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Od redakcji
Przezwyciężyć pandemię

W

historii świata znane są przypadki różnego rodzaju klęsk
żywiołowych i chorób, które eliminowały z życia wiele milionów ludzkich istnień. Na niektóre z nich nie znaleziono lekarstwa albo też zastosowano je zbyt późno. Jedno jest pewne: człowiek
w takich sytuacjach robi co może, by znaleźć jakieś uzdrawiające
antidotum. Niestety, nie zawsze to się udaje, gdyż natura jest często
silniejsza niż najwybitniejsze ludzkie umysły. Zwłaszcza że przyczyną niektórych niekorzystnych zjawisk w świecie przyrody jest
często sam człowiek, który nie respektując rządzących nią praw,
wydaje się być zaskoczony pojawiającymi się prędzej czy później
niekorzystnymi konsekwencjami.
To, co dzieje się dzisiaj, to ewidentny przykład tego, jak bardzo
niezbadany do końca jest świat mikrobiologii, który zawładnął
naszym życiem, dyktując całemu światu swoje warunki, wobec
których człowiek współczesny wydaje się być bezradny.
Można zapytać: czy jednak dotychczas za bardzo nie zagalopowaliśmy się w pogoni za sukcesem, pieniędzmi, zaszczytami,
prestiżem nie zawsze właściwie rozumianym, za poszukiwaniem
i nabywaniem rzeczy, które niekoniecznie były i nadal nie są nam
najbardziej potrzebne? Być może chcieliśmy żyć coraz szybciej
i mieć jak najwięcej?
A tymczasem dzisiaj wiele osób traci pracę i środki do życia;
niektórym nawet zagraża głód i utrata gromadzonych przez lata
finansów – nie mówiąc o ewentualnym zakażeniu wirusem, a nawet utratą życia.
***
W sytuacji totalnej kwarantanny świat stanął w miejscu. Zer
wane zostały międzyludzkie kontakty; staliśmy się jakby osobnymi
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i wyczekującymi wysepkami, by zdobyć jak najlepszą maseczkę,
rękawiczki ochronne i inne akcesoria, mające nam dać poczucie
jako takiego bezpieczeństwa. Zostaliśmy postawieni w sytuacji niecierpliwego wyczekiwania na uodporniającą szczepionkę.
Jest to niewątpliwie przykre uczucie podszyte często niepokojem
o najbliższych, z pewną niewiadomą, co do skuteczności podjętych
działań – zarówno ze strony osób odpowiedzialnych za kształt
życia społecznego i gospodarczego w naszym kraju, jak i w przestrzeni naszych wspólnot i rodzin.
Rzecz dotyczy również zupełnie innego niż dotychczas przeżywania doświadczenia religijnego ograniczonego do wymiarów wirtualnego przekazu i naszego prywatnego mieszkania czy świątyń,
funkcjonujących z udziałem kilku, a od pewnego czasu, uzależnionego od powierzchni metrów kwadratowych danego miejsca kultu
– w każdym razie z wyraźnie określonym limitem uczestnictwa.
Ostatnio zniesiono ten limit, ale z zachowaniem określonego dystansu i z maseczkami na twarzy.
Należy ufać, że są to działania uzasadnione i poparte opinią
ekspertów od ochrony zdrowia całego społeczeństwa i każdego z nas
z osobna.
***
Czas pandemii trudno nazwać podarunkiem losu, ale z pewnością jest to również czas jakiegoś zatrzymania się oraz szczególnej i pogłębionej refleksji, która skłania do zadumy nad tym, co
było dotychczas, i co teraz – zwłaszcza po wygaśnięciu już pandemii – powinno być dla nas najważniejsze.
Jest to czas być może naszych największych, indywidualnych
i społecznych rekolekcji; bowiem w tej zupełnie nieoczekiwanej dla
nas sytuacji może pojawić się chęć zmiany dotychczasowej hierarchii wartości i przemiany własnego życia – co byłoby z pewnością
najlepszym owocem przeżywanego obecnie doświadczenia.
Jednak pojawia się też obawa, że z chwilą powrotu do tzw.
normalności, powrócimy do naszych dawnych postaw i zachowań,
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do poszukiwania winnych i rozliczania za czekający nas najprawdopodobniej kryzys gospodarczy, włącznie ze skakaniem sobie do
gardeł w imię jedynych i niepodważalnych, prywatnych i politycznych racji. Ufam wszakże, że większość z nas przepracuje ten czas
mądrze, zmierzając ku wyzwoleniu w nas energii prowadzącej do
wewnętrznego wzrostu, gdzie na nowo odkryjemy takie wartości
jak: wzajemna życzliwość, zdolność do bezwarunkowego przebaczenia, solidarność i poszukiwanie – nade wszystko i mimo wszystko – jedności. Wszak wszyscy mamy wspólnego i jedynego wroga:
koronawirusa – musimy więc zmobilizować siły, by wreszcie zacząć
robić coś razem dla wspólnego dobra, a nie marnować energię i czas
na nieustającą walkę jednych przeciw drugim.
Pojawia się więc w tym miejscu potrzeba i konieczność powrotu do tego, o czym mówił – i do czego zachęca nas także dzisiaj –
sam Jezus, który zaniepokojony różnymi podziałami, jakie pojawiły się między ludźmi, prosił o pomoc dla wszystkich u naszego
wspólnego Ojca w niebie słowami: ut unum sint – aby byli jedno.
Chodzi zatem, przy nieuniknionej różnicy poglądów, o powrót
do Ewangelii, jako uniwersalnego klucza, i być może najskuteczniejszej szczepionki, która – oprócz medycznych poszukiwań – pozwoli nam nie tylko fizycznie, ale także duchowo, przezwyciężyć
naszą narodową i światową pandemię.
Józef Placha

dO redakcji

dO redakcji
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W niektórych miejscach tego numeru „Lasek” umieszczamy
w ramkach wybrane myśli księdza Stanisława Hoinki.
Ich autor od wielu lat przebywa w Kazachstanie, gdzie prowadzi działalność duszpasterską w jednej z tamtejszych wspólnot parafialnych.
Od czasu do czasu powraca do kraju, zatrzymując się najczęściej w Laskach i w Warszawie na ul. Piwnej u Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Publikacja myśli ks. S. Hoinki jest wyborem jego krótkich
rozważań wygłoszonych w Polsce podczas sprawowania Eucharystii.
Redakcja

Oto czynię wszystko nowe.
Na razie jesteśmy starymi bukłakami,
ale jest w nas Chrystus!
I On przemienia nasze ciało uniżone.
Będziemy nowymi bukłakami! Zmartwychwstaniemy.
Ta przemiana musi zacząć się na ziemi.
Tak bardzo polecam wam, waszej modlitwie, ludzi,
którzy nie znają Chrystusa. Coś ofiarować, prosić tych,
którzy dali wszystko.
/ks. Stanisław Hoinka/

Z perspektywy zarządu
Czas wielkiej próby

Paweł Kacprzyk
oprzedni artykuł do „Lasek” powstawał na przełomie lutego
i marca. To co się wydarzyło później, zmieniło wiele perspektyw oraz wywróciło wiele planów i założeń. Kolejne miesiące
przyniosły spowolnienie życia, ale również zaskakująco wiele
nowych wyzwań.
Osią, wokół której obraca się dzisiaj większość wydarzeń i odniesień, jest wirus COVID-19, który przedefiniował plany osób,
firm, stowarzyszeń, czy wreszcie całych państw. Nic dziwnego,
że również Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi musiało się
z nim zmierzyć.
Od początku uważnie śledziliśmy doniesienia oraz prognozy
dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa. Poskutkowało to podjęciem wraz z dyrekcją OSW decyzji o zawieszeniu zajęć edukacyjnych we wszystkich placówkach Towarzystwa od 12 marca 2020 r.
Tym samym nasi uczniowie rozjechali się do domów i rozpoczęliśmy nauczanie zdalne. Kolejne tygodnie przynosiły nowe doniesienia, m. in. z dużą troską i niepokojem analizowaliśmy funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet
w Żułowie. Wszystkie nasze działania podejmowaliśmy w oparciu
o decyzje administracji rządzącej, ale przede wszystkim w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków oraz pracowników.
Wiele spośród tych decyzji było trudnych oraz obarczone
oceną osób nie zawsze z nich zadowolonych. Jako przykład podam podjętą wraz z księdzem Rektorem decyzję o liczbie wiernych w laskowskiej kaplicy czy decyzję o ograniczeniu dostępności naszej infrastruktury dla osób niezatrudnionych
w Towarzystwie. Czuję się w obowiązku napisać, że wszystkie
decyzje były podejmowane z myślą o bezpieczeństwie najpierw
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wychowanków, a następnie pracowników oraz sióstr, spośród
których wiele jest w podeszłym wieku.
Te wszystkie obostrzenia nie spowodowały jednak, że życie
w Laskach i innych miejscach stanęło. Co prawda zmienił się
system pracy, część osób wykonywało pracę zdalnie, część pracowało w systemie rotacyjnym. Każdy dział pracował według
potrzeb tak, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Towarzystwa.
W poprzednim tekście wspomniałem o remontach. Przez cały
czas, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, były kontynuowane prace remontowe i konserwatorskie. Pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy remont internatu św. Maksymiliana.
W ramach termomodernizacji kilku budynków zaczął się również remont kuchni centralnej. Świat w Laskach zwolnił, ale się nie
zatrzymał. A śmiem twierdzić, że wyzwania obecnej sytuacji pozwoliły dostrzec wiele alternatywnych form aktywności w poszczególnych działach. Niech przykładem będzie wirtualne zebranie Zarządu, czy Rada Pedagogiczna on-line szkół ponadpodstawowych.
Warto również podkreślić, że przez cały czas wychowawcy,
terapeuci i nauczyciele pozostawali w kontakcie z uczniami, prowadząc swoje zajęcia zdalnie.
Maj, podobnie jak w całej Polsce, to okres odmrażania „laskowskiej gospodarki”. Oczywiście z zachowaniem wszystkich
reżimów sanitarnych.
Jednym z akcentów było obchodzone, jak co roku 15 maja,
Święto Ośrodka. Miało ono inną formę, ale staraliśmy się zaangażować w nie jak najwięcej osób, które choć nie mogły być w Laskach fizycznie, to mogły w nim uczestniczyć. Jednym z wydarzeń był rozgrywany na Facebooku konkurs „Do Dzieła”,
w którym różne osoby opowiadały o „swoich Laskach”, a uczestnicy przesyłali odpowiedzi na pytania związane z opowieściami.
W dniu święta spotkaliśmy się, niestety, w ograniczonym
gronie, jak co roku najpierw na laskowskim cmentarzu, a następnie na transmitowanej przez internet Mszy św. w kaplicy.
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Kiedy będą Państwo czytać te słowa, w Laskach i innych placówkach prawdopodobnie będą przebywać już uczniowie, bowiem od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńcze i rewalidacyjne, a poza tym odbędą się u nas zarówno egzaminy ósmoklasisty,
jak również matury.
Epidemia, a właściwie konieczność organizacji pracy i spotkań
w nowym reżimie sanitarnym, spowodowała jeszcze jeden skutek,
nazwałbym go – organizacyjny. W przewidzianym terminie nie
mogliśmy przeprowadzić Zebrania Ogólnego Członków Towarzystwa. Zgodnie z prawem organ zarządzający może przesunąć ten
termin uchwałą. Taka uchwała została podjęta przez Zarząd, tym
samym nowy termin zebrania został wyznaczony na 1 sierpnia
2020 r.
Na pewno wiele osób zastanawia się, jak pandemia wpłynie
w dłuższej perspektywie na finanse Towarzystwa. Ja również się
zastanawiam. W krótkiej perspektywie problemy wydają się do
opanowania, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Na pewno
widać częściowy odpływ darczyńców instytucjonalnych, firmy
ograniczają koszty lub wydają środki na zabezpieczenie swojej
działalności. Nasze wydatki związane z zabezpieczeniem pracowników, tj. zakupem środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, fartuchów, płynów dezynfekcyjnych itp. stają się coraz
pokaźniejszą pozycją w budżecie. Nie wiemy też, jak obecna sytuacja wpłynie na rekrutację do placówek. Nie wiemy, czy zdobywane środki pozwolą na realizację planów nie tylko rozwojowych, ale nawet tych wydających się niezbędnymi.
Laski po raz kolejny stają przed niewiadomą przyszłością.
Ufam, że – podobnie jak w przeszłości – problemy uda się przezwyciężyć.
Kończąc ten tekst czasu pandemii, życzę przede wszystkim
dużo zdrowia i polecam całe Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Państwa życzliwej pamięci.
Paweł Kacprzyk
Prezes TOnOS

Z ŻYCIA ZGROMADZENIA FSK
Być posłusznymi narzędziami w rękach Boga
Kochani,
15 maja przeżywaliśmy kolejną – już pięćdziesiątą dziewiątą–
rocznicę śmierci Czcigodnej Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży
Czackiej.
Bóg powołał Matkę, ale także powołuje każdą i każdego z nas,
którzy tworzymy Dzieło Boga dziś. Powołuje nas do współpracy
co dzień na nowo.
Chcę dziś przywołać słowa Matki, które nam zostawiła:
„Podobało się Panu Jezusowi w swym miłosierdziu w czasach
obecnych spojrzeć na niewidomych, których przez szczególną
łaskę powołuje do wzięcia udziału w wielkim dziele Odkupienia.
Niedołęstwo, kalectwo powołane do pełni dzieła Bożego. Potęga
ducha – przeciwstawiona sile materialnej i brutalnej obecnego
świata pogańskiego. Dać niewidomym zrozumienie tego posłannictwa, to jedno z głównych zadań Dzieła. Lecz, aby dać to zrozumienie innym, trzeba przede wszystkim samym żyć pełnią
życia Bożego. […]
Modlitwa i zwyciężanie siebie powinny być treścią naszego
życia. Msza święta i codzienna Komunia święta to główne źródło
zasilające życie. Powinniśmy rozumieć, że podstawą Dzieła winno być poczucie i zrozumienie naszej słabości i niewystarczalności oraz radosne przyjęcie pokornego – niepokaźnego miejsca,
które w świecie zajmujemy. […]
Jako mieszkanie Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła
wszelkich łask, stąd ufność bezgraniczna w Ojcowską Opatrzność
Bożą i wiara, i ufność w potęgę łaski Bożej, która z nas słabych
i grzesznych uczynić może narzędzia swej Opatrzności”.
(Dyrektorium, grudzień 1925)
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Kochani,
Matka miała w pełni świadomość, że Dzieło, które Bóg przez
nią powołał do życia, jest z Boga i dla Boga. Pokazała nam i wciąż
nam pokazuje, że Bóg nie potrzebuje naszej siły i mocy. Bóg
pragnie, abyśmy byli posłusznymi narzędziami w Jego ręku – chce
się nami posługiwać. Chce nas posyłać.
Proces beatyfikacyjny Matki jest już w końcowej fazie – ufamy Bogu całym sercem, że niedługo będziemy radować się beatyfikacją.
Powracajmy do pism Matki, chciejmy je odczytywać wciąż na
nowo – niech Ona będzie dla nas przewodniczką. Prośmy Matkę
Elżbietę, aby każdego dnia była blisko nas i wskazywała drogę:
Matko Elżbieto,
Gdy mój umysł błądzi po bezdrożach – skieruj mnie na właściwą drogę
Gdy w moim sercu staje się ciemność – uproś mi światło
Gdy gubię perspektywę – uproś mi ufność
Gdy nie widzę Boga – weź mnie za rękę i podprowadź
Gdy nie znajduję sensu życia – bądź mi przewodniczką
Matko Elżbieto – wstawiaj się za nami. Amen.
Niech te słowa modlitwy napisanej przed laty przez s. Albertę Chorążyczewską fsk towarzyszą nam w naszej codzienności
Przez krzyż – do Nieba
m. Judyta Olechowska
Przełożona Generalna FSK
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W hołdzie Janowi Pawłowi II
i Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu

godnie z programem na 2020 rok, w dniu 18 maja mieliśmy
czcić pamięć urodzin Krola Wojtyły – Jana Pawła II Wielkiego, a w dniu 7 czerwca uczestniczyć w uroczystościach beaty
fikacyjnych Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
– Czcigodnego Sługi Bożego. Niestety druga uroczystość nie
odbędzie się w zaplanowanym terminie, gdyż nie pozwala na to
pandemia koronawirusa.
Księdza Prymasa Wyszyńskiego poznałem osobiście jeszcze
w latach sześćdziesiątych, gdy odwiedzał parafię św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej. Byłem wówczas bliskim przyjacielem ks.
Leona Kantorskiego – ówczesnego proboszcza tej parafii, a zarazem odważnego działacza przeciwstawiającego się antykościelnej
polityce rządu. Pierwszą audiencję prywatną miałem jednak dopiero w 1974 roku, kiedy pełniłem już funkcję prezesa Zarządu
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Później audiencje te powtarzały się aż do 1980 roku.
Ksiądz Prymas żywo interesował się tym, co dzieje się w Laskach. Kiedy pytałem Go, czy wolno nam przyjąć pieniądze na
budowę nowego ośrodka, odpowiedział: „Cokolwiek otrzymają
Laski, będzie wydane na dobre cele, a nie na walkę z Kościołem.
Byle byście nie uzależnili się od Rządu”. Innym razem, gdy miałem jakąś trudną i bolesną sprawę, przycisnął mnie do piersi
i powiedział: „Pamiętaj, że wszystko co dobre, musi boleć”. Po
takim uścisku i takich słowach człowiek odchodził wzmocniony
i gotów do poświęceń. Ksiądz Prymas umiał dzielić się tym, co
głęboko nosił w sercu. W swoich „Zapiskach więziennych” w dniu
8 grudnia 1953 roku w Stoczku Warmińskim napisał: „Pragnę
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zachować treuga Dei (łac. rozejm Boży przyp. red.) ze wszystkimi. Odnawiam najlepsze swoje uczucia dla wszystkich ludzi. Dla
tych, co mnie teraz otaczają najbliżej. I dla tych dalekich, którym
się wydaje, że decydują o moich losach, które są całkowicie w rękach mego Ojca niebieskiego. Do nikogo nie mam w sercu niechęci, nienawiści czy ducha odwetu. Pragnę się bronić przed tymi
uczuciami całym wysiłkiem woli i pomocą Łaski Bożej”.
Gdy Ksiądz Prymas w maju 1957 roku jechał do Rzymu po
odbiór insygniów (biret, pierścień i kapelusz kardynalski) przynależnych godności kardynalskiej, zatrzymał się na dworcu wiedeńskim, powitał go tłum i zaśpiewano mu „Cichą noc” Franza
Grubera, wiedząc, że ta kolęda znana jest i lubiana w Polsce.
* * *
Kim był dla Jana Pawła II Ksiądz Prymas Stefan Kardynał
Wyszyński, najlepiej ukazują sceny inauguracji pontyfikatu papieża Polaka. Papież w dniu 22 października 1978 roku podczas
składanego mu homagium wstał z fotela i serdecznie uściskał
Prymasa, a następnie pocałował jego dłoń, co przekraczało wszelkie zasady rytuału. W dniu następnym podczas audiencji dla
Polaków, zwracając się do Prymasa, powiedział: „Nie byłoby na
Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni
Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie
było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty
Matce Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim
biskupim i Prymasowskim posługiwaniem”. Następnie padli sobie w ramiona.
W odpowiedzi na słowa Ojca Świętego Ksiądz Prymas powiedział: „Jedno Ci przyrzekamy Ojcze Święty, że Cię nie opuścimy – i jako synowie Kościoła Powszechnego, i jako wspólnej
naszej Ojczyzny. Na kolanach modlić się będziemy gorąco zawsze
w Twej intencji”.
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Można dziś zadać pytanie: „Czy rzeczywiście wypełniliśmy
zobowiązanie Księdza Prymasa?”
Zbudowaliśmy Janowi Pawłowi II ponad siedemset pomników – ale co dzieje się z Jego nauką? Niestety, powszechnie szerzy
się hipokryzja chrześcijańska. Ileż ludzi, i to nieraz powszechnie
znanych, praktyki religijne traktuje tylko jako dowód zewnętrznej przynależności do Kościoła. Tymczasem nam potrzeba przede
wszystkim świadków, którzy swym życiem budują najpiękniejszy
pomnik Janowi Pawłowi II. Przypomnijmy w tym miejscu słowa
Adama Mickiewicza:
„W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę.
Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę!”
Po śmierci Księdza Prymasa Papież powiedział: „Dziękuję
Bożej Opatrzności za to, że w trudnym okresie naszych dziejów
dała nam tego Prymasa, tego Męża Bożego, tego miłośnika Jasnogórskiej Bogarodzicy, tego nieustraszonego sługę Kościoła
i Ojczyzny. Dziękuję za tę wielką prymasowską służbę Kardynała Wyszyńskiego, prosząc, aby owoce jej trwały nadal w sercach
ludzi na całej ziemi ojczystej”.
* * *
Dziś powinniśmy gorąco dziękować Bogu, że w ciągu drugiej
połowy XX wieku dał nam dwóch Wielkich Polaków – Ludzi
Kościoła.
Papież Franciszek 18 maja br. w rocznicę urodzin Jana Pawła
II między innymi powiedział: „Cechy Dobrego Pasterza, które
możemy odnaleźć w Janie Pawle II (…), pierwsze z nich to modlitwa, bliskość do ludu i miłość do sprawiedliwości (…). Nauczono nas, że kiedy biskup wieczorem czyni rachunek sumienia,
powinien zapytać się w sumieniu, ile godzin dzisiaj się modliłem?
Druga cecha, to człowiek bliskości. To nie był człowiek, który był
oddalony od ludu; to był człowiek, który szedł na cały świat, aby
odnaleźć ludzi (…). Jan Paweł II był człowiekiem sprawiedliwo-
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ści, sprawiedliwości dla ludów, sprawiedliwości, która odrzuca
wojny, sprawiedliwości pełnej. Dlatego Jan Paweł II był człowiekiem miłosierdzia, ponieważ sprawiedliwość i miłosierdzie idą
ze sobą w parze, one są zawsze w parze”.
Jak mówił jeden z kolegów Jana Pawła II – Karola Wojtyły,
miał on wiele talentów, ale wybrał kapłaństwo; ale to, kim został,
zadecydował jeszcze jeden talent: ogromna pracowitość. Wszystko, co robił, było przesiąknięte jego pracą, tytaniczną pracą.
Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II i my
budujmy piękny pomnik z naszej własnej pracy, z naszego zaangażowania w sprawy ludzkie pełne modlitwy, bliskości z drugim
człowiekiem i sprawiedliwości idącej w nierozerwalnej parze
z miłosierdziem.
* * *
Na zakończenie tradycyjnie życzę naszym drogim Czytelnikom udanego wypoczynku i oczywiście udanych wyborów prezydenckich. Niech wreszcie w naszym kraju zapanuje pokój,
sprawiedliwość i to Miłosierdzie, o którym tyle mówił Jan Paweł
II. Niech nasze Dzieło po przymusowym milczeniu i wypoczynku obudzi się z nową energią i siłami do pracy twórczej.
					
Władysław Gołąb
Prezes Honorowy TOnOS
Laski – 31. maja 2020 r.

KARTKA Z NAJNOWSZEJ HISTORII KOŚCIOłA
ks. Andrzej Gałka

Stefan Kardynał Wyszyński –
Prymas sprzeciwu i ładu społecznego

W

orędziu do Polaków 28 maja 1981 roku Ojciec Święty Jan
Paweł II mówił: „Szczególnym przedmiotem (...) medytacji
uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, śp. Kardynała Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym
okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło
tysiącletniej historii, na którym on, Kardynał Stefan, Prymas Polski,
dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to
podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech
podejmie je duchowieństwo (...) Wierni każdego wieku i każdego
zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół
i cały Naród, każdy na swój sposób (...) Podejmijcie i prowadźcie
je ku przyszłości”. To nasze spotkanie dzisiaj jest również w jakiś
sposób odpowiedzią na wezwanie Ojca św.
Na pierwszy rzut oka temat „Prymas sprzeciwu i ładu społecznego” sugeruje wewnętrzną sprzeczność. Bo jak można być
człowiekiem sprzeciwu i ładu?
Ale rzeczywistość, w której przyszło żyć i działać ks. Prymasowi, pokazała zupełnie co innego: trzeba być znakiem sprzeciwu
wobec zła ludzi i instytucji przez tych ludzi tworzonych, a z drugiej strony trzeba umieć budować, nie niszcząc dotychczasowego
Dobra wspólnego, choćby ono było niedoskonałe. Trzeba budować nowe, mając poczucie świadomości historycznej i wspólnego dziedzictwa. I Prymas Wyszyński ciągle będzie o tym przypo-
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minał. Będzie mówił, że Polska nie powstała po II wojnie światowej, i że wielką krzywdę wyrządzają narodowi i wszystkim Polakom ci, którzy próbują odciągnąć młode pokolenie Polaków od
chrześcijańskiej przeszłości i chrześcijańskiego dziedzictwa. Będzie on zresztą w tym względzie kontynuatorem swojego wielkiego poprzednika na Stolicy Prymasowskiej, ks. kard. Augusta
Hlonda, który tuż po zakończeniu II wojny światowej, 28 października 1945 r., w Poznaniu tak mówił: „Polska, która od dziesięciu wieków przeżywa chrześcijaństwo na swój sposób (...)
znajdzie w swym gorącym patriotyzmie pogodzenie zdrowej
myśli rewolucyjnej treści czasu, z wiarą ludu, pokona sprzeczności, pogodzi doczesne zadania obywatela z jego wiecznym powołaniem, nowoczesność ze szczytną tradycją, przyszłość ze zdobyczami duchowymi wieków”.
W kontaktach z władzami państwowymi episkopat pod wodzą Prymasa Hlonda stał na stanowisku wzajemnego poszanowania i konieczności współpracy dla dobra społeczeństwa i kraju. Nie będąc przecież zwolennikiem komunizmu, wiedział, że
dla dobra każdego Polaka, Narodu i Kościoła, dialog był potrzebny. Stąd bardzo ważny, dla dalszych dziejów Kościoła w Polsce
i dla przyszłości samej Polski, był ten trzyletni okres rządów
Prymasa Hlonda. Był to czas, w którym Kościół mógł zaleczyć
przynajmniej częściowo rany, czas porządkowania wielu wewnętrznych dziedzin życia kościelnego, jak również czas pierwszych kontaktów z niezbyt jeszcze agresywnym systemem politycznym, który zaczynał panować w Polsce.
„Daj mi duszę, resztę zabierz” – niewątpliwie episkopat pod
wodzą swojego Prymasa uratował duszę Polskiego Narodu i nie
tylko ocalił Kościół, ale dał mu fundamenty na całe powojenne
budowanie.
Po śmierci Prymasa Hlonda wydawało się, że Kościół w konfrontacji z nową rzeczywistością musi paść na kolana, musi przegrać, że nie ma szans przetrwania. «Czy jest ktoś w stanie zastąpić
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wielkiego Prymasa?» – pytano. Pytanie to było tym bardziej zasadne, że sytuacja polityczna i społeczna kraju wskazywała na
odchodzenie władz od deklarowanej wcześniej lojalności i wolności dla Kościoła. Coraz częstsze stają się ataki na Kościół,
zwłaszcza na jego hierarchię. Zaczęto wysuwać wprost śmieszne
zarzuty pod adresem Kościoła, mianowicie, że Kościół w Polsce
jest na usługach imperializmu i pozostaje w kontaktach z ośrodkami militarystycznymi zachodniej Europy. Również sytuacja
międzynarodowa, zwłaszcza w Związku Radzieckim, gdzie do
absurdu doszedł tzw. kult jednostki, nie pozostawała bez wpływu
na dzieje Polski i jej Kościoła.
W takiej sytuacji 12 listopada 1948 r. Prymasem Polski zostaje dotychczasowy ordynariusz lubelski ks. bp Stefan Wyszyński,
którego postać na stałe wpisała się w powojenne dzieje Polski
i Kościoła w Polsce. Jako arcybiskup gnieźnieński i warszawski,
a szczególnie jako Prymas Polski stał on się symbolem wybitnego duszpasterza zatroskanego nie tylko o sprawy wiary, ale także
i o kraj oraz wszystkich jego obywateli, a również rodaków żyjących poza jego granicami. Była to jednocześnie odpowiedzialność
pasterska oraz narodowa, a nie polityczna czy ideologiczna.
Urodził się przyszły Prymas w Zuzeli w ziemi nurskiej 3 sierpnia 1901 r., w domu, gdzie patriotyzm i religia katolicka były
ściśle ze sobą związane. W kraju zniewolonym i prześladowanym
właśnie rodzina spełniała najważniejsze funkcje wychowawcze.
Rodzina uczyła miłości do Kościoła, a także miłości do ziemi
ojczystej. Rodzice wpajali mu poszanowanie dla pracy ludzkiej,
chleba, ziarna i zboża, które w języku polskim oznacza, że jest
z Boga (z Boże), co Prymas będzie po latach wspominał w wielu
kazaniach. W domu rodzinnym uczył się szacunku dla człowieka. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1924 r. we Włocławku, gdzie później był wychowawcą i rektorem Seminarium.
W okresie studiów na KUL-u, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-ekonomicznych, działał społecznie m. in.
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w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. „Odrodzenie” przeciwstawiało się zakorzenionym
w świecie katolickim przejawom nacjonalistycznym, upowszechniając myślenie personalistyczne. Organizacja ta wydała elitę,
która odegrała wielką rolę w kształtowaniu postaw katolików
polskich po II wojnie światowej. Wydaje się, że ks. Wyszyński
w znacznym stopniu zawdzięcza swoją postawę religijną, społeczną i polityczną właśnie „Odrodzeniu”.
Chociaż Ksiądz Wyszyński na zawsze pozostał nieprzejednanym przeciwnikiem totalizmu, to jednocześnie, jak mało kto,
rozumiał znaczenie polskiej tożsamości religijnej, narodowej
i kulturalnej. Wszystkie te wartości złożyły się na jego osobowość
duchową i pozwoliły mu potem być obrońcą religii, polskości,
praw człowieka i jego podmiotowości społecznej przeciw naciskowi totalizmu.
Po obronie pracy doktorskiej ksiądz Wyszyński uzyskał stypendium na dalsze studia i wyjechał do Austrii, Włoch, Francji,
Belgii, Holandii i Niemiec, gdzie pogłębiał wiedzę z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej, która już wtedy była jego głównym
zainteresowaniem naukowym i przyniosła pierwsze publikacje
z zakresu katolicyzmu społecznego.
Po powrocie do kraju podjął się opracowania programu wykładów nauki społecznej Kościoła. Wnioski ze swej podróży publikował w Ateneum Kapłańskim i w piśmie Prąd. Postanowił też
działać bezpośrednio wśród robotników. Prowadził więc Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, a od 1932 r. działał w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych i sam organizował Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej.
Poglądy księdza Wyszyńskiego oscylowały wokół dwóch zasadniczych tendencji: z jednej strony przestrzegał przed wpływami ideologii komunistycznej na świat pracy, a z drugiej zdecydowanie opowiadał się za zmianami strukturalnymi i zmianami
polityki społecznej, wychodzącymi naprzeciw robotnikom.
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W Ateneum Kapłańskim w 1934 r. domagał się konkretnych
zmian na korzyść świata pracy: „Ogromne pensje wysokich
urzędników (...) tak dalece pochłaniają budżet instytucji, że nie
jest ona w stanie wypłacić drobnych pensji niższym urzędnikom
i pracownikom. Stan taki nie da się pogodzić z katolickim pojęciem sprawiedliwości. Tak wielka różnica płac jest niczym nieuzasadniona, a nadto szkodliwa (...) Stwarza się tą drogą zbyt
wielkie różnice społeczne, które nie mogą ujść uwagi i muszą
wywoływać niezadowolenie szerokich warstw społecznych, muszą usposabiać radykalnie (...) Uznając potrzebę różnicy w poborach, uzasadnioną nierówność świadczeń społecznych, musimy jednak ustalić pewną dozwoloną rozpiętość tych różnic (...),
pomocą może być tylko niezależne finansowo państwo, kontrola nad działalnością banków i finansistów, podniesienie poziomu
moralności, wymagań moralnych od ludzi kierujących życiem
gospodarczym”.
Z rozważań tych jasno wynika, że przyszły Prymas jest przeciwnikiem ekonomii liberalnej i opowiada się za ograniczonym
interwencjonizmem państwa w życie gospodarcze na rzecz
warstw najuboższych oraz za zachowaniem norm etyczno-moralnych w ekonomii i gospodarce. Omawiając pod pseudonimem
„Dr Zuzelski” ankietę Kuriera Warszawskiego na temat przyczyn
kryzysu gospodarczego, pisał za niektórymi uczonymi i politykami: „Brak norm etycznych uznaję za podstawowe źródło kryzysu (...) Do niedawna jeszcze w polityce ekonomicznej nie liczono się z czynnikami moralnymi. Dopiero zanik zaufania,
niedotrzymywanie zobowiązań, te zjawiska tak dziś powszechne,
że mają prawa obywatelstwa, otworzyły oczy na zagadnienie moralności w ekonomii (...). Należy wziąć się energicznie do przebudowy tego, co okazuje się przestarzałe w ustroju społecznym,
dostosować do nowych warunków życia, przy czym nawet w walce, nieuniknionej przy przebudowie społecznej, szukać najpierw
tego, co łączy, a nie tego co dzieli”. Autor wyraźnie stanął na
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stanowisku, że przebudowa życia społecznego jest nieunikniona,
ale winna uwzględnić przede wszystkim to, co łączy.
Zdecydowanie krytyczny wobec rewolucyjnej drogi przebudowy społecznej ks. Wyszyński był zwolennikiem samej przebudowy.
Zdając sobie sprawę, że poczynania reformatorskie podjęte
przez chrześcijańskich rzeczników naprawy życia społecznego
spotkają się z zarzutem komunizowania, a komuniści z kolei spróbują przedstawić je w krzywym zwierciadle, ks. Wyszyński w referacie wygłoszonym w Płocku, w 1937 r. na Kursie Duszpasterskim Akcji Katolickiej mówił: „Należy dobrze zdawać sobie
sprawę z tego, czym jest komunizm, a co nie jest komunizmem.
Bardzo często, bowiem, mianem komunizmu nazywa się wszelkie
poczynania reformatorskie zmierzające do poprawy sytuacji
warstw robotniczych i ludowych, wszelkie wołania o sprawiedliwość społeczną, o lepszy rozdział dochodu społecznego, o reformę rolną itp. (...) Kościół zwalcza socjalizm i komunizm, dlatego
że wypaczają one całkowicie pogląd na naturę społeczeństwa,
jego celowość i charakter społeczny człowieka”.
W tym samym referacie wskazywał na konieczność zmian
struktury rolnej w Polsce. Widział taką potrzebę, bo wieś była
w tym czasie terenem największego, choć w części ukrytego bezrobocia i największej nędzy w niektórych regionach kraju. Podejmując ten problem i widząc zarysowanie się różnych nurtów
w ruchu ludowym, ks. Wyszyński zwracał uwagę na ich przyczyny. Zaliczał do nich: „Wadliwy rozdział ziemi stwarzający w Polsce około 34% gospodarstw karłowatych (...), faktyczne – pomimo konstytucyjnego równouprawnienia – poniżenie obywatelskie
i społeczne ludności wiejskiej w państwie (...), rozpiętość gospodarczą między zorganizowanym przemysłem miejskim a rozbitą
wytwórczością wiejską”. Dalej postulował, aby w celu zdobycia
wiedzy przez młodych ludowców tworzyć Katolickie Uniwersytety Ludowe. Popierał też dążenie do posiadania ziemi, bo „chłop
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kocha ziemię” i dodaje: „Wieś polska nie uspokoi się, jak długo
ten przedmiot pożądliwości społecznej będzie miała przed oczyma”. Było to zdecydowane opowiedzenie się za przeprowadzeniem reformy rolnej. Przytoczone tu przykłady wyraźnie świadczą o znacznym, jak na tamte czasy, radykalizmie społecznym
i przekonaniu o istnieniu trzeciej drogi między liberalnym kapitalizmem a rewolucyjnym marksizmem.
Największe znaczenie miała jednak praktyczna praca ks. Wyszyńskiego na terenie robotniczym we Włocławku i unikanie
polemiki ze związkami klasowymi a nawet współpraca z nimi.
Związki chrześcijańskie we Włocławku prowadziły więc wspólnie
ze związkami klasowymi, socjalistycznymi, akcję w celu zawierania umów zbiorowych oraz akcje strajkowe, korzystne dla świata pracy. Współdziałanie prawie wszystkich związków zawodowych w mieście stworzyło całkowicie nową sytuację, swojego
rodzaju „pokój społeczny”. Utrzymywano nawet kontakty ze
związkami komunistycznymi, które akurat wtedy były we Włocławku słabe. Podobnie mały wpływ miały związki związane ze
Stronnictwem Narodowym oraz żydowskie.
W okresie szczególnego kryzysu na przełomie lat 1933 i 1934
ks. Wyszyńskiemu udało się doprowadzić we Włocławku do
spotkania pracodawców i pracowników. Spotkanie to zakończyło się sukcesem, gdyż ukształtowani w duchu chrześcijańskim
robotnicy nie stawiali w trudnej sytuacji kryzysowej egoistycznych żądań ekonomicznych, niemożliwych do spełnienia. Natomiast domagali się poszanowania ich godności i sprawiedliwości
społecznej.
Te wszystkie jego przedwojenne działania były świetnym
przygotowaniem do późniejszej, o wiele trudniejszej pracy na
stanowisku Prymasa Polski. Niezgoda na zło, przy jednoczesnym
szukaniu dobra, to jego dewiza. W życiu kardynała Wyszyńskiego Pawłowa maksyma „Zło dobrem zwyciężaj” znalazła pełne
zastosowanie.
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Już w swoim liście przed ingresem do Gniezna i Warszawy
Prymas tak pisze o sobie i misji, jaką ma do wypełnienia: „Nie
jestem politykiem ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Jestem natomiast Ojcem Waszym duchowym, pasterzem i biskupem dusz Waszych. Jestem apostołem Jezusa
Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie”. Zaś w czasie ingresu do katedry mówił: „O, wielka jest
Polska swoją jednością! O, wielka jest Polska swoją niezliczoną
młodzieżą, swoim zapałem, swoim zaufaniem, swą najlepszą
nadzieją (...) Polska jest zespolona nie jednym węzłem, nie parcianym powrozem. Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą
jest wiara Chrystusowa. Jej jednością jest moc nadprzyrodzonej
łaski Bożej! Jej nadzieją niezłomną jest pragnienie katolickiej
Polski, Chrystusowej Polski”.
Szybko okazało się jednak, że Prymas będzie musiał być zarówno dyplomatą, jak i politykiem. Jego polityka będzie jednak
zawsze przejrzysta, jednoznaczna i będzie miała na celu obronę
praw człowieka, narodu i Kościoła.
Bezpośrednio po objęciu stolic biskupich w Gnieźnie i Warszawie sytuacja na linii: państwo – Kościół, z każdym dniem
ulegała pogorszeniu. Władze państwowe zaczynały szykanować
biskupów. Dnia 23 stycznia 1950 r. państwo ustanowiło przymusowy zarząd nad kościelną organizacją „Caritas”. Dnia 30 stycznia
tego samego roku odbyła się I Krajowa Narada Zrzeszenia Katolików „Caritas”, które zajęło miejsce dotychczasowej organizacji
kościelnej. Stąd też od pierwszych tygodni swojego prymasostwa
kardynał Wyszyński zaczął niejako „oswajać” biskupów ze swoim
„ryzykownym” programem. Mianowicie postanowił doprowadzić do powstania Komisji Mieszanej między rządem a episkopatem. Komisja ta oprócz załatwiania najpilniejszych spraw zaczęła przybierać charakter organu przygotowującego projekt
porozumienia między Kościołem a państwem. To najlepiej świad-
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czyło, że Prymas już wtedy, zaledwie w kilka miesięcy po objęciu
władzy, myślał o jakimś modus vivendi z rządem.
Przygotowania do zawarcia porozumienia trwały kilka miesięcy i były naznaczone licznymi trudnościami ze strony rządu.
Ksiądz Prymas świadom, że idea porozumienia z rządem komunistycznym miała wielu przeciwników w Kościele, nigdy nie
ukrywał, dlaczego mimo wszystko zdecydował się na zawarcie
ugody. Dnia 14 kwietnia 1950 r. doszło do podpisania Porozumienia między państwem a Kościołem. Z perspektywy lat okazuje się, że było to porozumienie bez precedensu nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej. Pierwsze porozumienie
z państwem bloku komunistycznego. W ramach zawartego porozumienia rząd gwarantował:
1. nauczanie religii w szkołach;
2. opiekę duszpasterską w wojsku, więzieniach i szpitalach;
3. istnienie KUL-u i wydziałów teologicznych w Krakowie
i Warszawie;
4. prawo Kościoła do akcji charytatywnej.
Ze swej strony Kościół zobowiązał się:
wezwać duchowieństwo do poszanowania władzy i do współpracy nad odbudową kraju;
podjąć u Stolicy Apostolskiej starania o ustabilizowanie administracji kościelnej na ziemiach odzyskanych;
popierać wszystkie wysiłki zmierzające do utrwalenia pokoju.
Porozumienie wywołało bardzo różne reakcje w społeczeństwie a jego główny architekt Prymas Polski poddany został ostrej
krytyce. Jedni zarzucali mu, że wchodzi w układy z komunistami,
inni, że jest za mało elastyczny w swych stosunkach z rządem.
Przyszłość miała pokazać, że jedni i drudzy nie mieli racji. Ksiądz
Prymas, bowiem, stał na stanowisku, że Kościół nigdy nie mówi
„nie”, jeśli można dojść do pokoju i zgody. Prymas przypominał,
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że po najcięższych prześladowaniach Kościoła we Francji, w bismarckowskich Niemczech, w Meksyku i Hiszpanii dochodziło
do podjęcia rozmów, i w tym przejawia się jego odpowiedzialność
nie tylko za Kościół, ale także za naród i państwo.
Jeśli mimo szykan i represji ze strony komunistycznego państwa, stalinizm w Polsce był relatywnie łagodniejszy niż w innych
krajach bloku wschodniego, to przede wszystkim wskutek siły
Kościoła, wskutek nadzwyczajnego przywiązania narodu do własnych tradycji, oporu chłopa polskiego przed kolektywizacją i bez
wątpienia na skutek zawartego porozumienia, które co prawda
często było niedotrzymywane ze strony państwa, ale Kościół miał
się we wzajemnych stosunkach do czego odwołać.
Ksiądz Prymas zadeklarował, że bierze na siebie całą odpowiedzialność wobec historii i Kościoła za zawarte porozumienie.
Uważał, że nie tylko rozeznanie rzeczywistości, ale właśnie formacja duchowa, którą daje Kościół, zasadnicze nastawienie na
poszukiwanie pokoju i zgody, nakazywały zawarcie porozumienia. Przekonanie to czerpał Kardynał ze swoich poglądów na
katolicką myśl społeczną, z ujmowanych przez nią spraw państwa
i władzy. Prymas Polski, decydując się na porozumienie, nie
uważał, że jest to krok koniunkturalny, że politykuje, że stawia
na przetrwanie, co zarzucali mu jego przeciwnicy. Prymas kierował się względami zasadniczymi Dobra Wspólnego. Zdawał
sobie sprawę, że podczas gdy on kieruje się względami ładu społecznego, druga strona politykuje i prowadzi grę taktyczną dla
skompromitowania Kościoła w oczach konserwatywnej części
społeczeństwa. Zakładając różne intencje obu stron, Prymas uważał, że względy zasadnicze podyktowały zawarcie porozumienia.
Mimo zawartego porozumienia, władza dawała wyraźnie do
zrozumienia, że jeśli Kościół chce przetrwać, to musi poddać się
państwu. I na to Prymas zgodzić się nie mógł. Mówił o współpracy dla dobra Polaków, ale o poddaniu się nie było mowy. Jego
sprzeciw i słynne: „Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać
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nam nie wolno. Non possumus”, były wyraźnym znakiem, że
kompromisu ze złem nie będzie. Słynny memoriał biskupów
w związku z nieustannym naruszaniem porozumienia wypracowany na Konferencji Episkopatu 7 maja 1953 r. w Krakowie, a następnie podpisany osobiście przez Księdza Prymasa i wysłany do
Bolesława Bieruta, stał się jednym z głównych powodów aresztowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Te dramatyczne słowa świadczyły, że Prymas i biskupi świadomi
są najgorszych konsekwencji, ale podkreślali, że dalej już im milczeć
nie wolno. Kardynał Wyszyński właściwie od dwóch lat liczył się
z możliwością aresztowania. Był na nie gotowy. Mimo wypowiedzianego „Non possumus” dalej deklarował swą gotowość do pojednania i zgody. Ale jego aresztowanie było już postanowione.
Po słynnym kazaniu 25 września w kościele św. Anny wieczorem został aresztowany i przewieziony do Rywałdu a później do
Stoczka, Prudnika i Komańczy.
Jego powrót do Warszawy 28 października 1956 r. był nie
tylko jego osobistym zwycięstwem, był zwycięstwem prowadzonej przez niego mądrej polityki. Jego powrót i jego rozważne,
pozbawione triumfalizmu zachowanie się, pozwoliły krajowi
uniknąć rozlewu krwi i kardynał, tak jak po swojej prymasowskiej nominacji, tak i teraz, gotował się do podjęcia nowych rozmów z rządem. Ta polityka – z jednej strony sprzeciwu a z drugiej
zachowania ładu społecznego, była obecna w nauczaniu Prymasa do końca jego dni. Właściwie wszystkie jego kazania, a głosił
ich rocznie około 600, dotykały, oprócz religijnych, również problemów społecznych. Mówiąc o odpowiedzialności rządzących,
przypominał o obowiązkach wobec państwa wszystkich obywateli. Mówił, że państwo jest własnością wspólną i żadna partia nie
ma do niego wyłącznego prawa. „Najpierw jest człowiek!” – słynne kazanie wygłoszone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1980 r.
To bogactwo społecznej wizji człowieka, jaką miał Prymas
Tysiąclecia, opiera się na fundamencie widzenia go przede
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wszystkim jako indywidualnej i niepowtarzalnej osoby. „Idzie tu
o ostateczny prymat osoby ludzkiej w życiu społecznym”. Dopiero z tego fundamentu wyrasta twórcza funkcja oraz rola społeczna rodziny, która jest podstawowym miejscem życia i urzeczywistniania się człowieka jako osoby. W nauczaniu Prymasa
rodzina zawsze jest ukazywana jako podstawowa i naturalna
wspólnota oraz struktura życia społecznego. Rola rodziny w wychowaniu religijnym i obywatelskim jest nie do przecenienia.
I dalej nauczał Prymas: „W środowisku poprawnie rozeznawanych zobowiązań etyczno – moralnych staje także, ze szczególną
rolą, inna wyższa społeczność naturalna, tj. Naród” (kardynał
zazwyczaj to słowo pisał dużą literą). Należy on do naturalnych
i najbardziej podstawowych znamion życia społecznego. Naród
czerpie swoją genezę z zakorzenienia w dziejach, w tradycji i w
etosie, kształtowanych przez rodzimy kult, który umożliwia odnalezienie osobowej tożsamości i swoistego bezpieczeństwa. Według kardynała Wyszyńskiego, Naród, mimo zmieniających się
czynników społecznych i kulturowych czy też politycznych, stanowi wyraz stabilności wartości umożliwiających życie i funkcjonowanie społeczeństwa.
Według ks. Prymasa, państwo jawi się jako dalszy twórczy
etap struktur społecznych, ale widziane jest w kategoriach służebności, tak wobec osoby, rodziny czy narodu. Ta funkcja służebności państwa ukierunkowana jest na zabezpieczenie dobra
wspólnego „bonum comunae” całego narodu i wszystkich obywateli. Co więcej, jakby perspektywicznie wskazuje Prymas:
„musi ono zmierzać do stworzenia takich warunków, takiego
ustroju, w którym życie (...) rozwijałoby się jak najpomyślniej,
dając ludziom możność godziwego życia i spełnienia wszystkich
obowiązków osobowych i społecznych”.
W takiej koncepcji państwo zatem trwa w narodzie, a on,
w pewnym sensie, i w państwie. Troska państwa o dobro wspólne wyraża się zwłaszcza poprzez szerokie zagwarantowanie oraz
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respektowanie podstawowych praw osobowych i obywatelskich,
one bowiem stosunkowo łatwo i często są łamane i to nawet
w majestacie prawa.
I Prymas pyta: „Co to znaczy bonum republicae?” I odpowiada: „To znaczy dobro obywateli, dobro każdego człowieka w ojczyźnie, w narodzie i państwie. To znaczy też – prawa obywateli”.
Stąd nasuwa się wniosek, że prawa osoby ludzkiej, a pośrednio
i prawa narodu, są podmiotem troski o państwo, a jednocześnie
stają się jednym z jego podstawowych zadań. Dlatego też obywatel jako podmiot, cel życia społecznego, nie może być traktowany
tylko jako środek do realizacji celów państwa. Stąd, mówił Prymas, władza jest ustanowiona nie tylko dla dobra jednostki lub
jakiejś frakcji czy partii. Jej posługa winna traktować w równy
sposób wszystkich, zapewniając im możliwość swobodnego rozwoju. Ale – uczył dalej ks. Prymas – obywatel, zwłaszcza chrześcijanin, pamiętając o słowach św. Pawła, że władza pochodzi od
Boga, winien szacunek każdej władzy, pod warunkiem, że ta
została wybrana swobodnie i uczciwie przez większość obywateli oraz, że nie zdegenerowała się i nie sprzeniewierzyła w toku
wypełniania swej funkcji. Zatem uczy Prymas: „Chcąc dobrze
służyć Ojczyźnie, trzeba zwalczyć w sobie szkodliwego ducha
interesu, a wykształcić wrażliwość na dobro wspólne, trudniejsze
bodaj do osiągnięcia, ale jedynie słuszne i społecznie korzystne”.
Ważne miejsce w budowaniu wolnego i demokratycznego
państwa zajmuje religia. Stąd państwo, chcąc prawidłowo funkcjonować, winno zabezpieczyć obywatelom wolne wyznawanie
wiary i sprawowanie kultu. Co zatem idzie, ważne są wzajemne
relacje państwa i Kościoła. Obydwie bowiem te instytucje mają
charakter służebny i często odnoszą się do tych samych ludzi czy
grup społecznych. Każda więc walka z religią czy dążenie do jej
osłabienia, powodują dezintegrację życia ludzkiego w wymiarze
indywidualnym i społecznym, co ostatecznie godzi także w życie
etyczno – moralne samego narodu.
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Prawo do wolności wyraża się także w wolności związków
i stowarzyszeń, a także w uprawianiu i rozwijaniu kultury.
W roku 1980, a więc pod koniec życia kardynała Wyszyńskiego, doszło w Polsce do jeszcze jednej „bezkrwawej” rewolucji.
Powstaje Solidarność, a wraz z nią budzą się nadzieje Polaków
na wolność polityczną, religijną i społeczną oraz demokratyzację
życia kraju. I jakkolwiek ważną rolę w tym procesie odegrał Jan
Paweł II, to jednak nie można zapomnieć mądrego i rozważnego
wychowania narodu i Kościoła przez Sługę Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego uporczywe dopominanie się o wolne związki zawodowe, trudne i pełne mądrości i troski rozmowy
zarówno z Solidarnością robotniczą i wiejską a także z ówczesną
władzą, najlepiej o tym świadczą.
Wzrost autorytetu Prymasa Tysiąclecia i Kościoła w Polsce
najbardziej daje się zauważyć w czasach kryzysów społecznych,
jakie przyszło przeżywać Polakom w latach 1956, 1968, 1970,
1976 i we wspomnianym roku 1980. Jak bardzo ważne i wprost
niezastąpione było działanie księdza Prymasa na płaszczyźnie
społecznej w tych czasach świadczy fakt, że gdy ksiądz Prymas
skończył 75 lat i złożył na ręce Ojca świętego rezygnację ze swoich funkcji kościelnych, ówczesne władze państwowe prosiły
Stolicę Apostolską, aby nie przyjmowała rezygnacji, ze względu
na dobro kraju.
Reasumując, można stwierdzić, że całe nauczanie Prymasa
Tysiąclecia nastawione było na budowanie ładu społecznego
w Ojczyźnie, z poszanowaniem praw każdego człowieka. Jego
praca, zwłaszcza po wojnie, była, można powiedzieć, typowa
pracą od podstaw, pracą organiczną, której celem było wychowanie wolnego obywatela, świadomego swoich praw i obowiązków,
odpowiedzialnego za Naród, Kościół i państwo.
Jego sprzeciw nie był nigdy sprzeciwem destrukcyjnym i negatywnym. Niezgoda na złe prawo, złe obyczaje i na ograniczenie
wolności jest również elementem budowania uczciwego i praw-

34

KARTKA Z NAJNOWSZEJ HISTORII KOŚCIOłA

dziwego ładu społecznego. Prymas nigdy nie niszczył państwa,
przeciwnie troszczył się o nie i mówił o potrzebie odpowiedzialności za państwo, ale nigdy nie zgodził się na zło, które to państwo, tak jak zresztą każdy człowiek, generowało.

Bliskie jest królestwo Niebios.
Trzeba jeszcze wyciągnąć rękę.
Przynosimy pokój, rzeczywisty pokój,
ale trzeba chcieć go przyjąć.
Poprośmy o dobre „chcenie” dla nas i dla innych.
Prośmy Tego, który – szanując wolność
– jest skutecznym sprawcą i chcenia, i działania
zgodnego z Jego wolą.
Prośmy i tych, którzy dobrze wybierając, utrwalili to
ostatecznym dobrym wyborem.
/ks. Stanisław Hoinka/

ROZWAŻANIA
ks. Edward Engelbrecht

Jesteś kochany, więc kochaj!
Zmartwychwstały Jezus zapytał Szymona-Piotra: „Szymonie
synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż oni?” Piotr odparł: „Tak,
Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. (J 21,15).
Jezus nadal pytał Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie?” Odrzekł Mu: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. I
zapytał go po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz
Mnie?”. Teraz Jezus otrzymuje od św. Piotra wzruszającą odpowiedź: „Panie, Ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że Cię kocham”
(J 21,15-17).
Od tej chwili Piotr aż do swojej śmierci męczeńskiej tę miłość
uczyni fundamentem osobistych relacji z Jezusem.
Dialog Pana Jezusa z Szymonem-Piotrem ma strukturę powtórzeń, które w tekście greckim odsłaniają nam niezwykłą głębię miłości Jezusa do Piotra i Piotra do Jezusa.
W tym dialogu Pan Jezus używa czasownika „agapon”, a Piotr
określa swoją miłość do Jezusa czasownikiem „philein”.
W trzecim pytaniu Jezus pyta Piotra o miłość do siebie, używając słowa, którym posługuje się św. Piotr („philein”) i otrzymuje piękną odpowiedź: „Ty, Panie, wiesz o wszystkim, Ty wiesz,
że Cię kocham („philo se”)1.
W języku starogreckim mamy cztery różne czasowniki i rzeczowniki
określające treść miłości: stergein- storze = miłość rodzinna (rodziców do
dziecka i dziecka do rodziców); eran – eros = miłość, mężczyzny do kobiety i
kobiety do mężczyzny; philein – philia = serdeczne uczucie, najwyższy stopień
miłości; agapon – agape = niewyczerpana dobroczynność, dobroć okazywana
komuś, kto krzywdzi lub rani. W omawianym wyżej tekście używane są dwa
czasowniki: „agapon” i „philein”.

1
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Pozwól, że zapytam: czy były w Twoim życiu wiary takie
chwile i wydarzenia, w których udało Ci się spotkać Jezusa Zmartwychwstałego i nawiązać z Nim serdeczną rozmowę?
Patronką nawracających się i tych, którzy przeżyli spotkanie
ze Zmartwychwstałym Jezusem, jest św. Maria Magdalena.
W jej życiu był taki czas, który nieomal doprowadziłby ją do
utraty życia. Przyprowadzono ją do Jezusa jako jawnogrzesznicę
i rzucono do Jego stóp, jako brudną, sponiewieraną szmatę.
Jej oskarżyciele spodziewali się, że Jezus pierwszy, a za nim
oni rozpoczną krwawą egzekucję przez ukamienowanie.
Jak wiemy, tak się nie stało. Jezus wyrwał ją ze szpon oprawców i zła moralnego: „Nikt cię nie potępił?” Ona odparła: „Nikt
Panie”. Wtedy Jezus jej oświadczył: „Ja też cię nie potępiam. Idź,
lecz odtąd już nie grzesz” (J 8, 10n).
Wdzięczna Panu Jezusowi za ocalenie, stała się Jego wierną i
świętą uczennicą.
Zmartwychwstały Jezus ją pierwszą obdarowuje swoją obecnością w pobliżu grobu na Golgocie i zwraca się do niej serdecznie: „Mario”. A ona po rozpoznaniu Jezusa czule odpowiada:
„Rabbuni” – Nauczycielu (J 20, 16). I tak już pozostało na całą
wieczność.
Niebo jest piękne!
Karol de Foucauld (1858-1916) spotyka Zmartwychwstałego
i Miłosiernego Jezusa w konfesjonale podczas sakramentu pokuty. Od tej chwili będzie spotykać w wierze Jezusa, zajmując pokorne, ostatnie miejsca w życiu. Był przekonany, że właśnie „tam”
czeka na niego Zmartwychwstały Pan. Nie zawiódł się…
„Chwałę poprzedza pokora” (Prz 15,33).
Zmartwychwstały Jezus głosem sumienia (nie tylko!) pyta
nas: „Czy miłujesz Mnie więcej, niż inni?” (J 21,15).
Jaka jest nasza reakcja na ten głos?
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W chwili naszej śmierci jeszcze raz usłyszymy to pytanie.
Czy nasza odpowiedź będzie tak prosta i szczera jak u św.
Piotra?
„Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17).
Od tej odpowiedzi będzie uzależniona j a k o ś ć naszego życia
na całą wieczność.

Wszystko więc, co byście chcieli, by ludzie wam czynili,
i wy im czyńcie.
Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.
Jak wiele oczekujemy od innych…
Jak wiele inni oczekują od nas…
A Ty, Panie mój, czego pragniesz?
Wszystko, co byście chcieli, by Pan Jezus wam czynił,
i wy innym ludziom czyńcie.
/ks. Stanisław Hoinka/
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ks. Piotr Buczkowski

K

Boży warkoczyk – kosmyk nadziei

ażdy warkocz to splot trzech pasemek włosów w jedną całość. Dobrze zapleciony robi wrażenie porządku. Co on ma
wspólnego z Panem Bogiem? Czy cnoty Boskie – Wiara, Nadzieja i Miłość nie są też pięknym splotem, które można porównać
do warkoczyka? Są łaską i darem Bożym, które musimy każdego
dnia w ogromnym trudzie pielęgnować.
W naszym kolejnym odcinku tryptyku próbujemy oddzielić
kosmyk nadziei. Mocno łączy się z kosmykiem światła wiary,
o której pisałem w poprzednim odcinku. By skutecznie oddzielić
ten pukiel, musimy przejść przez pustynię swojego lęku, samotności, słabości i wątpliwości. Jeżeli wytrzymamy tę próbę, to ona
prowadzi do niesamowitego doświadczenia Miłości Bożej.
Tak się składa, że przed laty doświadczyłem tego. Po kontuzji
nogi zostałem sam w nocy na pustyni Synajskiej. W pierwszym
momencie odczułem niesamowitą ciemność. Panowała taka cisza, że słyszałem jak bije moje serce i płynie krew w moich żyłach.
Po pewnym czasie zobaczyłem mnóstwo gwiazd na niebie, które
tajemniczo mrugały, jakby mocno się dziwiły, co robię w tym
miejscu. Poczułem się tak, jakbym siedział na jakimś ogromnym
wzgórzu u podnóża, którego znajduje się ogromne miasto, gdzie
czeka na mnie piękne mieszkanie.
Zastanawiałem się, co czuł Abraham, gdy Bóg mu wskazał
niebo usiane tysiącami gwiazd i dał obietnicę, że będzie miał
potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie.
Uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Nie stracił nadziei,
gdy długo oczekiwał na narodzenie swego syna, oraz wtedy, gdy
przeszedł próbę wiary. Bóg kazał jemu złożyć w ofierze Izaaka
swego pierworodnego syna. Nie wiemy, co czuł w tym momencie, ale zawierzył Bogu i był gotowy wypełnić to polecenie.

ks. Piotr Buczkowski – Boży warkoczyk – kosmyk nadziei

39

Mimo tego miał cały czas nadzieję, że Bóg wypełni daną obietnicę.
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza o nadziei chrześcijańskiej następującymi słowami: Rozwija się od początku przepowiadania Jezusa w ogłoszeniu błogosławieństw. Błogosławieństwa
wznoszą naszą nadzieję do Nieba, jako do nowej Ziemi Obiecanej;
wytyczają jej drogę przez próby, które czekają uczniów Jezusa. Bóg
jednak, przez zasługi Jezusa Chrystusa i Jego męki, zachowuje nas
w nadziei, która „zawieść nie może” (Rz 5,5). Nadzieja jest pewną
i trwałą „kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus
poprzednik wszedł za nas” (Hbr 6,19–20). Jest ona także zbroją,
która chroni nas w walce zbawienia (KKK 1820).
Zostaliśmy odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Dlatego możemy mieć nadzieję na chwałę nieba
obiecaną przez Boga tym, którzy uwierzyli i miłują Go całym
sercem. Tak Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie
się ojcem wielu narodów, tak i my mamy uwierzyć, że mimo
różnorakich trudności dojdziemy do nowej ziemi obiecanej, jaką
jest Niebo. Gdy Bóg wzywa człowieka, ten nie jest w stanie własnymi siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Musi
mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia Mu miłości
i do działania zgodnego z przykazaniem miłości.
Wołajmy do dobrego Boga słowami wypowiedzianymi przez
św. Teresę od Jezusa: Ufaj więc, duszo moja, ufaj, bo nie znasz
dnia ani godziny. Czuwaj pilnie, wszystko szybko przemija, choć
twoja tęsknota wątpliwym czyni to, co jest pewne, i czas krótki
– długim. Pomnij, że im więcej walk tu przetrwasz tym lepiej
dowiedziesz, jak miłujesz twego Boga! Tym hojniej też potem
z Umiłowanym będziesz cieszyła się rozkoszą i szczęściem, którym nie będzie końca.

KONFERENCJE W LASKACH
ks. Tomasz Bek

K

Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości

olejne błogosławieństwo dotyczy pragnienia: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni”. Głód i pragnienie to doświadczenia bardzo intensywne. Odnoszą się bowiem do podstawowych potrzeb i związane
są z instynktem przetrwania. Przypomnijmy sobie chociażby
Jezusowe „Pragnę” wypowiedziane z krzyża. Przeogromne cierpienie, spieczone usta, porozrywane ciało. Jednak to pragnienie
nie było wyłącznie fizyczne. Słowa te możemy odczytać również
w kluczu inaczej pojętej tęsknoty. Przypomnijmy sobie wydarzenie, które dokonało się na terenie Samarii, gdy Jezus wędrował
do Galilei. Około południa, zmęczony drogą usiadł przy studni.
Podeszła tam również kobieta. Chciała zapewne w samotności
zaczerpnąć wody, ale okazało, że usłyszała prośbę: „Daj Mi pić”.
Jezus był spragniony, ale wypowiadając te słowa oczekiwał miłości. I Chrystus nadal pragnie, nadal tęskni za człowiekiem, tylko
że ludzie nie zawsze potrafią to zauważyć. I okazuje się – nawiązując do słów św. Matki Teresy z Kalkuty – że dopóki nie wysłuchamy Jezusa w milczeniu własnego serca, nie będziemy mogli
usłyszeć Jego głosu mówiącego: „Pragnę!” w sercu ubogich.
Ci, którzy bardzo pragną sprawiedliwości i szukają jej z dużym
zaangażowaniem, będą nasyceni. Prędzej czy później, pojawi się
ona. Pamiętamy przecież jak wołał prorok Izajasz: „Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i
razem wzejdzie sprawiedliwość!” (Iz 45,8). I chociaż ta Izajaszowa
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prośba znalazła swe szczególne wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa, to czy jest to równoznaczne z tym, że sprawiedliwość przemieniła cały okrąg ziemi, każde ludzkie serce i każdą wspólnotę?
Jak wiemy, świat nie jest doskonały, a osoba ludzka potrzebuje,
aby umarł w niej stary człowiek i „...narodził się nowy, stworzony
w świętości i sprawiedliwości prawdy. Przez tę ofiarę z siebie –
wskazywał o. Korniłowicz – złożoną razem z Chrystusem, przez
Niego i w Nim oddajemy Bogu najwyższą cześć, składamy najlepsze dziękczynienie. Człowiek nie może dla Boga zrobić nic więcej
niż to, że odda się Jemu całkowicie z Chrystusem, przez Niego i w
Nim”. Piękne jest zatem, że w oczekiwaniu na sprawiedliwość
znajdującą swe spełnienie w wieczności i my – pomimo nędzy,
której doświadczamy – możemy wnieść swój wkład, nawet jeśli
nie zawsze widzimy rezultaty tego trudu.
Sprawiedliwość, którą proponuje Jezus, nie jest podobna do
tej, jakiej szuka świat. Ojciec niebieski sprawia przecież, „...że
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). Świat natomiast może wyznawać zasadę: „Daję, aby inni mi dali”. Sprawiedliwość, którą ofiarowuje Pan, zaczyna się wypełniać w życiu
człowieka, gdy we własnych decyzjach postępuje on sprawiedliwie i dzięki temu może otwierać swe serce na potrzeby tych najmniejszych i najsłabszych braci. Tak na przykład było w życiu św.
Franciszka. Gdy rozpoczął on drogę nawrócenia, gdy w jego życiu pobrzmiewało już pytanie: „Panie, co chcesz, abym czynił?”,
spotkał trędowatego. Na początku przeraził się jego widokiem,
co współgrało z dotychczasowym zachowaniem młodzieńca. Jednak tym razem postanowił nie uciekać, ale zsiąść z konia. Pokonując rodzącą się w jego sercu niechęć, podszedł do chorego
i pocałował go. Gorycz spotkania została przemieniona w słodycz. Franciszek zaczął służyć trędowatym, okazywał im miłosierdzie – pochylał się nad tymi, którzy byli odrzuceni i wzgardzeni, którzy w oczach wielu byli nic nie warci.
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Prawdą jest, że słowo „sprawiedliwość” może być synonimem
wierności woli Boga w całym naszym życiu, ale jeśli nadamy mu
sens bardzo ogólny, to możemy zapomnieć, że dotyczy ono
zwłaszcza sprawiedliwości wobec bezbronnych: „Troszczcie się
o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność
sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” – przypominał prorok
Izajasz (Iz 1, 17). A Matka Elżbieta wskazywała, że podstawą „...
życia w Laskach musi być miłość. Miłość Boga i bliźniego. Miłość
nadprzyrodzona, której towarzyszy mądrość. Miłość, która
wszystkich z sobą łączy w prawdzie, w życzliwości, sprawiedliwości i dobroci (...) Miłość, która stara się wchodzić w potrzeby
wszystkich, starając się o to, by każdemu jak najlepiej było (...)
Miłość cierpliwa, cicha, pogodna, pełniąca uczynki miłosierne
z zapomnieniem o sobie (...) Miłość delikatna i wrażliwa na cierpienia bliźnich. Miłość mająca oczy otwarte na ich potrzeby”
(„Dyrektorium”).
Następne z błogosławieństw podejmuje temat, który pojawił
się chwilę wcześniej: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”. Jednak czy miłosierdzie to tylko coś, co
można zmierzyć ilością ofiarowanych darów podnoszących człowieka z jego materialnej nędzy?
W roku 2003, sąd stanu Teksas skazał Chantale Mallard na
karę 50 lat więzienia za zabójstwo. Dodatkowo, kobieta dostała
kolejnych 10 lat za próbę manipulacji dowodami związanymi ze
sprawą. Gregor Biggs był bezdomnym, którego Chantale – pod
wpływem alkoholu i silnych narkotyków – potrąciła samochodem. Mężczyzna wbił się w przednią szybę auta, ale kobieta nadal
prowadziła pojazd zamiast zatrzymać się i wołać o ratunek. Tragiczne zdarzenie, które nie musiało zakończyć się śmiercią bezdomnego. Wystarczyło by, gdyby w porę została mu udzielona
konieczna pomoc medyczna. Kobieta bowiem dojechała z ofiarą
pod swój dom. Tam zaparkowała samochód i... zostawiła Gregora. Mimo tak ogromnego nieszczęścia jedyny syn zmarłego zeznał
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w sądzie, że wybacza Mallard wydanie jego ojca na śmierć. Po
usłyszeniu tych słów, kobieta milczała. Miała łzy w oczach.
W kontekście przytoczonej historii można powiedzieć, że
miłosierdzie ma dwa aspekty. Jest ono dawaniem, pomaganiem,
służbą innym, a także przebaczeniem, zrozumieniem. Św. Mateusz mógłby to podsumować złotą zasadą: „Wszystko więc, co
byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (7, 12).
Dawanie i przebaczanie jest próbą odzwierciedlenia w naszym życiu maleńkiego choćby odblasku doskonałości Boga,
który obficie daje i przebacza. Dlatego w Ewangelii św. Łukasza
nie znajdujemy słów „bądźcie doskonali” (Mt 5, 48), ale: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; dawajcie, a będzie wam
dane” (por. 6, 36–38). Istoty wolne, takie jak człowiek lub anioł
– wskazywał o. Korniłowicz – „...dążą świadomie do tego podobieństwa z Ojcem niebieskim, do tego, żeby odbić w sobie wzór
Stwórcy swego, obraz tego Ojca, z którego wyszły i żeby tym
sposobem udoskonalić się. Człowiek właściwie na ziemi innego
celu nie ma. Wszystko to, do czego dąży, w ostatecznej mierze,
w ostatecznym rzędzie ma o tyle wartość, o ile odbija w sobie
Boga, myśl Bożą”.
Św. Łukasz jako redaktor trzeciej Ewangelii dodaje jeszcze
coś, czego nie można pominąć: „Odmierzą wam bowiem taką
miarą, jaką wy mierzycie” (6, 38). Miara, jakiej używamy, aby
zrozumieć i wybaczyć zostanie zastosowana do nas samych, aby
nam przebaczyć. Miara, jaką stosujemy, by dawać, zostanie zastosowana do nas w Niebie, aby nam wynagrodzić.
Pan Jezus błogosławionymi nazywa tych, którzy przebaczają
i czynią to „siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 22) – za szczęśliwych uważa ludzi, którzy zawsze są gotowi do przebaczenia.
Zauważmy, że wszyscy po otrzymaniu Bożego przebaczenia tworzymy prawdziwą armię rozgrzeszonych. Na każdego z nas Pan
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Bóg spogląda z miłosierdziem, każdy z nas może usłyszeć słowa:
„I ja odpuszczam Tobie grzechy...”. Jeśli więc sami przyjmujemy
przebaczenie, to tym bardziej jesteśmy zaproszeni, aby kochać
i przebaczać.
Błogosławieństwo dotyczące miłosiernych w pewnym sensie
pojawia się również w 25 rozdziale Ewangelii według św. Mateusza.
Możemy tam znaleźć regułę postępowania, na podstawie której
będziemy sądzeni: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (25, 35–36).
W świetle tych słów doskonale widać, że bycie świętym nie
oznacza oczu jaśniejących w domniemanej ekstazie. Św. Jan Paweł
II powiedział, że „...jeśli nasze działania rzeczywiście mają początek w kontemplacji Chrystusa, to powinniśmy umieć Go dostrzegać przede wszystkim w twarzach tych, z którymi On sam
zechciał się utożsamić”. Słowa z Ewangelii Mateusza nie są jednak
jedynie wezwaniem do miłosierdzia. Zawierają one bowiem głęboki sens chrystologiczny, ukazujący w pełnym blasku tajemnicę
naszego Zbawiciela. W wezwaniu do rozpoznania Jezusa w ubogich i cierpiących, objawia się samo serce Chrystusa, Jego uczucia i najgłębsze decyzje. Świętości zatem nie można zrozumieć
ani przeżywać, pomijając te Chrystusowe wymagania, ponieważ
miłosierdzie jest „bijącym sercem Ewangelii”.
Kiedy spotykam osobę śpiącą na zewnątrz w zimną noc, mogę
poczuć, że ten „dziwak” jest kimś przypadkowym – człowiekiem,
który wchodzi mi w drogę – gnuśnym oprychem – przeszkodą –
dokuczliwym cierniem na sumieniu – problemem, który muszą
rozwiązać politycy, a może nawet nieczystością, zaśmiecającą przestrzeń publiczną. Ale mogę także zareagować, wychodząc od wiary i miłości, uznając w tym człowieku istotę ludzką, posiadającą
taką samą godność jak ja, stworzenie nieskończenie umiłowane
przez Ojca, obraz Boga, brata odkupionego przez Chrystusa.
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Św. Benedykt w „Regule” kierowanej do tych, którzy chcą
służyć Chrystusowi wskazuje, że wszystkich gości, którzy przybyliby do klasztoru, należy przyjąć jak Chrystusa, wyrażając to
nawet gestami adoracji, gdyż zarówno „...przy powitaniu, jak
i przy pożegnaniu gości, należy ich pozdrawiać z wielką pokorą, schylając głowę lub padając przed nimi na ziemię. W ten
sposób bowiem oddajemy cześć Chrystusowi, którego przyjmujemy w ich osobach”. Natomiast ubogich i pielgrzymów należy
przyjmować z największą troskliwością, „...ponieważ w nich to
przede wszystkim przyjmujemy Chrystusa. Ludziom bogatym
sama ich pozycja zapewnia zawsze szacunek”.
Niektórzy mogliby myśleć, że oddajemy chwałę Bogu jedynie
przez uwielbienie i modlitwę albo tylko zachowując pewne normy etyczne. To prawda, że w naszym życiu prym powinna wieść
relacja z Bogiem, jednak nie można zapomnieć, że kryterium
oceny stanowi przede wszystkim to, co uczyniliśmy dla innych.
Modlitwa jest cenna, jeśli karmi codzienny dar miłości. Z tego
powodu najlepszym sposobem na rozeznanie, czy nasza droga
modlitwy jest autentyczna, będzie zobaczenie na ile nasze życie
przekształca się w świetle miłosierdzia. I chociaż miłosierdzie nie
wyklucza sprawiedliwości i prawdy, to jednak jest ono kluczem
do nieba.

Bóg chce, by wszyscy Go poznali i umiłowali.
Przeszkoda jest w nas.
Trzeba uznać swą małość i ufać. I On objawi nam Siebie.
Więcej – On da nam Siebie, jeśli my damy Mu siebie.
/ks. Stanisław Hoinka/

Z NOTATNIKA
Maciej Jakubowski

Zapiski w czasie zaraźliwym
Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2020
Jesteś, Panie. Bądź wola Twoja
Szymon S. przysłał wczoraj swój kolejny wiersz, a w nim pytanie:
Ile w nas z Wuja zostało, czy to wystarczy, czy nie za mało…
Wuj, czyli ksiądz Tadeusz Fedorowicz – w czasach komuny
nazwany tak przez uczestników „nielegalnych” wakacyjnych wędrówek po kraju. Piękna postać i jego mądre nauczanie – czy nie
jest to już tylko oddalające się w przeszłość wspomnienie?
Gdy nad tym myślę wieczorem, sięgam na półkę, biorę do
ręki leżącą z brzegu składankę, którą wydaliśmy z okazji którejś
rocznicy śmierci Wuja, a ze środka wypada mała karteczka. Na
niej moja odręczna notatka, którą zatytułowałem: Z nauk Wuja,
i dalej kilka następujących zdań ujętych w trzy akapity:
		Nie przywiązywać wagi
do nastrojów i pogody,
ale przypominać sobie jak najczęściej
o obecności Bożej i wpatrywać się
w Bożą obecność we mnie, w otoczeniu,
w świecie stworzonym, w Eucharystii.
		 Pytać się jak najczęściej
co jest teraz, w każdej chwili,
zgodne w Wolą Bożą.
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`		 Przyjmować ze zrozumieniem
Chrystusa w Chlebie Eucharystycznym,
bo to jest Ogień, który On chce
rzucać w nas i przez nas nieść
w świat, do ludzi.
Nie wiem, kiedy i z jakiego źródła te zdania wynotowałem.
Gdy medytuję nad nimi, dostrzegam w nich pouczenia bardzo
ważne i aktualne. To nie tylko miłe wspomnienie.
Oto zostaliśmy odcięci od Ognia, od Chleba Eucharystycznego. Zostaje nam Komunia duchowa i tęsknota, która może się
stawać wielką wartością, bo głębiej dociera do świadomości to,
za czym się tęskni.
Jako najważniejszą myśl w tym wujowym nauczaniu odczytuję zdanie: przypominać sobie jak najczęściej o obecności Bożej i wpatrywać się w Bożą obecność we mnie; także w otoczeniu, w innych
ludziach, w zdarzeniach, w przyrodzie, oczywiście w Eucharystii,
ale wracając do tej prawdy: Bóg jest obecny we mnie.
Gdzieś w najgłębszych pokładach mojej duszy jest obecny
Chrystus – jest obecny od momentu chrztu, a każda Eucharystia
i Komunia święta tę obecność umacnia i odnawia. Jak to, Chrystus jest obecny pomimo mojej nędzy, grzechów i wad? Nie wchodzę w tajemnicę grzechu naprawdę ciężkiego, śmiertelnego.
Niech to teologowie wyjaśniają. Myślę o sytuacji „przeciętnego
grzesznika”. Jezus jest w nas obecny! Gdy się dociera do tej prawdy trzeba się uniżyć, może zapłakać, przeprosić, może przeżyć
jakiś bolesny skurcz serca, a może przeżyć jakąś „noc ciemną”, by
dojrzewać do przyjęcia tej prawdy: On jest we mnie! I jest też
w innych ludziach, tych bliskich i tych dalekich.
To ważny moment na drodze dojrzewania wiary – uświadomienie sobie prawdy, że Bóg mieszka we mnie, ale i w drugich.
I to właśnie jest fundament Kościoła: wspólnota braci i sióstr
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Chrystusa. Ta wspólnota musi być widzialnie uporządkowana,
ale to już dalsza sprawa.
Kard. Ratzinger/Benedykt XVI, ale też teksty soborowe i św.
Jan Paweł II pięknie o tym mówią. Kard. Ratzinger powie nawet,
że Eucharystia i przyjęcie Komunii świętej oznacza wejście we
wspólnotę bytu z Chrystusem… Wstrząsająca prawda!
Uświadamianie sobie tej prawdy ma zawsze ogromną wartość,
ale może teraz ma szczególne znaczenie, gdy żyjemy w takich
ograniczeniach, w izolacji. To ważne – uświadamianie sobie: nie
jestem sam, Chrystus jest ze mną, jest we mnie, jest w innych….
A druga ważna rzecz w tym nauczaniu Wuja Tadeusza to
pytanie o wolę Bożą. Pytanie o wolę Bożą w rzeczach dużych
i małych, codziennych. I staranie, często takie mozolne, by iść za
nią. Wuj o woli Bożej często mówił w swoim nauczaniu, poczynając od tej codziennej porannej modlitwy, którą wszystkim
polecał:
Jesteś, Panie, przepraszam, dziękuję, bądź wola Twoja…
Jesteś, Panie! I bądź wola Twoja – to nie powrót do przeszłości i do wspomnień, to klucz do (każdej) teraźniejszości i do
przyszłości, jakkolwiek będzie ona biegła.
Prosić mogę, ale ostatecznie Twoja wola niech się wypełnia…
Ona jest lepsza ! Także wtedy, gdy bywa taka trudna?
Wtorek Wielkiego Tygodnia, 7 kwietnia 2020
O komunii niewidzialnej i widzialnej
W uzupełnieniu albo przedłużeniu poprzedniej notatki szerszy cytat z książeczki kard. Ratzingera:
Jezus Chrystus… otwiera drogę ku temu, co niemożliwe, ku
komunii pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ponieważ On, wcielone
Słowo, jest tą komunią. W Nim znajdujemy urzeczywistnienie tej
„alchemii”, która przetapia ludzkie istnienie w istnienie Boga. Przy-
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jęcie Pana w Eucharystii oznacza wejście we wspólnotę bytu
z Chrystusem, wstąpienie w tę otwartość człowieka na Boga, która
jest jednocześnie warunkiem najgłębszego otwarcia się ludzi na
siebie nawzajem. Droga do wzajemnej komunii ludzi prowadzi
przez komunię z Bogiem…
Komunia z Chrystusem jest z konieczności również łącznością
ze wszystkimi, którzy należą do Niego: ja sam staję się częścią tego
nowego Chleba, który On stworzył, przemieniając całą ziemską
rzeczywistość (Józef Kard. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa,
Wyd. Jedność, 1994, s. 85–86).
Św. Jan Paweł II powie podobnie: jednoczy nas przede wszystkim komunia niewidzialna, ten wewnętrzny związek z Chrystusem, łączący z Nim każdego z nas i nas między sobą, którzy jesteśmy ochrzczeni, którzy uczestniczymy w Eucharystii, ale
komunia kościelna jest i ma być także widzialna – Kościół jest
i ma być uporządkowanym organizmem, kierowanym przez papieża i biskupów. W tym jest zamysł Boży. Nie można go odrzucać lekkomyślnie i bez zrozumienia istoty rzeczy (Por. Jan Paweł
II, ENCYKLIKA Ecclesia de Eucharistia. Zwł. Rozdział IV, Eucharystia a komunia kościelna. Pallotinum, 2003).
Pewnie cisną się pytania: ilu członków Kościoła myśli w ten
sposób? A na początek – czy ja sam tak myślę (i czuję). I jakie
powinno to mieć konsekwencje?
A jestem tutaj taki „mądry” dlatego, że przywoływane teksty
kard. Ratzingera i św. Jana Pawła II „przerabialiśmy” na spotkaniach wspólnoty adorujących, która utworzyła się przy Monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich w Warszawie.
Do przytoczonych tekstów wracam często. Zwłaszcza to zdanie kard. Ratzingera porusza niezmiennie: Przyjęcie Pana w Eucharystii oznacza wejście we wspólnotę bytu z Chrystusem….

Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
Władysław Gołąb i Józef Placha

O

„Ich trzecie oko”

d kilku lat razem z Państwem Justyną i Władysławem Gołąbami regularnie czytamy różnego rodzaju książki. Staramy
się o to, aby to były naprawdę dobre pozycje. Tym razem sięgnęliśmy po „Ich trzecie oko” Marka Kalbarczyka – rzecz wydana
przez Fundację Szansa dla Niewidomych w 2018 roku. Przystąpiliśmy do lektury z tym większym zainteresowaniem, gdyż pamiętamy autora z czasów, gdy był jeszcze uczniem w naszym
Ośrodku. Pan Władysław Gołąb, zanim został prezesem w 1975
roku, był już wówczas członkiem Komisji Rewizyjnej, a następnie
Zarządu naszego Towarzystwa, a ja pomocniczym wychowawcą
w grupie czternastoletniego wtedy Marka. Ucieszyliśmy się więc,
że możemy prześledzić proces
dojrzewania nie tylko autora,
ale także jego kolegów.
Poniższe refleksje są efektem naszych wspólnych rozmów i komentarzy, jakie pojawiły się podczas lektury książki.
Jest to niezwykle interesująca opowieść o czterech niewidomych chłopcach; jeden
z nich – Janusz – nie widział od
urodzenia; dwaj inni utracili
wzrok w wyniku wypadku –
Adam całkowicie, a Andrzej
częściowo; natomiast autor,
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który wcielił się w głównego bohatera o imieniu Eryk, będąc już
wcześniej osobą słabowidzącą, w trakcie różnego rodzaju przypadkowych zdarzeń, również całkowicie utracił swoje resztki
widzenia.
Losy wszystkich wspomnianych osób ukazane są na tle szerszych wydarzeń społeczno-politycznych, kulturalnych i sportowych, co sprawia, że mamy do czynienia ze swoistego rodzaju
przeglądem współczesnej historii Polski; przy czym, przywołując
liczne wydarzenia w tym zakresie, autor nie narzuca swojej interpretacji, a pozostawia czytelnikowi możliwość do własnej oceny. Ta polifoniczność narracji w dużym stopniu ubarwia i ubogaca indywidualne losy bohaterów książki. Jeżeli dodać do tego
zupełnie dojrzały warsztat literacki autora, dopełniony zdrowym
poczuciem humoru i dystansu do opisywanych sytuacji, czytelnik
może poczuć się w pełni usatysfakcjonowany; i trudno się dziwić,
że z coraz większym zainteresowaniem daje się prowadzić przez
autora, czerpiąc z lektury wiele pozytywnych emocji.
Ciekawy jest też wątek światopoglądowo-religijny: od wolnomyślicielskiej wizji świata Adama i jego ojca Henryka, poprzez
dosyć luźny styl życia Andrzeja i chłodny racjonalizm, podporządkowany muzycznej feerii dźwięków Janusza, aż po głębokie
zawierzenie wszystkiego Bogu przez Eryka.
Każda z zaprezentowanych sylwetek jest uosobieniem niepowtarzalnych uwarunkowań środowiskowych, rodzinnych i biogenetycznych, które w sytuacji niepełnosprawności wzrokowej,
wykształciły u nich różnorodne postawy i sposoby przeżywania
świata; ale towarzyszył im jeden wspólny mianownik: ich trzecie
oko – o jakim mówi tytuł książki.
Na początku można odnieść wrażenie, że chodzi o coś z pogranicza science fiction, czy parapsychologicznego postrzegania
rzeczywistości, do tego stopnia, że ów tytuł początkowo wydawał
się nam nawet niezrozumiały. Tymczasem w miarę zagłębiania
się w historię poszczególnych postaci ten niecodzienny klucz
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interpretacji otaczających zjawisk stał się dla nas, a przede wszystkim dla nich, realistycznym narzędziem poznawczym. Bowiem
wykorzystując pozostałe, pozawzrokowe zmysły, wszyscy oni –
mniej lub bardziej – byli w stanie uruchomić owo tajemnicze
„trzecie oko”, które pozwalało im lepiej zrozumieć otaczającą
rzeczywistość.
Pojawia się w tym miejscu ciekawy wątek edukacyjny książki:
swoistego rodzaju zaproszenie ludzi widzących w niezwykle bogaty i głęboki świat wrażliwości i rozbudowanej wyobraźni osób
niewidomych. Oczywiście tak się złożyło, że mamy tutaj do czynienia z osobami o wysokim poziomie rozwoju intelektualnego,
co nie musi automatycznie przekładać się na możliwości takiego
poznania przez wszystkich niewidomych.
O głównych bohaterach można powiedzieć, że wykorzystali
wszystkie swoje talenty, ale też przez swoją wytężoną pracę osiągnęli w życiu prawdziwy sukces. Adam, który reprezentuje Witolda Kondrackiego – znanego matematyka na szczeblu akademickim o międzynarodowym uznaniu; Janusz – to szkolny
kolega Eryka – Skowron, znakomity muzyk i kompozytor jazzowy, uznany nie tylko w kraju; Andrzej z kolei – również kolega
klasowy – to Andrzej Gajowniczek, który w pewnym okresie
swojego życia wyjechał do Szwecji. Spełniał się tam jako znakomity sportowiec, a po udanej operacji oczu prowadzi do dzisiaj
własną działalność zawodową jako rehabilitant; i wreszcie Eryk
– autor książki, czyli Marek Kalbarczyk – zdolny matematyk
i menadżer, który jest twórcą pierwszej w kraju firmy tyfloinformatycznej i założycielem Fundacji Szansa dla Niewidomych.
O jego licznych dokonaniach można dowiedzieć się z lektury
całej książki, a przede wszystkim z kilku stron końcowych, dotyczących prezentacji autora. Uderza z nich jego wielka wszechstronność zainteresowań i różnego rodzaju umiejętności, którymi mógłby obdzielić co najmniej kilku niewidomych, a także parę
osób widzących.
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Marek Kalbarczyk

Wzruszające są również te momenty, gdy autor opisuje swoje
przywiązanie do swojej mamy i rozwój uczucia do przyszłej żony,
której w książce nadał imię Agnieszka.
(W małżeństwie jest nią Joanna – matka ich czwórki synów);
podobnie jak Janusza do swojej przyszłej żony Jagody (w ich
małżeństwie – Elżbieta), z którą związał się na całe życie.
Warto zauważyć, że mimo różnych kolei życia, wszystkich
czterech bohaterów łączy nie tylko brak wzroku, ale autentyczna
przyjaźń, która pozwoliła wznieść się ponad skrajne czasem odmienności charakterów oraz ponad różnice poglądów, a rozwinąć
to, co można nazwać pełną realizacją siebie.
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Jedno jest pewne. Marek Kalbarczyk ma czytelnikowi bardzo
wiele do powiedzenia; czerpie obficie z dostępnej mu wiedzy
o świecie i człowieku, a nade wszystko z własnego wieloletniego
już doświadczenia, co sprawia, że zapis jego zmagań z codziennością staje się w pełni wiarygodny.
Można mu zatem uwierzyć, gdy pisze o sobie: „Życie jest
ciekawą grą, w której chodzi o dotarcie do kresu i możliwość
wykazania się dobrem, jakie udało się uczynić dla bliźnich. Za
ofiarowane innym dobro zapewne łatwiej dostać się do nieba,
o którym wiemy niewiele, ale na pewno istnieje i jest wspaniałe.
W ramach dążenia do dobra należy nieustannie wykorzystywać
przekazane nam przez Boga talenty, by wynikał z nich jak największy pożytek. Tak jak muzyk ma pięknie grać, matematyk
profesjonalnie liczyć, rehabilitant pomagać podopiecznym, by
żyli jak pełnosprawni, tak autor książki powinien wznieść się na
wyżyny i radując czytelników, namówić do jak najgłębszej refleksji. W ten sposób wszyscy są sobie nawzajem potrzebni”.
* * *
Na zakończenie chcielibyśmy podziękować Autorowi, że tak
szczerze i pięknie podzielił się swoimi przemyśleniami; i pogratulować Mu napisania naprawdę dobrej i wartościowej książki
– zarówno dla osób widzących, jak i ludzi z kręgu jego środowiska.
Poniżej drukujemy jeden z fragmentów książki, w którym
Autor nawiązuje do swoich szkolnych i internatowych przeżyć
z okresu pobytu w Ośrodku w Laskach.
* * *
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Nawrócenie

M

iewał sny pełne ważnych przekazów. Nie zdarzało się to
zbyt często, ale przychodziło z jakimś przesłaniem. Dawno
zauważył, że jego sen oznacza zapowiedź czegoś ważnego. W niedzielę rano śnił mu się kolejny smutny obraz. Był na zebraniu.
Wyglądało na to, że jest to zebranie wszystkich uczniów. Zdawało mu się, że rozpoznaje dyrektorów szkoły i ośrodka. Mówili
podniesionymi głosami, byli zdenerwowani. Coś się stało, może
ktoś narozrabiał, a grono pedagogiczne udzielało reprymendy?
Może chodziło o coś zupełnie innego? Tak czy inaczej sprawa nie
dotyczyła ani Eryka, ani jego starej klasy, ani tej nowej. Sen miał
wyraźne przesłanie. Eryk boleśnie odczuwał izolację. Wszyscy
koledzy jakby go nie widzieli. Stał nieco na uboczu i nie wtrącał
się do niczego. Nie brał udziału w spektaklu, który się przed nim
toczył. Nie wyrażał ani poparcia, ani protestu. Było mu wszystko
jedno, a koledzy jakby stopniowo oddalali się. Zrobiło mu się
nieprzyjemnie. Gdy to spostrzegł, zbliżył się do jednego z nich
i chciał o coś zapytać. Położył rękę na jego ramieniu i już miał się
odezwać, gdy okazało się, że tamten nie zamierza go słuchać.
W ogóle nie miał ochoty nawiązywać z nim kontaktu. Najpierw
się odwrócił, a potem przeszedł na drugą stronę sali. Nie śniły
mu się szczegóły, ale tego, że wszyscy go omijali i gdzieś uciekali, był pewny. Czuł się kompletnie samotny. Chciał krzyczeć,
wołać do nich, ale oni i tak by go nie słyszeli, dokładnie tak, jak
w ostatnich miesiącach. Od dawna nie miał dla nich nic, a oni
spisali go na straty.
Obudził się zmęczony i długo dochodził do siebie. Wreszcie
wstał, umył się i ubrał. Trudno mu było wykonać cokolwiek, bo
był roztrzęsiony. Usiłował wziąć się w garść i zapanować nad
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emocjami. Analizował swój sen. Nie musiał się długo zastanawiać
– sen był prawdziwy. Wszyscy go opuścili, bo nie dbał o nich.
Mieli swoje sprawy, kłopoty, a on tkwił wyłącznie w swojej sytuacji. Dorastali, przeżywali wszystko, co przeżywa się w tym wieku, a on pozostał w tyle. Od kilku miesięcy nie mieli ze sobą
dobrego kontaktu, ale we śnie zobaczył to wyraźniej. Jeszcze
nigdy nie czuł się tak źle. Temu stanowi psychicznemu towarzyszyły fizyczne dolegliwości. Bolała go głowa, serce biło nieregularnie, a ręce i nogi były jakby w gipsie. Czuł otchłań, która go
zasysa. Ogarnęło go uczucie, którego jeszcze nie znał – jakby
szarpiący głód, silne wrażenie rosnącej pustki w całym ciele.
Próbował się otrząsnąć, ale to dziwne uczucie nie mijało.
Pomyślał, że wszystko jest bez sensu i właściwie nie ma czego
szukać. Gdyby nie był wierzący, pomyślałby może o samobójstwie. Tylu ludzi rezygnuje z dalszej walki. Odchodzą i nie muszą
się już martwić. Miał jednak zasady, które wykluczały ten pomysł.
I teraz nim wstrząsnęło. – Boże, gdzie ja się znalazłem, do czego
dotarłem! – Poczuł silny, wewnętrzny protest, dusza i ciało zaczęły się buntować. Serce waliło mocno, zrobiło mu się gorąco, a w
miejsce wszechogarniającej dziury szykował się jakiś groźny wybuch. Będzie płakał? W tym wieku, po tylu latach różnych doświadczeń ma płakać? Napiął mięśnie i nie mógł oddychać, aż
poczuł, że groźny wybuch się oddalił. Najgorsze mijało i wracał do
rzeczywistości.
Poczuł potrzebę pójścia do kościoła i ruszył tam od razu po
śniadaniu, nieco wcześniej niż reszta grupy. Nie zwracał uwagi
na nikogo, nie dlatego, że nic go nie obchodzili, tylko jakoś ich
nie „widział” i nie słyszał. Krzątali się, o czymś mówili, nawet do
niego, a on nic. Ktoś mu dokuczył, ale nie umiał się tym przejąć.
W końcu gdy nie jest się obecnym, nic nie może poruszyć. Też
szli do kościoła – oni w grupie, a on osobno. Specjalnie szedł
niespiesznie, bo chciał być sam, odizolowany od kogokolwiek.
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Drażniła go myśl, gdyby miał się z kimś spotkać i rozmawiać.
Chciał pomyśleć, pomodlić się i przygotować. Myślał o sobie
i innych. Czuł żal, ale już nie bunt czy protest. Jego udziałem
stało się to, co i tak było mu pisane – szkoda, że ten Boski zapis
nie był dla niego łaskawszy.
Znał drogę, ponieważ chodził tędy przynajmniej raz w tygodniu i nie sprawiało mu kłopotu trzymanie się właściwej ścieżki.
Szedł bez laski, bo jeszcze nie potrafił z niej korzystać, a prowadziła go wyobraźnia i sama droga – uwypuklona na środku i zaniżona po bokach. A może bardziej te lipy rosnące wzdłuż niej,
ich zapach, czy raczej szum ich liści? To dzieło Matki Czackiej,
która również tędy chodziła. Może też bez laski? Może też gdy
miała czym się martwić?
Miał sporo czasu i rozważał wiele spraw. Nie podobało mu się
nic, co go spotkało. Zastanawiał się, dlaczego miał takiego pecha,
gdy przecież urodził się w czepku? Mało kogo trafia piłka w głowę
aż tak celnie i mocno, że pogarsza mu wzrok i mało kto tak dostaje łokciem w twarz. A śnieżka i inny łokieć? Nie znał nikogo, kto
mógłby opowiedzieć podobne historie. Był pewny, że jest jedynym
tego rodzaju pechowcem na świecie. Było mu smutno, ale zauważył, że po raz pierwszy w taki sposób to rozważa – tak jakoś na
zimno. Znalazł w tym nadzieję i zaczął się modlić.
Wydało mu się, że naprawdę rozmawia z Panem, Przewodnikiem. Faktycznie, odczuwał Jego obecność; był tuż obok,
a może nad nim? Nie, Pan był wszędzie, odczuwał Jego obecność
z każdej strony. Obudziła się wyobraźnia i zaczął widzieć. To ta
dobrze znana mu aleja, która prowadziła w stronę centrali ośrodka i kościoła, szeroka na jakieś trzy metry, z lipami po obu stronach. Widział to jak kiedyś, przed wypadkiem. Było pięknie,
początek listopada, a zima jeszcze nie nadeszła. Dookoła mnóstwo zeschniętych liści, różnokolorowych i różnokształtnych –
niesamowite widowisko! Miał przed sobą jak na dłoni utwardzoną, piaszczystą drogę, a spomiędzy koron drzew wychylało się
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niebo. Słońce wstało dosyć dawno, ale nie było tak jasne jak latem.
I nagle uprzytomnił sobie, że to wszystko naprawdę widzi! Boże,
jak to! Nie widzi, a widzi? Zdał sobie sprawę, że to nie pierwszy
raz. Przecież po konflikcie z Olkiem i łokciu w oku też widział,
chociaż nie widział. Gdyby nie sprawdził tego z Romkiem, nadal
by sądził, że wszystko jest w porządku. Zdał sobie sprawę, że
właściwie jest z nim tak ciągłe, że ma przed oczami obrazy tego,
co go otacza, ale do tej pory jakoś o tym nie myślał i tak jak obrazy się pojawiały, szybko znikały, a on przyjmował to zjawisko
za oczywiste, nie zasługujące na uwagę i analizę. A teraz stanął
jak wryty i zrozumiał, ba, raczej poczuł, że musi się zastanowić.
Ta droga i te lipy, niebo lekko zachmurzone i jesienne słońce, i ten
głos, czy nie głos, a tylko przekaz! Co to jest?
I choć już wcześniej solidnie wierzący, prawdziwie uwierzył
właśnie teraz! Bóg nim kierował i go pocieszał. Nie był więc sam
i nie powinien narzekać. Nawet nie widząc widzi i ma z czego się
cieszyć. Jak mógł narzekać i skarżyć, gdy to, co ma, co mu pozostało, jest tak ogromne i ważne!
Ta poświata, którą miał czy to przed sobą, czy wokół, jakoś
odczuwalna, choć nieuchwytna, ale przede wszystkim nie zasłaniająca czegokolwiek i związany z nią oraz z całym zdarzeniem
przejmujący dreszcz! Nic nie słyszał, znaczy czegoś w rodzaju
głosu, a tylko treść, że musi się nawrócić i odbudować. Dotarł do
niego nieokreślony nakaz, by kochać to, co go otacza, ludzi, z którymi przyszło mu żyć i samego siebie! Już zrozumiał – to Bóg
pochylił się nad nim i pokazał, że jest. A może to tylko rozbujała
wyobraźnia – kto wie!
Erykowi trudno było ocenić, czy to, co przeżywał, naprawdę
się odbyło, czy to tylko jakaś ułuda, imaginacja. Nie umiał się nad
tym zastanowić, a jedynie czuł, że to nie imaginacja, lecz Bóg.
Nawiedził go w ważnej chwili, na rozstaju jego życiowych ścieżek.
Którędy ma iść, jak się zachować, czego się podjąć, a co ominąć!
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I tak sobie szli – w parze, do kościoła, tą lipową, niby zwykłą,
a jednak niezwykłą drogą. On się użalał, a Pan uczył go pokory.
I już wiedział, że staje się inny. Pomyślał o Matce Czackiej – czy
tu jest? Faktycznie, to jej droga i jej drzewa. Może to jej głos słyszy, a może tylko to jej dotyk? Co by nie rzec, znajdował się
w miejscu świętym, gdzie Matka Elżbieta stworzyła nowy świat,
specjalny zakątek dla Boga i ludzi niewidomych. Dzieło było i jest
tak ogromne, że niemal nikomu by się nie udało, a jej i owszem.
Szedł dalej powoli i mimo braku laski oraz bez większych
rehabilitacyjnych umiejętności parł prosto do przodu. Kierował
się instynktem, który odczytywał jako pomoc boskiego przewodnika. Potem nie wiedział co o tym wszystkim sądzić – czy to
zupełnie zwykłe, czy raczej cudowne? Czy prowadziła go wypukłość drogi i szum lipowych liści, ich zapach, czy jednak Pan
z pomocą Matki założycielki? Nie udało mu się jej poznać, a tylko o niej słyszał. Towarzyszyła jemu i innym laskowiczom przez
całe lata. Wielu z nich opowiadało, że dzięki niej zdarzały się im
niebywałe sytuacje. Dla tej i innych powodów trwa w Watykanie
proces beatyfikacyjny Matki Elżbiety Róży Czackiej.
W kościele Eryk nie był sobą, a na pewno był inny niż przed
godziną. Planował wszystko naprawić, a miał dużo do zrobienia.
Zwątpieniem obraził i Boga, i ludzi. Obiecał, że nigdy nie upadnie tak nisko, by myśleć o... Inni sobie radzą i nie są nieszczęśliwi,
czego więc mu brakuje? Nie widzi, fakt, ale jego koledzy też nie
widzą i nie robią z tego tragedii. Jest jeszcze tyle rzeczy, dla których warto żyć i o które musi zadbać. Zacznie realizować nowe
zadania. Już teraz, tak bez większych kalkulacji postanowił na
przykład chodzić z białą laską, by za często Pana do pomocy nie
fatygować.
Wieczorem zadzwonił do mamy i poprosił, by załatwiła atrakcyjny wyjazd na ferie, na które wezmą ze sobą grube książki –
matematyczną i historyczną, a ona zrozumiała, że coś się zmie-
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niło! „Czyżby miał już za sobą kryzys?” – pomyślała. Potem zagrał
po raz pierwszy od dawna w szachy. Podszedł do kolegów i zaproponował wspólne spędzenie czasu. Tak mocno przyzwyczaili
się do jego nieobecności, że aż ich zatkało, ale po chwili każdy
chciał z nim grać. Wrócił do ich grona i pokazał się z jak najlepszej strony – ograł ich kompletnie. Nie byli zmartwieni, lecz zaskoczeni tym nieoczekiwanym obrotem spraw. Czuł w sobie
nową energię i to ile!
Na tej dobrej fali zdał do ósmej klasy z niezłymi wynikami
i rozpoczęła się nowa podróż przez życie. Kiedy wszystko układa
się pomyślnie, nie zastanawiamy się nad trudnymi zagadnieniami. Dopiero wtedy, gdy coś szwankuje, na przykład zdrowie,
zaczynamy je doceniać. Utrata wzroku zmusza, a może jedynie
nakłania do refleksji. Gdy życie jest łaskawe, mamy tendencję
sądzić, że dostaliśmy je dla zabawy. Nie da się tak myśleć, gdy
dotykają nas kłopoty. Wtedy musimy odnaleźć poważniejszy sens
egzystencji. To wtedy ujawnia się wyjątkowa możliwość poznania
prawdziwego Boga, który nie tylko kiedyś tam stworzył świat, ale
jest i teraz, okazuje łaskę i pomaga. Wielu niewidomych odnalazło wiarę, gdy los był dla nich okrutny. Inni myślą odwrotnie –
obrażają się i zapominają o Bogu, sądząc, że i On zapomniał
o nich. Eryk należał do tych pierwszych. Był coraz bardziej aktywny i nadrabiał stracony czas. Nie mógł sobie darować, że tyle
go zmarnował. Uczył się wszystkiego, co było możliwe. O matematyce nie ma co wspominać, w przeciwieństwie do wreszcie
ciekawych wypracowań, uczenia się angielskiego, czytania książek i tak dalej. Wykorzystywał każdą chwilę, by przeciwstawić się
pechowi, który go nawiedzał, by zrekompensować jego efekty.
Grał na pianinie i gitarze, i zaczął poznawać nuty. Był nareszcie
zadowolony – praca go nie męczyła, przeciwnie – cieszyła i mimo
wszystko miał dużo czasu. Zaczął brać udział w zajęciach grupowych, grał w piłkę dźwiękową, jeździł na wrotkach, na rowerze
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i żyło mu się świetnie. Obserwując go, można było pomyśleć, że
pech w jego przypadku to najlepszy prezent!
Nauczył się, że sukces zaczyna się od dobrych chęci i trzymania się planu. Ułożył więc taki plan na cały tydzień. Rano, po
śniadaniu, gdy był gotowy, miał jeszcze pół godziny do lekcji.
Czasem musiał wykorzystać ten wolny czas na dokończenie pracy domowej, ale na szczęście zdarzało się to rzadko. Częściej
czytał wtedy książki albo uczył się angielskiego. Na lekcjach solidnie robił notatki i miał z tego powodu wiele korzyści – służyły
wszystkim, za co mógł oczekiwać od kolegów pomocy w tym, co
oni lubili, a on nie. Wykonywali za niego różne czynności, a on
zyskiwał kolejne wolne godziny.
Po lekcjach chodzili na spacery albo na boisko. Zimą najczęściej na sanki i bawili się na sąsiedniej górce. Gdy zabrakło śniegu, wracali do udźwiękowionej piłki. Pod koniec siódmej klasy
najmodniejsze stały się rowery i wrotki. Na sankach zjeżdża się
całkiem łatwo – wystarczy na nie wsiąść, ustawić się do kierunku
jazdy i ruszyć. Trzeba tylko czuwać, by nie zjechać na bok. To
akurat łatwe. Gdy tylko się poczuje większe nierówności i przechylenie na którąś ze stron, oznacza to, że jedna płoza wyjeżdża
poza utarty szlak. Trzeba odbić się nogą, albo przechylić tułów
i wrócić na środek trasy. Rzadko kto się wywracał. Trudniej jest
na nartach, jeździli na nich głównie słabowi- dzący, ale Eryk też
spróbował. Nie mógł za wiele, ale nie o to chodziło. Nauczył się
podstawowych zasad i zjeżdżał!
Z rowerem była większa heca. Nie mogli przecież wyjechać
na drogę, po której chodzili wszyscy, bo by ich pozabijali. Wymyślili inne rozwiązanie. Jeździli po boisku, na którym był wielki, goły plac – bez trawy. Czuwali, by za każdym razem, gdy
wykroczyli poza ten plac i wpadli na trawę, skręcać z powrotem
na piach. Marzyli o tandemach, na których mogliby jeździć parami – widzący z przodu, niewidomy z tyłu.
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Z wrotkami poradzili sobie na wybetonowanym placu. Nie
groziły im kontuzje, ponieważ obok nie było żadnych przeszkód.
Na zajęciach sportowych uprawiali lekkoatletykę, za którą Eryk
nie przepadał. Biegał średnio, żeby nie rzec marnie, słabo rzucał
kulą, a skoki w dal wychodziły mu nieźle, ale go nie interesowały. Skakali z rozbiegu i z miejsca. W pierwszym przypadku musieli trafić w belkę tak, jak widzący sportowcy. Odmierzali kroki,
cofając się. Potem biegli i odbijali się od niej. Skok z miejsca bez
patrzenia jest łatwiejszy, ale Eryk uważał, że to jest ekstremalnie
nudne.
Czytanie książek popularnonaukowych stało się jego hobby.
Tak to lubił, że w domu czytał głośno, usypiając mamę. Była
wreszcie spokojna, bo już nie był załamany, lecz piął się w górę.
Najwięcej czasu poświęcał matematyce. Kiedyś przecież zapowiedział, że będzie matematykiem i starał się dotrzymać słowa.
Z upodobaniem oddawał się matematycznym opisom rzeczywistości i szukał odpowiedzi, dlaczego niektórzy sądzą, że matematyka jest elementem filozofii.
Zakończył siódmą klasę z bardzo dobrymi wynikami i mógł
rozpocząć wakacje inne niż poprzednie. Pierwszy raz od dawna
nie musiał niczego w pośpiechu załatwiać i niczego nadrabiać.
Grał na gitarze na tyle dobrze, że mama kupiła mu nową. Na
pianinie grał tak sobie i tylko w szkole, bo w domu nie było tak
dużego i drogiego instrumentu. Fakt, że potrafił grać przyciągał
do niego kolejnych przyjaciół. Brał gitarę, „snuł” jakiegoś smutnego bluesa i zaraz wiele osób gromadziło się wokół. Poklaskiwali, pomrukiwali i wpadali w dobry nastrój. Takie spędzanie
czasu po prostu się lubi.
Postanowił wykorzystać wakacje na robienie wszystkiego, co
było do zrobienia. Sprzątał z mamą, a przecież wcześniej nigdy
za tym nie przepadał, gotował co potrafił. W internacie nauczył
się kilku podstawowych czynności w kuchni. Potrafił usmażyć
kotlety, upiec mięso i ugotować zupę. Rehabilitację przestrzenną
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zostawił na później, bo nie starczyło mu na to czasu. Potrafił
chodzić z laską, ale trafianie do wybranych miejsc w mieście
jeszcze go przerażało: „wszystko w swoim czasie i nic na siłę”
mówił sobie, powtarzając za nauczycielami, I w taki sposób przestał odczuwać, że jest niewidomy. Wcale o tym nie myślał. Nie
odczuwał braku obrazów – przestały być mu potrzebne. Zadowalał się świetną pamięcią wzrokową i bujną wyobraźnią. W każdej chwili mógł mieć przed oczami wirtualne obrazy i to takie,
jakie naprawdę chciał widzieć. Zdarzyło się to po raz pierwszy
po wypadku z łokciem. To takie niesamowite zjawisko, że nie
wiedział, czy to zbawienna wyobraźnia, czy fragmentaryczny, ale
rzeczywisty obraz. Teraz ta zdolność bardzo mu się przydawała.
W każdym pomieszczeniu wyobrażał sobie jego wygląd, podobnie gdzie indziej. Wyobrażenia były bardziej lub mniej precyzyjne, zależnie od tego, na ile poznał otoczenie. Czasem poznawał
je przemieszczając się dookoła, a zawsze poprzez nasłuchiwanie.
To drugie robi się automatycznie – po prostu słuch i wyczucie
przestrzeni działają bez przerwy. Słuch albo jakiś dodatkowy
zmysł umożliwiają zorientowanie się w umiejscowieniu przedmiotów znajdujących się obok – „dają swój cień”. Do takiego
obrazu dołączają kolejne elementy, gdy tylko się o nich usłyszy.
Gdy ktoś przyniesie filiżanki z herbatą i postawi je na stole – najpierw słychać drzwi, potem kroki i stuknięcie szkła o blat stołu,
wyobraźnia modyfikuje dotychczasowy obraz i już widać na jego
tle szklanki. Każdy dźwięk, każda informacja wpływa na zawartość takiego obrazu. Gdy Eryk zaczął chodzić z białą laską, bez
tych wyobrażeń nie dałby sobie rady.
Wreszcie 1 września! Przyjechał do szkoły wcześnie rano, by
jak najszybciej spotkać się z kolegami. Nie trzeba było długo
czekać, by zauważyli, że się zmienił.
– Rany, brzmisz jakoś inaczej niż przed wakacjami. Pewnie
wyjechałeś z rodzicami i siostrą w bardzo atrakcyjne miejsce? –
pytali.
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– Nie, nie chodzi o to.
– A co takiego się wydarzyło?
– Robiłem różne rzeczy i przekonałem się, że nie widzieć nie
znaczy nie móc. Wy też to wiecie. Od dawna mi to mówiliście,
tyle że trzeba to przeżyć samemu. Nie wystarczy słuchać. A teraz
będziemy mieli fajnie, co?
Słuchali go wszyscy, ale nie wszyscy podzielali jego optymizm.

Jeśli wierzycie, ostoicie się. Może być trudno,
jak u Pana Jezusa.
Ale niebem to się skończy. I nic się nie zmarnuje.
I cierpienie zmieni się w zbawienie.
Jak u Pana Jezusa.
/ks. Stanisław Hoinka/

Z OŚRODKA DLA NIEWIDOMYCH
W BYDGOSZCZY
Łukasz Ulanowski

Pierwszy taniec „w ciemności”

T

ytuł artykułu jest swojego rodzaju wizytówką coraz częściej
obecnego trendu królującego w szkolnym życiu. W dalszej
części Czytelnik może przeczytać o drodze, jaką należy odbyć,
by uzyskać imponujący efekt pokazu tańca podczas Balu Studniówkowego przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Wybrany przeze mnie temat należy do aktualnych, co potwierdza obecna rzeczywistość. Coraz więcej uczniów przejawia
chęć profesjonalnego podejścia do prezentacji tańca. Dlatego
warto pochylić się nad istotą złożonego procesu dydaktycznego,
którego bohaterami jest uczennica niewidoma oraz uczeń słabo-
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widzący wraz z ich dydaktykiem. Przygotował on ich do zaprezentowania rumby podczas części artystycznej ważnego wydarzenia w życiu maturzysty. Wspomniany taniec jest zaliczany do
tańców latynoamerykańskich. Partnerka godnie prezentuje parę
taneczną swoimi ruchami. Patrząc natomiast na tancerzy, można
dostrzec swego rodzaju przedstawienie ich historii, której fundamentem jest wzajemna przyjaźń.
Taniec w parze stał się nieodłącznym elementem wspomnianych balów. Jest oprawą dającą uczniom możliwość zwizualizowania łączącej ich znajomości poprzez umiejętności taneczne.
Z kolei goście otrzymują nim sygnał o rozpoczęciu zabawy wraz
z zaproszeniem do tańca.
Taneczny wymiar uroczystości studniówkowych otwierany
jest polonezem. Jednak coraz częściej uczniowie dodatkowo przeglądają z uwagą wachlarz propozycji i wybierają, np. taniec latynoamerykański, czy też łączą tradycję z nowoczesnością w rytm
muzyki dance-popowej. Takie rozwiązanie jest miło odbierane
przez zgromadzonych gości. Odpowiednia oprawa muzyczna,
często proponowana przez parę pokazową, jest swojego rodzaju
balsamem dla duszy.
Ważnym aspektem jest wizualizacja wspomnianej wcześniej
przyjaźni, pomoc ze strony choreografa w wydobyciu jej nie tylko w krokach, ale w figurach tancerzy. Choreografia winna dawać
możliwość czucia komfortu na parkiecie, być ułożona zgodnie
z osobowością partnerki i partnera. Utwór natomiast powinien
budzić miłe skojarzenia i dać możliwość otwarcia swojego wnętrza podczas pokazu studniówkowego. Dobrze byłoby, aby goście
rozkoszujący się widokiem tańca dostrzegli radość uczniów a nawet synestezyjny charakter ich pokazu. Niewykluczone, że udzieli się on obserwatorom w dalszej części zabawy. Bez względu na
to, w jakim stylu para zatańczy swój wyjątkowy taniec, należy
pochylić się nad szykiem i gracją jego wykonania. Dostojne wejście na salę i wyjście po pokazie, poproszenie przez partnera
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partnerki do tańca, dotrzymanie jej towarzystwa po jego zakończeniu do miejsca rozpoczęcia pokazu, dopełnia scenariusz występu. Nieodłącznym elementem wieczoru powinno być zaproszenie gości do wspólnie spędzonego czasu – tańca. Taka
postawa jest zielonym światłem do całonocnej zabawy.
Taniec towarzyski od dawna królował na światowych parkietach czy uroczystościach. Pary tańczące często nieświadomie
wchodziły w arkana takiego rodzaju tańca. Dotykały zarówno
stylu standardowego, jak i latynoamerykańskiego. Przytoczone
style dają możliwość kontaktu z muzyką, która jak sam taniec,
może pełnić funkcję terapeutyczną. Pozwala rozwijać rytmiczność, wspomagać harmonijny rozwój psychofizyczny. Jest również środkiem do doskonalenia umiejętności samokontroli i samooceny oraz przede wszystkim kształtowania poczucia własnej
wartości.
Emocje towarzyszą człowiekowi zawsze. Mogą być pozytywne, jak i negatywne. Współgrając ze sobą, potrafią przyczynić się
do osiągnięcia zamierzonego celu. Każdy człowiek winien odnaleźć w sobie źródło potrzebne do prezentacji dobrych emocji. Za
przykład może posłużyć właśnie taniec. Wykonywany z drugą
osobą sprawia, że człowiek jest w stanie odnaleźć szczęście. Bohaterka moich rozważań emanowała podczas zajęć różnymi rodzajami emocji: radością, zwątpieniem, zdenerwowaniem, a co
najważniejsze wiarą w należyty ostateczny sukces. Wszystkie
przytoczone stany motywowały ją do opanowania choreografii.
Partner, widząc jej samopoczucie, był dla niej swego rodzaju
drogowskazem, którego prowadzenie we wszystkich figurach
dało jej poczucie bezpieczeństwa. Stabilność jego ruchu niwelowała lęk przed nieznaną przestrzenią. Ich wzajemne wsparcie
przełożyło się na ogromne samozaparcie w dążeniu do zamierzonego celu.
Pierwsze kroki stawiane podczas treningu wywoływały u nich
uśmiech połączony ze skupieniem, które to narastało z wprowa-
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dzaniem przez osobę prowadzącą ich przez taniec, coraz to nowszych figur. Tancerze stanęli przed dużym wyzwaniem, ponieważ
miał to być ich pierwszy pokaz tańca w życiu. Sam partner należał do osób „nietańczących”. Poradzenie sobie z opanowaniem
tylu kroków, wymagało od niego wielkiego zaangażowania. Nowa
umiejętność pokazała mu, że jest w stanie podjąć się takiego
wyzwania. Nauczył się prowadzić osobę niewidomą w tańcu i tym
samym pokazał jej, że orientacja przestrzenna na każdej płaszczyźnie życia jest w zasięgu ręki. Zauważyć można było również
na twarzach pary lekki stres. Był on jednak motywatorem do
działania. Już sama muzyka, która od zawsze była im bliska, potrafiła wyciszyć negatywne emocje i podkreślała atmosferę tańca.
Oboje marzyli, aby dobrze zaprezentować się podczas występu,
w sposób godny dla tej chwili, strojów, oprawy i atmosfery panującej tego wieczoru.
„Zobaczywszy” zaprezentowaną przez nauczyciela choreografię sami dobrali muzykę. Czuli od samego początku rytm, który
potrafili połączyć ze stawianymi krokami, czy też prowadzeniem
rąk w poszczególnych figurach. Po każdych zajęciach gratulowali sobie nawzajem osiągniętego sukcesu. Byli przekonani, że ich
ciężka praca przełoży się na piękny pokaz tańca. Po swoim zaangażowaniu w naukę romantycznej rumby zatańczyli swoje dzieło.
Pełni wzruszenia zostali poproszeni na koniec Balu o ponowne
zaprezentowanie się przed zgromadzonymi gośćmi.
Pokaz tańca został stworzony w oparciu o sugestię przyszłych
absolwentów oraz analizę ich umiejętności i pasji. Wspólną decyzją było opracowanie choreografii do zaprezentowanego tańca.
Wizualizacja pary tanecznej pokazuje jego charakter. Opowiada
on o historii dwojga osób, ich przyjaźni i osobowości romantycznej. Scenarzystą był choreograf, który postanowił sprostać ich
oczekiwaniom przy jednoczesnym i świadomym zawyżeniu poziomu tańca. Wymagało to zmotywowania ich do działania i pokazania, że szereg ćwiczeń i wiara w swoje możliwości zaowocu-
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je ich pięknym tańcem. Dopełnieniem pokazu była muzyka, sala
taneczna, a przede wszystkim ich stroje. Wszystkie przytoczone
elementy współgrały ze sobą i stworzyły swojego rodzaju ucztę
dla oczu i duszy obserwatorów.
Ich pierwszy taniec w parze jest dopełnieniem wspólnie spędzonych lat w jednej ławce. To rytmiczna podróż przez ich historię i życie. Wyeksponowanie emocji za pomocą rumby dało szansę pierwszego zaistnienia w tańcu. Ukazało parze nową pasję,
możliwość wiary w swoje taneczne siły. U partnerki nastąpiło
silne wzmocnienie sfery psychicznej a tym samym poprawa nastroju. Sam występ, jak i przygotowania do niego sprawiły, że
zapomniała ona o życiu „w ciemności”. Swoim ogromnym samozaparciem w dążeniu do celu udowodniła „publiczności”, iż pomimo kroczenia przez życie z białą laską jest w stanie zatańczyć
tak, jak osoba widząca. Tancerze, gdy odwiedzają mury szkoły
z przekonaniem twierdzą, że człowiek potrafi osiągnąć wiele.
Wspominają, że do chwili obecnej włączają muzykę z pokazu,
przypominają sobie taneczne chwile i tworzą własne figury.
Według mnie promocja takiej aktywności jest warta uwagi.
Bez względu na to, jaką techniką tańca posługuje się człowiek, to
jest ona w stanie pokazać mu jego zalety. Oprócz tego również
profesjonalizm instruktorów z pewnością przełoży się na dowartościowanie osób tańczących. Jako nauczyciel maturzystów doświadczyłem, że to także ich zgoda na podjęcie trudu, jaki musieli włożyć podczas zajęć tanecznych. Ona również stała się
szybko motywatorem do działania i chęcią zaprezentowania się
przed gośćmi, a przede wszystkim samym sobą.
Dzielę się jako czynny dydaktyk swoimi doświadczeniami
i refleksjami, skupiając się na psychologicznym aspekcie nauczania tańca. Moim zdaniem, należy także brać pod uwagę nieustanne samodoskonalenie, gdyż ono sprawia, że taniec utrzymywany
jest na dobrym poziomie. Właśnie taka postawa jest dla mnie
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nauką na taneczną przyszłość. Ponadto podjęcie instruktażu pary
pozwoliło mi poznać odczucia dwojga osób, dla których struktura podłoża do tańca okazała się ostatecznie równa.

Łukasz Ulanowski jest nauczycielem tańca i j. rosyjskiego w Ośrodku
im Luisa Braille’a w Bydgoszczy. Od kilku lat prowadzi w ramach godzin
rewalidacyjnych i wychowania fizycznego lekcje tańca. Pod jego kierunkiem ta para przygotowała popisowy taniec. Było to coś pięknego i myślę,
że zawodowi tancerze nie powstydzili by się takiego tańca.

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
ks. Jan Kochel*

Władysław Korniłowicz (1884–1946)
w nurcie katolickiej pedagogiki kultury

W

okresie międzywojennym na ziemiach polskich prężnie
rozwijało się wiele kierunków i koncepcji pedagogicznych,
które miały swoich wyrazistych przedstawicieli, ale i postaci, które jakby „z drugiego planu” oddziaływały na ich rzeczywisty
kształt i codzienną praktykę. W nurcie katolickiej pedagogiki
kultury sytuuje się aktywność formacyjna i pedagogiczna Władysława Korniłowicza – kapłana, współtwórcy i kierownika duchowego Dzieła Lasek, sługi Bożego1. Kierunek ten był szczegól-

* prof. dr hab. – Uniwersytet Opolski
1
Por. Stefan Wyszyński. Nasz Ojciec Ksiądz Władysław Korniłowicz (Warszawa: Wydawnictwo: Siostry Loretanki 1980); Zbigniew Wit. „Korniłowicz
Władysław”, w: Encyklopedia katolicka (Lublin: TN KUL 2002), T. IX, 862–
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nie popularny w Europie na przełomie XIX i XX w.2. W tym
nurcie proces kształcenia polega „na przygotowaniu człowieka
do uczestnictwa w świecie wartości kulturowych i rozwinięcia na
tej podstawie sił duchowych oraz do tworzenia nowych wartości”3. W myśli pedagogicznej Korniłowicza dominowały idee
personalizmu i neotomizmu, rozwijane zwłaszcza przez Jacques`a
Maritaina (1882–1973) i Désiré Josepha Merciera (1851–1926)4.
Współtwórca i opiekun duchowy Dzieła Lasek przez lata utrzymywał żywy kontakt z francuskim filozofem i myślicielem oraz
belgijskim kardynałem, filozofem i teologiem, popularyzatorami
i badaczami nauki św. Tomasza z Akwinu5. W niniejszym arty863; Teresa Landy, Rut Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz
(Warszawa: Biblioteka „Więzi” 20032); Rut Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz. Kapłan wśród ludzi (Laski-Warszawa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 2009).
2
Janina Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–
1939 (Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013), 313; por. Janusz Gajda,
„Pedagogik kultury”, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch
(Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2005), T. IV, 160–166; Bogusław Milerski, „Pedagogika kultury”, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki,
red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2006), T. I, 220–231.
3
Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny (Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie „Żak” 20044), 300.
4
Por. Jacques Maritain, Humanisme integral, 1936; Education at the crossroads,
1943; Pour une philosophie de l`education, 1959; The education of man, 1963;
por. Karol Górski, Wychowanie personalistyczne (Poznań: Naczelny Instytut
Akcji Katolickiej 1936); Stefan Możdżeń, „Maritain Jacques”, w: Encyklopedia
pedagogiczna XXI wieku, T. III, 71–74; Désiré Josepha Mercier, Psychologie,
1892; Logique, 1894; Métaphysique générale ou ontologie, 1894; Critériologie
generale ou théorie generale de la certitude, 1889; Le modernisme, 1908;
La vie intérieure, 1918; Oeuvres pastoral, 1929; por. Piotr Królikowski, „Mercier Désiré Josepha”, w: Encyklopedia katolicka (Lublin: TN KUL 2008) T.
XII, 560–561.
5
Wydawnictwo „Verbum” opublikowało jedną z pierwszych pozycji J. Maritaina tłumaczonych na język polski: Trzej reformatorzy: Luter, Descartes,
Rousseau (tłum. K. Michalski, Warszawa 1939). W 1934 r., gdy Maritain
przyjechał do Polski na Międzynarodowy Kongres Tomistyczny w Poznaniu,
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kule pragniemy podjąć próbę określenia genezy myśli i doświadczeń pedagogicznych warszawskiego kapłana, wyodrębnić główne jego idee pedagogiczne oraz zwrócić uwagę na wartość
wychowawczo-kulturalną liturgii, poprzez którą zwłaszcza starał
się Korniłowicz formować swoich uczniów i wychowanków.
1. G
 eneza myśli i doświadczeń pedagogicznych Władysława
Korniłowicza
Środowisko rodzinne współzałożyciela Dzieła Lasek było związane ze zróżnicowaną grupą inteligencji polskiej. Przyszły sługa Boży
wyrastał wśród rodzeństwa i przyjaciół o poglądach pozytywistycznych, postępowych i patriotycznych, lecz również lewicowo-liberalnych. Nie brakowało wśród nich wielkich postaci, które odegrały znacząca rolę w nauce, kulturze i edukacji polskich elit
społeczno-politycznych, np. Jadwiga Zamoyska, Adam Chmielowski, Władysław Tatarkiewicz, Adam Jacek Woroniecki czy Stefan
Wyszyński. Ojciec dr Edward Korniłowicz (1847–1909) był znanym i cenionym warszawskim lekarzem psychiatrą, a trzej bracia:
Rafał, Tadeusz i Kazimierz aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym ówczesnej polskiej inteligencji6. Ważną postacią w ostatecznym wyborze drogi życiowej był, cieszący się ogromnym autorytetem moralnym, protestancki filozof i pedagog – Fridrich Wilhelm
Foerster (1869–1966)7. To właśnie on – podczas studiów na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu Władysława Korniłowicza –
doradzał mu „przerwanie studiów [przyrodniczych] i podjęcie bez
odwiedził ks. Korniłowicza w Laskach i spędził tam kilka dni; por. Landy,
Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 75n.
6
Landy, Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 13–26; por. Polski Słownik
Biograficzny (Kraków: Polska Akademia Nauk 1979), T. XIV, 84–88.
7
Por. Janina Kostkiewicz, „Foerster Fryderyk Wilhelm”, w: Encyklopedia peda
gogiczna XXI wieku, T. I, 1153–1155; Taż, Wychowanie do wolności wyboru.
Ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera (Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008).

74

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ

zwłoki drogi kapłańskiej”8. Spotkanie w Zurychu
stało się dla obu stron zaczątkiem trwałych kontaktów i wymiany doświadczeń duchowych
i pedagogicznych9.
Ks. Korniłowicz jako
duszpasterz, nauczyciel
i wychowawca posługiwał różnym grupom
i wspólnotom, do których został posłany lub
które sam animował, np.
jako duszpasterz młodzieży akademickiej, wi- Ojciec Korniłowicz w dniu prymicji
kariusz parafii (Góra
Klawaria, Leszno, Siennica), archiwista i notariusz Kurii Archidiecezjalnej, kapelan więzienny i kapelan Szkoły Podchorążych
w Warszawie i Garnizonu we Włocławku, prefekt szkolny i nauczyciel religii, dyrektor Konwiktu Księży Studentów KUL w Lublinie oraz współtwórca i kierownik duchowy Dzieła Lasek10.
Wśród wielu środowisk „Bóg oddawał mu w ręce możliwości
i wpływy na wychowanie elity katolickiej, której potrzebę widział”11. Wszędzie wpływał na rozwój czytelnictwa, organizując bibliotekę i księgarnię, oddziałując bezpośrednio słowem drukoWosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 33.
„Osobisty sekretarz Foerstera wiele lat po jego śmierci, po drugiej wojnie
światowej, kilkakrotnie odwiedził Laski i grób Sługi Bożego”; por. Tamże, s.
33.
10
Kalendarium życia; por. Tamże, s. 301–303; por. także: Stefan Frankiewicz,
„Ojciec Władysław Korniłowicz”, w: Ludzie Lasek, red. Tadeusz Mazowiecki (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1987), 90–106.
11
Landy, Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 133.
8
9
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wanym przez wydawnictwo i pismo, przez odpowiednie
ustawienie metod nauczania i formacji duchowej czy też przez
tworzenie nowych grup i wspólnot otwartych (ekumenicznie) na
ludzi poszukujących i niewierzących.
Ważnym polem zaangażowania formacyjnego było dzieło
„Kółka” zainicjowane na przełomie 1923–1924 roku12. Nie było
formalną organizacją i nie stawiało sobie określonych celów dydaktycznych, miało raczej charakter rodzinny – wspólnotowy.
Jednak przez lata swej formalnej aktywności „Kółko” w znacznej
mierze przyczyniło się do odrodzenia życia religijnego i tworzenia elity katolickiej w Polsce13. Ksiądz Korniłowicz nie był właściwie jego kierownikiem czy przełożonym, lecz raczej inspiratorem i duchowym opiekunem. W świetle wspomnień s. Teresy
Landy FSK, nie chciał niczego narzucać w kwestii tematów i metod prowadzenia obrad, często jego rola ograniczała się tylko do
podsumowania czy podsunięcia ewentualnych rozwiązań. Zadaniem „Kółka” miało być uformowanie nowej elity katolickiej,
świadomej swej wiary i zasad14. Ks. Korniłowicz pełnił funkcję
kierownika duchowego tej grupy, zainicjował pierwsze rekolekcje
dla członków i sympatyków „Kółka” w 1927 r. w Laskach. To był
kolejny etap rozwoju tej formy wychowawczo-edukacyjnej. Jednak w pełni dojrzałym wyrazem działalności okazał się założony
przez „kółkowiczów” kwartalnik kulturalno-społeczny „Verbum”.
Było to jedno z najlepszych czasopism katolickich dwudziestolecia, prezentujące nową, intelektualną, otwartą postawę katolickiej
inteligencji polskiej. Wywierało wpływ nie tylko na środowiska
katolickie związane z Kościołem, ale także na pewne koła inteli amże, s. 105.
T
Teresa Landy, „Formacja katolicka w dwudziestoleciu”. Znak 11 (1959):
370–371.
14
Tamże, s. 371; por. Rafał Łętocha, Władysław Korniłowicz – „ksiądz w sutannie żywego ognia”. Nowy Obywatel 13–4-2012, w: https://nowyobywatel.
pl/2012/04/13/wladyslaw-kornilowicz-%E2%80%9Eksiadz-slup-wsutannie-zywego-ognia/ (14.01.2020).
12
13
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gencji niewierzącej. Periodyk stanowił dość elitarne pismo,
o czym świadczyła zarówno „(…) tematyka artykułów, jak i nazwiska autorów, wśród których znajdowali się najwybitniejsi polscy
i obcy myśliciele katoliccy (np. Jacques Maritain, ks. Charles Journet, o. Innocenty M. Bocheński, Leopold Caro, Ludwik Górski,
ks. Konstanty Michalski, Czesław Strzeszewski i wielu innych)”15.
„Verbum” powstało w 1934 r. Redaktorem naczelnym dwóch
pierwszych numerów był Konrad Górski, historyk literatury
i krytyk literacki, uczestnik zebrań „Kółka” od 1926 r. Po nim
funkcję tę pełnił do roku 1939 ks. Korniłowicz16.
Wiedza, doświadczenie oraz rozliczne kontakty zagraniczne
sprawiły, że jednym z istotnych zakresów aktywności pedagogicznej ks. Korniłowicza była praca w Komisji Szkolnej Episkopatu Polski oraz komisji ds. podręczników nauki religii przy
Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
(WRiOP), której przewodniczył od 1936 roku17. Prace nad projektem nowego programu nauki religii dla szkoły powszechnej
rozpoczęły się już w 1932 r. Po kilku latach dyskusji i weryfikacji
założeń pedagogiczno-teologicznych minister W. Jędrzejewicz
wydał 1 października 1935 r. rozporządzenie o nowym programie
nauki religii rzymsko-katolickiej w publicznych szkołach powszechnych. Program wszedł w życie od roku szkolnego
1936/3718. Dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego
poprzedziła procedura ich oceniania i zatwierdzania przez
WRiOP. Ks. Korniłowicz na łamach urzędowego organu prefektów szkolnych Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego
pozytywnie ocenił nowy program nauki religii, zwłaszcza zwróStefan Sawicki, „Verbum – pismo i środowisko”. Znak 15/6 (1963): 648n.
Landy, Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 120–131.
17
Tamże, 132.
18
Roman Ceglarek, Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II
Rzeczypospolitej (Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” 2018), 131.
15
16

ks. Jan Kachel – Władysław Korniłowicz (1884-1946)

77

cił uwagę na odejście od ujęcia prawno-rubrycystycznego na
rzecz wychowania liturgicznego, koncentrując się na liturgii Mszy
św. i roku liturgicznego. Za cenny walor programu uznał też to,
iż prowadzi on uczniów nie do posiadania rozległej wiedzy o liturgii, ale do życia sakramentalnego, do praktyk religijnych19.
Cenną pomocą w realizacji nowego programu miały być podręczniki do nauki religii. Ks. W. Korniłowicz wkładał wiele osobistego zaangażowania jako rzeczoznawca i recenzent tychże
podręczników katechetycznych. Również po zakończeniu II wojnie światowej został ponownie powołany 1 października 1945 r.
do Komisji Ocen Wydawnictw Szkolnych z zakresu religii przy
Ministerstwie Oświaty, więc w praktyce zajmował się tymi sprawami niemal do końca swego życia.
2. Idee pedagogiczne ks. Władysława Korniłowicza
Na podstawie zachowanych rękopisów i dorobku edytorskiego
ks. Władysława Korniłowicza trudno mówić o zwartej koncepcji
czy kierunku pedagogicznym jego pracy. Źródłami każdej orientacji pedagogicznej są: erudycja jej twórców, ich wiedza, dociekliwość poznawcza, ustalenia i osiągnięcia naukowe, myślenie
intuicyjne i społeczno-kulturowe człowieka20.
Zanim Korniłowicz zetknął się z myślą personalistyczną, zaangażował się w praktyczną działalność pedagogiczną i rozwój
skautingu – harcerstwa Rzeczpospolitej Polskiej. Krótko po święceniach kapłańskich (Kraków – 6 kwietnia 1912 r. z rąk bpa Adama Sapiehy), pełnił (zastępczo) przez dwa lata obowiązki kapelana w prywatnym Gimnazjum realnym – Zakładzie Generałowej
Jadwigi Zamoyskiej w Kuźnicach (Zakopanem). Był tam wychoWładysław Korniłowicz, „Wartości kulturalno-wychowawcze liturgii”. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 25 (1936): 14–25.
20
Andrzej M. de Tchorzewski, Pedagogika ogólna. Wielopostaciowość – Rudymenta – Meandry – Dylematy, (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 2019), 74.
19
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wawcą dla dziewcząt oraz inicjatorem jednego z pierwszych zastępów harcerskich dla miejscowych chłopców. W marcu 1914 r.
w Zakopanem powstał bowiem Komitet Skautowy, którego członkowie nie tylko wspierali rozwijający się ruch skautingu w Polsce,
ale również zobowiązywali się, że będą stosować w życiu zasady
Scouting for Boys, opracowane przez gen. Roberta S. Smyth`a
Baden-Powella (1857–1941). Rok później Andrzej Juliusz Małkowski (1888–1919) – założyciel harcerstwa polskiego – wręczył
ks. W. Korniłowiczowi Lilię Skautową, mianując go równocześnie
podharcmistrzem i komendantem drużyny harcerskiej w Zakopanem21.
Zachowały się cztery rękopisy przemówień ks. Korniłowicza
z tego okresu (1914/15 r.):
„Skauting roztaczając szczególną opiekę nad chłopcami
w czasie niezajętym przez dom i szkołę, dostarczając mu godziwej
a tak niezbędnej w młodym wieku rozrywki, a tym samym odwracając go od wpływów ujemnych ulicy i bezczynności – nadając całemu życiu chłopca charakter odpowiedzialności wobec
Boga i Ojczyzny, wyrabiając w nim rzetelność, obowiązkowość,
uczynność, koleżeństwo, rycerskość, zaznajamiając go z przyrodą i ucząc go ją kochać i szanować – stawiając jako typ skauta –
chłopca pogodnego, oszczędnego, karnego, czystego w myślach,
słowach i uczynkach, chroniąc go jednocześnie od zabójczego
działania tytoniu i alkoholu, jest więc niezastąpionym czynnikiem wychowawczym, zwłaszcza ze względu na nową, właściwą
mu metodę urabiania młodych dusz, które się poddały jego wpływowi, poprzez wytworzenie atmosfery życiowej – z całym aparatem obowiązków i odpowiedzialności, które same w sobie zawierają wychowawczą wartość”22.
Alicja Rakowska, „Korniłowicz Władysław”, w: Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, T. II, 810.
22
Przemówienie Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza na posiedzeniu
grona rodziców skautów 17 X 1915; por. AFSK/XWK, 12.
21
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W harcerskim ruchu społeczno-pedagogicznym młody kapłan dostrzegł potencjał wychowawczy o pierwszorzędnej doniosłości. Uznał on, że metody i narzędzia skautingu powinien
znaleźć swoje miejsce w procesie edukacyjnym, obok szkoły
i domu.
„Szkoła nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb rwącego się do życia młodzieńca. Dom sam jeden też wystarczyć nie
może. Chłopiec, który by nie znał innej drogi poza tą, która go
prowadzi z domu do szkoły i z powrotem – zmarnowałby swoją
młodość – będzie to albo niedołęga albo sensat, poczciwy, niewidzący nic poza swoją książką nieznający – realnego życia –
wrzącego naokoło niego. Chłopak taki byłby nienormalny, i chyba zbyteczne jest tutaj rozwodzić się nad szkodliwością
jednostronnego wychowania książkowego dla młodego chłopaka,
gdyż skutki jego w naszym społeczeństwie zbyt są widoczne. Dla
takich konieczny jest skauting jako przeciwwaga ich – jednostronnej znajomości życia”23.
Harcerstwo w okresie międzywojennym pełniło ważną rolę
pedagogiczną i kulturową24. Doświadczenia, które Korniłowicz
zebrał w skautingu wykorzystywał w dalszym życiu. Szczególnie
przydatne okazały się, gdy jako młody kapłan rozpoczynał pracę
duszpasterską wśród młodzieży parafialnej czy akademickiej oraz
jako kapelan wojskowy. W tego typu wychowaniu akcentowano
pozytywny wpływ przyrody na rozwój duchowy i fizyczny młoPrzemówienie Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza wygłoszone na
zebraniu rodzicielsko-nauczycielskim w Prywatnym gimnazjum Realnym
w Zakopanem – oryginalny tekst pisany własnoręcznie przez Korniłowicza;
por. AFSK/XWK,12.
24
Por. Eugeniusz Sikorski, Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911–
1939, (Warszawa: Interpress 1989); Aleksander Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, (Warszawa: Nasza Książka 1948); Bogusław
Śliwerski, Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, (Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2016).
23
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dzieży. Wspólne spędzanie czasu, zarówno w ciągu roku, jak i w
czasie wspólnych wyjazdów wakacyjnych, uważano za szkołę
życia dającą okazję do dobrego wypoczynku, przeżycia wspólnoty oraz miejsce wzrostu i tworzenia się nowych przyjaźni. Ideały
harcerskie, które kształtowały młodych ludzi, bardzo wyraźnie
formułowało prawo harcerskie, które uczyło służby Bogu i ojczyźnie, sumiennego spełniania obowiązków, dotrzymywania
słowa, niesienia pomocy bliźnim, umiłowania przyrody, posłuszeństwa rodzicom i przełożonym, oszczędności, ofiarności oraz
czystości myśli, słów i uczynków. Harcerstwo wychowywało młodzież w duchu wartości chrześcijańskich25.
Ks. Korniłowicz widział w harcerstwie sposób kształtowania
charakteru. Zgodnie z duchem rozwijanej wówczas – zwłaszcza
przez jego przyjaciela z czasów studiów Jacka Woronieckiego OP
– katolickiej etyki wychowawczej, ćwiczenie woli uważał za konieczne, aby osiągnąć dojrzałą osobowość i służyć ludziom26.
Kształtowanie dobrego charakteru było sztuką formowania silnej
i harmonijnej osobowości. Nabywa się tej wartości na drodze
wysiłku i jest postrzegana jako owoc oddziaływania środowiska,
wychowania i samowychowania. Wychowanie w kręgu wartości
jest kształtowaniem dobrego charakteru – dobrego pod względem etycznym. W przyszłości ks. Korniłowicz wykorzysta tego
typu doświadczenia w ramach swojej posługi formacyjnej i kierownictwa duchowego.
Tytuł „ojca duchownego” wiązał się z jego stałą aktywnością
spowiednika, kierownika duchowego i rekolekcjonisty. Wiele osób
Règinald Hèret, Prawo Harcerskie. Komentarz według Świętego Tomasza
z Akwinu, tłum. Stanisław Sedlaczek, Witold Sawicki (Kraków: Oficyna
Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1939 r.); por. Grzegorz
Nowik, „Wychowanie religijne w harcerstwie (1910–1939)”. Chrześcijanin
w świecie 20 (1988): 2–50.
26
Jacek Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1995), T. I, 378–386.
25
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zwracało się do niego po prostu „Ojcze”27. Z zachowanych zapisów
prowadzonych przez Ojca Korniłowicza ćwiczeń duchownych
przebija przekonanie o potrójnej posłudze formacyjnej: posłudze
słowa, posłudze słuchania i posłudze wstawiennictwa. Posługa słowa polegała na stałym komentowaniu liturgicznego słowa Bożego
i licznych ćwiczeniach rekolekcyjnych, konferencjach i naukach
skierowanych do różnych grup i wspólnot28. Mówiąc o posłudze
słuchania, wskazuje się na kierownictwo duchowe wielu kapłanów,
osób zakonnych i świeckich29. Kierownik duchowny to nie tylko
głosiciel Dobrej Nowiny, ale również ten, który bierze udział w walce duchowej osoby przyjmującej tę posługę. Ojciec Korniłowicz
zachęcał swoich uczniów i uczennice do wspólnego zaangażowania
w ćwiczeniach duchownych. Jako spowiednik i kierownik duchowy brał udział w walce duchowej i uczył trudnej sztuki rozeznawania duchowego. Często zapraszał swoich penitentów (uczniów
duchowych) do wspólnej modlitwy, ale również otaczał ich swoją
modlitwą wstawienniczą. Charakterystyczną cechą kierownictwa
duchowego Korniłowicza była jego dyspozycyjność dla swoich
wychowanków, która polegała nie tylko na bezpośrednim kierownictwie duchowym, ale również na pośrednim kontakcie, np.
w formie pisemnej30.
Stefan Wyszyński, „Pieśń o Ojcu – w trzydziestą rocznicę śmierci ojca Korniłowicza”. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 67 (1977): 152–157;
por. Emilia Janina Niszczota, Ojciec wszystkich poszukujących Sługa Boży
ks. Władysław Korniłowicz, spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca,
(Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 1998); Landy,
Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 189–203.
28
Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 119–123; por. Władysław Korniłowicz, „Rekolekcje społeczne”. W Księga Pamiątkowa z Międzynarodowego
Kongresu Filozofii Tomistycznej w Poznaniu 1934, (Gniezno: 1935), 6–20.
29
W zbiorach Archiwum Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przechowano notatki z niektórych konferencji, przemówień i homilii Sługi Bożego
ks. W. Korniłowicza; por. AFSK/XWK w Laskach Warszawskich.
30
Por. „Listy”. W Elżbieta Czacka, Władysław Korniłowicz, Tadeusz Federowicz, Listy, 103–130. Laski-Warszawa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
27
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Od kiedy Sługa Boży włączył się w kształtowanie duchowości
Dzieła Lasek i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża stale rozwijał trzy kierunki duchowości: franciszkański,
tomistyczny i benedyktyński. Pierwszy z nich wiązał się z wyborem św. Franciszka z Asyżu za patrona Zgromadzenia i Dzieła.
Zdaniem Matki Elżbiety Róży Czackiej to właśnie ojciec Korniłowicz w swoich konferencjach duchowych do Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża umiejętnie wydobywał z franciszkańskiej
duchowości przede wszystkim to, że „przypominał on światu
Ewangelię jakby na nowo, umiłowanie ubóstwa, umiłowanie
wszystkiego tego, co Bóg stworzył”31. Drugi kierunek zwracał
uwagę na „Tomaszowe umiłowanie Prawdy i jego wiary w możliwości ludzkiego poznania”32.
W artykule wydanym w „Tygodniku Powszechnym” po śmierci ks. Korniłowicza, ks. Prymas Stefan Wyszyński nazwał go „Vivus Thomas”, wyjaśniając to określenie w następujący sposób:
„Nie był Ojciec książkowym naukowcem w ścisłym tego słowa
znaczeniu. Nie szperał w Tomaszu, ale żył nim”33. W rzeczywistości Korniłowicz gruntownie przestudiował myśl scholastyczną
i stał się zagorzałym propagatorem ruchu odrodzenia katolicyzmu w duchu neotomistycznym oraz zwolennikiem pedagogiki
katolickiej o orientacji tomistycznej w Polsce. Trzeci element tej
syntezy formacyjno-edukacyjnej, wywodzący się już raczej z duchowości benedyktyńskiej34, polegał na skoncentrowaniu życia
religijnego i wewnętrznego na modlitwie liturgicznej.
Służebnic Krzyża, 2007.
Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe do sióstr (Notatki). Laski 1930–
1947; por. Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 114.
32
Landy, Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 151–163; Wosiek, Ksiądz
Władysław Korniłowicz, 106–119; por. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje
pedagogiki, 87–190.
33
Stefan Wyszyński, „Ksiądz Władysław Korniłowicz”. Tygodnik Powszechny
50 (1946): 1. 3.
34
Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 114.
31
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3. W
 artość kulturalno-wychowawcza liturgii w nauczaniu
W. Korniłowicza
Umiłowanie liturgii było stałym rysem duchowości ks. Korniłowicza, ale również wartością, którą stale „dzielił się” ze wszystkimi swoimi uczniami i wychowankami. Poczynając od pierwszej
„placówki” kapelańskiej w Kuźnicy (Zakopane), poprzez kolejne
miejsca swojej posługi duszpasterskiej, formację duchowieństwa
na KUL-u, aż po stałą formację Sióstr Służebnic Krzyża oraz osób
świeckich wspólnoty w Laskach35. To odnowione spojrzenie na
liturgię Kościoła było owocem ruchu liturgicznego, którą zainicjowano w Zachodniej Europie na przełomie XIX i XX wieku36.
Odnowa obejmowała ożywienie praktyk liturgicznych, wprowadzenie wiernych do częstego i czynnego uczestnictwa we Mszy
św., rozpowszechnianie wiedzy liturgicznej, wprowadzenie wykładów liturgiki w seminariach i praktyki wspólnej modlitwy
liturgicznej oraz formacji liturgicznej osób świeckich.
Ks. W. Korniłowicz podczas studiów w Uniwersytecie we
Fryburgu odkrył na nowo „ducha liturgii”, zrozumiał jej rolę
i miejsce w modlitwie i budowaniu Kościoła. Choć wybuch I wojny światowej nie pozwolił mu obronić przygotowywanej już pracy doktorskiej, to – po powrocie do kraju – podjął wykłady najpierw w seminarium we Włocławku (1920), a później w Lublinie
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1922–30), właśnie z liturgiki:
„Zarówno do samej pracy wychowawczej i kierowania Konwiktem [KUL-u], jak i do wykładów uniwersyteckich, wnosił też
całe bogactwo myśli europejskiej, poznanej i przeżywanej we
Stefan Świeżawski, „Liturgia w życiu i działalności ks. Władysława Korniłowicza”, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. Bohdan Bejze, T. III,
Warszawa: 1969; por. Landy, Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz,
132–150.
36
Mariusz Konieczny, „Ruch liturgiczny”, w: Encyklopedia katolicka, T. XVII,
523–526.
35
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Fryburgu, wyrażającej się zwłaszcza w żywym ruchu odnowy
liturgicznej i powrocie do nauki św. Tomasza”37.
Przekonanie ks. Korniłowicza, że nie może istnieć autentyczna
liturgia bez prywatnej pobożności, stopniowo „przebijała się” do
świadomości jego uczniów i wychowanków, np. kapłanów studentów KUL-u, członków „Kółek”, sióstr zakonnych czy osób świeckich. Zaangażowanie w ożywienie ruchu liturgicznego w Polsce
były stałą troską W. Korniłowicza38. W jego osobistej pobożności,
modlitwie liturgicznej i posłudze eucharystycznej obecne było
przekonanie, że liturgia – czynność święta, najbardziej buduje
jedność Ciała Mistycznego – Kościoła w sakramencie Eucharystii:
„Symbol Ciała Mistycznego stanowi punkt węzłowy doktryny Pawłowej. Na nim, jak na fundamencie, spoczywa cały gmach
liturgii Kościoła. Jest on kluczem do wyjaśnienia istoty Kościoła,
jego życia i działania (…). Chrystus jest obecny nie tylko pod
postaciami chleba i wina złożonymi na ołtarzu i nie tylko w kapłanie jako w Swym zastępcy i pośredniku między wiernym ludem a Ojcem. Przez łaskę uświęcającą żyje On takim samym
rzeczywistym życiem i w wiernych, skupiających się wokół ołtarza, jako w członkach Swego Mistycznego Ciała”39.
Refleksja zapisana w 1938 roku była wyrazem licznych wcześniejszych wypowiedzi Korniłowicza, a wyprzedzała myśli zawarte w encyklikach Piusa XII Mystici Corporis Christi (1943)
i Mediator Dei (1947) oraz soborowej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium (1964)40. Sługa Boży intuicyjnie wyczuwał
Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 56.
Por. Władysław Korniłowicz, Praca nad ożyweniem ruchu liturgicznego
w Polsce. Pamiętnik V Zjazdu Związku Zakładu Teologicznego w Polsce
(Łódź: Związek Zakładów Teologicznych w Polsce, 1929).
39
Władysław Korniłowicz, Chrześcijańska odbudowa świata w świetle nauki
o Ciele Mistycznym (Warszawa: 1938), 24–25.
40
Por. AAS 39 (1947): 528n; KL 7. 14. 21; por. Stanisław Czerwik, „Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje (Poznań: Pallottinum 20022), 33–40.
37

38

ks. Jan Kachel – Władysław Korniłowicz (1884-1946)

85

potrzebę głębokiej odnowy liturgicznej, zaproszenia wiernych do
czynnego uczestnictwa w liturgii czy też dopuszczenia języka
narodowego do sprawowania sakramentów świętych.
Termin liturgia pochodzi od greckiego przymiotnika leitos
– „społeczny, publiczny” oraz rzeczownika ergon – „czyn, działanie”, spełniany dla dobra ludu i przez lud. Nie tylko duchowy,
lecz i społeczny (wspólnototwórczy) charakter liturgii był stale
obecny w świadomości współzałożyciela Dzieła Lasek. Ojciec
Korniłowicz – jako duszpasterz i kierownik duchowy – konsekwentnie zapraszał kapłanów, siostry zakonne i świeckich do
wspólnego odmawiania brewiarza, dbał o piękno i formę sprawowania Eucharystii41. Była to wieloletnia gorliwa formacja
i duszpasterstwo liturgiczne, które pozwoliły pojedynczym osobom oraz grupom i wspólnotom „z bogactwa liturgii obficie
czerpać moc spływającą z Chrystusa na wszystkie członki Jego
Ciała, którym jest Kościół”42.
Zaangażowanie w życie liturgiczne ks. Korniłowicza oraz stałe
podkreślanie jego kulturowo-wychowawczego charakteru ewidentnie wyprzedziło posoborowy ruch odnowy w Kościele. Sługa Boży
żywił przekonanie, że liturgia jest „miejscem”, gdzie zbawcze słowo
rozbrzmiewa z wyjątkową mocą. Konsekwentnie zabiegał o to, aby
ułatwić wszystkim – duchownym i świeckim – pełny i świadomy
dostęp do świętej liturgii. Wiedział, że w liturgii chodzi przede
wszystkim o rzeczywistość, nie o idee. I to nie o rzeczywistość
minioną, ale o tę, która dzieje się wciąż na nowo podczas modlitwy
Już w okresie międzywojennym Korniłowicz zatroszczył się sprowadzenie
do Polski i popularyzację drukowanych w Beligii tzw. mszałów benedyktyńskich. Należał też do pierwszych propagatorów śpiewu gregoriańskiego
metodą praktykowaną w optactwie benedyktyńskim Solesmes (Francja).
W Laskach do nauki chorału sprowadził Dom Cabrola, opata benedyktyńskiego z Farnborough (Anglia); por. Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, 103n.
42
Jan Paweł II, „List apostolski Vigesimus quintus annus” (nr 10), w: Notitiae
25 (1989): 387–423.
41
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i urzeczywistnia się w znakach liturgicznych. Stąd tak ważna była
dla niego inicjacja mistagogiczna i wychowanie liturgiczne wiernych. Ojciec Korniłowicz zwracał bowiem uwagę na związek liturgii i wiary. Liturgia jest zawsze „słowem wiary” Kościoła, staje się
skuteczna i znacząca tylko wówczas, gdy jest celebrowana i przeżywana w wierze. Postawa wiary przynależy więc wewnętrznie do
rzeczywistości liturgicznej i sakramentalnej.
* * *

Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz dobrze wykorzystał
swoją erudycję i gorliwość pasterską, by kształtować swoich
uczniów i wychowanków do uczestnictwa w świecie wartości
kulturowych, pomagał im rozwinąć właściwy potencjał duchowy
oraz tworzyć nowe wartości. Była to pedagogia, która uczyła
krytycznego myślenia i proponowała proces dojrzewania w kręgu wartości chrześcijańskich. Jego zaangażowanie wychowawcze
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i formacyjne pomogło wielu poszukującym odkryć drogę do
Boga Żywego, a wierzącym odkryć swoją misję w Kościele.
Współtworzył wspólnoty i dzieła, które realizowały nowe idee
w Kościele i społeczeństwie polskim. Konsekwentnie dążył do
katolickiej odnowy liturgicznej. Wielu uznało go za swojego ojca
i kierownika duchowego. Był ich przewodnikiem i wychowawcą.
Pozostawił trwały ślad w polskiej myśli teologicznej i pedagogicznej. Dziedzictwo to wciąż pozostaje otwartym wyzwaniem
dla współczesnych duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców.

Kąkol i pszenica. Każda przypowieść czegoś nas uczy.
Nie spiesz się z wyrywaniem, bo możesz narobić
szkody.
Ale każde porównanie ma też swoje niebezpieczne
strony.
W uprawie roli chwast zawsze będzie chwastem.
A w królestwie niebios jest inaczej.
Ktoś, kto dziś jest chwastem,
jutro może być dorodną pszenicą.
Dlatego, tym bardziej, nie spieszmy się
z wyrywaniem.
Przykładem, wzorem, niech będzie Pan Bóg:
„Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie
i rządzisz nami z wielką oględnością”.
Sprawiedliwy powinien być dobry dla ludzi.
/ks. Stanisław Hoinka/

BEZ AUREOLI
ks. Zygmunt Podlejski
W 20. rocznicę śmierci

Jan Karski (Jan Romuald Kozielewski)
1914–2000

J

an Romuald Kozielewski ujrzał światło dzienne 24 czerwca
1914 roku w Łodzi, pod zaborem rosyjskim. Nad Europą krążyło widmo wojny. Kozielewscy mieszkali w kamienicy czynszowej przy ulicy Kilińskiego 71. Stefan Kozielewski i Walentyna
z domu Burawska wychowywali swoje pociechy w duchu katolickim. Mieli siedmiu synów: Bogusława, Cypriana, Edmunda,
Mariana, Stefana, Józefa, Jana, i córkę Laurę. Pan Stefan był etatowym pracownikiem w małej manufakturze obrabiającej skóry
wszelkiej maści. Pani Walentyna była sercem rodziny. Uczyła
swoją gromadę wiary w Boga, modlitwy i poszanowania przekonań religijnych innych ludzi. Prawie wszyscy pozostali lokatorzy
kamienicy byli bowiem pochodzenia żydowskiego, co nie przeszkadzało Kozielewskim żyć z nimi w zgodzie, a nawet zażyłej
przyjaźni.
Janek przyjmował matczyne pouczenia z otwartym sercem.
Kolegował się z chłopcami żydowskimi, bawił się z nimi na podwórku, dzielił z nimi ławki szkolne i przeżywał liczne przygody.
Z wojny niewiele zarejestrował, bo był zbyt mały, potem jednak
uczęszczał do polskiej szkoły, do kościoła parafialnego, w którym
przyjął po raz pierwszy Komunię świętą. Ukończył w Łodzi szkołę podstawową i gimnazjum. Był uczniem zdolnym i pilnym, co
przeważnie nie jest regułą. Interesował się polityką. Chciał poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące społeczeństwami i naro-
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dami. Studiował więc na wydziale prawa i dyplomacji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wakacje spędzał na wędrówkach
po Rumunii, Francji, Szwajcarii, Niemczech i Anglii. Uczył się
pilnie języków obcych. Po studiach, w 1935 roku, wstąpił do
Szkoły Podchorążych artylerii konnej we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie był prymusem. Jako podporucznik podjął dalszą
edukację w sferze dyplomacji i w styczniu 1939 roku został pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jako dyplomata
dobrze się zapowiadał.
Nad Europą zawisło jednak znowu widmo wojny, które obnażyło się 1 września 1939 roku. Z zachodu napierał na Polskę
hitlerowski Wehrmacht, ze wschodu stalinowska Armia Czerwona. Polska nie miała szans, bo sojusznicy wprawdzie wypowiedzieli Niemcom wojnę, ale na tym się ich pomoc skończyła. Wojny nie można wygrać gołymi obietnicami.
Jan Kozielewski dostał się do sowieckiej niewoli i znalazł się
w obozie na Białorusi. Doszło do wymiany jeńców pomiędzy
Niemcami i Sowietami w Przemyślu. Dzięki wrodzonej inteligencji, wprowadził władze obozowe w błąd i znalazł się w w niemieckim transporcie, z którego zdołał zbiec. Dotarł do okupowanej
Warszawy, gdzie od razu nawiązał kontakt z konspiracyjnymi organizacjami zbrojnymi. Dzięki znajomości języka niemieckiego,
francuskiego i angielskiego został już w 1940 roku kurierem tajnych, warszawskich organizacji do rządu polskiego na uchodźctwie
we Francji. Gdy wracał, został na terenie Słowacji zgarnięty przez
gestapo. Był ranny. Niemcy umieścili go pod ścisłą strażą w szpitalu w Nowym Sączu. Członkowie ZWZ (Związek Walki Zbrojnej)
odbili go, za co Niemcy rozstrzelali trzydziestu dwóch zakładników.
Gdy w lutym 1942 roku sformułowała się Armia Krajowa
(AK), Jan Kozielewski zmienił nazwisko na Karski. W dowództwie AK czynny był jego brat, Marian Kozielewski, pierwszy
komendant granatowej policji w Warszawie, a w strukturach
Polskiego Państwa Podziemnego pierwszy komendant główny
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Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Jan zmienił nazwisko,
żeby go nie utożsamiano i nie mylono z bratem. W organizacji
zbrojnej używał pseudonimu Witold. Będzie później dla zatarcia
śladów, używał innych jeszcze nazwisk: Piasecki, Kwaśniewski,
Znamierowski, Kruszewski czy Kucharski. Po wojnie zostanie przy
nazwisku Karski. Wracając z Sącza do Warszawy, został pracownikiem Biura Propagandy i Informacji Komendy Głównej AK
czyli w akowskim wywiadzie.
Latem 1942 roku powierzono mu misję do premiera, generała Władysława Sikorskiego i innych przedstawicieli rządu emigracyjnego. Jego zadaniem było szczegółowe poinformowanie
rządu o losie Żydów europejskich, skazanych przez nazistów na
unicestwienie. Zbrodnia, jakiej świat dotychczas nie zarejestrował. Karski przygotował się solidnie do swego niełatwego zadania. Dwa razy udawał się do getta warszawskiego, żeby porozmawiać z odpowiednimi ludźmi i zorientować się osobiście, jak
wygląda wywózka Żydów do Treblinki. W przebraniu niemieckiego żołnierza zdołał się wślizgnąć do obozu przejściowego dla
Żydów w Izbicy na Lubelszczyźnie, skąd wywożono ich do obozu zagłady w Bełżcu.
Karski przedostał się jesienią 1942 roku do Anglii, gdzie jako
naoczny świadek przedstawił rządowi emigracyjnemu konsekwentną eksterminację Żydów przez niemieckie władze okupacyjne i przekazał relacje o strukturach, organizacji i funkcjonowaniu Państwa Podziemnego w okupowanej Polsce.
Tak zwany „Raport Karskiego”, poparty dokumentalnymi
mikrofilmami przekazał ówczesny minister spraw zagranicznych
w Londynie Edward Raczyński zachodnim aliantom. Karski apelował o natychmiastową ingerencję i ratunek dla europejskich
Żydów. Dotarł do samego Winstona Churchilla, który niestety
słuchał emisariusza z Polski wyraźnie zniecierpliwiony. Uważał,
że Karski zmyśla.
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W lipcu 1943 roku dotarł Karski do Franklina Delano Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Proponował wystosowanie ultimatum wielkich mocarstw wobec Niemiec, z zagrożeniem, że ich miasta zostaną doszczętnie zbombardowane, gdy
nie zaprzestaną masowej zagłady Żydów. Radził przy pomocy
lotnictwa systematycznie niszczyć linie kolejowe prowadzące do
obozów zagłady i dostarczyć oddziałom partyzanckim odpowiedniej ilości broni. Wspomniał też o otwarciu granic i ułatwieniu
wystawiania paszportów dla uciekających przed holocaustem
Żydów. Roosevelt słuchał nieuważnie i zapewnił, że „Policzymy
się z Niemcami po wojnie”. W pewnej chwili zmienił temat i zapytał Karskiego, czy ludzie w Polsce nadal jeżdżą furmankami.
Karski czuł się poniżony i obrażony. Karski uważał, że była to
wulgarna obraza narodu polskiego. Spotkaniem z prezydentem
USA był zdegustowany.
Próbował swój raport, którego w skróconej formie wyuczył
się na pamięć, żeby słuchaczy nie zanudzać, przedstawić wielu
wybitnym politykom zachodnim, biskupom, dziennikarzom,
artystom i przedstawicielom branży filmowej w Hollywood. Nigdzie nie znalazł autentycznego zainteresowania losem narodu
żydowskiego. Wielu zarzucało mu sianie niezdrowej propagandy,
bo ich zdaniem opowiadał rzeczy niewiarygodne.
Z kraju tymczasem napływały kolejne relacje o losie Żydów,
coraz potworniejsze. Zachód wybrał drogę wygodnego milczenia.
Po wojnie zobaczyli żołnierze amerykańscy, angielscy i radzieccy
na własne oczy szokujące sceny, gdy wkraczali na tereny niemieckich obozów zagłady. Zdjęcia z wyzwalanych obozów obiegły
świat. Okazało się, że Karski miał rację. Był jednak głosem wołającym na pustyni.
Rabin Harold White, przyjaciel Karskiego, zeznał, że Jan miał
po wojnie ciągłe wyrzuty sumienia; że zrobił dla narodu żydowskiego zbyt mało. Uważał, że miał głośniej krzyczeć i apelować
natarczywie do sumień ludzi, którzy mogli Żydom pomóc, ale

92

BEZ AUREOLI

woleli milczeć. Karski pomagał Żydom, bo był człowiekiem głęboko wierzącym, i Polakiem. W najtrudniejszych chwilach trwał
przy panu Bogu, nawet wtedy, gdy wiele razy słyszał: „Gdzie
wtedy był Bóg?” Odpowiadał lakonicznie: „Gdzie wtedy byli
ludzie?”
Właśnie! Do rządów zachodnich aliantów docierały z biegiem
czasu inne relacje, pochodzące między innymi od Żydów, którzy
na własnej skórze odczuli skutki niemieckiego rozwiązania kwestii żydowskiej, ale Roosevelt i Churchill konsekwentnie milczeli.
Jedynym człowiekiem, któremu zarzucano po wojnie milczenie
w sprawie mordowanych Żydów był papież Pius XII, który paradoksalnie był człowiekiem, który na wielką skalą Żydów ukrywał,
pomagał im przetrwać. Jan Karski napisał w 1944 roku bestseller
„Tajne państwo (Story of a Secret State)”, w którym opisał między
innymi masowe mordowanie Żydów w niemieckich obozach
śmierci.
Jan Karski został po wojnie wykładowcą na jezuickim Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Była to uczelnia zgodna z jego religijnymi przekonaniami. Był profesorem na wydziale Służby Zagranicznej, stosunków międzynarodowych i teorii
komunizmu. Wytrwał na tym stanowisku czterdzieści lat. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku poznał znaną tancerkę Polę
Nireńską. Ich przyjaźń przerodziła się w miłość. Pobrali się
w 1965 roku. Pola miała 54 lata. Była Żydówką. Byli szczęśliwi.
Jej samobójcza śmierć w 1992 roku owiana jest tajemnicą. Karski
boleśnie odczuł niespodziewaną śmierć żony. W 1993 ustanowił
nagrodę jej imienia.
Jan Karski został dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti
Militari. W 1982 został mianowany Sprawiedliwym wśród Narodów Świata i posadził swoje drzewko w Yad Vashem. Dwa lata
później został honorowym obywatelem Izraela. Potem otrzymał
Order Orła Białego. Doczekał się filmu dokumentalnego i ośmiu
doktoratów honoris causa.
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Zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie i spoczął na tamtejszym cmentarzu. Nad jego trumną pochylili się prezydenci Bill
Clinton i Aleksander Kwaśniewski.

Jan Karski – pomnik-ławeczka przed Muzeum POLIN w Warszawie
fot. Marek Kudelski

PROMIENIOWANIE ŚWIĘTOŚCI
Marta Zielińska

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz
– Przeciw barbarzyństwu
Na podstawie: Listy – Dzienniki – Wspomnienia

Opracowanie: Dorota Tułasiewicz i Barbara Judkowiak
Flos Carmeli, Poznań 2013

Z

awsze, gdy jestem w Rzeszowie, wstępuję do mieszczącego
się w samym centrum miasta kościoła farnego, gdzie w bocznym ołtarzu znajduje się fotografia błogosławionej Natalii Tułasiewicz, jej krótki życiorys, relikwie i litania z modlitwą o uproszenie łask za jej wstawiennictwem. Była ona jedną ze 108
męczenników II Wojny Światowej, których beatyfikacji dokonał
św. Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie VI
Pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 13 czerwca 1999 roku – a wśród
nich – jedną z dwóch kobiet świeckich.
Powracam wtedy myślami do wspomnień u początku mojej
pracy w Laskach, gdy słuchałam wielu opowieści śp. Zofii Morawskiej, które wprowadzały mnie w historię Dzieła Lasek. Opowieści o ludziach, którzy Dzieło tworzyli, pracowali w nim wiele
lat lub dotknęli tego miejsca przelotnie jako fragment ich życiowej drogi.
Ten ostatni przypadek stał się udziałem bł. Natalii Tułasiewiczówny na jej drodze do męczeństwa i świętości. A było w nim
kilka krótkich pobytów w Laskach i spotkań z ludźmi, którzy
w okresie okupacji niemieckiej włączyli się w działalność kon-
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spiracyjną Polskiego Państwa Podziemnego, w organizacji o nazwie „Zachód”. Ale zanim losy bł. Natalii Tułasiewicz splotły się
z miejscem i ludźmi Lasek przebyła ona długą drogę wzrastania
do pełnej dojrzałości w spełnieniu celu, do którego przeznaczył
Ją Bóg.
Urodziła się w Rzeszowie w roku 1906 i tam została ochrzczona we wspomnianym kościele farnym. Wychowana została w klimacie ciepła rodzinnego i życzliwości, w miłości do Boga i Ojczyzny i wszystkich ludzi, co w czasie II Wojny Światowej
oznaczało heroiczną miłość wroga. Edukację szkolną rozpoczęła
w Krakowie, a po przeniesieniu się rodziny do Poznania uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Urszulanek, gdzie później, po zakończeniu studiów polonistycznych i uzyskaniu tytułu magistra filozofii, pracowała jako nauczycielka. W roku 1938 planowała
doktorat o najwybitniejszym dramaturgu i pisarzu katolickim
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ówczesnego okresu W.H. Rostworowskim.
Twórcza i uzdolniona artystycznie, a także wrażliwa
na piękno sztuki i otaczającego ją świata, chciała tworzyć
z miłości do Boga i ludzi, „służyć talentem przetwarzanym
w życie”. Swe życie duchowe,
zbudowane głębią modlitwy,
miało fundament wiedzy i fascynacji wielkimi świętymi
dawnych i współczesnych jej
czasów, jak święty Franciszek
z Asyżu i Brat Albert Chmielowski. Odkrycie renesansowej świętej, Anieli Merici, twórczyni instytutów świeckich, obudziło jej zainteresowanie tercjarstwem różnych zakonów. Po
przeczytaniu artykułu s. Teresy Landy w prowadzonym przez
siebie dzienniku napisała: „mam duchowość mistyka”, a modlitwa
wewnętrzna była w niej stanem naturalnym od dziecka. Szkoła
karmelitańska, biografie św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża stały się mistrzami jej drogi duchowej i świętości pracy dnia
codziennego – „nie oddzielam modlitwy od życia, aby codzienność była ustawiczną, pełną żarliwości modlitwą”.
Czas jej wczesnej młodości upłynął w radości odzyskania
niepodległego bytu państwowego i długo wyczekiwanej wolności,
w entuzjazmie budowy i stwarzania nowej Ojczyzny w kształcie
należnym jej w XX wieku. W roku 1936 zdaje egzamin państwowy dla nauczycieli szkół średnich i przyjmuje posadę w gimnazjum ss. urszulanek, ale następujące lata przynoszą już zapowiedź
zbliżającej się wojny. W marcu 1938 roku notuje w dzienniku,
który będzie prowadziła aż do śmierci, bez względu na otaczają-
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ce ją wydarzenia i z ostrożnością warunków konspiracyjnych –
„Niemiecka armia dziś wkroczyła do Wiednia […] Horyzont się
chmurzy[…] Gdy Bóg pozwoli byśmy brały udział w kanonizacji
św. Boboli, będę miała okazję, aby całą siłą duszy […] błagać Boga
o opiekę nad Polską. Pamiętam dobrze czas, gdyśmy nie mieli
Ojczyzny. Urodziłam się w niewoli. Dlatego każdy skrawek naszej
ziemi jest mi świętością. Mogę ogarnąć rozumem interesy i konieczności obce, ale to co własne, co polskie, jest dla mnie jedynym prawem”.
29 września 1938 roku ma miejsce w Monachium konferencja przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch,
a jej wynikiem jest układ monachijski zezwalający Niemcom na
aneksję części Czechosłowacji i pogłębiającą się politykę ustępstw
Europy wobec Hitlera.
Natalia pisze: „Czego doczekamy? Wypadki spadają na nas
w takim tempie […] Młodzi, pokolenie już powojenne prą do
wojny […]Element bezrobotny znajduje nagle cel […] A iluż jest
takich, dla których wojna jest najpewniejszą bramą do bolszewickiego raju na świecie… Stoję oto pośród wirowiska tych
wszystkich wydarzeń, haseł i idei – człowiek można powiedzieć,
bezimienny, szary […] W takiej perspektywie sens osobistego
życia można zamknąć w słowach: Żyj tak, jakby tylko od jakości
twojego życia zależał los świata, módl się tak, jakby tylko od
twojej modlitwy zależały dzieje pokoju i wojny”.
Do czasu wybuchu wojny pozostają już tylko miesiące i są
one dla Natalii przygotowaniem wewnętrznych mocy ducha na
nadchodzący czas przemocy i okrucieństwa, miesiące pełnego
zawierzenia Bogu, który nigdy nie doświadcza nas ponad siły – co
zrozumiała „w Rzymie pod kopułą św. Piotra” w czasie kanonizacji św. Andrzeja Boboli. Jeszcze coroczne rekolekcje u Sióstr
Urszulanek szarych, organizowanych dla Sodalicji Pań Akademiczek tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wyrażone w przejmujących słowach „Cokolwiek mi każesz czynić,
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uczynię, gdziekolwiek poślesz, pójdę, czego zażądasz, oddam Ci,
cokolwiek mi dasz przyjmę z miłością”. I następny wpis w dzienniku Natalii – Wojna.
Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej bł. Natalia przeżywa
w Poznaniu i natychmiast organizuje na podwórku małą szkółkę
dla dzieci z sąsiadujących domów, w różnym wieku i na zróżnicowanym poziomie. Pisze w dzienniku: „w mojej sześcioletniej
praktyce szkolnej otrzymałam wiele pięknych kwiatów […] Ale
te, w pierwszym tygodniu wojny, otrzymane od dziecka ze środowiska bardzo pośledniego, są jak najpiękniejsza wróżba przyszłości”. Ale szybko następuje wysiedlenie z Poznania i wraz
z rodzicami i bratem szukają miejsca zamieszkania „[…] ewakuowano nas – nagle i napastliwie – nocą, po zbójecku. […] Spojrzałam na ukochane ściany, […] na biurku leżało śliczne czerwone jabłko […] niech zostanie, niech przyjaźnie przywita tego, kto
tu przy biurku do swej pracy zasiądzie. Może to człowiek jak my
nieszczęśliwy […] wróg, ale przecież … człowiek”.
Bł. Natalia dociera przez Ostrowiec Świętokrzyski do Krakowa w poszukiwaniu środków do życia dla rodziców i sióstr.
Wśród grozy okupacyjnego życia cieszy Ją miasto, w którym
teraz przebywa. „Kraków to moje ukochane miasto. Gdy widzę
zamek, Kopernika, Pannę Marię, Kopiec i Wisłę, zawsze mogę
w chwilach ciężkich wykrzesać w sobie ufność w lepsze jutro. Tu
każdy kamień mówi o tym, co znaczy walka duchowa z przemocą i niewolą”. Tutaj spędza swe pierwsze Święta Wielkanocne 1940
roku, po ponownym wymazaniu Polski z mapy świata. „[…]
Pokrzepiająca moc Jedni Eucharystycznej! O Panie, któryś nam
także kazał przeżywać Wielki Tydzień męki […] Matka Jego
niesie Mu nasze wołania i przypomina […] «Ojczyzny nie mają».
O Panie, nie odwlekaj pomocy! Nie mów „«Jeszcze nie przyszła
moja godzina»”. […]
W Krakowie nawiązuje, bliskie jej z Poznania, kontakty z siostrami urszulankami i podejmuje pracę w ich ośrodku. To po-
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zwala jej sprowadzić do Krakowa rodzinę, a sama oddaje się
w pełni pracy konspiracyjnej. Już w 1920 roku, w wieku 14 lat
została zaprzysiężona w Sodalicji Mariańskiej i przez wszystkie
lata była jej aktywnym członkiem. W tej właśnie działalności
rozkwitły w pełni jej organizacyjne i intelektualne talenty, tak
bardzo przydatne w tajnym, rodzinnym nauczaniu, w Kalinie
Wielkiej i Mszanie. Pisze 25 października 1939 roku: „[…] Praca
codzienna dodaje mi siły – zajęcia umysłowe stawiają mnie znowu na nogi. […] Mowy obcej uczę się – mimo wszystko – gorliwie, bo mowa jest skarbem każdego narodu. […] Czytam wiele
po niemiecku. Pożyczono mi Heinego Buch der Lieder. Uczę się
wielu pieśni na pamięć. Piękno jest zawsze pięknem”.
Równocześnie cały wolny czas poświęca na szczególnie dla niej
ważną pracę nad Psalmami. Podczas jej studiów polonistycznych
była to obowiązująca lektura i bliski był jej Psałterz Dawidów Jana
Kochanowskiego, a podczas pracy w sekcji apologetycznej Sodalicji Mariańskiej Pań Akademiczek w Poznaniu prawdopodobnie
głosiła prelekcje na ich temat. Rozwijała swój talent poetycki widoczny w kilku tomikach wierszy, ale w Psalmach odnajdywała
prawdę i ostatecznie oddała się pracy nad „nowym psałterzem”.
Z tego okresu pozostawiła po sobie zeszyt zatytułowany Notatki do
studiów nad Psalmami, który jest zestawem jej przemyśleń i zamierzeń twórczych. Jest to praca niezakończona, pełna czynionych
ołówkiem komentarzy i zaznaczeń na marginesach Psalmów
w przekładzie Leopolda Staffa, który uznała za najpiękniejszy. Pod
wpływem swych doświadczeń wojennych podzieliła je na psalmy
wojny i pokoju, jednakże uwagi dotyczą tylko psalmów wojny,
dokonane przed wyjazdem do Niemiec i jej tam śmiercią. Pragnęła stworzyć nowy psałterz, dopełniony chrześcijaństwem i pozbawiony treści, które budziły odruch sprzeciwu i „zastrzeżenia wierzącego człowieka”, gdy przemawiają językiem odwetu i nienawiści.
Mówiła o tym na konspiracyjnych spotkaniach literackich gromadzących jej zaufanych znajomych i przyjaciół borykających się
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w warunkach wojennych
z moralnym problemem osądu czasów i ludzi. Jedno ze
spotkań zatytułowała Konieczność pogłębienia psalmów duchem Nowego Testamentu. Na okładce pozostawionego u siostry przed wyjazdem do Niemiec rękopisu
napisała: „Bardzo ważne.
Strzec przed zniszczeniem”.
Pozwolę sobie przytoczyć
obszerne fragmenty Notatek
oraz mały wybór komentarzy bł. Natalii do wybranych
psalmów:
„[…] w notatniku moim z 21 lipca 1941 mówię już o studium
nad Psalmami i wspominam o pomyśle Psalmów współczesnych,
jako dawno już we mnie kiełkującym. […] Treść wewnętrzna,
nurtująca mnie w pomyśle Psalmów jest bardzo znamienna. Już
w Poznaniu, gdy czasem we Mszy św. znalazłam jakiś werset
psalmów, nawołujący Boga do krwawej zemsty nad wrogiem,
opuszczałam go jako modlitwę obcą mojej duchowości. Jakże to?
Przecież Chrystus modlił się za wrogów […] naturalna w swych
objawach miłość do przyjaciół nie jest żadnym heroizmem – jest
nią dopiero miłość wroga! […] Chciałabym, aby moje Psalmy
wojny i pokoju były darem dla całej ludzkości i aby świadczyły
o tym, co w polskim narodzie jest dobrem ogólnoludzkim […]
Pragnę najgłębszym pragnieniem wypowiedzieć w prawdzie cierpiący, zmagający się z makabryczną teraźniejszością, ale i tryumfujący w ostatecznych konsekwencjach swej doktryny, Kościół
katolicki. […] Wiem, a raczej wierzę w to, jako wierna córka
Kościoła, że Psalmy Dawida są natchnione Duchem Świętym […]
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ale w tym sensie natchniony jest także cały Nowy Testament […]
A więc i Dawid i inni psalmiści w tym, co odnosi się do spraw
przyrodzonych, […] nie przerastają siebie. Tu Opatrzność dozwoliła właśnie im, ludziom, dojść do głosu dla nauczania przyszłych pokoleń, na czym polegało dopełnienie Starego Testamentu przez Chrystusa. […] Dopiero uzupełnione Chrystusem są
Psalmy pełnią. […] pragnę w moich Psalmach wojny i pokoju być
wyrazicielką i spadkobierczynią duchowości Dawida, i Chrystusa. […] Notatki, które w tym zeszycie zamieszczę, będą dokumentem moich wysiłków, abym własną małość potrafiła wznieść
do wzniosłości Psalmów uchrystusowionych. Modlę się też z całej duszy do ducha Dawida […] i łączę się duchowo z ludźmi,
którzy naszej literaturze dali podwaliny chrześcijańskie i szczyty
jej wyznaczyli – z Kochanowskim, Skargą, Mickiewiczem, Norwidem, Krasińskim, bo oni Psalmami żyli […] i żywię najszczerszą wdzięczność dla Staffa, że dał przekład Psalmów naszej mowie
chlubę przynoszący. Czyliż tyle odziedziczonego piękna i dobra
ma niczym być we mnie?”
A teraz glos bł. Natalii z Notatek do Psalmów wojny:
Do psalmu V,w.7: Nienawidzisz wszystkich nieprawość czyniących, / niszczysz wszystkich kłamców. – Chrystus nienawidzi grzechu (tylko!), jest miłosierny zawsze dla grzeszników[…]
Do psalmu IX, w. 18 i 23: Niech piekło pochłonie grzeszników,
/ wszystkie narody, które zapominają o Bogu. – Chrystus uczy nas
modlitwy nie o osąd i potępienie, ale o miłosierdzie.
Do psalmu XV, w, 5: Pan cząstką dziedzictwa mego/ i nagrody
mojej/ zabezpiecza mi je opieka Twoja. -Pan cząstką dziedzictwa
mego? Tylko? Pan całym, jedynym i wyłącznym dziedzictwem
moim! Choćby nie zabezpieczał mi ani nagrody, ani dziedzictwa
ziemskiego, miłuję Go, bo jest samą Miłością.
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Do psalmu XX, w. 14: Powstań, Panie, w mocy swej,/ będziem
śpiewać i sławić czyny Twoje. – „Powstań Panie, nie tyle w mocy
swej, ale raczej w miłosierdziu swym!” Będziemy więc wtedy
śpiewać i sławić naprawdę czyny Pańskie, gdy nas rozgrzeje nie
radość pogromu, ale radość odnowienia oblicza ziemi w Bogu
przez wszystkich walczących i zmagających się dziś i kiedykolwiek z cierpieniem. […]
Do psalmu LVIII, 12–14: Rozprosz ich mocą swą, / potem strać
ich, Panie, obrońco mój, / Niech polegną w swej pysze, / za swe
przekleństwa i kłamstwa. / Wytęp ich w gniewie swym, / wytęp ich
do szczętu… – Dawid jako człowiek przypisuje Bogu metody
wychowawcze […] Chrystus tego ducha zgromił w apostołach
bezkompromisowo: „nie wiecie, czyjego ducha jesteście!”.
Do psalmu CXVIII, w. 84: Ileż dni pozostało słudze Twemu, /
kiedyż wymierzysz sprawiedliwość / mym prześladowcom?[…] –
Dziś najpiękniejsze są te nasze modlitwy, w których najpierw
oddajemy Bogu własną wolę, bo tylko Bóg widzi sens dziejów
w perspektywie wieczności.
Do psalmu LXX, w. 13: Niech się zawstydzą i zginą oszczercy
moi, / niech się okryją hańbą i sromotą, / którzy pragną m e j zguby. Częste w psalmach nastawienie egocentryczne Psalmistów.
[…] – Zaiste, Chrystus Ewangelią swoją, potwierdzoną krwią,
ukazał nam jedyną drogę przezwyciężania wszelkiego egoizmu:
osobistego, narodowego, plemiennego, rasowego!
Do psalmu CXXXVII, w.19–22: Gdybyś, o Boże, zabił grzeszników, / tedy by odstąpili ode mnie ci synowie krwi, / którzy mówią
o Tobie ze złością, / powstając bezbożnie przeciw Tobie. / Nie mamże tych nienawidzić, / co nienawidzą Cię, Panie, / i nie czuć obrzydzenia do nieprzyjaciół Twoich? / Zaprawdę nienawidzę ich głęboko, / stali się mymi wrogami. – Takie nastawienie mieli jeszcze
krzyżowcy, inkwizycja. Będzie ono tkwiło pod maską współcze-

Marta Zielińska – Błogosławiona Natalia Tułasiewicz...

103

sności tak długo w dzisiejszym człowieku, póki go Nowy Testament nie przetworzy Krzyżem w nowego człowieka.
W sierpniu 1942 roku pisze w swym dzienniku: „[…] Natchnienie do napisania Psalmów wojny i pokoju zawdzięczam
sprzeciwowi, buntowi przeciw temu, co w psalmach jest niezgodne z duchem Nowego Testamentu. […] Żyjemy w okresie niezwykłym, w czasach najbardziej morderczej w dziejach wojny.
Ludzie z zapałem pracują nad cudzą masakrą, dyszą nienawiścią,
żądzą odwetu […]. A ideą mojego życia jest heroiczna miłość
Boga, a w Bogu bliźniego, każdego bliźniego, nawet wroga. […]
nie mogę tak się ustosunkować do wrogów, jak czynił to Dawid
i inni psalmiści. […] Jestem Polką, żarliwą Polką, a właśnie mój
naród przecierpiał najwięcej i cierpi ciągle z powodu straszliwych
nadużyć, stosowanych do nas w walce przez tych, którzy chcą,
byśmy zniknęli z powierzchni ziemi. […] A jednak, jednak nie
potrafię nienawidzić nawet tych, którzy nas skrzywdzili. […]
zapewne w każdym kraju Europy są takie mniejszości. Pragnę
być ich głosem, […]. Kilka tysięcy szaleńców wiedzie dzisiejszy
świat ku przepaści – niech mój protest miłości będzie głosem tych
kilku tysięcy, które łakną pokoju w uznaniu także we wrogu brata w Chrystusie. […] Nie można żyć nienawiścią, nienawiść zawsze wiedzie ku śmierci, żyje się w pełni tylko i tylko miłością.
Chcę to światu przypomnieć, muszę, bo taka jest wola mojego
wnętrza, […]”
Nie wiemy, kiedy i jaką drogą bł. Natalia nawiązała kontakt
z powołaną przez Rząd Polski w Londynie organizacją „Zachód”,
w której mieściła się również komórka duszpasterska niosąca
pomoc religijną. Pisała o niej Zofia Morawska w swoim liście-zeznaniu do procesu beatyfikacyjnego bł. Natalii w 1994 roku
– „[Organizacja] miała na celu niesienie pomocy Polakom wywożonym przymusowo na roboty do Rzeszy. Pomoc ta miała
polegać na wysyłaniu wolontariuszy, którzy umieliby oddziały-
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wać na tych biednych, zagubionych w obozach pracy ludzi […],
podnosić ich morale, pobudzać ich religijność i duchowość […]
wolontariusze musieli odznaczać się męstwem, moralnością, religijnością, musieli to być ludzie najczystszej próby. […] Powstała wówczas gałąź „Zachodu” pod pseudonimem „Kaplica”, na
czele której stanął Antoni Marylski. […] Byłam łączniczką pomiędzy „Kaplicą” i „Zachodem”. Pojechaliśmy z panem Marylskim do księcia arcybiskupa Sapiehy. […] Arcybiskup sprawę
zaaprobował i natychmiast zorganizował zebranie księży […]
poznaliśmy tylko prałata Machaya […]”.
I to prawdopodobnie, ks. prałat Ferdynand Mahay, znany
Natalii propagator apostolstwa świeckich, skierował jej uwagę na
misję pomocy pracującym w Rzeszy Polakom. W lipcu 1943 roku
opuszcza Kraków, przechodzi odpowiednie przeszkolenie w Laskach i jest gotowa do spełnienia powierzonej jej misji. Ostatnie
notatki w jej dzienniku w Polsce pochodzą z Lasek i Warszawy:
„17 sierpnia 1943 r. – W Laskach […] miałam bardzo ciekawą rozmowę na temat tak bardzo pasjonujący mnie, o Psalmach.
Odwiedził mnie pan Marylski i zaczęła się z miejsca dyskusja na
najbardziej piekące tematy dzisiejszego życia katolickiego. […]
Wielu ludzi obecnie zastanawia się nad tym, jak winni być ukarani sprawcy istotni tych nieszczęść. […] Pan Marylski twierdził,
że stosowanie miłosierdzia do wroga to etyka indywidualna.
Tylko ona może zdobyć się na ten heroizm święty. Takiej miary
jednak nie wolno stosować społeczności, jeśli miłosierdzie nie
stało się jeszcze nakazem wewnętrznym całej społeczności. […]
Ja oponowałam, przytaczając dane Nowego Testamentu. […]
wskazał mi u św. Tomasza w Summie odnośne partie tekstu. […]
ogólnie zrozumiałam, że św. Tomasz dopuszcza sprawiedliwą
zemstę ze względów społeczno-wychowawczych. […] O ile się
dziś orientuję, tego rodzaju orzeczenia św. Tomasza nie są żadnym dogmatem. […] Tortury jako dodatek wychowawczy do
kary śmierci? Nie, wszystko, co jest we mnie Boże, kładzie veto
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takiej możliwości. Dla mnie ż y c i e jest zawsze najbardziej wychowawcze. […] Czy przeze mnie w tej chwili przemawia sentymentalizm, to wykaże jutro. Wdzięczna jestem bardzo panu Marylskiemu, że choć innego niż ja zdania (ręczę, że zgiętej trzciny
nie złamie!), wzbogacił moje rozmyślania nowym materiałem
dyskusyjnym”.
„18 sierpnia 1943 r., Warszawa, u Zuli (Zofii Morawskiej)
[…] Jutro o 8.30 zgłaszam się na nową posadę. Jestem pewna
Bożej pomocy. Przedziwnie dotychczas prowadzi mnie ręka Pańska. […] Cóż Ci mam, Panie mój, rzec w tej godzinie wołania
Twego? Znasz mnie, bo modlę się do Ciebie ustawicznie, modlę
się całym życiem. Wiem, że modlitwa milczenia mego i słuchania
Twego głosu najpiękniejszą jest dla Ciebie modlitwą. […] Wtedy
wiem, że mnie uważasz za wartą Getsemani, za kogoś, kto nie
śpi, gdy Ty czuwasz, za kogoś, kto wówczas umie być z Tobą.
Miłości moja! Jestem. Idę! Wiem, że mi błogosławisz”.
22 sierpnia 1943 roku była już w obozie przejściowym pod
Berlinem.
Z zeznania Zofii Morawskiej, łączniczki organizacji „Zachód”
z 22 maja 1992 roku:
„Tylko miłość Boga i ludzi może wzbudzić dostateczną odwagę, by pokonać strach i odrazę wobec tak trudnej misji. Po
przybyciu Natalii do Niemiec zaczęły nadchodzić jej listy. Pomimo bardzo wątłego zdrowia, bardzo męczącej pracy fizycznej,
potrafi mądrze, roztropnie organizować życie swoich towarzyszek, w modlitwie i ładzie, jakie daje tylko łaska. Spełnia wszystkie zalecenia misji „Zachodu”.
Z ulotki Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu, l.dz.5253/2000, dnia
3.08.2000 r.
„Po ośmiu miesiącach wytężonej, ale efektywnej pracy wśród
„dusz trudnych”, działalność Natalii przerywa aresztowanie na
skutek nieostrożności kuriera z Polski. Więziona najpierw w Hanowerze, potem w Kolonii była w śledztwie torturowana, ale nie-
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złomnie milczała. Więźniarki wspominają jej siłę duchową, codzienne wspólne modlitwy oraz pokrzepienie, jakie im niosła.
Jesienią 1944 r. odesłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Wycieńczona ciężką pracą, powracającą gruźlicą i głodem,
nie ustaje w swej misji ewangelizacyjnej. Modli się ze współwięźniarkami, odprawia nabożeństwa i prowadzi dyskusje teologiczne. Krzewi polskość, przypominając wielkie utwory literatury
polskiej i przygotowując młode dziewczęta do matury. Poruszona ogromem otaczających ją cierpień układa okolicznościowe
wiersze, które recytuje, leżąc w baraku dla chorych. W Niedzielę
Palmową ostatkiem sił zorganizowała nabożeństwo na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia, by uczcić mękę Pańską. […]”.
W Wielki Piątek 31 marca 1945 r., dokonało się życie Natalii
– zabrano ją „do gazu”. Następnego dnia, w Wielką Sobotę Niemcy rozbierali komin krematorium – alianci stali już u bram obozu.
Laski, kwiecień 2020

W ZACISZU IZDEBKI
Stanisław Kozłowski

Litania do błogosławionej Natalii Tułasiewicz
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Natalio szczęśliwa – módl się za nami
Radosna obecnością Boga
Radosna poznawaniem Prawdy
Radosna odkrywaniem piękna
Radosna w obcowaniu z człowiekiem
Radosna w obcowaniu z przyrodą
Radosna w codzienności
Rozmiłowana w Bogu
Rozmiłowana w pięknie
Rozmiłowana w literaturze
Tęskniąca za świętością
Tęskniąca za doskonałością
Pragnąca nieustannie rozwoju życia duchowego
Pragnąca śmierci męczeńskiej
Woli Bożej nieustannie posłuszna
Bezinteresowna w pomocy potrzebującym
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Wytrzymała w znoszeniu cierpień
Podtrzymująca upadających na duchu
Błogosławiona więźniarko z Ravensbrück
Żywa Ewangelio Jezusa Chrystusa
Świadcząca życiem i śmiercią – „któż jak Bóg”
Bezgranicznie ufająca Bogu
Duchowa córko św. Franciszka z Asyżu
Wzorze nieustającej modlitwy
Wzorze studiujących
Wzorze nauczających
Wzorze apostolstwa świeckich
Wzorze narzeczonych
Wzorze odpowiedzialności za drugiego człowieka
Chlubo Kościoła Świętego
Chlubo Uniwersytetu
Chlubo Polskiej Ziemi
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –
zmiłuj się nad nami
Za zezwoleniem Kurii Metropolitarnej w Poznaniu
L.dz.4206/2003, Poznań, 30.06.2003

Karol Wacław Bek

Wiersze wybrane
WWJD
What would Jesus do Którą drogę wybrać
Jak przeżyć dzień
Ile razy przebaczać
Co w życiu ma sens
Po co jest cierpienie
Czy śmierć to koniec
Co znaczy zbawienie?
Dokoła pulsuje życie świata,
poplątana pajęczyna zdarzeń,
wojny, gdy głosi się pokój,
niewola – realizacją marzeń.
Miało być tak pięknie
w świecie nowego tłumu,
tworzonym przez ludzi –
ideałów doskonałego rozumu.
Drogowskazy na rozstajach,
noc dzień przegania,
coraz więcej wrogów,
beznadziejność trwania,
cierpienie i śmierć,
do czynu się sposobi,
spytaj swojego sumienia –
co Jezus by zrobił.
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Źródło nieprzebrane
Miłość źródłem nieprzebranym,
ona jest początkiem wieczności,
drogą wiodącą do szczęścia,
nadzieją serca, opoką godności.
Spory łagodzi i pokój rozsiewa,
pożywnym pokarmem głodnego,
żywym światłem w ciemnościach,
drogowskazem zagubionego.
Jest wszędzie, w każdej potrzebie –
biednego wspomaga, opatruje rany,
ociera pot, omdlałego wzmacnia,
każdy jest jej bliski i kochany.
Nawet, gdy zamknięte serce
ona trwa, pod drzwiami czeka
jak wieczność, jest cierpliwa,
miłosierny dar dla człowieka.
Zatrzymaj się, spójrz dokoła
na świat, on jest darem miłości,
i zwolnij bieg, uspokój serce,
a poznasz smak pełnej radości.
Nadzieja siewcy
Z mgieł wiosenne struny słońca
znowu budzą nadzieję
na lepszy czas, cieplejsze dni,
gdy rześki wiatr przywieje.

Karol Wacław Bek – Wiersze wybrane

Przy drodze krzyż i kapliczka
zdobiona kwiatami,
tu modlitwa i pieśni majowe
unoszą się nad dolinami.
Z błogosławieństwem Nieba
w ziemi wzrasta ziarno,
by złoty łan zamienić
w dar oczekiwanego chleba.
Gdy czas napełni kłosy zbóż,
żeńcy wyruszą w pole,
staną snopy pełne ziarna
i będzie chleb na każdym stole.
Twój uśmiech
Kwiaty na polach i łąkach,
jabłonie kwitną w sadach,
wiatr roznosi melodie wiosny
i zielone baśnie opowiada.
Dar z Dobrego Świata niegasnąca jasność,
słońce,
którego nie zakrywają chmury,
przenikająca serdeczność.
Z daleka przylatują ptaki,
wiją gniazda,
lęgną się pisklęta,
zieleni się trawa –
wiosna,
później lato.
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Dni szybko przemijają –
dojrzeje pszenica,
przekwitną ogrody,
leśne polany pokryją wrzosy,
znowu opadną liście
i powieje chłodem.
Ty trwasz wiosenny kwiecie,
pieśnio na pielgrzymim szlaku,
Maryjny poranku,
tęczo po burzy,
Dobry Promyku.
Radości ciągle przybywa.
na niebie złote promienie,
w lesie między drzewami
płyną wolno ciche strumienie.

PODZIĘKOWANIA
Elżbieta Harasiuk

Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom
Dokąd sięgają moje wspomnienia?
– Do Sulejowa. Miejsc ukochanych,
Drobnych psich figli, matki spojrzenia,
Barw i kolorów zapamiętanych.
Do lat młodzieńczych, gdy trudno było,
– O komputerach nikt jeszcze nie śnił I tylko pamięć była mą siłą,
By cel osiągnąć, tak jak rówieśnik.
Po krętych liniach życia Bóg pisze,
Powoli daje poznać swe plany.
W mej żonie dał mi pokój i ciszę
I nasz dom wspólny, wciąż budowany.
Kimkolwiek jestem, cokolwiek czynię,
Niech służy dobru innych i memu.
Wszak w każdej życia swego godzinie
To, co czynimy, oddajmy Jemu.
Za trud ogromny, wiele lat trwania,
Dobroć, życzliwość i hojność duszy,
Prosimy przyjąć podziękowania
Od średnich, małych i całkiem dużych…

Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom...
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Elżbieta Harasiuk

Panu Piotrowi Grocholskiemu
Jak podziękować za serce nam dane,
Oczy uważne i wielką odwagę,
Za całe życie nam ofiarowane,
Bóg dał talenty – mógł też dać i sławę.
A tak niedawno całkiem się zaczęło;
Zwykłe warsztaty: nie metal, lecz drewno,
Pod czujnym okiem kształty swe zmieniało
I nam nieznany świat ukazywało.
Potem Bóg zesłał Ci nowe zadanie,
Którym się stało dyrektorowanie,
Pośród młodzieży czasem zbuntowanej
W gustach muzycznych nierozsmakowanej.
I tak niewinne to były przymiarki
Do rzeczy trudnej, jak… budowa Arki,
Bo przecież Laski są „Arką” dla wielu:
Sercem współczują – cieszą się w weselu.
A nasze grono młode rozśpiewane
I tak przez Pana zaopiekowane,
Ciągle coś psoci i kłopoty sprawia!
Czy tak się godzi DZIECIAKI zostawiać??...
Wdzięczni za każdą poświęconą nam myśl
UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SZKOŁY MUZYCZNEJ

ŚWIADECTWO
Marta Zielińska

Moja droga do Tyńca

M

oją drogę do Tyńca piszę po przekroczeniu wieku 80 lat,
a więc jest to w istocie droga całego mego życia. Zaczęła
się we Lwowie tuż przed II Wojną Światową, aby prowadzić mnie
przez Zakopane (gdzie poznałam ludzi związanych z Laskami
i gdzie w zakopiańskiej Radzie Rewolucyjnej świadomie przeżywałam Październik 1956), potem przez Warszawę, Anglię, Szkocję, wielką dumę i radość z wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a potem, po śmierci mego śp. Męża powrót do
Polski w roku 1980 i fenomen ruchu „Solidarności”.
Po podjęciu decyzji o opuszczeniu Wielkiej Brytanii i otrzymaniu pozwolenia od władz PRL-u na pobyt stały (nie miałam
obywatelstwa polskiego), przyjaciele w Szkocji i w Londynie pytali mnie, co będę robić w komunistycznej Polsce. Odpowiadałam, że będę bawić się w języku angielskim z niewidomymi dziećmi w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, znanym mi już
przed opuszczeniem Kraju. Bóg postanowił inaczej i pozwolił mi
pracować u boku śp. Zofii Morawskiej, jednej z wyjątkowych
i wybitnych postaci Lasek. Była świadkiem tzw. czasu heroicznego, czyli początków Dzieła Lasek, wielkiego zamierzenia sługi
Bożej Matki Elżbiety Czackiej i stworzonego przez Nią Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Wprowadzała
mnie, podsuwaną mi lekturą, w historię i duchowe oblicze wspólnoty laskowskiej i charyzmatu zwanego Triuno, na cześć Trójcy
Świętej, co oznaczało nowatorską w Kościele współpracę trzech
podmiotów – niewidomych, Zgromadzenia i osób świeckich.
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Kiedyś powiedziała poruszające mnie słowa o sobie i ludziach
Lasek u początku tworzenia się Dzieła – które do dziś dźwięczą
w moich uszach: „My przyszliśmy tu dla Jezusa, na służbę niewidomym”. Te słowa zobowiązywały!
Mimo życia i pracy w środku Kościoła i wśród Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, brakowało mi w Laskach
grupy ludzi świeckich, których celem byłoby – pod opieką kierownika duchowego – pogłębianie życia duchowego. Szukałam
jej poza Laskami, kierowana przez moich przyjaciół i pracowników Lasek, którzy należeli do różnych wspólnot. Żadne z nich
nie spełniły moich oczekiwań. Drogę do tej wspólnoty, która
mnie przyjęła opiszę w pięciu częściach.
Część 1 – rok 2009
Pierwsza część wyjaśnia i mieści się w notatce napisanej przeze mnie dla ks. kardynała Kazimierza Nycza na prośbę ks. Józefa
Maja, występującego o zgodę na wykonanie kopii wizerunku
Matki Bożej z kościoła dominikanek Santa Maria del Rosario na
Monte Mario w Rzymie i umieszczenie jej w warszawskim kościele pw. św. Katarzyny na warszawskim Służewiu.
Oto ona:

W tygodniku „Gość Niedzielny” z 9 maja 2009 roku
ukazał się artykuł Jacka Dziedziny pt. „Prawdziwa twarz
Miriam”. Stronę tytułową tygodnika zdobił wizerunek
pięknej twarzy kobiecej oraz podpis „Najstarszy wizerunek Maryi” oraz wyjątek z artykułu „Dotarliśmy do prawdopodobnie najstarszej ikony Maryi, autorstwa św. Łukasza”. Wzbudziło to moje zainteresowanie i zachowałam
artykuł do przyszłego wyjazdu do Rzymu.
W mojej wizualnej pamięci noszę niezliczoną ilość
twarzy Matki Jezusa, pomnażaną przez malarzy wszyst-
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kich stuleci, czczoną we wszystkich kościołach chrześcijańskich i wystawianych w galeriach muzealnych. I oto
tutaj – pomyślałam – znaleźliśmy się u samego początku
naszej wiary, w wizerunku namalowanym prawdopodobnie przez świadka tamtego czasu. Dlatego postanowiłam
odnaleźć miejsce, gdzie znajduje się ikona, w klasztorze
dominikanek na Monte Mario w Rzymie.
Nie było to łatwe, bo w artykule nie podano adresu
klasztoru, ale moja determinacja doprowadziła mnie na
Mszę św. poranną w kościele S. Maria del Rosario, w jedynym czasie kiedy kościół jest otwarty dla wiernych.
Kiedy po Mszy św. uklękłam przed dwustronną ikoną
umieszczoną za kratą części klauzurowej, jedna ze znajdujących się tam sióstr obróciła ikonę w stronę prezbiterium i ujrzałam spoglądające na mnie oczy Maryi. Moje
wzruszenie i zachwyt zawarłam w długiej modlitwie. Wracałam później wielokrotnie na Msze św. do kościoła na
Monte Mario, w których uczestniczyło przeważnie oprócz
mnie 2–3 osoby.
Wrażenie spotkania z wizerunkiem Maryi było tak
duże, że w czasie dalszego pobytu w Rzymie zachęcałam
do odwiedzenia i modlitwy u stóp Maryi wiele osób (m.in.
siostry Zmartwychwstanki, gdzie zatrzymuję się w Rzymie, ks. Hieronima Fokcińskiego, ks. Kazimierza Przydatka).
Po powrocie z Rzymu opowiadałam o kościele na
Monte Mario i Madonnie di San Luca mojej laskowskiej
wspólnocie, a również dzieliłam się moimi wrażeniami na
comiesięcznych spotkaniach ze środowiskiem Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza, skupionym wokół
proboszcza parafii pw. św. Katarzyny na Służewiu, ks. prałata Józefa Maja.
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Moim pragnieniem było rozsławienie miejsca i wizerunku Maryi, nakłonienie Polaków przyjeżdżających do
Rzymu do odwiedzania i oddawania modlitewnej czci
Maryi, bez względu na kwestionowaną autentyczność
pędzla św. Łukasza.
To pragnienie ziściło się w dużej części w postaci kopii
wizerunku, w którym Maryja będzie wielbiona modlitwą
w kościele na Służewiu.
Laski, 2010
Marta Zielińska
Zakład dla Niewidomych
W artykule-wywiadzie (o którym piszę powyżej) Jacka Dziedziny z Paulem Badde, którego spotkałam w kościele na Monte
Mario, pojawia się po raz pierwszy imię, nieznanego mi jeszcze,
benedyktyńskiego „mnicha z góry Syjon, Bernharda Marii.”
Część II – rok 2011
W tym właśnie roku przyjechał do Lasek O. Bernard Alter,
OSB, pierwszy mnich benedyktyński, którego spotkałam osobiście. Stało się to, jak ze zdziwieniem stwierdziłam szukając daty
w kronice wizyt Zgromadzenia, w dniu mych urodzin – 31października. Na spotkaniu w Domu św. Franciszka opowiadał licznie zgromadzonemu gremium – zakonnemu i świeckiemu –
o swoim życiu w Jerozolimie i opactwie oo. Benedyktynów
w klasztorze pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Górze
Syjon. O. Bernard zaszczycił mój laskowski dom i obejrzał emitowany kiedyś w telewizji polskiej piękny film o wspólnocie Żydów mesjańskich pt. „Kościół na Górze Syjon”. Rozmowa z o.
Bernardem, a później korespondencja i przysłany mi przez Niego album o klasztorze w Jerozolimie były dla mnie pierwszym
dotknięciem duchowości benedyktyńskiej.
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Część III – rok 2013

Jeszcze ciągle nie wiedziałam, że jestem prowadzona do Tyńca,
ale powiedział mi o tym przypadkowo spotkany w Dębkach u ss.
Zmartwychwstanek Wojciech Stan, który wraz z żoną spędzał tam
swą coroczną peregrynację nadmorską. W czasie posiłków i rozmowy o wspólnotach świeckich biorących czynny udział w życiu
Kościoła powiedziałam, że nie znalazłam takiej, która by mi odpowiadała. A wtedy Pan Wojciech oświadczył, że jest oblatem benedyktynów w Tyńcu i poleca mi tę wspólnotę z pełnym przekonaniem. Oczywiście nie uwierzyłam mu, a podany mi kontakt
telefoniczny do warszawskiej oblatki gdzieś szybko zawieruszyłam.
Cała sprawa poszła w zapomnienie, a jeden z laskowskich kapłanów doradził mi zaprzestać dalszych poszukiwań i „umrzeć w tym
naszym zwykłym, rzymsko-katolickim Kościele”.
Część IV – rok 2014
Czas płynął, a ja posłuchałam rady ks. Eugeniusza, dominikanina. Ks. Maj uzyskał zgodę Kardynała Nycza oraz przeoryszy
ss. dominikanek, matki Marii Angeliki Ubbriaco OP na wyko-

120

ŚWIADECTWO

nanie kopii wizerunku, a Papież Benedykt XVI poświęcił obraz
w czasie audiencji w auli Pawła VI. Obraz został umieszczony
w jednej z kaplic służewieckiego kościoła, a p. Katarzyna Bogacka, namówiona przez ks. Maja, napisała książkę o wczesnych
wizerunkach Maryi typu Orędowniczka pt. „Ikona Maryi Orędowniczki ze Służewa. Geneza i kontekst kulturowy”.
Wybierałam się znowu do Rzymu i napisałam o tym do Paula Badde. Zapytałam go, czy chce zobaczyć książkę, mimo że
napisana w języku polskim. Umówiliśmy się w kościele na Monte Mario w Środę Popielcową, Paul, jego żona Ellen i ich znajoma
p. Fugazzola, a zaprzyjaźniony z Paulem amerykański ks. Eric
Sternberg odprawił Mszę św. Później odmówiliśmy różaniec
w pięciu językach, a po wyjściu z kościoła rozmawialiśmy długo
o wizerunku Madonny Advocata i bliskiej podróży Paula i Ellendo Ziemi Świętej.
Wracając do Polski, przypomniałam sobie, że Paul będzie
w Jerozolimie i napisałam do niego maila, dziękując za spotkanie
na Monte Mario i „…jeśli dobrze pamiętam, jutro będziesz w Jerozolimie. Jeśli czasami byłbyś w bazylice Zaśnięcia Najświętszej
Marii Panny na Syjonie, znajdź tam polskiego mnicha, o. Bernarda i powiedz mu, że pamiętam o nim w moich modlitwach.
On zna Laski”. Nie zdążyłam jeszcze wyłączyć komputera, gdy
przyszła odpowiedź od Paula: „Jakżeż miałbym się nie spotkać
z o. Bernardem na Syjonie, który jest dla nas nie tylko prawdziwym bratem – ale w pierwszym rzędzie jest odpowiedzialny za
moje odkrycie wizerunku Advocaty wiele lat temu. To on kazał
nam szukać Jej w Rzymie, kiedy opuszczaliśmy Jerozolimę w lutym 2002 roku. I to z nikim innym, ale z nim spędzaliśmy wiele
godzin razem. A jako oblat benedyktynów na górze Syjon, tam
zatrzymam się w czasie najbliższego pobytu…..”
Długo patrzyłam na ekran komputera, czytałam kilkakrotnie
odpowiedź Paula i nareszcie wszystko zrozumiałam. Natychmiast
zadzwoniłam do p. Wojciecha Stana. Poprosiłam ponownie o te-
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lefon warszawskiej oblatki i znalazłam się pod czułą opieką Oli
Safianowskiej.
Część V
Rozpoczęły się wyjazdy do Tyńca, pierwsze rekolekcje wielkopostne 2014 roku, niespodziewanie głoszone przez s. Hieronimę z Lasek, powolne zapoznawanie się z życiem wspólnoty oblatów, udział w Warszawskich Spotkaniach Benedyktyńskich u ss.
Sakramentek na Nowym Mieście, dniach skupienia i rekolekcjach
w Olsztynie. I czytanie Reguły św. Benedykta z zachwycającym,
pisanym jakby w uniesieniu wstępem o. Bernarda Sawickiego.
Tyniec stawał się ważną częścią mego życia, ale z pokorą czekałam
na głos wewnętrzny, co do dnia przyjęcia do nowicjatu. Gdy moje
wątpliwości dotyczące bariery wieku zostały odrzucone, Teresa
Lubowiecka wyznaczyła mi datę 10 września 2016 roku.
Przyjechałam do Krakowa i na Rondzie Grunwaldzkim czekałam na autobus 112. I znowu, ku najwyższemu zdziwieniu
zobaczyłam na przystanku dwóch mężczyzn ubranych po cywilnemu, wsiadających do autobusu do Tyńca. Jednym z nich był o.
Bernard, drugim, nieznany mi jeszcze o. Daniel. Wszystkie wątpliwości zniknęły!
Przyrzeczenia oblackie złożyłam 17 grudnia 2017 roku.
A teraz, za każdym razem, gdy wspinam się pod górę drogą
do tynieckiego klasztoru, myślę – jestem w domu!
Laski, marzec 2020

ODESZLI DO PANA
Władysław Gołąb

śp. Andrzej Kaszta
(10.09.1944–11.03.2020)

W

„Encyklopedii osób zasłużonych dla Środowiska Niewidomych”, pod redakcją Józefa Szczurka, o Andrzeju Kaszcie czytamy: „Długoletni wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, działacz spółdzielni
niewidomych, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niewidomym im. Henryka Ruszczyca „Larix”, przewodniczący Zarządu Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie, muzyk-pianista”. Do tej listy dodałbym:
człowiek wielkiej kultury osobistej i wrażliwego serca.
Było popołudnie 11 marca br. Stan zdrowia Andrzeja pogarszał się z godziny na godzinę. Żona – Pani Teresa – została
z mężem sama, gdy nadszedł ostateczny kryzys. Do dziś nie
może otrząsnąć się z tego tragicznego przeżycia: ten jedyny,
ukochany Andrzej już się do niej nie odezwie. Wprawdzie ostat-
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nio nie była to rozmowa, tylko przebłyski kontaktu, ale mimo
to w podświadomości tliła się nadzieja, że wszystko może się
jeszcze odmienić.
Pan Andrzej Kaszta w zasadzie cieszył się dobrym zdrowiem.
Pierwsza przypadłość rozpoczęła się udarem mózgu w 2006 roku,
ale z tego stanu udało mu się wyjść z sukcesem – wrócił jeszcze
do pełnego zaangażowania zawodowego. Drugi udar przyszedł
około trzy lata temu. Zaczęły się kłopoty z mówieniem, koncentracją myśli i pamięcią.
Śmierć w dniu 11 marca była konsekwencją tej rozwijającej
się choroby. Pogrzeb na Wólce Węglowej ustalono na dzień 18
marca o godz. 12.00, ale ze względu na pandemię, władze wprowadziły zakaz większych zgromadzeń i w związku z tym pogrzeb
był dodatkowo smutny, bez udziału tych wszystkich, którzy chcieliby oddać hołd pamięci Zmarłemu.
Andrzej Kaszta urodził się 10 września 1944 roku w Rudzie
Śląskiej. Ojciec Andrzeja Maks Kaszta był z zawodu cukiernikiem
i zginął w 1944 roku, a matka – Irmegarda z domu Krupa – po
wojnie wyszła ponownie za mąż i miała jeszcze drugiego syna.
Matka Andrzeja wraz z synem przenieśli się z Rudy Śląskiej do
Szopienic, gdzie z tamtejszej huty cynku wydobywały się trujące
gazy, niezwykle szkodliwe dla małych dzieci. Jak twierdzi Tadeusz
Madzia, gazy te były powodem uszkodzenia wzroku małego Andrzeja. Lekarze stwierdzili zaćmę wrodzoną.
Przeprowadzone operacje tylko pogłębiły uszkodzenie wzroku, chociaż Andrzej niemal do końca życia posiadał liczące się
resztki, pozwalające mu na samodzielne poruszanie się w terenie.
W 1954 roku Andrzej trafił do szkoły dla niewidomych dzieci we Wrocławiu. Jednak nie przebywał tam długo, gdyż zgodnie
z zaleceniem Ministerstwa Oświaty i Ministerstwa Kultury i Sztuki dzieci niewidome uzdolnione muzycznie powinny być przeniesione do szkoły w Krakowie. Gdy niewidomy Czesław Kurek,
uczeń Lasek, przeniesiony został do Krakowa w 1956 roku, zastał
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tam już Andrzeja Kasztę, cieszącego się dużym uznaniem jako
szczególnie uzdolniony muzycznie uczeń. Po ukończeniu szkoły
krakowskiej Andrzej podjął dalszą naukę w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Maturę uzyskał w 1964 roku. Studia
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie podjął
bezpośrednio po zdaniu matury i ukończył je w 1968 roku. Pracę magisterską obronił w 1969 roku. Andrzej Kaszta odznaczał
się dużą samodzielnością. Już w czasie studiów dorabiał, grając
wieczorami w Hotelu Europejskim. Poznał też młodą dziewczynę, z którą zawarł cywilny związek małżeński. Z małżeństwa tego
urodziła się w 1970 roku córka Magda. Mimo rozpadu tego małżeństwa, z córką utrzymywał serdeczne stosunki, których nie
przerwało zawarcie kolejnego małżeństwa. Po studiach podjął
pracę w związku Izb Rzemieślniczych w Warszawie. W latach 70.
nawiązał kontakt z prezesem Marianem Golwalą, który zaproponował mu funkcję prezesa Spółdzielni „ELSIN” w Elblągu. Propozycję Andrzej Kaszta przyjął i w 1975 roku przeniósł się do
Elbląga.
Praca w Spółdzielni „ELSIN” miała znaczenie przełomowe
w życiu Andrzeja Kaszty. Od roku 1976 został przewodniczącym
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, a tym samym
wszedł do Zarządu Głównego PZN. W latach 1978–1981 pełnił
dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Związku Spółdzielni Niewidomych i wreszcie sprawa najważniejsza – w 1977 roku
poślubił Teresę Nowoszyńską, pracownicę spółdzielni. Małżeństwo okazało się niezwykle udanym i można powiedzieć – szczęśliwym związkiem. W roku 1979 przyszła na świat córka Anna.
W przyszłości obydwie córki Andrzeja zaprzyjaźniły się i często
spędzano wspólnie spotkania świąteczne. Warto w tym miejscu
przytoczyć słowa córek: „Kontakt z tatą miałam zawsze bardzo
dobry – mówi pani Magda. Tata był zawsze blisko mnie, nawet
gdy mieszkał w Elblągu, a ja mieszkałam w Warszawie, zawsze
wakacje spędzaliśmy razem, tata pisywał listy do mnie i zawsze
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wiedziałam, że mam tatę”. Z kolei pani Ania mówi: „Był to mój
ojciec, którego bardzo kochałam; był to człowiek wspaniały, dbający o rodzinę, ciepły, opiekuńczy, zawsze mogłam liczyć na jego
pomoc, wsparcie, zawsze mogłam się poradzić; ze wszystkim
można było przyjść do niego”.
Andrzej kochał swoje córki, cieszył się wnuczętami: Magda
ma dwie córki, a Ania synka i dwie córki.
W 1981 roku państwo Kasztowie przenieśli się do Warszawy,
gdzie Andrzej objął po Janie Wojtkowskim funkcję wiceprezesa
Związku Spółdzielni Niewidomych, przekształcanego w tym czasie w Centralny Związek. Z braku mieszkania na rok zamieszkali w pomieszczeniach hotelowych PZN na ulicy Dankowickiej.
W 1984 roku Andrzej objął także stanowisko prezesa Spółdzielni „Metal”. Od 1989 roku przyjął stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego PZN i na stanowisku tym pozostał do 1999 roku.
W tym okresie miałem bliski kontakt z Andrzejem Kasztą. Często kontaktował się ze mną, przychodząc z reguły z trudnymi
sprawami ludzkimi. Był człowiekiem wrażliwym. Chciał każdemu pomóc – a przy tym odznaczał się dużą kulturą osobistą.
Prezes Tadeusz Madzia mówił o nim: „To człowiek artysta”. Pamiętam, jak po raz pierwszy poznał go ks. Tadeusz Fedorowicz.
Wtedy zwrócił się do mnie z pytaniem: „Co to za miły, kulturalny człowiek?”
Ostatnie lata zawodowe Andrzej Kaszta związał ze środowiskiem Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych”. Od października
1999 roku do kwietnia 2006 roku, pełnił funkcję prezesa Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych.
Z kolei od września 2006 roku do czerwca 2015 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niewidomym im. Henryka Ruszczyca „Larix”. Na tym stanowisku
zabiegał o nagrania nowych pozycji książkowych w systemie
„Czytaka”.
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Na spotkaniu działaczy Polskiego Związku Niewidomych
w 1996 roku w Jachrance Andrzej Kaszta wygłosił poruszający
referat: „Wielka rola spółdzielni niewidomych”. Powiedział wtedy:
„Spółdzielczość stworzyła mi możliwość pracy twórczej, w której
mogłem wykorzystać ekonomiczne wykształcenie zdobyte podczas studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, a także przyswoić sobie wiedzę o potrzebach, trudnościach i szansach niewidomych. Chcę wyrazić przekonanie,
a zarazem zadowolenie i satysfakcję, że dzięki spółdzielni wielu
naszych kolegów założyło rodziny, znalazło swoje miejsce w życiu”.
Andrzej Kaszta nie był wychowankiem Lasek, ale duchowo
jest bliski idei Matki Czackiej. W 1983 roku został członkiem
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Od 2005 roku przez
osiem lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa.
Drogi Panie Andrzeju. Z tego miejsca pragnę Ci gorąco podziękować za całe owocne życie, za to, że chciałeś wszędzie wnosić pokój i życzliwą współpracę, za to, że po swojemu kochałeś
niewidomych, że byłeś wrażliwy na piękno. Niech Dobry Bóg
przygarnie Cię w swoje Ojcowskie ramiona.
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Grzegorz Powałka – syn Janiny i Edwarda – urodził się 12 marca
1962 r. w Seroczynie.
Do Lasek przyszedł 2 września 1969 r. Ukończył szkołę podsta
wową, przez rok uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a następnie ukończył Liceum Zawodowe – specjalność monter urządzeń elektrycznych.
12 czerwca 1962 roku odszedł z Lasek do szkoły policealnej.
Mieszkał w Truskawiu, potem w Warszawie na Wilczej. Był w zarządzie Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych.
Pracował w Spółdzielni Ociemniałych Żołnierzy. Ukończył kurs masażu leczniczego II stopnia. Jakiś czas prowadził działalność gospodarczą jako masażysta, potem pracował w przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Srebrnej 3 w Warszawie. Był zapalonym sportowcem,
uczestnikiem wielu maratonów.

Grzegorz Kukiełka

O dobrym sąsiedzie

Wspomnienie o śp. Grzegorzu Powałce
(12.03.1962–16.05.2020)

O

d początku kwietnia tego roku niepokojąco pogorszył się
stan zdrowia Grzegorza. Skutki szalonego wirusa szybko
wykluczono i diagnoza okazała się bardziej straszna, niż można
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było przypuszczać. W sobotę, rano, zadzwoniła do mnie Grażyna – sąsiadka z Wilczej.
Niestety, potwierdziła to, czemu już zaprzeczyć się nie da
i czego skutki są boleśnie realne.
Nad ranem, właśnie tego dnia, odszedł od nas Drogą Wieczności Grzegorz. Był moim kolegą i sąsiadem w domu na Wilczej.
Grzegorz Powałka umarł 16 maja 2020 roku miał. 58 lat.
Wiadomość o jego śmierci była smutnym zwieńczeniem krótkiej
i ciężkiej choroby.
Rozmawiałem z nim tydzień przed śmiercią; – Nie dam się!
– tak powiedział, choć znał już diagnozę choroby i jej skutki. Był
do końca realistą i nie zadowalał się mrzonkami. W ostatnich
dniach domagał się od lekarzy prawdy o stanie swojego zdrowia.
Walczył do końca jak olimpijczyk, który – choć zna siłę przeciwnika – to nie opuszcza gardy i walczy. Nikogo to nie dziwiło.
Mówiliśmy zawsze: – On sobie da radę! To prawdziwy twardy
człowiek i sportowiec.
Grzegorza znałem od niemal 40 lat. Był nieco starszy ode mnie,
ale zawsze tak jest, że młodsi koledzy upatrują swoich bohaterów
wśród starszych. Byliśmy wychowankami szkoły dla niewidomych
dzieci w Laskach. Przez niemal 12-letnią naukę i pobyt w internacie staliśmy się dla siebie niemal rodzeństwem, bo wzrastaliśmy
razem w dobrych i trudniejszych chwilach. Już w podstawówce
Grzegorz był znanym sportowcem. Miał osiągnięcia w wielu dyscyplinach – w zawodach lekkoatletycznych i był zawodnikiem
w rozgrywkach piłki bramkowej i golball. Mówiliśmy na niego
Misiek, bo był postawny i dobrze zbudowany.
Grzegorz ukończył naukę na początku lat 80., a kilka lat później również ja ukończyłem naukę w Laskach.
Rozpoczęło się nowe dla nas i samodzielne życie z jego powabami – blaskiem i cieniami. On rozpoczął pracę jako dziewiarz
w Spółdzielni Ociemniałych Żołnierzy w Warszawie. Pracował
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Grześ Powałka
z Danutą Kosson

tam ponad 10 lat, dopóki dokonujące się przemiany nie sprawiły,
że spółdzielnię zamknięto.
Opuszczając Ośrodek, wpadliśmy na głęboką wodę życia. Nie
byliśmy warszawiakami i problemy mieszkaniowe były dotkliwym dla nas kłopotem. Imponowała mi śmiałość i zaradność
innych. Taki był też Grzegorz. Przez kilka lat wynajmował kąt
i mieszkał w Truskawiu. Dojeżdżał codziennie stamtąd do pracy
w Warszawie. Był przedsiębiorczy i zaradny, a zaznaczyć trzeba,
że przełom lat 80. i 90. był trudnym czasem egzystencji.
Po ukończeniu nauki nasze kontakty rozluźniły się, ale nie
zerwały. Obydwaj pracowaliśmy w Warszawie, więc było wiele
okazji, by się spotykać. Dochodziły do mnie wiadomości, że
Grzegorz nie poprzestaje tylko na pracy. Wiedziałem, że nadal
uprawia czynnie różne dyscypliny sportowe.
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Na początku lat 90. oddano pierwszy dom z mieszkaniami
dla niewidomych, który był owocem starań Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie. Twórcami
tego przedsięwzięcia byli sami niewidomi i ich przyjaciele, którzy
postawili sobie za cel pomoc w rozwiązywaniu mieszkaniowych
problemów niewidomych. Odświeżyliśmy naszą znajomość, gdyż
znaleźliśmy się w gronie mieszkańców w naszym pierwszym
domu przy ul. Wilczej w Warszawie.
Mieszkając pod jednym dachem, solidarnie wspieraliśmy się
w życiowych sprawach.
Grzegorz dzielił się ze mną, jak starszy brat, doświadczeniami
życiowymi.
My, niewidomi, w codzienności okrutnej, opieramy się na informacjach, które, jeżeli są dobre, to nam pomagają, a złe szkodzą.
Ważne są takie porady, jak: gdzie można kupić dobrą kiełbasę, warzywa, chleb czy dobrze się ostrzyc? Niewidomy niewidomemu najlepiej opowie drogę i wytłumaczy, gdzie skręcić, na co
zwracać uwagę, aby dojść do celu.
Niemal przez rok razem z Grzegorzem jeździliśmy na pływalnię do Lasek. Pamiętam nasze poranne wyjazdy, bo – jeździliśmy
przed pracą. Wychodziliśmy z domu przed 7:00, aby popluskać
się, a potem jeszcze do pracy. Młodość i zapał do życia dawały
nam siłę.
Wskutek przemian gospodarczych, nastąpiła zapaść w spółdzielczości niewidomych i niepełnosprawnych. Większość spółdzielców straciła pracę. A własny grosz i praca są dla każdego
czymś ważnym i wartościującym.
Grzegorz przestał pracować w spółdzielni niewidomych i co
dalej? ...
Nie złożył oręża i przystąpił do kolejnej rundy zmagania się
z codziennością. Poszedł do szkoły. Ukończył z państwowym
certyfikatem szkołę masażu. Wielu z nas – niewidomych – sprawdziło się, jako masażyści. Przez ponad 20 lat pracował w zawodzie
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masażysty, przez jakiś czas prowadząc samodzielną działalność
gospodarczą, a potem w przychodni rehabilitacyjnej.
Pracował niemal do końca, bo dopiero szaleństwo wirusa
zatrzymało go w domu. Nie pokonał go zdradliwy koronawirus,
ale podstępna choroba.
Nie chcę, aby moje słowa pokazały Grzegorza tylko jako mięśniaka – sportowca. Był uczynnym człowiekiem i wrażliwym. Nie
poprzestawał na swoich potrzebach. Często rozmawialiśmy i nie
tylko o sporcie. Czytał książki i doskonalił się w zawodzie masażysty.
Nierzadko widywaliśmy się z Grzegorzem. Łączyło nas wiele,
gdyż byliśmy członkami Rady Nadzorczej w naszej środowiskowej spółdzielni mieszkaniowej, włączyliśmy się również w działalność Polskiego Związku Niewidomych – w Kole PZN Warszawa-Śródmieście.
Grzegorz zawsze chciał być na bieżąco z nowinkami technicznymi i rozwiązywaniem problemów dostępności. Wspieraliśmy
się radami w doborze sprzętu tyflotechnicznego – zakupie i obsłudze nowego dyktafonu, odtwarzacza książek, telefonu komórkowego czy konfiguracji komputera i oprogramowania dla niewidomych.
Mój sąsiad był zawsze bardzo dzielny i samodzielny. Poruszał
się z laską białą i był – można by powiedzieć – chlubą rehabilitacji. W codziennych sprawach życiowych był bardzo zaradny. Robił sam zakupy i, jeśli była potrzeba, robił je tym, którzy sami nie
mogli sobie ich zrobić. W okolicy był znany i swoją postawą
i osobowością tworzył bardzo pozytywny obraz człowieka niewidomego. Nigdy nie narzekał, choć od dzieciństwa nie miał
łatwego życia.
To życie, które nie oszczędziło mu wielu smaków, było bodźcem dla podejmowania wyzwań.
Całkowite niewidzenie w połączeniu z wrodzoną odwagą dało
taki efekt.

132

ODESZLI DO PANA

Znał swoje możliwości i doskonalił się w zawodzie. Uprawiał
sporty – biegi długodystansowe. Miał osiągnięcia. Brał udział
w wielu imprezach sportowych: biegach warszawskich – pół-maratonach i biegach terenowych. Bardzo przeżywał swoje
udziały i sukcesy sportowe. Często opowiadał mi o nich.
Lubił innych ludzi. Miał przyjaciół. Utrzymywał kontakty
z koleżankami i kolegami z klasy i tym, którzy potrzebowali tego,
pomagał. To była koleżeńska pomoc, często bardzo konkretna
– dobra porada, czy pomoc materialna.
W ubiegłym roku, w czerwcu, w Laskach był zjazd absolwentów. Bardzo się on na to spotkanie cieszył. Nikt nie przypuszczał,
że to spotkanie będzie ostatnim jego spotkaniem ze szkołą.
W poniedziałek 25 maja 2020 r., o godz. 13.00, w kościele św.
Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej żegnaliśmy Grzegorza. Na
pogrzeb przyszło dużo osób, mimo ograniczeń. Szalał wirus
i deszcz padał, a oni chcieli po raz ostatni spotkać się z nim.
Rodzina i przyjaciele odprowadzili go, a on ruszył dalej i czeka na nas w Niebie.
Trudno będzie nam przyzwyczaić się do jego nieobecności.
W ubiegłym tygodniu chciałem zadzwonić do niego, aby
podzielić się z nim jakąś nowinką i - ... – numer telefonu już
niedostępny.

NEKROLOG
Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni pamięcią żywych

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci
Marii Tomaszewskiej
Dyrektorki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach.
Człowieka o ogromnym sercu i życzliwości dla ludzi, która
całe życie zawodowe poświęciła Uczniom niewidomym
i słabowidzącym.
Wspaniała Koleżanka, Przyjaciółka. Gdy rozmyślam o naszych spotkaniach, rozmowach, moje serce napełnia się wdzięcznością i radością.
Żegnaj Droga Mario!
Zenon Imbierowski, były długoletni Dyrektor
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy
Maria Tomaszewska rozpoczęła pracę
w Owińskach 1 kwietnia 1979 r.
Dyrektorem Ośrodka została w 2002 r.
Odeszła do Pana w niedzielę 10 kwietnia 2020 r.

INNE WYDARZENIA
Kwiecień – Laski
2.04. W XV rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca
o godz. 21:00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, po nim
odmówiliśmy różaniec, a o 21:37 dokonaliśmy aktu zawierzenia całego świata Bożemu Miłosierdziu, prosząc
o wstawiennictwo świętego Papieża. Modlitwie przewodniczył ks. Tomasz Bek.
4.04. Z
 racji I soboty miesiąca miała miejsce adoracja w intencji beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej. Docierają do nas wieści z Watykanu
świadczące o postępach prac w Kongregacji. Deo Gratias!
9.04. Rozpoczął się święty czas Triduum. Zupełnie inny niż
dotychczas. Liturgię Wieczerzy Pańskiej przeżywaliśmy
w małych wspólnotach, tak w Laskach, jak i w kościele
św. Marcina w Warszawie. W Wielki Piątek nie przyjechał, jak zwykle, ks. kard. Kazimierz Nycz. Nie było też
żadnych gości. Wigilię Paschalną w Laskach rozpoczęto już o godz. 20:00 ze względu na starsze i chore siostry, które łączyły się z nami za pośrednictwem transmisji audio i internetowej. Na Piwnej transmitowana
przez Internet Wigilia Paschalna rozpoczęła się tradycyjnie o godz. 22:00.
26.04. Pod hasłem: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!”
w kościołach w całej Polsce obchodzono czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Patronat honorowy objęli: przewodniczący Episkopatu oraz Premier RP. Wydarzenie jest jednocześnie inauguracją XII Tygodnia
Biblijnego.
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Relacja z Domu Matki Bożej Jasnogórskiej (Dom Dziewcząt).
		Kolejny miesiąc w domu upłynął bardzo spokojnie
i pobożnie w atmosferze wyciszonego i prawie pustego
internatu, w którym są obecne tylko dwie wychowanki:
maturzystka Mirela z Rumunii i Ałanka z Kijowa, z gr.
VII. Przeżywamy ten czas „radośnie i kontemplacyjnie”.
Większa część sióstr jest w domu, co oznacza, że
wszystkie posiłki i modlitwy przeżywamy razem. Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy wprowadziła nas w atmosferę Triduum
Paschalnego, jakże inaczej niż zwykle w naszym domu.
Brak obecności pań niewidomych i świadomość, dlaczego ich nie ma wśród nas (coronavirus), nadała charakter głębszego przeżywania czasu Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa w ciszy i spokoju.
Na wszystkie posiłki zaproszeni byli: p. Marcin – organista, p. Zbyszek – telefonista, p. Magda Pochopień
i Ałanka oraz dwie panie z naszej furty: p. Wanda i p.
Teresa. Tę stosunkowo niedużą wspólnotę (jak na nasz
dom) wypełniała duża doza radości i swobody.
Po świętach powróciłyśmy do swoich obowiązków. Siostra Maria Magdalena już przed świętami przygotowywała i obecnie prowadzi dalej lekcje biologii dla swoich
uczniów on-line, siostry z przedszkola prowadzą zajęcia
również on-line z rodzicami i dziećmi.
Czas kwarantanny w Polsce i na całym świecie to na
pewno czas trudny i dla wielu bolesny z powodu rozłąki i separacji, ale może być też czasem rozeznania i odnowy. Nieustannie dziękujmy Bogu za to, co mamy.
Rabka
9–12.04. Zgodnie z zaleceniami ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego w kaplicy św.
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Franciszka w obchodach Triduum Sacrum uczestniczyła niewielka grupa: siostry i mała grupka wychowawców z naszej szkoły. W Wielki Czwartek Msza
Święta Wieczerzy Pańskiej była o godz.17:00, w Wielki
Piątek Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15:00, a Liturgia
Wigilii Paschalnej o godz.19:00.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (a także we
wcześniejsze niedziele, 29 III i 5 IV – Niedziela Palmowa), ks. Kapelan sprawował w naszej kaplicy drugą,
dodatkową Mszę świętą o godz.11:00 na prośbę pracowników szkoły, by umożliwić im udział w Eucharystii w związku z wprowadzonym ograniczeniem udziału wiernych do 5 osób.	
W kwietniu, zgodnie z wytycznymi pana prezesa, pracownicy administracyjni przychodzili do pracy w ograniczonym wymiarze godzin. Dom był otwarty do godziny 15:00 i w tym czasie pracownicy administracyjni
podejmowali we współpracy z siostrami różne prace
porządkowe w budynku i na posesji, prace w ogródku,
malowanie pomieszczeń kuchennych i internatowych.
Do pracy przychodzili także pracownicy pedagogiczni,
by podjąć niezbędne działania edukacyjne w szkole
i w internacie.
Od 25 marca nauczyciele i wychowawcy rozpoczęli
w naszym Ośrodku zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, dostosowane do potrzeb
i możliwości psychofizycznych każdego ucznia, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej. Nauczyciele i wychowawcy przygotowywali materiał edukacyjny i niezbędne informacje dla
rodziców. Kontaktowali się z uczniami i rodzicami
telefonicznie, wysyłali potrzebne materiały plastyczne,
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muzyczne, pliki tekstowe i dźwiękowe pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Podjęli pracę zdalną z rodzicami
i wychowankami poprzez prowadzenie Facebooka
i uaktualnianie strony Ośrodka Rabki.
Maj – Laski – Warszawa
10.05.	W kościele św. Marcina w Warszawie miała miejsce
piękna uroczystość I Komunii Świętej Zuzi Faderewskiej. We Mszy św. celebrowanej przez ks. Tomasza Łukasiuka uczestniczyli Rodzice Zuzi – Anna i Marek,
druga ich córka – Zosia i przyjaciele rodziny.

		
15.05.	W 59. rocznicę śmierci Matki Elżbiety Czackiej o godz.
17:00 do grobu Matki wyruszyła procesja z rozważaniami różańcowymi. Towarzyszyli nam kapłani: ks. Kazimierz, ks. Michał i ks. Tomasz Bek. Towarzyszyła nam
myśl, że już niedługo Kościół ogłosi Matkę Elżbietę
błogosławioną.
18.05.	W łączności z całym Kościołem obchodzono setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Wspólnota Klasz-
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toru Matki Bożej Pocieszenia w łączności z papieżem
Franciszkiem modliła się podczas Mszy św. transmitowanej przez TVP z Bazyliki Świętego Piotra o godz.
7:00.
O godz. 17:00 przed kaplicą MB Anielskiej odśpiewano
„Barkę” i z nagrania wysłuchano słów Papieża Polaka,
które wygłosił podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1979
roku; 
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu
jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie
można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować.
Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba
utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać
i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla
innych. 
W związku z podjętą w tym miesiącu szczególną modlitwą o powołania przed ikoną Jezusa Dobrego Pasterza wspólnota św. Teresy pieszo pielgrzymowała do
Choszczówki – Kaplicy Jasnogórskiej Matki Kościoła,
miejsca związanego z Prymasem Wyszyńskim. Na tej
czterdziestokilometrowej trasie wypraszałyśmy powołania do naszego Zgromadzenia.
28.05. W rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dwuosobowa delegacja z Klasztoru MB Pocieszenia
modliła się podczas Mszy św. o godz. 19:00 w katedrze
Świętego Jana w Warszawie, a w ciągu dnia indywidualnie można było nawiedzać grób Prymasa Tysiąclecia.
31.05. W kościele św. Marcina odbyło się, pierwsze po trzymiesięcznej przerwie, spotkanie niewidomych. O 12:30
ks. rektor Andrzej Gałka odprawił Mszę św. i wygłosił
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konferencję w kościele. Tym razem nie było tradycyjnego spotkania na korytarzu bibliotecznym.
Rabka
18.05. W
 Ośrodku rozpoczęto zajęcia rewalidacyjne i z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, których działalność została czasowo ograniczona w związku z pandemią COVID-19.
25.05. R
 ozpoczęto zajęcia opiekuńcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III i w przedszkolu. Zajęciami
rewalidacyjnymi i opieką pedagogiczną objętych jest
16 uczniów. Przygotowana została procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Ośrodku w czasie epidemii
COVID-19, w tym zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej.
Sobieszewo
25.05. W tym dniu został przekazany samochód marki Opel
Vivaro, dofinansowany 50% z PFRON-u, pozostałą
kwotę pokryto ze środków własnych Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Sobieszewie. 
Po przyjęciu samochodu Ojciec Eugeniusz poświęcił
nasz nowy pojazd. W tej uroczystości brali udział również Pracownicy i Siostry.
Czas od rozpoczęcia epidemii i nieobecności dzieci
w przedszkolu i na zajęciach wczesnego wspomagania
rozwoju staraliśmy się wykorzystać jak najlepiej, każdy
według swoich możliwości. Zachęcaliśmy dzieci i rodziców do wspólnych zabaw i ćwiczeń będąc z nimi
cały czas w kontakcie. Rodzice mogli skorzystać z indywidualnej porady, konsultacji lub pomocy w sprawie
ćwiczeń z dzieckiem w domu. Kontaktowaliśmy się
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z rodzicami dzieci mailowo, telefonicznie, poprzez media społecznościowe.

		
25.05. Znów z radością i z nowym zapałem spotkaliśmy się na
wspólnych zajęciach w Domu św. Ojca Pio w Sobieszewie !!!
26.05.	Nie mogliśmy spotkać się razem w przedszkolu aby
uczcić nasze Kochane Mamy w dniu ich święta, ale dzieci przygotowały śliczne laurki i portrety Mam oraz nagrały życzenia i piosenki. Nagranie dotarło do wszystkich Mam przez media społecznościowe i sprawiło
wiele radości.
29.05. Tradycyjnie jak w każdy piątek, ale tym razem po długiej
przerwie, odwiedziła nas p. Halina z Astorkiem, uprzedzając Dzień Dziecka.
Dzieci dostały kuchenkę z całym wyposażeniem do
domku na placu zabaw; nie zabrakło też lodów i uśmiechu na wszystkich twarzach.
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10. 06. Tegoroczni maturzyści zebrali się w Domu Dziewcząt,
by złożyć uroczyste ślubowanie absolwentów i odebrać
swoje świadectwa ukończenia szkoły.
W dobrej drużynie piłkarskiej każdy z 11 zawodników
ma ważną rolę do zagrania. To nie przypadek, że tegorocznych uczniów zmagających się z maturą również
jest 11. W trakcie tygodnia pisania egzaminów, cała
drużyna zebrała się w Domu Dziewcząt, by uroczyście
złożyć ślubowanie absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Środowe spotkanie odbyło się troszkę
inaczej niż dotychczas, bo bez obecności wiernych kibiców – nauczycieli, wychowawców, kolegów z młodszych klas, rodziców – ale również było pełne wzruszeń,
radości i życzeń na dalszą edukacyjną drogę. 
Pani Dyrektor Elżbieta Szczepkowska przedstawiła każdego z absolwentów i złożyła najserdeczniejsze życzenia: Jesteśmy wdzięczni za okazanie wsparcia przez te
wszystkie lata. Dziękujemy za wszystkie lekcje, nie tylko
te w szkolnych ławkach, ale życiowe. Dzięki wam nauczyliśmy się odkrywać siebie, patrzeć nie tylko oczami, ale
przede wszystkim sercem.
Na zawsze pozostaniecie w naszych sercach i z chęcią
będziemy tutaj wracać – w imieniu uczniów dziękowała
Aneta Górska. Będziecie zawsze w naszych sercach i obiecujemy naszą modlitwę. Bardzo pragniemy, by Laski były
waszym domem – byście tutaj przyjeżdżali, odwiedzali
nas, byście pamiętali, że macie drugi dom 			

– życzyła matka Judyta FSK.
Nadszedł czas byście rozwijali dalej skrzydła w nowym
miejscach, na studiach czy w pracy. Życzymy wam jak
najlepiej, przede wszystkim zdanej matury i spełnienia
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marzeń. Miło się z wami współpracowało, będzie nam
was brakowało, ale wiemy, ze musicie opuścić Laski, by
dalej się pięknie rozwijać 

– powiedział ks. rektor Michał Wudarczyk.
Zamykacie za sobą jedne drzwi, ale otwieracie kolejne.
Po egzaminach nadejdą najdłuższe wakacje w życiu, po
nich możecie mieć oczekiwania, że będzie już łatwiej, ale
łatwiej nie będzie, ale to że będzie trudniej nie znaczy, że
będzie gorzej. Każda trudność to szansa, by zrobić krok
do przodu, tego wam życzę, żebyście odważnie stawiali
te kroki 

– mówił prezes TOnOS Paweł Kacprzyk

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

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