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OD REDAKCJI
Józef Placha

Ważna lekcja do odrobienia
aździernik kojarzy nam się nie tylko ze złotą polską jesienią, ale
także z listopadową słotą i długimi wieczorami, dającymi okazję do głębszych refleksji.
Być może częściej niż zwykle pojawia się też pytanie: co jest dla
mnie najważniejsze?
Dwa wydarzenia, jakie miały ostatnio miejsce w Laskach, w stosunkowo prosty sposób pomogły nam zapewne w odnalezieniu odpowiedzi na to pytanie.
Pierwsze z tych wydarzeń – 18 września br. – to wystawienie
przez dziewczęta z Domu Świętego Stanisława „Małego Księcia” według Antoine de Saint S. Exupéry’ego, a drugie – 1 października br.
– było dziełem wychowanków i wychowawców Domu Chłopców,
którzy wspólnie przygotowali obrazek sceniczny według „Bajki
o szczęściu” Izabeli Degórskiej.
Pierwsza prezentacja była związana ze świętem patronalnym
św. Stanisława Kostki, a druga z patronką Domu Chłopców – św.
Teresą od Dzieciątka Jezus.
W ubiegłym roku o tej samej porze obydwie uroczystości były poświęcone poszukiwaniu optymalnego modelu świętości, o czym wspominaliśmy na łamach czasopisma „Laski” w numerze 5(109). Tym
razem pojawił się problem poszukiwania prawdziwej przyjaźni.
Mały Książę zamieszkiwał małą planetę, na której były trzy
wulkany – w tym jeden wygasły. Była też róża z nim zaprzyjaźniona. Uważała się ona za jedyną we wszechświecie. Powodowana
próżnością domagała się nieustającej opieki. Książę pewnego razu
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postanowił ją opuścić, ku zaskoczeniu dość chimerycznej róży, która dopiero po czasie zrozumiała, że Mały Książę był kimś najważniejszym w jej życiu.
Tymczasem Mały Książę wędrował między innymi planetami,
spotykając wielu, ale mało interesujących ludzi. Byli to: Król zapatrzony tylko w siebie, wydający różne rozkazy, oczekujący jedynie
uznania dla siebie i czołobitności ze strony otoczenia; Pijak, który
wciąż pije, chcąc zapomnieć, że pije; Bankier, który potrafi tylko
wszystko liczyć i nic więcej; Latarnik wierny swym obowiązkom.
Wreszcie spotkał Geografa, za którego radą Mały Książę postanowił odwiedzić Ziemię.
Był to przełomowy moment w jego życiu. W jednym z ogrodów
zobaczył wiele róż, co uświadomiło mu, że opuszczona przez niego róża nie jest jedyną we wszechświecie. Przeżywał więc moment
rozterki i smutku, że wcześniej żył w iluzorycznym świecie. Wtem
pojawia się lis, który udzielił mu lekcji mądrości na temat praw-
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dziwej przyjaźni, wskazując na konieczność odpowiedzialności za
to, co wcześniej oswoiliśmy, i co jest przedmiotem naszej szczególnej troski. Przekonywał go lis, że najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu i że najlepiej widzi się sercem. Po takiej solidnej lekcji mądrości powoli ogarnęła go chęć powrotu do opuszczonej róży. Ale przedtem spotkał jeszcze Kupca, Zwrotniczego i Pilota, z którym się zaprzyjaźnia. Temu ostatniemu opowiedział całą swoją historię. Zrodziła się w nim chęć zdecydowanego powrotu do róży.
Jednak, chcąc połączyć się ze swoją ukochaną różą, musiałby
najpierw umrzeć, na co jest gotowy.
Prawdziwa przyjaźń okazuje się więc silniejsza niż wszystko inne. Wraca zatem do swojej ukochanej róży na opuszczoną wcześniej planetę.
Z kolei w Domu Chłopców na scenie pojawił się staruszek w otoczeniu swoich wiernych przyjaciół: myszki, koguta i świnki. Myszka ładnie tańczyła, kogut przepięknie śpiewał a świnka grała na płocie. Byli ze sobą bardzo szczęśliwi.
Pewnego razu pojawił się wędrowny handlarz, który zaoferował staruszkowi handel wymienny. Najpierw za myszkę otrzymał
hebanową fajkę, potem za kogucika – nożyk z grawerowaną rękojeścią, którym wystrugał figurkę myszki i kogucika. Bardzo za nimi tęsknił i coraz bardziej pogrążał się w smutku. A zamienniki nie
pomogły mu w przezwyciężeniu nostalgii. Wystrugane przez niego figurki również były bardzo smutne.
Wydawało się, że gdy odda świnkę za błyszczącą, srebrną tabakierkę, pogłębiający się smutek odejdzie. Tymczasem poczuł się
jeszcze bardziej osamotniony.
Postanowił więc wyruszyć w drogę, aby odnaleźć utraconych
przyjaciół. A nawet był gotów umrzeć, gdyby okazało się, że ich już
nie odnajdzie. Spotkał w lesie śmierć z kosą, która obiecała, że za
nabyte od staruszka „skarby” jest w stanie pomóc mu w odzyskaniu przyjaciół. Za jej radą poszedł więc w kierunku miejsca, gdzie
znajdował się namiot cyrkowy, a w nim myszka, kogucik i świnka.
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Klaun zachęcał do udziału w cyrkowym spektaklu, ale bez większego przekonania, bowiem okazało się, że mimo iż wspomniane
zwierzaki były dobrymi aktorami, swoim smutkiem powodowały,
że widzowie nie garnęli się do udziału w przedstawieniach. Myszka, kogucik i świnka często płakały, cały czas wspominając swój
dawny dom i swojego dobrego pana.
Zorientował się staruszek, że to na pewno jego przyjaciele. Chcąc
ich odzyskać, zaoferował klaunowi złoty medalik – pamiątkę po
swojej mamie. Ten jednak, widząc że ma do czynienia z prawdziwym uczuciem przyjaźni, nie wziął medalika i po prostu oddał
zwierzaki staruszkowi.
Myszka, kogucik i świnka z radością i w dowód wdzięczności
za wspaniałomyślność klauna, na pożegnanie zaprezentowały swój
najlepszy program. Widzowie tłumnie przybyli na przedstawienie,
bili gromkie brawa, a i kapelusz klauna wypełnił się pieniędzmi.
Wszyscy wrócili szczęśliwi do chatki staruszka, by cieszyć się
swoją odnalezioną przyjaźnią.
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Reasumując obydwa przedstawienia, można wyprowadzić dwie
ważne myśli. Oto pierwsza z nich: prawdziwa przyjaźń to nie zauroczenie się tylko fizycznym widzeniem drugiej osoby; najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, oraz że najlepiej widzi się sercem. Natomiast druga myśl podkreśla to, że prawdziwa przyjaźń jest bezinteresowna. Nie da się jej zrównoważyć żadnym materialnym
ekwiwalentem. Bywa, że docenia się ją dopiero wówczas, gdy się ją
utraci.
Te dwie myśli zawdzięczamy mądremu lisowi z „Małego Księcia” i klaunowi z „Bajki o szczęściu”. A przede wszystkim naszym
doskonałym aktorom i realizatorom z Domu Dziewcząt i z Domu
Chłopców, którzy zadali nam niełatwą, ale jakże ważną lekcję do
odrobienia. I to nie kiedyś i gdzieś tam. Ale od zaraz i we wszystkich placówkach naszego Towarzystwa, oraz tam, gdzie dociera
Dzieło Matki Czackiej – zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

W przedstawieniach udział wzięli:
1. „Mały Książę”:
Narrator – Jolanta Krupa
Mały Książę – Aneta Wyrozębska
Róża – Angelika Dzigda
Król –Katarzyna Marek
Kamerdyner – Grzegorz Kurpiński
Lis – Karolina Zak.
Geograf/Kupiec – Paulina Kiljańczyk
Bankier/Żmija – Barbara Dembler
Lotnik/Próżny – Karolina Hil
Kwiat – Agnieszka Osiecka
Róże w ogrodzie – Arnika Bukowska, Katarzyna Jóźwik, wychowawczynie
i dziewczynki z grupy I
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Reżyseria – Jolanta Krupa, Stanisław Badeński
Muzyka – Czesław Kurek
Dźwięk i nagłośnienie – Marzena Olkowska
zdjęcia. Michał Prawica
2. „Bajka o szczęściu” – Izabela Degórska
Reżyseria – Robert Mazurek
Opracowanie muzyczne – Agnieszka Zakrzewska, Rafał Zakrzewski,
Jarosław Andrzejczyk, Piotr Rakowski, Filip Szamik
Scenografia i choreografia – s. Magdalena, s. Germana, Anna Weremiejczyk,
Robert Mazurek, Leszek Połomski, Adam Tarczałowski, Marek Metrycki
Obsada:
Narracja i audiodeskrypcja – Aleksandra Jaromin
Starzec – Arkadiusz Duda
Kogucik – Anna Weremiejczyk
Myszka – s. Germana
Świnka – Kacper Kowalewski (Bartosz Radomski)
Handlarz – Dawid Głowacki
Osioł – Paweł Misiak
Śmierć – Dawid Nowakowski
Klaun – Kamil Łukaszewicz
Dzieci – Klaudiusz Wypych, Kacper Kuc
Widzowie – Piotr Warachowski, Patryk Kalisz, Tomasz Pawlak,
Kacper Kamzelski (Mateusz Trusiak, Krzysztof Wójtowicz)
zdjęcia. Katarzyna Świerk
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Władysław Gołąb

Na jesienne dni
rzeba pokochać te dni: pełne zarówno jesiennych barw liści,
jak i ponure pluchy – zwiastuny zimy. Po prostu powiedzmy
za Adamem Mickiewiczem: „To lubię”.
My w Laskach mamy dodatkowe powody do radości: w dniu
12 października, w Sali na Zamku Królewskim otrzymaliśmy nagrodę Totus w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza za ponad stuletnie czynne promowanie godności człowieka, współbrzmiące z nauczaniem Ojca
świętego Jana Pawła II”. Dyplom
podpisali: przewodniczący Rady
Fundacji kard. Kazimierz Nycz
oraz Prymas Polski arcybiskup
Józef Kowalczyk. Statuetkę symbolizującą anioła otrzymałem
z rąk Księdza Prymasa.
Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi, czyli Dzieło Lasek, wraz ze mną reprezentowała siostra Anita – wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
(Przełożona Generalna, Matka
Radosława, przebywała w tym
czasie w Afryce)

T
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Nagroda Totus to przede wszystkim hołd złożony twórcom
Dzieła Lasek: sługom Bożym Matce Elżbiecie Róży Czackiej, ks.
Władysławowi Korniłowiczowi oraz ich najbliższym współpracownikom: ks. Antoniemu Marylskiemu, siostrze Teresie Landy,
Henrykowi Ruszczycowi, Zygmuntowi Serafinowiczowi, Zofii
Morawskiej i wielu innym pracownikom. My staramy się wiernie
realizować ich testament – służyć niewidomym na ciele i na duszy, być otwartym na drugiego człowieka, odrzucać grzech, a nie
człowieka, i wreszcie: być świadkami Ewangelii, tak jak Matka Elżbieta Róża Czacka, dla której najważniejszy był Jezus Chrystus.
Totus, to również wielkie zobowiązanie. Mamy nie tyle chwalić się naszymi związkami z Janem Pawłem II, co być wiernymi
jego nauce.
Z tego miejsca składam gorące podziękowanie Kapitule nagrody: naszemu metropolicie kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi oraz ks. arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Prymasowi
Polski.
Dziś wkroczyliśmy w drugie stulecie Dzieła Lasek. Wiele rzeczy wymaga nowego spojrzenia. Nasze dzieci i młodzież trzeba
przygotować do zmierzenia się z nowoczesnością, ze światem pełnym niepokoju, często nieuczciwej konkurencji i pomysłów ruj-
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nujących ład moralny. Trzeba temu zadaniu sprostać, tak, aby nasi wychowankowie byli dobrymi ambasadorami Dzieła.
Październik dla Towarzystwa był w tym roku wyjątkowy.
W niedzielę, 13 października, w sali konferencyjnej hotelu „Mazurkas” odbyła się uroczystość obchodów 15-lecia powiatu Warszawskiego Zachodniego. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 12 września przyznano wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego” Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach. W uzasadnieniu między innymi napisano: „Nadając
Państwu wyróżnienie, pragniemy wyrazić nasze uznanie i podziękować za niezłomną pracę, od ponad stu lat, na rzecz ludzi niewidomych”.
Dyplom oraz statuetkę pod nazwą „Nagroda smoka” odebrałem z rąk pana starosty Jana Żychlińskiego wraz z siostrą Anitą,
wikarią generalną Zgromadzenia. I tym razem to wspólne odbieranie wyróżnienia miało na celu podkreślenie jedności Dzieła Lasek.
Październik to również Dzień Edukacji Narodowej, wprowadzony u nas dla uczczenie powołanej w dniu 14 października 1773
roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Edukacji.
W naszym Ośrodku obchodziliśmy tę uroczystość 12 października wspólnie ze świętem Szkoły Muzycznej.
Z tej okazji pragnę wszystkim nauczycielom i wychowawcom
złożyć gorące podziękowania za wkład wniesiony w Dzieło, za
przywracanie niewidomym sensu życia, poczucia osobistej godności, mimo braku wzroku, oraz użyteczności społecznej w pełni jej wymiaru.
W Laskach każdy pracownik tego Dzieła ma być świadkiem
postawy ewangelicznej. Wspólnie prośmy Ducha Świętego o dary potrzebne do realizacji tego celu.
Laski, dnia 14 października 2013 r.

W ŚWIETLE NOWEGO PONTYFIKATU

Data 28 lutego 2013 roku zapewne przejdzie do historii jako szczególna cezura czasowa. Ojciec Święty Benedykt XVI oficjalnie złożył wówczas rezygnację z urzędu Piotrowego, usuwając się w zacisze murów klasztoru sióstr Wizytek – zaplecza modlitewnego Watykanu. Jednocześnie 12 marca br. zwołano
konklawe, podczas którego 13 marca br. wybrano nowego papieża – kardynała Jorge Mario Bergoglio, 76 letniego Argentyńczyka, arcybiskupa Buenos Aires. Przyjął on imię Biedaczyny z Asyżu: św. Franciszka. W uroczystość świętego Józefa (19 marca br.)
odbyła się w Watykanie inauguracja nowego pontyfikatu, podczas której już wówczas uwidocznił się wyraźnie rys franciszkański posługiwania nowo wybranego papieża. Idea franciszkanizmu jest nieustannie potwierdzana przy różnego rodzaju spotkaniach i wystąpieniach obecnego Ojca Świętego.
Jest to znamienny znak dla współczesnych, aby zweryfikować
swoją hierarchię wartości i odkryć na nowo wskazania Ewangelii.
Również w Laskach – jako małej cząstce Kościoła Powszechnego – warto pójść tym samym śladem, zwłaszcza że Matka
Czacka, tworząc Dzieło Lasek, wybrała także ideał franciszkański jako inspirację do budowania wspólnoty w oparciu o ewangeliczne ubóstwo i braterstwo.
Mając to na uwadze, poniżej proponujemy refleksję, która
być może przybliży nam to, co w realizacji idei franciszkanizmu
wydaje się być najważniejsze.
Redakcja
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Idea franciszkanizmu u podstaw
Dzieła Lasek
a początku budowania Dzieła Lasek pojawiła się bardzo ciekawa sytuacja związana z wyborem duchowego profilu założonego przez Matkę Czacką Zgromadzenia: „Gdy po śmierci ks.
prof. Krawieckiego w roku 1920 zwróciłam się do obecnego Ojca Św., a ówczesnego nuncjusza apostolskiego, z prośbą o radę co
do wyboru dalszego kierownictwa duchowego Zgromadzenia, ks.
nuncjusz stanowczo odradził kierunek ściśle franciszkański i zależność od zakonu Ojców Franciszkanów, jako niedające się pogodzić w całej pełni ze specjalnymi warunkami opieki nad niewidomymi. Natomiast zaakceptował i pochwalił wybór księdza
Władysława Korniłowicza. Wskutek tego poprosiłam księdza Korniłowicza o kierownictwo duchowe całego Dzieła, rozumiejąc, że
najzupełniej odpowiadać będzie podstawowym jego założeniom
i będzie miało specjalne błogosławieństwo Boże na skutek polecenia go przez nuncjusza, który tyle zainteresowania i serca okazywał w całej sprawie. Dalszy rozwój Dzieła wykazał, jak trafny
był ten wybór”1. To nie oznacza, że ów duch franciszkański został odrzucony – chodziło jedynie o formalne uniezależnienie się
od Ojców Franciszkanów – na rzecz kierownictwa duchowego Ojca Korniłowicza.
Zresztą, ideę franciszkańską można uznać za jeden z fundamentów Dzieła Matki Czackiej. Można nawet wyprowadzić daleko idącą analogię między św. Franciszkiem a Matką Czacką: św.
Franciszek ze swoimi stygmatami włączony w sens cierpienia sa-

N

1

Matka Elżbieta Czacka, Historia Triuno, w: Chrześcijanie, t. 2, B. Bejze (red.),
ATK, Warszawa 1976, s. 244.
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mego Jezusa Chrystusa i Matka Czacka – dotknięta innego rodzaju „nastygmatyzowaniem” przez brak wzroku – również włączona w Krzyż Chrystusa.
Gwoli nakreślenia szerszego tła historycznego oraz ideowego
należy dodać, że na przełomie XIX i XX wieku idee franciszkańskie mocno uobecniły się w kulturze poprzez powoływanie do życia różnych zgromadzeń zakonnych. W tym także Zgromadzenia
Franciszkanek Służebnic Krzyża, założonego przez Różę Czacką,
późniejszą przełożoną Generalną.
Bardzo wielu znanych ludzi przełomu XIX i XX wieku wstąpiło wówczas w szeregi tercjarzy franciszkańskich. Między innymi Józef Benedykt Cottolengo2, o czym Matka pisała w „Historii Triuno”. Również jej najbliżsi współpracownicy należeli do
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Tak więc idea franciszkańskiego ubóstwa i braterstwa towarzyszyła od samego początku
Dziełu Matki Czackiej.
Na wybór św. Franciszka na patrona Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża z pewnością miała również
wpływ znamienna, siedemsetna rocznica założenia zakonu
przez św. Franciszka, którą obchodzono w 1909 roku. Duch i kult
Świętego Biedaczyny z Asyżu wciąż żyje w Kościele i rozwija się
nie tylko do 1918 roku, a więc roku powołania Zgromadzenia
przez Matkę Czacką, ale i później, do tego stopnia, że i dzisiaj św.
Franciszek z Asyżu znajduje wielu zwolenników i osób zauroczonych jego programem życia i osobowością tego niezwykłego człowieka. Ewidentnym znakiem czasu jest również fakt, że obecny
Ojciec Święty wybrał jego imię, a tym samym obierając go na patrona swojego pontyfikatu.
2
Z. J. Kijas, Duchowość franciszkańska XIX i XX wieku, w: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku,
D. Kielak, J. Odziemkowski, J. Zbudniewek (red. naukowa), Wydawnictwo
UKSW, Warszawa 2004, s. 17.
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To, co tak bardzo przyciągało innych do św. Franciszka, to –
jak się wydaje – „idea solidarności ze wszystkimi ludźmi i z całym stworzeniem. Ideał wspólnoty, budowanej w oparciu o miłość, szacunek i godność każdego człowieka, który stawiał Franciszek przed wszystkimi ludźmi, był (i jest nadal) najbardziej atrakcyjnym elementem franciszkańskiej duchowości, która wpisuje się
we wszystkie nurty życia człowieka, od spraw społecznych i ekonomicznych poczynając, a na sprawach ducha i mistyki kończąc”3.
Dorota Kielak, analizując problem franciszkanizmu w projekcie polskiej tożsamości, nawiązuje między innymi do wymowy witraża autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, umieszczonego w kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie. Święty Franciszek – jak
to opisuje D. Kielak – jest tam „symbolem życia, bujności jego
form, nawet w doświadczeniu stygmatyzacji, a właściwie szczególnie w nim, bowiem to ono tutaj wydaje się być doświadczeniem
nadającym sens temu życiu, a nawet intensyfikującym to życie poprzez otwarcie perspektywy metafizycznej, poprzez dopełnienie
porządku dynamicznej natury porządkiem wyzwolonego w cierpieniu ducha (…). Dopełniając jej porządek pierwiastkiem transcendentnym, jednoczy biologiczną i duchową sferę życia. Św.
Franciszek stygmatyk jest nie tylko ukryty w wielkim cierniowym
krzewie, on został w nim umieszczony także jako jego duchowe
centrum, jakby serce. Stygmatyzacja na witrażu Wyspiańskiego
służy osiągnięciu pełni istnienia, ustanowieniu harmonii między
naturą a transcendencją”4.
Idąc dalej, D. Kielak stwierdza, że dla „Wyspiańskiego św. Franciszek jest właśnie postacią, która przynosi jego współczesnym taki wzór przeżywania świata, w którym cierpienie ma moc przywracania harmonii życiu człowieka, godzenia – jak pisał Edward
3

Z. J. Kijas, Duchowość…, dz. cyt., s. 27.
D. Kielak, Franciszkanizm w projekcie polskiej tożsamości, w: Dzieło…, dz. cyt.,
s. 243.
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Porębowicz w swojej monografii życia św. Franciszka – natury
z religią, scalania dyspozycji ducha i materii w jeden ład”5.
Matka Elżbieta Róża Czacka, wkładając franciszkański habit
i powołując do życia Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, wybrała na patrona dla swojej wspólnoty zakonnej
właśnie św. Franciszka, nie tylko ze względu na jego głębokie i radosne przeżywanie świata, ale również z uwagi na umiłowanie
Krzyża Chrystusa – z perspektywą Zmartwychwstania – jako najbardziej przekonującego znaku chrześcijańskiej tożsamości.
Te dwa kierunki zakorzenienia Matki Czackiej – z jednej strony w realiach doczesności oraz – z drugiej strony – w perspektywie wieczności, stanowią także fundament w budowaniu prawdziwie ewangelicznej wspólnoty, ukierunkowanej na niesienie pomocy niewidomym zarówno na ciele jak i duszy, co w sposób
szczególny uwidoczniło się w strukturze funkcjonowania powołanego przez Nią nie tylko Zgromadzenia, ale również całego Dzieła Lasek, nazywanego przez Jej współczesnych: Triuno.
Tak więc idee franciszkańskie były i są nadal obecne w tym,
co nazywamy swoistym „doświadczeniem Lasek”. Były one szczególnie mocno akcentowane przez Matkę Czacką wówczas, gdy
erygowano tzw. tercjarzy: „Na erygowanie tych Trzecich Zakonów w domu miłosierdzia niewidomych otrzymał podówczas pozwolenie ks. profesor Krawiecki w dniu 21 kwietnia 1910 roku,
a kierownictwo ich otrzymał w dniu 3 stycznia 1923 roku od prowincjała Ojców Kapucynów – ksiądz Władysław Korniłowicz. Zespoły te dostarczyły również świeckich wychowawców, wychowawczynie oraz innych stałych pracowników, nie licząc tych, którzy pomagali i pomagają instytucji dorywczo, przychodząc
z pomocą Towarzystwu jako członkowie Zarządu, patronujący
niewidomym, adwokaci, lekarze, kwestujący itp. Tej to pomocy

5

Tamże, s. 246.
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pełnej poświęcenia i zapału młodych ludzi zawdzięcza Towarzystwo w znacznej mierze swój rozkwit”6.
A zatem, jak z powyższego widać, mimo iż Matka Czacka zrezygnowała z uzależnienia się od Ojców Franciszkanów na rzecz
wyboru bezpośredniego kierownictwa duchowego Księdza Władysława Korniłowicza, nie nastąpił rozbrat z duchem franciszkańskim. Wciąż stamtąd czerpała inspirację do pracy i zaangażowania w Dzieło, które zbudowała nade wszystko w oparciu o Bożą
Opatrzność: „Jawne zaakcentowanie kierunku katolickiego instytucji nie tylko nie przysporzyło nam trudności materialnych, jak
przewidywał dawny Zarząd, ale przeciwnie – ufność w Opatrzność Bożą została wynagrodzona spotęgowaniem opieki tej
Opatrzności. W tym właśnie czasie katolicy amerykańscy zaczęli nadsyłać niespodziewanie – motywując swoje dary charakterem
katolickim naszej instytucji – drobne ofiary, które umożliwiły jednak rozpoczęcie zagospodarowywania nowopowstającego osiedla w Laskach”7.
Warto przypominać współczesnym te pierwsze kroki Matki
Czackiej w poszukiwaniu najbardziej odpowiedniej formuły budowania Dzieła Lasek. Być może tutaj leży istota wyboru optymalnych rozwiązań także na nasze niełatwe czasy.

6
7

Matka Czacka, Historia Triuno, w: Chrześcijanie…, dz. cyt., …, s. 245.
Tamże, s. 245.

SESJA SIERPNIOWA (część I)
W dniach 29 i 30 sierpnia 2013 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach odbyła się tradycyjna, doroczna SESJA SIERPNIOWA DLA PRACOWNIKÓW DZIEŁA LASEK.
Sesja rozpoczęła się Mszą świętą , koncelebrowaną o godz.9.00
w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej przez ks. Rektora Sławomira
Szczepaniaka, który wygłosił homilię, oraz ks. Marcina Kowalczyka. Po przejściu uczestników do sali Domu św. Stanisława, zebranych powitała Dyrektor Ośrodka p. Elżbieta Szczepkowska. Przemówił też Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Mec.
Władysław Gołąb. W części merytorycznej wykłady wygłosili: s. Judyta Pudełko Jezus wychowawca wobec niepełnosprawności i ks.
Rektor Sławomir Szczepaniak – Laski–świat. Chrześcijanin we
współczesnym świecie. Po wykładach odbyła się dyskusja. Następnego dnia doświadczenia naszego Zespołu Rehabilitacji Wzroku
przedstawiła p. Hanna Smoleń – Terapia widzenia w rewalidacji osoby słabowidzącej, a dr Marzena Dycht wygłosiła wykład
Koncepcja wychowawcza Henryka Ruszczyca na tle uznanych
systemów pedagogicznych.
Sesję zakończyło wystąpienie Dyrektora Ośrodka, p. Elżbiety
Szczepkowskiej.

ks. Sławomir Szczepaniak

Homilia
erod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu,
z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za
żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć żony
twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go

H

ks. Sławomir Szczepaniak – Homilia

23

zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go
posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich
urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym
i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła
i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł
do dziewczęcia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa». Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?» Ta
odpowiedziała: «O głowę Jana Chrzciciela». Natychmiast weszła
z pośpiechem do króla i prosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela». A król bardzo się zasmucił, ale przez
wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł,
ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. (Mk
6, 17–29)
Zawsze z przerażeniem czytam ten fragment Ewangelii. Zastanawia mnie, jak to możliwe, by dziewczę, dziecko, mogło być
tak okrutne. Jak mogą jej przejść przez gardło słowa: „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”. Jest chyba tylko jedno wytłumaczenie: to dziecko zostało zmanipulowane przez
swoją matkę.
Natrafiamy tu na poważny problem. Matka przerzuca na córkę swoje kłopoty z prawem, kłopot z prorokiem, z otoczeniem,
przerzuca swój kłopot z tymi, którzy na nią patrzą i którzy ją oceniają. Kobieta ta, chcąc pozbyć się własnych problemów, manipuluje własnym dzieckiem tak, że nie jest ono w stanie odróżnić
dobra od zła.
Myślę, że jest to ważna myśl w odniesieniu do naszej pracy pedagogicznej. Zawsze bowiem może pojawić się w nas pokusa wzię-
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cia powierzonych nam dzieci jako zakładników naszych własnych
problemów. W dzisiejszej Ewangelii mamy taki znak ostrzegawczy.
Pamiętam, że kiedyś stanąłem w takiej sytuacji, gdy przyszedł
do mnie młody człowiek i wyznał swoje problemy. Byłem tak bardzo nastawiony na to, żeby mu pomóc, naprawdę bardzo chciałem, ale bałem się tego, co mi opowiadał. Powiedziałem mu: „Nie,
to ciebie nie dotyczy, ty nie jesteś taki”. Okazało się, że takim kategorycznym stwierdzeniem: „ciebie to nie dotyczy”, zamknąłem
mu usta. On nie mógł wypowiedzieć swoich problemów do końca. Znalazł tylko jedno słowo, które we mnie budziło przerażenie,
tylko jedno określenie siebie, żeby wyrazić swój ból, swoje problemy i trudności. Wtedy bardzo mocno doświadczyłem własnego lęku, który sprawił, że ktoś nie uzyskał należytej pomocy.
To jest pierwsza myśl, w odniesieniu do naszej pracy, naszych
zadań.
Druga, to relacja między Janem Chrzcicielem a Chrystusem.
Kiedy Jan zostaje uwięziony, wszyscy oczekują, że Jezus przyjdzie, aby go uwolnić. Chrystus jednak idzie w drugą stronę. Mało tego, w momencie, kiedy następuje ścięcie Jana Chrzciciela,
Chrystus rozsyła swoich uczniów. Co to znaczy? Jan Chrzciciel był
nauczycielem, był prorokiem, który nawoływał do nawrócenia,
głosił, że nadchodzi Ten, którego oczekiwano. Chrystus przychodzi i podejmuje jego pracę, wypełnia jego misję. Nie ma między
nimi konfliktu, jest kontynuacja, ciągłość, służą bowiem jednej
sprawie. I to jest bardzo ważne dla nas. Nawet jeśli Chrystus robi pewną aluzję, że Jan być może zbyt daleko wybiegał w przyszłość, głosząc nadejście pomsty bożej, to cały czas łączy ich jedna nić działania. To jest bardzo ważne w naszej pracy, żebyśmy
widzieli siebie nawzajem, jako tych, którzy pracują w jednym
Dziele, jako tych, którzy podejmują z zaangażowaniem i troską
nauczanie i wychowanie.

ks. Sławomir Szczepaniak – Homilia
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Trzeci ważny problem, związany z Janem, to świadomość, że
nasza misja nie jest ostateczna. Jan naucza, ale to Chrystus jest
ostatecznym spełnieniem misji Janowej.
W jaki sposób Jan naucza? Pobudzając, czasami się zdarza mu
krzyczeć, czasami wypominać, napominać i wytykać błędy. Tak,
ale po co to czyni? Po to, żeby otworzyć swoich uczniów na Chrystusa, aby mógł do nich sam osobiście przemawiać, aby mógł w ich
wnętrzu zaistnieć.
Myślę, że to jest bardzo ważne w naszej pracy. Święty Augustyn zastanawiał się, jak może przekazać wiedzę swojemu synowi. Jak dać wszystko, co sam poznał, co rozum ogarnął dzięki Bogu. Mówił: ja się posługuję gestami, słowem, językiem, symbolami, rytuałem, liturgią. Są to znaki, poprzez które przekazuję
wiedzę, lecz jeśli tylko przez nie dokonywało się nauczanie, to mój
syn będzie zawsze głupszy od mnie, bo wszystkiego i tak nie uda
mi się przekazać. Nie można zatem na tym poprzestać. Dla świętego Augustyna istnieje szansa przekazania całej wiedzy. W jaki
sposób? Otwierając ucznia na słuchanie samego Boga. Skoro moja wiedza pochodzi od Boga, to Bóg udzieli mu tej samej wiedzy,
jeśli tylko uda mi się otworzyć jego serce na działanie, na obecność Chrystusa Nauczyciela.
Bardzo wierzę w to, co mówi święty Augustyn. Bez tej myśli
nigdy nie ośmieliłbym się powiedzieć żadnego kazania.
W pracy nauczyciela też jest bardzo ważne, by mieć poczucie,
że wszystkiego nie da się przekazać, ale można otworzyć serce na
słuchanie, na nową rzeczywistość.
I czwarta sprawa, już ostatnia. Dzisiejsze czytanie z proroka
Jeremiasza mówi o powołaniu prorockim. Prorok jest wezwany
do nauczania i my tu wszyscy obecni jesteśmy prorokami. Ale na
czym polega powołanie prorockie Jeremiasza? Jest ono nieustanną walką. Nauczanie jest walką.
Niektórzy twierdzą, że nauczanie jest pewną formą przemocy wobec uczniów, którzy woleliby pozostać w łóżku. Na pewno
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walczymy z lenistwem, z zamknięciem, z niechęcią. Podejmujemy walkę z niechęcią do słuchania, z niechęcią do podejmowania wysiłku i to jest chyba jakoś dla nas jasne.
Ale my dzisiaj słyszymy coś bardzo ważnego, istotnego i to jest
warte zapamiętania: Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię
[zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą – wyrocznia Jahwe – by cię ochraniać (Jr 1, 19).
W naszej pracy, w podejmowaniu naszego powołania Bóg daje nam dzisiaj obietnicę, że będzie z nami, aby nas ochraniać
i umacniać.

s. M. Judyta Pudełko – Jezus – Wychowawca wobec niepełnosprawności
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s. M. Judyta Pudełko PDDM

Jezus – Wychowawca wobec niepełnosprawności
Wiara jako duchowy wzrok
Utrata wzroku
złowiek zawsze pragnął widzieć Boga. Wyraz „oczy”, jako narząd wzroku, często występuje w tekstach biblijnych. Ma to
miejsce zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i do zwierząt (Rdz
27, 1; Hi 21, 20). Oko zapewniało zdolność widzenia. Biorąc pod
uwagę fakt, iż hebrajski wyraz oznaczający oko, określa także „źródło czegoś”, można stwierdzić, iż symbolika oka ma też znaczenie przenośne i dotyczyć może postawy człowieka, jego zachowania (Syr 14, 10: oko złe zazdrości chleba).
Dlatego właśnie oko pojawia się niejednokrotnie w kontekście
„serca” jako centrum życia duchowego człowieka, tym samym
określając jego wewnętrzne usposobienie (Syr 17, 8: Położył oko
swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł). Poprzez
oko można dotrzeć do samego wnętrza człowieka, dlatego ludzie,

C
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którym brak właściwej predyspozycji duchowej, dzięki której mogliby rozeznać prawdę i dobro, są nazwani ślepcami (por. Iz 6, 10).
W takim ujęciu widzenie jest obrazem duchowego poznania lub
wiedzy (Prz 20, 12; 22, 12). Wzrok jest bowiem często łączony
z duchowym zrozumieniem (Ps 119, 18.37). Ludzie zwracają się
do Boga z prośbą, aby On „otworzył im oczy”, czyli dał możliwość
prawidłowego poznania (Rdz 21, 19), właściwą radę (Ps 25, 15).
Dlatego też widzenie jest symbolem ludzkiego poznania (Jr 5, 21),
któremu równocześnie towarzyszy wydanie opinii lub sądu (Prz
3, 7; Jr 7, 11). Ale nie tylko to. Człowiek pragnie „widzieć niewidzialne”, zobaczyć samego Boga.
Mamy więc widzenie, które przekracza sferę zmysłów, staje się
sprawnością duchową. Nie wiemy w jaki sposób człowiek przed
grzechem „oglądał” Boga. Ale wiemy, kiedy utracił tę zdolność?
A sam opis upadku pierwszych rodziców przestawiony w Rdz 3
posiada subtelne aluzje do widzenia.
„Wąż” nie jest zwykłym zwierzęciem; jest to pseudonim bardzo zręcznej istoty, wrogiej – jak to wynika z dalszych wierszy –
zarówno człowiekowi, jak i Bogu. Jednak dopiero najmłodsza
Księga ST, Księga Mądrości, identyfikuje węża z raju z szatanem
(2, 24); to samo potwierdza Nowy Testament (J 8, 44; 1 J 3, 8; Ap
12, 9; 20, 2). Wąż – symbol potęgi (dobrej lub złej: por. mitrę faraona, węża miedzianego Lb 21, 9), wciąga kobietę w niebezpieczną dyskusję nad zakazem Bożym. Nie jest to oczywiście nic innego, jak pełna dramatyzmu walka myśli, wspaniałe odmalowanie
narastającej pokusy i jej zwycięstwa w sercu kobiety. Dlaczego pokusa atakuje najpierw kobietę? W czasach, gdy powstawał ten biblijny opis, kobiety były w całkowitej zależności od swoich mężów. Jeśliby Adam zgodził się na propozycję węża, Ewa musiałby być mu posłuszna. Kobieta okazuje się być zupełnie wolną
w swoim wyborze, niezależną od decyzji męża.
Każda pokusa to jad, który zatruwa zaufanie do Boga. W słowach węża Bóg jawi się jako wróg, zagrożenie, ktoś, kto zazdro-
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śnie strzeże ukrytego skarbu. Jeśli sprzeciwicie się Bogu, to, mówi wąż otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro
i zło (Rdz 3, 5). Ta pokusa polega na tym, aby być jak Bóg. By tak
jak On stanowić o dobru i złu. W pokusie zło staje się dobre, atrakcyjne, pociągające. Dlatego pojawiają się emocje, skłania się wola. Człowiek okazuje nieposłuszeństwo swemu Stwórcy. I „otwierają się im oczy”. Ale nie na świat wyższej wiedzy, lecz na świadomość co właśnie utracili. W hebrajskim oryginale występuje
znamienna gra słów: arum = chytry (mądry – wąż), erom = nagi.
Grzech rodzi utratę godności, przynagla do ukrycia się przed
Bogiem. Człowiek zaczyna bać się Boga, wstydzić samego siebie.
Zaczyna podejrzewać bliźniego. Adam oskarża Ewę. Jest to właśnie utrata prawdziwego duchowego spojrzenia, widzenia.
Człowiek utracił więc swój duchowy wzrok… Jak może go odzyskać?
1. Do kogo został posłany Jezus?
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień
szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do
nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». (Łk 4,
16–21)
Po chrzcie Duch prowadzi Jezusa na pustynię. Gdy tam zwycięża pokusy powraca do Galilei, aby rozpocząć misję głoszenia
i nauczania. Jezus przybywa do swego rodzinnego Nazaretu (por.
Mk 6, 1–6; Mt 13, 53–58). Tam był znany, wzrastał, dojrzewał.
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I tak, jak to miało miejsce wcześniej, udał się na modlitwę szabatową w synagodze. Szabat był to czas przeznaczony na wielbienie
Boga i odpoczynek. To był święty czas spotkania stworzenia ze
swoim Stwórcą. Żydzi częściowo celebrowali szabat w synagodze,
we wspólnocie, częściowo w rodzinie. Odmawiano modlitwy (np.
Szema Izrael, Amidah), odczytywano Torę i Proroków, po czym
następował komentarz. Czasami przełożony synagogi wyznaczał
lektorów do czytania. Komentowali ci, którzy czuli się na siłach
(por. Dz 13, 15). Jezus sam zgłasza się do czytania i komentowania. Ma to być lektura proroków, teraz Izajasza. Ewangelista Łukasz cytuje dwa fragmenty Izajasza: 61, 1–2 oraz 58, 6.
Jest to możliwe, że Jezus mając rozwinięty zwój, potrafił ogarnąć wzrokiem oba fragmenty i wydobyć to, co najpełniej wyraża Jego posłannictwo. Co oznaczają te teksty? Co z nich wynika
w odniesieniu do Jezusa i Jego misji?
Jezus został namaszczony Duchem Świętym, do spełnienia
konkretnej misji. Potwierdza to wypowiedź Piotra o Jezusie zawarta w Dz 10, 38: „Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą”.
Tekst Izajasza natomiast odnosił się do tajemniczego proroka, który miał ogłosić wyzwolenie, zbawienie, ratunek. Pierwotnie odnosi się to do czasów powrotu z wygnania babilońskiego. Późniejsze interpretacje znalezione w Qumran rozwinęły ten tekst, tworząc „Apokalipsę Mesjańską” i odnosząc zapowiedź Izajasza do
przyszłego Mesjasza. Co oznacza namaszczenie? W Biblii pojawia się przy wprowadzeniu w czynności kapłańskie (Wj 29, 7; Kpł
8, 12; 16, 32), czy przy nadaniu godności królewskiej (1 Sm 9, 16;
10, 1; 15, 1.17; 16, 3.12). Rzadziej mówi się o namaszczeniu proroka (np. 1 Krl 19, 16). Co wynikało z namaszczenia? Uświęcenie, obecność Ducha i mocy Bożej, wyłączenie spośród ludu, przeznaczenie do zadań, nietykalność, dar prorokowania. Na Jezusa
Duch uroczyście zstąpił podczas chrztu w Jordanie (Łk 3, 22), objawiając autoryzację Jego misji. Jezus chce powiedzieć, iż Jego misja, działalność jest dziełem Boga, jest prowadzona przez Ducha
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Świętego. Ale nie tylko to. Patrząc z punktu widzenia wspólnoty
chrześcijańskiej, oznacza to ciągłą aktualizację dzieła Jezusa.
Namaszczenie Duchem Świętym ma cel. Jezus zwraca się do
ubogich z dobrą nowiną, ewangelizuje ich. Dla ubogich, w różnych wymiarach, większość nowin, tych pochodzących od
władz, z Imperium, była zła. Jednak biblijny ubogi to nie tylko ten,
który ma braki, niezaspokojone potrzeby. To ktoś, kto potrafi zaufać Bogu. Jezus chce przynieść dobrą nowinę o darmowej, bezwarunkowej miłości Boga. Bóg bierze w obronę ubogich. To jest
dobra nowina. Nie są już pozostawieni sami sobie. W Ewangelii
Łukasza szczególne figury określone jako ubodzy, to żebrak Łazarz (16, 20.22) oraz uboga wdowa (21, 3).
Kolejna grupa, do której Jezus jest posłany to więźniowie. Zakuci w kajdany, wygnańcy, zniewoleni. Bóg Izraela objawia się jako wyzwoliciel podczas uciemiężenia Hebrajczyków w Egipcie.
Nie chodzi jednak jedynie o wyzwolenie zewnętrzne. Jezus przychodzi, aby uwolnić z kajdan grzechu, zła i szatana.
Jezus ma przynieść wzrok niewidomym, ale chodzi tu nie tylko o cielesne oczy. Mistrz z Nazaretu uzdrawiał niewidomych (np.
Łk 7, 21–22; 18, 35–43; J 9). Ale chodzi tu przede wszystkim
o światło duchowe, wzrok wiary. Jezus przynosi poznanie rzeczywistości nadprzyrodzonych (Łk 1, 78–79; 2, 32; 10, 23–24).
Kolejne słowa odnoszą się do uciśnionych (por. Iz 58, 6). Łączy się to z wcześniej wymienianymi więźniami. Kto to jest ten
„uciśniony”? Użyty tu imiesłów pochodzi od czasownika (nie występuje w NT), który oznacza „połamać na kawałki, zniszczyć, poszarpać, strzaskać, obalić, osłabić, ugiąć”. Wszystko użyte dla opisania stanu człowieka. I z tego wszystkiego człowiek zostaje uwolniony.
Jezus ogłasza rok łaski. Jest to nawiązanie do roku jubileuszowego, który przypadał co 50 lat. Wtedy wyzwalano mieszkańców
i wracano do utraconej własności (Kpł 25, 8–19). Co miało oznaczać to prawo? Czy tylko kwestie ekonomiczne i troska, aby nie
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utracić dziedzictwa, wchodzą tu w grę? Otóż sens był taki: Ani
człowiek, ani ziemia nie mogą być sprzedane na zawsze – gdyż należą ostatecznie do Boga. Bóg wyprowadził Izraela z domu niewoli, czyniąc go wolnym i to Bóg dał ludowi ziemię. Niektórzy sądzą, iż ten nakaz Prawa pozostał tylko teorią i dlatego dopiero
przyjście Mesjasza miało go wprowadzić w czyn. Jezus we wcześniejszych słowach daje do zrozumienia czym jest ten czas łaski
– to zbawienie.
Co ciekawe w Łk 7, 20–22 pojawia się konkretna realizacja
tych czynów, co ma być widocznym znakiem tożsamości mesjańskiej Jezusa:
Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać?» W tym właśnie czasie wielu
uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
Jezus zakończył lekturę, oddał zwój i usiadł. Jezus zajmuje postawę nauczyciela, mistrza, który zaraz będzie nauczał z autorytetem i mocą. Jego obecność, postawa, głos musiały wywrzeć mocne wrażenie na uczestnikach tej liturgii. „Oczy wszystkich były
w Nim utkwione”: intensywnie wpatrywali się, przyglądali się
z uwagą i oczekiwaniem, co będzie, co powie. Z dalszych wersetów tego tekstu można się dowiedzieć, iż mieszkańcy Nazaretu już
słyszeli o rozpoczętej, niezwykłej działalności Jezusa, o Jego znakach i cudach. Teraz więc czekają z napięciem. Jakby chcieli zobaczyć więcej, niż widzą ich oczy. Rozpoczyna się homilia Jezusa. Ewangelista wprowadza, zwracając uwagę na rozpoczęcie mowy Jezusa. Tak, jakby to w tym momencie rozpoczynała się
publiczna działalność Jezusa, a przynajmniej Jego najważniejsze
expose. Dobra Nowina, którą Jezus przynosi od Ojca została
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streszczona w tym jednym zdaniu: „Dziś zostało wypełnione to
Pismo w waszych uszach”.
Słowo „dziś” przywołuje radosny okrzyk aniołów ogłaszających narodziny Zbawiciela („dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel…”), Zacheusz otwiera się na nowe życie („dziś muszę się zatrzymać w twoim domu… dziś zbawienie stało się udziałem tego domu…”), dobry Łotr zostaje zbawiony („dziś ze Mną
będziesz w raju”). Bóg ciągle wkracza w nasze „dziś”, przychodzi
do nas, znajduje nas, wydobywa nas z grzechu i śmierci. Ciągle
aktualny, ciągle bliski. Nasze zbawienie wciąż się dokonuje…
W jaki sposób?
Jezus nie komentuje tekstu Izajasza, nie wyjaśnia go. Ten tekst
się wypełnia, a raczej mocą Ducha zostaje zrealizowany w Jezusie. Pojawił się Ten, który właśnie po to przyszedł, realizuje prorockie i mesjańskie czyny. To aktualizacja. Wtedy, gdy Jezus zaczyna głosić, uzdrawiać, podnosić człowieka z grzechu, Bóg wypełnia to, co zapowiadał przez Izajasza.
Wypełnienie się Pisma prowadzi do tajemnicy paschalnej Jezusa. W tym zbawczym dziele realizuje się cały zamysł miłości Ojca. Uczniowie, tak jak teraz mieszkańcy Nazaretu nie mogli tego
pojąć. Kwestia wypełnienia się Pisma w Jezusie powraca po zmartwychwstaniu. Podczas wędrówki do Emaus Jezus wyjaśnia dwóm
uczniom Pismo w odniesieniu do swojej Osoby (Łk 24, 27.23:
„I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. (…)
I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»”. Jezus uzdalnia też do rozumienia Pisma swoich apostołów (Łk 24, 45): „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma”.
Słowo nie jest rzeczywistością martwą, jest żywe. A jego moc
objawia się w kontakcie z człowiekiem. Ono ma docierać przez
ucho do serca. Tam ma mieszkać, zapuszczać korzenie, uzdrawiać
i przemieniać. Słowo ma moc zbawczego działania w człowieku,
należy jednak otworzyć się na nie, przyjąć je.
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2. „Co chcesz, abym ci uczynił?” Otwarcie oczu?
Otwarcie serca?
Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza,
siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął
wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu
Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci
uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast
przejrzał i szedł za Nim drogą. (Mk 10, 46–52)
Jezus zmierza do Jeruzalem, po trzeciej zapowiedzi męki jest
już blisko, ponad 30 kilometrów dzieli Go od świętego miasta
i ostatecznego wypełnienia. W Jerycho Jezus nawiedził dom Zacheusza, o czym informuje nas Łukasz (Łk 19, 1–10). Wychodzi
z Jerycha, starożytnego miasta na pustyni. Jezusowi towarzyszy
spory tłum. Przy drodze siedzi żebrak, który jest niewidomy.
Ewangelista nie mówi nam, jak długo trwa jego sytuacja, ani też
dlaczego zaniewidział. Marek jako jedyny podaje jego imię i imię
jego ojca, które z niego wynika: Bartymeusz, to syn Tymeusza. Tymeusz wiąże się z greckim czasownikiem timáō, który oznacza
„czczź, ceniź, szanujź”.
Musiał siedzieć tam już dłuższy czas, na co wskazuje użyta forma imperfectum, czasu oznaczającego ciągłość, długotrwałość
czynności. Był on zdany na łaskę przechodzących, szczególnie pielgrzymów, którzy szli do Jerozolimy. Łukasz zaznacza, że niewidomy słysząc przechodzący tłum dowiadywał się co się dzieje (Łk
18, 36). Wtedy powiedziano mu, że to Jezus z Nazaretu przecho-
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dzi. Nie wiemy co ślepiec słyszał na temat Jezusa, ale musiał już
coś wiedzieć, skoro w tym momencie przestaje troszczyć się o żebranie pieniędzy od tłumu, a zaczyna krzyczeć.
Jego słowa brzmią: „Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade
mną”. Bartymeusz tymi słowami wyznaje mesjańską godność Jezusa. Syn Dawida to król, który ocala, działa w imieniu samego
Boga, Jego pomazaniec. Imię Jezus to tożsamość i misja – Bóg,
który zbawia. Bartymeusz potrzebuje Jezusa, dlatego błaga o zmiłowanie. Wyrażenie „zmiłuj się nade mną” (eléēsón me) zostaje użyte w różnych kontekstach błagania człowieka zanoszonego
przed Bogiem (zob. Ps 6, 3; 31, 10–11; 41, 5; 56, 2; Iz 33, 2).
W sytuacji jakiejkolwiek udręki człowiek mógł wołać do Boga. Do takiego wołania konieczna była wiara i przekonanie, że tylko Bóg może okazać się ratunkiem. To odniesienie do Boga zostało przez Bartymeusza zastosowane do Jezusa. A zatem Bartymeusz nie tylko wyznaje Jezusa jako Mesjasza, ale przyzywa Go
jako samego Boga. Początkowo jego wołanie nie zyskuje odpowiedzi. Pojawiają się tylko zniecierpliwione głosy, które zmuszały go
do zamilknięcia. Marek podkreśla, że ta sytuacja jedynie wzmogła jego wołanie.
Wtedy Jezus zatrzymuje się i nakazuje go zawołać. Jest to ważne. Czasami człowiek nie jest w stanie sam zbliżyć się do Jezusa,
potrzebuje pomocy innych. To ukazuje nam jakąś ogromną przepaść, która istnieje między niewidomym a Jezusem. Pośrednicy
przekazują mu wiadomość o tym, że Pan go woła. Wołanie Jezusa, to wołanie dobrego Pasterza: „Temu otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je” (J 10, 3). Pojawiają się też słowa otuchy: „Odwagi, bądź dobrej myśli”. Są to ważne słowa wsparcia wobec człowieka, który
wszystko oddał w ręce Pana.
Ale posłańcy dają mu też konkretną wskazówkę: „wstań”. Dla
pierwszych chrześcijan jest to bardzo ważne słowo. Jest to zmiana stanu życia, przejście ze śmierci do życia. Podniesienie się ze
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swojej wcześniejszej rzeczywistości. Tu objawia się niezwykły dynamizm Bartymeusza. Zrzuca z siebie płaszcz, który był jedynym
trwałym zabezpieczeniem ubogiego, chronił go przed zimnem
w nocy. Prawo nakazywało oddawać ubogim płaszcze dane w zastaw (Pwt 24, 12–13). Bartymeusz pozbawia się wszystkiego, aby
spotkać Tego, który jest Wszystkim. Zrywa się w podskoku i przychodzi do Jezusa, pomimo swej ułomności znajduje w sobie siły, aby zbliżyć się, moc miłości Jezusa przyciąga go.
Jezus zadaje mu pytanie: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Jezus wie, ale chce, aby Bartymeusz wypowiedział swe pragnienie,
aby sam je przed sobą usłyszał. Warto dłużej zatrzymać się na tym
pytaniu. Czego pragniemy od Jezusa, co jest dla nas najważniejsze? Bartymeusz odpowiada bez wahania: „Rabbuni, abym przejrzał”.
Niewidomy chce odzyskać utracony wzrok. Ale użyte tu słowo anablépō oznacza też patrzeć w górę, ku niebu. W Ewangelii
Marka pojawia się ono między innymi w scenie rozmnożenia chleba. Jezus patrzy w górę, ku niebu, przyzywa Bożego błogosławieństwa nad chlebami (Mk 6, 41). Podobnie, gdy uzdrawiał głuchoniemego westchnął i spojrzał w niebo (Mk 7, 34). A zatem można tu widzieć ukryty sens. Niewidomy pragnie widzieć, ale nie
tylko świat zewnętrzny. On pragnie również duchowego spojrzenia na rzeczywistość. Chce widzieć świat „patrząc w górę”,
z Bożej perspektywy. Nie chce tkwić w pasywnym żebractwie.
I tak się dzieje. Jezus wysłuchuje Bartymeusza w obu wymiarach. „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. To wezwanie do dynamizmu nowego życia. Wiara, która objawiła się w wytrwałym krzyku, stała się przyczyną jego uzdrowienia i ocalenia. Ocalenie
Bartymeusza wyraziło się nie tylko w tym, że zaczął widzieć.
Otwarte zostały także oczy jego duszy i zaczął iść za Jezusem, naśladować Go, stał się Jego uczniem. Ta wędrówka doprowadziła
go do Jerozolimy, w ten sposób stał się świadkiem odkupienia
ludzkości.
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Czego uczy nas dziś Bartymeusz? Każdemu człowiekowi grozi duchowe zaniewidzenie. Taka ślepota, która sadza człowieka
przy drodze, sprawia, że staje się pasywny i oczekuje wszystkiego od innych. Święty Augustyn tak mówi: „Nieszczęsna beznadzieja upadłej ludzkości ujawnia się symbolicznie w ślepym Bartymeuszu. Pójść za Nim oznacza wziąć Jego za wzór, karmić się Jego
łaską i pozwolić Mu być okupem za nasze grzechy”. Jedynie wytrwałe wołanie wiary może sprawić, że Jezus przywraca duchowe spojrzenie, widzenie, które staje się dynamicznym naśladowaniem Pana, kroczeniem za Nim.
* * *
Największą chorobą człowieka jest jego grzech. Jest to ciemność, która zniekształca obraz Boga, siebie, innych i świata. Jezus
przybywa, aby tę chorobę uleczyć. Uzdrowienie ciała wskazywało na wielki szacunek Jezusa do cielesnego wymiaru życia ludzkiego, jednak Jezus go nie absolutyzuje. Jezus wychowuje człowieka do poznania tego, co jest prawdziwą wartością: życie łaski. Jego Słowo sprawia, iż przyjęcie tego daru jest dla nas wciąż
aktualne. Jezus oczekuje naszej wiary i czynów z niej wynikających. Będzie to pomoc i służba drugiemu człowiekowi. Zarówno w wymiarze ludzkim, jak i duchowym…
S. dr Jolanta Judyta Pudełko PDDM – ur. w 1974 roku w Krakowie, przynależy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006). W latach 2007–
2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie, gdzie
uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Autorka książki: Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr. 6, 16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa
(RSB 28, Warszawa 2007) oraz kilkunastu artykułów o charakterze naukowym
i popularnym. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW). Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.
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ks. Sławomir Szczepaniak

Chrześcijanin wobec wyzwań współczesnego świata
ostawiłem sobie ambitne pytanie, a mianowicie: co my, chrześcijanie, środowisko Lasek, możemy dzisiaj zaofiarować światu i w jaki sposób możemy w tym świecie być obecni.
Większość filozofów zgadza się z tezą, że żyjemy w czasach,
które można nazywać czasami schyłku nowożytności. Jak je scharakteryzować?
Po pierwsze przez przejście od wspólnoty do indywidualizmu.
Z tym związany jest problem wolności i tożsamości.
Po drugie przez przejście od mądrości do uczuciowości i zredukowanie mądrości do myślenia instrumentalnego.
Po trzecie przez przejście od działania do produkcji. Ogromny rozwój techniki, która nie posiada odniesień do dobra i zła, może stać się poważnym problemem dla człowieka.
Po czwarte przez przejście od instytucji do arbitralnego wyboru celów. Tutaj naczelnym zagadnieniem dla mnie jest rozpad
instytucji i zanik wartości. Do tej pory instytucje przekazywały
pewne wartości, dzisiaj ten model upadł.

P
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Wreszcie ostatnim rysem charakteryzującym czasy współczesne, to przejście od religii do medialnej kreacji. To znaczy, kiedyś
religia tworzyła system znaków, dzięki któremu można było interpretować świat. Dzisiaj ten świat jest interpretowany przez kapliczki, które nie są związane z wieżami kościelnymi tylko z antenami telewizyjnymi czy radiowymi.
Lista oczywiście nie jest zamknięta.
Pierwszy rys, przejście od wspólnoty do indywidualizmu,
opiszę w oparciu o trzy obrazy, przedstawiające grupę trzech
osób. W obrazie Jean-Baptiste’a Regnaut widać kobiety obfitujące w ciało, ściśle związane ze sobą, jakoby trwały w nieustannym
tańcu. Ukazują wspólnotę cnót: prawdy, dobra i piękna. Poniżej
stoją trzy zakonnice, w bliskości siebie z zachwytem oglądają Gracje.

Jean-Baptiste Regnault,
Trzy gracje – 1793
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Drugie dzieło, rzeźba Auguste’a Rodina, ukazuje strącenie
trzech cieni do piekieł. W tych postaciach widać rozpacz, napięcie każdego mięśnia i bezmiar wewnętrznego przeżycia. Każda
z osób uzewnętrznia swój stan, z oblicza możemy wyczytać, co się
dzieje w środku, jednak łączność pomiędzy postaciami znika,
wspólnota się rozpada.

Auguste Rodin, Trois ombres La Porte de l’Enfer
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Rzeźba Alberta Giacomettiego przedstawia trzy postacie, które nie mają w ogóle ciała, są jakby wygięte z drutu, puste sylwetki, jakby nie było w ich życiu żadnej treści. Nie ma też żadnego
związku pomiędzy nimi. Każdy kroczy w pustce. Jest to pełen rozpaczy krzyk w pustkę samotnego i niewidocznego człowieka.

Alberto Giacometti, Grupa trzech mężczyzn
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Współczesny człowiek znajduje się w sytuacji całkowitego osamotnienia. W starożytności wszyscy trwali w jedności dobra,
prawdy i piękna, wzajemnie się uzupełnili, umacniali, chociaż każdy był inny. Model ten był oparty na przekonaniu, że wspólnota
musi być jednym ciałem, całością. Dlaczego to jest takie ważne?
Bo jak ciało broni się przed światem zewnętrznym, zarazkami,
chorobami itd., tak samo wspólnota jako całość powinna być miejscem porozumienia i bronić się przed światem barbarzyńskim.
Światem nieobliczalnym, gdyż nie ma możliwości wymiany argumentów, dyskusji, gdzie jest tylko jedna prawda i jedna osoba, która decyduje, narzuca swoją wolę. Świat starożytny, jako kosmos,
jest światem doskonałej harmonii.
Jakie wartości są obecne w tym świecie? Podstawową wartością jest aidos – słowo greckie, które oznacza ujrzeć siebie w oczach
drugiego. Tłumaczy się je poprzez dwa rzeczowniki: honor – to,
na co mnie stać, do czego jestem wezwany, czego ode mnie oczekują inni lub wstydliwość – nie wszystko mi wolno, nie na wszystko mogę sobie pozwolić. Aidos zagrzewało do walki. W Iliadzie
czytamy, jak dowódca wojskowy krzyczał: odwagi, nabierzcie honoru, macie się okazać ludźmi honoru, możecie polec, ale nie możecie wrócić do waszych rodzin, matek, dzieci z piętnem klęski.
Aidos było również nakazem gościnności w stosunku do tych, którzy tworzą to samo ciało społeczne.
Świat starożytny zna jeszcze jedną wartość dike, czyli sprawiedliwość. Każdy człowiek, niezależnie od wykształcenia i życiowych
doświadczeń jest w stanie wyrazić skargę: „to jest niesprawiedliwe”. Nie trzeba się tego uczyć.
Te dwie cnoty stanowią fundament wspólnoty. Kto mówi dike mówi również izonomia, to znaczy równość wobec prawa.
Wszyscy musimy być równo traktowani wobec prawa. Ale warunkiem zrealizowania tych dwóch cnót jest izegoria, czyli równość
w mowie. To znaczy, że wszyscy tworzący wspólnotę mają takie
samo prawo do wypowiedzenia się, do zabrania głosu. A kto mó-
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wi izegoria, mówi też parrhesia, czyli ze śmiałością zabiera głos
i przemawia, ufny, że służy to dobru wszystkich.
Model współczesny jest całkowicie inny. W jgo zrozumieniu
pomoże nam Giovanni Pico della Mirandola – badacz kabały i Pisma Świętego. Analizując sześć dni stworzenia, powiedział, że Bóg
w szóstym dniu nie miał już odpowiedniej idei dla człowieka. Każde stworzenie zostało zatem przez Boga określona w swojej formie i zdeterminowane tak, że nie może być inaczej. Człowiek zaś
nie posiada jakiejś określonej formy i w tym tkwi jego wielkość
i przeogromna godność. Umieszczony został pośrodku stworzenia, aby spoglądając na byty anielskie i bestie sam mógł dokonać
wyboru i kształtować siebie według własnego projektu. Sami mamy wybierać, sami mamy siebie tworzyć i tu zaczyna się indywidualizm.
Alexis de Toqueville mówi, że indywidualizm to „…uczucie
spokojne i umiarkowane, które sprawia, że każdy obywatel izoluje się od zbiorowości i trzyma się na uboczu wraz ze swą rodziną i przyjaciółmi. Stwarzając sobie w ten sposób na własny użytek swoje własne społeczeństwo, pozostawia wielkie społeczeństwo swoim własnych losom. Jednostki odosobnione w wąskim
spektrum własnej prywatności w wyniku rozwoju takiego modelu społecznego postępowania, mogą w pewnym momencie przestać dostrzegać innych współobywateli, żyjących obok ociera się
o nich, ale tego nie czuje. Jednostka, w poczuciu osamotnienia,
w ostateczności zatraca wolną wolę ludzką”. W rezultacie w jego
ocenie indywidualizm jest pewną formą.tyranii małych, pospolitych przyjemności i wzruszeń.
Jak można scharakteryzować jeszcze indywidualizm?
• Po pierwsze przez odrzucenie tezy, że życie we wspólnocie
jest warunkiem życia prawdziwie ludzkiego. Indywidualizm głosi, że życie społeczne jest przypadkowe, drugi człowiek służy jedynie realizacji celów jednostkowych. Naczelnym hasłem jest
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przekonanie, że nikt nie może lepiej wiedzieć, co jest dla mnie
dobre, niż ja sam, żaden kościół, żaden ksiądz, tylko ja!
• Po drugie indywidualizm wyznaje całkowity prymat teraźniejszości. Co było już nie istnieje, co będzie – nie obchodzi mnie.
Ważne jest tylko teraz, a zatem nic nikomu nie jestem dłużny.
Jeżeli będę myślał o przeszłości, to będę musiał zrobić to czy tamto. Jeśli o przyszłości, to będę związany jakimś planem obietnicą, a ja muszę pozostać całkowicie wolny, by realizować siebie.
• Po trzecie w przypadku indywidualizmu następuje zawężenie horyzontów życia. Przestajemy myśleć o wielkich historycznych wyzwaniach, projektach, mamy własne codzienne przyjemności – każdy ma swoje osobiste zasady. Następuje zanik postaw
heroicznych, poświęcenia się dla innych. Nie ma już wielkich
wzorców do naśladowania, każdy ma swoje grzeszki, nie ma świętości, każdemu można przyczepić łatkę.
• Ostatnim elementem mojej charakterystyki indywidualizmu
jest lęk i samotność. To największy problem współczesnego świata. Tak naprawdę lęk wynika z samotności bez Boga, izolacji od
drugiego człowieka, trwaniu w jakimś zamknięciu. Brak odniesienia do sfery duchowej, sprawia, że nie wiadomo, komu wierzyć. Taki stan prowadzi do nerwic, według psychoanalizy jest źródłem wielu chorób.
Z postawą indywidualizmu jest związany problem wolności.
Zauważmy, że indywidualizm zawsze charakteryzuje wolność
w sposób negatywny. Mówi się: nie będę nikomu służył, nic nikomu nie jestem dłużny, nie mam zamiaru żyć tak jak on.
Rzeczywiście, wolność jest zdolnością do powiedzenia „nie”.
Ukazuje się to już w biblijnym opisie grzechu i nauczaniu świętego Pawła, który mówi, że najpierw musi się ukazać człowiek psychiczny, aby mógł się ukazać człowiek duchowy. To znaczy, gdzieś
na początku jest upadek, pojawia się element powiedzenia „nie”.
Ale wolność jest również możliwością powiedzenia „nie” własnej
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naturze (zmęczeniu czy senności). Kiedy powiedzieć „nie” swojej naturze? W którym momencie zaczyna działać wolność? Wolność to pewna niezależność od tego, co konieczne, co determinuje, przymusza, to wyjście z mocy prawa natury, świadomość, że
nie muszę czegoś robić. A jednocześnie wolność ma drugi element: umiejętność powiedzenia „tak”. To znaczy, że jesteśmy autonomiczni, stajemy się wolni, gdy potrafimy określić, kim jesteśmy – ja wiem, kim jestem.
Wolność oznacza wyjście ze sfery natury w kulturę, wejście
w sferę ducha, przyjęcie innego sposobu życia. Święty Paweł mówił o przejściu od człowieka psychicznego do duchowego. Dla nas
to będzie droga, wychodzenie ku wolności, a prawdziwym głosicielem wolności jest Chrystus.
Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski od Pana.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». (Łk 4, 18–21)
W tym fragmencie Pisma św. słowo „wolność” pojawia się nieustannie. Jej synonimem jest obwołanie roku łaski od Pana, czyli uwolnienie od wszystkiego, co było zobowiązaniem i rozpoczęcie nowego życia. Na czym jeszcze polega wolność? Św. Paweł mówi: „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży są
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się
znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za
synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»” (Rz 8, 14–15).
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Synostwo Boże jest znakiem wolności. Posiadam dziedzictwo, to
znaczy wiem, kim jestem, do czego jestem wezwany, a więc działam, nie dlatego, bo mi każą, nie dlatego, że oczekuję wyłącznie
nagrody, ale dlatego, że wszystko do mnie należy. Jeżeli mam taką postawę, to zrozumiały staje się dla mnie ewangeliczny paradoks: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24).
Tylko człowiek wolny może uczynić swoje życie darem dla…
Wolność to takie posiadanie siebie, że siebie uczynić darem
dla innych. Posiadamy siebie na tyle, na ile wiemy kim jesteśmy
i do czego jesteśmy przeznaczeni. Wtedy z całą swobodą, bez bólu, płaczu, narzekania stać się darem dla drugiego człowieka. To
jest program wolności. Realizując go, ukazujemy, że pomimo sytuacji niepełnosprawności, w jakiej się znajdujemy, pomimo naszych braków, możemy być ludźmi wolnymi.
Drugim rysem charakteryzującym sytuację współczesnego
człowieka jest instrumentalizacja rozumu.

Instrumentalizacja rozumu

Człowieka stanowi zarówno rozum jak i uczucia. Arystoteles
nie waha się powiedzieć, że człowiek to pragnienie oświecone logosem lub logos pragnący. Człowiek jest więc projektem.
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Kiedyś cała godność człowieka polegała na tym, że wszystkie
władze człowieka były podporządkowane rozumowi. Enkreteia,
czyli panowanie nad sobą było warunkiem życia prawdziwie ludzkiego. Człowiek miał opanować swoje uczucia, nawyki, refleksje,
różnego typu reakcje zmysłowe. Był to przejaw racjonalizmu, czyli postawy polegającej na dochodzeniu do prawdy, chęci zrozumienia świata i odczytania jego sensu, odnalezienia niezawodnych
zasad funkcjonowania tego świata.
Oczywiście postawą racjonalności jest założenie, że świat może być ujęty przez rozum, że jest dany nam w poznaniu i że jesteśmy zdolni do uchwycenia ogólnych praw nim rządzących. Tak
rozumiana racjonalność stale musi być potwierdzona poprzez fakty, musi się odnosić do faktów.
Koncepcja ta uległa załamaniu, kiedy to po skonstruowaniu
przez Hegla świetnie funkcjonującego systemu intelektualnego
ktoś powiedział, że astronomowie odkryli nowe planetoidy, które nie są uwzględnione w jego systemie przyrodniczym świata. Hegel miał wtedy powiedzieć: „skoro fakty przeczą mojej teorii, tym
gorzej dla faktów”. Chyba i dzisiaj nie brakuje takich, którzy wyznają podobne przekonanie.
Człowiek współczesny nie tyle chce rozumieć, jak powinno
być, co raczej działać według własnych wzorców. Potrzebuje jedynie, by rozum usprawiedliwił owe wzorce, pragnienia, postawy. Ucieka się zatem do racjonalizacji. W psychoanalizie racjonalizacja jest jednym z mechanizmów obronnych, służącym
usprawiedliwieniu swoich decyzji i postaw na zasadzie: „Co mi to
da?”, „Jakie będą korzyści?” Na przykład, jeśli ojciec używa przemocy w stosunku do syna to najczęściej mówi, że: „Ja to robię dla
jego dobra, żeby wyrósł na porządnego człowieka”. Racjonalizacja nie odnosi się do wartości, jest nieetyczna. Rozum chce wszystko ogarnąć, wytłumaczyć, zracjonalizować po to, żeby stało się to
możliwe do przyjęcia dla mnie i być może dla innych. Nie ma to
nic wspólnego ani z zasadami logicznego myślenia, ani z moral-
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nością. Jak człowiek wierzący powinien odnieść się do takiej postawy?
Człowiek wiary, odnosi się do rzeczywistości z otwartością i ufnością. Żeby opowiedzieć jakąś historię trzeba wielu słów, żeby
coś zrozumieć, potrzebna jest narracja. Wzrok daje nam możliwość natychmiastowego widzenia tego, co było, co będzie i tego
gdzie mam iść. Podobnie jak wzrok, wiary jest ujęciem całościowym.
Wiara to nie tylko zaufanie, to również pewien rodzaj racjonalności, a zatem pewien sposób poznania świata. Wmówiono
nam, że z jednej strony jest nauka, a z drugiej strony wiara. Że wiara jest nieracjonalna, a nauka racjonalna. Jednak na początku
chrześcijaństwa chrześcijan nazywano filozofami. Dlaczego? Bo
filozof to ten, który miłuje mądrość, czyli logos – słowo. Miłować
Chrystusa, wcielone Słowo, to miłować odwieczną Mądrość Boga. Nie możemy zatem przyjmować postawy irracjonalnej.
Racjonalność stosowana w naukach jest zawsze racjonalnością obiektywizującą. Co to oznacza? Gdy bierzemy coś i rzucamy przed siebie, jest dystans między mną a przedmiotem. Nauka
nie poznaje tego wszystkiego, co jest dane w doświadczeniu bezpośrednim, domaga się dystansu. Nawet psychologowie muszą
rzucić wszystko przed siebie. Czyli gniew, który ja odczuwam, nie
jest tym samym gniewam, który poznają psychologowie, bo jest
już zobiektywizowany i w jakiś sposób określony. Nauka pomija całą sferę doświadczeń bezpośrednich, które możemy poznać
tylko poprzez wiarę i poprzez miłość, takich jak ból, przyjemność,
głód, pragnienie, senność, zmęczenie, nienawiść, radość, uniesienie, śmierć, fenomen cielesności i erotyczności. Wszystko, co jest
treścią naszego życia, znajduje się poza ujęciem naukowym. Dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ fundamentem Dzieła, które realizujemy jest wiara. Ona pozwala nam na całościowe widzenie i kształtowanie postaw młodego człowieka od jego sprawności motorycznej poczynając, przez kształtowanie jego autonomii,

ks. Sławomir Szczepaniak – Chrześcijanin...

49

poznanie własnej wartości, umiejętności wielozmysłowego poznawania świata aż po pełną integrację w życie społeczne.
Dziś żyjemy w świecie techniki, wszystko jest ujęte w system,
w którym osoba ludzka nie jest traktowana jako podmiot lecz
przedmiot. Wszystkie działania jakie umożliwia technika, typu:
sztuczna prokreacja, antykoncepcja, problem małżeństw homoseksualnych, reanimacja wcześniaków, podtrzymywanie życia za
wszelką cenę, co nazywa się często uporczywą terapią, a co jest daremnym działaniem pozbawionym swego celu medycznego, skłaniają do postawienia pytania: kiedy działanie techniczne jest
wsparciem natury, a kiedy zastępuje ono naturę. Bóg mówi, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Jest to podstawowe powołanie człowieka. Musimy jednak zapytać, jaką rolę ma pełnić technika w naszym życiu? Czy technika ma zastępować naturę czy ją
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wspierać. Wydaje się, że do czasów współczesnych technika wspomagała naturę, dziś chce ją zastąpić.
Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas pracujących w Laskach.
Powinniśmy mieć świadomość, że cały sprzęt i wszystko, czym
dysponujemy, nie może przesłonić nam celu, jakim jest rozwój naszych wychowanków. Technika ma wspomagać, a nie zastępować.
Wszystko zależy od tego, jak zostanie użyta.
Gdy młody człowiek pyta Jezusa: „Nauczycielu dobry, co mam
czynić(…)?” Pyta, o to, co ma zrobić. W Piśmie Świętym jest użyty czasownik poieso, czyli wyprodukować, zrobić. Człowiek ten
tkwi w sferze produkcji, to znaczy coś musi po nim zostać, jakiś
ślad. Natomiast Chrystus odpowiada mu: Idź sprzedaj wszystko,
co masz (…). Potem przyjdź i chodź za mną. (Mk 10, 21) To znaczy, że to nie ty masz coś zrobić, tylko Chrystus ma coś uczynić
w tobie, jeśli tylko będziesz otwarty, jeśli staniesz się ubogim, człowiekiem, który zostawia swój płaszcz i pozwala się formować
Chrystusowi. To Chrystus poprzez swoją obecność oddziałuje, jako wychowawca. To Jego obecność w nas sprawia, że stajemy się
nowym stworzeniem.

LASKI PRZED I W CZASIE WAKACJI
Robert Mazurek

Przedsmak wakacji
statni weekend roku szkolnego wychowankowie V grupy
z Domu Chłopców: Dawid, Tomasz, Bartosz, Piotr, Mateusz i Paweł wraz ze swoimi wychowawcami: państwem Kazimierą i Tadeuszem Koc oraz z Robertem Mazurkiem (organizatorem
i kierownikiem wycieczki) spędzili w małym i bardzo uroczym
Kazimierzu Dolnym. W miasteczku położonym na prawym brzegu Wisły w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim.
Wyjazd ten miał przede wszystkim charakter integracyjny.
Wczesnym rankiem 22 czerwca wyruszyliśmy z Lasek komunikacją miejską, a następnie busem do Kazimierza. Podróż przebiegła bardzo sprawnie i w niespełna pięć godzin od wyjścia z internatu byliśmy już na miejscu zakwaterowania w przytulnym domu gościnnym „SADYBA”, usytuowanym w cichym i słonecznym
zakątku przy ul. Góry 25, w Kazimierzu Dolnym, w odległości
900 m od Rynku. Przywitał nas urzekający zapach kwitnącego jaśminu i sympatyczny właściciel pan Marek. Cieszyliśmy się, że była z nami pani Kazia która pomagała nam we wspólnym i sprawnym przygotowywaniu posiłków.
Po wspólnie przyrządzonym i spożytym obiedzie, udaliśmy się
nad Wisłę do portu jachtowego, gdzie czekali już na nas pan Piotr
Pakuła i pan Marcin Chibowski z firmy Dwa Żywioły, oferując
nam niezapomniane przeżycia, dreszczyk emocji i pewną dozę adrenaliny podczas dynamicznej zabawy na wiślanych falach. To
z nimi pływaliśmy łodzią hybrydową Rib i dwoma pontonami

O
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z silnikiem w górę rzeki. Każdy z naszych wychowanków miał
możliwość samodzielnego sterowania takim pontonem z silnikiem. Po komentarzach chłopców, myślę, że ta rzeczna wyprawa
i nowe doświadczenia, bardzo im się spodobały i zapadły głęboko w ich pamięci. Po półtoragodzinnej zapierającej dech przygodzie, udaliśmy się na lody, by ochłonąć w kawiarenkowej atmosferze.
Naszym kolejnym wyzwaniem była Góra Trzech Krzyży,
u stóp której leży Kazimierz Dolny. Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku, miały upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej. Z góry tej roztacza się przepiękny widok na
miasteczko, dolinę Wisły i gęsto porośnięte różnorodną roślinnością pagórki. Z takiego miejsca nie chce się wracać, ale zbliżała się
„dużymi krokami” pora kolacji. Trzeba było jeszcze rozpalić grilla, co uczyniliśmy szybko po przybyciu do wynajętej posesji.
Wspólne biesiadowanie trwałoby zapewne znacznie dłużej, gdyby nie natarczywe komary, których w żaden sposób nie udawało nam się odpędzić. Dalsze rozmowy kontynuowaliśmy w domu,
a trwały one do późnych godzin nocnych.
Poranna burza i deszcz trochę pokrzyżowały nam plany, ale
dzięki temu mieliśmy okazję spokojnie i bez pośpiechu wspólnie
spożyć śniadanie. Pani Kazia po raz kolejny przekonała nas do
spożycia drobno posiekanej pokrzywy na kanapkach zamiast pietruszki, a także do wypicia pokrzywowej herbaty – „samo zdrowie”.
Na niedzielną Mszę świętą udaliśmy się do parafii św. Jana
Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła. Kościół farny jest najstarszą
świątynią w Kazimierzu. Pierwsze wzmianki o tej parafii pochodzą z 1325 roku, a fundatorem kościoła, który powstał w latach
czterdziestych XIV wieku, miał być sam król Kazimierz Wielki.
Budowla wystawiona została w stylu gotyckim. Po dwóch pożarach w XVI wieku kościół został odbudowany, lecz w stylu renesansu lubelskiego. Po modlitwach mieliśmy czas na zwiedzanie
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miasteczka i na zakup pamiątek oraz upominków. Na obiad udaliśmy się do domu restauracyjnego Sarzyńskich na najlepszą pizzę w mieście. Rzeczywiście smakowała wybornie.
Czas płynął nieubłagalnie szybko i musieliśmy wracać, by spakować się przed powrotną podróżą. Z dobroci serca pan Marek
odmówił przyjęcia zapłaty za wynajęcie domku, szczerze zapraszając nas na kolejne odwiedziny, a w dodatku odwiózł nasze bagaże na przystanek autobusowy. W ramach podziękowania ofiarowaliśmy upominki ceramiczne przygotowane przez laskowskich
wychowanków. Wróciliśmy do Lasek pełni nowych przeżyć i miłych wspomnień, a także wzbogaceni postawą przyjacielskiego pana Marka, który swoją skromnością i szlachetnością uczy nas
umiejętności dzielenia się z innymi tym, co samemu się posiada.
Dziękujemy!

Przy studni na rynku (fot. R. Mazurek)
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Na wiślanej fali (fot. P. Pakuła)

Robert Mazurek – Przedsmak wakacji
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Na deptaku wzdłuż Wisły (fot. B. Radomski)

Spotkanie z Babą Jagą w krużgankach na rynku (fot. R. Mazurek)
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Widok na miasto (fot. T. Koc)

Widok z Góry Trzech Krzyży (fot. R. Mazurek)
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Martyna Drabik-Dziedziczak

Chór Leśne Ptaki w Herzbergu
uż po raz piąty odbyła się polsko-niemiecka wymiana między
uczniami z Lasek i Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMAG)
w Herzbergu w Dolnej Saksonii, niedaleko gór Harzu. Nasi niemieccy przyjaciele chcieli, aby tegoroczna wymiana miała charakter muzyczny, zaprosili więc chór Leśne Ptaki. Od 16 do 20 września 2013 roku młodzież uczestniczyła we wspólnych spotkaniach,
wycieczkach i lekcjach.
Gospodarze zapewnili nam wiele wrażeń i atrakcji. Jesteśmy im
wdzięczni szczególnie za pomysł zakwaterowania nas wspólnie z niemiecką młodzieżą i ich nauczycielami (nasz pobyt koordynowali nauczyciele gimnazjum: Claudia Oelze, Christina Geissler i Christian
Gödeke), którzy na cały tydzień zostawili w domach swoje rodzi-

J
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(fot. M. Łoboda)
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(fot. M. Łoboda)

ny, aby być z nami. Mieszkając razem, mieliśmy wspaniałą możliwość, aby poznać się lepiej i więcej się o sobie dowiedzieć.
W poniedziałek po południu, pomimo ulewy, młodzież i nauczyciele powitali nas w Jugendgästehaus w Duderstadt. Po spacerze z przygodami, podczas którego część naszych uczniów
z opiekunami zgubiła się w parku miejskim, i wspólnej kolacji zebraliśmy się w komplecie na spotkaniu powitalnym. Wieczór upłynął na śpiewaniu, graniu i zabawach integracyjnych.
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We wtorek pojechaliśmy do zamku w Herzbergu, gdzie powitał nas burmistrz miasta oraz kustosz zamkowego muzeum. Razem z niemiecką młodzieżą zwiedzaliśmy ekspozycję, której największą atrakcją była możliwość pogłaskania prawdziwego,
choć wypchanego, rysia. Z kolei nasi młodzi organiści cieszyli się,
że mogą zagrać na zabytkowych organach. Popołudnie spędziliśmy w Duderstadt na przygotowaniach i próbach do koncertu,
który miał się odbyć nazajutrz. Wieczorem mocnym uderzeniem
i kolejną atrakcją były warsztaty bębniarskie poprowadzone przez
grupę Miamaba. Warsztatowa sala na dwie godziny wypełniła się
dźwiękami afrykańskich bębnów i instrumentów perkusyjnych.
Młodzież dzielnie powtarzała na czterdziestu bębnach rytmy podawane przez prowadzących. Leśne Ptaki zaśpiewały kanon “Nie
depcz trawy” z perkusyjną oprawą gospodarzy warsztatów, a na
koniec wszyscy odtańczyli indiański taniec korowodowy.
Tego samego dnia pani Teresa Olędzka wraz z panią Gundel
Hammer udały się do odległego Siegen, na grób pana Paula Ham-

Bębny (fot. M. Łoboda)
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Bębny
fot. M. Osnabiszyn-Turek

61

62

LASKI PRZED I W CZASIE WAKACJI

mera, zmarłego w maju tego roku wielkiego dobroczyńcy Lasek.
Pani Teresa w naszym imieniu w dowód wdzięczności i pamięci
złożyła na grobie wieniec z flagami – niemiecką i polską – oraz
zapaliła znicz.
Środowe przedpołudnie upłynęło na miejskim rajdzie po Duderstadt. Młodzież polska i niemiecka utworzyła kilkuosobowe
mieszane grupy z jednym opiekunem. Każda realizowała swój własny program. Po powrocie do Jugendgästehaus grupy dzieliły się
wrażeniami ze wspólnego spaceru.
Punktem kulminacyjnym całego tygodnia był koncert. Odbył
się późnym popołudniem w środę 18 września w auli EMAG (sala na 450 osób) z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i licznej publiczności. Dyrektor gimnazjum Brigitte Götz powitała nas
serdecznym przemówieniem. Wyraziła radość z kontynuowania
naszej wymiany, a także podkreśliła, jak ważna jest dla młodzieży niemieckiej. Podczas koncertu wystąpili gospodarze – szkolna orkiestra dęta, zespół instrumentów dętych oraz soliści z towarzyszeniem nauczycieli muzyki – Claudii Oelze i Christiana
Gödeke. Swój program zaprezentowali również nasi uczniowie:
Klaudia Sieradzka, Magdalena Gabara i Marcin Otrębski. Każde
z nich zagrało na fortepianie na cztery ręce z panią Sławomirą
Włoskowicz. Wystąpił także pianista Kamil Wiśniewski solo
i w duecie z Dominikiem Strzelcem (śpiew).
Druga część koncertu należała do chóru Leśne Ptaki prowadzonego przez Martynę Drabik-Dziedziczak. Chórzyści rozpoczęli swój występ od uczczenia pamięci pana Paula Hammera pieśnią „Pan jest mocą”. Następnie chór wykonał: piosenkę Jerzego
Wasowskiego „W domu ojczystym” z towarzyszeniem fortepianu,
utwory renesansowe na cztery głosy – polski „Nieście chwałę mocarze” M. Gomółki, włoski „Tre villanelle” A. Banchieriego i angielski „Now is the month of maying” T. Morleya, a także opracowanie meksykańskiej melodii ludowej „La cucharacha”. Na
zakończenie koncertu wspólnie z młodzieżą niemiecką zaśpiewa-
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Herzberg koncert (fot. M. Łoboda)
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liśmy po niemiecku i po polsku kanon „Oh wie wohl ist mir am
Abend” („Jakże wieczór miły bywa”).
Występ naszej młodzieży został wspaniale przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność, a w lokalnej prasie (Harzkurier
z dn. 21 września 2013 r.) ukazał się artykuł o tym wydarzeniu.
W przerwie koncertu odbyła się kwesta na Szkołę Muzyczną w Laskach, otrzymaliśmy również w darze gitarę akustyczną. Na sali
koncertowej oraz w foyer prezentowane były także zdjęcia z naszego tegorocznego pobytu w Herzbergu.
W czwartek pojechaliśmy na całodzienną wycieczkę do Goslar, średniowiecznego miasta cesarskiego, którego doskonale zachowane stare miasto oraz dawna kopalnia metali szlachetnych
Rammelsberg wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Po spacerze, podczas którego nasza młodzież obejrzała m.in. mosiężną makietę goslarskiej starówki, udaliśmy się na
zwiedzanie dawnej kopalni. Wielkim przeżyciem dla naszych
uczniów była jazda trzęsącymi się wagonikami do samego środka góry, a także możliwość własnoręcznej obsługi świdrów pneumatycznych, ładowania wagoników, a nawet uruchomienia
efektu detonacji ładunków wybuchowych (z poprzedzającymi je
okrzykami es brennt, es brennt, czyli pali się, pali się).
Wieczorem kolejny raz cieszyliśmy się wspólnym spotkaniem
z niemiecką młodzieżą. Znowu był śpiew i zabawy, choć tym razem miały już charakter pożegnalny. Nasza młodzież rozegrała
mecz goalballa. Gra bardzo się spodobała. Po krótkim przeszkoleniu i założeniu opasek na oczy niemieccy gimnazjaliści dołączyli do gry. Odbył się miniturniej dwóch mieszanych (widzący i niewidomi) drużyn.
W piątek uczestniczyliśmy w lekcjach w gimnazjum. Nasi
uczniowie brali czynny udział w zajęciach ze sztuki i muzyki. Na
warsztatach plastycznych powstały prace, które pokazały, jak bardzo wspólne spotkania poruszyły młodzież, zarówno polską jak
i niemiecką. Na lekcji muzyki uczniowie nauczyli się pożegnal-
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Goslar (fot. M. Łoboda)
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nego kanonu „Shalom chaverim”. Nasi nauczyciele i opiekunowie
spotkali się również z dyrektor EMAG Brigitte Götz. Po wczesnym
obiedzie nadszedł czas pożegnania. Pani dyrektor wyraziła radość
ze wspaniałej atmosfery spotkań i zapewniła nas o chęci dalszego pogłębiania kontaktów. Podziękowaliśmy za serdeczność
i otwartość młodzieży oraz nauczycieli. Uczniowie obdarowali się
wzajemnie słodyczami, a nasza młodzież dodatkowo otrzymała
wyplecione własnoręcznie przez niemieckich rówieśników bransoletki przyjaźni. Serdecznościom i wzruszeniom nie było końca.
W podróży powrotnej, tak jak kilka dni wcześniej, gdy jechaliśmy do Niemiec, zatrzymaliśmy się w Rzepinie, w Hotelu Park.
Jego właścicielka, pani Jadwiga Leszczyńska, nie dość, że przyję-

Herzberg pożegnanie (fot. P. Pawelczyk)
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Herzberg pożegnanie (fot. M. Łoboda)
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ła naszą pokaźną grupę (33 osoby) na nocleg i posiłki za darmo,
to jeszcze w sobotę rano podarowała nam skrzynkę świeżych owoców. W podziękowaniu zaśpiewaliśmy naszej Dobrodziejce
krótki koncert, a ksiądz Sebastian odprawił w jej intencji dwie
msze święte.
Serdecznie dziękujemy organizatorom wyjazdu: pani dyrektor Brigitte Götz, nauczycielom i młodzieży z Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium w Herzbergu, Lions Club Seesen-Osterode (fundatorowi wycieczki do Goslar), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Młodzieży, która sfinansowała koszty przejazdu oraz
wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do tego, aby nasz
wyjazd doszedł do skutku, a szczególnie paniom Gundel Hammer
i Jadwidze Leszczyńskiej.

Powyższą relację uzupełniamy podziękowaniem, jakie wyraziła w swoim wystąpieniu Pani Teresa Olędzka. Przypomniała ona historię naszych wzajemnych kontaktów, ze szczególnym
podkreśleniem roli Państwa Hammerów.
Redakcja
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Teresa Olędzka

Podziękowanie
Szanowni Państwo, Drodzy nasi Przyjaciele!
O długoletniej współpracy z Dziełem Lasek jest bardzo trudno mówić, trudno wyrazić w krótkiej wypowiedzi, wyrazić słowami.
Z naszej strony współpracę od początku prowadziły Siostra
Karola i Siostra Blanka. Były one niezrównane w działaniu, angażowały się w różne wydarzenia właściwie od wczesnych lat powojennych. Było wiele spotkań, wspólne świętowanie ważnych
wydarzeń i uroczystości i wiele spraw praktycznego wsparcia materialnego. Obecnie przykute chorobą do łóżek modlą się za nas
i za nasze działania.
Współpracę w szerszym wymiarze rozpoczęli Państwo Hammerowie. Od początku pracy p. Paula w Polsce i po odwiedzinach
Ośrodka dla dzieci niewidomych w Laskach, zarówno p. Paul jak
i jego żona, pani Gundel, związali się z nami i wzięli na siebie nasze kłopoty, problemy, troskę o dzieci i ich rozwój i wydatnie nam
pomagali.
Pani Gundel czyni to po dzień dzisiejszy! Przybyliśmy tutaj
z koncertem, by podziękować panu Paulowi, którego już nie ma
wśród żyjących. Czynimy to na ręce Jego żony i ufamy, że usłyszy On nasze słowa, śpiew, a przede wszystkim bijące wdzięcznością nasze serca. Kochany Panie Paulu! Wierzymy, że jesteś tutaj
dzisiaj z nami.
Może nie wszyscy pamiętają, że Państwo Hammerowie byli
w kontakcie z naszą szkołą muzyczną prawie od początku jej istnienia, tj. od 1996 roku. Pomagali Pani Elżbiecie Górnej w organizowaniu instrumentów muzycznych, warsztatów, koncertów,
wyjazdów. Dużym wyzwaniem było dla nich znalezienie środków
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na budowę organów dla Szkoły Muzycznej. Ale i tę trudność pokonali! Osobiście pamiętam, jak wielka była radość dzieci; jedna
z niewidomych dziewczynek gładziła piszczałki, jak coś najbardziej kochanego. Dzisiaj, po ukończeniu Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, uczy w naszej szkole muzycznej.
Poprzez muzykę wprowadza się dzieci w taki wymiar świata,
gdzie widzi się sercem, słyszy więcej niż widzący, tam, gdzie oczy
przestają być potrzebne i otwierają się horyzonty nieba! Tam, gdzie
teraz, wierzę, przebywa Paul!
Oprócz szkoły muzycznej było wiele różnych innych wspólnych projektów. Ogromnym dziełem, we współpracy z naszymi
dobrodziejami było wybudowanie internatu dla naszych uczennic. Państwo Hammerowie zainicjowali zbiórkę w Niemczech na
konto UNESCO, a także dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Gundel otrzymaliśmy dużą pomoc z organizacji Sternstunden
z Monachium. (…)
Ponadto pragnę dodać, że Państwo Hammerowie uczestniczyli w wielu koncertach i uroczystościach naszych dzieci, cieszyli się
z postępu w nauce każdego ucznia, z gry, śpiewu. Zwykle ze łzami w oczach dziękowali każdemu naszemu milusińskiemu za zaangażowanie i wyniki. Czyniąc dobro, cieszyli się z jego pomnażania, a szczęście innych czyniło i ich szczęśliwymi. Jakże się
sprawdzają w tym miejscu słowa: Więcej szczęścia jest w dawaniu,
aniżeli w braniu …
Tym głęboko żył Pan Paul. Jego życie to dla nas testament.
A testament należy wykonać. Kontynuować to, co tak pięknie się
rozpoczęło. Liczymy więc na dalszą owocną współpracę dla dobra ociemniałych dzieci w Polsce, by i w naszym życiu realizowały się słowa: Byłem głodny, spragniony, a daliście mi jeść, pić, odzialiście mnie w nadzieję, przyjęliście mnie do swoich serc.
Za to Wam wszystkim jeszcze raz, na ręce Pani Gundel i Pani Birgitt Götz, z serca dziękujemy.

Z WARSZTATU TEOLOGA
ks. Alfons Józef Skowronek

O sztuce kierownictwa duchowego
teologicznym języku obiegowym „duszpasterstwo” uchodzi od niepamiętnych czasów za Sztukę nad sztukami. Jej
mistrzami byli uduchowieni święci i to z mocy ich osobistej charyzmy. Już pod koniec IV wieku fenomen kierownictwa dusz, jak
brzmi klasyczny termin, jest w obiegu i występuje przede wszystkim w życiu wiary na antycznym wschodnim obszarze w pustelniach mnichów, gdzie pozostaje związany bezpośrednio z konkretną osobą i stylem życia duchowego kierownika. Albowiem w duchowym kierownictwie nie chodzi o żaden duchowny urząd ani
oficjalną kościelną instytucję, lecz tylko i wyłącznie o indywidualne charyzmatyczne świadectwo w wierze.
W miejsce klasycznego terminu „duchowe kierownictwo” posługujemy się dzisiaj chętnie zwrotem „duchowa przyjaźń”, co z kolei przekłada się na zwrot „towarzyszyć w drodze” lub wręcz
dźwięcznym określeniem „akompaniament” (żaden solista nie wykonuje swego utworu bez muzycznego akompaniamentu). Duchowe kierownictwo opisuje istotną formę duszpasterskiego działania,
kiedy chodzi najpierw o pogłębienie własnej ścieżki wiary, a w jej
następstwie o kompetentne towarzyszenie pojedynczym osobom
lub grupom. Z ewangelickiej perspektywy Marcina Lutra opisywa-
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ne jest w tym kontekście zaplanowane pilotowanie jednostek i grup
„przez wzajemną rozmowę i pocieszenie braci i sióstr”.
Duchowe kierownictwo stanowi zatem podwalinę dla pogłębionej praktyki w pracy grup, pomocą w osobistej modlitwie i medytacji, jako zrozumiała sama przez się część życia i pracy chrześcijanina.
W istocie rzeczy chodzi więc o realną pomoc w życiu i w akcie wiary. Na tym polu naszej religijności, czyli w akcie odpuszczenia grzechów rolę zdecydowanie większą odgrywają kwalifikacje osobowe i życiowe doświadczenie niż teologiczna kompetencja duchownego. Moment ten podnosi nasza bratnia teologia
ewangelicka, kiedy naucza, że gdy człowiek życzy sobie spowiedzi indywidualnej, może zwrócić się do ordynowanego pastora albo „też do innego chrześcijanina, do którego żywi zaufanie” – tak
poucza o tym swych wiernych „Ewangelicki śpiewnik” (Nr 840).
Ku temu rozwiązaniu skłania się i je przewiduje duszpasterstwo
naszych protestanckich braci. Z religijnej literatury czasów dzisiejszych i przeszłych możemy wyczerpująco się dowiedzieć, że
w przypadku braku dostępu do kapłana wierzący wyznawali swe
przewinienia przed obliczem świeckiego brata lub siostry. Wobec
alarmującego dzisiaj w bardzo wielu krajach deficytu księży wierni pilnie wypatrują rozwiązań na dzień dzisiejszy.
Sakramentalna formuła pokuty dzieli się dzisiaj na dwa sposoby wyznania grzechów:
a. osobistą spowiedź indywidualną i
b. uroczyste nabożeństwo pokutne.
Nie ma wątpliwości, że obie formy są ważnymi aktami sakramentalnymi pod warunkiem, że odpuszczenie przewinień dokonuje się przez sakramentalne rozgrzeszenie. Możliwości te były
też zawsze w Kościele respektowane w określonej ciężkiej sytuacji, kiedy to dozwolona była „absolucja generalna”. Zawsze jednak też żądano, aby po ustaniu owej wyjątkowej sytuacji penitent
wyznał swe „ciężkie” grzechy w spowiedzi indywidualnej.
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Towarzysząca osoba i sakrament pokuty
Duchowy kierownik pozostaje jednak zawsze li tylko „prekursorem”, który swe posługiwanie sprawuje tym lepiej i wiarygodniej,
gdy prowadzonego przez siebie brata wdroży w żywe obcowanie
z Bogiem, w normalną z Nim rozmowę. Aby to było możliwe, spoczywa na osobie towarzyszącej obowiązek przyswojenia sobie
sprawności rozróżniania życiowych sytuacji. Każda droga do Boga i z Bogiem jest szlakiem jedynym w swym rodzaju i nie może
też być powtórzona. I tak zarówno towarzyszący, jak i osobnik prowadzony, musi usilnie zabiegać o niezwykłe wyczucie dla działań
Boga w drugim człowieku. Boża aktywność często jest ukryta i subtelna; może być nawet tak, że Duch Święty napiera na szukającego do wejścia na drogę, którą duchowy kierownik sam nie kroczy
lub owego szlaku w ogóle nie zna. Następnie może być i tak, iż owo
Boże skinienie wytrąci z konceptu zarówno kierującego jak i kierowanego, tak że obydwaj tracą dotychczasowe mierniki i punkty
orientacyjne i stają bezradni. Jak by nie było: duchowy kierownik
mniej wpływa przez to, co biegle sobie przyswoił w czasie swych specjalistycznych studiów, bardziej zaś dzięki temu, kim sam jest i jak
żyje. Drugiemu pomagamy najczęściej poprzez aktywne związanie
się z nim, drogę, jaką do niego zbudowaliśmy. Oczywiście, osoby
prowadzonej nie powinniśmy do siebie przywiązywać, pomagamy
jej jednak najczęściej wtedy, kiedy zdobyliśmy dobre z nią relacje.
Miłość silniej umacnia przyjacielską więź niż stanowczość i napominanie. Przez swą postawę i swe czyny duchowy kierownik może stać się dla drugiego sakramentem Bożej miłości.
I oto pora na zastanowienie się nad miejscem katolickiego sakramentu pokuty w tle duchowego kierownictwa. Z miejsca należy zaznaczyć, że spowiedź i duchowe kierownictwo oznaczają
dwie zróżnicowane formy jednego procesu, jakim właśnie jest duchowe kierownictwo. Spowiadanie się jest jednym z siedmiu sakramentów, w którym spowiadający się zostaje uwolniony (roz-
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grzeszony) od swych grzechów. Spowiadać może się każdy
ochrzczony katolicki chrześcijanin i to w każdej parafii, również
poza swoją parafią macierzystą. Natomiast duchowe kierownictwo nie jest sakramentem, lecz jak już mówi nazwa, towarzyszeniem człowiekowi również przez kogoś, kto nie jest księdzem. Jeżeli duchowym przewodnikiem jest kapłan, wtedy można z nim
ustalić, że na końcu każdej rozmowy nastąpi formalna spowiedź
w konfesjonale. Ma to tę korzyść, iż treści przeprowadzonej rozmowy przeniesione zostają przed oblicze Boga, a za popełnione
błędy zyskać można przebaczenie. Duchowy kierownik jest natomiast w stanie oszacować mocne i słabe strony swego partnera i wskazać na realia, z istnienia których interlokutor przedtem
w ogóle nie zdawał sobie sprawy.
W kontekście duchowego kierownictwa zarysowuje się problematyka spowiedzi usznej w konfesjonale. Dzisiejszy Kościół
wymaga odnowy, której personifikacją staje się obecny Papież
Franciszek. Odnowy potrzebuje także sakrament pokuty. Oto
krótkie spojrzenie w jego historię.
W pierwszych stuleciach sakrament pokuty wolno było przyjąć tylko jeden raz w życiu, przy czym zadawana penitentowi pokuta przypominała częstokroć zobowiązanie do surowego życia
na wzór pustynnych mnichów. Jako dyscyplina jednorazowa był
zatem odkładany do późnej starości, do zaopatrzenia na łożu
śmierci. Sakramentem gładzenia grzechów był natomiast chrzest,
przyjmowany konsekwentnie w wieku dojrzałym, albowiem
grzech popełniony po przyjęciu chrztu mógł być odpuszczony już
tylko jeden raz.
W średniowieczu przyjęcie sakramentu pokuty wiąże się coraz wyraźniej z praktyką duchowego kierownictwa, która sprowadzała się coraz częściej do rachunku sumienia. W regule św. Benedykta (VI w.) czytamy: „Złe myśli, które przychodzą do serc,
a które w okamgnieniu rozbijają się o Chrystusa, gdy się je wyjawia ojcu duchownemu” (RB 4,50). Kiedy mnich przed opatem
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szczerze wyznawał swe błędy, potrzeby i problemy, jak i swoje
grzechy, otrzymywał od niego niezbędną wskazówkę, mianowicie, jak u siebie samego rozszyfrowywać kruczki i podstępy złego ducha i nie pozwolić zepchnąć się z drogi dobra.
Przy owej postawie otwarcia się (greckie exagoreusis) nie chodzi o żadną spowiedź przed świeckimi, która po części była praktykowana aż po XVI w., zwłaszcza, że duchowni ojcowie byli
w tamtych czasach prawie bez wyjątku świeckimi (por. Antoniusz,
Pachomiusz). Wczesnomonastyczna praktyka mówi wprawdzie
przy rachunku sumienia o „grzechach” i „pokucie”, lecz ma przy
tym na myśli coś zgoła innego niż spowiedź (dewocyjna). Nie absolucja, lecz otwarcie ukrytych „myśli” i pokuszeń stoi na pierwszym planie monastycznej praktyki otwarcia sumienia. Podobny
sposób widzenia śledzić można w Kościele Zachodnim, albowiem
tutaj do normalnej sytuacji należał rytuał, według którego świeccy, diakoni i opatki wysłuchiwali wyznania grzechów swych podopiecznych i udzielali im quasi-sakramentalnego rozgrzeszenia.
Kuriozalne formy przybrała ta praktyka, gdy opatka zasiadała
w konfesjonale, aby wysłuchać grzechowych wynurzeń swych
sióstr, a następnego dnia zjawiał się kapłan z absolucją sakramentalną. Aż po Drugi Sobór Watykański regularna spowiedź dewocyjna miała charakter quasi-duchowego kierownictwa.
Osoba spowiednika
W biegu historii z „duchowego ojca”, którym pierwotnie w kościelnej tradycji był spowiednik, wyrastał nieraz nieosobowy, zdystansowany „sędzia”, będący swego rodzaju zaprzeczeniem duchowego kierownictwa. A przecież w spowiedzi może na powrót dojść
do spotkania w wierze, które ułatwia przyjęcie sakramentu pokuty. Spowiednik sam z siebie musi zabiegać o autentyczną wewnętrzną relację z powierzonymi mu wiernymi, albowiem tylko
na tej drodze ułatwiony zostaje im dostęp do konfesjonału.
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Dotrzymywanie drugiemu towarzystwa nie jest jednak tylko
wyświadczaną mu usługą i nie kończy się z końcem rozmowy. Znany rumuński dogmatyk Kościoła Wschodniego, Dumitru Stăniloae, szkicuje wizerunek duchowego kierownika, który wydawać
się może zbyt idealistyczny, lecz dotyka sedna rzeczy. Spowiednik
musi być najpierw zażyłym przyjacielem swej gminy, mężem oddanym całym sercem swym wiernym i krzeszącym w nich odwagę. Ze swymi wiernymi ma żyć w atmosferze przyjaźni, tak, że
w kontaktach z nim ludzie zauważą, jak on mówi o drugich, jak
każdego broni i usprawiedliwia, jak wiernych darzy swym zaufaniem. Wierni mają też wiedzieć, że ich duszpasterz jest świadom,
iż ze swego włodarzowania kiedyś będzie musiał zdać sprawę.
Szkic ten niech zamknie utwór nieznanego autora o niektórych ludziach:
Niektóry ludzie nie wiedzą,
jak ważną rzeczą jest, że są obecni.
Niektórzy ludzie wie wiedzą,
jak dobre jest samo spojrzenie na nich.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
jak krzepiąco działa ich dobrotliwy uśmiech.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
jak zbawiennie działa ich bliskość.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
na ile bylibyśmy ubożsi bez nich.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
że są darem nieba.
A wiedzieliby, gdybyśmy im o tym powiedzieli.
POST SCRIPTUM
Już po napisaniu powyższego eseju ukazało się wręcz encyklopedyczne dzieło
Wydawnictwa WAM Księży Jezuitów z serii „Psychologia i formacja” pod tytułem „Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik”; praca pod zbiorową redakcją Józefa Augustyna SJ. Na gruncie polskim jest to wydarzenie absolutnie nowe, albowiem od przyczynków na ten temat aż się roi na półkach księgarskich.
Polska bibliografia zajmuje w tej książce nie mniej niż 15 stronic małym drukiem
szczegółowych opracowań z zakresu tejże problematyki; jest to swego rodzaju
„podorywka” do zaprezentowania obecnego dzieła. Tolle et lege! Bierz i czytaj!
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Aleksandra Bohusz

Kapłan na mojej drodze do Boga
apłaństwo to powołanie do szczególnej służby Bogu i drugiemu człowiekowi, wielki dar, ale również niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. Postawa życiowa, zachowanie oraz
słowa wypowiadane przez księdza mogą bowiem umocnić wiernych w drodze do Boga. Ale niestety zdarza się również, że osłabiają ich wiarę albo, co najgorsze, zniechęcają zupełnie do praktyk religijnych, a nawet osobistego kontaktu z Bogiem. Sami katolicy również w różny sposób postrzegają kapłanów: dla
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jednych ksiądz to tylko „pracownik” parafii, widywany co tydzień
przy ołtarzu i co pewien czas w konfesjonale, dla innych stały spowiednik i długoletni przewodnik duchowy. Osobiście nie należę
do żadnej z tych grup, tzn. uważam, że niektórzy ludzie są nam
dani tylko na pewien czas. Kilku księży wywarło większy lub
mniejszy wpływ na mój rozwój religijno-duchowy, ale kiedy okoliczności życiowe sprawiały, że nasze drogi się rozchodziły, nie odczuwałam nadmiernego żalu ani nie próbowałam podtrzymywać
kontaktu na siłę.
W początkowym okresie szkoły podstawowej ważną rolę odegrali laskowscy duszpasterze – ks. Jacek i ks. Michał. Księdza Jacka, chociaż zazwyczaj odprawiał Msze święte dla młodzieży i dorosłych, słuchałam z wielkim zainteresowaniem już w wieku 8 lat.
Jego kazania były bardzo głębokie, przemyślane i poparte przykładami z życia. Czasem zawierały również mądre, teologiczne
sformułowania, niekoniecznie zrozumiałe dla dziecka, ale ponieważ od zawsze mam duszę humanistyczną, absolutnie mi to nie
przeszkadzało. Za to ks. Michał, mimo posiadania tytułu doktorskiego, odprawiał Msze dziecięce i potrafił wspaniale do nas mówić. Był przy tym obdarzony ciepłym głosem, przez co słuchało
się go z jeszcze większym zainteresowaniem. Przygotował naszą
klasę do I Komunii świętej i to sprawiło, że myślę o nim z dodatkową sympatią, kojarzy mi się bowiem z jedną z najpiękniejszych
uroczystości w moim życiu.
Tych dwóch kapłanów podziwiałam na odległość i czasem rozmawiałam z nimi w konfesjonale, nie zabiegałam jednak, prawdopodobnie ze względu na dziecięcy wiek, o dłuższe, indywidualne rozmowy.
W VIII klasie szkoły podstawowej moim katechetą i duszpasterzem Laskowskiej wspólnoty został ks. Zbigniew – jeden z najbardziej kontrowersyjnych duchownych, jakich znam. Chyba nikt
nie był wobec niego obojętny: jedni bardzo go cenili i szanowali, inni życzyli sobie jak najszybciej jego następcy. Powodem by-
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ły niestandardowe poglądy i pomysły w wielu sprawach. Ks. Zbyszek uważał np., że ocena z religii nigdy nie będzie miarodajna,
bo nie można ocenić duchowości człowieka, w związku z czym
proponował wystawianie stopni poprzez rzucanie kostką. Idea nie
została oczywiście wcielona w życie, ze względu na gromadne protesty uczniów. Jednak postawa ks. Zbigniewa, nie tylko w tym
aspekcie, wzbudziła we mnie szacunek i głębokie zaufanie do tego kapłana. Jako osobie młodej, przeżywającej wówczas okres buntu, imponowała mi jego bezkompromisowość i to, że głosił swoje poglądy często wbrew opinii większości i nie rezygnował z własnych ideałów dla wygody czy zyskania sympatii. Lubiłam, kiedy
na swoich lekcjach czytał nam książki, niekoniecznie o charakterze religijnym, ale niosące ze sobą głębokie przesłanie i mądrość,
a przez to zbliżające do Boga i drugiego człowieka. Ceniłam możliwość porozmawiania z nim praktycznie o wszystkim, jak również to, że był wymagający wobec niewidomych nie tylko w kwestiach duchowości, ale także szeroko pojętej samodzielności życiowej. Chciał zorganizować obóz młodzieżowy, podczas którego
mieliśmy gotować, wyjazd nie doszedł jednak do skutku z powodu małej liczby chętnych.
W łódzkim liceum trafiłam na wspaniałego katechetę – ks. Ireneusza. Dzięki niemu ominął mnie, przeżywany przez większość
młodych, kryzys wiary i religijności. W trakcie lekcji tłumaczył
nam znaczenie wielu gestów i słów używanych podczas modlitwy
i Mszy świętych (np. dokonał „rozbioru na czynniki pierwsze” wyznania wiary) oraz omawiał kalendarz liturgiczny. Sprawiło to, że
moje uczestnictwo w Eucharystii jest o wiele bardziej świadome.
Ksiądz Ireneusz nie unikał też rozmów z młodzieżą o trudnych
sprawach, ani też udzielania odpowiedzi na tzw. kłopotliwe pytania. Odbyliśmy z nim wiele niełatwych dyskusji nie tylko w trakcie katechezy, ale także na organizowanych przez niego letnich i zimowych obozach i wizytach w domu duszpasterskim. Ciekawe,
że mimo iż nadal jest wikariuszem w mojej parafii, nie mamy już
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tak bezpośredniego kontaktu, jak w liceum, co potwierdza tezę
o tym, że wiele relacji z drugim człowiekiem cechuje charakter
krótkoterminowy. Jednak wciąż z wielkim zainteresowaniem, szacunkiem i uznaniem słucham wygłaszanych przez ks. Ireneusza
homilii i zawsze przy tej okazji myślę, że jeśli będę kiedyś brać ślub,
chciałabym, żeby to właśnie mój katecheta ze szkoły średniej był
szafarzem sakramentu małżeństwa.
Żaden z wyżej wymienionych katechetów nie został moim stałym spowiednikiem. Być może niekiedy dzieje się tak, że jeśli kapłan zostaje naszym przyjacielem i potrafimy rozmawiać
o wszystkim przy kawie, trudno przełożyć tę relację na sakrament
pokuty. Poza tym właściwie nigdy nie odczuwałam potrzeby posiadania stałego spowiednika. Ceniłam rozmowy w konfesjonale z byłym proboszczem mojej parafii, natomiast nie umawiałam
się z nim specjalnie na spowiedź i jeśli akurat go nie było, również korzystałam z sakramentu pojednania. Może taka postawa
jest dowodem słabości duchowej, obawą, żeby ciągle nie powtarzać tych samych grzechów jednemu księdzu?
Tylko raz, dwa lata temu, kiedy znalazłam się na życiowym zakręcie, poprosiłam o dłuższą spowiedź – rozmowę kapłana będącego przyjacielem mojego dobrego kolegi. Zawdzięczam temu
spotkaniu uniknięcie poważnego kryzysu wiary, jednak od tamtego czasu nie widzieliśmy się z ks. Jarosławem, choć nie wykluczam, że mógłby zostać moim kierownikiem duchowym, gdyby
nie odległość między Łodzią a Lublinem.
Trudno mi zrozumieć postawę ludzi, którzy tłumaczą swoje
nieuczestniczenie w praktykach religijnych faktem, że uraziło ich
zachowanie czy słowo jakiegoś kapłana. Zawsze w takich sytuacjach powtarzam, że we Mszy świętej uczestniczymy z miłości
do Boga, a nie dla duchownego. Muszę jednak przyznać, że zdarzyło mi się opuścić na krótki czas rodzimą parafię z podobnej
przyczyny. Kilka lat temu ksiądz, prowadząc u nas misje, przed wizytą obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, podczas Mszy świę-
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tej w uroczystość Bożego Ciała powiedział, że jeśli ktoś nie jest tego dnia w stanie łaski uświęcającej, w zasadzie nie powinien
przyjść na Eucharystię, bo nie może w niej w pełni uczestniczyć.
Mimo że mogłam tego dnia przyjąć Komunię świętą, miałam naprawdę ochotę opuścić kościół, nie czekając nawet do końca homilii. Na szczęście wiara i rozsądek zwyciężyły i nie zrobiłam tego, ale do końca misji chodziłam na Msze święte do sąsiedniej parafii.
Oprócz wcześniej wspomnianych, jeszcze wielu duchownych,
niekiedy spotkanych jednorazowo, przybliżyło mnie do Boga dobrą spowiedzią czy wypowiedzianymi w trakcie homilii słowami.
Wszystkim im z serca za to dziękuję i staram się modlić także za
tych, których postawa niekoniecznie była wzorem do naśladowania. Trzeba bowiem pamiętać, że kapłan to człowiek jak każdy inny, w związku z czym, tak samo jak wszyscy ludzie jest narażony na pokusy, ma prawo do chwili słabości i popełniania błędów.
Aby nie stały się one nieodwracalne i aby mógł wytrwać w swoim pięknym i ważnym powołaniu, potrzebuje ze strony nas – wiernych – nieustannego wsparcia modlitewnego, wyrozumiałości,
a czasem pomocy w zmaganiach z duchowymi przeciwnościami.

BEZ AUREOLI
Mahatma Gandhi to kolejna postać z cyklu „Bez aureoli”
księdza Zygmunta Podlejskiego. Cykl ten wznawiamy na łamach
naszego czasopisma.
M. Gandhi, jako duchowy przywódca Hindusów, również
dzisiaj może nas urzekać swoją niekonwencjonalną osobowością.
Idąc za przykładem obecnego papieża Franciszka, próbujemy odnaleźć na nowo wartość ubóstwa i prostoty we wzajemnych relacjach, co bliskie było także postaci prezentowanej przez ks. Z.
Podlejskiego.
Gandhi, jego życie i dokonania mogą być cennym źródłem
wewnętrznej inspiracji i wyboru drogi, która – mimo iż osadzona jest w kulturze innej niż chrześcijańska – w istocie pokrywa
się z duchem Ewangelii.
Sam bohater zresztą niejednokrotnie podkreślał, jak bardzo
wiele zawdzięcza nauce Jezusa Chrystusa, którą na swój sposób
wcielał w swoje życie i społeczno-polityczną działalność.
Redakcja
ks. Zygmunt Podlejski

Mohandas Karamchand Gandhi
1869–1948
andhi przyszedł na świat 2 października 1869 roku w nadmorskim mieście Porbandar, w stanie Gudżarat, w północno-zachodnich Indiach. W jego rodzinnym języku gudżarati gan-
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dhi znaczy tyle co „właściciel sklepu kolonialnego”. Jego rodzice
należeli do kasty kupców. Byli wyznawcami jinizmu, ludźmi głęboko religijnymi, kładącymi ogromny nacisk na moralny aspekt
życia. Byli przekonani, że „moralność jest fundamentem wszystkich rzeczy, zaś prawda substancją wszelkiej moralności”.
Gandhi przyjął religię rodziców, co mu jednak nie przeszkodziło ocenić ją krytycznie. Szybko zrozumiał, że prawdy nie można odziedziczyć ani nabyć w szkole. Był zresztą bardzo przeciętnym uczniem, choć nader pilnym. O swoich szkolnych latach napisał tak: „W szkole miałem kłopoty z matematyką ... Byłem
bardzo nieśmiały i unikałem spotkań towarzyskich ... Uciekałem
dosłownie ze szkoły, nie chcąc z nikim rozmawiać. Bałem się, że
ktoś będzie sobie ze mnie żarty stroił... Jeszcze gorzej. Byłem tchórzem. Bałem się złodziei, duchów i wężów. W nocy nie odważyłem się przestąpić progu. Ciemność była dla mnie zagrożeniem.
Nie umiałem w ciemności zasnąć, bo sobie wmawiałem, że duchy wyjdą z jednego kąta, złodzieje z drugiego, węże jeszcze z innego”. Mimo przeciętnych ocen w szkole, z powodu których Gandhi nie cierpiał, rozwinął w sobie w tym czasie wysokie wymagania etyczne. Napisał później, że „jedno zapuściło w nim głębokie
korzenie: przekonanie że moralność stanowi fundament wszystkich spraw; że prawda jest substancją wszelkiej moralności. Prawda stała się jedynym moim celem”.
Wcześnie zrozumiał, że prawda jest człowiekowi dana przez doświadczenie i cierpienie. Miał dziewiętnaście lat, gdy wyjechał do
Londynu na studia, właściwie porzucając swoją kastę i religię. Przestrzegał przepisów wegetarianizmu i zasad wierności małżeńskiej
nie z wiary i pobożności. Wyjeżdżając, obiecał matce, którą kochał
nade wszystko, że zachowa przykazania jinizmu, a dane słowo było dlań święte. Jego ówczesnym celem było znalezienie samego siebie. Gandhi rozumiał, że udając się na poszukiwanie własnej tożsamości, trzeba otworzyć się na świat. Tylko bowiem w zderzeniu
świata z własnym ja można rozpoznać swoje kontury.
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Gandhi zapisał się na wydział prawa w Londynie i dopiero tam
żywo, bardziej niż kodeksami i paragrafami prawa, zainteresował
się własną religią. Odkrywał piękno i głębię przeżyć religijnych.
Wtedy stał się świadomym i przekonanym wegetarianinem.
W tym czasie studiował także Nowy Testament, który go zafascynował. Nie mógł jednak znaleźć więzi między praktyką chrześcijan a swoją religią. Podobnie przeżył spotkanie z europejskim
chrześcijaństwem jego rodak Rabindranath Tagore.
Gandhi ukończył studia i udał się do południowej Afryki,
gdzie założył kancelarię adwokacką, broniącą przede wszystkim
praw miejscowych hindusów. Tam przestudiował teoretyczne założenia islamu. Doszedł do wniosku, że każda z religii może zbliżyć człowieka do Absolutnej Tajemnicy. Nie trzeba więc przechodzić z jednej religii na inną. Należy natomiast dołożyć wszystkich
sił, żeby swoje wyznanie traktować poważnie, uczciwie i konsekwentnie. Podstawowym zadaniem człowieka jest, według Gandhiego, szukanie prawdy. Dochodzi się do niej poprzez popełniane błędy. Unikanie w przyszłości błędów popełnionych w przeszłości jest normalną drogą do poznania prawdy. Wielkie
wrażenie na Gandhim wywarł Lew Tołstoj i ukazana przez niego duchowość rosyjska.
Po powrocie do ojczyzny Gandhi podjął pracę jako adwokat.
Kupił sobie okazały cylinder i uczęszczał na kurs dobrych manier.
Chciał koniecznie robić wrażenie człowieka obytego, kulturalnego, co mu absolutnie nie wychodziło. Ze strachu przed popełnieniem jakiegoś błędu zapominał o starannie przygotowanych przemówieniach. Jąkał się i ośmieszał. Pierwszy proces, w którym
uczestniczył, zakończył się totalną klęską. Gandhi nie potrafił wykrztusić słowa. Musiał przy akompaniamencie głośnego śmiechu
widowni oddać sprawę jednemu z kolegów.
Później walczył skutecznie o prawa swoich wyborców, znosił
upokorzenia spowodowane doktryną apartheidu, dojrzewał jako
człowiek, pogłębiając swoją wiarę i wysnuwając z niej wielką mą-
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drość. W tym czasie napisał, że nie może pojąć, „iż ludzie mogą
czuć się dowartościowani przez poniżanie innych ludzi”.
Ożeniony w wieku trzynastu lat z Kasturbą, z którą miał czterech synów, mając lat trzydzieści siedem złożył ślub wstrzemięźliwości seksualnej. Doszedł do wniosku, że zajmowanie się własną rodziną ogranicza lub uniemożliwia zajmowanie się innymi,
biednymi ludźmi. Kobiety robiły na Gandhim zawsze wielkie wrażenie. Celibat nie przychodził mu łatwo, lecz wstrzemięźliwość
seksualna stała się dla niego źródłem czystej radości. Później powiedział, że jego prawdziwa miłość do Kasturby zaczęła się w momencie, kiedy skończyło się pożądanie. Zrozumiał też, że trzeba
samemu stać się ubogim, żeby zrozumieć biednych i skutecznie
im pomagać.
Kasturba była silną osobowością, spokojną i pewną swoich racji. Umiała rzeczowo i cierpliwie bronić swego zdania, co Gandhiego doprowadzało czasem do wybuchów złości, których się potem wstydził. Przyznał później: „Lekcje niestosowania przemocy otrzymałem od swojej żony, gdy próbowałem ją formować na
moją modłę. Jej zdecydowany opór przeciwko mojej woli z jednej strony i jej ciche akceptowanie cierpienia, które wynikało
z mojej głupoty, z drugiej strony, zawstydzały mnie w końcu i uleczyły z mojej głupoty”.
Według przekonania hinduskiego przywódcy, każdy mężczyzna przeżywa – względnie powinien przeżywać cztery etapy w życiu: etap ucznia, głowy rodziny, ascety poszukującego samego siebie i pielgrzyma, żyjącego zgodnie z prawdą, którą odkrył na trzecim etapie rozwoju. Gandhi osiągnął po trzydziestce ów trzeci
etap.
Do jednego z głównych przykazań jinizmu należała tak zwana ahimsa, czyli całkowita rezygnacja z używania siły. Gandhi drogą doświadczenia doszedł do wniosku, że tam, gdzie panuje przemoc w myślach, słowach lub czynach, prawda nie ma racji bytu.
Uczynił z rezygnacji z używania przemocy narzędzie nacisku
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w walce politycznej. Nazwał je satyagraha – siła narodzona z prawdy i miłości. Pojęcie to łączy w sobie tradycję hinduistyczną
i chrześcijańską. Nie pokrywa się jednak z europejskim biernym
oporem – nie oddaje on najgłębszego sensu satyagrahy, która jest
rezygnacją z używania przemocy z pozycji wewnętrznej siły, a nie
słabości. Martin Luther King, przyjmując tę taktykę, powiedział,
że Gandhi był pierwszym człowiekiem, który uczynił z Chrystusowej etyki miłości skuteczne narzędzie nacisku politycznego na
skalę społeczną.
Gandhi stał się mężem modlitwy. Rano i wieczorem modlił się
regularnie razem ze swoimi współpracownikami. Charles Chaplin
opowiedział o jednym z takich nabożeństw, które odbyło się
w Londynie w 1930 roku: „Był to widok niecodzienny. Na podłodze małego pokoju siedziało sześciu ludzi w samym sercu londyńskich slumsów, podczas gdy szafranowożółte słońce tonęło
szybko za dachami. Siedziałem na tapczanie, patrzyłem na nich
z góry, gdy oni pokornie się modlili. Jakiż to paradoks, pomyślałem, gdy obserwowałem tego wyjątkowo realistycznego człowieka. Posiadał ostry, prawniczy umysł i zdrowy zmysł dla rzeczywi-
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stości politycznej, lecz wszystko to zdawało się roztapiać w monotonnym szmerze modlitwy”.
Gandhi nie stworzył żadnego systemu filozoficznego, nie pozostawił czegoś, co można by nazwać gandhizmem. Jego posłaniem było jego życie. Pewne epizody z jego biografii świadczą
o błędnych ocenach ruchów i ideologii szerzących się wówczas
w Europie. W 1931 roku przybył do Rzymu na spotkanie z Mussolinim, którego darzył szczerą sympatią i szacunkiem. Włoski
przywódca odwzajemniał uczucia Gandhiego, czego wyrazem była pokaźna pomoc finansowa dla ruchu politycznego Mahatmy,
skierowana przeważnie przeciwko Anglikom. Gandhi i Mussolini byli duetem wprawiającym wielbicieli Mahatmy w zakłopotanie. Z jednej strony Mussolini marzący o podbojach, z drugiej
uosobienie pacyfizmu.
Gandhi wrócił do Indii, gdzie w ramach działalności Partii
Kongresowej podjął długofalową walkę o wyzwolenie kraju spod
kolonialnego jarzma Anglii. Poznał brutalność przeciwnika, wiele lat spędził w więzieniu, oczerniany, zwalczany wszystkimi możliwymi sposobami, konfrontowany z ludźmi z własnych szeregów,
którzy nie mogli uwierzyć w bezkrwawą walkę, w jej skuteczność
i sens.
W 1931 roku Gandhi spotkał się w pałacu Buckingham z królem Anglii, Jerzym V. Gość z Indii wyróżniał się z tłumu, ubrany w białą bawełnianą chustę, spod której wystawały nagie nogi
obute w sandały. Dookoła paradowali politycy we frakach, obwieszeni medalami jak choinki na Boże Narodzenie. Damy snuły się
w lśniących futrach, ozdobione wyrafinowanymi klejnotami. Gandhi robił wrażenie żebraka, który przypadkowo zabłądził w pałacu. Król Jerzy, zapominając o etykiecie dworskiej i takcie dyplomatycznym, powiedział do niego, że żadnej rebelii w Indiach nie
będzie tolerował. Gandhi uśmiechnął się i odpowiedział: „Dyskusja na ten temat jest tutaj nie na miejscu”. Po przyjęciu jeden
z reporterów zapytał go, czy nie był odziany zbyt skąpo, jak na ta-
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ką okazję. Gandhi odpowiedział ubawiony: „Król był tak ubrany, że wystarczyło za nas dwóch”.
Było wiele ciemnych epizodów w walce Wielkiej Brytanii z ruchem Gandhiego, w sumie jednak obie strony grały swoje role
w miarę honorowo. Było to możliwe, bo Gandhi, mimo zewnętrznych pozorów, był człowiekiem formacji zachodniej. Vittorio Messori pisze, że „pewien romantyczny nurt obrońców trzeciego świata widzi w nim głównego obrońcę wartości religijnych Azji przed
brutalnym prostactwem chrześcijańskich mocarstw kolonialnych.
W rzeczywistości, jak widać na fotografiach, młody Gandhi po
uzyskaniu dyplomu nauk prawnych w Anglii przejechał przez cały Londyn – zgodnie z przyjętym tam zwyczajem – w meloniku
na głowie i z parasolem. Jego zasymilowanie z tym krajem nie było zresztą tylko kwestią ubioru”. I dalej: „Gandhi nie przybył do
Europy, aby jej przynieść wartości religijne swej tradycji hinduistycznej; przeciwnie, ta tradycja została przez niego odkryta pod
wpływem zetknięcia się z chrześcijaństwem. To, co najbardziej nas
fascynuje w Gandhim, jest owocem dostosowania wizji orientalnej do kategorii wywodzących się z Ewangelii, i tylko z niej”.
Gandhi nie był bezkrytyczny wobec hinduizmu, który stworzył system kast i wykluczał z nich pariasów, tak zwanych niedotykalnych. Co czwarty Hindus był pariasem, co znaczyło, że nie
mógł wejść do świątyni, jechać pociągiem, jeść w restauracji, czerpać wody ze studni publicznych, posyłać dzieci do szkół, chować
swoich zmarłych ma cmentarzach, należących do innych. Pariasi dzielili się na trzy grupy, tak zwanych przeklętych, wykluczonych oraz odrzuconych. Zachodni entuzjaści przepełnieni podziwem dla wartości religijnych hinduizmu najprawdopodobniej są
słabo zorientowani w sytuacji. Znał ją doskonale Gandhi, bo cierpiał z tego powodu.
Mahatma podjął walkę z nieludzkim systemem społeczno-politycznym, zakorzenionym w hinduistycznej tradycji społeczno-religijnej. Walkę prowadził od wewnątrz. Był bowiem synem te-
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go systemu. Wygrał, jednak stało się to dzięki wartościom pochodzącym spoza hinduizmu, dzięki wartościom chrześcijańskim.
Gandhi nie byłby sobą bez Jezusa z Nazaretu, do czego się wielokrotnie przyznawał. W jednym z wywiadów Mahatma powiedział, że ideę „niestosowania przemocy, biernego oporu i nieuczestniczenia” przejął z Ewangelii. Liczni przedstawiciele chrześcijańskiego Zachodu, grzeszący brakiem najzwyklejszego
realistycznego spojrzenia upatrują źródła jego przesłania w hinduizmie, co jest wielkim nieporozumieniem.
Warto przypomnieć, że Gandhi nie został zamordowany przez
angielskich kolonialistów ani przez jakiegoś maniaka. Strzelał do
niego pobożny hindus, który oskarżał go o modernizm i okcydentalizm, o skażenie Biblią świętych hinduskich ksiąg.
Mahatma Gandhi był przekonany, że w wyzwolonych Indiach
zapanują pokój oraz braterskie współistnienie hinduistów i muzułmanów. Mylił się. Po wyzwoleniu kraju muzułmanie przystąpili od razu do zbrojnej secesji. Od macierzy oderwał się Pakistan.
Jeden z generałów angielskich, Francis Tuker, powiedział: „Wszędzie rozpętało się straszliwe barbarzyństwo, mnożyły się przypadki zabójstw; mordowano i okaleczano ludzi, podpalano domy.
Straszliwe kolumny ludzi bezdomnych przemierzały kraj, atakowane przez fanatyków politycznych i religijnych”.
Gandhi wstydził się za Indie. Zrozpaczony zwrócił się
z prośbą do wicekróla angielskiego, który był już spakowany i gotowy do wyjazdu. Anglicy jednak chcieli jak najszybciej zapomnieć o tym gigantycznym, rozszalałym gnieździe os. W masakrach zginęły prawie dwa miliony ludzi. Nadszedł czas bratobójczych wojen i następna secesja, tym razem Bangladeszu. Historia
Indii potoczyła się inaczej, niż to sobie Mahatma Gandhi wyobrażał.
Gandhi zginął od kuli fanatycznego rodaka, któremu nie podobały się jego propozycje dotyczące bezkrwawego rozwiązania
konfliktu indyjsko-pakistańskiego. Jego synowie nie poszli ślada-
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mi ojca. Najstarszy z nich, Harilal, stał się alkoholikiem i hazardzistą. Przyjął wiarę Mahometa jedynie z tego powodu, że kilku
mahometan zapłaciło jego długi karciane.
Gandhi był bardziej ojcem wszystkich Hindusów niż własnych
synów. Umarł, jak żył – na ulicy w Dehli, jako Mahatma – „Wielka Dusza”. Został zamordowany wieczorem, 30 stycznia 1948 roku, w drodze do domu modlitwy. Mordu dokonał członek radykalnej frakcji politycznej: padł przed Gandhim na kolana, złożył
ręce do indyjskiego pozdrowienia, wyjął rewolwer i strzelił prosto w serce. Gandhi zmarł, wymawiając imię Boga. Tak zresztą
chciał umrzeć: spokojnie, ze świadomością obecności Boga i modlitwą za swego mordercę na ustach, gdyby musiał zakończyć życie w taki właśnie sposób.
Był jedną z największych osobowości XX wieku.
Na jego grobie wyryto tylko te słowa: „Boże! Boże!”.

LASKI W OCZACH GOŚCIA
Teresa Wiśniewska

Laski niewidomych i widzących
aski są cząstką chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cierpienie i przez otwartość wobec ludzi; są jednym
z tych miejsc w świecie, któremu dane było i jest – być dla innych
znakiem na drodze – napisał Tadeusz Mazowiecki w artykule,
z którego zaczerpnięto powyższy tytuł.

L

Druga podróż
U podstaw Dzieła Lasek stanęła potrzeba zajęcia się osobami
niewidomymi. Matka Elżbieta Czacka, sama niewidoma, zaangażowała się w stworzenie instytucji, służącej temu celowi, który nadal jest aktualny i wytycza drogę Laskom. Przyzwyczajeni, że historia składa się z wielkich wydarzeń, często zapominamy o takich miejscach, bogatych przeszłością, gdzie nadal dzieje się
historia, trwa i świadczy o głębszym sensie życia.
Słowo Laski symbolizuje „trzy w jednym”, bo dopiero razem
tworzą swoje znaczenie. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi to „instytucje” w zasadzie odrębne, ale współdziałające ze sobą i służebne wobec Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który ma jeden cel:
przygotować do samodzielnego życia niewidome dzieci. Do tego celu wiodą żmudne i nieefektowne drogi. Brak wzroku zmniejsza zakres doznań, zwiększa życiowe trudności, nie pomniejsza
jednak inteligencji. Niewidomi nie są ubożsi w sferze zainteresowań ani mniej inteligentni, często kończą uniwersytety. Listy byłych wychowanków świadczą o tym, że cieszą się z udanego życia, mają rodziny, nie narzekają.
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Żeby poznać pracę Ośrodka, trzeba tam się wybrać w czasie
trwania roku szkolnego. Planowałyśmy z córką drugą podróż
(pierwsza odbyła się w lipcu) do Lasek w październiku 2011 r. Ze
względów zawodowo-rodzinnych, musiałyśmy zorganizować wyjazd we wrześniu. Kontaktując się w tej sprawie z Laskami, dowiedziałam się, że Matka Generalna Anna Maria Sikorska wyjechała właśnie do Włoch, gdzie w Asyżu Zgromadzenie FSK ma
swój dom zakonny, a naszym gospodarzem i przewodnikiem po
Laskach będzie dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pan
Piotr Grocholski.
Wczesnym wrześniowym rankiem wyruszamy: ja z Racotu,
Hanka spod Katowic. Spotkanie planujemy w Sochaczewie, bo
nasz program przewiduje zwiedzenie Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, nieopodal granic Sochaczewa. Kiedy już
jestem w Sochaczewie, okazuje się, że Hanka – z powodu wielokilometrowych remontów – ma do pokonania jeszcze spory kawał drogi.
Aby wypełnić czas oczekiwania, rozglądam się po mieście.
Czterdziestotysięczne miasto leży na skrzyżowaniu trasy międzynarodowego ruchu kołowego, w odległości ok. 50 km od Warszawy, nad rzeką Bzurą, w miejscu, gdzie uchodzą do niej Utrata i Pisia. Dogodne położenie sprawiło, że Sochaczew stał się regionalnym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym i kulturalnym,
a to powoduje stałą jego rozbudowę. Ciekawa jest też jego historia, którą obrazuje Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy
nad Bzurą, ale najbardziej zachęcające dla turystów jest Muzeum
Kolejki Wąskotorowej w klasycystycznym Ratuszu z I połowy XIX
w. oraz ruiny zamku książąt mazowieckich na wysokim brzegu
Bzury – zabytek z XIV w., zniszczony w czasie „potopu szwedzkiego” i później podczas Powstania Kościuszkowskiego. Dominantą Sochaczewa jest jednak piękny, okazały hotel „Chopin”.
Stale kontaktujemy się z Hanką telefonicznie, wreszcie spotykamy się w umówionym miejscu. Niestety, odwiedzenie Żelazo-
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wej Woli musimy odłożyć – zatrzymamy się tutaj w drodze powrotnej z Lasek. Jedziemy znaną już drogą, mijamy wcześniej poznane miejsca i miejscowości. Pogoda nie taka jak w lipcu, ale
piękna: jest słonecznie, bezchmurne niebo, chłodnawe, ale
kryształowo przejrzyste powietrze. Tylko kolory przyroda zmieniła; złota jesień zaczyna swoje panowanie: pustoszeją pola, przydrożne drzewa płoną wszystkimi odcieniami wdzierającej się żółci. A droga tym razem jakby się skróciła.
Laski też witają nas słońcem. Chociaż niebo to samo, za bramą otwiera się inny świat. Stajemy przed Domem Rekolekcyjnym,
idziemy przywitać się z wcześniej poznanymi siostrami zakonnymi i innymi osobami. Powitanie wypada nadzwyczaj serdecznie,
jesteśmy jak u siebie. Przełożona Domu –siostra Bogumiła wprowadza nas do tych samych pokoi, które zajmowałyśmy poprzednio. Cieszę się, nie stracimy czasu na zadomowienie. Zmienił się
jedynie widok z okien. Patrzymy na bajecznie kolorowe korony
drzew; tylko sosny malują się niezmiennie ciemnozielonymi barwami, ale szumią jakoś bardziej donośnie, wyraziście. Po kolacji
ostatnie przygotowania do następnego dnia, zapowiadającego się
nader pracowicie.
Wszystko dla dzieci niewidomych
Wczesnym rankiem udajemy się do Domu Przyjaciół Niewidomych. Ma tu swoją siedzibę dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dom zbudowano ze składek darczyńców; dużą część
głównej ściany w hallu zajmują tabliczki z ich nazwiskami. W salce konferencyjnej odbywamy pierwsze spotkanie; rozmawiamy
z dyrektorem Piotrem Grocholskim.
W Laskach obejmujemy wychowaniem niewidome dzieci od
przedszkola po liceum lub szkołę zawodową, starając się zapewnić
im warunki do integralnego wzrastania. Przygotowujemy do samodzielnego życia w społeczeństwie ludzi widzących. Naszym celem
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jest takie przygotowanie, aby uczeń mógł stać się pełnowartościowym człowiekiem, żyć w sposób niezależny, z poczuciem własnej
wartości – mówi dyrektor Grocholski, co potwierdza, że to, co stało u podstaw Dzieła nadal jest aktualnym drogowskazem. Po
wprowadzeniu w problemy osób niewidomych, ustalamy plan
dnia. Jednocześnie dowiadujemy się, że pan dyrektor zna Kościańskie i pana starostę Andrzeja Jęcza. Dziś poznamy szkoły, przedszkole z działem wczesnej interwencji i odwiedzimy bibliotekę.
Zaczynamy właśnie od niej, bo sąsiaduje z Domem Przyjaciół
Niewidomych. Budynek mieści bogaty księgozbiór czarnodrukowy ze specjalnie wydzielonym działem starodruków, księgozbiór
brajlowski i taśmotekę książek mówionych oraz wypożyczalnię
i czytelnię – także czarnodrukową, brajlowską i multimedialną,
ale też dział przepisywania książek w brajlu, którym kieruje siostra Hieronima. Cały budynek jest nowoczesny, ufundowany przez
Polonię amerykańską, natomiast czytelnię wyposażył pan Andrzej
Munk; na ścianie na wprost wejścia umieszczono tabliczkę pamiątkową. Pan Bogdan Włodarczyk przeprowadza nas przez
wszystkie działy biblioteki, wypełnione woluminami wypożyczanymi przez czytelników. Książki wysyła się też pocztą, właśnie
przygotowana jest paczka z książkami do wysłania na adres w Niepołomicach. Pan Włodarczyk jest tak miły, że wychodzę stąd
z prezentami: pamiątkowymi długopisami, czasopismami itp. Pozwolono mi nawet wypożyczyć książki; odeślę je po przeczytaniu.
W budynku mieści się także pracownia rehabilitacji wzroku dla
słabowidzących. Do zajęć przygotowano dużą ilość pomocy. Jedne technicznie złożone, skomplikowane, nowoczesne, inne zupełnie proste. Swoje miejsce ma np. makieta buta ze sznurowadłami – do nauki sznurowania butów i wiązania sznurowadeł.
Dyrektor Grocholski czuwa nad rozkładem dnia; O zapowiedzianej godzinie towarzyszy nam podczas przejścia do nowoczesnego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wszędzie
pachnie jeszcze nowością; szkoła urzeka charakterem, spełnia
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swoją rolę. Stary budynek spalił się w 2008 r., otwarcie nowego nastąpiło we wrześniu 2009 r. Uczą się tutaj dzieci niewidome i słabowidzące w normie intelektualnej. Odwiedzamy jedną z młodszych klas. Zespół nieliczny, właśnie trwa lekcja matematyki. Nie
ma tablicy, na której nauczyciel czy uczeń zapisywałby zadania.
Uśmiechnięte dzieci rozwiązują zadania i zadowolone zapisują na
swoich brajlowskich maszynach. Urzeka mnie godny podziwu
kontakt nauczycielki z każdym dzieckiem i miła, ciepła, wprost
serdeczna atmosfera – indywidualizacja nauczania w praktyce.
Odwiedzamy starsze klasy. Młodzież uczy się w małych grupach. Zwraca moją uwagę bardzo duża ilość pomocy naukowych.
Każdy uczeń, np. na geometrii, trzyma w rękach „swoją” bryłę geometryczną, o której uczy się na lekcji. Tu najbardziej widać, że Laski to miejsce ciężkiej, codziennej pracy, ale i życzliwości, dobroci. Ile trudu musi włożyć nauczyciel, aby wzbudzić ciekawość, zainteresować czymś, czego się nie widzi! Jesteśmy pod wielkim
wrażeniem poziomu poczynań dydaktycznych, troski okazywanej
dzieciom oraz radości i pogody, jakie potrafiono im zapewnić. Nauczyciele zwracają uwagę na rozwój dzieci oraz dzielnie walczą
o zachowanie chrześcijańskich wartości. Różnorodne imprezy organizowane są z poszanowaniem dla przeszłości i tradycji.
Szkoła pod każdym względem przystosowana jest dla potrzeb
niewidomych i słabowidzących, a oni już nauczyli się z tego korzystać. Np. podłogi korytarzy mają wstawione specjalne listwy,
pomagające przemieszczać się po linii prostej, a na ścianach zamontowane są na wysokości dłoni poziome wstawki, także pomagające utrzymać kierunek. Najbardziej porusza stosunek
uczniów do siebie, np. po opuszczeniu klasy i przejściu na hall, słabowidzący natychmiast podają ramię niewidzącym. Zastanawiam
się: czy to stosunki koleżeńskie, czy społeczna dojrzałość nakazuje takie zachowanie; młodzież robi to wprost odruchowo.
Kierujemy się do technikum. Odwiedzamy pracownię do nauki masażu i komputerową. Wszędzie małe grupy, bogato wypo-
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sażone klasy i pracownie, nowoczesne urządzenia i ten sam bezpośredni, przyjazny kontakt nauczyciela z uczniami.
W szkołach realizowane są programy stosowane w szkolnictwie masowym, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niewidomych.
Uczniowie uzdolnieni w wybranym kierunku mają programy indywidualne. Prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, nauka orientacji przestrzennej, terapeutyczna jazda konna, muzykoterapia. Na
dodatkowe zajęcia dzieci kierowane są przez specjalistów. Uczniowie rozwijają zainteresowania i sprawności. W szkolnym klubie
sportowym uprawiają pływanie, lekką atletykę i goalball (gra zespołowa z wykorzystaniem piłki dźwiękowej). Po lekcjach biorą
udział w pracach kół zainteresowań, różnych wycieczkach, urządzają przedstawienia teatralne lub śpiewają w chórze.
Wśród najmłodszych
Idziemy do przedszkola. Mimo sporego oddalenia od budynków szkół, dyrektor Grocholski przychodzi i towarzyszy nam. Doceniamy jego wysokiej klasy kulturę osobistą. Wita nas dyrektorka przedszkola, siostra Benita. Pan dyrektor oprowadza nas po
otoczeniu przedszkola. Obok bogato wyposażonego, dużego placu zabaw jest pomysłowo i użytecznie zagospodarowane otoczenie, makiety różnych budowli – pomoce dydaktyczne. Cały plac
jest ogrodzony, brama zamknięta. Budynek, niedawno rozbudowany, w nowej części mieści się Dział Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka Niewidomego. Siostra Benita chętnie oprowadza nas po nowocześnie urządzonym obiekcie. Sale zabaw, umywalnie, szatnie – wszystko przystosowane dla niewidomych. Dużo zabawek – prostych i skomplikowanych. Dziećmi opiekują się,
z wielką troską, siostry i pracownicy świeccy. Bardzo trudna to
praca. W sypialniach po kilka równych, małych łóżeczek i tapczan
dla wychowawczyni. Tutaj mieszkają dzieci. Są i takie w normie
rozwojowej, i z lekkim upośledzeniem umysłowym. Uczą się samodzielności w ubieraniu, jedzeniu, myciu, poruszaniu.
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W pomieszczeniach Działu Wczesnego Wspomagania odbywają się indywidualne zajęcia z psychologiem i logopedą. W jednym z pokoi terapeuta i mama z rocznym dzieckiem. Milutka
dziewczynka – buzia aniołka-amorka – nie widzi od urodzenia.
Nigdy nie zobaczy ani swojej kolorowej sukienki, ani piękna otaczającego świata. Za wcześnie się urodziła, leczenie po urodzeniu
uszkodziło wzrok. Ten widok budzi nadspodziewane wzruszenie.
Ze zdziwieniem człowiek odkrywa w sobie pokłady wrażliwości.
Wczesne wspomaganie, to działania na rzecz niewidomego
dziecka i jego rodziny od momentu stwierdzenia braku lub słabego wzroku. Dzieci w większości nie widzą od urodzenia, ale są
i takie, które zdążyły poznać piękno świata, a potem... jedno miało zapalenie opon mózgowych, inne nowotwór, jeszcze inne zanik nerwów wzrokowych lub wylało na siebie garnek wrzącej wody. A teraz uczą się sztuki życia po niewidomemu i pokonują trudności, jakie niesie brak wzroku, a czasem jeszcze dodatkowe
kalectwo. Tu odbywa się systematyczna i wytrwała praca bez rozgłosu i reklamy. Rodzice mogą uzyskać pomoc psychologa i tyflopedagoga. Przyjeżdżają z dziećmi na jednodniowe lub tygodniowe pobyty i biorą udział w pracy z dzieckiem. W tygodniowych turnusach uczestniczą zawsze trzy rodziny, co pozwala na
wymianę doświadczeń. Choroba dziecka często rujnuje życie ludzi, mimo że wpisana jest w naturę człowieka. Każda rodzina ma
do dyspozycji dwuosobowy pokój z łóżeczkiem dla dziecka, aneksem kuchennym i łazienką. Dzieci uczestniczą w rehabilitacji ruchowej, terapii widzenia, hipoterapii oraz zajęciach w basenie rehabilitacyjnym. Niezwykła placówka.
W drodze do Domu Rekolekcyjnego, w laskowskiej alejce spotykamy niewidomą uczennicę, a kilka kroków za nią podążającą
nauczycielkę – właśnie odbywa się nauka orientacji w terenie.
Dziewczynka ma bardzo skupioną twarz, znieruchomiałe oczy
i charakterystyczny uśmiech dziecka, które nie widzi. Czujnie wyciąga ręce i białą laskę, słucha; odgłos butów ustanie, jeśli zboczy
z drogi. Ciemność nie ma kolorów, są odgłosy i zapachy.
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W internacie
Po południu idziemy odwiedzić Internat Dziewcząt. Kieruje
nim siostra Irmina, dziś zastępuje ją siostra Agata. Opiekuje się
grupą dziewcząt ze Szkoły Podstawowej, a przyglądając się bliżej,
można powiedzieć: matkuje im. Dziewczynki urządziły – wraz
z siostrą Agatą – małą uroczystość; jedna z nich ma imieniny.
Dzieci miłe, bezpośrednie, rozgadane, pełne zaufania. Ale kiedy
najmniejsza z dziewcząt czuje drobną niepewność, zaraz zbliża się
do siostry Agaty; wszystko załatwia dobra, mocna i ciepła ręka na
głowie dziewczynki.
Przy okazji zwiedzamy budynek. Jest nowy i nowocześnie
urządzony; recepcja, jadalnia, gabinet pielęgniarki, pokój przyjęć
i wiele pomieszczeń mieszkalnych dla dziewcząt. Przelotnie zaglądamy do jednego z nich. Siostra Agata objaśnia: Niewidomy ma
wszystko na swoim miejscu, bałagan świadczy o tym, że dziecko ma
resztki widzenia.
Siostra znajduje zastępstwo i prowadzi nas do swojego pokoju. Pomieszczenie przedzielone ścianką; w pierwszej części miejsce pracy, z komputerem i pamiątkami z dziesięcioletniego pobytu w Indiach. Wszędzie przedmioty, które ogląda się z nabożnym
szacunkiem. Na widocznym miejscu zdjęcie nieszczęśliwego
chłopca, którego siostra Agata szczególnie zapamiętała i pokochała. Tu mogą przyjść dziewczęta ze swoimi problemami o każdej
porze dnia i nocy. Za przepierzeniem skromna sypialnia. Sama
siostra Agata jest wzorem wielu cnót, jakie człowiek może posiadać, tak bardzo bezinteresowna w swych działaniach.
Podobne internaty mają chłopcy. Tylko budynki są starsze.
Dawniej w jednym z nich – w Domu św. Antoniego – była przez
pewien czas wychowawczynią siostra Joanna Lossow z Gryżyny.
Do dziś mówi się o jej miłości ku niewidomym. Była ona pełna
czułości, ale nie czułostkowa tylko wymagająca.
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W internatach prowadzone są zajęcia rewalidacyjne oraz rozwijające zamiłowania i zdolności. Dzieci uczą się czynności życia codziennego, jeżdżą do teatru, kina, filharmonii, biorą udział
w wycieczkach.
Słuchać opowiadania siostry Agaty o pobycie w Indiach, o niewidomych dzieciach i pracy z nimi, a także o jej bogatym życiu,
można w nieskończoność, ale wypada pójść. Nasz przedłużający
się pobyt mógłby zakłócać pełnienie obowiązków, a na mnie czeka lektura. Nie wszystkie książki, do których tutaj jest dostęp, można zabrać ze sobą. Trzeba także przygotować się do następnego
dnia. Bezchmurne, rozgwieżdżone niebo wróży dobrą pogodę, fala ciepła wlewa się przez uchylone okno. Ale najpierw siadamy,
żeby jakoś „ogarnąć tajemnicę ducha Lasek”, poukładać nieuporządkowane doznania i emocje. Wśród tego morza nieszczęść,
gdzie wszyscy są szczęśliwi, życzliwi, otwarci, zapominamy o trudach dnia.
Szkoła specjalna
Dyrektor Grocholski uprzedził nas, że nazajutrz musi być
w ministerstwie, a nam zostawia „godzinową rozpiskę” – plan
dnia. O wymienionych godzinach będą na nas czekać kierownicy poszczególnych placówek szkoły specjalnej; naszym gospodarzem i przewodnikiem będzie dyrektor Wojciech Święcicki.
Rano spieszymy na spotkanie z prezesem Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi. Prezes TOnO, pan Władysław Gołąb, pełni tę
funkcję od 1975 r., mieszka w małym, białym domu, przy głównej
alei. Pan prezes jest niewidomym prawnikiem, jego pomocą – „oczami”, sekretarką, lektorką, kierowcą – jest żona Justyna. Państwo Gołąbowie, zanim sprowadzili się do Lasek, mieszkali w Podkowie Leśnej; właśnie przed kilkoma dniami zostali jej „Honorowymi Obywatelami”. Kilka tygodni wcześniej pan Władysław został
„Izabelińczykiem Roku 2011” (Laski należą do gminy Izabelin).
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Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ma na celu otoczenie
niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspakajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych – mówi pan prezes.
TOnO przygotowuje do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z całej Polski. Połowa z nich
dotknięta jest dodatkowymi schorzeniami. Dzieci z upośledzeniem umysłowym uczą się w szkołach specjalnych. Prowadzi się
też rehabilitację ruchową, naukę orientacji przestrzennej i muzykoterapię. Ośrodek ma trzy internaty, kryty basen, salę rehabilitacji ruchowej, centrum rehabilitacji zawodowej z wieloma warsztatami i pracowniami oraz stajnię z końmi do hipoterapii. Pracują w nim nauczyciele świeccy i siostry FSK, jako wychowawczynie,
katechetki, pielęgniarki, administratorki domów.
Państwo Gołąbowie są tak mili, gościnni i mają tak wiele do
powiedzenia na temat Lasek, że plan dnia zachwiał się już
w pierwszym punkcie – przewidziane półgodzinne spotkanie
trwało o wiele dłużej. Serdeczne pożegnanie i spieszymy do Szkoły Specjalnej im. św. Maksymiliana. To duża odległość, więc jedziemy samochodem. Pan dyrektor Wojciech Święcicki, który kieruje gimnazjum od 1997 r., przedstawia najpierw specyfikę nauczania niewidomych z niedorozwojem umysłowym.
Do szkoły przyjmowani są uczniowie z trudnościami w uczeniu się, wymagający indywidualnych metod pracy. Uczą się samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, samoobsługi, biorą
udział w zajęciach z muzyki, plastyki, gry na instrumentach – mówi, między innymi, pan dyrektor, po czym idziemy do klasy, w której sam uczy historii.
Klasa nieliczna, dużo pomocy naukowych. Jak wszędzie, opiekuńczy i bezpośredni kontakt z każdym uczniem. Wszyscy zapisują polecenia na brajlowskich maszynach. W tym samym czasie w innych klasach uczy się innych przedmiotów. W sali muzycznej jest jedyna liczniejsza grupa i nietypowy nauczyciel. Porzucił
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zawód muzyka i został nauczycielem śpiewu w Laskach. Zdołał
zjednać sobie zaufanie. Uczniowie niewidomi i słabowidzący,
część na wózkach. Bezpośredni kontakt nietrudno z nimi nawiązać; widać obce osoby są tutaj częstymi gośćmi. No i wszystko ich
interesuje.
A śpiewają ślicznie, także dla nas. Pięknie zaśpiewane kolędy,
nagrane na płycie, którą Matka Anna Maria przysłała mi na Boże Narodzenie, dobitnie o tym świadczą.
Szkoła tętni życiem. Historia i tradycja przeplatają się z nowoczesnością. Nauczyciele uśmiechnięci, spokojni, życzliwi. Z szacunkiem patrzymy na ich wysiłki i osiągnięcia. Widok tych zmagań zapada w pamięć. Mamy możność poznania codziennej pracy, usiłujemy uzyskać jak najwięcej wiedzy na temat metod
nauczania, ale towarzyszy nam dreszcz emocji.
Szkoła Podstawowa Specjalna znajduje się w Rabce, w Laskach
mieści się Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Specjalna.
Uczęszcza do nich 56 uczniów. Zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z nauki zawodu, podstaw języka angielskiego, obsługi komputera. Nauczyciele interesują się każdym uczniem indywidualnie, pomagają, zachęcają lub chwalą. Tu pracuje się najtrudniej, a praca wymaga cierpliwości, życzliwości, wprost
poświęcenia. Pracę nauczycieli wspomagają psycholog, logopeda, nauczyciele rewalidacji i orientacji przestrzennej. W szkole będzie realizowany projekt „Paszport do samodzielności”. Jego celem jest najpełniejsze przygotowanie uczniów do uczestnictwa
w życiu społecznym. Po ukończeniu nauki absolwenci szkoły specjalnej poszukują własnych dróg życiowych: są uczestnikami
warsztatów terapii zajęciowej, pracują w wyuczonym zawodzie,
uprawiają twórczość artystyczną, a także kontynuują naukę w liceach.
Dyrektor Święcicki prowadzi nas do pracowni. Ze względu na
ograniczony czas, odwiedzimy dwie; najpierw ceramiczną. Pod
okiem nauczycielki chłopcy wykonują różne wyroby z gliny, któ-
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re na miejscu wypala się w specjalnym piecu. Widać radość tworzenia; pracują wolno, ale solidnie. Na półkach stoi niezliczona
ilość pięknych przedmiotów, wcześniej wykonanych. Rozmowa
z uczniami schodzi na historię którą bardzo interesuje się jeden
z uczniów.
W pracowni tkackiej dziewczęta wykonują dzianiny na nowoczesnych maszynach
i urządzeniach, częściowo przystosowanych dla niewidomych: od
prostych szalików i makietek do modnych sweterków i sukienek.
Część tych wyrobów zostanie sprzedana. Te zajęcia przywracają
uczniom zaufanie we własne możliwości, we własną przydatność.
Dziewczęta wkładają w tę pracę ogromny wysiłek i twórczą inwencję. Cieszy je każda pochwała. Ale na nas pora, musimy pożegnać
zapracowane uczennice i podziękować dyrektorowi Święcickiemu za poświęcony czas.
Kościaniacy w Laskach
Później, po powrocie z Lasek, postanowiłam odszukać absolwentów Lasek w Kościańskiem i dowiedzieć się, jak żyją. Znalazłam kilku. Są i tacy, których rodziny zgłosiły się do mnie na wiadomość, że chcę skontaktować się z „ludźmi z Lasek”. Jednym
z odszukanych przeze mnie jest pan Henryk, niewidomy od urodzenia. Starszy pan, nie ma żadnej rodziny.
Spędziłem w Laskach wiele lat: od przedszkola do szkoły zawodowej. Rodzina oddała mnie do Lasek, gdy miałem trzy lata. Myślę
o Laskach, jak o swoim domu, pamiętam siostry i nauczycieli – mówi pan Henryk, pensjonariusz Domu Opieki Społecznej w Jarogniewicach, znany z tego, że pięknie śpiewa. Ładnie też mówi,
w Jarogniewicach prowadzi zakładowy radiowęzeł. Jego marzeniem jest odwiedzenie Lasek i wzięcie udziału w jakiejś laskowskiej uroczystości. Może to próba zmierzenia się z trudną przeszłością? Tylko czy da się zrealizować to marzenie?
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W Kościanie mieszka młodszy absolwent Lasek, Mateusz. Jego mama, bardzo otwarta osoba, zaprosiła mnie do ich mieszkania. Mateusz uczęszczał pod koniec lat dziewięćdziesiątych do
Szkoły Zawodowej w Laskach. Teraz jest uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie. Odwiedza Laski wraz z rodzicami. Prawie w tym samym czasie uczniem Szkoły Zawodowej w Laskach był Dawid, obecnie także uczestnik Warsztatów.
W Laskach prowadziłem radio i zdobywałem medale w pływaniu
– wspomina. W Warsztatach prowadzi Kronikę. Zamieszcza tam
swoje artykuły i przemyślenia. W artykule pt. „Żyjąc z godnością,
sięgamy po szczęście” wspomina o Laskach: W latach 1997–2000
uczęszczałem tam do Szkoły Zawodowej i muszę przyznać, że jak
zobaczyłem, co pozostało po pożarze szkoły, to ogarnął mnie wielki smutek. Ucieszyło mnie jednak to, że apele o pomoc tym niewidomym dzieciom nie poszły na marne. Wielkie było zaangażowanie sponsorów i ludzi dobrego serca, którym należą się wielkie podziękowania. A ja jestem zdumiona i szczerze zachwycona tym,
co Dawid umie napisać! A więc absolwenci Lasek są wśród nas,
potrafią godnie żyć i wykorzystywać swoje umiejętności.
Jeden z wychowanków Lasek powiedział: Do Lasek przyjechałem jako mały chłopiec. Laski dały mi szczęśliwe dzieciństwo, które dziś wspominam z sentymentem, pozwoliły zaspokoić ciekawość
świata, zdobyć zawód i wykształcenie. Laski dały mi to, co najważniejsze – świadomość, że jestem wartościowym człowiekiem. (folder informacyjny „Laski”).
W Laskach, w różnym czasie znalazło swoje miejsce wiele osób
z Kościańskiego. Jeśli nawet już nie żyją, informują o tym ich rodziny. W samym Kościanie, przykładowo, mieszka liczna rodzina Stanisławy Stelmaszyk – siostry Hiacynty, która w Laskach
opiekowała się chłopcami pracującymi w warsztatach szczotkarskich (zmarła w 1986 r.); w Racocie mieszka rodzina lekarki Barbary Maciejewskiej, wiele lat leczącej ludzi Lasek.
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Laskowskie klimaty
Pierwszego dnia naszego pobytu w Laskach siostra Bogumiła pyta nas, czy w jadalni przy stole nie będzie nam przeszkadzać
towarzystwo pana, który przyjechał z Warszawy, żeby pobyć w Laskach. Nie przeszkadzało. Przy okazji dowiedziałyśmy się, co sprowadza ludzi do Lasek. Laskowska atmosfera, to taka naturalna
ucieczka od pośpiechu, zgiełku miasta, gdzie brakuje refleksji nad
sobą i życiem. Tu można poświęcić godziny na schodzenie w głąb
przeszłości i rozmowy z samym sobą. Fakt znalezienia się w Laskach, to wezwanie do rachunku sumienia. Widać istnieje taka potrzeba, bo Laski ściągają ludzi z całej Polski.
Popołudnia wypełnia nam odwiedzanie sióstr, głównie tych
wcześniej poznanych. Siostra Faustyna, jak zwykle zapracowana
w archiwum, ale znajduje czas na rozmowę, częstuje kawą i ciastem. Siostra Anita, chociaż zastępuje nieobecną Matkę Generalną Annę Marię, zaprasza do „rozmównicy” w domu sióstr. Miła
rozmowa przeciąga się aż do zmroku. Laskowska otwartość: siostry rozmawiają z nami jak „przyjaciółki od lat”.
Wieczorem umawiamy się na spotkanie z siostrą Bogumiłą
i siostrą Ignacją. Mieszkają w Domu Rekolekcyjnym, więc możemy rozmawiać nawet po jego zamknięciu; wcześniej są tak zajęte sprawami Domu, że na spotkanie nie miałyby czasu. Rozmowa z s. Bogumiłą schodzi na dwa tematy: Jej dwuletni pobyt
w RPA oraz historię i gości Domu Rekolekcyjnego. Natomiast
s. Ignacja, po krótkich wspomnieniach o tym, co skłoniło ją do
zostania siostrą zakonną właśnie w Laskach, szeroko opowiada
o siostrze Joannie Lossow. Wszak opiekowała się nią przez 10 lat
pobytu w laskowskiej infirmerii. Pamięta szerokie kontakty s. Joanny z różnymi ludźmi, początkach i rozwijającym się ekumenizmie; pamięta też listy, które wysyłała, także do mnie, napisane
przez s. Joannę. Ujmuje mnie gotowość sióstr na życie pracowite, ofiarne, nigdy łatwe na co dzień i pełne pokory, jakby stale pa-
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miętały starą sentencję, że Bóg odmawia dumnemu, a pokornego
obdarowuje łaską (św. Hildegarda, XII w.).
Ostatniego dnia, chociaż „ziemia pali nam się pod stopami”,
odwiedzamy siostrę Kamilę, u której w harmonijny sposób wiąże się gorąca miłość Boga z sumiennie pełnionymi obowiązkami
pielęgniarki. Udaje nam się też poznać siostrę Irminę, kierującą
Internatem Dziewcząt. Krótkie rozmowy nie dają pełnego obrazu postaci, ale z podziwem patrzymy na spokojne, opanowane, ale
zdecydowane w swych działaniach siostry. Szczęście, to być potrzebnym. A tak na marginesie nasuwa się pytanie: Kiedy i jak one
to robią, że zawsze mają pachnące, świeżutkie ciasto do poczęstowania gości?
W południe kończy się nasz pobyt w Laskach. Siostra Bogumiła nie wypuszcza nas jednak bez obiadu. Jak zorganizowała to,
że obiad, dostarczany zwykle na trzynastą, zjadamy godzinę wcześniej, pozostanie jej tajemnicą, ale nakarmiła nas obficie. Zaraz
po obiedzie pakujemy się i znosimy bagaże. Pożegnanie wypada
nader serdecznie, wszyscy życzą nam ponownych odwiedzin
w Laskach. Ja wyjeżdżam z postanowieniem spisania tego, co tutaj takie wspaniałe. Tylko czy uda się przekazać klimat Lasek i to,
co w nich najważniejsze, co stanowi o ich roli i znaczeniu?
Jest to miejsce, w którym można zapomnieć o zwykłych codziennych problemach i uczyć się prawdy o człowieku. Dla nas
to wielka radość, wprost wyróżnienie, że mogłyśmy przyjrzeć się
życiu za otwartą bramą. Miałyśmy możliwość poznania codziennej pracy Ośrodka i przeżycia czegoś istotnego. Ktoś powiedział,
że Laski to miejsce do przywrócenia utraconej równowagi i wprowadzenia korekt w rozpoznawaniu różnych proporcji. Trafnie to
ujął. Powrót z Lasek wydaje się powrotem z innego świata.

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ

Małgorzata Pyrka

Procesu komunikacji ciąg dalszy czyli…
jaki sposób ludzie przyjmują, przetwarzają i przekazują informacje? Jak to właściwie jest z tymi procesami? Na szczęście nie jesteśmy świadomi wszystkich bodźców, impulsów ani też
ogromnej części tego wszystkiego, co nas otacza i co się wokół nas
dzieje. Inaczej wszystkie te bodźce dość szybko by nas przytłoczyły. Dlaczego?
W środowisku mało ruchliwym nasz mózg odbiera 2–5 mln
informacji na milisekundę, w ruchliwym 5–15 mln informacji.
Z tego świadomość wybiera 35 tys. informacji, a mózg jest w stanie przyjąć, przetworzyć i nadać znaczenie 3–7 tysiącom informacji. Jakie jest więc prawdopodobieństwo, kiedy mówimy do drugiego człowieka, że wybiera on te same 3–7 tysięcy informacji, co
my? A kiedy mówimy do grupy ludzi?
Mówimy w strukturze płytkiej (140 słów na minutę), myślimy w strukturze głębokiej (2–6 tysięcy słów /min). Między myśleniem a mówieniem (żeby móc zwerbalizować myśli), każdy
z nas stosuje swoje filtry. Wyboru dokonujemy na poziomie nieświadomym, a nasz mózg usuwa część informacji. Na tym etapie
świadomie lub nieświadomie zwracamy uwagę na określone
aspekty sytuacji, pomijając inne, oraz usuwamy pewne informacje odbierane przez zmysły. Gdyby nie to, w naszym umyśle zapanowałby chaos informacyjny. To, czego nie usuwamy, ulega
zniekształceniu – kiedy mylnie interpretujemy napływające dane, albo w pewien sposób zmieniamy ich proporcje. Dzieje się tak,
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gdy mamy tendencje do odbierania rzeczywistości jako jedynej
i słusznej (np. „Wiem dlaczego Jaś reaguje tak na polecenie”). Zabieg ten jest podstawą do wyciągania błędnych wniosków.
Kolejny, stosowany przez nas sprytnie zabieg, to najczęściej generalizacja, która wynika z naszych założeń (typu: każdy, zawsze,
nikt, nigdy). Nie zawsze jest zgodna z prawdą. Zdarza się, że używamy generalizacji zasłyszanych od nauczycieli, rodziców, które
potem stają się naszymi przekonaniami ograniczającymi (np. „On
nigdy nie ubiera się samodzielnie”, „On nigdy nie pogłaszcze konia”). Generalizacja ma także swoje zalety – zakładamy bowiem,
że każdy wie, na przykład, jak wygląda kształt, że coś jest niebezpieczne itp., nadaje pewne znaczenie. Z zasady jednak niszczy ona
skuteczną komunikację i wpycha nas na ścieżkę konfrontacji, stanowiąc źródło blokad i ograniczników. A jak dołożymy do tego
jeszcze nominalizacje (czyli słowa z wyjętą treścią)….
Powyższe filtry powodują, że komunikacja nie jest precyzyjna. Aby upewnić się, że pacjent, podopieczny, rozmówca dobrze
nas zrozumiał czy też my zrozumieliśmy właściwie jego wypowiedź, dobrze by było doprecyzować komunikat poprzez zadawanie pytań i dookreślenie pojęć np.: „Co to znaczy dla Ciebie”,
„Co rozumiesz przez to”, „Skąd to wiesz”, „Jak konkretnie chcesz
to wykonać to ćwiczenie/zadanie”.
Każdy z nas doświadcza siebie oraz świata, w którym żyjemy
przez podstawowe zmysły takie jak wzrok, słuch, dotyk, zapach
i smak. Są to SYSTEMY REPREZENTACJI. Zwykle posługujemy
się wszystkimi zmysłami, ale jeden z nich jest przez nas preferowany i zasadniczo wpływa na nasze postrzeganie, przyswajanie,
przetwarzanie informacji, sposób funkcjonowania, uczenia się,
podejmowania decyzji. Umiejętność określenia dominującego systemu reprezentacji stanowi dla nas kolejny klucz do skutecznego porozumienia się z pacjentem, wychowankiem, jego rodzicem,
czy członkami naszego zespołu terapeutycznego. W dużym
uproszczeniu mamy osoby preferujące zmysł wzroku – wzrokow-
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cy, słuchu – słuchowcy bądź dotyku – to kinestetycy, bazujący na
uczuciach i odczuciach, płynących także ze zmysłu powonienia
czy kubków smakowych.
O sposobie JAK ktoś myśli, mówi nam także język ciała. Umiejętność odczytywania tych wskazówek jest bezcenna dla każdego, kto chce skutecznie komunikować się z innymi. Wpływanie
na ludzi w procesie porozumiewania się staje się łatwiejsze, kiedy znamy ich ulubiony system reprezentacji bądź też wiemy, jakim systemem posługują się w danej chwili i przełożymy swoją
mowę na ulubiony i znany system reprezentacji osoby, z którą
w danej chwili rozmawiamy. Dzięki temu „przetłumaczona” przez
nas informacja wślizguje się do procesów zachodzących w mózgu
innej osoby, bez konieczności jej zmiany lub tłumaczenia w celu, by została zrozumiana. Dlatego też rozmowa pomiędzy osobą myślącą wizualnie a osobą myślącą uczuciami może być doświadczeniem wybitnie frustrującym dla obu stron. Ta myśląca
wzrokowo będzie niecierpliwie stukać stopą o podłoże, podczas
gdy myśląca kinestetycznie dosłownie „ nie widzi” powodu, dla
którego tamta musi się tak spieszyć.
Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia terapeuty, nauczyciela czy wychowawcy? Ano poznanie własnego systemu spostrzegania, a co za tym idzie, unikatowego sposobu przetwarzania i kodowania informacji ma olbrzymie znaczenie. Jednoczesne zrozumienie stylu własnego i innych pozwala na wybór odpowiedniej
strategii dopasowania się do rozmówcy. Niektórzy potrzebują do
podjęcia decyzji wielu informacji, i mimo iż zdobyli już te najważniejsze, będą szukać dalej. Niektórzy potrzebują więcej czasu na
rozmowę, inni są chaotyczni i trudno zrozumieć sens ich wypowiedzi. Czy zależy nam, by nasi podopieczni czy ich rodzice nas
rozumieli, a przekazywane przez nas polecenia czy wskazówki
przekładały się choćby na właściwie przez nas postrzegane wykonywanie poleceń czy ćwiczeń. Jeśli tak, musimy zdać sobie sprawę z tego, że JEŻELI NASZ KOMUNIKAT (PRZEKAZ) NIE ZO-
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STAŁ WŁAŚCIWIE ZROZUMIANY PRZEZ ODBIORCĘ, TO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEŻY PO NASZEJ STRONIE.
W jaki sposób osoby o różnych systemach reprezentacji postrzegają, słyszą bądź czują otaczającą je rzeczywistość?
1. Wzrokowcy przedstawiają w swoim umyśle rzeczywistość
w postaci obrazów. Jak nie potrafią stworzyć sobie obrazu przedmiotu, pojęcia, zakresu ruchu, to go nie rozumieją. Używają wyrazów i zwrotów ze świata wzroku np.: przejrzeć, przewidzieć, odsłonić, ujawnić, zogniskować, nakreślić, zarys, obraz, perspektywa, ciemny, kolorowy, zauważyć. Dla nich widzieć, znaczy
uwierzyć. I cokolwiek to jest – wzrokowcowi musi się podobać.
Ponieważ przesuwają przed oczyma obrazy, o których opowiadają, mają problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego z rozmówcą. Potrzebują min. 3m wolnej, nieruchomej płaszczyzny, żeby mieć na co „zrzucić” projekcję własną. Mówią najszybciej i na
wyższym tonie, często obcinają końcówki, dużo pokazują, stwarzają wrażenie chaotycznych. Oddychają płytko, zazwyczaj górną częścią klatki piersiowej. Wyróżniają się napięciem mięśni szyi
i ramion. Denerwują słuchowca i frustrują kinestetyka. Słowa pomocne podczas rozmowy ze wzrokowcem: widziałem…, można
to obrazowo przedstawić w ten sposób…, łatwo dostrzec…, i to
nam ukazuje…, mało kto zauważa…
2. Słuchowcy przekładają rzeczywistość na brzmienie. Są sekwencyjni, logiczni, uporządkowani. Najlepiej porządkują liczby,
robią tabelki, zapamiętują i przywiązują dużą wagę do nazw. Opisując coś, wymieniają szczegóły, robią listy, porządkują w zbiory. Nie przepadają za niespodziankami, które psują uporządkowany rytm zajęć. Mają bogatą kolorystykę mowy – intonują, mówią rytmicznie. Często powtarzają pytania: „W jaki sposób
założysz pas na konia?”, „W jaki sposób założę pas na konia, najpierw…”. Prowadzą ze sobą dialogi wewnętrzne, które mogą powodować trudności z podjęciem decyzji. Zapamiętują, powtarzając na głos. Często wykonują drobne, rytmiczne ruchy ciała, od-
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dychając przy tym równomiernie, środkową częścią klatki piersiowej. Słuchowcy nie ufają odczuciom. Używają słów związanych
ze światem dźwięków, tj.: akcent, rytm, krzyczeć, monotonny, tonacja, tłumić, nadawać, komponować, brzmieć, ogłosić. Cokolwiek to jest, musi być funkcjonalne i dobrze brzmieć. Dla nich słyszeć – znaczy uwierzyć. Słowa pomocne w rozmowie ze słuchowcem: …słyszałem, że; ktoś mi powiedział…; to zabrzmiało
jakby…; chciałbym usłyszeć jak…
3. Kinestetycy: przekładają rzeczywistość na odczucia, mówią
przy tym raczej wolno, z dłuższymi przerwami, które dają im czas,
by odwołać się do uczuć oraz uzyskać kontakt z tym, co aktualnie się dzieje. Często się dotykają, lubią się przytulać, są wrażliwi na dotyk, na który nie dają zgody. Odnoszą gesty do swojego
ciała, pokazują na własnym ciele. Oddychają głęboko, przeponą,
często mają zrelaksowane mięśnie. Przywiązują małą uwagę do
informacji i polegają na „przeczuciach”. Najważniejszym kryterium jest dla nich wygoda i komfort. Używają słów ze świata odczuć i dotyku: ciepły, twardy, bezpieczny, namacalny, unosić się,
wywołać wrażenie, zmysłowy, uszczęśliwiać, wypełniać. Cokolwiek to jest, musi być wygodne. Dla nich czuć, znaczy uwierzyć.
Słowa pomocne w rozmowie z kinestetykiem: czy czujesz…; poruszę teraz kolejny temat…; pojawia się wrażenie, że…; to jest
uczucie…; dotknijmy teraz innej sprawy…
Znowu tego dużo, a to dopiero początek…. I absolutnie nie
jest to kolejny sposób segregowania ludzi na kategorie. Powiedzenie, że ktoś jest typem kinestetycznym, nie jest bardziej użyteczne niż stwierdzenie, że jest średniego wzrostu. Jeśli sprawi to, że
przestaniemy obserwować to, co nasz pacjent, podopieczny, rozmówca robi tu i teraz, będzie to nawet gorsze niż bezużyteczne,
ponieważ stanie się jedynie innym, kolejnym sposobem tworzenia stereotypów, a przed tym bardzo przestrzegam. Możemy ulec
wielkiej pokusie kategoryzowania siebie i innych na podstawie terminów systemu reprezentacji. Jeśli damy się w to wciągnąć, usta-
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limy kategorie i przyporządkujemy do nich ludzi bez względu na
to, czy do nich pasują, czy też nie. Jaka wtedy będzie skuteczność
naszej komunikacji i pracy? Nasi pacjenci, podopieczni, rodzice,
członkowie zespołu terapeutycznego są zawsze bogatsi, niż wszelkie ich uogólnienia. Dostarczony powyżej zestaw modeli ma służyć pomocą jedynie do tego, aby pomóc nam dopasować je do
aktualnego, bieżącego działania ludzi: W czasie zajęć, w trakcie
konkretnej rozmowy. Nigdy zaś do dopasowywania ludzi do stereotypów.
Brzmi logicznie? Czujecie, że może pomóc nam w pracy? Widzicie szansę swojego rozwoju i chcieli byście przełożyć tę wiedzę
teoretyczną na umiejętność zastosowania jej w praktyce? Zachęcam do lektury kolejnego artykułu, tym razem na temat filtrów,
według których organizujemy nasze doświadczenia. Albowiem to,
co starałam się przybliżyć powyżej, stanowi jedynie wierzchołek
góry lodowej.

Z TYFLOLOGICZNEJ TEKI
Zofia Krzemkowska

Wśród brajlowskich wydawnictw
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.
(Wisława Szymborska)

hodzi o samodzielne czytanie, a nie tylko słuchanie książek,
bo wielorakie korzyści przynosi bezpośredni kontakt z tekstem. Współczesny człowiek powinien dużo czytać, a statystyki
są katastrofalne. Dyrektor Biblioteki Narodowej twierdzi, że 60%
Polaków nie czyta w ciągu roku żadnej książki. A przecież czytanie buduje wyobraźnię i kreatywność.
Z ubolewaniem przyjmujemy spadającą liczbę niewidomych
posługujących się pismem brajla na co dzień. Ci, którzy poznali
podstawy tego pisma na szkoleniach rehabilitacyjnych indywidualnych i grupowych, nie kontynuują ćwiczeń po ich zakończeniu
i nabyte umiejętności szybko tracą.
Przyczyn braku zainteresowania brajlem jest wiele. Między innymi, obojętność samych niewidomych, niechęć do podejmowania wysiłku, wygodnictwo, brak środków finansowych, bo wersja brajlowska jest droga – I tom 50 zł. Likwidacja wielu brajlowskich wydawnictw – głównie czasopism, będących źródłem
informacji o bieżącej działalności PZN i o środowisku niewidomych, tak pożądanych przez starszych działaczy, którzy całe swoje dorosłe życie związali z tą organizacją. Wybrani terenowi przedstawiciele nie przekazują tych wiadomości, szukamy ich w prasie brajlowskiej, ale jest ich niewiele.
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Jeśli już dociera do czytelnika wersja brajlowska, to w lipcu
przyjmujemy wielkanocne życzenia. Brak informacji dotyczy
głównie tych, którzy z różnych przyczyn nie korzystają z wersji
elektronicznej, np. „Biuletynu do Pochodni”, w którym część informacji dociera do odbiorcy wcześniej. Do nich i ja należę.
W swojej wypowiedzi chcę zająć się tymi, którzy – mimo kryzysu – udostępniają niewidomym wydawnictwa brajlowskie – te,
które cieszą się największym zainteresowaniem.
Na uznanie zasługuje Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych,
które wydało w brajlu teksty psalmów responsoryjnych – szczególnie przydatne niewidomym organistom – oraz teksty czytań
liturgicznych zawarte w 11 tomach – segregatorach, umożliwiających wyjęcie kartki z potrzebnym czytaniem.
Wszystkie duszpasterstwa niewidomych na terenie Polski,
gdzie są świeccy dobrzy brajliści, powinny zaopatrzyć się w zbiory czytań i psalmów. Tak jest w diecezji bydgoskiej. Dba o to diecezjalny duszpasterz niewidomych ks. Piotr Buczkowski, który
rozprowadza wśród chętnych również inne wydawnictwa religijne, na które nie brakuje chętnych, nie tylko z Bydgoszczy, ale także spośród tych, którzy przebywają aktualnie w Bydgoszczy na
szkoleniach i są zainteresowani tą tematyką. Tym bardziej, że proponowane pozycje są bezpłatne.
Czytania w brajlu przygotował zespół redakcyjny w składzie:
Helena Jakubowska i Dorota Mindewicz. Opracowane zostały
przejrzyście, łatwo znaleźć każdy tekst, druk jest wyraźny, każdy
tom zawiera wykaz stosowanych skrótów. Warto z niego korzystać.
Są też do nabycia różne modlitewniki. Mam przed sobą jeden
z nich: „Jezu Ufam Tobie!”, wydany w Lublinie przez Towarzystwo
na Rzecz Edukacji Niewidomych i Słabowidzących im Zofii Sękowskiej, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Metropolitarną Kurię Krakowską, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Bożego. W modlitewniku są wybrane modlitwy św. Faustyny, m.in.:
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„O miłosierdzie Boże dla świata”, „Dla Ojczyzny”, „Dla grzeszników”, „O szczęśliwą śmierć”, „Modlitwa dziękczynna”, „O uproszenie łask za przyczyną św. Faustyny”, Nabożeństwo do miłosierdzia
Bożego”, „Godzina Miłosierdzia Bożego”, „Koronka Miłosierdzia
Bożego”. Na wstępnie modlitewnika znajdziemy informacje o życiu i dokonaniach św. Faustyny. Jeden mały tom w sztywnej oprawie, 91 stron. Otrzymałam go bezpłatnie. Jeśli zdołam zachęcić
do jego nabycia, to trzeba się zwrócić do Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych przy Piwnej 9/11 00-256 Warszawa.
W Lublinie mieszka i pracuje Ryszard Dziewa. W swojej firmie P.H.U. Impuls Lublin dba o zaspokajanie potrzeb brajlistów.
Warto zapoznać się z jego ofertą. Proponowane pozycje mają charakter popularno-naukowy, dotyczą m.in.: religii, psychologii, pedagogiki, stylu życia, kuchni, itp.
Korzysta z nich np. głuchoniewidomy Czesław Juźwik z Wrocławia, który zakupił kilka pozycji. Przechowuje je, często po nie
sięga, czytając wielokrotnie interesujące go fragmenty. Jest pełen
entuzjazmu dla dokonanego wyboru.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się wydawany co roku
– inaczej wzbogacony –kalendarz p. Dziewy. Nabywcy dopytują
się o niego i zamawiają z dużym wyprzedzeniem.
W kalendarzu na 2013 r. każda data dzienna opatrzona jest
praktyczną poradą. Znajdziemy w nim m.in. porady dla każdego: dekalog zdrowych nóg, dbaj o stawy, nawyki szczupłych ludzi, rady dla kłócących się, dla zestresowanych, sztuka chodzenia,
orientacja w przestrzeni. Znajdziemy w nim odpowiedzi na pytania: Jak wzmocnić odporność? Jak pokonać zmęczenie? Takiego kalendarza nie oddaje się na makulaturę po upływie roku, ale
przechowuje się go przez lata. Osobiście mam ich pięć z poprzednich lat. Zaglądam do nich zawsze wtedy, gdy potrzebuję odpowiedniego cytatu do tekstu, który właśnie piszę.
Wymienione pozycje wydają w brajlu fundacje: „Nasza Szansa” i „Trakt”. Warto się u nich o nie dopytywać.

Zofia Krzemkowska – Wśród brajlowskich wydawnictw

115

Grono stałych czytelników wydawnictw brajlowskich korzysta z bibliotek w Warszawie i w Laskach, które na życzenie wysyłają na podany adres wskazane książki. Jeśli – z różnych przyczyn
– następuje przerwa w wysyłce książek, ich odbiorcy niepokoją
się i ponaglają. Świadczy to o głodzie książki brajlowskiej u tych,
którzy mają ograniczony kontakt z otoczeniem z powodu osamotnienia, ślepoty i głuchoty czy podeszłego wieku.
Rozpropagujmy podane tu informacje, być może ktoś zechce
z nich skorzystać!
Czytanie to nauka, która odgania wszystkie grzechy zwane próżnością /ks. Piotr Skarga/, a Cyceron dodaje: Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starszemu, uszlachetnia
w chwilach samotności, daje pomoc i pocieszenie przeciwnościom.
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Zofia Krzemkowska

O książkach Krystyny Śmigielskiej
Odwiedź swoje wspomnienia,
one pozostaną z tobą do końca życia
(Adam Zagajewski)

ierna tej zasadzie pozostała Krystyna Śmigielska z Warszawy. Swoje wspomnienia uszeregowała i tak powstała jej
druga książka wydana w 2013 roku.
O okolicznościach jej powstania, opiniach i o samej książce
opowiem. Najpierw, kim jest autorka.
Poznałyśmy się przed laty. Krystyna przyjechała do Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia Niewidomych w gronie wielu nowo ociemniałych, którzy tu odbywali rehabilitację. Wprowadzałam ich – także Krystynę – w świat niewidomych. Jak dalej żyć
bez wzroku? Jak odnaleźć się w nowej życiowej sytuacji? Krystyna wyróżniała się aktywnością, dociekliwymi pytaniami, sposobem bycia, serdecznym stosunkiem do ludzi. To dla otoczenia najcenniejsze. Dla każdego miała dobre słowo. Potem były wspólne
pielgrzymki krajowe i zagraniczne, rekolekcje w Laskach. Zawsze
miałyśmy sobie coś ciekawego do przekazania. Podczas jednej
z pielgrzymek, w Fatimie, Krystyna zachorowała. Znalazła się
w szpitalu. Musiała przerwać pielgrzymowanie. Wróciła pod opieką przysłanego z Polski lekarza po zakończonym leczeniu. Jako
współ-pielgrzymi głęboko to przeżyliśmy.
W wyjazdach zwykle towarzyszyła jej Halina Siwińska – wykładowca kultury języka na wyższych uczelniach.
Przed utratą wzroku Krystyna ukończyła historię. Studia rozpoczęła na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła je pracą magisterską w Łodzi. Pracowała w Wydawnictwie Naukowym, uczy-
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ła w szkole, była wychowawczynią. Lubiła swoją pracę z dziećmi
i młodzieżą, czuła się im potrzebna. Utratę wzroku przyjęła nie
z buntem, ale z pokornym poddaniem się woli Bożej. Z Warszawą jest związana od 1980 roku. Tu miała własne mieszkanie, syna Piotra z żoną, wielu przyjaciół, na których zawsze mogła liczyć.
Zjednuje ich własną pogodą i optymizmem, które udzielają się
otoczeniu. Cenną wartością życiową są dla niej: głęboka wiara
w Boga, któremu zawierzyła się bez reszty, i codzienna modlitwa.
Przed trzema laty sprzedała mieszkanie i zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” na Woli przy ul. Sterniczej.
Tu otrzymała samodzielny pokój, dobre warunki pobytu, możność
korzystania z codziennej popołudniowej Mszy św. w domowej kaplicy. To jest dla niej szczególnie ważne. Ma zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską i w razie potrzeby pomoc lekarską.
Wśród 190 mieszkańców Domu znalazła grupę przyjaciół, z którymi się spotyka i rozmawia. Polubili ją. Nie jest więc sama, ale
nie rezygnuje z kontaktów ze światem zewnętrznym. Dzięki Halince Siwińskiej jeździ na comiesięczne spotkania duszpasterskie,
na dni skupienia, rekolekcje, a przede wszystkim na coroczne turnusy wczasowe w różnych miejscowościach, organizowane
przez duszpasterstwo niewidomych. W 2013 roku w lipcu była
w Ośrodku w Rabce. Były codzienne eucharystie, wspólne modlitwy, przepięknie organizowane wycieczki z uwzględnieniem pobliskich sanktuariów i ciekawe rozmowy z ludźmi: z księżmi,
z duszpasterzami niewidomych i uczestnikami turnusów. Mówi:
„Z wycieczek korzystałam w miarę możliwości zdrowotnych,
a wspomnienia muszą wystarczyć do następnego roku. Jest ich
moc, jest się czym dzielić z innymi, to one napełniają mnie życiową energią, dają siłę do dalszego działania. Każdemu potrzebna
jest zmiana otoczenia i klimatu. Mnie też”.
W 2008 roku Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych ogłosiło konkurs: „Czym dla mnie jest Boże Narodzenie – moje wspomnienia i refleksje”. Pierwszą nagrodę w nim uzyskała K. Śmigiel-
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ska. Jej praca zatytułowana: „Wigilia Krysi” (20 stron) ukazała się
drukiem w 2010 roku. Wydały ją Wydawnictwa PZN. Ilustracje
i projekt okładki przygotowała p. Pawlak. Mam ją przed sobą –
to prezent od autorki, z dedykacją.
Ks. dr Andrzej Gałka napisał, że są to: „Prywatne wzruszenia
i przeżycia, które warto przeczytać”.
Druga jej książka nosi tytuł: „Nadzieja herbu róży”, (189 stron).
Są to własne przemyślenia nad mijającym życiem, elementy autobiograficzne, wspomnienia, refleksje religijne, jakże aktualne
w związku z obchodzonym Rokiem Wiary.
Książka budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców domu, a także studentów, do których dotarła. Pozytywne odczucia,
jakie rodzą się podczas czytania, potwierdzają, że słuszny był zamysł utrwalenia myśli, bo słowa ulatniają się, pismo pozostaje.
Wierzymy, że obietnica prezesa Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” w Warszawie, Kazimierza Lemańczyka, dotycząca nagrania na „czytak” książki Krystyny Śmigielskiej, będzie spełniona i umożliwi zapoznane się z jej treścią większej liczbie niewidomych. Dobrze, by tak się stało.
Krystyna poszerzyła grono piszących niewidomych. Gratulujemy autorce sukcesu w tej dziedzinie.
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej zwalnia ją od codziennych
obowiązków, jest więc czas na twórczą pracę. Na to jest zawsze odpowiedni wiek i miejsce pobytu, a własna aktywność jest w cenie.
Trzeba się dzielić z innymi doświadczeniami zdobytymi w trakcie życia.
Opinie o książce
Ks. bp Józef Zawitkowski podkreśla wartość przekazanych
wspomnień, pisząc: „Te wspomnienia to kosz kwiatów, to twój
drugi świat, starych dat i połamanych fotografii. Póki czas zbieraj je i zawsze miej przy sobie”.
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Krajowy duszpasterz niewidomych, ks. dr A. Gałka, napisał:
„To niezwykła opowieść o zwykłym człowieku. To coś więcej niż
autobiografia. Autorka pokazuje, jak dzięki Bożej pomocy można to życie przeżyć. Ta książka jest pomocą dla tych, którzy zmagają się ze swoimi słabościami i doświadczeniami.”
Przewodniczka Krystyny, Halina Siwińska, pisze: „Życie Krystyny spełnia się na trzech płaszczyznach: cierpienia, duchowości, otwartości na ludzi. Cierpienie towarzyszy jej przez całe życie. Sieroctwo pełne, dzieciństwo spędzone w szpitalach, sanatoriach, w gipsie, bez możliwości chodzenia, a potem choroby, liczne
operacje, a obecnie ma status osoby głuchoniewidomej. Na szczęście pomagają jej resztki wzroku w jednym oku. Ale jej odpowiedzią na to były wola życia, twardy charakter, łapczywość w poznawaniu świata. Stąd jej zachwyt nad pięknem świata i jego różnorodnością. Cechuje ją silna wiara i żarliwa modlitwa. Patrząc na
modlącą się Krystynę, widzimy osobę jakby wyłączoną z otoczenia, żyjącą w innym wymiarze. Oczywiście przychodzą i dni trudne, gdy wydaje się, że krzyż jest zbyt ciężki do udźwignięcia. Wiara Krystyny realizuje się w codziennym życiu. Ilu ludzi ona pielęgnowała, ilu przyniosła ulgę w cierpieniu. Często odbywa się to
kosztem jej zdrowia, ale to nieważne. Zawsze liczy się tylko drugi człowiek. Nic dziwnego, że otoczona jest ludźmi, ich sympatią i życzliwością.
W domu opieki, mimo że sił ma coraz mniej, towarzyszy osamotnionym, jest przy odchodzących, modli się z nimi, świadczy
dobro”.
Mnie szczególnie zainteresował barwny język jej opowieści,
wrażenia z pielgrzymek, w których uczestniczyłyśmy wspólnie.
Słuchając opowieści, odżyły moje własne wspomnienia pielgrzymkowe sprzed lat. Książka wciąga, nie można się oderwać od jej słuchania, chciałoby się jeszcze i jeszcze…
„Używaj serca i umysłu po to, aby wspomagać siebie i bliźnich
dobrym słowem, życzliwością i wzbudzić w nich zachwyt dobrem”.

W ZACISZU IZDEBKI

Katarzyna Piekarczyk

* * *
Zanim otulisz mnie światłem
Ciszą obejmiesz myśli rozsypane
Nim od ciężaru ciała mnie uwolnisz
Zostaw mi jeszcze, proszę
Kilka chwil zachwytu
Rozgwieżdżonym niebem
Świętojańskiej nocy
Różowym obłokiem jasnego poranka
Pozwól mi poczuć
Zielonozłoty dotyk lata
Szelest jesieni
W parku nabrzmiałym kolorami
I ziemi zapach – ten słodko-gorzki
Zapach życia, który dobrze znam ...
A kiedy przyjdzie pora
By Tajemnicy próg przekroczyć
– Z ciasnoty lęków mnie uwolnij
Zwiastunką bądź – oczekiwania
... Zanim otulisz mnie światłem
Ciszą obejmiesz rozsypane myśli
Nie pozwól sercu wypalić się żalem
Za tym, co nie moje

Leszek Pałgan – Laski

Leszek Pałgan

Laski
Laski nie są autobusem
który zmierza
ku jakiejś
absurdalnej przepaści
Laski są Drzewem
które posadziła
Wola Boża
i które rośnie
Mocą Bożą
zawartą w sercach ludzi
Laski
są dębem
który trwa…
nie ogłaszajmy
śmierci Drzewa
gdy spadają liście
lub uschła gałąź
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ODESZŁY DO PANA
s. Rut Wosiek

Śp. Siostra Pelagia
od Opatrzności Bożej

07.08.1922–06.09.2013
Przeżyła lat 91; powołania 60; profesji zakonnej 58.
Siostra Pelagia – Agnieszka Wenta urodziła się dnia 7 sierpnia 1922 roku na Kaszubach, w Ramlejach, powiat Kartuzy, obecnie województwo pomorskie. Sakrament chrztu św. otrzymała 10
sierpnia w kościele parafialnym w Goręczynie.
Jej rodzice: Nikodem Wenta i Apolonia z domu Klinkosz mieli gospodarstwo rolne. Mieli dziewięcioro dzieci, wśród których
Agnieszka była najstarsza. Z rodzeństwa wcześnie zmarło dwóch
braci i dwie siostry. Rodzina była głęboko wierząca, rodzice bardzo dbali o wychowanie religijne dzieci.
W rodzinnej wsi Agnieszka ukończyła czterooddziałową szkołę powszechną i pomagała mamie w gospodarstwie oraz w opiece nad rodzeństwem.

s. Rut Wosiek – Śp. Siostra Pelagia od Opatrzności Bożej

123

Wybuch drugiej wojny światowej zastał ją jako siedemnastoletnią dziewczynę na terenach automatycznie wcielonych do Rzeszy. W ostatnich latach wojny wraz z innymi Polakami, w tym ze
swoim rodzeństwem, była zmuszana do pracy przy kopaniu okopów, przy dużym mrozie i zamarzniętej ziemi, kilka kilometrów
od rodzinnego domu. Wspominała, że i tak szczęśliwie uniknęła okrucieństwa i gwałtów ze strony strażników, za co przez całe
życie dziękowała Bogu. Także kilka osób z jej rodzeństwa przeżyło w tym okresie trudne doświadczenia: jeden z braci walczył
we Włoszech i potem trafił do Anglii, siostra Maria była w obozie w Stutthofie, skąd wróciła po wojnie z ciężko nadszarpniętym
zdrowiem. Dwie z sióstr: Jadwiga i Helena skończyły studia i wyszły za mąż, Teresa w 1958 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Pallotynek.
Agnieszka po wojnie została przyjęta do Szkoły Pedagogicznej w Kartuzach i zamieszkała tam w internacie. W 1948 roku, po
ukończeniu szkoły, pracowała przez cztery lata w tamtejszej szkole podstawowej. Już wtedy myślała o życiu zakonnym, najpierw
o wstąpieniu do Sióstr Pallotynek, które najbardziej znała (i do
których po kilku latach wstąpiła jej siostra). Nie zdecydowała się
wtedy na decydujący krok w obawie, że znalazłaby się wśród
o wiele młodszych od siebie kandydatek (miała prawie trzydzieści lat). Kiedy w „Rycerzu Niepokalanej” znalazła informację, że
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża przyjmują kandydatki do
lat trzydziestu – szybko się zdecydowała. Przepracowała jeszcze
rok w swojej szkole i napisała do Lasek. Po otrzymaniu zgody
zwolniła się z pracy i przyjechała do Lasek 24 lutego 1953 roku.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża została przyjęta 25 lutego 1953 roku. Do nowicjatu – 24 października 1953 roku. Pierwszą Profesję złożyła 11 lutego 1955 roku.
Profesję wieczystą 11 lutego 1961 roku.
W postulacie pracowała w różnych działach: w kuchni, w Hoteliku. Po kilku miesiącach, jeszcze w tym samym roku, w paź-
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dzierniku, przeszła do nowicjatu. W ciągu roku kanonicznego
sprzątała w Domu Rekolekcyjnym i służyła jako lektorka s. Cecylii Gawrysiak.
Po profesji najpierw pracowała w biurze, na poczcie i w kasie zakładowej, a od 1955 roku prawie nieprzerwanie, przez niemal 40 lat, pracowała w magazynach warsztatów szczotkarskich
i dziewiarskich
Starsze siostry wspominają jej niezwykłą solidność i odpowiedzialność w pracy. Milcząca, małomówna, nie ukrywała swojego
kaszubskiego pochodzenia, z którego była w gruncie rzeczy dumna i chętnie, przy rekreacyjnych okazjach, dzieliła się wspomnieniami. Nie wstydziła się również mowy kaszubskiej, której nigdy
nie zapomniała.
W 1992 roku przeszła na emeryturę. Warsztaty zostały przeniesione w okolice Domu Chłopców, a s. Pelagia na życzenie p.
Zofii Morawskiej została przydzielona do pomocy w Dziale Darów.
W dniach 19–20 listopada 2005 roku przeżyła swój Jubileusz
50-lecia Profesji, razem z s. Teklą, s. Modestą i s. Anuncjatą.
W ostatnich latach chorowała. Mieszkała na parterze na „Oddziale chorych sióstr” w Domu św. Rafała. Jeszcze w ostatnich miesiącach od czasu do czasu przychodziła lub była przywożona do
domowej kaplicy. Przyjęła Sakrament Chorych z rąk ks. Kazimierza Olszewskiego w dniu 31 sierpnia. Odwiedziła Ją także rodzona siostra – s. Teresa, pallotynka, która przyjechała z Gniezna. Wydawało się potem, że zagrożenie minęło po raz kolejny.
Odeszła do Pana w godzinach popołudniowych w piątek 6
września. Do końca okazywała świadomą łączność z towarzyszącymi Jej modlitwą siostrami, z s. Anitą, Przełożoną Domu św. Rafała i paniami pielęgniarkami.
Msza św. i pogrzeb odbyły się 10 września 2013 roku.

s. Rut Wosiek – Śp. Mariola Bendek
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s. Rut Wosiek

Śp. Mariola Bendek
W zakładowym szpitaliku dnia 5 sierpnia około godz. 15.00
zmarła, w wieku 46 lat, jego wieloletnia mieszkanka i pracownica ŚP. MARIOLA BENDEK.
Śp. Mariola – kuzynka trzech naszych sióstr: s. Mirosławy,
s. Romany i s. Anity – od wczesnego dzieciństwa często przebywała w Laskach. Jej Mama to rodzona siostra s. Mirosławy. W szpitalu w Konstancinie Mariola ukończyła szkołę obsługi biur medycznych i podjęła pracę zawodową w laskowskiej infirmerii.
W ostatnich dniach wielkiego cierpienia towarzyszyły jej zaprzyjaźnione siostry i pielęgniarki, a także jej Mama i Brat.
Pogrzeb odbył się 7 sierpnia w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej
i na cmentarzu zakładowym w Laskach. W koncelebrze pod przewodnictwem ks. Kazimierza Olszewskiego, który wygłosił homilię, uczestniczyli nasi księża: Edward Engelbrecht i Marcin Kowalczyk, oraz spokrewniony ze zmarłą Mariolą o. Dymitr Harasim,
bazylianin.
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Jolanta Bergson

Wspomnienie o Mariolce
Racjonalnie było wiadomo, że odejdziesz, ale gdzieś tliła się
maleńka iskierka nadziei, że może stanie się cud… Podobnie jak
Ty sama, chcieliśmy w to wierzyć i podsycaliśmy wspólnie tę wiarę, spełniając Twoje życzenia. Mariolko, to była wielka radość patrzeć na Twój uśmiech, cieszyć się Twoją radością, choć miało się
świadomość, że tak niewiele już można dla Ciebie zrobić…
Nasza bliska przyjaźń trwała zaledwie 3 lata i aż dziwne, że stała się dla mnie tak ważna. To właśnie Ty okazałaś wielką radość
z powodu mojego zamieszkania w Laskach. Moje niepokoje związane z przystosowaniem się do nowego miejsca – biorąc pod uwagę wiek i mój słaby wzrok – okazały się nie takie straszne dzięki
Tobie. Cieszyłaś się, gdy mówiłam, jak wiele mi pomagasz i gdy
nazywałam Cię „moimi oczami”.
Wielkim świętem dla mnie były nasze wspólne wyjazdy do
Warszawy, zakupy „fatałaszków” wybieranych pod Twoim czujnym okiem. Gdy inni wyrażali podziw, jak ładnie jestem ubrana,
z dumą informowałam, że to Mariolka jest moją „stylistką” – Ciebie to również cieszyło…
Podziwiałam Twoją delikatność i łagodność, umiejętność dogadywania się z dziećmi – muszę przyznać, że trochę Ci tego zazdrościłam… Poczytuję sobie za wielki przywilej i szczęście, że los
pozwolił mi Ciebie spotkać – tak właśnie wyobrażam sobie osoby święte…
Twoja zdolność cieszenia się z małych rzeczy była zaraźliwa
– niech ta umiejętność pozostanie w nas na pamiątkę po Tobie…

s. Hieronima Broniec – Wspomnienie o Annie Szulc-Halbie
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s. Hieronima Broniec

Wspomnienie o Annie Szulc-Halbie

Annę Szulc-Halbę poznałam jakieś trzy lata temu. Przywiozła ją do Lasek starsza jej siostra, Bogumiła Olech. Nieustannie
brakuje nam widzących pracowników przy korekcie skonwertowanych na brajla tekstów. Lektorat w naszym dziale z reguły był
obsadzany przez siostry albo wolontariuszki spośród znajomych
i przyjaciół. Anna była już na emeryturze i chciała jeszcze komuś
pomagać. Jako lektorka była świetna. Ze względu na swój zawód
(była pianistką) widziała wszystko, co czarne i dokładnie czytała. Przyjeżdżała przeważnie dwa razy w tygodniu. Później już tylko raz. Musiał to być dla niej duży wysiłek, ale mimo zaawansowanej choroby nowotworowej nigdy się nie skarżyła. Lubiliśmy
ją bardzo: inteligentna, łagodna i życzliwa wszystkim i wszystkiemu. Ze względu na tak wyjątkową osobowość postanowiłam prosić o zamieszczenie jej życiorysu w naszym czasopiśmie.
Uczestniczyłam w pogrzebie Anny na Wojskowych Powązkach
w dniu 8 sierpnia, wraz z jej krewnymi i przyjaciółmi. Msza św.
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miała wspaniałą oprawę liturgiczną, a na cmentarzu żegnali Annę śpiewem hymnu Filharmonii im. Romualda Traugutta jej
współpracownicy.
Świętej Pamięci Anna Szulc urodziła się 3 listopada 1942 r.
w rodzinie lekarskiej, jako druga wnuczka generała Lucjana Żeligowskiego, w jego domu na warszawskim Żoliborzu. W czasie
Powstania Warszawskiego w wieku niespełna dwóch lat została
ciężko ranna po uderzeniu pocisku w dom, w którym ukrywano
się w piwnicy. Kiedy została zaniesiona do szpitala powstańczego w Forcie Sokolnickiego, jej ojciec – dr Jerzy Szulc – który pracował tam jako chirurg, odesłał ją do kolejki rannych, uważając,
że życiu jej nie zagraża niebezpieczeństwo, a są inni ciężej ranni.
Anna lubiła opowiadać tę historię. Wspominała ją jeszcze w ostatnich dniach życia.
Po Powstaniu, po pięciu latach pobytu w Łodzi, gdzie rozpoczęła szkołę i naukę gry na fortepianie, rodzina powróciła do Warszawy na Żoliborz. Tu Anna została zapisana do szkoły im. Stefanii Sempołowskiej, skąd po kilku latach nauki przeniosła się do
liceum muzycznego.

s. Hieronima Broniec – Wspomnienie o Annie Szulc-Halbie
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Jej pasją od dzieciństwa były książki, które zaczęła czytać bardzo wcześnie, a jej marzeniem, jak wtedy mówiła, było pracować
kiedyś w kiosku „Ruchu”, żeby mieć dużo czasu na czytanie.
Drugą wielką pasją jej życia okazały się góry. W 1960 r. ukończyła kurs wspinaczkowy w Klubie Wysokogórskim, którego została członkiem. Od tego czasu we wszystkich wolnych chwilach
wracała w ukochane Tatry. Związała się też z warszawską grupą
turystyczną „Patałach”, w której znalazła bliskich przyjaciół i towarzyszy mazowieckich wędrówek.
Interesowała się także przyrodą. Obdarzona absolutnym słuchem czerpała radość z obserwacji ptaków i rozpoznawania ich
głosów. Kilkakrotnie brała udział w pracach Akcji Bałtyckiej: obrączkowaniu ptaków migrujących wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Właśnie tam poznała swojego przyszłego męża – Ryszarda Halbę, pracownika naukowego Wydziału Biologii UW, z którym pobrali się
w 1967 r. W 1969 r. urodziła się ich córka Joanna, matka dwóch
jej wnuków – Franciszka i Rocha.
Po uzyskaniu matury i dyplomu z fortepianu w Państwowym
Liceum Muzycznym w 1961 r. Anna wstąpiła do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie do klasy fortepianu prof. Jerzego Lefelda. Egzamin magisterski z wynikiem b. dobrym złożyła w r. 1966. Jeden z koncertów dyplomowych zagrała z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej. W tych latach dom na Czarnieckiego
rozbrzmiewał stale muzyką.
Bezpośrednio po dyplomie Anna podjęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej jako akompaniatorka na lekcjach
dyrygentury i pracowała tam aż do r. 1986, kiedy z nadmiaru obowiązków sama zrezygnowała z tego stanowiska. Równocześnie
z PWSM w latach 1966–1975 była zatrudniona w Państwowej
Podstawowej Szkole Muzycznej nr 1 przy ul. Miodowej.
Od r. 1975 została zatrudniona w Warszawskiej Operze Kameralnej na etacie korepetytora solistów. Oprócz pracy korepetytorskiej uczestniczyła w koncertach jako pianistka – kameralistka, gra-
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ła również na klawesynie w operach wystawianych przez WOK.
Brała udział w wielu koncertach zagranicznych Opery Kameralnej. Za ważny moment w życiu artystycznym uważała uczestnictwo w I Festiwalu Mozartowskim w r. 1991. W 1983 r. otrzymała
nagrodę Rektora PWSM za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.
W okresie stanu wojennego zaangażowana była w działalność
Związku Zawodowego Solidarność w kręgach artystycznych.
W połowie lat 80. weszła w skład zespołu Filharmonii im. Romualda Traugutta, a wśród jej członków odnalazła wielu bliskich i oddanych przyjaciół. Wraz z nimi współtworzyła program i występowała w koncertach pieśni patriotycznych, ostatecznie zostając
członkiem Rady Programowej FiT.
Oprócz działalności zawodowej zawsze była gotowa pomagać
rodzinie: długo opiekowała się chorą matką, pomagała wychowywać siostrzeńców, z nieskończoną cierpliwością łagodziła konflikty i trudne sytuacje. Wiele osób ceniło sobie jej przyjaźń.
Jesienią 1994 uległa tragicznemu wypadkowi, uderzona
przez samochód na pasach dla pieszych przed szpitalem na Szaserów, dokąd szła odwiedzić chorego ojca. Przeżyła, ale z I grupą inwalidzką mimo długotrwałej rehabilitacji nie była już zdolna do tak intensywnej pracy artystycznej. Jednak nie rezygnowała. Jeszcze po 2000 r. brała udział w koncertach FiT.
Długo nie poddawała się ciężkiej chorobie, która została rozpoznana jeszcze w latach 80., ale po 2011 r. zaczęła już bardzo
utrudniać życie. Anna dużo czytała, słuchała muzyki, brała mądry i życzliwy udział w życiu rodziny.
Odeszła, starając się nie robić nikomu kłopotu i nie zasmucając swoimi problemami. Radość, jakiej zaznała obcując w życiu
z prawdziwą Sztuką, pozostawiła w niej trwały ślad i dodała sił.
Anna pozostanie w pamięci bliskich i przyjaciół jako człowiek
wielkiej inteligencji i wielkiej łagodności, pozostający w cieniu.
A tak ważny dla wszystkich.

INNE WYDARZENIA
24.06 W Brwinowie, w wieku 99 lat, zmarł Stanisław Werner,
wieloletni członek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, wuj s. Elżbiety Więckowskiej FSK. Ojciec Stanisława, wybitny naukowiec – prof. Wacław Werner –
przez okres okupacji przechował w swoim domu niezwykle cenny przetworzony rad, który po wojnie przekazał polskim placówkom naukowym. Stanisław pochodził ze znanej rodziny ewangelików reformowanych. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Pod
wpływem, między innymi, ks. Jana Ziei przeszedł na
katolicyzm. Jako wybitny specjalista inż. odlewnik był
oddelegowany do pracy w Maroku. Od lat 70. niemal
do śmierci śpiewał w chórze kościelnym Kazimierza
Gierżoda w Podkowie Leśnej, a następnie, po przeniesieniu choru, w Otrębusach. Wraz z żoną Martą prowadził grupę modlitewną w ramach Kościoła Domowego. „Był wzorem rzetelności, prawości, chrześcijańskiej pokory i skromności. Był uosobieniem spokoju
i rozwagi” – czytamy w jednym z listów kondolencyjnych. Pogrzeb odbył się w dniu 27 czerwca w kościele parafialnym w Brwinowie; ciało Zmarłego zostało
złożone w grobie obok żony Marty na cmentarzu ewangelickim w Warszawie.
30.06–14.07 Na turnusie wczasowym zorganizowanym w Rabce przez Krajowe Duszpasterstwo Osób Niewidomych
i Niedowidzących przebywało około 90 osób. Jak co roku, oprócz form aktywnego wypoczynku, ciekawych
wycieczek (do Zakopanego na Krzeptówki, na Bachledówkę do Ludźmierza, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik oraz na Słowację do Lewoczy) i radosnych spo-
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tkań (gawędy, przedstawienia i koncerty w wykonaniu
uczestników turnusu oraz występ zespołu góralskiego
„Majeranki”), była możliwość uczestniczenia w codziennej Mszy św., wprowadzeniu do medytacji i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Całość poprowadził
ks. Andrzej Gałka.
30.06–18.07 W Laskach trwała XI KAPITUŁA GENERALNA,
którą poprzedziły rekolekcje, prowadzone w kaplicy
Domu Rekolekcyjnego przez o. Franciszka Mickiewicza SAC. Już w pierwszych dniach odbyły się dwa ważne spotkania.
1 lipca było to spotkanie z p. Piotrem Nowiną Konopką, nowo mianowanym ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej zaproszonym przez
matkę Annę Marię podczas czerwcowego spotkania
z okazji 11. rocznicy śmierci Ojca Tadeusza, kiedy mówił o swoich wieloletnich kontaktach z Ojcem i Laskami. Tematem spotkania była sprawa odpowiedzialności za dziedzictwo, jakie nam pozostawili nasi Założyciele oraz za zachowanie ideowej tożsamości Dzieła.
Drugim spotkaniem, połączonym z wymianą myśli, pytaniami i możliwością dialogu, było ostatnie, kończące rekolekcje, spotkanie wieczorem 2 lipca z o. Franciszkiem Mickiewiczem.
3 lipca Mszą świętą, odprawioną w kaplicy Domu Rekolekcyjnego przez ks. Rektora Sławomira Szczepaniaka rozpoczęła się – XI Kapituła Generalna.
O godz.10.00 – zgodnie z Regulaminem, siostry kapitulne zajęły wyznaczone miejsca i po odczytaniu listy
obecności oraz krótkiej modlitwie – rozpoczęła się część
sprawozdawcza. Sprawozdania z minionego sześciolecia odczytały: Przełożona Generalna Matka Anna Maria i Ekonomka Generalna s. Agnieszka Formela.
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6 lipca po Mszy świętej, odprawionej przez ks. bp. Bronisława Dembowskiego, rozpoczęła się Kapituła Wyborcza. O godz.12. 00 – w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej, ks. bp Dembowski, jako przewodniczący Kapituły Wyborczej, ogłosił zebranym Siostrom, naszym
Księżom i innym mieszkańcom Lasek wybór nowej
Przełożonej Generalnej – Matki Radosławy Podgórskiej.

Z Kaplicy wiele sióstr i zebranych osób przeszło z Matką na Cmentarz zakładowy na krótką modlitwę przy
grobach naszych Założycieli – w łączności z „Laskami
Niebieskimi”.
W dniach 7–8 lipca Kapituła przystąpiła do wyboru nowej Rady Generalnej Zgromadzenia. W wyniku wyborów do Rady weszły: s. Anita Harasim – I. Radna –
Wikaria Generalna; s. Alberta Chorążyczewska – II.
Radna; s. Judyta Olechowska – III. Radna; s. Sara Kieliszek – IV. Radna.
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9 lipca po porannej Mszy świętej rozpoczęła się i trwała przez kolejnych osiem dni część ostatnia, najbardziej
pracowita – czyli Kapituła Spraw. O jej wynikach
wszystkie siostry dowiadują się w pierwszych dniach
po zakończeniu. We wszystkich Domach czytane są
Dokumenty Kapituły, czyli Uchwały, Zarządzenia
i Zalecenia oraz Odpowiedzi na wnioski, które zostały wcześniej przesłane do Sekretariatu do rozpatrzenia
podczas obrad.
4.07–18.07 s. Maristella poprowadziła w Olsztynie obóz formacyjno-integracyjny stypendystów FDNT (Fundacji
Dzieła Nowego Tysiąclecia). Brało w nim udział ponad
stu licealistów i piętnastu studentów posługujących jako kadra wychowawcza.
7.07–21.07 W Laskach odbył się Turnus Rehabilitacyjno-Usprawniający, zorganizowany przez Polski Związek
Niewidomych, dla 25 dzieci niewidomych i słabowidzących z całej Polski i ich rodziców. Wzięło w nim udział
około 60 osób. Uczestnicy turnusu mieszkali w Domu
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Dziewcząt. Zostali objęci opieką lekarską oraz fachową opieką specjalistów z naszego Ośrodka: psychologa, terapeuty widzenia, rehabilitanta ruchu, instruktora orientacji przestrzennej, muzykoterapeuty, logopedy. Odbywały się zajęcia edukacyjne, zajęcia na
basenie i hipoterapia. Turnusem kierowały nauczycielki orientacji przestrzennej, pracujące w Domu Dziewcząt: p. Aleksandra Broncel – Kierownik Turnusu oraz
zastępca kierownika p. Katarzyna Kozłowska – Worwa,
pomocą służyły s. Dominika, s. Klaudia i s. Damiana.
Na zakończenie dzieci przygotowały, pod kierunkiem
wychowawczyń i rodziców występ – bajkę o „Słoniku
Bombiku”, który wędrując, odzyskał wiarę w sens życia dzięki temu, że nauczył się dzielić z innymi tym, co
miał.
15.07 W parafii w Izabelinie w 48. rocznicę śmierci ks. Aleksandra Fedorowicza była odprawiona Msza św., której
przewodniczył i homilię wygłosił, tradycyjnie, o. Leon
Knabit OSB w koncelebrze z nowym Proboszczem ks.
ppłk. Stanisławem Dębickim, ks. Mirosławem Jeleniewiczem, Kapelanem Sióstr Rodziny Maryi i diakonem
Matiasem.
15.07 Po ciężkiej chorobie w rodzinnym domu w Jabłonnie
w wieku 73 lat odeszła do Pana Mama naszej Matki Radosławy ŚP. TERESA PODGÓRSKA. Dnia 19 lipca
Mszę św. pogrzebową w kościele parafialnym p.w. .Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie koncelebrowało
piętnastu księży, wśród nich: były i obecny Proboszcz,
zaprzyjaźnieni z Rodziną dawni koledzy Matki Radosławy, a także księża związani z Laskami i kościołem św.
Marcina: m.in. ks. Rektor Gałka, który wygłosił homilię i ks. Kazimierz Olszewski, który zawiózł Zmarłej
ostatnią w Jej życiu Komunię świętą, ks. Mirosław Cho-
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23–28.07

24.07

27.07

1.08

lewa, ks. Mirosław Kreczmański, ks. Jan Szubka, ks.
Piotr Markiewicz, ks. Sławomir Kasprzak, ks. Jakub
Szcześniak. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu TOnO – Prezes Władysław Gołąb i Sekretarz Józef
Placha, Dyrektor Generalny Szymon Sławiński, Dyrektor OSW Elżbieta Szczepkowska, przedstawiciele Administracji.
W Domu Rekolekcyjnym odbyły się ignacjańskie rekolekcje dla rodzin z warszawskiego KIKu. Uczestniczyło w nich 14 rodzin: 28 osób dorosłych i 37 dzieci,
najmłodsze to dwumiesięczna Fela i trzymiesięczny
Antoś. Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Gałka.
W programie były medytacje oraz całonocna adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Laski odwiedzili: Ambasador RPA w Polsce, p. Ted Pekane z panią Konsul Rashedą Adam. Towarzyszył im
p. Andrzej Morstin z Ambasady RP w Pretorii.
W Laskach zakończyła swoją tegoroczną wyprawę po
Kaszubach około 30-osobowa grupa „Wędrówki” pod
wodzą o. Marka Pieńkowskiego OP, który o godz. 13.30
odprawił dla nich Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej. Po nawiedzeniu cmentarza spożyli oni improwizowany „wędrówkowy” posiłek na tarasie przy
pokoju Ojca Tadeusza, czyli „u siebie”. Ich tegoroczną
wędrówkę opisała w serdecznym tonie lokalna „Gazeta Bytowska”, wspominając o pomocy grupy w sprzątaniu miejscowego zdewastowanego cmentarza ewangelickiego w Sominach. Społeczna pomoc na trasie
„Wędrówki” należała od początku, od czasów o. Tadeusza, do jej tradycji.
W 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
modliliśmy się za Poległych i w intencji Ojczyzny.
O godz.17.00 – tradycyjnie, w Warszawie i w całym
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kraju, także w Laskach, dla upamiętnienia tej rocznicy rozległy się syreny.
W Uroczystość Matki Bożej Anielskiej przeżywaliśmy
Odpust Porcjunkuli i Święto Patronalne Zgromadzenia, a w Laskach również Uroczystość Patronalną naszej Kaplicy Matki Bożej Anielskiej.
Po Mszy św. odprawionej o godz. 7.00, spod Kaplicy
Matki Bożej Anielskiej w Laskach wyruszyła grupa
około 30-osobowa, w tym 11 osób niewidomych, aby
dołączyć do 33. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Pielgrzymom towarzyszyli przewodnicy, w tym trzy siostry: s. Edyta, od wielu lat główna organizatorka naszej grupy pielgrzymkowej (w tym
roku poszła po raz 39! ), s. Zdzisława i s. Karolina.
W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach
Profesję Wieczystą złożyła Siostra Drita od Ducha
Świętego i Najświętszego Serca Pana Jezusa – Luljeta
Keci. W koncelebrze pod przewodnictwem ks.Rektora Andrzeja Gałki uczestniczyło pięciu księży: ks. Kazimierz Olszewski, ks. Edward Engelbrecht, ks. Sebastian Wyrzykowski oraz ks. Karol z diecezji katowickiej,
towarzyszący w tym czasie wolontariuszkom wspomagającym Laski. Po uroczystości – zgromadzone Siostry
i Goście, wśród nich liczna delegacja Sióstr Misjonarek Miłości, z którymi s. Drita zaprzyjaźniła się jeszcze
podczas swego pobytu w rodzinnej Albanii, składali nowej Profesce wieczystej życzenia przy wtórze śpiewu.
W Warszawie zmarł w wieku 79 lat Marian Gustaw Małecki, dyrektor banku, przyjaciel Lasek. Należał do Komitetu Rozbudowy Lasek, który zbierał środki na budowę internatu dla dziewcząt. Jego zasługą było także
wprowadzenie do Lasek państwa Hammerów, którzy
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skutecznie wspierali laskowską szkołę muzyczną. Kilkakrotnie zapraszali nasze dzieci z koncertami do Niemiec. Pogrzeb śp. Mariana Małeckiego odbył się w dniu
22 sierpnia w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca na Woli. Laski reprezentowali: prezes Władysław
Gołąb z Małżonką oraz siostry: Klaudia i Zdzisława.
Siostra Zdzisława podczas Mszy św. pogrzebowej odczytała fragment Listu św. Pawła do Tesaloniczan i pięknie odśpiewała psalm responsoryjny. Pogrzeb odbył się
na miejscowym cmentarzu.
2.09 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej, o godz.10 00 została odprawiona Msza św. na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego 2013/2014. Koncelebrze przewodniczył ks.
bp Bronisław Dembowski, który modlił się w intencji
Dzieła Lasek. Ksiądz Rektor Sławomir Szczepaniak
sprawował Mszę św. w intencji ks. biskupa – z okazji
obchodzonej niedawno 60. rocznicy jego święceń kapłańskich oraz imienin przypadających 1 września.
W koncelebrze uczestniczyli także ks. Marcin Kowalczyk i ks. Sebastian Wyrzykowski. Po Mszy św. Prezes
Władysław Gołąb, w imieniu całej wspólnoty Lasek,
złożył życzenia Jubilatowi, a s. Anita z niewidomymi
dziewczętami przekazały kosz słoneczników, słoik miodu i książkę Romana Brandstaettera Jezus z Nazaretu.
Około godz.11.00 w sali Domu Dziewcząt .Dyrektor
Ośrodka, p. Elżbieta Szczepkowska, powitała wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny oraz
ich rodziców. Przedstawiła też nauczycieli, wychowawców i kierowników poszczególnych placówek i działów.
4.09 W szpitalu w Katowicach w wieku 79 lat zmarła, Mama s. Damiany ŚP. JANINA LASKE. Pogrzeb odbył się
9 września w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Maryi Panny w Katowicach.
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10.09 Laski odwiedziła grupa 22 sióstr zakonnych z Chin,
w tym 18 przełożonych i formatorek z szesnastu różnych zgromadzeń. W Polsce uczestniczyły one w trzytygodniowym zjeździe formacyjnym, zorganizowanym
przez Stowarzyszenie „Sinicum” im. Michała Boyma.
Po terenie Lasek oprowadzała je s. Sara.
13–14.09 Odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych do Sanktuarium Chełmińskiej Matki Bożej
Bolesnej w Chełmnie na Pomorzu. – woj. kujawsko-pomorskie. W pielgrzymce, zorganizowanej przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych, uczestniczyło około 1500 pielgrzymów – niewidomych z przewodnikami, których powitali: Krajowy Duszpasterz ks. Andrzej
Gałka, miejscowy proboszcz – kustosz sanktuarium,
prezes Zarządu Głównego PZN – Anna Woźniak-Szymańska i prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi – Władysław Gołąb. Mszę św., kończącą spotkanie, pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja
Suskiego koncelebrowało 26 duszpasterzy osób niewidomych. W organizacji pielgrzymki ks. Andrzeja Gałkę, Krajowego Duszpasterza Niewidomych, wspomagały: Matka Radosława oraz siostry, głównie z Klasztoru warszawskiego. Wielką pomocą służyły też
miejscowe siostry szarytki.
16.09 O godz.18.00 – w Domu Rekolekcyjnym odbyło się
otwarte spotkanie dla osób zainteresowanych kontynuacją podjętej przed wakacjami przez „grupy zadaniowe” wspólnej refleksji i pracy nad odnowieniem i pogłębieniem duchowości i współpracy w Dziele Lasek.
Zaproszenie do wszystkich chętnych skierowali wspólnie: Matka Radosława i ks. Rektor Sławomir Szczepaniak. Na spotkanie w sali św. Pawła przybyło nadspodziewanie dużo osób, nie tylko liderzy grup zadanio-
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wych. Było też kilkanaście sióstr z różnych wspólnot.
Skupiono się głównie nad projektami i ewentualnymi
terminami następnych spotkań o charakterze integracyjnym i rekolekcyjnym.
18.09 O godz.16.00 w dniu święta Domu św. Stanisława Mszę
świętą w intencji mieszkanek i pracowników koncelebrowali: ks. Rektor Sławomir Szczepaniak i ks. Marcin
Kowalczyk. Po Mszy św., odbyło się przedstawienie
fragmentów Małego Księcia Antoniego de Saint- Exupéry, w wykonaniu dziewczynek grupy V, z czynnym
udziałem i wsparciem wychowawczyń i dziewczynek
z innych grup.
29.09 W krużgankach kościoła św. Marcina w Warszawie
miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy dla upamiętnienia wielkiego Przyjaciela wspólnoty świętomarcińskiej, zmarłego 5 lipca 2010 roku, Profesora Bogda-
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na Michałowicza. Uroczystość odbyła się po Mszy św.
rozpoczynającej nowy rok pracy warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, a koncelebrowanej przez ks.
bp. Bronisława Dembowskiego i ks. Andrzeja Gałkę.
Odsłonięcia tablicy dokonały żona i córka Profesora.
Przemawiali: ks. bp Bronisław Dembowski, Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek
Krawczyk, a w imieniu KIKu Prezes p. Joanna Święcicka, prof. Krzysztof Byrski oraz żona Barbara Michałowicz.
1.10 W Domu Chłopców z racji święta Patronki – św. Teresy odbyła się uroczystość, którą poprzedziła Msza św.
celebrowana przez ks. rektora Sławomira Szczepaniaka
z udziałem o. Eugeniusza Pokrywki w intencji Pracowników i Wychowanków. W części artystycznej przedstawiono Bajkę o szczęściu.
2.10 W Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi Warszawskiej
(gmina Michałowice) odbył się Koncert na zakończenie X Rajdu Pęcickiego. Była to inscenizacja słowno-muzyczna dla uczczenia żołnierzy walczących w Powstaniu Warszawskim. Wykonawcami byli uczniowie
szkół gminnych i Szkoły Muzycznej w Laskach. Nauczyciele i uczniowie szkoły w Nowej Wsi co roku pod
koniec września wspominają 91 bohaterów Powstania
Warszawskiego poległych 2 sierpnia 1944 roku w boju pod Pęcicami. Chór „Leśne Ptaki” został zaproszony na ten koncert po ubiegłorocznym występie, w maju 2012 roku, podczas uroczystości nadania imienia ks.
Antoniego Marylskiego jednemu z pęcickich rond, które znajduje się w pobliżu dworu, w którym przyszedł
on na świat.

142

INNE WYDARZENIA

18.10 Z okazji Dnia Służby Zdrowia senator Rzeczypospolitej Polskiej Anna Aksamit przesłała następujące życzenia dla personelu naszego Ośrodka.
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UWAGA
Zmiana warunków prenumeraty.
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 40 zł (czterdziestu 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”
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