tchnie, kędy chce”. To On jest Bogiem,
a nie człowiek – to On ma prawdziwą moc, a nie istota ludzka,
która będąc misteryjnie utkana, jest niewyobrażalnie krucha.
Trzeba zatem bardzo uważać na ludzi mocnych we własnych
oczach. Gdy bowiem ktoś z nich zwraca się do człowieka słabego
i mówi mu, że z łaską Bożą wszystko jest możliwe, w istocie przekazuje ideę, że wszystkiego można dokonać za pomocą ludzkiej
woli, tak jakby była ona czymś czystym, doskonałym, wszechmocnym, do czego dołącza się łaska. Usiłuje się wówczas pomijać
fakt, że nie wszyscy mogą wszystko uczynić i że w tym życiu
ludzkie słabości nie są całkowicie i raz na zawsze uzdrowione
przez łaskę. Łaska działa w konkretnym czasie i zazwyczaj ogarnia nas i przemienia stopniowo. Ona nie przekreśla natury, ale
działa w oparciu o nią – bierze ją pod uwagę i „krok po kroku”,
dzień po dniu, pozwala wzrastać dla Bożej chwały, ku świętości.
Matka Elżbieta wskazywała: „Znam moją słabość i wiem, że
jeżeli mi Pan Jezus nie da łaski potrzebnej, to nic cierpieć nie będę
umiała. Dziś rano miałam moment, w którym sobie zdawałam
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sprawę, że razem z Panem Jezusem w Ogrojcu widzę nadchodzące męki. Zaczęłam płakać. Antek był w pokoju. Pocałowałam go
w głowę, by ukryć, że płaczę, jednak to spostrzegł. Nie powiedziałam mu, dlaczego płaczę. Chcę tylko spełnienia woli Bożej.
Rozumiem, że nic cierpieć nie potrafię bez pomocy Bożej. Toteż
o tę pomoc ciągle proszę” (Notatki, 4.03.1928 r.).
Pamiętajmy! Nie jesteśmy jeszcze w Niebie, gdzie każda łza
zostanie otarta z naszych oczu, ale na ziemi, gdzie dobro i zło,
zdrowie i cierpienie, radość i smutek – wzajemnie sąsiadują.
Warto więc wołać do Boga, aby użyczył nam pogody ducha,
abyśmy godzili się z tym, czego nie możemy zmienić, odwagi,
abyśmy zmieniali to, co możemy zmienić i mądrości, abyśmy
odróżniali jedno od drugiego. Jeśli bowiem nie uznamy naszej
konkretnej i ograniczonej rzeczywistości, to również możemy nie
dostrzec realnych i możliwych kroków, których oczekuje od nas
Pan Bóg.
Kościół wielokrotnie nauczał, że nie jesteśmy usprawiedliwieni przez nasze uczynki lub nasze wysiłki, chociaż one są bardzo
ważne dla naszego życia. Jesteśmy usprawiedliwieni przez łaskę
Pana, który podejmuje inicjatywę. To łaska jest pierwsza, a my
na nią odpowiadamy, przyjmując ją i rozwijając albo odrzucając.
To Bóg jest w nas „...sprawcą i chcenia, i działania zgodnie
z [Jego] wolą” (Flp 2,13).
Dar łaski przerasta zdolności rozumu i siły ludzkiej woli oraz
każdego stworzenia. W ściśle prawnym znaczeniu zatem, nie
istnieje ze strony człowieka współmierna zasługa względem Boga.
Nierówność bowiem między Nim a nami jest niezmierna. Przyjaźń Boga ukazana w Jezusie Chrystusie przerasta nas i nie może
zostać kupiona przez nasze uczynki. Może być ona jedynie darem
Bożej inicjatywy miłości, podobnie jak każda inna sprawa i przestrzeń naszego życia – wszystko jest dobrem, jeżeli szuka się jedynie woli Bożej; wszak „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).
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Święci unikają pokładania ufności w swoich czynach, gdyż
mają świadomość, że wobec Boga stają z pustymi rękoma. Któregoś dnia matka Agnieszka powiedziała do św. Teresy z Lisieux:
„Niestety, przy śmierci nic nie będę miała Bogu do ofiarowania,
mam puste ręce! Bardzo mnie to smuci”. Teresa zaś odpowiedziała na to: „Gdybym nawet dokonała wszystkich dzieł świętego
Pawła, to i tak bym się uważała za sługę nieużytecznego. Ale to
właśnie jest dla mnie powodem do radości, gdyż nie mając nic,
otrzymam od Boga wszystko”. A kiedy „...pojawię się przed Oblubieńcem, będę mogła Mu okazać jedynie swoje pragnienia...”.
Warto uznać z radością, że nasza rzeczywistość jest owocem
daru i zaakceptować także naszą wolność jako łaskę. „Pan Jezus –
pisała Matka Elżbieta – chce wlać do każdej duszy pełnię miłości
swojej. Czemu odwracamy się od Niego, szukamy siebie i przez
to samo zamykamy swoją duszę na te dary Boże? Szukajmy tylko
Pana Jezusa, kochajmy tylko Jego, a wówczas rozumieć będziemy,
gdzie nasze miejsce, i drogę naszą znajdziemy” (Dyrektorium,
2.02.1929 r.).
Jedynie, kiedy wyjdziemy z daru Bożego, możemy współpracować przez nasze wysiłki, aby pozwolić coraz bardziej przekształcać Bogu nasze człowieczeństwo. Chrześcijanie, którzy
starają się podążać drogą polegającą nie na dostrzeżeniu i przyjęciu łaski, ale na usprawiedliwieniu w oparciu o własne siły, na
kulcie ludzkiej woli i własnych zdolności, pozbawiają się prawdziwej miłości. Poświęcają swój czas i energię na przesadną dbałość o sprawy, które nie zaspokoją najgłębszych pragnień. A przecież warto pozwolić, by człowieka prowadził Duch Święty
i dzięki temu odkryć prostotę i wielkie bogactwo Ewangelii.

ZOBACZYĆ WIĘCEJ
ks. Piotr Buczkowski

Barwy ciemności
Trzeba drugiemu człowiekowi
Oddać oliwę do lampy
Aby miał światło od naszego jaśniejsze
(Maksymilian Bart-Kozłowski
„Słowa jak gołębie”)

N

Wiele światów i jedna ziemia

ie jest łatwo Oddać oliwę do lampy drugiemu człowiekowi,
by odnalazł się w otaczającym świecie, tym bardziej, że
osoby z dysfunkcją wzroku inaczej odbierają tę rzeczywistość.
Mój świat to świat światła, obrazów, kolorów; dla moich podopiecznych są ważniejsze słowa, dźwięki, muzyka, dotyk.
Od dwudziestu lat próbuję poznać, zrozumieć i odnaleźć
wspólne ścieżki, którymi wędrujemy przez życie. Występuje wiele różnic między moim światem a ich wieloma różnymi światami.
Trzymając w ręku aparat fotograficzny, widzę oczami wyobraźni konkretny obraz – pełen emocji – uwięziony na papierze
fotograficznym. Dla moich niewidomych uczniów fotografia to
tylko bezwartościowa kartka. Dla nich ważne są słowo, dźwięk,
muzyka. Niektórzy potrafią w muzyce od razu określić tonację
i poprawnie zanucić melodię. Niestety, ja nie potrafię tego uczynić. Słyszę tylko, że ktoś śpiewa i nic więcej.
W tym innym i trudnym dla mnie świecie ciągle czuję się
niezdarnie – jak słoń poruszający się w składzie porcelany. Próbuję namalować słowem uwięzione na papierze fotograficznym
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obrazy wypełnione pięknym światłem, kolorami i emocjami. Jest
to trudne zadanie. Próbuję też odkrywać różne realia ich życia
i konfrontować z moimi doświadczeniami.
Odczucie ciemności
Jaka jest barwa ciemności? Na pewno nie jest to kolor czarny.
Jest ciemna, pulsująca, aksamitna, przenikliwa jak mgła z wirującymi plamkami – tak jak na starych ekranach telewizyjnych.
Takie subiektywne odczucie miałem, wchodząc do pomieszczenia idealnie zaciemnionego, by zwiedzić niewidzialną wystawę
w Warszawie. Po chwili mocno tego doświadczyłem – jakbym
stał na jakiejś platformie bez barier. Wydawało mi się, że za chwilę spadnę w nieokreśloną otchłań bez dna. Pojawiły się też dziwne zawroty głowy.
W pewnym momencie usłyszałem spokojny głos przewodnika
mówiącego: Należy kierować się w lewo, gdzie znajduje się ściana.
Ta nieokreślona otchłań zaczęła nabierać przyjaznej przestrzeni
i zawroty głowy powoli ustały. Głos przewodnika, którego można
było dokładnie umiejscowić w przestrzeni, stał się takim malutkim
światełkiem pomocnym w odnalezieniu się w tym miejscu. Oczywiście z wrażenia zapomniałem o zasadach asekuracji i – dochodząc do ściany – nagle na twarzy poczułem, jak powietrze swoją
niewidzialną dłonią powstrzymało mnie przed następnym krokiem. Wyciągnąłem rękę do przodu i odkryłem, że stoję bardzo
blisko przeszkody. Dochodzę do wniosku, że człowiek odbiera
przestrzeń wieloma zmysłami. Jednak nie radzę nikomu próbować
tej metody, ponieważ może się to zakończyć boleśnie.
Później ruszyłem wzdłuż tej ściany i odkryłem stolik z telewizorem, półkę pełną książek i inne przedmioty wyposażenia
mieszkania. Z perspektywy czasu mam wrażenie, że to wnętrze
widziałem fizycznie oczami, oczywiście nie było to możliwe ze
względu na panującą w tym miejscu ciemność.
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Opisana sytuacja jest tylko moim subiektywnym odczuciem
nabytym w wyniku doświadczenia zwiedzania tej wystawy. Obrazuje jednak w niedoskonały sposób świat ludzi niewidomych
bez poczucia światła.
Światełko nadziei
Kolejnym doświadczeniem był obiad w ciemności. Kelnerami
były osoby z dysfunkcją wzroku. Fachowo podprowadzili na
miejsca przy stole. Rozejrzałem się po tym lokalu i wydawało mi
się, że panuje tu idealna ciemność. Po jakiejś chwili zauważyłem,
że po mojej lewej stronie, w ciemnej kotarze zasłaniającej pewnie
okno była malutka dziurka, przez którą delikatnie przenikał promyk słonecznego światła. Pozwoliło mi to na określeniu wielkości sali, w której przebywałem. Obsługujący kelner nieco się zdziwił i stwierdził, że musiałem wcześniej widzieć to pomieszczenie,
gdy było zapalone światło.
Osoby z dysfunkcją wzroku, mające jakieś poczucie światła,
niekiedy mówią: Nie jest jeszcze tak źle, gdy widzi się światło. Jest
jeszcze nadzieja, chociaż niekiedy bywają bardzo trudne sytuacje.
Obserwując uczniów w mojej szkole, mam wrażenie, że ci, którzy
mają poczucie światła, są jakby odważniejsi i bardziej ciekawi świata, niż ci bez poczucia światła. Oczywiście, na to mają też wpływ
inne czynniki, takie jak: temperament, charakter danej osoby, różne pozytywne i negatywne doświadczenia życiowe oraz to, czy ktoś
nie widzi od urodzenia, czy i w jakim wieku tracił wzrok, ogólny
stan zdrowia oraz wiele innych złożonych czynników.
Posiłek
Spożycie obiadu w ciemnościach nie sprawiło większej trudności. Jednak musiałem się mocno koncentrować, by nie było
niespodzianek. Kelnerzy ostrzegli, że mogą wystąpić trudności
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w posługiwaniu się sztućcami, dlatego zostały przygotowane
specjalne ręczniki. Przy okazji odkryłem, że nóż może pełnić
podwójną rolę. Służyć do krojenia i jako „mikro” biała laska do
identyfikacji tego, co znajduje się na talerzu. Potrawy, które nam
podano, były raczej proste do spożycia – ziemniaki, jakiś kotlet
i surówka. Bywają jednak i takie, które sprawiają dużo trudności dla osób z dysfunkcją wzroku – na przykład ryby, które mają
ości, jakieś kawałki mięsa, które należy obrać z kości. Podczas
tego doświadczenia miałem wrażenie, że dokładnie widziałem,
co znajdowało się na talerzu. Oczywiście, to było tylko złudzenie.
Kiedyś miałem wykład dla młodzieży klasy ósmej, którą przygotowałem do spotkania z ich rówieśnikami z dysfunkcją wzroku. Na zakończenie tych zajęć zaproponowałem włożenie gogli
i postawiłem przed każdym zamknięty pojemnik z jogurtem
i łyżeczkę. Okazało się, że tylko niektórym udało się otworzyć to
opakowanie i zjeść zawartość. Po spotkaniu wszyscy rozeszli się
do swoich domów w milczeniu – ku wielkiemu zdziwieniu organizatorów spotkania. Po jakimś czasie, gdy przyjechałem z moimi
niewidomymi uczniami, miejscowa młodzież stwierdziła, że to
zadanie z jogurtem było bardzo trudne, wręcz niemożliwe do
wypełnienia. Moi uczniowie stwierdzili: Głód powoduje, że człowiek je, nie myśląc, czy ten posiłek się widzi, czy nie.
Doświadczenie ciemni fotograficznej
Można zadać pytanie, co ma wspólnego ciemnia fotograficzna z osobami z dysfunkcją wzroku. Przygotowanie kliszy fotograficznej do wywołania wymaga idealnej ciemności i porządku
na stanowisku pracy. Do tego jest konieczna umiejętność pracy
bezwzrokowej, by materiał fotograficzny bezpiecznie wyjąć ze
specjalnych kaset i umieścić poprawnie w pojemniku do wywoływania filmów. Temu procesowi zawsze towarzyszył dreszczyk
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emocji – ile ze zrobionych zdjęć będzie można później przelać
na papier. Obecnie technika fotograficzna poszła tak daleko, że
efekt pracy można ujrzeć od razu na specjalnym ekranie.
Dla osoby z dysfunkcją wzroku utrzymanie porządku pozwala na szybkie i samodzielne odnalezienie potrzebnych rzeczy, jak
również wykonanie różnych – nawet skomplikowanych prac.
Myślę, że takiej umiejętności powinien nauczyć się każdy. Ile
można by zaoszczędzić niepotrzebnie traconego czasu…
Zdejmij kapelusz…
Przy wejściu do naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
jest umieszczony baner z hasłem: Ja nie widzę ciebie, ty zobacz
mnie. Jest to szczególna prośba uczniów z dysfunkcją wzroku,
którzy nie są w stanie mnie dojrzeć, gdy przechodzę szkolnym
korytarzem. Muszę pierwszy się odezwać. Zauważam wtedy na
ich twarzach pojawiającą się radość. Zaczynają opowiadać
o swoich radościach i zmartwieniach. Oni nie chcą litości.
Moim zadaniem jest poznanie tych innych światów i ich zaakceptowanie.
Doświadczenie ciemności, które opisałem, pozwala lepiej
zrozumieć, w jaki sposób odbierają świat osoby pozbawione
poczucia światła. Oczywiście te doświadczenia i obserwacje są
tylko moimi subiektywnymi odczuciami i można je podważyć.
Mogą jednak pomóc w kontakcie z człowiekiem z dysfunkcją
wzroku i odkryć jego świat. Te przemyślenia i doświadczenia
pomagają w przełamaniu wewnętrznego lęku, który może się
pojawić, gdy ścieżka mojego życia zaczyna krzyżować się ze
ścieżkami osób z dysfunkcją wzroku. Muszę mieć świadomość,
że życie każdego człowieka ma ogromną wartość i jest jedyne,
niepowtarzalne, niezależnie od tego, czy ktoś jest profesorem,
czy osobą z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Idąc do tych ludzi, nie idę jak do biednych, pokrzywdzonych przez los, ale jak

ks. Piotr Buczkowski – Barwy ciemności

49

do człowieka mającego swoją ogromną godność osobistą, którą
należy uszanować. Każdy człowiek ma jakieś ważne zadanie do
wypełnienia w swoim jedynym i niepowtarzalnym życiu tu
na ziemi.
Odkrywam, że warto drugiemu człowiekowi oddać oliwę do
lampy, aby miał światło od naszego jaśniejsze, i zauważam, że tej
oliwy mam nadal pod dostatkiem…

Tego Aniołka otrzymałem od niewidomej dziewczynki, która ukończyła szkołę podstawową w Bydgoszczy, a później przeniosła się do
Lasek. Zdjęcie zrobione przy słabym świetle dziennym, które powoduje, że martwe gipsowe oczy aniołka są pełne życia.
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Słowo też może być światełkiem nadziei, tak jak tomik poezji Adama
Mickiewicza z 1897 r. znaleziony przez moją Mamę, kiedy była w niewoli niemieckiej. Mama przez prawie pięć lat nauczyła się na pamięć
wszystkich utworów z tego tomiku. Był to jedyny kontakt z językiem
ojczystym. Wielokrotnie opowiadała ona historię tej książki i zawsze
narzekała, że jej nie słucham. Jej marzeniem było, bym opowiedział
tę historię dzieciom, które uczę. I tak się stało. Koło teatralne w Ośrodku w Bydgoszczy przygotowało scenariusz i wystawiło przedstawienie
osnute na tym wydarzeniu.
Jedynym źródłem światła na tym zdjęciu jest zapalona świeca.

ks. Piotr Buczkowski

Zagubiony warkoczyk

D

o artykułu „Tajemnica warkoczyka” („Laski” nr. 4, 2019)
dołączyłem zdjęcie małej Oliwki, która prezentowała z dumą
swój warkoczyk. Niestety, fotografia zagubiła się w ogromnym
redakcyjnym komputerze. Moi uczniowie z dysfunkcją wzroku
skomentowali ten fakt: To tylko jakiś plik. I tak nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się znajduje. Mają rację… I dobrze, że mała
Oliwia nie zagubiła się i jest razem z kochającymi rodzicami
i młodszą siostrą. Po tym wydarzeniu pomyślałem sobie, że jednak należy odnaleźć zagubiony piękny warkoczyk.

Warkoczyk Oliwki –
a jednak się odnalazł!
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Z pielgrzymki do Fatimy zorganizowanej przez Krajowe
Duszpasterstwo Niewidomych przywiozłem niezwykłą pamiątkę.
Jest to przepiękna rzeźba Świętej Rodziny ukazana jako zamkniętą całość. W tym dziele odkrywam ogromne piękno i symboliczną głębię. Wszystkie przedstawione postacie stanowią jedność
– tak jak w dobrze zaplecionym warkoczyku.
W zeszłym roku wraz z młodzieżą uczestniczyłem w audycji
radiowej. Bez wcześniejszego przygotowania dałem tę rzeźbę
niewidomej uczennicy, by ją opisała na antenie. Mówiła:
– Oglądam jakiś posąg. Jest taka muszla. Na górze znajduje się
głowa. Wydaje mi się, że jest to głowa Maryi. W środku… Chyba
wiem, o co chodzi. W środku jest chyba serce i dłoń. Tu chodzi o Pana
Jezusa – prawda? Czy dobrze to sobie wyobraziłam, czy nie do
końca?
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– Popatrz dokładnie na głowę na samej górze Czy coś wyczuwasz pod palcami?
– Ta główka u góry to chyba Józef? Tak. Skoro to św. Józef, to
chyba trochę coś się nie zgadza? A, nie, chwila, jednak się zgadza!
Bo tutaj jest dłoń. Myślę, że pod spodem, jakby w środku tej muszli, jest głowa Maryi. Dalej jest wyciągnięta dłoń Matki Bożej. W samym sercu tej muszli na dnie po prawej stronie jest główka malutkiego Pana Jezusa.
Kiedy patrzę na tę niezwykłą rzeźbę, powracają wspomnienia
mojego pielgrzymowania do sanktuarium w Fatimie. Uświadomiłem sobie, że czas objawień w tym miejscu to okres pierwszej
wojny światowej. W Portugalii panował antykościelny reżim.
Matka Boża prosiła pastuszków: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby zyskać pokój dla świata i koniec wojny. Potem rewolucja
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w Rosji i powstanie państwa totalitarnego, następnie druga wojna światowa. Zalew komunizmu na świecie. Później pontyfikat
św. Jana Pawła II i upadek państw komunistycznych, i symboliczne zburzenie muru berlińskiego dzielącego Europę na dwa różne
światy. Wydaje się, że teraz żyjemy w Europie zjednoczonej, bez
granic – czy na pewno?
Naprzeciw ołtarza w miejscu objawień znajduje się budynek,
na którego ścianie umieszczona jest ogromnych rozmiarów instalacja plastyczna przedstawiająca Świętą Rodzinę – Józefa wpatrzonego w Jezusa położonego w żłóbku i pochyloną nad nim
Maryję. Kiedy przypatrywałem się temu miejscu, w duszy słyszałem wiele dramatycznych i trudnych pytań moich niektórych
uczniów: Dlaczego mam dwóch tatusiów? Kiedy moja mama zadzwoni? Czy rodzice wyjdą z więzienia na moją komunię? Czy tata
to taka ciocia, która przynosi prezenty? Są to skutki kolejnej wojny z rodziną. Jest to wołanie o mocną, stabilną i kochającą rodzinę na wzór Świętej Rodziny.
Patrząc na rodzinę z Nazaretu, odkrywam, że i ona też przeżywała ogromne trudności. Musiała uciekać do Egiptu z powodu
prześladowań. Rodzice ciężko pracowali, by utrzymać rodzinę.
Przeżyli zagubienie się Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Czy
w tych codziennych troskach i trudnościach nie są bliscy współczesnym rodzinom?
Mam możliwość obserwować małą Oliwkę i jej młodszą siostrę w niedzielę w kościele. Lubią wdrapywać się na kolana mamy
i taty, zadając im tysiące pytań, pokazując w różne strony swoimi
paluszkami. Rodzice cierpliwie odpowiadają na każde pytanie.
Widać, że bardzo kochają swoje dzieci. Zastanawiam się, skąd
oni biorą siłę i cierpliwość mimo ogromnego zmęczenia po tygodniu ciężkiej pracy.
Odpowiedź jest bardzo prosta. To umiejętność wplatania
w warkoczyk codzienności MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ ukrytej
w Eucharystii. Rodzice idą do Komunii św. wraz ze swoimi cór-
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kami. One zawsze bardzo uważnie i z wielkim zainteresowaniem
przyglądają się, jak mama i tata przyjmują Pana Jezusa. Jest to
przepiękna katecheza, podczas której dzieci uczą się, jak należy
zaplatać warkocz swojego życia, by było ono przepiękne. Myślę,
że te lekcje pomogą im w przyszłości i nigdy nie pogubią się, a dla
rodziców jest to pogłębienie więzi z Jezusem Chrystusem, która
została wpleciona w warkocz ich wspólnego życia w sakramencie małżeństwa.
Ta rzeźba Świętej Rodziny jest inspiracją powstającego ruchu
osób, które pragną objąć duchowym patronatem dzieci niewidome pochodzące z rodzin z jakąś dysfunkcją. Polega to na tym, że
te osoby modlą się dziesiątkiem Różańca za konkretne dziecko,
znając tylko jego imię i datę urodzenia. Zobowiązują się też ofiarować Komunię św. w okolicach rocznicy urodzin. Myślę, że tym
dzieciom w przyszłości będzie łatwiej odnaleźć się w trudnej
rzeczywistości otaczającego świata.
Zdjęcia ks. Piotr Buczkowski

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA
NIEWIDOMYCH DO TRZEBNICY
ks. Ryszard Sawicki*

Czas to miłość

W

dniach 13–14 września 2019 r. odbyła się Ogólnopolska
Pielgrzymka Niewidomych do Trzebnicy pod hasłem
„Czas to miłość”. Wzięło w niej udział blisko tysiąc osób.
Społeczność osób niewidomych i słabowidzących wraz z opiekunami zbiera się co dwa lata w różnych miejscach naszego kraju. Poprzednia pielgrzymka miała miejsce w Lublinie w 2017 r.
Na pątników przybywających do trzebnickiego międzynarodowego sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej czekały siostry francisz-

* Duszpasterz osób niewidomych i słabowidzących diecezji ełckiej.
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kanki z Lasek, które wraz z ks. Tomaszem Filinowiczem – duszpasterzem niesłyszących i niewidomych z Wrocławia – koordynowali całość, oraz wolontariusze, którzy służyli swoją pomocą,
częstowali kawą, herbatą i ciastem.
Pielgrzymów przywitali organizatorzy pielgrzymki z ks. dr.
Andrzejem Gałką – krajowym duszpasterzem osób niewidomych. Słowo do pątników z dysfunkcją wzroku skierowała p.
Anna Woźniak-Szymańska – prezes zarządu głównego Polskiego
Związku Niewidomych, która przybyła wraz z p. Elżbietą Oleksiak, sekretarzem generalnym PZN. Głos zabrała także matka
Judyta Olechowska – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża – i p. Paweł Kacprzyk – prezes
Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Ks. Piotr Filas SDB – kustosz jadwiżańskiego sanktuarium
wniósł uroczyście relikwie św. Jadwigi Śląskiej i wygłosił konferencję, w której przybliżył jej postać oraz historię kultu i dzieje
trzebnickiej bazyliki. Następnie miała miejsce poprowadzona
przez grupę z Łodzi modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia.
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Po wyjściu na plac pielgrzymkowy uczestnicy modlitewnego
spotkania wzięli udział w „Małej ścieżce św. Jadwigi Śląskiej”,
której rozważania przygotowało duszpasterstwo niewidomych
z Wrocławia. Na ścieżce ustawiono 15 kamiennych posągów –
stacji, których liczba nawiązuje do Drogi Krzyżowej. Rozważając
tę swoistą „Księgę życia św. Jadwigi”, poznawaliśmy etapy jej
drogi do świętości.
Zwieńczeniem pierwszego dnia pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Piotra Filasa. Homilię wygłosił
ks. Aleksander Radecki, znany wrocławski duszpasterz. Między
innymi powiedział: Jakie jest najtrudniejsze przykazanie? – Słuchaj. Przecież my od początku świata jesteśmy mistrzami w nieposłuszeństwie. Właśnie dlatego u grobu św. Jadwigi przypominam, że kiedy już przedstawimy nasze intencje, musi nastąpić
taki moment, w którym powiemy: Mów Panie, bo sługa Twój
słucha. (…) Kryterium naszego pokrewieństwa z Jezusem jest
jednoznaczne. Chodzi o pełnienie woli Bożej. Ks. Aleksander
Radecki ostrzegał przy tym przed pokusą przeżycia pielgrzym-
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ki jedynie jako wycieczki krajoznawczej czy spotkania towarzyskiego.
Kapłan, odwołując się do biblijnego ideału kobiety, przywołał
postać księżnej śląskiej z XII w., akcentując odnalezienie przez nią
własnej drogi życia. Nie była nią ani droga zakonna połączona
z odcięciem się od świata, ani tkwienie w tym świecie i poddawanie się jego czarowi, a tym samym uleganie niechrześcijańskim
stylom zachowania. Dodał, że świat wciąż nie chce uwierzyć, że
można zostać świętym pośród niego, że można być świętym w zwykłym, ludzkim, małżeńskim i wszelkim innym niełatwym życiu.
Kaznodzieja przypomniał również, że świętość jest naszym
„psim obowiązkiem”. To jednak perspektywa, której często się
boimy, bo za taką decyzją kryje się krzyż. A do niesienia krzyża
potrzeba wiary, która jest łaską Bożą.
Kapłan przywołał również charakterystyczny rys duchowości
św. Jadwigi – miłosierdzie. Mówił, że „dajemy nieraz pod kościołem parę groszy żebrakom, a miłosierdzia nie rozumiemy, bo ono
każe dawać siebie, swój czas, swoje serce”.
Po zakończonej Mszy św. pielgrzymi udali się na nocleg do
rodzin zamieszkałych w okolicznych parafiach. Następnego dnia
rano pątnicy z ogromnym wzruszeniem dzielili się doświadczeniem gościnności i otwartości serc gospodarzy przyjmujących
ich pod swój dach.
Program drugiego dnia pielgrzymki obfitował nie tylko w głębokie przeżycia duchowe. Wspólnie śpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i modlono się na różańcu świętym. Była
również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Następnie ks. dr Andrzej Gałka wygłosił konferencję poświęconą Czcigodnemu Słudze Bożemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Przybliżył w niej życie, posługę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Poinformował też, że najprawdopodobniej w przyszłym
roku będzie miała miejsce jego beatyfikacja. Pośród wątków biograficznych przywołanych zostało wiele myśli pochodzących
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z zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego spisanych w czasie uwięzienia, a zebranych w książeczce pod tytułem „Kalendarzyk łaski”.
Po konferencji zespół ludowy „Brzykowianie” zaprezentował
bogaty repertuar pieśni patriotyczno-religijnych. Spontanicznie
do wspólnego śpiewania włączyli się wszyscy zgromadzeni pielgrzymi.
Kiedy pielgrzymi podziwiali występ artystyczny, na plebani
odbyło się krótkie spotkanie duszpasterzy niewidomych z ks. dr.
Andrzejem Gałką, matką Judytą Olechowską i s. Ludmiłą Krajnik. Krajowy Duszpasterz Niewidomych zbierał opinie innych
kapłanów dotyczące dotychczasowej formuły pielgrzymki. Zastanawiano się również nad propozycjami miejsca kolejnej ogólnopolskiej pielgrzymki niewidomych w 2021 r. Rozważano Płock,
gdzie powstaje sanktuarium św. s. Faustyny Kowalskiej, a także
Warszawę w związku z planowaną w najbliższym czasie beatyfikacją Sług Bożych: kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety
Róży Czackiej.
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Przed rozpoczęciem Eucharystii wieńczącej pielgrzymowanie
do grobu św. Jadwigi Śląskiej, którą pod przewodnictwem abp
Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, celebrowali diecezjalni duszpasterze niewidomych przybyli z pielgrzymami z całej
Polski, słowo do zebranych w świątyni wiernych skierowali: ks.
Piotr Filas – kustosz jadwiżańskiego sanktuarium oraz p. Marek
Długozima – burmistrz Trzebnicy.
Arcybiskup w homilii powiedział, że jednym z elementów
naszego życia stał się strach, którego źródłem jest chęć, aby mieć
wszystko pod kontrolą. Planujemy, ale zaraz potem pojawia się
strach. Boimy się, że coś stracimy, że spotka nas coś złego, a życie
nie ułoży się tak, jakbyśmy chcieli. Taka sytuacja sprawia, że
człowiek niemal bez przerwy analizuje swoje problemy. Wielu
pyta: „Dlaczego mnie to spotkało?”
Odwołując się do tekstu Księgi Wyjścia, kaznodzieja zauważył, że w takiej sytuacji byli również Izraelici, którzy podczas
wędrówki do Ziemi Obiecanej zaczęli narzekać na pokarm i za
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plecami Boga szemrać przeciw Niemu. Pan zesłał wówczas na
nich jadowite węże. Bóg poprzez różne sytuacje chce oderwać
naszą uwagę od nas samych, powiedzieć nam: „Spójrz na mnie”.
Jadowite węże nie były karą zesłaną przez Boga. Posłużyły paradoksalnie jako ratunek dla tych ludzi, którzy zaczynali ulegać
pokusie strącenia Boga z miejsca, które się Jemu należy.
„Bóg jest większy od wszystkiego, co przeżywamy, i nawet
z największego zła jest w stanie wyprowadzić dobro. Z krzyża
Chrystusa wyprowadził zbawienie świata” – mówił abp Józef
Kupny. „Kiedy patrzymy na krzyż, dociera do nas, że Bóg więcej
wymaga od siebie niż od ludzi. To On ostatecznie zwycięża” –
podsumował kaznodzieja.
Na zakończenie Eucharystii Metropolita Wrocławski udzielił
wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa, z którym
udali się oni do swoich domów. Ufamy, że udział w modlitewnym
spotkaniu przyniesie błogosławione owoce każdemu uczestnikowi Ogólnopolskiej Pielgrzymki Niewidomych do grobu św. Jadwigi Śląskiej.
Jako duszpasterz jestem świadkiem tego, że wiara w Boga
bardzo pomaga w życiu osób niewidomych i słabowidzących. Na
co dzień modlą się one i korzystają z sakramentów świętych w swoich parafiach, ale koła Polskiego Związku Niewidomych i formy
duszpasterstwa specjalnego przeznaczone dla nich są bardzo
potrzebne. Osoby niewidome i słabowidzące mają bowiem pragnienie kontaktu z innymi osobami z dysfunkcją wzroku. Czują
się dobrze w swoim towarzystwie, wzajemnie się rozumieją
i wspierają, bo przecież tworzą trochę „inny świat”.
Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych do Trzebnicy była
z pewnością doskonałą okazją do wspólnej modlitwy i zawierzenia Bogu swoich trosk oraz przyczyniła się do umocnienia wzajemnych, braterskich więzi.
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Modlitwa do św. Jadwigi Śląskiej
Święta Jadwigo, pozdrawiamy Cię jako przyjaciółkę Boga
i chwalebną patronkę naszego kraju.
Pozdrawiamy Cię jako hojną jałmużniczkę i opiekunkę ubogich,
smutnych, chorych i umierających.
Możną we wszystkich potrzebach wspomożycielkę.
Jesteś skarbem i perłą Trzebnicy, ozdobą Śląska i całej Polski,
przykładem miłości Boga i bliźniego.
Święta Jadwigo, Ty żyłaś zawsze w bliskości Chrystusa,
który był dla Ciebie największym skarbem,
pod Jego krzyżem wiernie trwałaś.
W głębi serca nosiłaś i rozważałaś słowa Zbawiciela:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
to uczyniliście dla Mnie”.
Dlatego od krzyża Chrystusa zawsze szłaś do ubogich,
chorych, cierpiących i wszystkich potrzebujących,
by im pomagać, by okazywać im miłosierdzie.
Święta Jadwigo – naucz nas głosić Ewangelię. Amen

NASI ZŁOCI JUBILACI

W 2019 roku obchodziliśmy 50. rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego
Lucyny i Jana Michalików
oraz
Krystyny i Krystiana Wypichów
wieloletnich pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach.

Lucyna i Jan

(fot. Szymon Zając)
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Krystyna i Krystian

(fot. Andrzej Zawistowski)

(fot Krzysztof Borysewicz)

Jubilatom serdecznie gratulujemy, składamy najlepsze życzenia
i dziękujemy za ofiarną, piękną służbę w Dziele Matki Czackiej.
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Władysław Gołąb*

Jubileusz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP

R

ok 2019 jest dla ruchu ociemniałych żołnierzy „Rokiem Jubileuszowym”; Sto lat temu powstała pierwsza organizacja
zrzeszająca, jak się wówczas mówiło, „najciężej poszkodowanych
obrońców Ojczyzny”. 90 lat temu powstała zjednoczona organizacja zrzeszająca regionalne stowarzyszenia pod nazwą „Związek
Ociemniałych Żołnierzy RP”, 75 lat temu został zamordowany
w obozie Auschwitz najwybitniejszy działacz ZOŻ major
Edwin Wagner.
Działacze ruchu ociemniałych żołnierzy odegrali istotną rolę
w ruchu społecznym niewidomych. Znajdujemy ich na stanowiskach prezesów spółdzielni, działaczy Polskiego Związku Niewidomych i innych stowarzyszeń. Trzeba jednak pamiętać, że
wszystko rozpoczęło się z pozycji zerowej. Dlatego warto sięgnąć
do początków.
18 stycznia 1919 r. różne organizacje zajmujące się problematyką ofiar wojny odbyły naradę w celu utworzenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Praca ta jednak spotykała się z dużymi trudnościami, dlatego rząd powołał do tych zagadnień komisarza
w osobie hrabiego Władysława Tyszkiewicza. Z jego inicjatywy
w dniu 27 kwietnia tego samego roku walne zebranie uchwaliło
statut pod nazwą „Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża”. Prezesem został książę Eustachy Sapieha. W 1927 r. Rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej powołano Polski Czerwony Krzyż.
*Ostatni prezes ZG Związku Ociemniałych Żołnierzy RP

Władysław Gołąb – Jubileusz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP

67

Jeszcze wiosną 1919 r. Okręg Wielkopolski nowej organizacji
w Poznaniu powołał Sekcję Opieki nad Ociemniałymi Żołnierzami, w skład której wszedł młody ociemniały oficer z frontu
francusko-niemieckiego, inż. Czesław Perzyński. Jego zadaniem
było wyszukiwanie niewidomych żołnierzy w byłym zaborze
pruskim. 18 grudnia 1919 r. na zebraniu w Poznaniu, w którym
wzięło udział ponad 40 z nich, powołano Związek Ociemniałych
Wojaków na były zabór pruski z siedzibą w Poznaniu. Prezesem
został Czesław Perzyński. Nowo zorganizowany Związek nie zerwał współpracy z Czerwonym Krzyżem. W 1920 r. prezes
Perzyński przeniósł siedzibę związku do Bydgoszczy, do budynku kupionego przez Czerwony Krzyż.
W1928 r. walny zjazd członków uchwalił zmianę nazwy organizacji na Związek Ociemniałych Wojaków na Wielkopolskę,
Pomorze i Górny Śląsk z siedzibą w Bydgoszczy. Organizacja liczyła już 132 członków zwyczajnych, nie licząc członków wspierających. Opieką objęto również wdowy po ociemniałych żołnierzach.
Innym ociemniałym żołnierzem działającym na skalę ogólnopolską był kpt. Jan Silhan, który utracił wzrok w armii austriackiej. Po leczeniu w Wiedniu został powołany na kierownika
Lwowskiej Szkoły Ociemniałych Żołnierzy w 1917 r., czyli jeszcze
w czasie działań wojennych. Po zakończeniu walki o Lwów
kpt. Silhan zwrócił się o pomoc finansową do Polonii amerykańskiej. Do Lwowa przyjechała działaczka Winifred Holt, organizatorka instytucji opiekującej się niewidomymi „Phare” – Latarnia. Miss Holt po zapoznaniu się z działalnością Szkoły Lwowskiej
i Związku Ociemniałych Wojaków w Bydgoszczy, zainicjowała
powołanie w Warszawie specjalnego stowarzyszenia, zapewniając
równocześnie pomoc finansową.
Do zarządu weszły panie ze środowisk arystokratycznych i ziemiańskich. Siłą rzeczy stowarzyszenie miało charakter charyta-
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tywny. W konsekwencji już w grudniu 1921 r. podjęło szeroką
działalność Towarzystwo Pomocy Ociemniałym Ofiarom Wojny
w Polsce pod nazwą „Latarnia” z siedzibą w Warszawie, z oddziałem we Lwowie. Miss Holt zorganizowała wyjazd szkoleniowy do
Paryża dla dwóch ociemniałych żołnierzy. Jednym z nich był mjr
Edwin Wagner, który później odegrał szczególną rolę w działalności na rzecz ociemniałych żołnierzy.
Żołnierz i patriota
O majorze Edwinie Wagnerze w swoim raporcie napisał płk
Czapliński: „Charakter wielce szlachetny oraz wysokie moralne
zalety, obok wojskowych zdolności, uczyniły go najlepszym oficerem pułku. W walkach majowych pod Berezyną i Uszą, w bitwie pod Niwkami, dnia 23 maja 1920 r. ciężko ranny w głowę
i lewy bok dostał się do niewoli, z której po zawarciu pokoju
powrócił zupełnym inwalidą, ślepym na oba oczy”.
Edwin Wagner urodził się 6 czerwca 1899 r. w galicyjskim
miasteczku Frysztak, położonym o 19 km od Krosna. 25 stycznia
1916 r. wstąpił ochotniczo, jako uczeń 7 klasy gimnazjalnej, do 6
Pułku Piechoty Legionów do 9 kompanii harcerskiej. Następnie
uczestniczył we wszystkich bitwach formacjach harcerskich. 1 lipca 1919 r. objął dowództwo 2 kompanii harcerskiej 2 Dywizji Legionów. 6 października 1919 r. był dwukrotnie ranny na przyczółku mostowym w Boryszewie, ale mimo to już 28 grudnia 1919 r.
objął dowództwo 6 kompanii harcerskiej 2 Pułku Piechoty Legionów. 23 maja 1920 r. ciężko ranny dostał się do niewoli bolszewickiej. Wagner 20 marca 1921 r. w pierwszym transporcie jeńców
wrócił do Polski. Pod Berezyną walczył w randze porucznika, ale
26 stycznia 1922 r. awansowano go do stopnia majora. W dniu 1
listopada 1923 r. został przeniesiony w stan spoczynku, tak zakończyła się kariera wojskowa Edwina Wagnera, ale do końca swego
życia nie przestał być żołnierzem Rzeczypospolitej. Dał tego liczne
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dowody w 20-leciu międzywojennym, a w szczególności podczas
II wojny światowej.
Wagner po powrocie do kraju od połowy 1921 r. przebywał
na swoistej rehabilitacji w wojskowym zakładzie szkolenia ociemniałych żołnierzy we Lwowie prowadzonym przez kpt. Jana Silhana. Na przełomie 1922 r. i 1923 r. przez 12 miesięcy przebywał
w Paryżu. Po powrocie wraz z porucznikiem Stanisławem Kłakiem, również ociemniałym legionistą, zorganizował Małopolski
Związek Ociemniałych Żołnierzy „Spójnia” i został jego pierwszym prezesem. Na drugim zjeździe w 1925 r. zrezygnował z tej
funkcji, ale powołano go na stanowisko prezesa honorowego.
Jeszcze wiosną 1925 r. zarząd „Spójni” nawiązał kontakt z ociemniałymi żołnierzami z terenu Warszawy, podopiecznymi „Latarni”, i zaprosił ich na zjazd związku do Lwowa. Wynikiem tej wizyty było powołanie Związku Ociemniałych Inwalidów
Wojennych i Ofiar Wojny z siedzibą w Warszawie, z zasięgiem
na województwa centralne i wschodnie. Prezesem nowej organizacji został ociemniały kpt. Mikołaj Wroczyński. W ten sposób
ociemniali żołnierze z całej Polski mieli już własne organizacje
troszczące się o ich rehabilitację i warunki bytowe.
Wielkie zjednoczenie
Głównym celem mjr. Edwina Wagnera były działania na rzecz
zjednoczenia ruchu organizacji ociemniałych żołnierzy. Pomocników znalazł w osobach inż. Czesława Perzyńskiego, por. Stanisława Kłaka, kpt. Mikołaja Wroczyńskiego i kpt. Jana Silhana.
W dniu 11 maja 1929 r. odbył się zjazd delegatów trzech organizacji regionalnych i został powołany Związek Stowarzyszeń
Ociemniałych Żołnierzy RP. Organizacje regionalne zachowały
dużą niezależność. Na zjeździe w 1934 r. przyjęto nazwę Związek
Ociemniałych Żołnierzy RP (ZOŻ RP).
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Prezesem Zarządu Głównego został mjr Edwin Wagner, sekretarzem Zygmunt Wojdaliński, a skarbnikiem Kazimierz
Mroczkiewicz, członkami: prezesi związków regionalnych. Celem
ZOŻ RP było otoczenie opieką wszystkich ociemniałych żołnierzy i zapewnienie związkom regionalnym stałej subwencji państwowej na zapomogi i pożyczki dla ociemniałych żołnierzy.
Związek został członkiem Federacji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny i brał czynny udział w działalności tej organizacji. Był również członkiem międzynarodowych organizacji
kombatanckich. Jeszcze na zjeździe zjednoczeniowym mjr Wagner tak określił założenia ideowe tworzącej się organizacji:
„Przychodząc z pomocą w potrzebie materialnej i broniąc bytu
ociemniałych żołnierzy, Związek Stowarzyszeń Ociemniałych
Żołnierzy, jako organizacja naczelna, skupiająca wszystkich
ociemniałych inwalidów w całej Polsce, stoi na straży godności
i honoru swoich członków i pracę swą prowadzi w myśl hasła:
«Dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej niechaj będzie dla nas
najwyższym prawem»”. Hasło to w 1931 roku znalazło się na
sztandarze Związku, który udało się ukryć i przywrócić ZOŻ po
II wojnie światowej. Zasadom tym mjr Wagner był wierny do
końca życia.
Związek Ociemniałych Żołnierzy RP w szczytowym okresie
zrzeszał ponad 700 członków zwyczajnych.
Mjr Edwin Wagner był działaczem o zasięgu międzynarodowym. W1930 r., a następnie 1935 r. był wybierany do Sejmu
Rzeczypospolitej. Jego zasługą było podwyższenie o przeszło
100% renty inwalidy ociemniałego. W grudniu 1933 r. na zjeździe
Związku Inwalidów Wojennych przez aklamację został wybrany
na prezesa tej organizacji. Tak powstała unia personalna tych
dwóch organizacji kombatanckich. W tym czasie ZOŻ podjął
budowę domu im. Józefa Piłsudskiego w Muszynie. Dziś jest to
placówka Polskiego Związku Niewidomych. Mjr Wagner zabierał
także głos w sprawach ogółu niewidomych w Polsce, kładąc
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nacisk na koordynację działań w tej dziedzinie oraz zapewnienie
pracy każdemu niewidomemu. W tej materii mocno wspierał
jego starania kpt. Jan Silhan.
Wtedy to majora Edwina Wagnera poznała matka Elżbieta
Róża Czacka. popierała jego działalność, ale była przeciwna stworzeniu wspólnej organizacji, gdyż jej zdaniem działacze ruchów
niewidomych w Polsce nie byli jeszcze przygotowani do pełnego
zrozumienia sprawy niewidomych.
W czasie II wojny światowej mjr Wagner wraz z rodziną przebywał w Warszawie. Udało mu się uzyskać zgodę na otoczenie
opieką ociemniałych żołnierzy z I wojny światowej. W praktyce
zajmował się także opieką nad ociemniałymi z kampanii wrześniowej i podziemia. Już w listopadzie 1939 r. wraz z przyjaciółmi zorganizował Polski Związek Wolności, który pierwszy obok
Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) podjął konspiracyjną walkę
z okupantem. Mjr Wagner przyjął funkcję zastępcy komendanta.
Organizacja ta w 1943 r. została wcielona do Armii Krajowej.
Majora Wagnera aresztowano 12 stycznia 1941 r., ale po interwencjach międzynarodowych zwolniono. Po opuszczeniu więzienia powrócił do pracy konspiracyjnej. 13 stycznia 1944 r. Wagner został ponownie aresztowany i, mimo starań, nie udało się
go uratować. Wg przypuszczeń został zamordowany w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu na przełomie listopada i grudnia.
Powojenne losy
Rząd Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie zwrócił się do Czerwonego Krzyża o zorganizowanie ośrodka rehabilitacji ociemniałych żołnierzy Polski Czerwony Krzyż
zwrócił się o pomoc do Lasek. Matka Czacka i Antoni Marylski
wydelegowali Henryka Ruszczyca, który doprowadził do zorganizowania ośrodka w Surhowie, położonym o 15 km od Krasne-
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go Stawu i o 8 km od Żułowa. Pierwsi ociemniali żołnierze przybyli do Surhowa już w marcu 1945 roku. Henryk Ruszczyc zabrał
ze sobą między innymi dwóch byłych wychowanków doskonale
przygotowanych zawodowo: Adolfa Szyszko i Stanisława Wrzeszcza. Ośrodek pięknie rozwijał się, a ze względu na brak miejsca,
przeniesiono go do Jarogniewic i Głuchowa w Wielkopolsce.
Po wojnie funkcję prezesa zarządu głównego Związku Ociemniałych Żołnierzy objął Kazimierz Mroziński. Po Zjeździe Zjednoczeniowym Związku Pracowników Niewidomych RP ze
Związkiem Ociemniałych Żołnierzy RP w czerwcu 1951 r. został
przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Niewidomych. Reaktywowanie Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL nastąpiło dopiero na początku 1957 r. Cały majątek
byłego ZOŻ przeszedł na rzecz PZN na podstawie uchwały zjednoczeniowej. Pierwszym prezesem zarządu głównego ZOŻ po
wznowieniu działalności został Leon Kudełko. W roku 1961
funkcję prezesa przejął Alfons Cyrzon i przez trzy lata starał się
przywrócić organizacji dawną rangę, w tym powołał oddziały
terenowe. Po nim przez 8 lat zarządem głównym ZOŻ PRL kierował Marian Golwala pełniący również funkcję przewodniczącego zarządu Związku Spółdzielni Niewidomych. Sytuacja polityczna kraju nie pozwalała na rozwinięcie bogatszej działalności
organizacyjnej.
Sytuacja uległa poprawie, gdy funkcję zarządu głównego ZOŻ
przejął komandor Czesław Krzyczkowski, który całkowicie oddał
się pracy w Związku. ZOŻ ściśle współpracował ze Związkiem
Inwalidów Wojennych oraz z innymi organizacjami kombatanckimi. Wydawało się, że nowe perspektywy otworzyły się po przywróceniu pełnej wolności w latach 90. Sprawa jednak jednocześnie uległa pogorszeniu, gdyż państwo przestało finansować
działalność organizacyjną, ograniczając się jedynie do środków
na zapomogi i pomoce rehabilitacyjne dla ociemniałych żołnie-
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rzy. Związek natomiast nie posiadał żadnego majątku, z którego
można byłoby pokrywać koszty organizacyjne.
Po śmierci kmdr. Krzyczkowskiego zjazd powołał mnie [Władysława Gołąba – przyp. red.] na stanowisko prezesa zarządu
głównego ZOŻ RP. Przez okres 11 lat starałem się wiązać tzw.
koniec z końcem, ale wreszcie trzeba było zawiesić dalszą działalność aż do powstania warunków materialnych do jej wznowienia. Akta zdeponowaliśmy w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
W chwili zawieszenia działalności Związku na liście członków
mieliśmy niespełna 150 ociemniałych żołnierzy. Dziś wg moich
wyliczeń liczba ta spadła o połowę, a są to przede wszystkim
ociemniali żołnierze wojskowi, a nie wojenni. Na początku wolnej Polski ZOŻ RP wraz z kilkoma organizacjami kombatanckimi pod przywództwem gen. Stanisława Karolkiewicza powołał
Federację Stowarzyszeń Walk o Niepodległość dla pielęgnowania
tradycji patriotycznych. W tym samym czasie ZOŻ przystąpił do
IKK (Międzynarodowa Konferencja Ociemniałych Inwalidów
Wojennych z siedzibą kolejno w Bonn, Paryżu i Londynie. W tej
organizacji przez 9 lat pełniłem funkcję wiceprezydenta)
Dziś wznowienie działalności przez Związek Ociemniałych
Żołnierzy jest praktycznie nierealne. Starzy działacze odchodzą,
a Bogu dzięki nowych nie przybywa. Kiedy w 1991 roku brałem
udział w międzynarodowej pielgrzymce ociemniałych żołnierzy
na Monte Cassino, swoje przemówienie zakończyłem słowami:
„Nigdy więcej wojny”. Słowa te przyjęto oklaskami.
PS.
Gorąco dziękuję Zarządowi Głównemu PZN za zamieszczenie w „Pochodni” (nr 2 za 2019 r.) mojej informacji o ruchu
ociemniałych żołnierzy w Polsce.

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin ks. prof. Janusza Tarnowskiego, przypominamy naszym
Czytelnikom jego krótki życiorys, który również był publikowany na naszych łamach w numerze 6. „Lasek” z 2012 roku,
w związku z Jego odejściem do Pana, oraz to, co – jak się wydaje – w sposób najbardziej reprezentatywny uwydatni Jego wkład
do nauki polskiej, jako twórcę pedagogiki personalno-egzystencjalnej, nad którą warto pochylić się także w Laskach; tutaj
często przyjeżdżał, prowadził swoje seminaria oraz pisał swoje
artykuły i książki.
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Ks. prof. Janusz Tarnowski urodził się 11 lipca 1919 r.
w Warszawie. W 1938 r. wstąpił do Seminarium Duchownego.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1943 r. W 1950 r. ukończył
studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
a w 1962 r. na tej samej uczelni obronił doktorat z zakresu psychologii.
Od 1956 r. był wykładowcą pedagogiki w Metropolitalnym
Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966–2001
wykładał pedagogikę na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie
UKSW). W 1972 r. Rada Wydziału Teologicznego ATK nadała
mu stopień doktora habilitowanego za rozprawę „Problem
chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej”.
Od 1985 r. był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych
przy PAN, a także Zarządu Polskiego Komitetu Korczakowskiego. Należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studium
Charakteru i Osobowości z siedzibą w Paryżu, był także członkiem Międzynarodowego Biura Katolickiego do Spraw Dziecka
z siedzibą w Genewie.
Od 1958 r. pełnił obowiązki duszpasterskie jako rektor kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Żelaznej 97 w Warszawie, gdzie zorganizował ośrodek duszpasterski dla dzieci i młodzieży. W 1987 r. mianowany profesorem nadzwyczajnym nauk
humanistycznych, od 1990 był profesorem zwyczajnym Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
Zmarł 23. października 2012 roku w Warszawie w wieku
93 lat.
Redakcja
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Józef Placha

Ksiądz prof. Janusz Tarnowski – twórca
pedagogiki personalno-egzystencjalnej

P

rzyjmując termin: pedagogika personalno-egzystencjalna,
której ojcem jest zmarły przed sześciu laty ks. prof. Janusz
Tarnowski, trzeba podkreślić, że w jej centrum jest OSOBA, która jawi się nam jako oryginalna i niepowtarzalna rzeczywistość,
realizująca się w kontekście konkretnej, egzystencjalnej sytuacji
życiowej.
Połączenie pewnych elementów esencjalnych w pojęciu osoby (personalizm) z różnorakimi uwarunkowaniami sytuacyjnymi, związanymi z najgłębszymi obszarami „ja” człowieka (egzystencjalizm), stanowią rdzeń całej koncepcji pedagogicznej
Janusza Tarnowskiego (Chrobak, 1999, s. 330).
Choć często traktuje się te dwa aspekty: personalny i egzystencjalny rozdzielnie, sam twórca koncepcji bardzo chętnie łączy
obydwa nurty poszukiwań. Połączenie tego, co niezmienne w naturze ludzkiej, jak np. klasyczna już definicja osoby według Boecjusza: „individua substantia, pełny i jednolity byt jednostkowy”
(Swieżawski, 1948, s. 373) – z tym, co zmienne w egzystencji
człowieka, (jak np. zaskakujące często sytuacje losowe), w pełni
uzasadnia proponowaną „zbitkę” pojęciową, wyrażoną w terminie: pedagogika personalno-egzystencjalna.
Nie wnikając w szczegółowe dywagacje na temat różnych
rozbieżności tych dwóch zestawionych ze sobą terminów, zatrzymajmy się nad tym, co sam twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej mówi na temat połączenia tych dwóch kierunków filozoficznych.
Przedstawiając rodowód swoich założeń, pisze: „Jak łatwo się
domyśleć, początkiem jej są dwa kierunki filozoficzne: persona-
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lizm i egzystencjalizm. Rozwinięcia pierwszego z nich w kierunku pedagogicznym dokonał Jacques Maritain (1882–1973). Według niego, centrum oddziaływania wychowawczego stanowi
osoba ludzka. Podobnie widział problem Jan Paweł II. Jego zdaniem, nie można człowieka traktować przedmiotowo, a jedynym
właściwym odniesieniem się do osoby ludzkiej jest miłość. Drugim natomiast tworzywem proponowanej tu pedagogiki jest filozofia egzystencjalna. Z niej wynikają cztery kategorie, które
stosujemy w procesie wychowawczym: spotkanie, dialog, autentyczność i zaangażowanie” (Tarnowski 2007, s. 176).
Dalej Janusz Tarnowski kolejno rozpatruje te kategorie pod
kątem ich paradoksalności oraz nachyla je ku konkretnym, egzystencjalnym sytuacjom z życia. Nie analizując szczegółowo tych
terminów, ograniczę się do krótkich i uproszczonych definicji,
ale tak, jak formułuje je twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej.
Zacznę od głównej kategorii, jaką jest spotkanie: „Spotkanie
w najszerszym znaczeniu rozumiemy jako zetknięcie się z jakąś
rzeczywistością, w nieco natomiast węższym, gdy wpływa ono
w pewnym stopniu na nasze postępowanie. Natomiast w ujęciu
egzystencjalnym, kiedy taka rzeczywistość dotyka jakby «rdzenia» osoby i zmienia nasze życie. /…/ Czy można spotkanie z Bogiem (ale również z człowiekiem i jakąś inną rzeczywistością)
wymusić, spowodować? Jest ono raczej darem, łaską, a więc
czymś nieprzewidywalnym”. (Tarnowski 2007, s. 71–72).
O drugiej kategorii, a więc o dialogu, Janusz Tarnowski mówi,
że jest on przygotowaniem do spotkania: „Wielokrotnie określałem rozumienie tego terminu. Tutaj ograniczę się do wyliczenia
trzech jego typów. Dialog rzeczowy ma miejsce wtedy, kiedy
zmierza się do wzajemnego poznawania prawdy; personalny,
jeśli odsłania się partnerowi własną osobę i egzystencjalny, kiedy
następuje oddanie swego «ja» drugiej osobie przez miłość”.
(Tarnowski, 2007, s. 72).
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Trzecią kategorię – autentyczność „rozumie się potocznie
jako identyfikację z samym sobą. Młodzi ludzie mają wtedy na
myśli raczej poddawanie się nastrojom, uczuciu lub panującej
modzie. Natomiast autentyzm pojęty egzystencjalnie polega na
wierności naszemu najgłębszemu «ja», co wyraża się przylgnięciem do Wartości Najwyższych”. (Tarnowski, 2007, s. 73).
I wreszcie ostatnia kategoria: zaangażowanie. J. Tarnowski
wyjaśnia, że jest ono „terminem pochodzącym od francuskiego
słowa engage, które pierwotnie oznaczało żołnierza podejmującego się służby wojskowej nie z poboru, lecz na ochotnika. Dzisiaj
rozumiemy ten termin, jako dobrowolne i całkowite oddanie się
jakiejś osobie lub sprawie” (Tarnowski, 2007, s. 74).
W dalszej części swoich refleksji J. Tarnowski nawiązuje do
konkretnej aplikacji wyżej wymienionych kategorii w praktyce
pedagogicznej i między innymi podaje przykład Matki Czackiej
z Lasek, która nie znając przecież jeszcze założeń pedagogiki
personalno-egzystencjalnej, stosowała ją w swoich działaniach,
z wszystkimi wymienionymi powyżej kategoriami pedagogicznymi.
Respektując założenia pedagogiki personalno-egzystencjalnej,
jesteśmy niejako zobligowani do nieustannego wysiłku w zakresie
życia wewnętrzno-duchowego. (Chrobak 2008, s. 331–332).
Taki permanentny wysiłek pedagogiczny wpisany jest w cały
proces wychowania; w ujęciu Janusza Tarnowskiego jest to „całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej –
zwłaszcza przez interakcję – urzeczywistniać swoje człowieczeństwo”. (Tarnowski 1991, s. 69).
Można tutaj poruszyć wiele wątków, uwzględniających całą
złożoność i bogactwo tego podstawowego terminu pedagogicznego, jakim jest wychowanie. Jednym z elementów tego bogactwa
jest z pewnością odwołanie się do kategorii uczestnictwa, której
zwolennikiem był późniejszy papież: Karol Wojtyła (Chrobak,
2008, s. 513).
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Z kolei T. Gadacz postrzega wychowanie jako „bycie osobowe” i nazywa je swoistego rodzaju „spotkaniem osób” (Gadacz,
2008, s. 50–62). Przy czym – jak zauważa ów autor – nie należy
„tego rozumieć w ten sposób, iżby osoba miała być czymś pośrednim między całkowitym zamknięciem a otwarciem. Bycie
osobowe pochodzi z innego wymiaru, z uczestnictwa w wartościach – od najniższych do miłości Bożej. To relacja do Boga, jak
pisze Mounier, jest gwarancją równowagi osoby w jej relacji do
świata.”. (Gadacz, 2008, s. 54).
Warto w tym miejscu przywołać jeszcze dwa inne, ważne
pojęcia. Nie wnikając w spór, czy lepiej używać terminu pedagogia czy pedagogika, z pewnością należałoby zatrzymać się na tym,
co jest istotą jednego i drugiego sformułowania, mianowicie wychowanie. Wprawdzie w przypadku osób z niepełnosprawnością
– w Laskach osób z dysfunkcją wzroku – interesuje nas głównie
rewalidacja, niemniej sens rozumienia strategii oddziaływania
wychowawczego w tej konkretnej sytuacji losowej, w dużej mierze pokrywa się z działaniami sensu stricto rewalidacyjnymi. Tak
więc, pomijając wiele definicji, przyjmujemy, że jest to takie działanie, które – niezależnie od takiej czy innej niepełnosprawności
– zmierzać będzie do wychowania w nas pełni człowieczeństwa.
(Tarnowski, 1999, s. 69).
T. Kukołowicz zwraca uwagę na fakt, że człowiek ze swej
natury jest istotą in statu nascendi, czyli kimś, kto nieustannie się
rozwija, w związku z czym potrzebuje wychowania, które jest
swoistego rodzaju „wsłuchiwaniem się” (Kukołowicz, 1996, s. 16).
Prowadzi to do wychowania w kierunku „budowania autentycznej egzystencji, polegającej na byciu sobą”. (Za: Adamczyk, 2008,
s. 43).
Wśród różnych określeń przybliżających nam rzeczywistość
wychowania, a także korespondujących z założeniami pedagogiki personalno-egzystencjalnej Janusza Tarnowskiego, na uwagę
zasługuje definicja wychowania w ujęciu A. Przecławskiej, która
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również podkreśla szczególną rolę kategorii spotkania (Przecławska, 1993, s. 128).
Ustosunkowując się do takiego postawienia sprawy, B. Adamczyk wyjaśnia, że „A. Przecławska rozumie wychowanie nie tylko jako spotkanie z innymi ludźmi, ale w sposób szczególny
akcentuje wychowanie także jako spotkanie z samym sobą, spotkanie ze światem wartości zawartym w tradycji, a także jako
spotkanie z wyobrażeniami i marzeniami o przyszłości”( Adamczyk, 2008, s. 46).
Biorąc pod uwagę aplikację pedagogiki personalno-egzystencjalnej do wsparcia procesu rewalidacji osób z niepełnosprawnością, przypomnijmy raz jeszcze jej podstawową konstrukcję; Janusz
Tarnowski za podstawę przyjął trzy kategorie pedagogiczne: autentyzm, dialog i zaangażowanie, które podporządkował czwartej,
stanowiącej centralne zagadnienie w wychowaniu chrześcijańskim,
jakim jest spotkanie człowieka z Bogiem oraz z innymi ludźmi –
w tym również odnalezienie samego siebie. Uobecnia się w tych
założeniach niewątpliwie integralna koncepcja człowieka.
O najważniejszej kategorii tej koncepcji pedagogicznej –
SPOTKANIU – napisałem szerzej w pozycji: „Pedagogika –
wczoraj, dziś i jutro” (Placha, 2003). Podkreślę tylko, że zarówno
w spotkaniu człowieka z człowiekiem, jak i człowieka z Bogiem,
chodzi o spotkanie osób; w jednym i drugim przypadku może
dojść wówczas do prawdziwej, wewnętrznej przemiany i przyjęcia zupełnie nowego sposobu bycia.
Łączy się to z wielką pracą nad sobą, pogłębionym życiem
wewnętrznym, co w naturalny sposób – również przy pomocy
wychowania – stwarza warunki do pełniejszego rozwoju. Stopień
tego rozwoju uzależniony będzie również od miary autentyzmu,
zdolności do dialogu i jakości zaangażowania – a więc od tych
kategorii pedagogicznych, które również osobom niepełnosprawnym, i tym, którzy z nimi współpracują, mogą posłużyć w optymalizowaniu ich wzajemnego wysiłku rewalidacyjnego.
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Pedagogika personalno-egzystencjalna w sposób szczególny
respektuje zasadę podmiotowości i pomocniczości. Wychowanek, jako wolna i rozumna osoba – nawet już w przypadku małego dziecka – w miarę swojego rozwoju zmierza do coraz bardziej odpowiedzialnego działania, aż do osiągnięcia pełnej
samodzielności życiowej. Naturalną konsekwencją takiej strategii
wychowawczej jest samowychowanie. Niektórzy nazywają to stanięciem na własnych nogach. W przypadku osób z niepełnosprawnością można mówić o samorewalidacji.
Konsekwencją takiego oddziaływania pedagogicznego jest
konieczność uświadomienia sobie roli samego procesu wychowania, jak i roli pedagoga; jest nią funkcja pomocnicza w osiąganiu życiowej samodzielności wychowanka (Placha, 1992, s.
64–65).
Do takiego rozumienia wychowania zmierza również papież
Jan Paweł II, którego poglądy na ten temat streszcza Stanisław
Dziekoński: „U papieża autorem swego życia jest sam człowiek,
który powinien kierować sobą w sposób świadomy i celowy.
Ojciec Święty traktuje młodych ludzi bardzo podmiotowo, czemu
daje wyraz podczas spotkań z nimi. Traktuje każdego z nich, jako
partnera, a nie tylko chwilowego słuchacza” (Dziekoński, 2004,
s. 64–65).
Mówiąc o wychowaniu, Papież w wielu dokumentach podkreśla ową potrzebę upodmiotowienia i samowychowania. „Wychowanie – jak to zaznacza Jan Paweł II w Liście do Rodzin – jest przede
wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem, obdarzaniem dwustronnym” (LR, 16), a więc jest procesem, „w którym wzajemna
komunia osób dochodzi do głosu w sposób szczególny”. (LR, 16).
W innym z kolei dokumencie Papież zaznacza, że nawet tak
podstawowe komórki społeczne, jak rodzina i szkoła, powinny
uświadamiać sobie swoją pomocniczą rolę: „Jeśli bowiem nie ulega wątpliwości, że rodzina wychowuje, że szkoła kształci i wychowuje, to równocześnie tak działanie rodziny, jak i szkoły, pozosta-
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nie niekompletne (a może nawet zostać wręcz zniweczone) –
jeżeli każdy i każda z Was, Młodych – jak zwraca się Papież do
młodzieży z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży [przyp.
J.P.] – sam nie podejmie dzieła swojego wychowania. Wychowanie
rodzinne i szkolne może tylko dostarczyć Wam elementów do
dzieła samowychowania”. (Jan Paweł II, 2000, s. 47).
Pedagogika personalno-egzystencjalna akcentuje rolę prawdy.
Czyni to również Papież w wyżej wymienionym dokumencie,
zwracając uwagę na to, że prawda jest podstawowym warunkiem
autentycznego i wolnego życia: „Poznacie prawdę, a prawda was
wyzwoli”. ( Jan Paweł II, 2000, s. 47).
Można by dodać, że chodzi o swoistego rodzaju triadę w aplikacji prawdy: zarówno wobec siebie, bliźnich i Boga samego.
W personalno-egzystencjalnej koncepcji człowieka istota ludzka
z natury niejako jest otwarta na te trzy płaszczyzny realizacji
swojego pełnego człowieczeństwa.
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WIZYTA PRZYJAŹNI
Anna Chojecka

Goście z Palermo w Laskach

Ś

roda 4 września, piękny słoneczny dzień. Jesteśmy na lotnisku
im. F. Chopina w Warszawie. Siedzimy przy kawie z ks. Michałem Wudarczykiem i p. Adamem Musińskim w kawiarni w holu
głównym. Czekamy na samolot z Sycylii i na naszych gości –
młodzież i pracowników Instytutu dla Niewidomych w Palermo.
Jesteśmy trochę wcześniej, chociaż wiadomo, że samoloty często
się spóźniają. Oczywiście wspominamy naszą ubiegłoroczną podróż na Sycylię.
Wszystko zaczęło się właśnie rok temu, gdy dostałam niespodziewanie sms od dyrektorki szkoły podstawowej: „Ania, jak
skończysz lekcje, zgłoś się do pani dyrektor Szczepkowskiej, do
gabinetu”. Groźnie brzmiący sms tak naprawdę był zapowiedzią
przyjemnej propozycji.
Pan Felice Gullota, pracownik wymienionego Instytutu, zaproponował udział w programie bliźniaczych placówek, który realizuje jego instytucja. Klasa III gimnazjum, której byłam wówczas
wychowawczynią, została wytypowana do wyjazdu na Sycylię.
Uczniom towarzyszył również ks. Michał Wudarczyk, siostra Dominika i pan Adam Musiński. W Palermo spędziliśmy wówczas
wspaniały tydzień, przeżyliśmy moc wrażeń, odbyliśmy wiele spotkań i wycieczek. Poznaliśmy ciekawych ludzi, a także próbowaliśmy specjałów kuchni sycylijskiej pełnej aromatycznych zapachów.
Dziś czekamy na naszych gości, którzy przylatują z rewizytą.
Nareszcie otwierają się drzwi hali przylotów i widzimy twarze
naszych przyjaciół. Z pięknie przygotowanej mowy na powitanie
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oczywiście nic nie wyszło. Wszyscy ściskają się ze wszystkimi,
całują i wszyscy na raz coś mówią.
Ida, Felice i uczeń instytutu Young, to osoby, które znamy.
Wśród nich jest również nowo mianowany pan prezes Tommaso
di Gesaro. Pozostali uczestnicy są nam obcy, ale tylko przez chwilę. Rozmawiamy ze sobą tak, jakbyśmy rozstali się wczoraj. To
chyba ten bezpośredni i radosny sposób bycia sycylijczyków.
Z nimi nie można czuć się obco i oficjalnie.
Sprawnie pakujemy do zakładowego samochodu całą wycieczkę i jedziemy nareszcie do Lasek. Jestem trochę zdenerwowana. Podczas pobytu gości w Laskach mam być ich opiekunem
i zadbać o program, czuwać, aby czuli się u nas dobrze i niczego
im nie brakowało. Z tego względu dzień wcześniej przeprowadzam się do Lasek na tydzień.
Miejscem naszego pobytu jest tzw. Dom Dolańskich. Dzięki
pomocy pani Lucyny Wawrzuły przygotowane pokoje już czekają. Ze względu na gości cieszy mnie zapowiedź ładnej, jesiennej
pogody. Chcę, by mieli przyjemne wspomnienia, a co to za radość
zwiedzać pierwszy raz w życiu Warszawę w strugach deszczu.
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Już kilka tygodni wcześniej przygotowywałam program tak,
by uwzględnić najciekawsze miejsca w Warszawie oraz zaprezentować nasz Ośrodek. Zaraz po przyjeździe w Domu Przyjaciół
odbywa się krótkie spotkanie powitalne.
Jest obecna dyr. Elżbieta Szczepkowska, prezes Paweł Kacprzyk, a w imieniu Matki Judyty siostra Sara. Jako tłumacz pomaga mi nasz absolwent Michał Filochowski. Krótka prezentacja,
wymiana powitań, prezenty i radość ze spotkania.
Zabieram gości na obiad i odpoczynek w pokojach. Kiedy
przygotowywałam program dla gości odezwał się we mnie instynkt
nauczycielski. Wszystko ustalone, pozapinane na ostatni guzik,
określone co do czasu i miejsca. O niczym nie zapomniałam, jedynie o tym, że gościmy Włochów, a szczególnie sycylijczyków.
A nasi uroczy goście już pierwszego dnia przypomnieli mi o tym;
Jaki program? Jaka punktualność? Pierwszego dnia starałam się
z p. Beatą Hermanowicz oprowadzić całą grupę po placówce.
Szkoły, internaty, a przede wszystkim kaplica Matki Bożej
Anielskiej i pokój Matki Elżbiety Róży Czackiej, cmentarz. Felice Gullota i Ida Feracance w imieniu grupy wpisują się do księgi
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pamiątkowej. Kilka godzin zwiedzania z przerwami na obiad i na
koniec słyszę pytanie:
– Ania, jak to po kolacji czas wolny na odpoczynek? Jaki
odpoczynek? My chcemy do Warszawy.
– Ale przecież jest 19,00 wieczorem, nie mam samochodu
o tej porze. Chcecie jechać komunikacją?
– Tak – odpowiedział zgodny chórek sycylijski.
I tak pierwszy punkt programu złamany i jesteśmy w autobusie w drodze na Stare Miasto. Ale wieczór jest piękny, a ja szlifuję mój włoski, modląc się w duchu, by przestali używać idiomów
i dialektu sycylijskiego, bo tak daleko moja znajomość języka nie
sięga. Całe szczęście wszyscy mieszkańcy Włoch są szczęśliwi,
jeśli w ogóle chcesz rozmawiać po włosku i gotowi są darować
popełniane błędy.
Pierwszy wieczór w mieście to rekonesans. Wychodzimy
z Metra Ratusz Arsenał, idziemy ulicą Długą w kierunku pomnika Powstania Warszawskiego.
Dalej w kierunku ul. Freta. Felice wszystko fotografuje, bo
zachwyca go architektura Nowego Miasta. Staram się choć trochę
pełnić rolę przewodnika i opowiadam jak najwięcej. Jest ciepło,
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pięknie, a dla Włochów to dopiero początek wieczoru, więc ostatecznie lądujemy na Freta w napotkanej restauracji, a potem w pobliskim Wedlu. Nikt się nie oparł naszej czekoladzie, bo nie ma
na świecie lepszej.
Robi się późno, namawiam gości na powrót do Lasek. Następnego dnia czeka nas całodzienna podróż. Jedziemy do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Podczas drogi początkowo jest bardzo wesoło. Zadają dużo pytań, robią zdjęcia,
podziwiają krajobrazy i naprawdę nasz kraj ich zachwyca.
Kiedy dojeżdżamy na miejsce, wszystko się zmienia. Nagle
stają się poważni, cisi i skupieni. Wśród gości jest czwórka młodzieży. Ze względu na nich Felice prosił, byśmy pojechali do
obozu. Chciał szczególnie im pokazać historię drugiej wojny z innej strony niż ta zawarta we włoskich podręcznikach. Kiedy dochodzimy do krematorium, tylko kilkoro decyduje się na wejście
do środka. To trudne. W drodze powrotnej wszyscy jesteśmy wyciszeni.
W kolejnych dniach w naszym zwiedzaniu towarzyszył już
zawodowy przewodnik pan Czesław. Cały dzień poświęciliśmy
na wizytę w Żelazowej Woli
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Pogoda nam sprzyjała. Z dużą uwagą słuchaliśmy przewodnika w Domu Fryderyka Chopina, następnie wysłuchaliśmy koncertu Chopinowskiego. Pan Tommaso przyznał, że to dla niego
najwspanialsza muzyka.
W dniu zwiedzania Starego Miasta spod Kolumny Zygmunta powędrowaliśmy na poczęstunek do sióstr franciszkanek do
klasztoru na ul. Piwną. Już czekała tam na nas s. Dominika i s.
Ida. Radości i wspomnieniom ze wspólnego pobytu w Palermo
nie było końca. Szybka kawa z pysznym ciastem i maszerujemy
żwawo zwiedzać Stare Miasto. To znaczy tak mi się wydawało, że
zwiedzać, ale po krótkim spacerze utknęliśmy w sklepach z bursztynem i innymi suwenirami. Pan Czesław cierpliwie przeczekiwał
zakupowe szaleństwo, a ekspedientka z zachwytem pakowała
kolejne bursztynowe wyroby.

W dniu wizyty w pałacu w Wilanowie pogoda nie była łaskawa. Cały dzień byliśmy wewnątrz w pałacu i tylko krótki spacer
po parku dotknął nas chłodem oraz mżawką.
Zwiedzanie zabytków to nie jedyny cel, z jakim przyjechali nasi
goście. Podobnie jak my, będąc w Palermo, także i oni byli zainteresowani przede wszystkim działaniami dydaktycznymi Ośrodka.
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Instytut w Palermo jest placówką wspierającą edukację zintegrowaną. Dorastająca młodzież
poza zwykłymi lekcjami w szkole
masowej uczestniczy dodatkowo
w specjalnych zajęciach, w tym
z terapii zajęciowej, informatyki
oraz nauki języków obcych. Ćwiczenia z orientacji w przestrzeni
prowadzone są w niewielkim zakresie.
Zasadą opieki nad niewidomym we Włoszech, a szczególnie
na Sycylii, jest zabezpieczenie finansowe na takim poziomie, by
niewidomy mógł zapłacić za każdą formę pomocy i opieki. W wyniku tego dorośli niewidomi nie poruszają się samodzielnie, jedynie z opiekunem. Ulice nie mają żadnego dostosowania
i zabezpieczenia dla niewidomych. Sami niewidomi rzadko są
widywani na co dzień w mieście. Dlatego nasze techniki pracy są
dla gości szczególnie interesujące. Patrzą z niedowierzaniem, gdy
widzą naszych nawet bardzo młodych uczniów samodzielnie
chodzących pomiędzy budynkami na różne zajęcia. O tym między innymi rozmawialiśmy też na pożegnalnej kolacji, którą osobiście przygotowały panie z Palermo. Włożyły wiele serca w organizację zakupów, pieczenie i nakrycie do stołu. Atmosfera
całego spotkania była niepowtarzalna: niby oficjalna, a jednak
przyjacielska i swobodna. Przez jeden wieczór czuliśmy się jak
na Sycylii.
Jednak pobyt gości dobiegł końca i nadszedł moment rozstania. I tylko w pamięci pozostał widok Marty, która spontanicznie
okazała radość z wizyty w Polsce.
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Nie, nie tylko. Pozostała przyjaźń i poczucie bliskości, choć
z daleka, i serdeczne słowa w telefonie: Ci vediamo amici, ci vediamo… (Do zobaczenia, przyjaciele, do zobaczenia…)
Zdjęcia w artykule Anna Chojecka
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Kochani,
Nie milkną jubileuszowe podziękowania za 100/101 lat Zgromadzenia i Dzieła Lasek, za 25 lat istnienia czasopisma „Laski”
i 50 lat pracy w Dziele Lasek całego zespołu redakcyjnego, a moje
– cichutko obchodzone u św. Rafała w Laskach – 40-lecie pierwszych ślubów złożonych Bogu w zgromadzeniu sióstr franciszkanek służebnic Krzyża.
Może nie przeczytałam wszystkich 150 numerów waszego
pisma, ale uczciwie mogę powiedzieć, że zawsze z ogromnym
zainteresowaniem i wdzięcznością czytam każdy numer, który
do mnie dociera. Cieszę się, że jest taki Zespół, który ocala od
zapomnienia i przekazuje dalej to, co sam otrzymał jako dar
i zadanie dla nas seniorów jak i dla młodszych od nas ludzi Lasek.
Właśnie w tych dniach, kiedy z inicjatywy Panów Prezesów
Władysława Gołąba i Józefa Plachy rozpoczął się w Domu Przyjaciół „kawiarenką” zwanym, cykl spotkań pt. Ludzie Lasek –
uobecnić tych, którzy odeszli, mogę wraz z siostrą Lidią ofiarować
Dziełu i Zgromadzeniu dwa tomy książki pt. „Znani i nieznani
ludzie Lasek” z prośbą o życzliwe przyjęcie jako nasz jubileuszowy dar serca… może skromniej: prezent pod choinkę. A jest
w nich ogromny wkład Pani Anny Pawełczak-Gedyk. Tylko my
dwie – s. Lidia i ja, wiemy ile serca i benedyktyńskiej pracy włożyła Pani Ania, by nadać książce ostateczny kształt.
Matka Judyta w swym liście do sióstr wyraża pragnienie,
byśmy były bliżej niewidomych i świeckich, byśmy starały się:
dzielić jednością z całym Dziełem – to Jej słowa – dzielić się
wiarą z tymi, którzy z nami są, prowadzić ich do Boga i ukazywać
prymat ducha. Ta nić przyjaźni i porozumienia istnieje od zawsze
pomiędzy zespołem redakcyjnym czasopisma „Laski” i redaktorkami książki.
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Jeżeli czegoś można życzyć Redakcji to rozszerzenia Zespołu.
Są na pewno w młodszym pokoleniu niewidomych, świeckich
i sióstr osoby zdolne wnieść radość, entuzjazm i ukryte talenty,
czekają tylko, by je odkryć i wykorzystać.
W kontaktach z Profesorem Swieżawskim do końca Jego życia urzekała mnie postawa starego mistrza, który umie autentycznie, szczerym sercem, cieszyć się z dokonań swoich „młodocianych” uczniów, nawet ich gorących niekiedy głów. Marzę, aby coś
z tego udało się nam zrealizować we wspólnocie Lasek, na wszystkich jej szczeblach – pionowo i poziomo, aby już nikt nie mówił,
że w Laskach się oziębiło, że to nie te Laski, co kiedyś, że jest źle
w Laskach, że siostry nie takie jak kiedyś – Ale Jezus ten sam!!! –
kończy matka Judyta.
Pamiętam jak Pani Zula Morawska pół żartem pół serio mawiała, że to wszystko przez te rowery (na szczęście jeszcze nie
elektryczne hulajnogi). Gdy się chodziło z „centrali” do Domu
Chłopców per pedes zawsze był czas, by pozdrowić przechodnia
laskowskim: Przez Krzyż!
Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich… jubileuszowo i do zobaczenia w kawiarence na kolejnym wieczorze wspomnień. Po Michale Żółtowskim może o Pani Morawskiej? Napisał Zbigniew
Herbert: „Nie można pozwolić, by te imiona zarosły czasem i ciszą”.
s. Maria Krystyna Rottenberg FSK

Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
„Znani i nieznani ludzie Lasek”

O

ficyna Wydawniczo Poligraficzna „ADAM” ma zaszczyt
zaprezentować dwutomowe dzieło pod tytułem „Znani i nieznani ludzie Lasek”. Autorkami antologii są franciszkanki służebnice Krzyża: s. Maria Krystyna Rottenberg i s. Lidia Witkowska.
Pierwsza jest z wykształcenia filologiem klasycznym, druga teologiem duchowości, wieloletnią nauczycielką w laskowskich
szkołach dla niewidomych. Obydwie głęboko związane z duchowością Dzieła Lasek, porwane, jak mówią, przez charyzmatycznych Założycieli: matkę Elżbietę Różę Czacką (†1961) i ks. Władysława Korniłowicza (†1946).
Ksiądz Władysław Korniłowicz zwany Ojcem osiadł w Laskach na stałe w roku 1930. Z jego inicjatywy w latach 1932–1935
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powstał Dom Rekolekcyjny. Owocem pracy tzw. „Kółka” stał się
najpierw kwartalnik „Verbum”, później biblioteka wiedzy religijnej, wydawnictwo i księgarnia „Verbum”.
„Ludzie Lasek” to na pierwszym miejscu niewidome dzieci
i młodzież, osoby dorosłe i starsze wiekiem, niosące mężnie w duchu wiary swój krzyż ślepoty fizycznej oraz ci, którzy im służą.
Oni są sercem Dzieła. Dlatego tom pierwszy otwierają trzy znakomite teksty poświęcone niewidomej Matce, która w wymiarze
ludzkim jest fundamentem Dzieła.
Na kartach tomu drugiego odnajdujemy wiele wybitnych
osobistości, duchownych i świeckich, których nazwiska przeszły
do historii Polski i Kościoła: ks. Stefan Wyszyński duchowy syn
ks. Korniłowicza, przyszły Kardynał Prymas, Sługa Boży, którego
beatyfikacji oczekujemy w dniu 7 czerwca 2020 roku, księża
Aleksander i Tadeusz Fedorowiczowie, ich przyjaciel profesor
Stefan Swieżawski, ks. Jan Zieja, kapelan „Solidarności”, ks. Bronisław Dembowski, wieloletni Rektor kościoła św. Marcina, dziś
biskup senior diecezji włocławskiej, a także Tadeusz Mazowiecki,
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Stanisław Stomma, Zbigniew Herbert. Ich obecność przyczyniła
się do powstania swoistej „złotej legendy Lasek”. Niezwykła harmonia różnorodności we wspólnocie ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych: arystokracji, ziemian, inteligencji,
ludzi prostych, może mniej wykształconych, ale równie oddanych
sprawie, której służą. Na łamach tej książki – obu tomów – jawią
się nam jako żywy organizm, w którym każdy jest ważny, niezastąpiony, niezależnie od funkcji, jaką pełni.
W dzisiejszym świecie tak tragicznie skłóconym, rozdartym,
podzielonym, czy jest możliwa taka harmonia różnorodności?
Jedna z Redaktorek wyznaje szczerze:
„Laski to jakby Polska w miniaturze i mały Kościół domowy.
Żadne trudności, ludzkie biedy, konflikty i podziały nie są nam
obce. Znamy je nie tylko z prasy i mediów. Próbujemy ze zmiennym szczęściem stawiać im czoła wraz z niewidomymi i dla niewidomych, a w wymiarze najgłębszym: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”.
Jej świadectwo jeszcze bardziej zachęca nas do pochylenia się
nad historią rozpisaną na głosy nie tylko znanych, ale i zupełnie
nam dotąd nieznanych ludzi Lasek.
Od Wydawcy

Oba tomy są do nabycia w księgarni firmowej Oficyny Adam
przy ul. Rolnej 191/193 w Warszawie tel. 22 843 37 23 wew. 121,
124, w księgarni internetowej www.oficyna-adam.com.pl oraz
u Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Piwna 9/11, 00 265
Warszawa, tel. 22/831 02 21 (22);
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Poniżej przedstawiamy sylwetkę jednej z najbardziej rozpoznawalnych osób, która swoim talentem znalazła skuteczny
klucz dotarcia zarówno do wyobraźni dzieci, jak i dorosłych.
Interesujący jest u niej także proces dojrzewania do przyjęcia
najważniejszych wartości – w tym wiary w Boga. Przyjaźń
z księdzem Janem Twardowskim – jednym z największych poetów naszych czasów – była niewątpliwie pomocnym elementem
w procesie jej wewnętrznej przemiany.
W nadchodzącym roku przypada setna rocznica jej urodzin.
Warto więc już teraz zapoznać się z jej drogą wewnętrznych
poszukiwań. 
Redakcja

ks. Zygmunt Podlejski

Anna Kamieńska*
1920-1986

A

nna ujrzała światło dzienne 12 kwietnia 1920 roku w Krasnymstawie. Była jedną z czterech córek Tadeusza Kamieńskiego i jego żony Marii Romany, z domu Cękalskiej. Ojciec był
* ks. Zygmunt Podlejski, Bez aureoli, (IV), DEHON, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2014.
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urzędnikiem państwowym. Wcześnie zmarł. Matka musiała się
sama borykać z utrzymaniem i wychowaniem córek. Była kobietą bardzo zaradną. W 1925 roku rodzina Kamieńskich przeniosła
się do Lublina. Tam spędziła Anna dzieciństwo i wczesną młodość, tam też uczęszczała do podstawówki im. Marii Konopnickiej i tam skończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej. Wakacje spędzała przeważnie u dziadków w Świdniku.
Była dziewczyną inteligentną, ciekawą świata i pochłaniała książki. Była zafascynowana literaturą. Sama zaczęła notować wiersze,
gdy miała zaledwie czternaście lat. Wystartowała w 1936 roku
w „Płomyczku", popularnym czasopiśmie dla dzieci. Mając siedemnaście lat, przeniosła się do Warszawy, gdzie uczęszczała do
Liceum Pedagogicznego im. Elizy Orzeszkowej.
Rozpoczęła się wojna. Anna wróciła do Lublina. Bywało, że
ukrywała się w podlubelskich wioskach. Uczyła się pilnie na
tajnych kompletach. Maturę zaliczyła w konspiracyjnym liceum
humanistycznym w Lublinie, po czym zaczęła studiować polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Po wojnie zapisała się na wydział filologii klasycznej na KUL-u, potem przeniosła
się na Uniwersytet Łódzki.
Jako publicystka i poetka wystartowała po wojnie w tygodniku kulturalnym „Wieś", potem związała się z tygodnikiem „Nowa
Kultura", miesięcznikiem „Twórczość”, wreszcie zajęła się pisaniem utworów dla dzieci w „Płomyczku" i „Świerszczyku". W tym
czasie poznała i pokochała poetę Jana Śpiewaka. Jan urodził się
na Ukrainie w rodzinie żydowskiej. Wojnę spędził w Związku
Radzieckim. Po wojnie osiadł w Warszawie. Jan i Anna zawarli
związek małżeński i obdarzyli życiem dwóch synów: Jana Leona
i Pawła. Byli zagorzałymi zwolennikami marksizmu, polityki
Stalina i jako tacy przyznawali się do ateizmu. Religia była przeżytkiem, nadbudową, która zniknie, gdy proletariat pod batutą
partii komunistycznej zmieni bazę. Anna będzie potem wspominać swoje małżeństwo tak: „19 lat mojego życia z Jankiem, to
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epizod w czasie, stał się całym moim życiem. Cała treść mojego
życia w nim się skupiła. Przedtem było tylko oczekiwanie".
Ksiądz Jan Twardowski nawiązał kontakt z Anną Kamieńską
i Janem Śpiewakiem w 1955 roku. Była to znajomość księdza
poety z poetami. Ksiądz Twardowski zadzwonił do Jana Śpiewaka, żeby mu podziękować za wydanie wierszy swego ulubionego
poety Józefa Czechowicza. Śpiewak zaprosił księdza Twardowskiego do domu. Tak się zaczęła długoletnia znajomość, potem przyjaźń.
Małżonkowie Anna i Jan byli tytanami pracy. Każde z nich
rozwijało własną twórczość, razem tłumaczyli dzieła literatury
rosyjskiej i radzieckiej, między innymi dzieła Gorkiego. Byli ludźmi zapracowanymi, zaangażowanymi w budowę nowego, komunistycznego świata, w prywatnym życiu szczęśliwymi. Tak było
do 1967 roku. Wtedy to u Jana Śpiewaka lekarze zdiagnozowali
chorobę nowotworową. Anna była wstrząśnięta. Czuwała dniem
i nocą u boku męża, dotkliwie przeżywała niemoc wobec szybko
postępującej choroby i zadawała sobie pytania, na które Manifest
komunistyczny nie dawał odpowiedzi. Ksiądz Twardowski odwiedzał Jana w szpitalu. Tak wspominał później tamte tygodnie:
„Zawsze zastawałem tam czuwającą Annę. Pogrążona w cierpieniu, wydawała się nikogo nie dostrzegać. Czasem wracaliśmy
razem ze szpitala. Był to z pewnością najtrudniejszy okres w jej
życiu. Modliłem się przy Janku, kiedy już był nieprzytomny.
Wiem, że było to dla niego ważne”. Anna Kamieńska też wspominała później tamte chwile. W swoim Notatniku napisała: „Janek leżał na łożu śmierci, już nieprzytomny. Ksiądz Jan Twardowski modlił się przy nim półgłosem. Gdy ksiądz wyszedł, Janek
obudził się i powiedział nagle wyraźnie: - Ksiądz się modlił. Jestem szczęśliwy. Teraz, gdy rozpamiętuję ten czas, jego słowa
wydają mi się istotne. Było to wyznanie wiary. W przeciwieństwie
do mnie, Janek zawsze był naturalnie wierzący. I może czasem
tyle tylko trzeba, by wraz z całą męką konania człowiek został
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zbawiony”. Te słowa świadczą o tym, że w duszy Anny nastąpiło
przesilenie. Została dotknięta łaską, która doprowadzi ją do żarliwej wiary.
Jan Śpiewak zmarł 22 grudnia 1967 roku. Został pochowany
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Anna głęboko przeżyła śmierć męża. Przez następne lata nie mogła się otrząsnąć
z żałoby. Pomagał jej w tym czasie zaprzyjaźniony z nimi od
1955 roku ksiądz Jan Twardowski. Razem odwiedzali Powązki,
rozmawiali o literaturze, religii, Bogu i Dobrej Nowinie Chrystusa. Anna powoli nawiązywała intelektualny i emocjonalny kontakt z Bogiem, Jego Synem Jezusem Chrystusem i polską tradycją
religijną. Gdy pewnego dnia ksiądz Twardowski przyniósł na
grób jej męża wiązankę bzu, zapisała w swoich pamiętniku: „Już
dziesięć lat tak chodzimy wśród grobów. Ksiądz Jan przyniósł na
grób Janka pęk bzu. Zdziwiłam się, że jeszcze istnieje bez. My
idziemy, odchodzimy, a kwiaty zostają takie same i noszą takie
same imiona”.
Proces nawrócenia trwał u Anny dłuższy czas. Istotną rolę
odegrał w nim wierny przyjaciel ksiądz Jan Twardowski. Kamieńska zapałała żarliwą miłością do Chrystusa. Odtąd zaangażowała się całą sobą w sprawy wiary. Swój talent i imponującą erudycję poświęciła propagowaniu Ewangelii. Cała jej twórczość będzie
odtąd żarliwą, głęboką intelektualnie chwałą Boga i chrześcijańskiej nadziei. Odwiedzała seminaria duchowne, gdzie w oryginalny sposób przedstawiała Pismo Święte, uczestniczyła bardzo
aktywnie w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. Związała się
ze środowiskiem dominikanów, skupionym wokół czasopisma
„W drodze”. W tym środowisku działał także Roman Brandstaetter, który nie znosił Anny Kamieńskiej. Nazywał ją „zetempówką" i oskarżał o stalinizację literatury polskiej. Gdy się jednak
dowiedział o jej śmierci, był wstrząśnięty.
Anna Kamieńska zachorowała niespodziewanie na serce.
Znalazła się w szpitalu, gdzie dostała na piśmie świetny wynik.
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Mogła zdaniem lekarzy spokojnie wrócić do domu. Wróciła
i z tym świetnym wynikiem w ręku zmarła.
Do końca swych dni dawała świadectwo swej wiary, nadziei
i miłości. Ksiądz Twardowski zadedykował jej na krótko przed
jej śmiercią wiersz, który stał się bardzo znany: Śpieszmy się
kochać ludzi… Zmarła 10 maja 1986 roku w Warszawie. Poprosiła o taki oto nekrolog: „Z radością przyjęła śmierć. Prosi bliskich
o przyjęcie jej śmierci z radością”.
Uroczystości pogrzebowe
odprawił prymas, ksiądz kardynał Józef Glemp, który nazwał ją
w homilii: Prorokini Anna. Jej doczesne szczątki spoczęły na
Cmentarzu Powązkowskim.
Ksiądz Jan Twardowski napisał po jej śmierci: „I przed nawróceniem, i po nawróceniu Anna była mądrym człowiekiem.
Poszukując Boga, bardzo wiele wymagała od siebie. (...) Ta przemiana, dogłębna i wszechstronna, nie mogła ominąć jej twórczości. Słowa służyły już nie tylko zapisywaniu dzień po dniu cierpienia, ale i były próbą pokonywania rozpaczy. Anna inaczej
teraz pojmowała zadania sztuki. Nie pragnęła powiększać swojego dorobku o nowe wiersze. Wiedziała bowiem, że żaden wiersz
nie jest w stanie oddać prawdy ludzkich doświadczeń. Sięgała
jednak po pióro, by nazwać swój niepokój i wyrazić z trudem
odnajdywaną nadzieję. Każde wypowiedziane słowo miało swoją wagę, zawierał się w nim ogromny trud człowieka poszukującego sensu”.
I jeszcze: „Anna była człowiekiem niezwykle wrażliwym na
potrzeby ludzkie. Była dobrą i czułą matką. Dbała o to, żeby
«wydobyć na powierzchnię» zapomnianych poetów. Ożywiała
pamięć o umarłych. Była niezwykłą i świętą kobietą. Mogę powiedzieć - taki murowany człowiek, a jakże subtelny w przyjaźni.
Takich ludzi już nie ma”.

W ZACISZU IZDEBKI
Ludwika Amber

Mały Zbawiciel w Betlejem
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
PSALM 130 (129)

Mały Zbawiciel ziewa w stajence
zamyka senne oczka – w Betlejem
ledwo poznaje dotykiem kto Matka
kto Józef osiołka zapach poznaje
igiełki siana na skórze i pierwszy smak mleka
otwiera uszka na głosy pasterzy
jeszcze nie widzi swojej jasnej Gwiazdy
nie słyszy Mędrców ani że Gwiazda ich woła.
Nic nie wie o królu Herodzie
nie ma pojęcia w którą stronę Egipt –
uśmiecha się lekko przez sen
tym pierwszym uśmiechem Dzieciątka.
***
Przychodzi do nas mały Zbawiciel –
to nic że jeszcze nie umie chodzić
nie dorósł do słów przypowieści do bólu Krzyża –
półnagi dziecinnie przytulony do Matki:
uczy nas dzisiaj nieziemskiej ufności
w tamte niezapomniane słowa Anioła.
Sydney, listopad 2018
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Grzegorz Korwin Szymanowski

Wiersze
Roraty
Niewidome dzieci niosły lampy
z płonącymi świeczkami
rozświetliły mrok oczekiwania,
wchodząc do kaplicy obijały się o framugi i tupały głośno
by śnieg wyobrażony zostawić przed wejściem
usiadły w ławce wybranej przez siostrę
Niewidome dzieci przyniosły mi
światło Chrystusa.
Laskowskie Credo
Przez poranny,
czysty ptaków śpiew
przebija się
ciche, lecz zdecydowane
Credo in unum Deum
Ojca wszechmogącego,
który stworzył niebo i ziemię,
jeziora i morza
i Laski z kaplicą Anielską.
Niesie się głos
po lesie ociemniałym
kołacze
między cmentarnymi krzyżami,

Laski 2009
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odbija o dom dziewcząt, św. Rafała,
wpada przez patio do szpitalika
Miesza się greka, łacina,
hebrajski, niemiecki,
księdza Edwarda języki umysłu
….
cisza…
……
W prostej, drewnianej kaplicy Anielskiej
ksiądz Michał składa ofiarę bezkrwawą,
gdy mówi – Chrystus
za każdym razem
twarz mu rozjaśnia szeroki uśmiech,
jakby, co najmniej, nam opowiadał o
przyjacielu,
o tym najbliższym
Tomasz z namysłem dobiera słowa
Logiczny ciąg twierdzeń i dowodów
na nieustanne Boże Miłosierdzie
Tu – Teraz – Wczoraj – Kiedyś w przyszłości
Zaskakujące pointy, proste wyjaśnienia
Bóg – Człowiek – Miłość – Cierpienie – Ja
Modli się w ciszy ksiądz Kazimierz….
Przez krzyż, cichutko szepce siostra Agata,
Do nieba odpowiadają szczygły, dzięcioły, wiewiórki
Do nieba dodają małe stokrotki i leśne niezapominajki
Do nieba szumią trawy słońcem wypalone
Do nieba odpowiadam cicho odchodząc powoli
Laski 2019, wiosną
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Rosną różańce pod oknem
Pod oknem pana Mieczysława
pod murem małego mieszkania
w zakładzie gdzie ciemność na co dzień
prowadzi do szkoły, do Boga,
rosną różańce ciemne i jasne,
(te drugie to taka kawa z mlekiem,
pachnąca domem i chlebem i matką).
Przez całe lato je pielęgnuje, przerywa chwasty, podlewa,
by późnym wrześniem gdy już dojrzeją, zebrać i suszyć w oknie.
Wzrok już ma slaby, lecz grube szkła i mocna lampa pozwalają
zobaczyć cienki drut, który odpowiednio wygięty
utworzy z nasionami łzawicy, zwanej romantycznie Łzami Hioba,
kolejną dziesiątkę nadziei.
12.03.2012 Laski
***

Jak wyglądasz?
Jesteś młoda, stara?
Semicka, słowiańska, arabska
(ta z obrazu Alberta Aubleta)?
piękność z włosem rozwianym?
szczupło-gotycko uduchowiona?
a może młoda, współczesna dziewczyna
ze „Zwiastowania” Wyspiańskiego?
Skąd Jesteś?
Z Nazaretu? Rokitna? Wilna?
Z Częstochowy?
Może z Kępy Polskiej,
z La Salette alpejskiego,
meksykańskiej Guadalupe,
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Czortkowa?
Wiele jest miejsc pochodzenia,
jak my
A imię Twoje?
Maria? Maryja? Miriam?
Brzemienna, Łaskawa, Boleściwa,
Cedr Libanu?
Królowa, Hetmanka, Pani
szczęśliwi mówią do Ciebie
Mamo
Łomianki 7 marca 2017
w szary dzień
gdy pada
albo mgła
sprawia, że końca
nosa nie widać
pamiętam
że Bóg do mnie
cały czas się uśmiecha
i to jest moje słońce
11.11.2013
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KORESPONDENCJA Z PRZESZŁOŚCI
Listy pani Zofii Morawskiej do Działu Darów
(1972–1973)

Pani Morawska z Jolą Bergson – adresatką listów

Żułów 13 IX 72
Kochana Joleczko!
Zacięła mi się maszyna, więc piszę odręcznie. Dziękując Ci
równocześnie za długie listy. Przynajmniej listownie więcej się
o Tobie dowiem niż w biurze, gdy nigdy czasu na rozmowę nie
ma. Nie męcz się wypisując wszystkie dary, myślę, że po powrocie przeglądnę sobie dziennik i zapoznam się z tym, co się dzieje.
Martwię się, że maszyny do liczenia jeszcze nie przyszły. Złożyłam prośbę o uwolnienie ich z ceł w Głównym Urzędzie Ceł na
ul. Frascati. Mogłabyś tam zadzwonić do nacz. Brzozowskiego
(numeru nie znam) i zapytać, czy wysłali zwolnienie do Gdyni?
Boję się, że ten Polsped, może być nieuczciwy.

Listy pani Zofii Morawskiej do Działu Darów (1972–1973)
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Miałaś rację, że wpisać chciałaś całe 25 dolarów z ofiary. Ja
zawsze tak wpisuję, choć piszę na mszę świętą. Dziękuję za dokładne informacje od p. Kuratczyka. To mnie bardzo interesuje.
Zaczyna się teraz jesień i zima, – czy jazdy i jeszcze angielski nie
są zbyt męczące. Bardzo się cieszę, że się uczysz języka. To skarb
potem, i tyle można czytać pięknych rzeczy. Mam tu np. Biblię
po angielsku, napisaną wspaniałym językiem, jak pieśń. To tłumaczenie jest zresztą arcydziełem literatury angielskiej. I język
wcale nie jest trudny. Cieszę się zawsze, że uczyłam się języków
i choć nie znam ich dobrze, mogę czytać.
Dziś już 15-ty dzień mojego urlopu, więc sądzę, że przesunęłam na drugą połowę. Wczoraj była słota i spędziłam niedzielę
na odwiedzinach u pracowników i niewidomych. Dziś rano pogoda była cudowna i byłam na spacerze w lesie. Okolice tu bardzo
ładne, cudowne drzewa, mieszane i brzezinianki i modrzewie,
sosny i buki przepiękne. Teraz wieczór znowu leje i wicher, pogoda jak w górach. Ludzie żyją więcej tu w rytmie życia i trudnościach normalnych wiejskich i nie skarżą się! Ściskam Cię bbb.
Czy 1260 listów to Ameryka? Czy już i Europa? Z. Morawska
* * *
Żułów, 5 XI 72
Kochana Jolu!
Wczoraj otrzymałam pierwszą jaskółkę z domu – Twój miły
list. Dziękuję serdecznie, że napisałaś, a zapewne na to musiałaś
posiedzieć dłużej, bo kończysz po pogrzebie. Może mi napiszesz,
bo wątpię, by to kto uczynił – jak umarła pani Zandbang? (Pracownik biura szkolnego w latach 1946–1972. W czasie wojny
więzień obozu koncentracyjnego. W międzywojniu straciła jedynego syna, który zginął na manewrach wojskowych. Mąż został
rozstrzelany, gdy wychodzili z miasta po Powstaniu Warszawskim:
przyp. red.). Czy był kto przy niej. Jak żegnałam się z nią przed
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wyjazdem w niedzielę, wydawała się być jeszcze bardzo silna.
Dobrze, że się długo nie męczyła.
Dziękuję za wieści z biura. Ksiądz Marylski wrócił i w mojej
nieobecności na pewno będzie działał – zobaczysz, jak to będzie
dobrze. Jak we wszystko wglądnie, zobaczy to, co my nie dostrzegamy i po męsku zaradzi szybciej i skuteczniej. Będzie to dla
całości bardzo dobrze – zobaczysz i może różne sprawy się wyregulują. Zresztą trzeba się przede wszystkim modlić, by było
dobrze, a czasami nie walczyć z wiatrakami, jak ja to robię.
Co do listu z banku PKO w sprawie wymiany pieniędzy, to
trzeba go pokazać siostrze Immaculacie – p. Skórska niech zrobi
z niego dwie kopie, jedną kopię musi mieć siostra Immaculata,
a oryginał pisma schowaj, proszę, dla mnie. Teraz już pewno
i siostra Odylla siedzi trochę w biurze, bo przedtem zajmowała
się zapewne pogrzebem p. Z.
Myślę, że już dużo wysłałyście życzeń i to niedługo będzie już
z głowy. Nowa kadrowa zrobiła mi wrażenie kulturalnej i miłej.
Naturalnie jeszcze mało orientuje się w zakładzie. W dodatku
mało ma kontaktów, bo nie jada obiadów u nas. Naturalnie, że
będzie nad Stefą, która się nie nadaje na kierownicze stanowisko.
Cieszę się, że wybrałam Żułów na wypoczynek, bo ufam, że tu
doznam tego, co chciałam: powrotu do atmosfery bardzo czystego,
głębokiego miłosierdzia, w myśl najistotniejszej tradycji Matki
Czackiej (przełożoną w Żułowie była wówczas s. Rajmunda
Jarocińska – przyp. red). Latem musi tu być ładnie – zewsząd
otwiera się rozległy widok na falistą okolicę. Wokół domków zakładowych rosną piękne drzewa: graby, lipy, klony z tej żyznej
ziemi. Mam w jednym domku maleńki pokoik z dużym oknem na
południe. W pokoju jest jasno bardzo i od dwóch dni pełno słońca. Widok na duży sad, naturalnie o tej porze mniej ładny, ale
wiosną podobno cudownie. Siostry są bardzo dla mnie dobre i ciągle się o mnie troszczą. Ja tylko śpię, jem, czytam, modlę się.
A przede wszystkim jest tu cudownie cicho, cisza wsi, w której
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żaden głos nie dochodzi. Na spacerach w polu nie spotykam też
nikogo, więc używam na samotności. Od jutra chcę trochę odwiedzać niewidome, z których sporo znam z Lasek lub sprzed 40 lat!
Piszę na maszynie, byś nie miała kłopotu z odczytywaniem.
Napisz mi, jak się czujesz ze zdrowiem, co czytasz i robisz poza
pracą. Ściskam Cię kochana bardzo serdecznie i dziękuję Ci za
tyle dobroci i życzliwości, której od Ciebie doznaję, za Twoją
przyjaźń i pokój, które wnosisz Twoim zachowaniem. Bardzo to
wszystko sobie cenię i bardzo się cieszę, że mogę z Tobą współpracować. Kłaniaj się proszę ode mnie Rodzicom Twoim i siostrze. Pozdrowienia dla wszystkich Z. Morawska
Żułów, 7 XI 72
Kochana Jolu!

* * *

Dziękuję za liścik. Biedny Witold. Dziś wybory! Jestem też
przerażona tą ilością listów, która Ci się nazbierała, a wydawało się,
że mało przychodzi! Do Pani Datkiewicz postaram się tu napisać
i przesłać do wysłania. Ale ogarnęło mnie lenistwo i (słowo nieczytelne) objaw podczas urlopu, że nie mogę zdążyć zrobić wszystkiego, co sobie zaplanuję na ten okres. Chociaż pozornie nie mam
tu nic do robienia – trzeba jednak współżyć z otoczeniem. Poznałam na spacerze kawałek pięknego lasu i krajobrazu. Drzewa liściaste: buki, graby i tylko modrzewie jeszcze z igłami z brązu.
Piękne. – Widok tu rozległy. Ściskam Cię bardzo serdecznie.
P.S. Jak przyjadą maszyny do liczenia i magnetofony, czy można zatrzymać je do rozdania do mojego powrotu? Najlepiej przechować u siostry Marii Teresy.
Żułów, 19 XI 72
Kochana Jolu,

* * *

Dziękuję bardzo za długi list i tyle wiadomości, których zawsze jestem bardzo ciekawa. Ja też już tęsknię bardzo za „domem”
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Laskami i za Wami, choć jest mi tu bardzo dobrze, i wszyscy są
dla mnie ogromnie dobrzy, jak sobie niczym nie zasłużyłam.
Dobrzy, gościnni, radośni. Lubię bardzo ład w tym ośrodku –
wszystko jest pomyślane i ułożone możliwie jak najlepiej. –
Uśmiałam się, że uważasz mnie za osobę „godną”. Ja sobie siebie
tak nie wyobrażam. Możesz pisać jak chcesz, najprościej – byle
nam wzajemnie było dobrze ze sobą. Jesteś miła, że jesteś taka
wierna, a ja nieraz i niecierpliwa i mało „wzorcowa”! Dziękuję Ci
za wszystko serdecznie. Planuję powrót 28-go o ile x. Marylski
się zgadza. Jest tu już niepogoda i wychodzić trudno, bo poza
kilku ścieżkami – straszne błoto.
O ile jest w Laskach, oddaj proszę załączoną karteczkę
s. Rozalii. Ściskam br. Z.M.
* * *
Żułów, 21 XI 72
Kochana Jolu!
W odpowiedzi na Twój długi list, (za który bardzo dziękuję)
– piszę takie karteczki – wybacz. Stąd nie ma dużo wieści do
napisania, bo to mały światek sam dla siebie. Teraz ks. Fedorowicz
daje tu rekolekcje siostrom, i pozwolono mi się włączyć, za co
jestem bardzo wdzięczna. Rekapituluję swoje życie i wszystko złe,
co zrobiłam. Z odległości widzę, jakie to wszystko było marne,
a przede wszystkim patrzę w przyszłość i myślę o zmianie samej
siebie z Bożą pomocą.
Jak to wspaniale, że wysłaliście tyle listów. Jestem tylko trochę
zmartwiona, bo tu, gdy wysyłałam amerykańskie lotnicze, kazali nalepiać 7.50! Czy to wszystko aby dojdzie? Czy sprawdziła s.
Odylla na poczcie:? – Mówiłam jej o tym, tak samo jak Ty nie
zawsze sobie umiem radzić z tą „pomocą”, ale tyle jest dobrej woli,
a czasami bardzo dobrych pomysłów. Ucz się od księdza i korzystaj z przebywania z Nim. Ma taki nadzwyczajny stosunek do
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ludzi. Zawsze życzliwy, ale mocny i w prawdzie mówiący każdemu uwagi – jak trzeba.
Twoje listy np. z 15-go – dochodzą 17-go – zawsze dwa dni.
Wyjątkowo raz trzy listy od księdza z 8-go, 9-go, 10-go – miały ten
sam datownik poczty: 10-go! Dlatego o tym pisałam. Już minęło
przeszło 3 tygodnie od mego wyjazdu i cieszę się na powrót do
domu. Tylko czekam na samochód, taka jestem wygodnicka.
Czy masz Pismo Święte? Trzeba koniecznie przeczytać co
dzień, choć kawałek mały. Powiedział kiedyś jeden ksiądz, francuz, bardzo święty, który był w Laskach: „co to za chrześcijanin,
który co dzień nie czyta Ewangelii”. Zawsze sobie myślę o tym
powiedzeniu. Protestanci znają Pismo św. o wiele lepiej od nas
i zawstydzają nas swoją znajomością.
Mimo zimy – mam tu piękne widoki – wschód słońca na tle
ślicznych delikatnych gałęzi grabów, oświetlenie zaoranej ziemi
przy zachodzie. Tu jest ziemia! Orzą tu głęboko i odwalają olbrzymie skiby.
Ściskam Cię Joleczko – już niedługo Z. Morawska
* * *
Żułów, 23 XI 72
Kochana Jolu! Dostaję Twój list i szybko odpisuję. Rachunek
trzeba zostawić u p. Haliny Tywonek w planowaniu Kuratorium,
albo gdyby jej nie było, u p. Nowaka. Bezpieczniej u p. Tywonek.
Może by to złożyła pani Bendych – albo Ty – drugie piętro, wejście od Szucha po lewej stronie, a może Beta gdyby Wam było
trudno. Proszę sprawdzić u pani Ani czy Kuratorium wpłaciło za
listopad i dodatkowy za sierpień, wrzesień. Jeżeli nie, to trzeba
o tym powiedzieć pani Tywonek.
Druga sprawa Księdza. Bardzo się o Niego niepokoję – ale
mam mały wpływ, gdy jestem, a cóż dopiero na odległość. Modlę
się tylko bardzo, aby Bóg dał Mu siły i dał z siebie jak najwięcej
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– dopóki jeszcze może. Rachunek może podpisze Ewa, siostra
Klara – to nie bardzo ważne, siostra Immaculata może.
Już mi tęskno do powrotu do Was wszystkich miłych ściskam
gorąco Z.M.
Pieniądze z renty schowaj proszę – tu mi niepotrzebne.
* * *
Laski 19 VIII 73
Droga Jolu!
Wyjechałaś tydzień temu a wydaje mi się, że to już wieki temu.
Ten tydzień był wyjątkowo spokojny, mało przyjazdów z zewnątrz,
poza bardzo miłą Bułgarką, nauczycielką szkoły niewidomych z Warny, z którą spędziłyśmy wesoły wieczór u św. Stan. Zdobywamy
z p. Staszkiem z trudem meble na łączkę, którą murarze kończą
tynkować z zewnątrz, a jutro wewnątrz zaczną kłaść posadzki. Za
to reszta robót stoi. Niemcy wyjechali jak również urocza grupa
studentów z Krakowa z księdzem. Zostały niedobitki. Sióstr dużo
choruje na jakieś wirusowe sprawy żołądkowe. Biedna siostra Iwona była nawet operowana wskutek niedrożności kiszek. W zakładzie cisza (przed burzą tzn. powrotami z urlopów), ja szykuję się
powoli do drogi. Pani Skórska napisała listy świetnie przez Ciebie
przygotowane i ufam, że zaległości wiele się nie zrobi. Żniwa w Pieścidłach i tu zakończone, myślę, że jeszcze w Sobieszewie trwają.
Może tam pojedziesz zobaczyć kolonie? W Pieścidłach śliczne
urodzaje. Dziękuję za list i wypoczywaj jak najlepiej w cudną pogodę. Ściskam br. Rodziców pozdrawiam ZM
* * *
Kochana Jolu
Dziękuję serdecznie za list przepraszam, że nie piszę dłużej,
ale jest p. Rodzińska i akurat mamy albo zebrania albo zwiedzamy. Cieszę się, że masz dobrą pogodę i że ślicznie. Naturalnie
wracaj na sobotę i korzystaj z okazji. Tu nie ma zbyt wielkiego
ruchu. P. Witold uradowany, że sam i adresuje koperty. S. Odylla
zajmuje się gośćmi. Ściskam bardzo serdecznie. Zula

W I ROCZNICĘ ŚMIERCI
Śp. Helena Kuszell w Laskach odnalazła swój drugi dom.
Zaprzyjaźniła się tutaj z wieloma osobami – świeckimi i duchownymi. Była też obecna przy śmierci naszej Założycielki –
Matki Elżbiety Czackiej. Wielokrotnie przyjeżdżała do Lasek
na czas wakacji, zatrzymując się w miejscowym szpitaliku. Ceniła sobie przede wszystkim bliskość kaplicy i atmosferę sprzyjającą wewnętrznemu wyciszeniu.
Redakcja
Jadwiga i Janina Kuszell

Helena Kuszell
(1924–2018)
Po Andrzeju, Helena, nasza najstarsza siostra, przyszła na
świat w wolnej Polsce 18 września 1924 roku w majątku Przytoczno, gminie Łysobyki nad Wieprzem. Otwarta na świat i dobro
rosła i dojrzewała w kochającej rodzinie
Od najmłodszych lat jej pasją była rzeźba. Biegała do pobliskiej cegielni po glinę, z której były wypalane cegły. rzeźbiła głowy, które Ją interesowały, a odwrócone służyły za popielniczki.
Tonęła w książkach. Mając 10 lat, przeczytała całą Trylogię Sienkiewicza.
Wszystkie siostry, a było nas pięć, mieszkałyśmy na pierwszym
piętrze. W naszym pokoju stała biblioteczka. Bardzo często Helena,
by ją uporządkować, wyjmowała wszystkie książki na podłogę,
a gdy jedna z książek zwróciła jej uwagę, świat przestawał istnieć.
Wezwana dzwonkiem na obiad (nie wolno było się spóźniać),
zgarniała wszystko do szafy i tak kończyły się porządki.
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Pięć sióstr. Hela pośrodku

Hela od młodości prowadziła ogromną korespondencję. Podpisywała się: „Hela i wszyscy”. Dzięki temu do dzisiejszego dnia
grono krewnych i przyjaciół z dawnych i obecnych lat ma
z nami łączność.
Od młodości pisała wiersze, które do dziś pamiętamy. Układała bajki i nam je opowiadała. Były tak interesujące, że nie mogłyśmy
się na nie doczekać. Opowiadanie przerywała w najciekawszym
momencie. Prosiłyśmy: „Helu, opowiadaj jeszcze!”. Nie było dyskusji: „Reszta jutro”. Podczas rocznicowych uroczystości patriotycznych w Łysobykach Helenę zapraszano do recytacji wierszy.
Czuła się odpowiedzialną za nas, za swoje młodsze siostry.
Dbała o nas, np. przysmaki dzieliła na równe pięć porcji i pilnowała, aby każda dostała swoją część.
Była ukochaną córką Ojca. Zabierał ją w pole. Uczył nazw zbóż.
Lubiła jazdę konną. Na swoim koniu lubiła jeździć galopem. Pływała w stawie lub rzeczce. Wszystko to działo się w gromadzie.
Było nas dużo i miałyśmy przyjaciół ze wsi i z pobliskich majątków.
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Rodzice wymagali od nas sprzątania i utrzymania porządku
w naszym pokoju, pomocy w kuchni, gdy zaszła potrzeba, pomocy przy zbieraniu owoców i przy żniwach.
Helena przy swoich zainteresowaniach sztuką, literaturą,
rzeźbą, językami obcymi odnajdywała prawdę, do której drogą
była wiara w Pana Boga. To pochodziło z jej wnętrza.
Pamiętamy jej wypowiedź do nas: „Wiecie – trzeba by pracować nad odbudową Bożego Królestwa Chrystusa – Króla. Może
byśmy założyły taki związek”. Zapadły nam te słowa.
Nasz Ojciec w domu zorganizował naukę w zakresie szkoły
powszechnej i gimnazjum. Opłacał nauczycielki, które przygotowywały nas do egzaminów eksternistycznych.
W Przytocznie nie było szkoły. Dzięki staraniom i pomocy
Ojca zaczęto ją budować, jak również Ośrodek Zdrowia na wsi.
Po egzaminie na zakończenie gimnazjum, rodzice wysyłali
dzieci na dalszą naukę do Warszawy. Hela miała pójść do Liceum Architektury.
Była śliczną dziewczyną. Po balu szkolnym otrzymała list
z oświadczynami. „Biedna Hela” – naśmiewałyśmy się z niej i dokuczałyśmy, chociaż nam to imponowało.
W 1939 r. zaręczyła się z przyjacielem naszego brata, który
przyjeżdżał do Przytoczna na wakacje.
Wybuchła wojna. Podczas okupacji niemieckiej, która niosła
śmierć w sposób bezwzględny, niszczono wszystko, co polskie.
Nie złamano ducha polskiego, nie złamano wiary. Natychmiast
zaczęła działać konspiracja. Powstawały tajne komplety przy
ogromnym powszechnym pragnieniu nauki.
W tych warunkach Helena w Warszawie rozpoczęła naukę na
kompletach w tajnym Liceum Architektury. W lecie na obowiązującą praktykę przyjechała do Przytoczna.
Był rok 1942. Helena spadła z budowy i złamała kręgosłup.
Rodzice natychmiast podjęli maksymalny wysiłek, aby ratować
córkę. Zawieziona do Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie,
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przeszła szereg operacji. Wybitny
neurochirurg i ortopeda dr Choróbski w wojennych warunkach
z wielkim staraniem robił,
co mógł.
W szpitalu Heleną opiekowała
się nasza Matka. Chora córka
rzeźbiła w glinie. Była pogodna
i zjednywała sobie sympatię lekarzy i personelu.
W tym czasie w Przytocznie
grasowały bandy. W jednym z napadów na nasz dom rodzinny
w nocy z 17 na 18 grudnia 1942 r. Hela przed wojną
w obronie córki Barbary zginął
nasz Ojciec.

Hela ze swoją mamą w Izabelinie
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Mama z Helą wróciły do domu. Hela w ciężkich butach ortopedycznych z laskami. Mama w sposób heroiczny otoczyła nas
opieką. Modliła się z nami do Miłosierdzia Bożego i wzięła odpowiedzialność za wszystko. Było nas siedmioro. Najstarszy Andrzej w dywersji, a najmłodszy Antek miał siedem lat. Trzeci brat,
Stefan, jako malutki umarł na zapalenie płuc przed wojną. Ze
zwierzeń Heli wiemy, że po śmierci Ojca przeżyła szok. Żal do
Pana Boga za wypadek, za kalectwo, za śmierć Ojca.
Nagle otrzymała światło z góry: „Jestem Twoim Ojcem, masz
Ojca, Kocham Cię”. To był przełom. Całkowite zwrócenie się ku
Bogu. Tak już pozostało. Tę swoja tajemnicę Helena nam zwierzała.
Rozpoczął się nowy etap naszego życia. Odpowiedzialność za
całość gospodarstwa w Przytocznie została powierzona kuratorowi – właścicielowi sąsiedniego majątku.
Helena jak żołnierz organizowała dzień. Nie traciła czasu. Jak
zawsze tonęła w literaturze, uczyła się języków, wypisywała słówka i teksty, które dla zapamiętania przypinała do makaty nad
łóżkiem. Wyjeżdżałyśmy do sadu. Kwitły jabłonie. W 1944 r. za
rządów komunistycznych zostaliśmy w ciąg kilku godzin wyrzuceni z Przytoczna.
Po wyrzuceniu z Przytoczna nasza rodzina została przygarnięta przez gospodarzy z sąsiedniej wsi, z Charlejowa. Udostępnili nam oni połowę swego domu.
Zamieszkaliśmy wszyscy razem z Helą i Jadwigą, które przeniosły się z folwarku. Mieliśmy do dyspozycji dwie izby i kuchnię
rozpalaną drzewem lub torfem z fajerkami regulującymi wielkość
garnków i saganków. Spaliśmy na rozkładanych łóżkach i materacach. Była z nami babcia Emilia – mama naszej Mamy.
W Charlejowie Mama zorganizowała przedszkole dla dzieci.
My odgrywaliśmy dla nich przedstawienia. Antek przynosił mleko z pobliskiego zaprzyjaźnionego majątku.
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Gdy rozpoczął się rok szkolny, Kasia z Janką i Wisią pojechały na Brzozową do szkoły, gdzie zorganizowano gimnazjum i liceum dla młodzieży, a na niedzielę niejednokrotnie dojeżdżałyśmy na rowerach do Charlejowa. Ludzie ze wsi pomagali, jak
mogli. Odnalazła nas Barbara, która była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim.
Pod koniec wojny w potyczce z uciekającymi Niemcami zginął Andrzej, nasz najmłodszy brat. Miał 21 lat. Jest pochowany
w Łukowie z kolegami we wspólnej mogile pod pseudonimem
Żbik 3. W Charlejowie na tyfus plamisty umarła Babcia. Na Brzozowej warunki były trudne. Cała nasz trójka zaczęła chorować.
Chorował też Antek. Mama z troską opiekowała się nami. Hela,
jak mogła, pomagała mamie.
Zaczęło brakować pieniędzy. Przyjaciele i sąsiedzi pomagali,
Mama szukała pracy.
W Otwocku, w Ośrodku Szkolenia Spółdzielców poszukiwano kierowniczki do prowadzenia domu. Mama podjęła tę pracę.
Zabrała Helę, Janka i Antka. Basia zabrała Kasię do Poznania,
a Wisię przyjaciele w Warszawie. Hela w Otwocku pod kierunkiem zaprzyjaźnionego malarza, księdza Jerzego Wolffa (wuja)
rysowała, malowała i rzeźbiła. (ks. J. Wolff od 1958 roku osiadł
na stałe w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, gdzie aż do
śmierci w grudniu 1985 roku pracował jako artysta malarz oraz
pomagał w pracy duszpasterskiej. Spoczywa na zakładowym
cmentarzu w Laskach – przyp. red.).
Jak zawsze zorganizowana i pracowita uczyła się języków
obcych, dużo czytała. W specjalnych butach z dwoma laskami
starała się codziennie wędrować na Mszę Świętą do kaplicy Sióstr.
Odwiedzał nas i pomagał zaprzyjaźniony z naszą rodziną ojciec
Jacek Woroniecki.
Ośrodek w Otwocku rozwijał się w ciepłej, serdecznej atmosferze. W sali wykładowej wisiał Krzyż, który przed laty Niemcy
wyrzucili w Przytocznie przez okno Zmieniły się władze i kie-
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rowniczce polecono Krzyż zdjąć. Mama odmówiła i została natychmiast zwolniona z pracy. Wkrótce potem została zatrudniona na dalekim Mokotowie w Księgowości Spółdzielni Szewskiej.
Z ogromnym wysiłkiem codziennie dojeżdżała z Otwocka do
Warszawy. I tym razem dzięki pomocy przyjaciół – Państwa Berezowskich – mogliśmy zamieszkać w opuszczonym mieszkaniu,
w kamienicy przeznaczonej na wyburzenie, w Warszawie na Marszałkowskiej. Tam przenieśliśmy się z Elą Kasznicą i lokatorką.
Mam pracowała, a my podejmowaliśmy prace dorywcze. Antek uczył się w szkole, Hela prowadziła dom z pomocą naszą
i lokatorki. Basia studiowała w Poznaniu i zabrała Kasię, która
tam poszła do szkoły. Po jakimś czasie Wisia zaproszona przez
Przyjaciół z Mokotowa rozpoczęła studia. Janka pojechała do
Lublina na KUL.
Termin wyburzenia kamienicy na Marszałkowskiej przedłużał się. Otrzymaliśmy urzędowe zawiadomienie, że jest dla nas
przydział mieszkania do wynajęcia. Było to nowe mieszkanie
dwupokojowe z łazienką i kuchnią w dzielnicy Młynów przy ul.
Karolkowej.
Mama uznała to za cud.
Przenieśliśmy się na Karolkową. To nasz nowy Dom. Mama,
Hela i w kąciku za szafą w dużym pokoju, Antek. Kasia w małym
z babcią Różą, która przyjechała na zimę.
Mama z Helą zaprzyjaźniły się z Karmelem i Ojcami Redemptorystami. Ta przyjaźń zaczęła się od powolnych wędrówek z laskami do kościoła na Karolkowej i do Karmelu na ul. Wolskiej.
Kiedy nie mogła chodzić, Komunię św. przynosił ojciec redemptorysta. Hela przygotowywała ołtarzyk i czekała. Modliła się w ciszy. Trwała przed Bogiem. Basia mówiła: „Hela żyje w innej rzeczywistości”.
Hela jak zawsze bardzo pracowicie spędzała dzień. Rzeźby,
odlewy, malowanie. Dużo szyła, reperowała i cerowała Antkowi
i nam, siostrom. Czytała albo słuchała nagrań i radia.
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Nigdy nie odmówiła, gdy potrzebowaliśmy Jej pomocy. Prośby były różne, także w zakresie nauki. Zostawiała wszystko i rzetelnie przerabiała z nami materiał do egzaminu (np. z filozofii).
Przychodziliśmy do Niej wszyscy, gdy czegoś było nam potrzeba: kleju, znaczka, igły z nitką, czyjegoś adresu. Natychmiast
z radością tę prośbę spełniała. Oddawała bez wahania swoje cenne najładniejsze rzeczy: „Weź tę apaszkę, dostałam ją od Japończyka (przyjaciel Antka), weź proszę”. Przy tych wszystkich swoich zajęciach wspierała potrzebujących w sposób duchowy:
osobiście lub listownie. Przyjaciele, chorzy, powierzali jej swoje
tajemnice, prosili o radę i modlitwę. I nas wspierała nasza „seniorka”, traktowała nas zawsze jak swoje młodsze siostry.
Przy tych zajęciach rzeźba nadal była jej pasją i środkiem
apostolstwa. Mówiła: „To moje dzieci. Chodź zobacz”. Wyrzeźbiła różnej wielkości drogi krzyżowe do kaplic w Polsce i na Białorusi, rzeźby tajemnic różańca i postacie bardzo wielu świętych.
Otrzymywała za nie liczne podziękowania. Uczyła się ciągle pod

Hela z ciocią i siostrami
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kierunkiem księdza Jerzego Wolffa, Anny Grocholskiej i Jerzego
Machaja. (Anna, artystka rzeźbiarka i malarka do dzisiaj związana z Laskami; Jerzy, uznany artysta malarz, rzeźbiarz i poeta.
Zmarł w 1988 r. – przyp. red.). Korzystała też z uwag domowników i przyjaciół. Po wykończeniu prac chętnie je rozdawała.
Wiele osób o nie prosiło i bardzo je ceni.
W ciągu swego życia Helena miała łaskę spotkań ze świętymi
kapłanami. Zabiegała o regularną spowiedź i bardzo tego pilnowała.
Podróżowanie było bardzo istotnym elementem w życiu Heli.
Rozpoczęło się w połowie ubiegłego wieku. Stryszawa, Krynica
Górska, Pniewy, dokąd poleciała z Mamą samolotem do sióstr
urszulanek szarych na wakacje. Nawiązały się tam ogromne
serdeczne przyjaźnie.
Na zaproszenie chorych z Polski przez Fundację Sue Ryder
Hela pojechała do Londynu, gdzie, będąc na wózku, oprowadzała po Muzeum Fundacji. Została tam wydelegowana, by podziękować Królowej Matce za pomoc i opiekę nad chorymi w Polsce.

Z Anną Grocholską
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W wolnych chwilach wybierała prezenty, by dla każdego coś
przywieźć. Pracowała przy wyrobie torebek ze sznurka. Nawiązała wiele trwałych przyjaźni.
Wróciła do Polski okrętem. W następnych latach Helena pojechała z chorymi do Rzymu, a po jakimś czasie do Lourdes.
Z Warszawy z Karolkowej na lato wyjeżdżaliśmy do Nałęczowa, gdzie nasi przyjaciele – państwo Berezowscy – udostępniali
nam pustą willę „Uciecha”.
W sąsiednim małym domku przy willi „Gioia” (po włosku
„radość”) mieszkała nasza babcia Róża Kuszell wyrzucona z Samoklęsk. W naszej gromadzie podejmowaliśmy zajęcia zarobkowe: korepetycje, prowadzenie kawiarenki przy willi i inne.
Dołączyła do nas ciocia Zosia, która straciła nogę w Powstaniu, siostra Mamy.
W Nałęczowie Mama z Helą prowadziły gospodarstwo i opiekowały się Antkiem. Ciocia Zosia pomagała, jak mogła. Na okres
zimowy babcia przyjeżdżała do nas na Karolkową i mieszkała
z Kasią w malutkim pokoju.
Do podróży Heli dołączają wyjazdy na rekolekcje organizowane przez Apostolstwo Chorych, którego czasopismo prenumerowała. Rekolekcje odbywały się najczęściej w miejscowościach
podwarszawskich. Helena nawiązywała wtedy trwałe kontakty
z chorymi.
Nadarzyła się okazja zamiany mieszkania na Karolkowej na
większe na Marszałkowskiej. Hela w dużym pokoju urządziła
pracownię rzeźbiarską. Wykonane rzeźby przekazywała do wypalenia. Mama przy oknie haftowała. Wszyscy razem prowadzili otwarty dom, pełen gości. Hela, by ich przywitać, zawsze wyjeżdżała do przedpokoju.
Ceniła to, że jest seniorką. W jej ustawieniach rodzinnych
pozostało to przyzwyczajenie z dzieciństwa. „Hela i wszyscy”.
Kasia zawsze ustępowała jej miejsca.
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Hela zawsze chciała sama sobie radzić. Któregoś dnia zniknęła z domu i pojechała wózkiem do dentysty na Hożą. Jednak
przekonała się, że nie może jeździć sama. W niedzielę w drodze
do kościoła trzeba jej towarzyszyć.
Udało się załatwić dla Heleny letnie wyjazdy. Początkowo był
to Izabelin. Siostry franciszkanki przygarniały Helę z Mamą
w domu przy kościele. Proboszczem zaprzyjaźnionym z naszą
rodziną był ksiądz Aleksander Fedorowicz.
Gdy w Laskach powstał szpitalik i przychodnia, Hela ze
względu na stan zdrowia zaczęła tam przyjeżdżać. Początkowo
jeździła z Mamą i zaprzyjaźnionymi paniami, z Wisią i Janką oraz
opiekunkami, wśród których były studentki i panie emerytki. Jak
zawsze nawiązywały się trwałe kontakty i przyjaźnie.
Historia naszych Lasek tak się zaczęła: za naszego dzieciństwa
była siostra Katarzyna –ciocia Kasia – i przyjaźń z nią. Była Matka Elżbieta Czacka, był Ojciec Korniłowicz i Laski, gdzie można

W Laskach z s. Elżbietą Więckowską FSK
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Pana Boga dotknąć. Tak
się zaczęło. Laski stały się
Bożą przystanią, drugim
domem dla Heli i dla nas.
Wszyscy skierowani ku
potrzebującym, ku chorym i zagubionym. Laski
coraz bliższe, coraz bardziej kochane. Czekała na
nie cały rok.
Codzienna Msza św.
Pan Bóg tak blisko. Bliskie
kochane siostry i kochani
kapłani z księdzem Aleksandrem i Tadeuszem.
Codzienne wyjazdy na
dróżki do lasu i na cmentarz.
W Laskach
Każdego roku pytała,
czy możliwy jest jej przyjazd na lato. „Czekam. Napisałam już do pana Prezesa. Czekam
na odpowiedź, czy będę mogła pojechać”.
Tak było do lipca 2018 roku. Jak zawsze oczekiwanie i radość.
Pan Bóg miał swoje plany. 3 lipca Hela z opiekunką przyjechała
do Lasek. 10 lipca we wtorek po Mszy św. i komunii św., po śniadaniu Hela doznała prawostronnego udaru. Leżała w pokoju,
a personel natychmiast wezwał pogotowie. Hela została zawieziona do szpitala bielańskiego.
Po badaniach została skierowana do Ośrodka Rehabilitacyjnego pod Garwolinem. Przez cały czas była z opiekunką. Po
sześciu tygodniach rehabilitacji Helena wróciła do Warszawy na
Przeworską do nowego mieszkania przygotowanego dla niej
i dla nas.
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Według zaleceń lekarskich w domu z pomocą rehabilitanta
podjęła dalszą rehabilitację z przychodni. Zabiegi były bolesne.
Poddawała się im bez przekonania.
29 września 2018 r. o 13.10 jej serce przestało bić. Miałyśmy
z Janką tę łaskę, że Hela umarła na naszych rękach. Śmierć Heli
była niezwykle spokojna. Gdy serce przestało bić, uśmiechała się.
Przy zapalonej gromnicy odmówiłyśmy Różaniec.
8 października 2018 roku po Mszy św. w kościele Karola Boromeusza Hela została pochowana na Starych Powązkach w grobie rodzinnym (od 4. bramy kwatera 66.).
Posłowie
Helena była zwornikiem w całej naszej Rodzinie. Byliśmy
przy niej, każdy według swoich możliwości, do dnia, kiedy zakończyło się jej na ziemi wędrowanie.

ODSZEDŁ DO PANA
śp. Marek Paczkowski
1984–2019

9

listopada 2019 roku odszedł do Domu Ojca absolwent szkoły podstawowej i liceum Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Laskach.

W krótkim wspomnieniu s. Lidia Witkowska FSK napisała:
„Marek urodził się w Warszawie 29 maja 1984 roku. Zaistniał
w Bożych planach i pojawił się w Laskach jak niepozorny promyk
słońca. Delikatny niewidomy chłopiec poruszający się na wózku.
Pamiętam pierwsze spotkanie z nim, z jego wspaniałymi rodzicami i starszym bratem Michałem. Miałam wielką radość jako
katechetka przygotowywać go do I Komunii św., później towarzyszyłam całej jego rodzince w dalszym życiu. Często spotyka-
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liśmy się poza lekcjami na działce w domku wybudowanym niedaleko internatu chłopców – Domu św. Teresy. Wiele wspomnień
łączy mnie z tym mężnym człowiekiem – WOJOWNIKIEM.
Był bardzo chory, a jednocześnie cierpliwy, konsekwentnie
wypełniający zalecenia lekarzy. Czasami pytałam Marka, skąd
ma tyle siły woli.
Któregoś dnia zadzwonił do mnie i zawiadomił o śmieci swojej ukochanej Mamy Elżbiety, która umarła 13 grudnia 2016 roku.
Mówił jak człowiek, który oddał Bogu kogoś najcenniejszego.
Nie pytał, dlaczego. Zobaczyłam wtedy w nim dojrzałego młodego człowieka, któremu mimo przeciwności losu przyszło zmierzyć się z ogromem tajemnicy – byłam dumna, że mój uczeń
egzamin życia zdał celująco.
Kontakt telefoniczny utrzymywaliśmy prawie do końca. Opowiadał o sobie, o swojej pracy, o rodzinie, o Laskach. Jedno szczególne wspomnienie utrwaliło się w mej pamięci. Kiedy mój Tata
był coraz słabszy i nie mógł już chodzić, Marek natychmiast
użyczył mu swojego wózka. Nieważne było, na jak długo, on
natychmiast chciał pomóc. Oddał to, co przecież stanowiło rzecz
niezbędną do jego w miarę swobodnego poruszania się.
Był dzielny, miał nad wyraz dojrzałe serce, którym ogarniał
wielu ludzi. Ostatnie trzy miesiące jego życia związane były z ciężkimi zmaganiami. Marek swoim krótkim życiem pełnym trudu,
ale też niezwykłej pogody ducha wpisuje się w wielką historię
znanych i nieznanych ludzi Lasek”.
Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 19 listopada na
cmentarzu bródnowskim w Warszawie. Po Mszy św. urna z prochami śp. Marka została złożona w grobie rodzinnym. Swego
przyjaciela pożegnali też koledzy z klasy i nauczyciele z Ośrodka
w Laskach.
Brat Michał w krótkim podziękowaniu skierowanym do nas
na zakończenie powiedział: „Mam taką prośbę, abyśmy zapamiętali Marka uśmiechniętego”. I taki pozostanie w naszej pamięci.
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WRZESIEŃ 2019
		Sobieszewo. Na początku września pokoje w Dworku otrzymały swoich patronów. Są to: św. Paweł, św.
Klara, św. Franciszek, św. Zelia i Ludwik Martin, św.
Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Józef, św. o. Pio, Matka Boża Słuchająca, św. Jan Paweł II, św. Hiacynta
i Franciszek, św. Matka Teresa z Kalkuty. Siostra
Symeona przygotowała wizerunki świętych, ojciec
Eugeniusz je poświęcił, a s. Hiacynta z p. Mirkiem
zawiesili na ścianach poszczególnych pokoi. Ufamy,
że święci Patronowie będą czuwać nad gośćmi, pracownikami i domownikami, aby w naszym Sobieszewie nie zabrakło życzliwości, uśmiechu i tego
wszystkiego, co potrzebne do odnowienia sił ducha
i ciała.
7.09.	
Do wspólnoty w Żułowie przyjechała s. Liliana, która objęła obowiązki dyrektora Domu Nadziei.
12.09.	
Na doroczny festiwal pieśni Maryjnych w DPS Betania w Lublinie wyjechała delegacja Domu Nadziei
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z Żułowa. Były to cztery panie: Jasia Stasiak, Danusia Paź, Urszula Kozłowska i Ania Data z opiekunami. Festiwal rozpoczął się Mszą św., a na zakończenie był poczęstunek i wspólna zabawa na świeżym
powietrzu. 
W festiwalu udział brali podopieczni z różnych DPS
woj. lubelskiego. Panie z Żułowa zostały zauważone
i wyróżnione.
9–20.09.	
W Sobieszewie gościła grupa „Muminkowa” z Rabki-Zdroju. Były to dzieci niepełnosprawne, ich rodzice, siostry miłosierdzia, ksiądz misjonarz i wolontariuszki (razem 34 osoby). Podczas tego pobytu
wypoczynkowego była codzienna Eucharystia, spacery nad morze i wycieczki do Gdańska, Sopotu
i Gdyni. Na zakończenie goście oznajmili: „W samym ośrodku też nie brakowało atrakcji: piękny
ogród, zjeżdżalnie, rowery, a przede wszystkim miła
i serdeczna atmosfera. Kuchnia wyśmienita. Panie
w kuchni serwowały wspaniałe posiłki. Czuliśmy się
tutaj bardzo dobrze. Dziękujemy!”
10–18.09.	W Sobieszewie odbył się kolejny turnus „Naprawdę
Można” dla osób niewidomych i słabowidzących
z opiekunami z Piekar Śląskich. W czasie turnusu
instruktorzy prowadzili zajęcia z czynności dnia codziennego, orientacji w przestrzeni, a także zajęcia
z obsługi systemu orientacji Totu Point-a.
13–14.09.	W Trzebnicy na Dolnym Śląsku miała miejsce Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Słabowidzących do Sanktuarium św. Jadwigi. Odbywała
się ona pod hasłem: „Czas to miłość” i zgromadziła
blisko 900 pielgrzymów, którzy na noclegi zostali
przyjęci przez okolicznych parafian. Bogaty program pielgrzymki obejmował m.in. konferencję
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przybliżającą postać św. Jadwigi oraz dzieje trzebnickiej bazyliki, osobę Sługi Bożego ks. Prymasa
Wyszyńskiego, modlitwę na „małej ścieżce” św. Jadwigi, do której rozważania przygotowała grupa
z Wrocławia, różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, godzinki, a także występ artystyczny zespołu
Brzykowianie (więcej wewnątrz numeru).
16.09.	
Sobieszewo. Na zakończenie sezonu wakacyjnego
odbyło się spotkanie pracowników ośrodka z siostrami i o. Eugeniuszem. Wyrażono podziękowanie
za ofiarną pracę i wszelkie dobro, którym dzielili się
oni z naszymi gośćmi podczas wakacji. Podsumowanie sezonu rozpoczęła Eucharystia. Siostra Symeona podarowała coś dla ducha, a były to cytaty św.
Teresy od Dzieciątka Jezus o ufności i zawierzeniu
Bogu, natomiast p. Kamila przygotowała rekreacyjną prezentację, podczas której losowaliśmy „kropelki” szczęścia, życia lub radości. Panie z kuchni zrobiły pyszne, kolorowe kanapki i ciasto. Spotkanie
zakończyła taneczna zabawa dla pracowników.
16–20.09.	W Laskach przebywała z rewizytą gimnazjalna młodzież z klas muzycznych szkoły w Herzbergu w Niemczech. W trakcie ich pobytu towarzyszyła im przez
wszystkie dni s. Agata. W ciągu trzech dni nasza
młodzież wspólnie z gośćmi zwiedzili: Muzeum Kopernika, Żelazową Wolę, Starówkę i Zamek Królewski. Popołudnia spędzaliśmy na mini-koncertach
(młodzież niemiecka przywiozła instrumenty)
i wspólnym śpiewaniu. Wieczory wypełniały zmagania sportowe – gra w goalballa. Laskowska młodzież spisała się na szóstkę z plusem. W piątek p.
Dorota Szczepkowska i s. Agata przed południem
pożegnały grupę na Dworcu Centralnym.
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16–20.09.	Rabka. Gościliśmy w naszym domu 30-osobową
grupę z Krakowa – Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
22.09.	
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
w Przedszkolu i Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju
w Sobieszewie. Tego dnia uczciliśmy również Patrona naszego Domu, św. Ojca Pio, którego wspomnienie przypada na 23 września. Podczas uroczystości
powitaliśmy siostrę Symeonę – nową przełożoną.
Dzieci wręczyły jej różę od św. ojca Pio, a siostra
życzyła nam wszystkim owocnego nowego roku
szkolnego, a rodzicom wiele radości z ich dzieci.
Wrzesień był dla przedszkolaków czasem wycieczek
na pole, do sadu i do lasu. Z przywiezionych z pola
ziemniaków dzieci robiły frytki, a z innych warzyw
– sałatkę, z ogromną radością częstowały pracowników przedszkola zrobionymi przez siebie przysmakami. Zaś jesienne dary lasu posłużyły do przyozdobienia sal przedszkola w piękne prace
plastyczne. Każdy przedszkolak zabrał też do domu
znalezione przez siebie podgrzybki.
24.09–2.10.	W Sobieszewie grupa osób niewidomych i słabowidzących z opiekunami z Olkusza uczestniczyła
w turnusie „Naprawdę Można”. Zajęcia poprzedziło
spotkanie organizacyjne; ustalenie harmonogramu
zajęć. Uczestnicy korzystali z różnych urządzeń
w kuchni dydaktycznej, a także nowoczesnych technologii ułatwiających życie codzienne. Zajęcia
z orientacji w przestrzeni odbywały się na terenie
ośrodka, a także poza nim.
25.09.	
W Laskach, w przeddzień 73. rocznicy śmierci czcigodnego Sługi Bożego Ojca Władysława Korniłowicza, o godz. 16.30 siostry wraz z ojcem rekolekcjo-
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nistą – ks. Edwardem Engelbrechtem oraz ks.
Kazimierzem Olszewskim, wyruszyły na cmentarz,
aby modlić się przy grobach naszych Założycieli.
W drodze na cmentarz siostry poprowadziły modlitwę różańcową z rozważaniami zaczerpniętymi
z pism ojca Władysława Korniłowicza.
26.09.	
W kościele św. Marcina w Warszawie przy trumience
z prochami czcigodnego Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza dziękowaliśmy Bogu za ks. Władysława, prosząc o jego beatyfikację. Mszę św. w tej
intencji poprzedziła przygotowana przez s. Radosławę modlitwa oparta na rozważaniach Ojca z jego
ostatnich rekolekcji (1946 r.) oraz psalmach.
27–29.09.	W Domu Rekolekcyjnym w Laskach trwała sesja
z Franciszkiem. Rekolekcje prowadził o. Andrzej
Zając OFM Conv z Krakowa, który wygłosił konferencje na temat: „Bóg jest piękny”. Eucharystia, ado
racja i wysłuchane słowo przygotowywały do zbliżającej się uroczystości św. Franciszka.
W rekolekcjach uczestniczyło 19 osób z całej Polski.
28.09. 	Rabka. Obchody święta patronalnego szkoły św.
Tereski, rozpoczęliśmy Mszą św. sprawowaną przez
ks. Dariusza Paculę, proboszcza parafii św. Teresy,
i kapelana ks. Józefa Kapcię. Na uroczystość wspólnego świętowania przyjechali goście z Lasek: matka
Judyta, s. Goretti, prezes TOnOS p. Paweł Kacprzyk,
p. Jan Krakowiak, dziewczęta i chłopcy z internatów
św. Stanisława i św. Maksymiliana wraz z p. Dorotą
Szczepkowską, kierownikiem Piotrem Gronowskim
i dyrektorem Wojciechem Święcickim. Swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz Rabki-Zdrój – pan
Leszek Świder oraz pani wizytator Alicja Sienkowiec
z Kuratorium Oświaty z Nowego Targu, a także rad-
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ni Powiatu Nowotarskiego. Przybyli również inni
goście z Rabki: siostry ze zgromadzeń rabczańskich,
ofiarodawcy, przedstawiciele instytucji, z którymi
szkoła współpracuje oraz w nieco późniejszych godzinach artysta muzyk – p. Jan Budziaszek, który
spontanicznie, wspólnie z naszymi uczniami, pośpiewał. Muzykując, wniósł niepowtarzalną atmosferę radości.
Po Mszy świętej goście zostali zaproszeni do sali
gimnastycznej, gdzie wychowawcy z gr. II i III wraz
z wychowankami przygotowali przedstawienie pt.
„Ogrodnicy Bożej Winnicy” autorstwa p. Adama
Zięby. Aktorzy przedstawiali scenki z życia pewnego małżeństwa, które czerpało wzorce z życia świętych Zelli i Ludwika Martin – rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Opowieść pokazywała, że cicha praca rodziców –
„Ogrodników Bożej Winnicy” – poprzez modlitwę
i przykład zasiała ziarno, które zaowocowało w sposób niewyobrażalny. Boża logika ukazuje, że darem
dla rodziców była święta Tereska i jej „mała droga
do Nieba”, a darem dla nas stali się jej Rodzice i ich
wzajemne uświęcanie na cichej drodze do świętości.
29.09.	W Laskach imieniny obchodził ks. rektor Michał
Wudarczyk. O godz. 8.00 podczas Mszy św. modliliśmy się w intencji Solenizanta za wstawiennictwem
Świętych Archaniołów. Po Eucharystii życzenia i zapewnienie o modlitwie złożyła księdzu Matka Judyta.
30.09.	
W kościele św. Marcina w Warszawie po raz kolejny
trwała modlitwa zorganizowana przez Wspólnotę
Sant’Egidio po hasłem: „Umrzeć z nadziei – modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy”. Tradycyjnie już liturgii z udziałem duchow-
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nych i wiernych różnych kościołów chrześcijańskich
przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Tegoroczny
Tydzień Modlitwy za Uchodźców po raz pierwszy
zbiegł się w czasie z obchodzonym 29 września w całym Kościele 105. Światowym Dniem Migranta
i Uchodźcy.
		
Październik 2019
3.10	
Wspólnota sobieszewska uczestniczyła w uroczystym Transitusie – czyli nabożeństwie chwalebnej
śmierci św. Franciszka. Nabożeństwo odbyło się
przy ołtarzu Stygmatyzacji Świętego Biedaczyny z Asyżu, w prezbiterium kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku.
W czasie procesji o. Tomasz Jank (gwardian ojców
franciszkanów konwentualnych) wniósł relikwie św.
Franciszka. Uroczystością tą franciszkanie rozpoczęli jubileuszowe obchody 600-lecia przybycia ich
zakonu do Gdańska, co miało miejsce w 1419 roku.
3–5.10.	
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem
gościa specjalnego – ojca Anselma Grüna – niemieckiego mnicha z zakonu Benedyktynów. Tytuł konferencji: Człowiek – Duchowość – Wychowanie. Organizatorami były trzy ośrodki naukowe w Polsce:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Ojciec Anselm Grün jest znanym w świecie pisarzem
i psychoterapeutą, który w swojej twórczości koncentruje się na „pełni człowieczeństwa” – w duchu integralnej koncepcji człowieka, to znaczy otwartego
również na to, co nazywamy duchowością. W swoich
licznych publikacjach, tłumaczonych na 35 języków
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o. Anselm Grün – w środku, Józef Placha – z lewej, Marzanna Załęcka
– z prawej

świata, postrzega rozwój człowieka w jego wymiarze
humanistycznym, ale głęboko zakorzenionym
w chrześcijaństwie. 
W części obrad, odbywającej się na UKSW w Warszawie, jednym z prelegentów był Józef Placha, który
wygłosił referat pt. Potrzeba i postulat rozwoju do
pełni człowieczeństwa w duchowości Dzieła Lasek.
5.10.	
W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach ks.
Jacek Ponikowski pobłogosławił zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego Jadwigi Dąbrowskiej i Marcina Borka od wielu lat związanych
z Dziełem Matki Czackiej.
4–12.10.	
W turnusie szkoleniowym „Naprawdę Można”
w Sobieszewie uczestniczyły osoby niewidome i słabowidzące z Hrubieszowa. Na spotkaniu informacyjnym rozpoczynającym szkolenie uczestnicy
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poznali program i harmonogram zajęć. Zajęcia z czynności dnia codziennego odbywały się w dwóch grupach, natomiast zajęcia z orientacji w przestrzeni
indywidualnie. Każdy z uczestników miał możliwość poznania różnych technik pracy w kuchni lub
w innych pracach. Instruktorzy orientacji przestrzennej zwracali uwagę na prawidłowe posługiwanie się laską, a także na zasady korzystania z komunikacji.
8–9.10.	
Rabka. W ramach projektu Małopolskich Dni Osób
z Niepełnosprawnościami na Podhalu, uczniowie
Ośrodka wzięli udział w warsztatach rękodzielnictwa
ludowego w Muzeum im. Wł. Orkana. Ich celem było
aktywne poznanie tradycji i sztuki ludowej regionu.
Tego dnia na zaproszenie p. Jana Budziaszka delegacja dziewcząt wraz z wychowawczyniami i s. Irminą
pojechały do Rzeszowa, gdzie w Wojewódzkim
Domu Kultury miała miejsce promocja płyty z koncertu Jednego Serca – jednego Ducha. Wydarzenie to
rozpoczęło się od Mszy św. z piękną oprawą muzyczną zespołu w kościele ojców bernardynów.
12.10.	
W Laskach miał miejsce zjazd absolwentów z roczników: 1983, 1984, 1985. Rozpoczął się rejestracją
uczestników i obiadem w Domu Rekolekcyjnym. Po
przejściu do Domu Przyjaciół nastąpiło oficjalne
otwarcie i spotkanie z członkami Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
kierownictwem Ośrodka, dawnymi nauczycielami
i wychowawcami. Po spotkaniu wszyscy przeszli do
kaplicy MB. Anielskiej na Mszę św., a następnie na
kolację do Domu Rekolekcyjnego. „Wieczorne Polaków rozmowy” trwały przez wiele godzin
w Domu Przyjaciół.
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13.10.	
Podczas porannej Mszy św. w laskowskim szpitaliku
modliliśmy się za naszego Solenizanta – ks. Edwarda
Engelbrechta. Liczna delegacja ze wszystkich wspólnot złożyła Księdzu życzenia i zapewniła o pamięci
w modlitwie. Ksiądz Edward zaraz po śniadaniu wyjechał na dwutygodniowy pobyt do Żułowa.
Tego samego dnia w „Kawiarence u Przyjaciół” odbyło się spotkanie z s. Goretti, która podzieliła się
swoimi wspomnieniami z okresu II wojny światowej:
opowiedziała o zesłaniu na Sybir i pobycie w Afryce
(1940–1948). Spotkanie prowadził p. Janusz Rosikoń
(dziennikarz – fotograf) przy okazji promocji najnowszej książki pt. „Szlak Nadziei” Normana Davisa
(Armia Andersa marsz przez trzy kontynenty).
Również tego dnia w klasztorze na Piwnej odbyło
się pierwsze po wakacjach spotkanie Stowarzyszenia
Tęcza (z ul. Leonarda). Tematem były misje, a nasz
gość, p. Ania Borkowska, opowiedziała o Indiach,
spotkanych tam siostrach i dzieciach.
Włączając się w „Narodowe czytanie”, w Kąciku pod
Wieżą s. Alberta przeczytała gościom nowelę Bolesława Prusa „Katarynka”.
14.10.	
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej laskowskie szkoły ponadpodstawowe w Jabłonkach zaprosiły wychowawców i nauczycieli na wspólne świętowanie.
Młodzież zaprezentowała pięknie wykonany i pełen
humoru montaż słowno-muzyczny pt: Jabłuszko
pełne snów według scenariusza i w reżyserii dyr.
S. Badeńskiego. Podczas uroczystości prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Paweł Kacprzyk, s. Anita i dyr. Elżbieta Szczepkowska w dowód uznania za wieloletnią ofiarną służbę
w Dziele Matki Elżbiety Róży Czackiej wręczyli me-
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dale Towarzystwa PAX ET GAUDIUM IN CRUCE,
które otrzymali: Anna Pawełczak-Gedyk, Małgorzata Pawełczak-Placha i Józef Placha. Laudacje poprzedzające wręczenie medali wygłosili: dyr. Dorota Gronowska, prezes honorowy Władysław Gołąb
i dyr. Stanisław Badeński.
Rabka. Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła Msza św. w intencji wszystkich pracowników
w kaplicy św. Franciszka. Następnie w sali gimnastycznej uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny, który obfitował w różne
niespodzianki. W czasie spotkania uczniowie, składając serdeczne życzenia, dziękowali nauczycielom
i wychowawcom za trud nauczania i wychowania.
Po uroczystej akademii wszyscy zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek.
14.10	
Z okazji Dnia Nauczyciela sobieszewskie przedszkolaki składały życzenia wszystkim nauczycielom i terapeutom wręczając róże, przygotowane przez siebie
podstawki pod kubek oraz częstowały upieczonymi
podczas zajęć ciasteczkami maślanymi.
15.10.	
Mieszkańcy Rabki, a szczególnie uczniowie z rabczańskich szkół uczestniczyli w Międzynarodowym
Dniu Białej Laski. Na scenie amfiteatru przygotowano specjalnie stanowiska, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami i wychowawcami prezentowali, w jaki
sposób niewidomi i niedowidzący uczą się i funkcjonują w życiu codziennym. W czasie spotkania opowiedziano też o Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Zaprezentowano techniki poruszania się z białą laską,
czytanie i pisanie brajlem, przybliżono sylwetkę Ludwika Braille’a, twórcy pisma dla niewidomych.

INNE WYDARZENIA

143

17.10.	
W Kąciku pod Wieżą na Piwnej obchodziliśmy
imieniny wolontariuszy seniorów. Pełne wspomnień
i wzajemnej wdzięczności spotkanie, którego inicjatorką i dobrym duchem była s. Ludmiła, upłynęło
w rodzinnej atmosferze.
18–20.10.	Sobieszewo. Dni skupienia Wspólnoty Betlejem
z Gdańska. Tematem spotkania było „Budowanie
relacji nauczyciel – uczeń”. W ramach rozważań, jak
pogłębiać swoją więź z Bogiem i drugim człowiekiem odbywały się warsztaty i konferencje. Każdego
dnia można było uczestniczyć w Eucharystii, natomiast podczas całonocnej adoracji Najświętszego
Sakramentu w kaplicy co godzina przychodziło po
kilka osób, zmieniając się.
20.10. 	W kościele św. Marcina w Warszawie, w ramach
festiwalu „Organy Śródmieścia”, odbył się koncert
organowy w wykonaniu Ewy Bąk, organistki z Bielska-Białej.
21.10.	
Podczas Mszy św. o 17.30 w kościele św. Marcina ks.
kard. Kazimierz Nycz udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży z KIK-u, którą przygotowywał ks. Tomasz Łukasiuk wraz z animatorami
Klubu.
Tego dnia w Laskach, dzięki uprzejmości p. Marii
Roguskiej, grupa wolontariuszy z firmy Glaxo wykonała wspaniałą pożyteczną pracę: odmalowała
salę św. Pawła wraz z przylegającym do niej korytarzykiem i „parking” rowerowy oraz zagrabiła liście
przed Domem Rekolekcyjnym.
22.10.	
143. rocznica urodzin Matki Elżbiety Czackiej.
O godz. 15.00 sprzed kaplicy Matki Anielskiej wyruszyła procesja do grobu Czcigodnej Sługi Bożej.
Na cmentarzu odczytane były dwa teksty Matki Elż-

144

INNE WYDARZENIA

biety oraz fragment opinii teologów cenzorów.
Wspólnie odmówiliśmy modlitwę o beatyfikację
Matki Elżbiety.
22–24.10	Rabka. Chłopcy z grupy IV wraz z wychowawcami
wyjechali do Lasek na święto Domu Świętego Maksymiliana.
21.10.	
W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie otwarto
17. Konferencję REHA for the Blind in Poland 2019
zorganizowaną przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”.
Konferencję REHA w godzinach przedpołudniowych poprzedziło spotkanie Międzynarodowe
„Wschód-Zachód”, w którym, wzięli udział przedstawiciele 15 krajów. Na początku podana została
informacja, że Marek Kalbarczyk zrezygnował
z funkcji prezesa Fundacji. Nowym prezesem została Malwina Wysocka-Dziuba. Markowi Kalbarczykowi nadano godność prezesa honorowego Fundacji.
Podczas Konferencji „Wschód – Zachód” kolejno
zabierali głos: Marek Kalbarczyk – Polska, Fredric
Schroeder – prezydent Światowej Rady Niewidomych – w Stanach Zjednoczonych; Następnie o sytuacji w swoich krajach informowali przedstawiciele: Izraela, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Bułgarii
Macedonii, Rumunii, Gruzji. Kazachstanu, Rosji,
Białorusi, Ukrainy i Litwy. Z przedstawionych informacji wynika, że sytuacja niewidomych na świecie nadal jest trudna. Konferencja w glosowaniu
przyjęła rezolucję, która ma być przedstawiona rządom zainteresowanych krajów. We wstępie rezolucji
napisano: „My, niewidomi i słabowidzący mieszkańcy świata, dążymy do pełnego i aktywnego uczest-
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nictwa w naszych społeczeństwach. Dlatego niniejszym wyrażamy nasz niepokój i zatroskanie
w obliczu pewnych niefortunnych zjawisk jeszcze
istniejących w życiu osób z niepełnosprawnością”.
Następnie przedstawiono problemy, którymi powinny zająć się właściwe czynniki rządowe na świecie. Na 45 uczestników spotkania za rezolucją opowiedziały się 44 osoby.
Z Lasek w konferencji brali udział: Władysław Gołąb – prezes honorowy TONOS oraz p. Marta Zielińska. Właściwa Konferencja REHA rozpoczęła się
o godz. 14.00. Wzięło w niej udział kilkuset uczestników. Po przemówieniu prezesa honorowego Marka Kalbarczyka rozdano „Idole”, szczególne wyróżnienia Fundacji „Szansa dla Niewidomych”.
Pierwszym wyróżnionym został prezydent Światowej Unii Niewidomych: Fredric Schroeder. 
Współorganizator tegorocznej REHA to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a pierwszym
prelegentem był rektor tej uczelni ks. prof. Stanisław
Dziekoński, który zaprezentował temat: „Godność
przy ograniczeniach fizycznych”. Szczegółowe merytoryczne spotkania odbyły się w kolejnych dwóch
dniach w salach UKSW na Bielanach w Warszawie.
Jak zwykle zaprezentowano też nowości techniczne.
Dla gości zagranicznych Fundacja przygotowała interesujące programy połączone ze zwiedzaniem
Warszawy.
23.10.	
Podczas prac na cmentarzu w miejscowości Fürstenberg, gdzie zakopywano prochy kobiet zamordowanych w KLRavensbrück, zespół Biura Poszukiwań
i Identyfikacji IPN odnalazł m.in. tabliczkę z urny
z prochami Małgorzaty Dembowskiej, siostry bp.
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Bronisława Dembowskiego. Jak wiemy, razem z córką została rozstrzelana również matka bp. Dembowskiego, Henryka Dembowska. Tabliczkę z jej nazwiskiem odnaleziono w latach 80. w miejscu dzi-
siejszych prac.
25.10.	
Siostra Ludmiła i ks. Piotr Markiewicz uczestniczyli
w obchodach 25-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
które od dwóch lat mają swoją siedzibę przy ul. Konduktorskiej. Jubileuszowe spotkanie odbyło się
w Domu Kultury Imielin, było pięknie przygotowane
przedstawienie i tort urodzinowy.
Tego dnia na wieczornej Mszy św. w kościele św. Marcina zgromadzili się niewidomi związani z p. Ireną
Koch, by z okazji imienin modlić się w jej intencji.
Agapa imieninowa odbyła się w Kąciku pod Wieżą.
25.10. Rabka. W ramach akcji „Szkoła pamięta”, uczniowie
wraz z nauczycielami odwiedzili cmentarze: żydowski i parafialny, gdzie znajduje się m.in. grób naszych fundatorek: pań Szczuka.
25.10.	
Do Domu Rekolekcyjnego w Laskach przyjechała
pięćdziesięcioosobowa grupa Instytutu Tertio Millennio z duszpasterzem o. Maciejem Ziębą OP.
25–27.10.	Do ośrodka w Sobieszewie przyjechały z Lasek
dziewczynki z gr. II wraz z siostrą Agatą i wychowawczyniami. Niespodzianką dla dziewczynek było
spotkanie z siostrą Symeoną, którą znały z internatu dziewcząt. Były wspomnienia, słodki podwieczorek i wycieczka nad morze.
26.10.	
W „Kąciku Familijnym” działającym przy Kąciku
pod Wieżą na Piwnej spotkało się pięć rodzin z najmłodszymi pociechami. Rodzice spędzili czas na
pogawędce przy kawie, a dzieci z wolontariuszami
bawiły się w ogrodzie i korytarzu bibliotecznym.
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27.10.	
W kawiarence „U Przyjaciół” w Laskach miało miejsce spotkanie, poprzedzone Mszą św. w kaplicy Matki Bożej Anielskiej, poświęcone śp. Andrzejowi Czartoryskiemu w 20. rocznicę śmierci. Inauguruje ono
cykl spotkań wspomnieniowych pt.: Ludzie Lasek –
uobecnić tych, którzy odeszli. Wstęp i prowadzenie
panelu dyskusyjnego – Józef Placha, szkic biograficzny śp. Andrzeja Czartoryskiego – Anna Pawełczak-Gedyk. Uczestnicy panelu: Władysław Gołąb – prezes honorowy TOnOS, Krystyna Konieczna – kier.
Działu Absolwentów, Marian Wołczyński – absolwent Lasek, Marek Szulc – b. pracownik Działu Absolwentów, s. Elżbieta Więckowska FSK – emerytowana nauczycielka OSW w Laskach, prof. Barbara
Czartoryska – siostra śp. Andrzeja. Na zakończenie
Wiesława Stolarczyk – absolwentka Ośrodka –zaśpiewała kilka utworów. Pan Stanisław Badeński czuwał
nad stroną techniczną przedsięwzięcia.
27.10.	
Na korytarzu klasztornym na Piwnej odbyło się comiesięczne spotkanie niewidomych. Zaproszeni
goście: p. Magda Kucza-Kuczyńska, Maria Czartoryska, s. Anita i p. Szymon Sławiński opowiadali
o ojcu Tadeuszu Fedorowiczu, zaprezentowali też
płytę z gadkami Ojca pt. „O rzeczach ważnych”.
28.10.	W liturgiczne wspomnienie św. Judy Tadeusza już
tradycyjnie Zespół Archiwalny OTF w Laskach przygotował i poprowadził rozważania różańcowe na
podstawie konferencji o. Tadeusza, miała też miejsce
chwila wspomnień podczas spotkania w pokoju Ojca.
Tego dnia w Warszawie w setną rocznicę sakry biskupiej Achillesa Rattiego uroczystej Mszy św. w katedrze
warszawskiej Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię Arcybiskup Mediolanu – Mario Enrico Delpini.

148

INNE WYDARZENIA

Mszę św. po łacinie koncelebrowało 16 biskupów
i wielu kapłanów, a modlitwie towarzyszył śpiew chóru Archikatedry Warszawskiej oraz scholi warszawskiego seminarium duchownego.
31.10. K
 siądz Stanisław Hoinka przyleciał z Kazachstanu
do Polski na swój miesięczny urlop. Zatrzymał się
Domu Rekolekcyjnym w Laskach.
		 Listopad 2019
16–17.11	Święto Zgromadzenia w tym roku przypadło w dniu
imienin Matki Założycielki Elżbiety Róży Czackiej.
Był to czas szczególnej radości, umocnienia więzi
i miłości siostrzanej. W tym czasie obchodzone są
Jubileusze życia zakonnego naszych Sióstr.
W tym roku 50-lecie profesji świętowały: s. Hieronima Broniec, s. Paula Marczyńska, s. Elżbieta Więckowska i s. Bronisława Wronka, a 25-lecie s. Maksymilia Micewicz. Tradycyjnie już, jak to ma miejsce
każdego roku, Siostry Jubilatki wspominały początki swego powołania i swoją drogę do Lasek. 

Od lewej: s. Elżbieta, s. Hieronima; za nimi:
s. Bronisława, s. Paula, s Maksymilia; z boku:
s. Alverna, m. Judyta
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Od lewej: s. Hieronima i s. Paula

Dziękujemy Bogu za nasze Kochane Siostry Jubilatki, za ich życie i powołanie; modlimy się o wszelkie
potrzebne łaski na każdy dzień.
Podczas wspólnotowego nawiedzenia zakładowego
cmentarza odczytany był Apel Zmarłych Sióstr, które od początku istnienia Zgromadzenia poprzedziły
nas na drodze do wieczności. W tym roku do „Lasek
niebieskich” odeszły: s. Lucjana i s. Terezja.
Wśród wcześniej zmarłych Sióstr jest też tegoroczna
jubilatka – s. Roncalla, zmarła 2 listopada 2017 roku.

Od lewej: s Bronisława i s. Maksymilia
Wszystkie zdjęcia sóstr: s. Leona Czech FSK
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Wierzymy, że te Siostry modlą się za nas i wypraszają potrzebne łaski dla Zgromadzenia, osób niewidomych i całego Dzieła Lasek.
24.11.	
Kolejne spotkanie z cyklu Ludzie Lasek – uobecnić
tych, którzy odeszli.
Po Mszy św. o godz. 11.00 odprawionej w 30. rocznicę śmierci śp. dyr. Andrzeja Adamczyka w kawiarence „U Przyjaciół” panel dyskusyjny, z udziałem
prezesa honorowego Władysława Gołąba, s. Elżbiety Więckowskiej, s. Hieronimy Broniec, p. Piotra
Grocholskiego, p. Kazimierza Lemańczyka p. Stanisława Kozyry i p. Stanisława Badeńskiego, poprowadził p. Józef Placha.

INNE WYDARZENIA przygotowała Anna Pawełczak-Gedyk
– na podstawie „Karty z życia Zgromdzenia Sióstr FSK” redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik FSK, informacji s. Irminy Landowskiej FSK,Władysława Gołąba i Józefa Plachy oraz placówek
TOnO z Żułowa, Rabki i Sobieszewa oraz strony internetowej
Lasek redagowanej przez Weronikę Kolczyńską.
Fotografie wewnątrz numeru: s. Leona Czech FSK,
Weronika Kolczyńska, ks. Piotr Buczkowski, Anna Chojecka oraz
archiwum z Żułowa, Rabki i Sobieszewa.

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

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

