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OD reDAKcJi
Józef Placha

Jubileuszowa zwyczajność w blasku beatyfikacji
rzed siedemnastu laty, rozpoczynając wydawanie naszego czasopisma, nie myślałem, że dobijemy kiedyś do „setki”. Mimo
wielu trudności, cieszyłem się, gdy świętowaliśmy dwudziesty piąty numer, a potem także pięćdziesiąty czy siedemdziesiąty piąty…
Od tamtego czasu, jak biczem strzelił, stanęliśmy u progu przygotowań do setnego numeru „Lasek”. Jakże duże zdziwienie pojawiło się, gdy dwa lata temu uświadomiłem sobie, że ów numer zbiegnie się w czasie – nawet co do miesiąca – z apogeum obchodów stulecia istnienia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Było to
przecież poza wszelkimi naszymi oczekiwaniami i matematycznymi kalkulacjami. Tak widocznie zostało to zaplanowane i wyreżyserowane przez Bożą Opatrzność.
Z pewnością niektórzy widzieliby już okazję do hucznego świętowania, a nawet ogłaszania wszem i wobec nadzwyczajnego sukcesu wydawniczego. Tymczasem muszę szczerze wyznać, że naprawdę daleko nam do tego. Raczej mamy świadomość, że po prostu trzeba przygotować kolejny numer, jak każdy inny wcześniej. I tak chyba
jest najlepiej. Chcielibyśmy się raczej nadal rozwijać niż świętować
i epatować względnym sukcesem. Zwłaszcza, że wciąż mamy świadomość wielu redakcyjnych i wydawniczych niedoskonałości.
Może więc dobrze się stało, że los sprawił, iż trzeba nam w tym
setnym numerze przyznać się do kilku błędów.
Mianowicie, w poprzednim numerze „Lasek” – nr 1(99) 2011
– na stronie 57 nadgorliwie umieściliśmy nazwisko siostry Elżbiety Więckowskiej, jako autorki opracowania tekstu pt. „Zasady two-
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rzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych”. Tymczasem materiał ten, owszem dostarczyła nam do druku siostra Elżbieta, ale jako zestaw przygotowany i zatwierdzony przez grono polskich tyflopedagogów z różnych ośrodków; choć istotny wkład siostry Elżbiety we wstępie artykułu został wyraźnie zaznaczony. To
widocznie skłoniło redakcję „Lasek” do umieszczenia jej nazwiska
w czołówce prezentowanego na łamach naszego czasopisma materiału. Był to oczywisty błąd, za który przepraszamy zarówno siostrę Elżbietę, jak i osoby, które opracowały tekst „Zasad” i są reprezentowane przez podpisy Dyrektorów ośrodków szkolno-wychowawczych.
W tym samym numerze „Lasek”, na stronie 74 wydrukowaliśmy również niepełną informację dotyczącą przygotowania materiałów do tzw. „Positio”, w związku z procesem beatyfikacyjnym
Matki Elżbiety Róży Czackiej. Przy ogromnym wkładzie siostry Radosławy Podgórskiej, niestety pominęliśmy wcześniejszy trud siostry Alberty Chorążyczewskiej oraz siostry Marii Krystyny Rottenberg włożony w przygotowanie tego materiału, za co także gorąco
przepraszamy.
Włączam te dwa potknięcia redakcyjne w tym miejscu, aby nabrały wyższej rangi, niż sucha notka redakcyjna w postaci szablonowej erraty, umieszczanej zwykle na ostatniej stronie czasopisma.
Z perspektywy stu numerów „Lasek” znalazłoby się jeszcze wiele innych powodów do przepraszania naszych Drogich Czytelników,
ale z drugiej strony nie możemy nie mieć także poczucia satysfakcji, że – oczywiście przy dużym wsparciu wielu autorów współtworzących nasze pismo – udało nam się chyba stworzyć skuteczne forum przekazu treści związanych z naszym środowiskiem. Docieramy nawet do najdalszych zakątków kraju, a nawet zagranicy.
Są to oczywiście małe wysepki obecności Lasek w szerszym świecie, ale być może o to chodzi, aby drobnymi kroczkami docierać do
innych i poprzez ów „mikrowymiar” coś wokół siebie zmieniać?
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A zatem, dziękując Bogu za współpracę wszystkim naszym dotychczasowym Autorom i Czytelnikom, jednocześnie prosimy o dalszą, niekoniecznie bezkrytyczną życzliwość. Wręcz będziemy
wdzięczni za twórcze uwagi, pozwalające nam na bardziej obiektywne i profesjonalne działania, przybliżające innym problemy środowiska Lasek.
Liczymy także na wyrozumiałość, gdy zdarzą nam się jakieś potknięcia. Wszak mamy szczerą wolę ukazywania wizerunku Lasek
w ich autentycznym kształcie, nawet gdy coś się nie udaje, albo wymaga jakiejkolwiek korekty. Wprawdzie modne dzisiaj „public relations” może wydatnie wesprzeć ów wizerunek, ale może także zaszkodzić, gdyby okazało się, że jakakolwiek gra pozorów oddala nas
od autentycznej treści codziennego życia. Myślę, że również nadmiar krzykliwej reklamy nie jest Laskom potrzebny. Natomiast nie
bójmy się obrazu Lasek w ich prawdziwym i zwyczajnym wymiarze – to znaczy w tym, co w nich wielkie i nieocenione, jak również
w perspektywie ich braków i słabości.
I róbmy swoje – tak jak to robiono przez sto lat istnienia Dzieła Elżbiety Róży Czackiej. Wyrazi się w tym największa troska
o właściwy wizerunek Lasek, które na kolejne lata powinny pozostać przede wszystkim sobą.
Nawiązując do jubileuszowej aury majowych wydarzeń, nie zapominajmy także o 50. rocznicy śmierci Matki Czackiej i 30. rocznicy odejścia do Domu Ojca Prymasa Tysiąclecia – księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nade wszystko zaś poddajmy się blaskowi beatyfikacji Jana
Pawła II, który przez wiele lat uczył nas, jak należy w codzienności i zwyczajności odnajdować sens życia Ewangelią.
Ufam, że i po beatyfikacji – może nawet bardziej niż przedtem
– w owej zwyczajności i codzienności odnajdziemy także prawdziwy wizerunek Dzieła Lasek.

LiSt
Władysław Gołąb

Spojrzenie w przyszłość
becny – setny numer czasopisma „Laski” podsumowuje stulecie Dzieła Matki elżbiety Róży Czackiej, czyli Dzieła Niewidomych. W myśl §1 Statutu Towarzystwa z 1911 roku „Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie Polskim ma na
celu niesienie wszechstronnej pomocy pozbawionym wzroku
mieszkańcom Królestwa Polskiego”. Od 1928 roku Towarzystwo
objęło swoją działalnością teren całej Polski. Uchwałą Zebrania
Ogólnego Towarzystwa z dnia 24 kwietnia 1999 roku §1 Statutu
otrzymał nowe brzmienie: „Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zwane dalej „Towarzystwem” ma na celu otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich
potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych”.
Zmiana ta w zasadzie nie wprowadza nic nowego, poza zdefiniowaniem pojęcia „wszechstronna pomoc”. Jak ma być realizowana ta pomoc, mówi o tym §2 Statutu.
W jaki sposób ten cel był realizowany w minionym stuleciu,
mówiło się bardzo dużo podczas uroczystości jubileuszowych.
W tym miejscu za te pięknie przeżyte sto lat pragnę gorąco podziękować głównej Twórczyni Dzieła Niewidomych – Matce elżbiecie Róży Czackiej oraz Księdzu Władysławowi Korniłowiczowi. Oboje są obecnie Sługami Bożymi oczekującymi na beatyfikację. Dziękuję Księdzu Antoniemu Marylskiemu zwanemu
Budowniczym Lasek, Siostrze Teresie Landy wiernie wspierającej Matkę elżbietę, Panom Henrykowi Ruszczycowi i Zygmun-
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towi Serafinowiczowi, Pani Zofii Morawskiej i tylu innym, którzy chlubnie tworzą korzenie Dzieła*. Dziś możemy jedynie prosić Ich, aby wstawiali się za nami u Boga, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi, którą nam wytyczyli w oparciu o ewangelię i naukę
Kościoła.
Ja jednak coraz częściej spotykam się z pytaniem: jakie plany
na przyszłość przygotowało Towarzystwo? Co będziecie robić za
10 lat, a może i za 30? Czy populacja niewidomych zapełni miejsca w nowoczesnych obiektach ośrodkowych? Co będzie z problemem integracji? I tak dalej.
Na pytania te mogę odpowiedzieć krótko: po prostu będziemy
realizować §1 Statutu, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. „Konia z rzędem” temu, kto przed stu laty mógł zaplanować
kształcenie niewidomych w informatyce! Nawet przed pięćdziesięciu laty informatyka w oparciu o komputery po prostu nie istniała. Zatem żeby realizować cel określony w §1 Statutu, trzeba być
otwartym na to wszystko, co przynosi każdy nowy dzień. Oczywiście nie znaczy to, że nie myślimy o przyszłości, że nie prognozujemy ewentualnych scenariuszy wynikających z sytuacji demograficznej, ale nie popadajmy w panikę. Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi działające w ramach Dzieła Lasek będzie zawsze
niosło wszechstronną i skuteczną pomoc niewidomym w Polsce.
Według dzisiejszego spojrzenia w przyszłość trzeba znacznie
większą uwagę zwrócić na wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka niewidomego, ale także na wspomaganie każdego niewidomego dziecka, niezależnie od wieku. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia, kiedy wielu uczniów idzie do tzw. integracji czyli do szkół masowych. Coraz częściej spotykamy dzieci,
które kończą szkołę bez znajomości podstawowych zasad pracy
bezwzrokowej! Dla wielu pismo Braille’a jest czymś zupełnie ob*

Wymieniam tylko osoby działające w okresie międzywojennym.
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cym. Wystarczy, że potrafi w minimalnym zakresie posłużyć się
komputerem. Dla tej grupy młodych niewidomych wsparcie
w rozwoju ma fundamentalne znaczenie.
Kolejnym zagadnieniem, w którym żadna integracja nie zastąpi szkolnictwa specjalnego, jest nauczanie niewidomych
z różnymi dodatkowymi schorzeniami oraz trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej. Znamy przypadki, na przykład
w Szwecji, kiedy dzieci z zaburzeniami psychicznymi przestawały chodzić do szkoły, gdyż nie wytrzymywały napięcia psychicznego, co prowadziło do pełnej alienacji. Takie dzieci trzeba było
później leczyć nawet przez wiele lat. Dla nich jedynym rozwiązaniem pozostaje szkoła specjalna.
Inna sfera działania, to przygotowanie zawodowe. Do tego potrzebny jest dobrze przygotowany personel i odpowiednie
oprzyrządowanie, a także tak zwane wsparcie na rynku pracy. Na
ten cel są przewidziane środki unijne, ale potrzeba jednostek organizacyjnych, które wsparcie to potrafią realizować. Projekt
wdrażany w latach 2010–2011 pozwoli zatrudnić przypuszczalnie około trzydziestu osób niewidomych – naszych wychowanków. Uwzględniając konkurencyjność na rynku pracy, będzie to
nie lada osiągnięcie.
Towarzystwo od lat prowadzi turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe. W ten sposób zaspokajane są potrzeby socjalne i religijne. Niewidomy, który zaakceptuje swoją niepełnosprawność,
staje się człowiekiem twórczym, wnoszącym w naturalne środowisko wiele dobra. Dla starszych osób niewidomych, niezdolnych
do samodzielnego życia, Towarzystwo prowadzi i nadal będzie
prowadzić domy spokojnej starości, domy, w których z radością
i spokojem mogą przyjmować każdy nowy dzień, widząc w tym
swoje spełnianie się.
I wreszcie, zadaniem ogromnej wagi dla Towarzystwa jest szukanie nowych rozwiązań naukowych i technicznych w zaspokajaniu potrzeb niewidomych.
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Wszystkich Państwa, dla których Dzieło Niewidomych jest bliskie sercu, zapraszam do współpracy. Można to realizować w różny sposób: przez bezpośrednie włączanie się w działalność zawodową lub na zasadzie wolontariatu bądź poprzez wsparcie materialne i modlitewne.
Dzieło Matki Czackiej polega na ścisłej współpracy osób
świeckich, sióstr ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża i osób niewidomych. Tak sformułowane Dzieło nazwano „Triuno” na chwałę Trójcy Przenajświętszej. I w tej formie, i w tym
kształcie przetrwa, wydając bogaty owoc, mam nadzieję, przez kolejne sto lat. Tego z całego serca życzę wszystkim osobom związanym z Dziełem.
Laski, dnia 14 maja 2011 roku

MOJe MieJSce W DZieLe MAtKi cZAcKieJ
s. Radosława Podgórska FSK

Róża Czacka – droga przez stulecie
30. sierpnia 2010 roku odbyła się w Laskach Sesja Pedagogiczna (Sierpniowa) pt. „U progu stulecia Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi”. W numerze 5(97)2010 opublikowaliśmy homilię ks. prof. Janusza Strojnego, wygłoszoną podczas Mszy
świętej.
Natomiast tekst referatu siostry Radosławy Podgórskiej FSK,
wygłoszonego podczas ww. Sesji, oraz zapis panelu dyskusyjnego, publikujemy w tym numerze „Lasek”. Materiały te korespondują wprost z tematyką obchodów stulecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
(Redakcja)
emat zaproponowany mi jest bardzo szeroki, więc pozwoliłam sobie wybrać jeden nurt z bogatego życia i działalności
Sługi Bożej Matki elżbiety Czackiej. Stulecie istnienia TOnO łączy się również z 50. rocznicą śmierci Założycielki oraz z 65. rocznicą śmierci Sługi Bożego Księdza Władysława Korniłowicza.
Bardziej niż podaniem chronologii, którą możemy znaleźć
w wielu dostępnych opracowaniach historycznych, pragnę podzielić się myślami Matki, które w większości napisała sama, a potem
z wielką troską wiele razy redagowała. Dotyczą one zarysu ideowego Dzieła, a więc zarówno Towarzystwa, jako instytucji, jak
również wszystkich służących i pracujących w tym środowisku
osób świeckich i sióstr. Słowa, które Matka zapisała, świadczą o jej
głębokiej wierze i nadziei, jaką pokładała w Panu Bogu, że On bę-
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dzie podtrzymywał Dzieło, a także o jej roztropności i długomyślności w rozumieniu koncepcji Dzieła, którego podstawą jest Miłość i Prawda1.
Wsłuchując się w myśl Założycielki, pragnę podzielić się treścią niektórych dokumentów dotyczących Dzieła. Proszę więc wybaczyć, że skupię się bardziej na pierwszej połowie XX wieku. Natomiast, co do drugiego pięćdziesięciolecia, dotyczącego już przekazu, sposobu realizacji i aktualności założeń, skłaniam głowę
przed osobami bardziej kompetentnymi. Ufam, że niektóre myśli Matki staną się dziś może pewną formą zaproszenia do refleksji osobistej czy wspólnotowej, która niewątpliwie będzie nam towarzyszyć podczas darowanego roku Jubileuszowego. Niektóre
myśli, jakie przytoczę, na pewno są już znane, ale mam nadzieję, że będą też i takie, które usłyszymy może pierwszy raz lub odczytamy je w nowy sposób.
Rok 1908 jest dla Róży Czackiej początkiem przygotowań
działalności na rzecz niewidomych, natomiast pierwszy zakład –
jak sama pisze – otworzyła w roku 1910. Tworząc z zaprzyjaźnionymi osobami statut Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
(TOnO), miała za sobą prawie 10-letni okres2 obserwacji różnych
podobnych instytucji w europie i myślę, że od początku miała charyzmatyczną – założycielską świadomość instytucji, jaką chciałaby stworzyć, choć jak wiemy z jej życiorysu, pozostawiała czas
na dojrzewanie projektu3.
W redakcji pierwszego statutu TOnO nie znajdziemy punktu, który by mówił, że jest to stowarzyszenie religijne czy katolickie. Róża Czacka wychodziła z założenia, że działalność Towarzystwa ma wskazywać właściwe źródło inspiracji i świadczyć o jego wewnętrznym fundamencie. Jak wspomina, podjęła taką
1

M.e.Czacka, Dyrektorium, 171–172.
Straciła całkowicie wzrok w 1898 r., a Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (TOnO) powstaje w 1910 r.
3
Statut został zatwierdzony przez władze carskie w maju 1911 r.
2
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decyzję, powołując się, m.in., na słowa arcybiskupa Józefa Teodorowicza: nie [jest] dobrze, gdy instytucje mają etykietę katolicką, a nie dociąga treść do etykiety4.
Może też dlatego, w początkowym okresie działalności, jeszcze jako osoba świecka, bardziej skupiła się na aspekcie społecznym, kierując się myślą zaczerpniętą od Maurice’a de la Sizeranne’a – niewidomy człowiekiem użytecznym – choć z własnego doświadczenia wiedziała, jak niezbędne jest podłoże wiary.
Starając się znaleźć jakieś rozwiązanie tego aspektu działalności, w roku 1910 myślała o sprowadzeniu do współpracy Sióstr
Niewidomych św. Pawła z Paryża. Po bardziej bezpośrednim poznaniu spostrzegła jednak, że Siostry mają inny charyzmat i (jak
napisała) nie odpowiadałyby naszym warunkom i potrzebom5.
Z biegiem czasu myśl stała się jeszcze bardziej jasna i dojrzała –
doszła do przekonania, że dla zrealizowania tego konkretnego zamierzenia niezbędna jest reguła życia zakonnego, dostosowana do
potrzeb tej pracy6. Tworzenie nowej reguły rozpoczęło się w Żytomierzu podczas I wojny światowej, a zakończone zostało
w 1918 r., w Warszawie, pozwoleniem arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego na przyjęcie kandydatek, które staną się pierwszymi
Franciszkankami Służebnicami Krzyża.
Widzimy więc, jak w jej zamierzeniach aspekt społeczny, by
dać osobom niewidomym maksimum samowystarczalności
i samodzielności, przenikał się z aspektem religijnym, w którym
– jak pisała później, już jako Matka elżbieta – problem cierpienia
znajduje rozwiązanie w nauce Chrystusowej7. Te dwa aspekty miały tworzyć pewną całość bardzo spoistą8 – jak napisała we „Wskazówkach dla osób pracujących w Dziele”.
4

Relacja M.e. Czackiej z dnia 30.04.1941, spisana przez s. M. elżbietę Snarską, Acz, 04, 50.
5
M.e. Czacka, Historia Triuno, Archiwum Matki Czackiej (AMCz) 12, 156–157.
6
Tamże.
7
M.e. Czacka, Ideowe założenia Dzieła Triuno, 8.
8
M.e. Czacka, Wskazówki dla osób pracujących w Dziele, 18.

s. Radosława Podgórska FSK – Róża Czacka – droga przez stulecie

15

Następne lata działalności siostry elżbiety w Warszawie ukazują już realizację społecznego i religijnego nurtu Dzieła, o którym parę lat później, w 1929 r. napisała, że jest Z Boga i dla Boga i innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło z tej drogi, niech przestanie istnieć9. Odważne stwierdzenie Matki ukazuje nam jej
wielką ufność do Pana Boga, a jednocześnie pragnienie radykalnego oddania całej służby Panu Jezusowi. W 1931 roku napisała:
O Jezu, króluj, panuj, rządź i wykonywuj wolę swoją w każdym
z nas i w całym Dziele. Amen. To królowanie i panowanie Pana Jezusa w każdym z nas i, co za tym idzie, w Dziele całym nie powinno być i nie może być pustym i próżnym frazesem. Jest to ścisły, bardzo rzeczywisty i praktyczny program życia. Nie program mglisty
i daleki, ale program konkretny i do realizowania na każdy dzień10.
Droga realizacji tego zamierzenia nie była łatwa...
Pierwsza trudność – różne rozumienie „nurtu społecznego”
wśród pracowników Dzieła
Siostra elżbieta miała pełną świadomość, że aby spełnić aspekt
społeczny służby niewidomym, niezbędne jest fachowe przygotowanie11 osób współpracujących. Dotknęła tego problemu prawie
na początku działalności, jak sama pisze:
Wkrótce po powrocie [z Żytomierza] skonstatowałam, że zakład
nie jest prowadzony według pierwotnych założeń, jako instytucja
przygotowująca niewidomych do samodzielnego i samowystarczalnego życia, lecz się przekształciło w rodzaj przytułku, co sprzeciwiało się mojemu rozumieniu sprawy niewidomych12.
Założycielka stwierdziła z przykrością, że linia pierwotna została zatracona, między innymi, właśnie w wyniku braku wykwa9

M.e. Czacka, Dyrektorium, 23.07.1929, 163.
Tamże, 28.02.1931, 48.
11
M.e. Czacka, Historia Triuno, AMCz 12, 156–157.
12
Tamże.
10
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lifikowanego personelu. Okazało się też, że niektóre pracownice
należały do zgromadzenia bezhabitowego, o czym nie poinformowały przy określaniu zatrudnienia13. Po powrocie z Żytomierza
Róży Czackiej, już jako s. elżbiety, siostry wyraziły nawet pragnienie, by wstąpiła do ich zgromadzenia14. Matka nie widziała jednak możliwości dalszej współpracy, choć wraz z odejściem sióstr
bezhabitowych straciła prawie cały zespół wychowawczy.
Nową trudność przyjęła z zawierzeniem Panu Bogu, ponieważ była przekonana, że do pracy w rodzącym się dziele niezbędny jest personel odpowiednio wykwalifikowany do edukacji i formacji zawodowej osób niewidomych. Dobór nowych współpracowników świeckich był bardzo utrudniony, jeśli nawet
niemożliwy, ponieważ nie istniały instytucje ani ośrodki szkolenia nauczycieli osób niewidomych, a w Instytucie Głuchoniemych
i Ociemniałych przy Placu Trzech Krzyży była tylko jedna sekcja
dla niewidomych. Nie było też łatwo o wolontariuszy dla tworzącej się placówki, ze względu na bardzo skromne warunki ekonomiczne i lokalowe, a środki materialne, którymi Róża Czacka dysponowała po otrzymaniu posagu, bardzo szybko topniały.
W tym czasie Matka już cieszyła się pierwszymi kandydatkami do swojego zgromadzenia o regule, która miała być przystosowana do warunków służby niewidomym. Dziewczęta nie były
jednak przygotowane, by spełniać funkcje wychowawcze i administracyjne, ponieważ pochodziły z niższych warstw społecznych
i nie miały odpowiedniego wykształcenia. W takiej sytuacji s. elżbieta wzięła na siebie funkcję wychowawczą, natomiast w administracji wspierała ją p. Felicja z Rostafińskich Staczyńska15. Wśród
13

Relacja M.e. Czackiej z dnia 30.04.1941, spisana przez s. Teresę Landy. AMCz
04, 43. Podobną relację znajdziemy w: M.e. Czacka, Historia i zarys organizacyjny Dzieła Lasek z 1935 r.
14
Relacja M.e. Czackiej z dnia 30.04.1941, spisana przez s. M. elżbietę Snarską. AMCz 04, 48.
15
Późniejsza s. Klara wstąpiła do FSK w 1923 r., współpracowała z hr. Różą od
1912 r.
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pierwszych sióstr najbardziej wykwalifikowaną od strony tyflologicznej była Helena Makowiecka, późniejsza s. Franciszka FSK.
Będąc już od wielu lat odpowiedzialną za garderobę hr. Róży, służyła jej także jako przewodniczka i jeździła z nią do ośrodków dla
niewidomych.
Druga trudność – charakter religijny Dzieła
Drugą trudnością w początkowej współpracy coraz bardziej
stawał się stanowczo określany religijny charakter Dzieła. Niektórzy ideowi współpracownicy – już zaraz po powrocie hrabianki
Róży, jako s. elżbiety – dawali wyraz niepełnej akceptacji kierunku katolickiego, nie byli też zadowoleni ze ścisłego połączenia swojej działalności we współpracy ze zgromadzeniem. Matka, jak
w wielu innych sprawach, była wyrozumiała i dawała innym czas
na dojrzewanie. Także w tym wypadku oczekiwała porozumienia
i zgody. Po trzech latach trudności, w 1922 r., niektórzy członkowie zaczęli nawet pomawiać Matkę, że środki zbierane dla niewidomych, służą do utrzymania jej zgromadzenia16. Bardzo przecierpiała tę sprawę, do tego stopnia, że brała nawet pod uwagę wycofanie sióstr z pierwszego zakładu i ponowne rozpoczęcie dzieła
o podłożu katolickim. Ostatecznie nastąpiło kolejne bolesne rozstanie i znowu Matka straciła współpracowników, na których liczyła. Można powiedzieć, że po raz kolejny zostało wystawione
na próbę jej zaufanie do Pana Boga. Nie zawiodła się – przyszli
nowi współpracownicy, m.in. Antoni Marylski, pierwszy budowniczy Zakładu w Laskach oraz inne osoby zawiązane z kręgiem
Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza, który razem z Matką – z czasem – nadał kierunek duchowości Dzieła Lasek.
Dwa powyżej wspomniane rozstania w początkowej fazie tworzenia Dzieła złożonego z osób niewidomych, współpracowników
16

M.e. Czacka, Historia Triuno, AMCz 12, 158.
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świeckich i sióstr, a nazwanego w 1924 r. – „Triuno”, ukazują nam,
jak wiele trzeba czasem poświęcić, by utrzymać linię istotną, która w przekonaniu Matki narodziła się z Boga i ma funkcjonować
dla Boga. Widzimy, jak Sługa Boża była w tym aspekcie wierna
i stanowcza, pomimo trudności, które stawiały przyszłość Dzieła pod znakiem zapytania. Dlatego też myślę, że przed każdym
z nas stoi zadanie, byśmy w odczytywaniu „znaków czasu” pozostawali wierni wartościom, które dla niej były istotne.
Matka elżbieta opisując genezę Dzieła, czyli tej całości bardzo
spoistej, wychodzi od duchowego źródła rozumienia utraty wzroku i łączy go z procesem wychowawczym – to jest aspekt religijny łączy ściśle ze społecznym. W 1935 r. wspomina:
Widząc ten stan rzeczy – czyli opłakane położenie niewidomych w Polsce – pragnęłam dać innym niewidomym szczęście Wiary, której zawdzięczałam przyjęcie ślepoty z poddaniem się woli Bożej i chciałam podnieść ich z poniewierki ku użytecznemu życiu
przez pracę, zgodnie z postulatami nowoczesnej tyflologii17.
W tym świetle dbałości o aspekt religijny, możemy łatwiej zrozumieć dalsze pisma, w których 20 lat później (w 1945 roku), Matka ukazywała osobom pracującym w Dziele jego fundament, zgadzając się wewnętrznie, że może on być potraktowany wręcz, jako szaleństwo. Pisała:
Dzieło nasze powstało [istnieje] w pierwszym rzędzie dla chwały Bożej i dla dobra dusz. Nie jest i nie powinno nigdy istnieć dla
innego celu bliższego i praktycznego. O tym pierwszym celu nie wolno zapominać, chociażby się to w pewnych wypadkach wydawało
szaleństwem – dlatego też pisze dalej – trzeba niezmiennie czuwać
nad czystością wyboru środków, aby nie przeszkadzać Bogu w używaniu Dzieła, jako swego narzędzia18.
17

M.e. Czacka, Historia i zarys organizacyjny Dzieła Lasek z okazji jego XXV-lecia, 1935, 1.
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M.e. Czacka, Ideowe założenia Dzieła Triuno. Wskazówki dla osób pracujących w Dziele, 18.
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Zadziwić może fakt, że słowa powyższe nie zostały napisane
tylko do sióstr lub członków III Zakonu Franciszkańskiego, lecz
tytuł opracowania jest jasny: „Wskazówki dla osób pracujących
w Dziele” – jak Matka dalej tłumaczy – pragnie, by każdy przyjął chrześcijański sposób budowania Dzieła:
[...] by świadomie i stale wprowadzać naukę [Kościoła] w życie codzienne na wszystkich jego odcinkach, na jej zasadach oprzeć
wszelkie stosunki wzajemne, a w każdej dziedzinie życia i pracy liczyć się najstaranniej i przede wszystkim z prawem Bożym i z prawem Kościoła świętego19.
W innym miejscu podaje jeszcze inną charakterystykę pracownika:
po pierwsze – by nie szukał siebie, lecz bezinteresownie stawał się
narzędziem Bożym;
po drugie – by miał świadomość, wiarę i ufność do Boga działającego w Dziele, które dadzą możność znoszenia trudności i niedoskonałości Dzieła w sposób nadprzyrodzony20.
Uzupełnieniem powyższych słów stają się słowa Dyrektorium, napisane jednak o wiele wcześniej, 19 lipca 1928 r.:
Moi drodzy, zwracam się dziś do Was wszystkich, [...] z gorącą prośbą, byście to Dzieło kochali, jako Wasze Dzieło. Byście starali się je widzieć w świetle prawd Bożych i w tym świetle starali się
widzieć i to, co w nim dobrego, i to, co będąc dobrym, potrzebuje
udoskonalenia, i to, co w nim złego, by mogło być poprawionym.
Jeżeli na razie nie może być poprawionym, powinno być w pokorze i z cierpliwością znoszone. [...] W Dziele naszym tylko tym ludziom dobrze, którzy poza ludźmi widzą Boga i Jemu w nich ufają. Którzy zaczynają poprawę od poprawienia siebie i tak, jak sami dążą do dobrego, starają się widzieć dobrą wolę w tych, którzy
jak oni dla Boga pracują21.
19

Tamże, Wstęp do regulaminów dla pracowników TOnO i całego Dzieła, 23.
Tamże.
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M.e. Czacka, Dyrektorium, 19.07.1928, 190.193.
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Matka bardzo szanowała każdą osobę i zgadzała się, że każdy jest
inny, ale też wytrwale tłumaczyła:
[...] osoby pracujące albo zatracą się w tej całości, dodając do
niej swoją indywidualność i harmonizując zupełnie z nią, albo też
jako ciało obce wywoływać będą choroby w organizmie Dzieła, stanowić będą zgrzyt w jego harmonii22.
W konsekwencji sama wielokrotnie podkreślała (jak słyszeliśmy w poprzednich fragmentach), że każdy z nas bez różnicy jest
odpowiedzialny za charakter instytucji, w której działa, pracuje
i buduje ją poprzez chrześcijańską postawę każdego dnia. Mocne są słowa Matki, które kieruje do pracowników TOnO i całego Dzieła w 1945 roku:
Poza różnorodnymi właściwościami i kwalifikacjami jest jednak pewna cecha, która sięga znacznie głębiej niż one, a która powinna być wspólna wszystkim pracownikom naszych instytucji, jako warunek konieczny przynależności do Dzieła. [...] Dzieło to z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło z tej drogi
niech przestanie istnieć. [...] A jedyną drogą do tego celu jest, by każda z instytucji, składających się na całość Dzieła, na odcinku swej
pracy, w dziedzinie sobie właściwej, realizowała życie według zasad Chrystusowych, życie ściśle oparte na nauce Kościoła rzymsko-katolickiego. Aby zaś życie całej społeczności było takie, takie musi być przede wszystkim życie każdego jej członka. I dlatego, jeśli ktoś
chce pracować w Dziele, nie jest rzeczą obojętną i nie jest tylko jego sprawą osobistą, jaki jest Jego stosunek do Boga23.
Powróćmy jeszcze na chwilę do aspektu wychowawczego, który Matka jasno określa w „Triuno”. Tak pisze o koncepcji, którą
chce realizować TOnO:
Chcemy zrealizować taki ideał niewidomego, który będzie w zupełnej prawdzie znosił swoje kalectwo, jako krzyż, nie wstydząc się
go, nie brawurując, lecz przyjmując go z ręki Bożej i przez dobre
22
23
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przyjęcie przemieniając go w źródło łaski i mocy dla siebie i dla innych. Nie chcemy jednak traktować sprawy niewidomych tylko jako sprawy nadprzyrodzonej, a ich samych, jako przedmiotu jałmużny. Z nowoczesnego ujęcia spawy niewidomych bierzemy zrozumienie psychologii niewidomego, która ukazuje wszystkie jego
możliwości czysto ludzkie, jego miejsce w społeczeństwie, jego obowiązki, i traktujemy wobec tego problem niewidomego również jako problem społeczny24. [...]
W dalszej części dokumentu Matka przypomina o wielu możliwościach osoby niewidomej, które ma obowiązek pomnożyć na
chwałę Bożą i na pożytek bliźnich. Następny zaś fragment, wydaje mi się, że jest ważny z uwagi na promowaną dziś integrację.
Matka podkreśla jasno:
[…] nie pozwalamy na izolowanie go [człowieka niewidomego], jako całkowicie odrębnego typu ludzkiego, ale uznając jego odrębność, [...] chcemy wychować go na człowieka pracującego i odpowiedzialnego, mimo że nie negujemy, ale rozumiemy jego cierpienie25.
W „Ideowych założeniach Dzieła Triuno” Matka dodaje:
Koncepcja chrześcijańska bowiem zawiera w sobie ideał takiego ustosunkowania się człowieka do życia i jego spraw, aby [...] rozumiał, że [...] powinien przyjąć całkowitą odpowiedzialność za
swoje życie doczesne, za swoje codzienne obowiązki i sprawy, że nie
wolno mu lekceważyć i zaniedbywać talentów przyrodzonych, gdyż
one także są darem Bożym26.
Zauważmy, że Matce chodzi o realizację koncepcji, jak to nazywa humanizmu chrześcijańskiego, który poczuwa się do wspólnej odpowiedzialności za sprawy ludzkie na ziemi, nie odcinając
ich od indywidualnej drogi uświęcenia27. Czytamy w Triuno:
24
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M.e. Czacka, Ideowe założenia Dzieła Triuno, 9.
27
Cf. M.e.Czacka, Triuno, kryt. P. M. Prussak.
25

22

MOJe MIeJSCe W DZIeLe MATKI CZACKIeJ

[...] niewidomy, który ponadto rozwinął do maksimum swoją
osobowość ludzką, swoje dane przyrodzone, i jest czynnym, a nawet przodującym w swojej dziedzinie członkiem społeczności, daje świadectwo mocy ducha nad przeszkodami natury czysto materialnej i tym sposobem, o ile jest apostołem, staje się bardziej niż
każdy inny człowiek apostołem, przez sam swój triumf nad tym, co
krępuje i więzi człowieka28.
Matka podkreślała więc apostolstwo osób niewidomych w podwójnym wymiarze: społecznym i religijnym. Dlatego też, by dojść
do zamierzonego celu, Matka podejmuje w dalszej części dokumentu trudny argument. Mówi bowiem o wyborze grup edukacyjnych, świadoma, że może to wzbudzać pewien konflikt:
[Dzieło] w stosunku do jednych niewidomych [jest] ściśle dziełem miłosierdzia, w stosunku do innych [jest] dziełem wychowawczo-apostolskim i ta dwoistość celów stanowi niejednokrotnie źródło nieuświadomionego konfliktu w życiu naszych instytucji29.
Można się domyślać wielu przyczyn takiego stanu rzeczy, ale
chyba jedną z nich mogła być już wtedy dyskusja nad poziomem
wymagań wobec dzieci i może też nad kryterium przyjmowania
ich do zakładu czy podziału na odpowiednie grupy edukacyjne.
Widzimy, że Sługa Boża nie eliminuje żadnej kategorii osób niewidomych, ale mówi o dwoistości celów. Nie eksponuje rangi ważności, ale według mnie, podaje jedno z rozwiązań nie najłatwiejszych do wykonania:
Miłosierny chce jak największej liczbie ludzi dać miłosierdzie
i zanieść je przede wszystkim najnędzniejszym, nie licząc się specjalnie z osiągniętym ludzkim wynikiem.
Matka mówi tu o miłosierdziu, które daje możność stania się jak
najbardziej człowiekiem30.
28
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[...] Wychowawca natomiast dąży do tego, aby wychować jak
najlepiej, aby osiągnąć wyniki, aby wytworzyć elitę. [...] dla dobra
sprawy, dla utorowania przez nią drogi innym niewidomym, dla
przezwyciężenia przesądów [...] Pozornie jest on twardy i odwraca się od najnieszczęśliwszych, wybierając bardziej uprzywilejowanych, ale jest to tylko pozorne, w istocie pracuje on dla przyszłości
jednych i drugich.
Dobre zrozumienie tej zasadniczej różnicy pozwoli na właściwe zhierarchizowanie i zorganizowanie życia w Laskach31.
Jak widzimy, Matka elżbieta otwiera temat szeroko rozumianej służby osobom niewidomym, podając jej główne kryterium.
Jest ono realizacją prawa miłości i miłosierdzia, jest uszanowaniem
godności i wykorzystaniem możliwości każdego dziecka, pozwalając dostosować najbardziej odpowiednie metody pracy wychowawczej.
Wczytując się w myśl Matki, jest logiczne i zgodne z prawdą
stawianie wysokiego poziomu wymagań wobec dzieci zdolnych,
ale tak samo ważna jest troska o dobre przygotowanie do życia
w społeczeństwie dzieci mniej zdolnych. Przygotowując jak najlepiej dzieci zdolne i dając im odpowiednią motywację, mamy nadzieję, że wcześniej czy później staną się oni aktywnymi promotorami = apostołami sprawy niewidomych, torując może też drogę innym niepełnosprawnym.
Jeden z fragmentów tego samego ukazuje nam także, jak Matka bardzo docenia wartość apostolstwa dzieci słabszych:
Bo niewidomy nieudolny i nieszczęśliwy, otoczony miłością
i opieką, daje świadectwo przede wszystkim nauce Ewangelii, która nakazuje dobroć i bezinteresowne miłosierdzie dla wszelkiej nędzy. To jest nieustanne świadectwo i rola wszelkich Dzieł charytatywnych na świecie. Niewidomy w tych warunkach pogodny
i radosny, to jeszcze ponadto świadek tego, że Wiara i Miłość nad31

Tamże, 150.
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przyrodzona mogą przezwyciężyć wszelkie cierpienie. Ten sam niewidomy, przyjmujący swoją ślepotę w duchu zadośćuczynienia za
innych, realnie działa na płaszczyźnie nadprzyrodzonej i owoce tego jego działania mogą być nieobliczalne w skutkach32.
Myślę, że podobnie jak za czasów Matki, świadectwo osób niepełnosprawnych jest nadal bardzo ważnym aspektem życia społecznego, w którym tyle mówi się o godności i szacunku dla każdej osoby. Bardzo ważne jest nadal takie wychowanie dzieci i młodzieży, by w pełni zrewalidowani, swoją aktywnością społeczną
mogli przypominać o takiej samej godności (przede wszystkim),
o takich samych możliwościach duchowych i intelektualnych oraz
o takim samym prawie do zatrudnienia i istnienia w społeczeństwie, jak osoby pełnosprawne. Jak pisze Matka elżbieta, osoby
niewidome posiadają taką samą psychikę, choć z pewnym ograniczeniem sfery aktywnej; pozbawione są jednego zmysłu, ale mogą zrealizować w sobie pełnię najwyższego życia ludzkiego – życie duchowe33; pod względem intelektualnym nie stoją niżej od
widzącego, mają te same uczucia i taką samą wolę34 są sprawni inaczej...
Na końcu rozdziału, w którym Matka zatrzymuje się nad analizą różnych sprawności i możliwości osób niewidomych, pisze:
Niewidomy bez wiary nigdy nie będzie pełnym człowiekiem, niewidomy wierzący dać może natomiast całą swoją miarę, w której
wypowie się to, co najważniejsze i najwyższe w duszy ludzkiej. Tu
jest teren, na którym kalectwo ślepoty, jeśli jest przyjęte do końca,
przestaje być przeszkodą, a staje się dźwignią życia duchowego35.
Większość tekstów, które cytowałam, pochodzą z dokumentu, można powiedzieć programowego, który Matka redagowała
wiele razy, czego mamy dowód w archiwum Zgromadzenia. Ilość
32

Tamże, 149.
M.e. Czacka, O Niewidomych, 159.
34
Tamże, 164–164.
35
Tamże, 167–168.
33

s. Radosława Podgórska FSK – Róża Czacka – droga przez stulecie
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redakcji świadczy więc także, jak bardzo ważne dla Matki były problemy, które w nim podejmowała, jak ważne kierunki Dzieła, by
było ono w pełni dla osób niewidomych i w pełni na chwałę Boga. Dzieła, które było jej życiem.
Myślę, że pisząc słowa, które usłyszeliśmy dzisiaj, Matka w pewien sposób zwracała się także do nas wszystkich, którzy teraz
współtworzymy Dzieło. Tym samym, przed nami, którzy jesteśmy
i czujemy się kontynuatorami Dzieła Sługi Bożej, stoi zadanie, byśmy poprzez wierność pierwotnym założeniom dawali świadectwo, że zasady, które nadała i którymi sama żyła, są nadal aktualne. Jak uważają niektórzy świadkowie procesu kanonizacyjnego, nasza postawa wierności założeniom Dzieła, staje się w ten
sposób dowodem świętości Założycielki i znakiem jej ciągłego
czuwania nad całością Dzieła.
W homilii pogrzebowej Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński
nazwał Matkę elżbietę Czacką – Niewidomą Matką Niewidomych.
Ufamy też, że Pan Bóg da, iż będziemy mogli ją zwać w przyszłości błogosławioną Matką Niewidomych. Praca nad tekstem o heroiczności cnót Sługi Bożej zbliża się ku końcowi, choć jest jeszcze wiele do całościowego zamknięcia „Positio” dla Kongregacji
do Spraw Kanonizacyjnych. W tym czasie bardzo ważna – jest
i będzie – modlitwa o światło Ducha Świętego dla teologów cenzorów, a także o to, by Pan Bóg potwierdził świętość Matki poprzez cud, który jeśli zostanie uznany, przybliży nam znacznie perspektywę beatyfikacji.
Nie wątpię, że Sługa Boża Matka Czacka towarzyszy nam w codziennym trudzie, wraz ze Sługą Bożym Księdzem Władysławem
Korniłowiczem, Sługą Bożym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim
i wieloma innymi cichymi świętymi z niebieskich Lasek. Wszyscy przeszli przez trud tworzenia Dzieła i my jesteśmy zaproszeni do kontynuacji. Dziękujemy Panu Bogu za 100 lat istnienia
Dzieła i prosimy, by udzielał nam łask i darów Ducha Świętego,
by dzieło świadczyło nadal, że jest z Boga i dla Boga.
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Panel dyskusyjny
prowadzi: Józef Placha

Od lewej: Jan Michalik, Marek Szulc, s. Hieronima Broniec, s. Lidia
Witkowska, Barbara Leszczyńska, s. Faustyna Szulc

Józef Placha (J.P.) – Chciałbym na początku naszego spotkania wyrazić wdzięczność, że osoby siedzące przy stole prezydialnym zechciały przyjąć zaproszenie do udziału w przewidzianym
na dzisiaj panelu. Są to pracownicy Lasek prawie wszystkim nam
znani, ale ponieważ są wśród nas także nowozatrudnione osoby w naszym zakładzie oraz goście, dlatego pozwolę sobie na
przedstawienie moich rozmówców. A więc po kolei: s. Hieronima Broniec (S.H.) – pracownik Działu Braille’a; s. Lidia Witkowska (S.L.) – katechetka; s. Faustyna Szulc (S.F.) – pracownik archiwum naszego Towarzystwa; p. Barbara Leszczyńska (B.L.) –
pracownik Działu Zaopatrzenia; p. Jan Michalik (J.M.) – emerytowany nauczyciel; p. Marek Szulc (M.Sz.) – pracownik Działu Absolwentów, no i moja skromna osoba. Przypadła mi przy-
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jemność poprowadzenia dzisiejszego panelu, czyli rozmowy
w ściśle określonej grupie, której przysłuchują się pozostali
uczestnicy spotkania.
Proszę zwrócić uwagę, że w zaprezentowanym zespole są zarówno osoby niewidome, siostry naszego Zgromadzenia oraz
osoby świeckie z różnych miejsc zatrudnienia w Laskach. Wszystkie z co najmniej 20-letnim stażem pracy w Dziele Matki Czackiej. Niektórzy z nich mają już za sobą kilka dobrych „dziesiątek” lat pobytu w Laskach. Chodziło nam o to, aby z dłuższej perspektywy własnego doświadczenia wpisać się w historię Dzieła,
którego stulecie jest tuż… tuż…
Oczywiście nasza indywidualna perspektywa to znacznie
krótszy odcinek czasowy, ale jakże ważny, bo nasz, osobisty. I tym
właśnie osobistym doświadczeniem chcielibyśmy podzielić się
dzisiaj z Państwem.
Całość refleksji nosi tytuł: „Moje miejsce w Dziele Matki
Czackiej” i chcielibyśmy ją zbudować wokół trzech bloków tematycznych: początek mojej drogi do Lasek, obecny okres pobytu
w Dziele, oraz propozycje dotyczące tego, co chcielibyśmy ocalić w naszym środowisku na najbliższą przyszłość. Słowem, chodzi o perspektywę tego co określamy kategoriami czasowymi:
wczoraj, dziś i jutro.
Jednocześnie chciałbym dodać, że prawa panelowe wykluczają udział w dyskusji osób z sali, ale to nie oznacza, że chęć zabrania głosu będzie niemożliwa do zrealizowania. Ewentualne
próby uzupełnienia naszych refleksji proszę sformułować na piśmie i w tej wersji złożyć do redakcji naszego czasopisma. Wszystkie materiały – także te dzisiejsze – opublikujemy w jubileuszowym, setnym numerze „Lasek”, który ukaże się w tym samym
czasie co końcowa, majowa uroczystość obchodów stulecia naszego Towarzystwa.
Przystępując zatem do meritum, chciałbym nawiązać do założeń „Triuno”, w którym Matka Czacka określa charakter za-
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łożonego przez siebie Dzieła. Ma to być ścisła współpraca –
w myśl Jej założeń – osób niewidomych, osób duchownych i osób
świeckich – na wzór Trójcy Przenajświętszej. Nie wnikając
w szczegóły teologiczne, chodziło Jej o to, aby także w relacjach
międzyludzkich stworzyć wspólnotę złożoną z tych trzech ugrupowań ludzkich, które mimo różnic mają dążyć do jedności. Mając na uwadze ową różnorodność powołań do Lasek, chciałbym
zapytać Państwa: jak to było na początku Państwa drogi? Zacznijmy od siostry Hieronimy Broniec.
S.H. Do Lasek przynależę w różnym charakterze 64 lata. Najpierw, w 1946 roku, przyjechałam do szkoły z niedużym opóźnieniem, nie z mojej winy. Skończyłam tutaj szkołę zawodową, ale
nie było jeszcze spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych”, do której z woli pana Ruszczyca miałam należeć i wobec tego poszukałam sobie przypadkiem, a właściwie znaleziono mi pracę w Polskim Związku Niewidomych.
Jak ja ten okres w Laskach widziałam? Kiedy przyjechałam, to
byłam ciężko nieszczęśliwa, bo mama odjechała, a ojciec tylko co
zginął w Kampinosie z Akowcami. Ale bardzo prędko zainteresowały mnie: po pierwsze, szkoła, która działała zupełnie inaczej
niż na świecie, bo jak przyszłam później, już po rozpoczęciu nauki przez inne dzieci, to nie mama miała zmartwienie, tylko szkoła – żeby mnie ktoś nauczył tego, czego się moi koledzy przez dwa
miesiące już nauczyli. Ja przyszłam 4 listopada, tzn. dostałam korepetytorkę panią Janinę Kotarbińską. Wiele osób wie, kto to był.
Ona nauczyła mnie brajla. Mój Boże, jakież to były – jak dzisiaj
pomyślę – możliwości, taka trzyrządkowa czeska tabliczka, bez
tych miejsc na to, że dłutko wskoczy, no i papier pakowy złożony na dwoje gładkim do wierzchu. Muszę powiedzieć z przykrością, że pierwszy rok źle wspominam. Nie będę mówić dlaczego,
bo to, co mi dopiekło, to jakby powiedzieć w kategorii „winien”,
tym winnym był dorosły. Już nie żyje. Potem święty był i dobry.
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Druga sprawa bardzo ważna dla mnie w Laskach to był kościół,
to była możliwość codziennej Mszy świętej.
Wspominanie niektórych, którym się jakoś nie spodobało to
wszystko, że to było przymusowe, to wszystko nieprawda. Można było pójść na Mszę świętą, ale nie daj Bóg, gdyby się hałasowało przy wstawaniu, kiedy siostra budziła, bo na przyszłość nie
zbudziła. Tak nie można było. Zaraz prędko było św. Stanisława
Kostki i były rekolekcje i tu już w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi, ale Halinka Kozioł, czyli matka Sabiny Gałażewskiej, objaśniła mnie, bo ona była już wcześniej. Nauka, rekolekcje, internat,
który był biedny. Laski były wtedy biedne, po wojnie jeszcze biedniejsze niż przed wojną. Mieszkałyśmy w domu, który państwo
dzisiaj nazywają „plombą”. Szkolne warunki były niesłychanie
trudne. Po pierwsze, bardzo dużo od nas wymagano i to od takich małych dzieci. Nikt się z nami z tego powodu nie patyczkował. My byliśmy przeważnie tylko niewidomi, to jest raz. A po
drugie, jeśli chodzi o naukę, byliśmy niesłychanie wyposzczeni,
tak, że jak człowiek zobaczył nauczyciela, książkę i lekcje, to mógł
zjeść nauczyciela, podręcznik i wszystko razem, byle się uczyć.
Mnie na przykład nauczono skrótów w trzeciej klasie i nikt nie
pytał, czy to jest dla mnie łatwe, czy trudne. Teraz rozumiem, że
pewno tak nie można.
Druga rzecz, to była bieda materialna. Nikt właściwie nie był
tak na amen głodny, ale na śniadanie były dwa kawałki posmarowane margaryną albo czymś, a jak kto był głodny, to suchy
chleb. Poza tym było dużo tego jedzenia amerykańskiego, do którego trzeba się było przyzwyczaić, bo to nie na nasz gust. Tak, że
byłam taka dosyć zestresowana. Jedno, co mnie bardzo się podobało, to był chorał gregoriański, którego nas uczono po prostu od
urodzenia. Kiedy się przyszło do Lasek, to było przygotowanie
Mszy świętej. Siostra Bonawentura, siostra Maria stałe części, a ministranturę pani Wyrzykowska. W internacie były same siostry
i tylko jedna osoba świecka – to była pani Zofia Wyrzykowska, sio-
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stra matki Marii Stefanii. A jeżeli chodzi o stabilność kadry wychowawczej – przez osiem lat miałam tę samą wychowawczynię
– siostrę Marię Stefanię. I to była chyba ogromna rzecz, która stwarzała atmosferę czegoś stałego, pewnego. Nie przechodziło się
z grupy do grupy, jeżeli już, to razem z wychowawcą. Rosło się po
prostu, nawet się niekoniecznie przeprowadzało.
Warunki były trudne. Myśmy mieszkały u św. Alojzego
w strasznym tłoku – połowa mojego łóżka była pod fortepianem,
na którym starsze dziewczyny oczywiście grały, jak ja już dawno
w tym łóżku leżałam, bo kiedyś musiały. A druga rzecz – sanitarne warunki. Tam nawet była łazienka, ale wodę się nosiło z centralnej kuchni. Jak się było niedużym, to się dostawało mniejsze
wiadereczko albo pół wiadra ciepłej wody, przykrywało kocem
i czekało, żeby się umyć wieczorem. I to było chyba cenne. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby dziś tak mogło być.
J.P. Myślę siostro, że zwrócenie uwagi na te bardzo proste,
wręcz nawet prymitywne warunki pierwszego okresu siostry pobytu w Laskach jest rzeczywiście – dla porównania z dzisiejszymi warunkami – nie do opisania. Ja myślę, że nie trzeba tego porównywać. Poprosimy teraz pana Marka Szulca o jego początek
bycia w Laskach.
M.Sz. Ja do Lasek trafiłem w 1970 roku. Wcześniej tylko miałem kontakt z niewidomymi w czasie studiów, kiedy chodziłem
czytać książki do niewidomego dorosłego w Warszawie. W międzyczasie pracowałem jako wolontariusz z Instytutu Księdza Prymasa Wyszyńskiego w Rodzinie Rodzin. Trafiłem do Lasek z grupą, żeby zobaczyć Laski, zwiedzić, dowiedzieć się czegoś więcej.
I to zaowocowało takim efektem, że byłem tutaj na jesieni, a na
drugi rok pojechałem na kolonie, jako pomoc wychowawcza na
trzy tygodnie do Sobieszewa. Państwo Czyżyccy byli prowadzącymi, a ja pomagałem. Potem się okazało, że w przyszłości miałem niektórych z tych kolonijnych chłopców w grupie, ale do tego dojdziemy.
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Byłem trochę na takim rozdrożu, nie wiedziałem, w którym
kierunku w swoim życiu iść. Pani Lila Matowska z Instytutu Księdza Prymasa bardzo usilnie mnie prosiła, żebym przyszedł do pracy w Laskach. Ale ja jakoś się nie kwapiłem. Gdzieś się nie zaraziłem tym bakcylem i tak zwlekałem, zwlekałem. Chciałem przechytrzyć troszeczkę, ale się nie udało. Powiedziałem cioci, że
pojadę, dowiem się. I tak czekałem. Miałem nadzieję, że jak pod
koniec września przyjadę, nie będzie wolnych etatów i powiem:
„Kochana ciociu, nie przyjęli mnie”. 24 września 1974 roku przyjechałem do Lasek. Siostra Blanka, kierowniczka internatu chłopców, przyjęła mnie w małym pokoiku na piętrze. Siedziałem w kąciku na stołeczku. Pamiętam wszystko od „a” do „z”. Najpierw, jak
zwykle bywa, pytała, skąd pan przybywa, co pan robił itd. itd. Ale
w pewnym momencie zapytała mnie o zainteresowania. Trochę
sportowe, to chyba mało – tak sobie pomyślałem – jednak powiedziałem, że sportowe, ale też lubię śpiewać i trochę gram na akordeonie. Ta gra na akordeonie, to jest coś takiego, że sam się z tego roześmiałem, bo to było tylko takie, brzydko powiem, „pitolenie”, a siostra Blanka, tu teraz siedząca, powiedziała tak: „jak pan
się potrafi tak pięknie śmiać, to na pewno będzie pan dobrze pracował z chłopcami niewidomymi”, a we mnie w środku rodzi się
coś niepewnego, a Siostra za chwilę – nie zapomnę tego do śmierci – mówi tak: „Pan Bóg mi pana zesłał! Trzy dni temu odszedł
wychowawca”, w środku umarłem, ponieważ liczyłem na zupełnie inną odpowiedź. Ale powiedziałem siostrze, że spróbuję, choć
nie mam predyspozycji aż takich, jednak spróbuję.
J.P. Widzimy, jak bardzo barwne są te drogi dotarcia pana
Marka do Lasek, ale takie jest właśnie powołanie, czasami zupełnie nieraz nieoczekiwane i myślę: nie bójmy się tego słowa „powołanie”, które czasami nazywamy zbiegiem okoliczności lub
różnych innych przypadków; tymczasem w przypadku pana
Marka chyba jest tu jakieś autentyczne barwne powołanie. A jak
to było w przypadku siostry Lidii?
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S.L. W Laskach jestem 27 lat i moja droga rozpoczęła się zupełnie inaczej dlatego, że tak naprawdę Laski przyszły do mnie,
kiedy miałam trzy lata. Zobaczyłam wtedy po raz pierwszy naszą
siostrę Zofię z głuchoniewidomą panią Krystyną Hryszkiewicz
w moim rodzinnym mieście. Wtedy jeszcze zupełnie nie wiedziałam nic o siostrach, natomiast moi dziadkowie czytali mi bardzo
dużo bajek, tłumacząc, że nie każda bajka jest prawdziwa. Pamiętam jeszcze swój okrzyk, kiedy zobaczyłam siostrę Zofię: „Babciu, babciu, wróżka idzie po ulicy!”. Wtedy babcia zaczęła mi tłumaczyć, że to nie wróżka, tylko siostra – taka osoba, która czyni
dobrze. Ja prawdopodobnie powiedziałam wtedy, to chciałabym
być taką siostrą – wróżką.
Ta przygoda przypomniała mi się 10 lat później. Miałam 13
lat i zaczęłam w moim mieście szukać tej wróżki. Znalazłam już
inną siostrę, właśnie z tą panią głuchoniewidomą. To był mój
pierwszy kontakt z Laskami. Wiedziałam tylko tyle, że ta pani jest
niewidoma i zaraz pierwszego dnia wyszłam z nią na spacer.
Z perspektywy czasu oceniam, że to był bardzo odważny ruch. Poszłyśmy do parku, a ponieważ moje miasto jest położone nad jeziorem, weszłyśmy na mostek bardzo daleko wysunięty w jezioro. Ta pani niewidoma zaczęła strasznie krzyczeć. Ja zupełnie nie
wiedziałam, co zrobić, więc mówiłam oczywiście do niej bardzo
dużo, ale ona, ponieważ nie słyszała i nie mówiła, nie odpowiadała mi na nic. Po tym spacerze przyszłam do domu i powiedziałam siostrze, że bardzo mi przykro, ale nie nadaję się zupełnie do
niewidomych, bo całe dwie godziny próbowałam tę panią zabawić na różne sposoby, ale ona jednak nic do mnie nie chciała powiedzieć. I wtedy siostra wytłumaczyła mi, że ta pani nie słyszy,
nie widzi i nie mówi. To był dla mnie, jako dla młodej jeszcze
dziewczyny, szok. Poprosiłam siostrę o alfabet do ręki, o którym
mi powiedziała, i całą noc uczyłam się tego alfabetu, żeby rano cokolwiek do pani Krystyny powiedzieć. Pamiętam ten pierwszy
dzień, gdy zjawiłam się po raz kolejny w tym domu, oczywiście
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z dłonią popisaną literkami czarnodrukowymi, i zaczęłam mówić
do tej pani. Pani była dużo bardziej inteligentna ode mnie. Jak się
domyślała słowa, to wystawiała mi paluszek tam, gdzie mam już
napisać. To był taki pierwszy początek spotkania z Laskami. Uczyłam się przez dotyk.
Natomiast to, co uderzyło mnie w Laskach, kiedy przyjechałam po raz pierwszy, to na pewno otwartość. Niesamowita otwartość, wspólnotowość. Tak to odebrałam. Kolejne wakacje mieszkałam w Laskach z siostrą i z tą panią głuchoniewidomą w jednym pokoju, co było wtedy dla mnie bardzo wielkim zaszczytem,
bo wiedziałam, że to jest dzieło Triuno”, więc już czułam się tą osobą trzecią, która reprezentuje tę część i że to wszystko może się
dziać w jednym pokoju. Ta niesamowita bliskość utwierdziła mnie
w tym, że to jest tutaj moje miejsce, ale jeszcze nie wiedziałam,
w jakiej formie.
J.P. Ja sobie przypominam siostrę, jeszcze wtedy osobę świecką – mieszkaliśmy po sąsiedzku – jak chodziła sobie z głuchoniewidomą panią Krysią Hryszkiewicz. Przejdźmy do kolejnej relacji. Poprosimy pana Janka Michalika.
J.M. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować
siostrze Radosławie za opracowany temat (chodzi o wcześniejszy
wykład na temat Matki Czackiej – J.P.), który mi bardzo pomógł
do tego, co chciałbym tutaj powiedzieć. Tak wzdycham trochę, bo
mi się zawsze kojarzy ten dom i ta sala z dzieciństwem, z nauką,
z lekcjami gimnastyki i całe Laski mi się tak kojarzą.
Zacznijmy od tego, że przyjechałem tutaj zapłakany z moją
mamą w 1954 roku we wrześniu, nie mając szans na naukę w szkole masowej ze względu na dużą utratę wzroku. Dzięki dobrym ludziom mama dowiedziała się o istnieniu Lasek i napisała list
z prośbą i zapytaniem, czy mogę przyjechać. Dostała zaproszenie
i zjawiliśmy się we wrześniu. Pierwsze moje wrażenia były niekoniecznie sympatyczne. Najpierw musiałem się oswoić z tym, że
mama odjechała, potem skierowano mnie do grupy, gdzie też nie-
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ciekawie się zaczęło, bo wszedłem tam i na początku do nikogo
się nie odzywałem, bo nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Potem coś tam mruknąłem, a któryś z kolegów pyta: „Te, nowy, jak
się nazywasz?” To mnie całkowicie speszyło, ale jakoś należało się
zaprezentować, więc trochę tam powiedziałem, kim jestem, skąd
przyjechałem i próbowałem się rozglądać, jak to tutaj będzie
w tym nowym miejscu, ciągle właściwie zapłakany. Dalej nastąpiły już bardzo miłe i wzruszające wydarzenia, których trudno zapomnieć, mianowicie nieoczekiwanie dwukrotnie na ścieżkach
laskowskich spotkałem Matkę elżbietę, która ze mną krótko rozmawiała. Powiedziała mi wówczas, żebym się nie martwił, nie płakał, że wszystko będzie dobrze, że powinienem się starać jak najlepiej uczyć i dużo modlić.
J.P. Prosimy teraz siostrę Faustynę.
S.F. Ja poznałam Laski 34 lata temu, jestem w Laskach 33 lata. Przyszłam – może odwrotnie niż pan Jan – z mojego zapłakanego świata, bo z śmierci dwóch bliskich mi osób. Spotkałam na
swojej drodze niewidomych, którzy z siostrą Blanką przyjechali
na spotkanie maturzystów. Była to niewielka grupka osób, które
pokazały mi i właściwie dały takie prawdziwe świadectwo osoby
niewidomej, dobrze zrehabilitowanej, która potrafi patrzeć
w przyszłość z nadzieją, z zaufaniem. Z dużą otwartością prowadzili takie spotkanie dla 150 maturzystów. Ja w tym spotkaniu
uczestniczyłam i to było pierwsze spotkanie z niewidomymi,
i pierwsza informacja, że istnieją Laski. Później droga moja poprzez różne kontakty sprawiła, że przyjechałam tutaj w styczniu
1977 roku na rekolekcje skupiać się, ale była taka potrzeba, żeby
zająć się chwilowo panią Krystyną Hryszkiewicz. Nie znałam alfabetu, w którym mogłabym się z panią porozumiewać. Miałam
zadanie towarzyszyć jej na spacerach. I w czasie tych rekolekcji
pierwszy mój spacer był taki, że odprowadzałam z panią jej ojca,
który wyjeżdżał. Trudne doświadczenie.
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J.P. Przejdźmy teraz do pani Barbary, która ma z kolei doświadczenie z pozycji różnych miejsc pracy w Laskach, bo i warsztaty były po drodze, i teraz dział zaopatrzenia. Bardzo proszę.
B.L. Pracuję w Laskach od 1967 roku. Mieszkam w sąsiedztwie zakładu od 1959 roku – tak, że jako kilkunastoletnia dziewczyna poznałam Zakład. Nie było jeszcze kościoła parafialnego.
Mieszkańcy Lasek i okolicznych miejscowości przychodzili do kaplicy na Msze św. Lekcje religii odbywały się w salce katechetycznej przy Postulacie. Przychodząc tutaj, na co dzień spotykałam
wielu księży, siostry, młodzież. Strasznie wielką frajdą, pięknym
wspomnieniem jest dla mnie to, że jak wracałam ze szkoły do domu, to na drodze spotykałam naszą młodzież. Młodzież była wtedy wszędzie, na każdej dróżce. Oni nie tylko rozmawiali ze sobą,
ale śpiewali. Pamiętam pana Krakowiaka, pana Gaworeckiego, bo
to byli wychowawcy, którzy wyprowadzali tę młodzież poza teren Zakładu, zresztą nie było jeszcze murów. Teren nie był wtedy ogrodzony. Były tylko pozostałości drutów kolczastych. I wtedy wiedziałam, że chcę mieć kontakt z Zakładem, niekoniecznie
może bezpośredni z dziećmi, ale coś dla dzieci robić.
Zaczęłam pracę w kadrach i każdego dnia spotykałam pracujących w biurze personalnym tych wszystkich wspaniałych ludzi,
którzy razem z Matką Czacką tworzyli to Dzieło. Doskonale pamiętam księdza Antoniego Marylskiego, pana dyrektora Henryka Ruszczyca, pana Zygmunta Serafinowicza, panią Zofię Morawską, moją szefową. To są piękne wspomnienia. Potem okazało się,
że trzeba przejść do Warsztatów, więc w 1972 roku poszłam do
pracy w Warsztatach. Wspaniała współpraca z panem Andrzejem
Czartoryskim, też piękni ludzie, atmosfera. Życzyłabym każdej rodzinie takiej atmosfery, jaka wówczas tam była. Czułam dobro tych
wspaniałych ludzi, byłam im wdzięczna za ogromne zaufanie, którym nas obdarzali.
J.P. Krótko podsumowując tę pierwszą część, można powiedzieć jedno: tak różne powołania do Lasek nie mają nic w sobie
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z „ważniejszego powołania” i „mniej ważnego powołania” – czy
to będzie praca bezpośrednia z dziećmi, z młodzieżą, czy to będzie praca w administracji, czy na jakimkolwiek innym odcinku. Wszystkie powołania do Lasek są ważne, nie ma pierwszej
linii, nie ma drugiej linii, ani jakiejś kolejnej jeszcze linii zaangażowania w sprawy Dzieła. Jest jedna linia, która ma służyć zarówno Bogu, jak i niewidomym.
Przejdźmy teraz do drugiego aspektu naszego spotkania dotyczącego tego, co można by nazwać czasem teraźniejszym
i ostatnich lat Państwa doświadczenia. Jednocześnie chciałbym
dodać, żeby zwrócić uwagę na elementy pozytywne, tzn. co spotkali Państwo tutaj w Laskach, jako godne uwagi w sensie pozytywnym, za co można być wdzięcznym Laskom, jakie wartości stały się Państwa osobistymi wartościami na całe życie czasem. Spuśćmy dzisiaj zasłonę na ciemne, słabe strony środowiska,
w którym się znaleźliśmy, a wyłówmy te sprawy, te wartości, które kojarzymy z dobrem, jakie wynieśliśmy z Lasek. Wróćmy do
siostry Hieronimy.
S.H. Dobrem, jakie wyniosłam z Lasek, jest nade wszystko to,
że do klasztoru wstąpiłam i że decyzję, wydaje mi się, podjęłam
w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Siostra Salezja potraktowała ją na serio i modliła się za mnie do samych moich ślubów. Dobrem jest oczywiście to, że dostałam w Laskach wykształcenie
podstawowe i zawodowe, a potem rozpęd do dalszego. A jeżeli
chodzi o to, co dziś jest, to myślę, że spotkała mnie jak na zakonnicę łaska, iż w momencie, w którym jeszcze w Polsce nie było dostępne dla niewidomych Pismo Święte – ponieważ mnie dobrze
nauczyli w Laskach brajla, potem jeszcze pracowałam w wydawnictwie w Związku – Pan Bóg zaprosił mnie do tego, żeby niewidomi mogli mieć ewangelię św. Łukasza. Takie było zaproszenie,
ale jakoś widocznie ci, którzy mnie zaprosili, uznali, że ich stać na
więcej, bo oni to finansowali, poszedł cały Nowy Testament i jesz-

Panel dyskusyjny

37

cze trochę dla Rosji. I to jest wielka łaska, której bez Lasek nigdy
w życiu bym nie miała.
Co teraz robię: myślę, że też staram się robić wszystko, co będzie służyło niewidomym. Cieszę się tym, bo wtedy, kiedy kończyłam szkołę, to owszem, chciałam przyjść do klasztoru i wiedziałam, że nie natychmiast, bo tyle już rozumiałam. Jedną z motywacji tej decyzji było to, żeby móc wziąć udział w dobru, które
Matka niewidomym ofiarowała i wdzięczność swoją okazać Panu
Bogu i Laskom za to, co tu dostałam. Do tej pory, tak jak mogę,
tak pracuję. 10 lat uczyłam religii, jakiś czas pracując jednocześnie w bibliotece, potem siedziałam przeszło 30 lat w bibliotece,
a teraz siedzę już tylko przy przerabianiu książek czarnodrukowych na brajlowskie. Jest to coraz łatwiejsze, ale znowu goni człowieka, bo jak jest łatwo, to człowiek chciałby jeszcze coś więcej zrobić.
J.P. Jest to rzeczywiście ważne przy siostry znajomości pisma
brajlowskiego, żeby docierać do niewidomych. I za to siostrze
bardzo gorąco dziękujemy. Kolejną osobą jest pan Marek Szulc.
M.Sz. Ze mną było tak, że gdy klamka zapadła, siostra Blanka natychmiast wysłała mnie do domu, żebym swoje rzeczy przywiózł i następnego dnia przystąpił do pracy. Do grupy wszedłem
spocony, zdenerwowany, ale po kontakcie z młodzieżą – była to
najstarsza grupa, tzw. Wilki – jakoś wydawało mi się, że będzie
się dobrze pracowało. Tu siostrze Blance chylę czoła i dziękuję bardzo, bo potrafiła mnie wprowadzić w arkana pracy wychowawczej. Chyba jak powiem, że jest mistrzynią w tej sprawie, to państwo się ze mną zgodzicie. Kontrolowała co prawda ostro, ale rozmowy były, które dawały pożytek chyba dobry. I zadowolony
zaangażowałem się w pracę wychowawczą, w różne sportowe jakieś tam sprawy, wyjścia w Puszczę Kampinoską. Nie wiem, ale
pół puszczy zwiedziliśmy, schodziliśmy, bo wtedy takie były czasy. Nie było komputerów, nie było magnetofonów, tak, że czas wolny spędzało się na spacerach. To było najciekawsze. Tak dotrwa-
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łem do końca roku. Pod koniec roku siostra zapytała, jak tam ze
mną, ja powiedziałem, że się zastanawiam, co dalej. Siostra dała
mi tydzień czasu, aby męską decyzję podjąć i odpowiedzieć. Za
tydzień się zgłosiłem, powiedziałem, że podjąłem decyzję i zostaję w Laskach. I tak dalej poszło.
Siedem lat pracy wychowawczej. Myślę, że ta praca mnie najbardziej zaangażowała, zaabsorbowała, bo było wiele ciekawych,
radosnych spraw, takich internatowych, że do dziś pamiętam i niejednokrotnie jeżdżąc teraz z Działu Absolwentów do absolwentów – już dorosłych mężczyzn – wspominamy ten czas niejednokrotnie. Po siedmiu latach na moje nieszczęście zostałem kierownikiem trzyletnim, ale to była pewnego rodzaju szkoła. Wspólnie
z pracą wychowawczą i doświadczeniem kierowniczym w internacie dało mi to dużo szersze możliwości i dużo wiedzy do pracy w Dziale do Spraw Absolwentów. Po dziesięciu latach pracy
w domu chłopców przeszedłem do pracy w dziale absolwentów.
Tam na początku miałem trudności, ponieważ nie mogłem tego
zrozumieć, ale owocowała praca wychowawcza i praca kierownicza. Pod skrzydłami pana dyrektora Andrzeja Czartoryskiego i pani Krystyny Koniecznej, która mnie mocno wspomagała w tej
sprawie.
Wyjeżdżaliśmy z panem dyrektorem na wizyty do pracodawców, do różnych przedsiębiorstw, zatrudnianie i wiele takich różnych spraw. Ja bardzo często byłem tylko przyglądającym się, patrzącym na początku, jak pan dyrektor Czartoryski rozmawia, jak
traktuje problemy, jak się odnosi do ludzi, jak się wita. To była
szkoła dla mnie jakby podpatrywania. Zawsze mówiłem, że spotkałem najszlachetniejszego człowieka na świecie. On się za to denerwował na mnie, ale naprawdę tak było, bo widziałem jak każdego, czy to wykształcony, czy prosty człowiek, każdego bardzo
serdecznie traktował.
Do tej pory pracuję w Dziale Absolwentów. Po śmierci pana
Czartoryskiego objęła rządy pani Konieczna Krystyna, która re-
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alizuje wnioski europejskie i teraz jesteśmy – muszę przeczytać
– wsparciem osób niewidomych na rynku pracy. Jest to poszerzona sprawa Działu Absolwentów. Dotyczy tych, którzy nie mają
pracy, w związku z tym jest dużo, dużo wyjazdów warsztatowych,
które aktywizują niewidomych.
J.P. Teraz Siostra Lidia...
S.L. Może szczególnie z perspektywy ostatnich dziesięciu lat,
widzę, jak dużo zawdzięczam starszym naszym siostrom, tzn. tym,
które poznałam, kiedy przyszłam do Lasek, siostrom, które dzieliły się swoją niesamowitą mądrością. To były: siostra Jozafata, która była przez wiele lat wychowawczynią, siostra Maria Alfonsa,
siostra Blanka, która wprowadzała mnie również do szkoły, siostra Rafaela. To były siostry, którym bardzo dużo zawdzięczam,
bardzo się też tym cieszę. Ale to, co powiedziałam na początku,
ważnym aspektem byli zawsze dla mnie ludzie świeccy, którzy tutaj są i których naprawdę spotkałam bardzo wspaniałych – pamiętam właśnie takie czasy, kiedy dzieliliśmy się przemyśleniami, czytając fragmenty konferencji Matki Czackiej, to był dla mnie taki
szczególny czas w szkole podstawowej – i sami niewidomi.
Wracając tak króciutko do pani Krysi Hryszkiewicz, która towarzyszy mi cały czas jako patronka mojego powołania, która –
nie tylko ona, ale też inni niewidomi – stawiają nas bardzo często, w takim porządku nadprzyrodzonym, zadając proste pytania,
w duchu wiary zwracając uwagę na to, co może nam często umyka. Ostatnie pytania pani Krysi Hryszkiewicz: kto powiesił sople
na rynnie? Dlaczego słońce jest tak gorące, że nie mogę go obejrzeć i jeszcze różne inne pytania, które bardzo mnie zastanawiają. Myślę, że one często nam umykają, jako coś bardzo ważnego.
Także jestem wdzięczna przede wszystkim samym niewidomym,
którym towarzyszę na drodze wiary, którą uważam za jakąś trudną, bo nie mogę im niczego dać w ręce, ani miłosierdzia Bożego
ani niczego, więc sama bardzo często, choć uczę, uczę się również
od nich.
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J.P. Widzimy, że problem spotkania konkretnych ludzi jakby dominuje, gdy chodzi o to, co jest najważniejsze w naszym doświadczeniu. Teraz pan Jan.
J.M. Kontynuując, chcę powiedzieć tak: tutaj byłem uczniem
przez 10 lat – od 1954 do 1964 roku – w tym okresie naprawdę odczułem bardzo wiele serdeczności, życzliwości ze strony całego środowiska, szczególnie sióstr na samym początku, sióstr, które były wychowawczyniami, które nas żywiły, które nam pomagały przy
sprawach odzieżowych, właściwie we wszystkich działach były siostry. To, co s. Radosława mówiła o ważnych warunkach funkcjonowania w Dziele Lasek, wymieniając prawdę i miłość bliźniego,
to się bardzo, bardzo sprawdzało na co dzień, czuło się ogromną
troskę o nas właściwie wszystkich ludzi: pani, która sprzątała i kogoś, kto pracował w ogrodzie itd. Tu można by wymieniać. W każdym razie to, co potem udało mi się osiągnąć, to absolutnie zawdzięczam temu, co mnie spotkało w Laskach. Osoby znaczące
w moim życiu to siostry wychowawczynie: s. Konsolata, s. Germana, wychowawcy, nauczyciele. Niewątpliwie najbardziej wspominam i z wdzięcznością się modlę za świętej pamięci pana Henryka Ruszczyca, nie mówiąc oczywiście o modlitwie za duszę śp. Matki, jak również ojca Tadeusza Fedorowicza i siostry katechetki,
które były również moimi nauczycielkami.
Po dziesięciu latach nauki, zachęcony przez pana dyrektora
Ruszczyca, podjąłem pracę w spółdzielczości ogólno-inwalidzkiej
na północy Polski. Była też propozycja mojego powrotu do Lasek, ale to nie było takie całkiem pewne, więc pamiętam znamienny dzień w moim życiu, kiedy po zakończeniu roku szkolnego, dosłownie ze świadectwem ucznia szkoły zawodowej poszedłem na
cmentarz pomodlić się za duszę Matki i zastanawiać się, co będzie ze mną dalej. Oczywiście odpowiedzi tam żadnej nie uzyskałem, ale uzyskałem spokój wewnętrzny, który pozwolił zaakceptować propozycję pracy w środowisku mi zupełnie nieznanym,
wśród obcych ludzi.
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Wewnątrz czułem, że może zostanę tutaj zaproszony do pracy, jeżeli trudny dla mnie okres pracy w tej spółdzielni przejdę
obronną ręką i będę potrafił się tam znaleźć, i pokonać trudności, które rzeczywiście były bardzo, bardzo duże. Po roku pracy
na „dzikim zachodzie” – tak to nazywaliśmy – dostałem list, w którym pan Ruszczyc zaproponował mi pracę w internacie i myślę,
że należałoby krótko powiedzieć, że te wartości, które nam przekazywały siostry, nauczyciele wychowawcy, próbowałem i do dzisiaj staram się realizować w swojej pracy już jako nauczyciel, bo
jak mówię, zaczynałem pracę, jako wychowawca w internacie, a po
dziewięciu latach i po studiach rozpocząłem pracę nauczycielską.
W tej pracy wszystko, czym dysponuję, co potrafię, staram się
przekazywać uczniom. Jeżeli trzeba, to i koleżankom, kolegom
pracownikom i czuję się naprawdę tutaj w Laskach jako ten, który chciałby w tym Dziele robić dobre rzeczy.
J.P. Oby jak najdłużej. Prosimy siostrę Faustynę.
S.F. Przez 25 lat byłam w Laskach katechetką. Pierwsze moje zajęcie to była praca w kuchni przez rok. Bardzo dobra praca,
która pozwoliła mi zobaczyć życie od innej strony, nawiązać relacje różne z osobami, które tutaj pracowały, a potem byłam katechetką z przerwami, bo również pracowałam w parafii w Izabelinie. Właściwie przyszłam do Lasek po to żeby być z niewidomymi i wyobrażałam sobie, że będę wychowawczynią, będę
zawsze z dziećmi. Tymczasem Pan Bóg pokazał mi, że będę, ale
w innej relacji, nie byłam w internacie, nie znam pracy w internacie, natomiast pracowałam w szkole. Przez cały ten czas mojej pracy dużo uczyłam się od sióstr, które dzieliły się swoim doświadczeniem w domu zakonnym na rekreacji, ale też od osób
świeckich, które z wielką życzliwością i serdecznością przyjmowały mnie. Pracowałam we wszystkich szkołach w naszym ośrodku i za każdym razem, kiedy przychodziłam, jako nowy nauczyciel, bardzo duże wsparcie otrzymywałam od osób świeckich, bo
najczęściej byłam jedyną siostrą w tej szkole i tutaj dużo mogłam
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się nauczyć: budowania relacji, które nie wiążą, ale które wspierają i prowadzą. I to jest coś, co najbardziej mi towarzyszyło przez
wszystkie te lata. Te relacje ludzkie, życzliwe wsparcie.
J.P. Dziękuję. Pani Barbara.
B.L. Ja wrócę jeszcze do tej wspaniałej atmosfery, bo tego nie
można nie powiedzieć. To były piękne lata i zawsze z ogromnym
wzruszeniem o tym mówię i uśmiecham się do tych wszystkich,
którzy wtedy pracowali, opiekowali się, obdarzali nas ogromnym
zaufaniem. To bardzo zobowiązywało do działania, wręcz mobilizowało do solidnej pracy Mam świadomość, że to co robię teraz, to jest takie niewielkie ogniwo w trybach tej ogromnej maszyny.
W 1983 roku, po reorganizacji, z Warsztatów wróciłam z powrotem do centrali. Ze mną wróciły jeszcze inne osoby. Było nas
czworo w zaopatrzeniu. Wtedy były czasy, kiedy zdobywało się
wszystko z ogromnym trudem. Pracowaliśmy wszyscy w maleńkim pokoiku. Na cztery osoby były trzy biurka. Ja byłam na miejscu i próbowałam załatwić co nieco, a właściwie udawało nam się
w ogromnej większości uzyskiwać wszystko, co było Laskom potrzebne. Teraz prowadzę jednoosobowe stanowisko działu zaopatrzenia w żywność. Współpracuję z bankiem żywności w ramach
Unii europejskiej, kupuję drobne artykuły codziennego użytku,
staram się mieć dobre kontakty i uzyskiwać także dary artykułów
żywnościowych, tak, żeby niczego nie brakowało naszym dzieciom. Zbiorowe żywienie jest to duża odpowiedzialność, dlatego
że podlegamy kontroli innych zewnętrznych czynników, staramy
się bardzo, żeby nasze dzieci miały wszystko, co świeże, zdrowe,
smaczne i ze sprawdzonego źródła. Dostawcy, z którymi współpracuję, zobowiązani są posiadać handlowe dokumenty identyfikacyjne, bo tutaj też już weszła Unia. Wszystko trzeba robić
sprawnie, są sprawy, których nie można odłożyć na następny
dzień. Nas, pracowników, komputery trzymają przy biurkach.
Osobiście odczuwam, że za mały mamy kontakt między sobą. Kie-
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dyś częściej rozmawialiśmy, mimo dużej ilości pracy był czas na
kawę, na pogadanie o sobie, na żarty.
J.P. Dziękuję za tę drugą część wypowiedzi, z której wynika,
iż relacje międzyludzkie są najważniejsze. Przejdźmy zatem do
trzeciego punktu krótko już, w formie życzeń: co chcielibyście
Państwo ocalić na jutro w Laskach? Co chcielibyście Państwo
ewentualnie uzupełnić, czego być może brakuje albo co jest zagrożone w Laskach?
S.H. Co bym chciała w Laskach ocalić? To, co jest chyba właściwie niemożliwe w takich sytuacjach, jakie są teraz. Chciałabym
ocalić jednak Matki szacunek i Matki ocenę wartości brajla dla niewidomych. Była niedawno konferencja w Bibliotece Narodowej
na temat: „Czy brajl ma przyszłość” i ku mojemu zdumieniu, pan,
który w ogóle niczego nie dostrzega poza komputerami, powiedział dokładnie to, co ja mówię już chyba 10 lat, że dla niewidomego komputer bez brajla, to jest pół komputera. Równo pół, bo
tej gaduły słuchać nie da rady. Chciałabym ocalić – nie taką jak
była, bo Sobór wszedł w grę – ale żeby jakoś możliwie najstaranniej, najpiękniej liturgię sprawować w Laskach, ocalić śpiew w kościele. To była jednak bardzo ważna rzecz w moim dzieciństwie,
ten zachwyt trwa do dzisiaj. Powiedziałam parę dni temu księdzu
od organów, że chciałabym jeszcze raz przed śmiercią usłyszeć treny Jeremiasza dobrze zaśpiewane. On powiedział, że nie ma płyty. Trzecia rzecz, to ja bym powiedziała to, co pani Basia mówiła: Laski były malutkie. Malutkie, bo ileż nas tam było po wojnie?
Sióstr było dużo, a świeckich pracowników było mało i też może dlatego były jakieś niezwykle bliskie kontakty. Na imieniny elżuni Ginkówny cała grupa szła. Nic nie było – była sucha bułka
i jakieś picie do tego, ale był ten kontakt. Nie wiem, może teraz
też tak jest, ale jest tak dużo świeckich pracowników i oczywiście
mają prawo do swojego życia, a poza tym te dzieci wyjeżdżają,
więc chyba to nie jest bardzo realne, żeby to tak ocalić, jak my to
wspominamy.
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Jeszcze bym bardzo chciała troszeczkę wyobraźni do takich
prostych rzeczy, które utrudniają życie niewidomym, utrudniają bez niczyjej może winy, ale żeby jakoś przyuczać ludzi do zostawiania rzeczy tam, gdzie coś leżało. Ja pamiętam takie zwroty, których nigdzie nikt nie zapisał. Kiedy tu w tym holu, gdzie są
te drzwi do łazienki na dole, ja już nie powiem kto, ale właściwie
powiem, że był to pan Serafinowicz, który wpadł na apel szkolny i zostawił drzwi otwarte. Siostra Iwona podeszła i mu powiedziała, i to przecież myśmy słyszeli: „Panie kierowniku, Mateńka nas uczy, że tak zostawione drzwi, choćby jeden niewidomy był
w Laskach, są grzechem ciężkim, z którego się trzeba spowiadać”.
To oczywiście był drobiazg, pan Serafinowicz się nie obraził, bo
obrażanie się to jest problem. I takich rzeczy nas uczono od dzieciństwa i takich rzeczy uczono siostry i takich rzeczy wymagano
także od personelu. Oczywiście dzisiaj to wszystko jest na inną
miarę, na inny gatunek, ale warto może o tym pamiętać.
J.P. Dziękuję, że siostra zwróciła uwagę na te elementarne
sprawy, z którymi mamy do czynienia na co dzień, gdy chodzi
o relacje z niewidomymi. Kolejna osoba, pan Marek
M.Sz. Ja myślę, żeby Laski kroczyły tą drogą, którą wytyczyła Matka Czacka i żeby gdzieś kiedyś w przyszłości nie zbłądziły,
żeby było więcej powołań, bo siostry potrzebne są w wielu miejscach pracy w Laskach, żeby duch Laskowski i dobro szerzej, nie
tylko w naszych granicach, emanowało bardziej. Natomiast to, co
siostra powiedziała o tych drzwiach, żebyśmy pamiętali. Kiedyś
były taborety na jadalniach i ktoś odchodzi, taboret zostawia i niewidomy się uderza. Tak jest z drzwiami. Mówię to jako „orientalista”, tak jest z krzesełkami, z wieloma rzeczami, które zostawiamy niepotrzebnie, bezmyślnie, gdzie to trzeba od dawna i teraz,
i w przyszłości kultywować, pamiętać, żeby nie utrudniać już i tak
trudnego już życia osobom niewidomym. Zakończę taką dygresją o samym sobie: gdybym rozpoczynał, choć to z trudnościami
było na początku, gdybym rozpoczynał na nowo pracę w tym wie-
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ku, w którym byłem wtedy, to bym postąpił tak samo, wybrałbym
pracę w Laskach. Może bym zmodyfikował tylko niektóre rzeczy.
J.P. Jest to głos, który warto zapamiętać. Mówię o tych, którzy dopiero zaczynają pracę w Laskach. Bardzo proszę, może siostra Lidia teraz.
S.L. To, co na pewno chciałabym ocalić, to doświadczenie tych,
którzy przed nami byli. Są to zdania, które państwo słyszeli, a ci,
którzy do nas przyszli, pewnie usłyszą.
Jerzy Zawieyski powiedział, że Laski to dla niego duchowa ojczyzna, więc chciałabym, żeby Laski były dla nas taką duchową
ojczyzną. Siostra Nulla powiedziała, że Laski to gmina pierwszych
chrześcijan, no więc też chciałabym, żeby to tak było. Natomiast
ksiądz Prymas Stefan Wyszyński powiedział, że Laski to egzotyka Boża i ja chyba najbardziej tego doświadczam. W Laskach tego pewnie jest najwięcej, ale żeby ta egzotyka była w Bożym wymiarze.
Z okazji tej wielkiej uroczystości, która się zbliża, pomyślałam,
że Matka Czacka, która zakładała Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi, na początku chyba nie przypuszczała, że to będzie
coś dużo, dużo więcej. I kiedy nadała ten kierunek religijny, duchowy, to myślę, że to jest taki moment zastanowienia dla nas –
to, co ksiądz profesor mówił w homilii – żebyśmy nie byli tylko
pracownikami, żebyśmy czuli się tutaj jak u siebie w domu. Pewnie wtedy to Dzieło, te relacje, o których tutaj mówimy – wspólnotowości, wspólnego działania przede wszystkim w duchu wiary – żeby faktycznie były z Boga i dla Boga, żeby to nam jakoś
przyświecało w codziennym życiu.
J.P. Proszę – Jan Michalik.
J.M. Moi przedmówcy już mi właściwie wszystkie argumenty odebrali, ale może dwie – trzy rzeczy jeszcze chciałbym powiedzieć. Właściwie to są takie moje sugestie, prośby do tych z państwa szczególnie, którzy zaczynają pracę, ale nie tylko. Chciałem
bardzo poprosić, żeby zwrócić uwagę na to, o czym wspomniał
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dzisiaj pan Prezes, za co również bardzo dziękuję, że wszyscy w Laskach wychowujemy. Nie wstydźmy się zwracać uwagę dzieciom
i młodzieży wtedy, kiedy zauważamy, że się coś niewłaściwego
dzieje, czy niewłaściwe zachowanie, czy słownictwo. Ja taki jeden
przykład podam: idą uczniowie z Domu Chłopców do szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczeń, w słuchawkach na uszach, jest zasłuchany w muzyce i nie myśli o tym, że ma pokonać skrzyżowanie drogi sierakowskiej z tą drogą, która już prowadzi do bramy.
Gdzież on może słyszeć jadący samochód czy nawet kogoś, kto
do niego mówi, jeśli zagłusza go muzyka? Nie może tak być, ale
po prostu on prawdopodobnie sobie włączył tego samograja już
w trakcie drogi do szkoły, a nie w internacie. To jest taka dygresja. Druga sprawa, prośba wielka, żeby osoby widzące odzywały
się do niewidomych, czy pozdrawiały, czy nawet w ogóle czasami powiedziały dobre słowo. To jest bardzo ważne. Chodzi
o wszystkich nas: o młodzież, o dzieci, o dorosłych, wszystkim
nam jest to bardzo potrzebne. Następnie chciałem zaproponować,
żebyśmy spróbowali pozdrawiać się w Laskach pozdrowieniem
„przez Krzyż” nie tylko w relacjach z siostrami. Myślę, że to nam
może bardzo pomóc pamiętać o tym, gdzie jesteśmy i po co tu jesteśmy.
J.P. Jeśli to będzie rzeczywiście z potrzeby serca, to jak najbardziej, ale zostawmy tutaj rzeczywiście ten problem do indywidualnego wyboru. Ważne, żeby to było od serca, to jest najważniejsze. Proszę – siostra Faustyna.
S.F. Chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która bardzo mi pomagała przez te 33 lata życia w Laskach. Moja fascynacja Matką od początku w sytuacjach trudnych, które wymagały
jakiejś korekty. Bardzo mi wówczas pomagały słowa Matki. Zwracanie się do Matki, szukanie jej wskazówek poprzez czytanie pism
Matki i osobista modlitwa, zwrócenie się o pomoc. Mówię o tym
dlatego, że pewnie dla każdego z nas, którzy jesteśmy tutaj w Laskach, to jest świadectwo życia i drogowskaz dla każdego. Chcia-
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łabym też na koniec podzielić się taką modlitwą, która – myślę –
też może się stać modlitwą każdego z nas i pomoże nam odnajdywać swoje miejsce w Laskach: „O Panie Jezu, racz zstąpić do serca mego, bym poznała Wolę Twoją Przenajświętszą i pełniła ją we
wszystkim. Naucz mnie, jak Ciebie czcić i wielbić podług woli
Twojej. Mów Panie, bo słucha sługa Twój”. Tak modliła się nasza
Założycielka.
J.P. Barbara Leszczyńska.
B.L. Tak dużo zostało powiedziane, tak serdecznie. Ja tylko
mam wielką nadzieję i przekonanie, że Laski będą się rozwijały
nadal, że Zgromadzenie będzie rosło w siłę i że będziemy dalej służyć niewidomym. I taka moja refleksja: dobrze jest mieć miejsce,
do którego idzie się chętnie, gdzie serdecznie pozdrawia się osoby spotykane po drodze, gdzie człowiek czuje się potrzebny. I życzę wszystkim, żeby znaleźli tu swoje miejsce i chcieli zrobić coś
dobrego z myślą o innych i dla innych.
J.P. Na zakończenie chciałbym gorąco raz jeszcze podziękować naszym „panelistom” oraz Państwu za uważne przysłuchiwanie się wypowiedziom.
I tak jak już zaznaczyłem na początku spotkania – podjęty
temat nie jest zamknięty. A zatem raz jeszcze gorąco zachęcam
do pisemnych wypowiedzi, które proszę składać do redakcji „Lasek”.
* * *
Jako echo powyższego panelu, drukujemy poniżej kilka tekstów wspomnień wychowanków naszego Ośrodka.
(redakcja)
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Krystyna Kozyra

Pamiętam

Dawno to było, ale pamiętam,
że ktoś przygotował dla mnie łóżko
w sypialni dla niewidomych dzieci.

Krystyna Kozyra – Pamiętam

Pamiętam,
że ktoś gorące mleko przede mną postawił –
w jadalni dla niewidomych dzieci.
Wiem,
że ktoś w nocy cerował pończochy,
strząsając z powiek piach sennych godzin –
w szwalni dla niewidomych dzieci.
Pamiętam pierwszą książkę,
jak z kaszy rozsypanej
niezdarne palce budowały słowa –
w szkole dla niewidomych dzieci.
Złożone ręce w cieniu kaplicy,
lepiły Bogu łódkę glinianą –
popłynął w niej – niepewny jutra
i pozapalał lampy na wzburzonym niebie.
Jeszcze radością pracy mnie obdarowano,
bym mogła cieszyć się powszednim chlebem,
Melodie leśnych ścieżek dotąd znam na pamięć,
starannie zgarniam, mieszam dobre echa
i modeluję cegły z pamiętnych głosów.
Niech urosną w cieniu sosen ściany domu otwartego
dla wszystkich przyjaciół –
niewidomych dzieci.
(1974)
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Hanna Pasterny

Laski w moich wspomnieniach
o laskowskiego przedszkola trafiłam w wieku pięciu i pół roku. Zarówno rodzice, jak i ja, bardzo przeżywaliśmy rozłąkę. Trudno było mi tę sytuację zrozumieć i zaakceptować.

D

Szkoła lekarstwem na tęsknotę
Nie mogłam się doczekać rozpoczęcia nauki w szkole. Od zawsze kochałam książki, więc gorąco pragnęłam jak najszybciej nauczyć się brajla. Szkolne tempo wydawało mi się zbyt powolne
i zastanawiałam się, dlaczego marnujemy tyle czasu na ćwiczenie
poszczególnych liter. Naukę kontynuowałam więc popołudniami
w internacie. Dzięki siostrze Rafaeli, mojej pierwszej szkolnej wy-
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chowawczyni, po pierwszym semestrze zostałam przeniesiona
z klasy wstępnej do pierwszej. Jestem jej za to bardzo wdzięczna.
Musiałam się skupić na nauce i nadrabianiu zaległości, więc miałam mniej czasu na tęsknotę za domem. Książki pomagały mi
przetrwać trudne chwile. Odkrywały przede mną nowe światy,
skłaniały do refleksji i zadawania licznych pytań.
Lubiłam się uczyć. W szkole zawsze działo się coś ciekawego:
poznawanie różnych przedmiotów, przedstawienia, czytelnicze
i językowe konkursy, wycieczki, piesze nocne rajdy po Puszczy
Kampinoskiej z pieczeniem kiełbasek i śpiewem przy ognisku.
W czwartej klasie powierzono mi funkcję klasowego kronikarza.
Pani Ania Gedyk, wspaniała wychowawczyni naszej klasy i druga mama, do dziś ma ten zeszyt. Po spotkaniu z okazji dziesięciolecia ukończenia szkoły, zrobiłam pamiątkową kopię kroniki dla
siebie. Kronikarskie doświadczenie przydało mi się w liceum dla
widzących. Klasową kronikę prowadziłam przez całą szkołę średnią. Natomiast w szkole podstawowej trwało to krótko, ponieważ
później często byłam wybierana na przewodniczącą klasy.
Oczywiście były również rzeczy, za którymi nie przepadałam.
Nie cierpiałam brudzić się plasteliną, zajęć w drewnie, dotykania
obrzydliwych, zakurzonych modeli zwierząt. Gdy miałam siedem
lat, byliśmy na wycieczce w gospodarstwie rolnym. Dotykanie zwierząt było obowiązkowe, nawet jeśli ktoś nie chciał. Mimo że należałam do tych nielicznych, którzy nie chcieli, bali się i brzydzili,
z perspektywy czasu uważam, iż przymus wyszedł mi na dobre. Tylko dzięki takim metodom pracy świat otaczający małe dziecko niewidome przestaje być abstrakcyjny, zostaje oswojony i nabiera konkretnych kształtów.
Gdy uczęszczałam do szkoły podstawowej (lata 1986–1994),
uczyliśmy się także w soboty. Tego dnia było mniej lekcji. Plan był
tak ułożony, że w sobotę lub innego dnia był czas na kółka zainteresowań. Według mnie rozłożenie szkolnych zajęć na sześć dni
było dobrym rozwiązaniem. Nie musieliśmy siedzieć w szkole tak
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długo, jak to ma miejsce obecnie. Lekcje kończyły się najpóźniej
o 13.30, a potem mieliśmy czas na inne zajęcia. Poza tym wielu
z nas pochodziło z odległych rejonów Polski, więc rodzice nie byliby w stanie co tydzień po nas przyjeżdżać, a następnie odwozić.
W tej sytuacji sobotnie chodzenie do szkoły było świetnym pomysłem. Zamiast snuć się po internacie, rozmyślać o niesprawiedliwym losie i zazdrościć widzącym rówieśnikom, szliśmy do
szkoły, mając w perspektywie niedzielny wyjazd do Warszawy lub
jakąś inną propozycję.
Internat
Po lekcjach większość uczniów nie wracała do własnych domów, lecz do internatów. Zazdrościłam dzieciakom z Warszawy,
które codziennie bus odwoził do rodziców. Brakowało mi nie tylko rodziców, ale też własnego kąta. W domu czekał na mnie mój
pusty pokój, a w internacie mieszkałam w pokojach co najmniej
pięcioosobowych. Po powrocie z wakacji czy ferii było w miarę
OK, ale im dłużej ze sobą przebywałyśmy, tym więcej było kłótni i konfliktów. Sądzę, że to nieuniknione. Ludzie muszą od siebie odpoczywać. Nie przepadałam również za dyżurami. Sprzątanie, nawet pastowanie podłóg dało się znieść. Najgorszy był dyżur w jadalni; trzeba było wcześniej wstać, by kilkunastoosobowej
grupie zrobić śniadanie, a po obiedzie zmywać talerze i gary. Na
szczęście były także ciekawsze zajęcia: chór, misyjne kółko Bunga-Bunga, lekcje angielskiego, muzyki, rytmika i cotygodniowe
wyjazdy na basen, niestety obowiązkowe.
Większość wychowawczyń rozumiała, że mieszkanie w internacie nie jest dla nas łatwe. Starały się więc nas wspierać i stworzyć namiastkę domu. Dużo nam czytały. Nie były to lektury
szkolne, gdyż te obowiązkowo każdy musiał czytać sam, lecz zazwyczaj książki niedostępne w brajlu. Z s. Angelą robiłyśmy przepyszny blok czekoladowy. Synowie pani Misi Grzelak trzepali za
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nas dywany i pomagali przy większych porządkach. Były wspólne wyprawy do lasu, pieczenie urodzinowego ciasta, wyjazdy do
filharmonii na koncerty dla dzieci prowadzone przez ciocię Jadzię.
Dla mnie bardzo cenne były wizyty w rodzinnych domach wychowawczyń. To były cudowne spotkania z ich rodzicami, rodzeństwem, czasem przyjaciółmi. Kiedyś całą grupą zostałyśmy na noc
u p. Hani Popińskiej. Leżałyśmy w poprzek tapczanu poupychane jak śledzie, z nogami na taborecie. Nie było zbyt wygodnie, ale
bardzo fajnie.
W szóstej klasie, podczas pobytu u innej wychowawczyni
z okazji wolnego11 listopada, po raz pierwszy – i jak do tej pory
ostatni – zaciągnęłam się papierosem. Niedawno dowiedziałam
się, że jedna z moich byłych wychowawczyń miała trudną sytuację rodzinną. Bardzo mnie to zaskoczyło. Kiedy gościłyśmy u niej,
byłam święcie przekonana, że jest szczęściarą, a jej rodzina jest idealna. Czułam ciepło i sympatię jej rodziców. Może nie chciałam
widzieć niczego więcej, a może te rodziny mobilizowały się w czasie naszych wizyt i bardzo się starały dać dzieciom spragnionym
rodzinnego ciepła to, co miały najlepszego. Były też niedzielne wypady na podwarszawską działkę rodziny jednej z wychowawczyń
i kilkudniowe wycieczki na długi, majowy weekend. Na odpuście
w Szczawnicy s. Agata – nazywana przez nas Puchatkiem – kupiła kapiszony, z których mogłyśmy postrzelać. Tam dozwolone
było nawet wytarzanie się w błocie. Z internatu pamiętam również dreszczyk adrenaliny związany z nielegalnym przemycaniem
do pokoi słodyczy, robienie prezentów dla rodziców i niespodzianek dla wychowawczyń z okazji ich imienin lub Dnia Nauczyciela.
Nauka otwartości
Do Lasek przyjeżdżało wielu sławnych ludzi. Zanim zdałam
sobie sprawę z tego, że Krzysztof Zanussi jest słynnym reżyserem,
przede wszystkim był dla mnie panem rozdającym pachnące my-
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dełka, którymi chwaliłam się widzącym kuzynom. Kiedy miałam
dziesięć lat, wręczałam kwiaty Barbarze Bush, żonie prezydenta
USA, która odwiedziła Laski podczas wakacji. Właśnie wtedy moje zdjęcie po raz pierwszy ukazało się w gazecie. W Laskach poznałam pisarkę Małgorzatę Musierowicz. Kilka miesięcy później
wraz z koleżankami z grupy odwiedziłam ją w jej poznańskim
mieszkaniu. Gdy uczyłam się już w liceum, wymieniłyśmy parę
listów, a kilkanaście lat później napisała recenzję mojej książki
„Tandem w szkocką kratkę”. Któregoś wieczoru poszłyśmy z Puchatkiem do przebywającej w „Watykanie” – tym laskowskim –
Mai Komorowskiej. Pięknie recytowała fragmenty „Pana Tadeusza” i poczęstowała nas drażetkami. W roku 1990 swoją obecnością zaszczyciła nas japońska pianistka, jedna z laureatek Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, która grała na scenie Domu Dziewcząt. W świat muzyki klasycznej wprowadzał nas
także niezapomniany Jerzy Waldorff.
Do Lasek przyjeżdżali też ofiarodawcy, studenci i inni goście.
Spotkania i rozmowy z nimi przybliżały nam świat i uczyły otwartości. Długo byłam przekonana, iż cechują się nią wszystkie ośrodki dla niewidomych. Będąc już studentką filologii romańskiej, nie
mogłam zrozumieć, dlaczego dyrektor paryskiego instytutu dla
niewidomych nie chce wyrazić zgody, bym przyjrzała się jednej
lekcji. Skłonienie go do zmiany stanowiska w tej sprawie zajęło
mi dużo czasu. Kilka lat później, podczas podyplomowych studiów logopedycznych, przekonałam się, że w Bydgoszczy jest jeszcze gorzej. Do dziś nie udało mi się wejść do tamtejszego oddziału dla głuchoniewidomych.
Co zmienić?
Obecnie w Laskach pracuje więcej instruktorów orientacji
przestrzennej. To bardzo pozytywna zmiana. Dobrze, że niewidome dzieci uczą się chodzenia z białą laską. Ja takie zajęcia mia-
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łam dopiero w ósmej klasie. Trudno było mi zaakceptować laskę
i boleśnie przeżywałam fakt, że z jej powodu na pewno wszyscy
się na mnie gapią. Sądzę, że gdybym używała laski od małego, byłaby dla mnie czymś naturalnym i nie miałabym oporów przed
poruszaniem się z nią.
Od kilku lat uczennice laskowskiego ośrodka mają nowy, piękny internat, z gorącą wodą w kranach i ciepłymi, przytulnymi pokoikami. W zimie na noc nie muszą się grubo ubierać i kłaść masła na kaloryfer, by rano dało się je rozsmarować. Bardzo mnie cieszy ta poprawa warunków. Kilkakrotnie odwiedziłam nowy
internat. Podczas tych wizyt zaniepokoiły mnie dwie rzeczy. Po
pierwsze, część wychowawczyń wyręcza dzieci, czyli robi im
krzywdę. Wiem, że jest coraz więcej dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, ale nawet one są w stanie się pewnych rzeczy nauczyć. Nie powinno być tak, że wychowawczyni ścieli dziecku łóżko. Owszem, zrobi to szybciej, lecz w ten sposób ono nigdy się tego nie nauczy. Po drugie, nie słyszałam, by zwracano uwagę
dziecku, które się kiwa lub trzyma palce w oczach. Na szczęście
za moich czasów było to bardzo tępione. W Laskach jest coraz
więcej tyflopedagogów, czyli osób posiadających wiedzę na temat
blindyzmów. Ludzie bez takiego wykształcenia mówili nam, że fatalnie to wygląda, przypominali, w kółko powtarzali i byli konsekwentni. Dlaczego więc teraz osoby uświadomione, z odpowiednimi kwalifikacjami nie zwalczają blindyzmów i nie pomagają
dzieciom wejść w świat widzących? Przecież one prędzej czy później będą musiały wyjść z cieplarnianych warunków i stawić czoła wyzwaniom na zewnątrz. Blindyzmy znacznie pogłębią ich wyalienowanie. Po co narażać dzieci na wyśmianie, pogardliwe
uśmieszki i litościwe spojrzenia? Wiem, że nie wszyscy wychowawcy i nauczyciele przymykają na to oko, ale wielu niestety tak.
Czy nie jest to pewne zaniedbanie, do którego dorobiono teorię
bezstresowego wychowania?
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W Laskach, jak wszyscy nastolatkowie, przechodziłam okresy buntu. Świat wydawał się wtedy ponury i wszystko było bez sensu. Na przykład bardzo irytował mnie system klas opiekuńczych.
Każda ze starszych klas szkoły podstawowej miała pod opieką klasę maluchów i każdy z nas zajmował się konkretnym dzieckiem.
Organizowanie im Mikołajek czy zajęcie się nimi w Dniu Nauczyciela, gdy kadra świętowała w pokoju nauczycielskim, było nawet
przyjemne, ale gdy dzieciak zbyt często przychodził do swojego
opiekuna na przerwie, snuł się za nim, domagając się uwagi,
strasznie to denerwowało. Mimo tych niedogodności jestem przekonana, że ten system dobrze działał, a pomysł z klasami podopiecznymi był świetny. Właśnie w taki sposób uczyliśmy się odpowiedzialności.
Z czasem zrozumiałam, że pewne obowiązki, nakazy i zakazy miały sens. Jednak nadal uważam, że niektóre rzeczy nie powinny się były wydarzyć, a inne dobrze byłoby zmienić.
W pierwszą środę mojego pobytu w internacie pojechaliśmy
na basen. Kochałam wodę, uwielbiałam się w niej bawić z tatą,
więc bardzo się na ten wyjazd cieszyłam. Moja radość szybko zamieniła się w koszmar. W ramach oswajania dzieci z wodą i przełamania ich lęku, trener każdego nowicjusza wziął na ręce i wrzucił do basenu. Nic mi się nie stało, ale lęk pozostał na długie lata. Zaczęłam kombinować i symulować różne dolegliwości, byle
tylko nie pojechać w środę na pływalnię. Co prawda zwykle skutek był marny i jechać musiałam, ale i tak na tym basenie nigdy
nie nauczyłam się pływać.
Ponieważ w internacie spędza się większą część roku, bardzo
ważne są wzajemne relacje, więzi i atmosfera. Właśnie dlatego, jeśli dzieci mają dobre kontakty z wychowawczyniami, nie jest dobrze, gdy zmienia im się wychowawców. Przecież dorastając, nie
dostajemy nowych rodziców. Moim zdaniem dobrze by było brać
pod uwagę opinie dzieci i umożliwić wychowawcy doprowadzenie grupy do końca szkoły.
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Uważam również, że nie należy przesadzać w zmuszaniu młodzieży do religijnych praktyk. Laski to ośrodek katolicki, z tradycjami i wartościami. Naturalne jest więc, że oczekuje się od
uczniów odpowiedniej postawy i uczestnictwa w niedzielnej mszy.
Jednak zamiast stosowania przymusu, warto pokazać piękno religii. Nadgorliwość jednej z sióstr zdziałała jedynie tyle, że po
ukończeniu laskowskiej szkoły przez wiele lat nie chodziłam na
roraty (kiedyś robiłam to chętnie), długo unikałam także nabożeństw różańcowych.
Wspomniałam już o częstych wizytach studentów i sponsorów. Spotkaniom z aktorami czy innymi sławnymi ludźmi towarzyszyła radość i ekscytacja. Byli blisko, na wyciągnięcie ręki, można było ich o coś zapytać, a potem pochwalić się rodzinie i pełnosprawnym kolegom, że ma się kontakty w wielkim świecie. To
dawało satysfakcję i budziło ich podziw. Gdy w liceum na lekcji
polskiego opowiedziałam o moim uczestnictwie w pogrzebie Jana Lechonia – którego prochy sprowadzono z USA do Polski i złożono w grobie jego rodziców na laskowskim cmentarzu – koleżanki i nauczycielka zaniemówiły z wrażenia.
Pozostałe kontakty też były dobre i ciekawe, lecz często ich nieodłącznym elementem była niepewność i gorycz. Gdy zapowiadano pojawienie się gościa, przeważnie kwitowaliśmy to stwierdzeniem, że znów przyjdzie ktoś do zoo, by nas sobie pooglądać.
Trzeba będzie mu pokazać, że niewidomi umieją czytać, pisać, liczyć, być dla niego miłym, zagranicznym sponsorom zaśpiewać
coś po angielsku, a jeśli przyniosą cukierki, brać po jednym,
uśmiechnąć się i podziękować. Nikt nie przekazał nam tej instrukcji, sami wiedzieliśmy, że tak trzeba.
Gdy miałam czternaście czy piętnaście lat, któregoś popołudnia do naszej grupy znów mieli przyjść zagraniczni goście. Moja przyjaciółka Agnieszka i ja dobrze mówiłyśmy po angielsku,
więc s. Alinie bardzo zależało na tym, byśmy w tym spotkaniu
wzięły udział. Nie miałyśmy ochoty na kolejny cyrk, więc upar-
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łyśmy się, że właśnie teraz musimy posprzątać łazienkę. Nie pamiętam zakończenia tej historii, ale było ostro, bo siostra się popłakała. Porównań z cyrkiem i małpami w klatce nigdy nie robiliśmy w obecności nauczycieli lub wychowawców. Szkoda, bo gdyby to słyszeli, mieliby okazję porozmawiać z nami o naszych
odczuciach i pewne rzeczy nam wytłumaczyć. Nawet w tamtej sytuacji z s. Aliną nie puściłyśmy pary z ust. Były jakieś wykręty, mowa o braku czasu i nadmiarze obowiązków, ale ani słowa o zoo.
Nie przypominam sobie również, by ktokolwiek rozmawiał o tym
ze swoimi rodzicami. Gdyby to zrobił, pewnie prędzej czy później wyszłoby to w naszych dyskusjach. Zastanawiam się, dlaczego uznaliśmy to za temat tabu. Przecież do większości nauczycieli i wychowawców mieliśmy zaufanie i lubiliśmy ich. W przytulnej pracowni prac ręcznych p. Lucynka Michalik wysłuchała wielu
naszych zwierzeń. Może jednak przebywając od małego z dala od
domu, dziecko dochodzi do wniosku, że musi sobie radzić samo
i częściowo traci umiejętność szukania pomocy?
Podczas wolontariatu w Belgii uczestniczyłam w zajęciach logopedycznych z niepełnosprawnymi dziećmi. Pamiętałam, jak bolała mnie świadomość bycia muzealnym eksponatem lub małpą
w zoo, więc każdemu nowemu uczniowi tłumaczyłam, dlaczego
tu jestem, jaka jest moja rola, mówiłam, że dzięki niemu dowiem
się nowych rzeczy, sporo się nauczę, a w przyszłości lepiej i skuteczniej pomogę innym. Pytałam, czy mogę zostać. Wszystkie
dzieci chętnie się zgadzały. Były dumne, że mi pomagają. Czuły,
że uczestniczą w czymś ważnym. Później tę metodę kilkakrotnie
zastosowałam także w Polsce. Jedna nauczycielka powiedziała mi,
że nie muszę się tak usprawiedliwiać i tłumaczyć, dzieci są przyzwyczajone, bo ciągle pojawia się ktoś nowy. Widocznie miała to
szczęście, że nigdy nie czuła się jak eksponat. Wiedziałam, że postępuję słusznie i dalej robiłam swoje. Nie dziwi mnie, że praktykanci oraz inne osoby nie wyjaśniają dzieciom i młodzieży celu swojej wizyty. Nie wiedzą przecież, że jest to dla nich ważne.
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Proszę więc nauczycieli i wychowawców – wytłumaczcie swoim
uczniom, dlaczego goście przychodzą do szkoły i internatu. Ta
świadomość i odkrycie sensu naprawdę bardzo pomaga, daje poczucie wpływu i dowartościowuje.
Marzenia
Będąc w Laskach, marzyłam o powrocie do domu. Nie mogłam się doczekać niedzieli odwiedzin. Jedna niedziela w miesiącu była wyznaczona na wizyty rodziców. Dziś krytykuje się ten system, ale według mnie był dobry. Oczywiście rodzice mogli nas odwiedzać także w innych terminach, lecz wyznaczenie konkretnego
było organizacyjnym ułatwieniem. W niedziele często wyjeżdżaliśmy, więc mogło się okazać, że rodzic nie zastałby dziecka. Moja mama przyjeżdżała już w sobotę. Dawałam jej moją poduszkę, by następnej nocy gorycz rozstania osładzać zapachem mamy. Miałam to szczęście, że moi rodzice nauczyli się brajla. Sama
czytałam więc ich listy, bez pośrednictwa wychowawczyni. Do Lasek zwykle trudno było się dodzwonić. Marzyłam, by mieć taki
telefon, który będę mogła mieć zawsze przy sobie, w każdej chwili móc zadzwonić do domu i nie rozmawiać na furcie, gdzie wszyscy wszystko słyszą, lecz gdzieś się z nim schować. Nie przypuszczałam, że już cztery lata po ukończeniu Lasek zostanę właścicielką telefonu komórkowego. Czasem marzenia spełniają się
zaskakująco szybko.
Co pozostało?
Gdy byłam w czwartej klasie, do Lasek zaczęły przyjeżdżać wolontariuszki z Wielkiej Brytanii. Dzięki zaangażowaniu Puchatka regularnie przychodziły do naszej grupy. Początkowo rozumiałyśmy niewiele, ale spędzałyśmy wspólnie sporo czasu, więc pierwsze lody zostały szybko przełamane. Wolontariuszki przygotowały
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z nami kilka przedstawień, razem wyjeżdżałyśmy do Warszawy
i na inne wycieczki. Siostra Agata bardzo pilnowała, byśmy w ich
obecności rozmawiały po angielsku. Buntowałyśmy się i uważałyśmy, że to jest bez sensu. Dlaczego nie mogę zwrócić się do koleżanki po polsku? Przecież mówię do niej, nie do wolontariuszki. Zaczynając naukę w liceum, odkryłam, że wymagania Puchatka miały jednak sens. Okazało się, że moja znajomość angielskiego
znacznie przewyższa poziom innych osób z klasy, więc już na starcie wzmocniło to moją pozycję. Jestem przekonana, iż ułatwiło
mi to integrację. W wielu sprawach potrzebowałam pomocy (np.
podyktowanie czegoś z tablicy), ale w zamian mogłam pomóc innym w angielskim. Przez rok czy dwa miałam raz w tygodniu dodatkowe zajęcia indywidualne, lecz nie dlatego że sobie nie radziłam, ale po to, by zrealizować więcej materiału.
Mimo że pobyt w Laskach nie był łatwy, uważam, iż moi rodzice podjęli słuszną decyzję, wybierając dla mnie tę szkołę. To
tutaj zdobyłam wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne w dalszym życiu. Dzięki tym solidnym podstawom ukończyłam studia,
pracuję na otwartym rynku, samodzielnie podróżuję po europie,
napisałam dwie książki, jestem społeczną asystentką Przewodniczącego europarlamentu prof. Jerzego Buzka.
Z Laskami mam stały kontakt. Przyjechałam tam już w pierwszym miesiącu nauki w liceum. Pan Marian Magner regularnie
wspierał mnie swoją matematyczną wiedzą. Gdyby nie te telefoniczne konsultacje z moim belfrem z podstawówki, znacznie trudniej byłoby mi przebrnąć przez matematyczny materiał „z wyższej półki”.
W Laskach poznałam wielu wspaniałych ludzi. Jako wolontariuszka z radością wracam na organizowane tu rekolekcje dla
głuchoniewidomych. Z kilkoma osobami z mojej klasy i grupy
często rozmawiam przez telefon lub kontaktujemy się mailowo.
Na klasowych spotkaniach rozmawiamy do późnych godzin nocnych i zawsze jest dużo śmiechu. Dzięki mojemu byłemu angli-
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ście, prof. Bogusławowi Markowi, od ponad roku dysponuję nowymi pomocami dydaktycznymi, przydatnymi w uczeniu niewidomych dzieci. Dwa miesiące temu na swoim wydziale na KUL-u zorganizował mi spotkanie autorskie. Zawsze mogę liczyć na
p. Anię Gedyk – gdy dręczą mnie wątpliwości i pytania albo muszę dotrzeć w jakieś miejsce Warszawy i w każdej innej sytuacji.
Dzięki s. Agacie nawiązałam kontakt z głuchoniewidomym,
mieszkającym w Londynie księdzem Cyrilem. Kilka koleżanek,
wychowawczyń i nauczycieli gościło u mnie w domu. Ja również
ich odwiedzałam. Niedawno mojej przyjaciółce ze Szkocji pomogli niezwykle życzliwi rodzice nieżyjącej już głuchoniewidomej koleżanki z grupy, Małgosi Gajdzińskiej. Wiedziałam, że śmiało mogę do nich zadzwonić, mimo że była już 23.30. Natychmiast się
zorientowali, że sytuacja jest wyjątkowa i trudna. Błyskawicznie
zareagowali.
Choć niekiedy kontakty z ludźmi bywają trudne, to właśnie
drugi człowiek jest wspaniałym darem. Warto więc otwierać się
na ludzi i dbać o podtrzymywanie znajomości. Dobrze, że potrzebujemy siebie nawzajem.

62

MOJe MIeJSCe W DZIeLe MATKI CZACKIeJ

Aleksandra Bohusz

Wspomnienie o Laskach
Laskach spędziłam dziewięć lat w szkole podstawowej: osiem klas tradycyjnych
plus wstępna (1989–1998). Można więc śmiało powiedzieć, że
przeżyłam w Ośrodku najbardziej burzliwy i skomplikowany
czas: dzieciństwo, dorastanie
i wczesną młodość. W tym okresie kształtuje się charakter człowieka, zdobywane są różne umiejętności i wiedza, pojawiają się
pierwsze przyjaźnie i zauroczenia.
Dla mnie wszystkie te doświadczenia i doznania są zatem związane z Laskami. Pobyt tam, jak w biblijnym egipcie, składał się
z lat, miesięcy, tygodni i dni „tłustych” oraz „chudych”, wypełniały go zarówno dobre, jak złe chwile. Chociaż z perspektywy czasu pamiętam głównie pozytywne zdarzenia, to tych trudnych też
nie brakowało, zwłaszcza w pierwszych latach nauki. Moje wspomnienie będzie więc „wielokolorowe”.

W

„Kowboj” czy „komboj”, czyli o pierwszej wizycie
Wzrok straciłam zaraz po urodzeniu, w wyniku retinopatii
wcześniaczej. Ponieważ oboje rodzice pracowali, sporą część dnia
spędzałam z babcią. Gdy przyszła pora na przedszkole, na moim
osiedlu powstał akurat oddział przedszkolny dla dzieci niewidomych z terenu całej Łodzi. Wydawało mi się wtedy, że mam wiel-
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kie szczęście mogąc przebywać z rówieśnikami (siostra jest ode
mnie starsza o ponad piętnaście lat), a jednocześnie tak blisko domu, gdzie czułam się najbezpieczniej. Później okazało się, że ze
względów rehabilitacyjnych takie rozwiązanie wcale nie było idealne, ale o tym za chwilę.
Do łódzkiego przedszkola uczęszczałam trzy lata. W międzyczasie rodzice dowiedzieli się skądś (prawdopodobnie z Polskiego Związku Niewidomych) o szkole w Laskach. Około roku przed
planowanym rozpoczęciem podstawówki wybrałam się tam z mamą na rekonesans (dziś wiem, że celem tej wizyty było nie tylko
poznanie Ośrodka, ale przede wszystkim zbadanie przez specjalistów poziomu mojego zrehabilitowania, inteligencji i predyspozycji). Wszystko odbywało się w laskowskim przedszkolu.
Mam z tego pobytu pojedyncze, ale za to dość wyraźne wspomnienia: zabawne, że za nic nie potrafię przypomnieć sobie, w jakim miesiącu odwiedziłam Laski ani nawet, w którym roku, czy
był to 1988, czy może początek 1989, ale pamiętam na przykład,
że na drugie danie był makaron z serem. Przy obiedzie miało też
miejsce zdarzenie, które zapadło mi w pamięć na całe życie:
w pewnej chwili przedszkolaki rozpoczęły niezwykle ożywioną
dyskusję, jak powinno się mówić „kowboj” czy „komboj”. Ściśle
mówiąc, wyglądało to tak, że jeden z chłopców zawzięcie forsował „komboja”, w czym popierała go większość dzieci. Nie mam
pojęcia, skąd wzięło mi się wtedy tyle odwagi, w każdym razie chęć
wykazania swojej, skądinąd słusznej racji zwyciężyła nad początkowym onieśmieleniem i z wielką stanowczością oznajmiłam, że
na pewno poprawny jest „kowboj”. Niestety, moje tłumaczenie nie
dotarło do przedszkolaków. Rozzłościły się tylko, że jakaś obca
i „nowa”, która chyba wcale tu nie zostanie, wymądrza się i ich poucza. Zostałam zagłuszona okrzykami: „Komboj, komboj!”.
Moje zdanie poparła jedynie Agnieszka Matuszkiewicz, późniejsza koleżanka z klasy, z którą zresztą kilka miesięcy temu wspominałyśmy tę sytuację.

64

MOJe MIeJSCe W DZIeLe MATKI CZACKIeJ

Po całodziennych rozmowach oraz obserwacjach uznano, że
zostanę przyjęta do Laskowskiej szkoły podstawowej, poproszono tylko mamę, aby rodzice mobilizowali mnie do większej samodzielności manualnej, z czym od zawsze miałam kłopoty. (Do dzisiaj zdecydowanie wolę pracę intelektualną niż fizyczną). Zawarłam też wówczas niepisany sojusz z ówczesną panią psycholog –
Teresą Nieduszyńską (obecnie Czarnocką). Mimo że podczas naszej rozmowy nie wykazałam się zbyt dobrym wychowaniem, siadając do pani Teresy tyłem, a może właśnie dlatego, bo wszystko
zostało od razu wyjaśnione, bardzo się polubiłyśmy. Pani psycholog była dla mnie dużym wsparciem aż do mojego odejścia z Lasek, po którym nadal jesteśmy w kontakcie.
Nie być „głąbem”, czyli bardzo trudne początki
Datę rozpoczynającą mój dziewięcioletni pobyt w Laskach pamiętam już dokładnie: środa, 6 września 1989. Nie mam pojęcia,
czemu zaczynaliśmy w środku tygodnia, a nie od poniedziałku,
ale to mało istotne. Rano w domu pożegnania ze znajomymi i sąsiadami. Do Lasek odwozili mnie rodzice, babcia i chyba również
siostra. Pobyt zaczął się od wizyty w biurze szkolnym. Jakoś nie
pamiętam tego, co się tam działo, ale z opowieści mamy wiem, że
miało wtedy miejsce niezwykle zabawne zdarzenie:
Rodzice załatwiali formalności związane z przyjęciem mnie do
Ośrodka, co trwało dość długo. Ja w tym czasie stałam czy siedziałam z boku, zapewne znudzona i ze smutkiem myślałam o zbliżającym się nieuchronnie rozstaniu z rodziną. W pewnej chwili
Pan Marian Pisarz, pracujący ówcześnie w biurze, wyczuwając mój
nastrój i chcąc go „rozładować”, powiedział w pewnym momencie:
– „My tutaj wszystko załatwiamy z rodzicami, a nie spytaliśmy dziecka, czy ono chce tu być i chodzić do szkoły”. Podobno
odwróciłam się wtedy do Pana Mariana i bardzo energicznie powiedziałam: „A co Pan myśli, że mam być całe życie „głąbem”?
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Przecież muszę się uczyć!”. Taka reakcja rozbawiła i ucieszyła moich bliskich, którym też niełatwo było się ze mną rozstać, dając
im nadzieję, że mając optymistyczne podejście, na pewno sobie
poradzę.
Niestety, po odjeździe rodziny dobry humor natychmiast zniknął. Pierwsze dwa lata w Laskach były dla mnie tak trudne, że nie
chcę i nie potrafię o tym pisać nawet z perspektywy czasu. Dość
powiedzieć, iż rodzice do dzisiaj wspominają, że kiedy mnie odwiedzali, za każdym razem byłam smutniejsza, a na wszystkie ich
pytania odpowiadałam wyłącznie „tak” lub „nie”. Przyczyn takiego stanu rzeczy było wiele, wspomnę tu tylko niektóre z nich:
Przede wszystkim „zemścił się” na mnie fakt, z którego wcześniej tak się cieszyłam, a mianowicie nieuczęszczanie do Laskowskiego przedszkola. Z domu przepełnionego miłością, gdzie najbliżsi w dobrej wierze prawie we wszystkim mnie wyręczali, zostałam w wieku siedmiu i pół roku „rzucona na głęboką wodę”.
Przypuszczam, że koleżanki i koledzy z klasy również byli rozpieszczani przez rodziny, mieli jednak okazję nadrobić braki rehabilitacyjne w przedszkolu. Ja długi czas pozostawałam w tyle.
Miałam ogromne problemy z opanowaniem wielu czynności manualnych, nawet tych najprostszych, jak choćby sznurowanie butów czy składanie pościeli. Ponieważ do tego z natury jestem powolna, zawsze ze wszystkim byłam na szarym końcu, a niekiedy
wręcz opóźniałam wyjście klasy bądź grupy, czym ściągałam na
siebie złość i docinki dzieci.
Dodatkowym źródłem moich zmartwień były podobne reakcje ze strony niektórych wychowawców i nauczycieli. Pamiętam,
jak niepracująca już obecnie w Laskach nauczycielka (odeszła
przede mną), postawiła mi jedynkę z wf-u tylko za to, że nie potrafiłam zawiązać buta i w związku z tym nie mogłam ćwiczyć.
Na szczęście byli i tacy, którzy wspierali. Nie oznaczało to,
oczywiście, wyręczania, ale mądre, cierpliwe nauczanie, bez niepotrzebnego gniewu i złośliwych uwag. Pani Ania Czarnota, pro-
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wadząca wówczas w szkole podstawowej indywidualne zajęcia wyrównawcze w zakresie czynności dnia oraz edukacji, za każde,
choćby najmniejsze, osiągnięcie przyznawała punkty. Za odpowiednią ich ilość nauczycielka przyznawała nagrody. Największą
była całodniowa, niedzielna wyprawa do Warszawy w towarzystwie Pani Ani. Raz udało mi się zapracować na taką wycieczkę.
Oprócz wizyty w teatrze (inscenizacja jednego z utworów Stanisława Lema) i zwiedzania warszawskich zabytków najbardziej
z owej wyprawy zapamiętałam wspaniały smak ciastka wyglądem
imitującego grzyb – truflę. Całkiem niedawno odkryłam podobne w jednej z łódzkich kawiarni.
To, że nie chodziłam do przedszkola w Laskach miało jeszcze
jedną złą stronę, którą można nazwać towarzyską: gdy rozpoczynaliśmy wstępną klasę, większość uczniów znała się już między
sobą, na początku czułam się więc wyobcowana. Dobrze, że dzieci z natury są otwarte i szybko się integrują, dzięki temu lody zostały szybko przełamane. Mimo to z Magdą Zawadzką – pierwszą koleżanką ze szkolnej ławki – przez pierwszy rok, a nawet dwa
ciągle się poszturchiwałyśmy, szczypałyśmy i drapałyśmy. Do dziś
się z tego śmiejemy i zastanawiamy, co spowodowało tę wzajemną agresję, gdyż nie przypominamy sobie żadnego jej konkretnego powodu.
W internacie, w grupie I, mieszkałyśmy z dziewczynkami
z klasy o rok starszej. Generalnie nie było między nami większych
spięć, a mnie szczególnie wspierała ówczesna pierwszoklasistka
– Ania Pakura (ze względu na dużą liczbę Ań nazywana Anetą).
Szukałam jej w chwilach szczególnie trudnych, chociaż ogólnie
starałam się nie pokazywać, jak mi ciężko.
Ostatnim z głównych problemów podczas pierwszych lat pobytu w Laskach był dla mnie ograniczony kontakt z bliskimi. Aż
do roku szkolnego 1994/95, czyli do ukończenia przeze mnie IV
klasy, każda sobota była pracująca, w związku z czym do domów
jeździliśmy wyłącznie na Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie,
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ferie zimowe, Wielkanoc i wakacje. Ponadto wizyty w Laskach rodziców częściej, niż raz w miesiącu, nie były zbyt mile widziane
przez wychowawców. Średnio raz na cztery tygodnie przypadała tzw. niedziela odwiedzin i wówczas zjeżdżały się wszystkie rodziny. Przypuszczam, że takie rozwiązanie miało zapobiec dezorganizacji pracy internatu, moim zdaniem nie było jednak zbyt
szczęśliwe. Miałam w grupie koleżankę, której rodzice z jakichś
powodów nie mogli odwiedzać jej akurat w te wyznaczone dni.
Takich dzieci w całym internacie było zresztą więcej i pamiętam,
jak strasznie przeżywały, że do innych ktoś przyjechał, a do nich
nie, przez co musiały spędzać ten wyjątkowy dzień z wychowawczyniami albo z którąś koleżanką i jej rodziną.
Przypuszczalnie w tym „reglamentowaniu” spotkań z bliskimi chodziło o zahartowanie dzieci, sprawienie, żeby niepotrzebnie się nie „rozklejały”, nie rozpraszały, ale nieustannie dążyły do
jak największej samodzielności. Poniekąd rozumiem takie założenie, nadal jednak uważam, że ograniczanie dzieciom w ten sposób kontaktów z rodzinami było bardzo złym rozwiązaniem. I nie
chodzi tu o to, żeby uczennica czy uczeń mogli się częściej skarżyć, jak im źle w szkole i internacie, ale o aspekt psychologiczny
– ciepło i miłość rodzicielska są „nie do podrobienia”, nie zastąpi ich nawet troska najlepszego wychowawcy, podobnie jak relacje z koleżankami i kolegami nie zastąpią więzów łączących rodzeństwo. Niektórzy Laskowscy znajomi opowiadają, że po powrocie do domów na stałe zupełnie nie potrafili się dogadać
z najbliższymi. Sama mam czasami wrażenie, że moje relacje z rodzicami nie są do końca takie, jak być powinny, a wynika to z faktu, że mama i tata nie mogli siłą rzeczy uczestniczyć w pełni w procesie mojego dorastania, ja z kolei nie brałam udziału w wielu
sprawach rodzinnych.
Na szczęście obecnie „laskowianie” mogą jeździć do domów
w prawie każdy weekend, a dzięki nowoczesnym technologiom
kontaktować się z rodzinami w dowolnych chwilach (nie tylko
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sporadycznie, za pośrednictwem rozmów łączonych przez centralkę).
Mimo wyżej opisanych trudności jestem ogromnie wdzięczna rodzicom, którzy, choć widzieli, że nie było mi łatwo, nie zdecydowali się zabrać mnie z Lasek. Z pewnością wiedzieli, z czego ja wówczas jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że nie ma innego sposobu, abym zdobyła wykształcenie i osiągnęła
samodzielność.
I rzeczywiście – pobyt w Laskach procentuje w wielu aspektach. Dzięki zdobytym tam podstawom, jak pismo brajla czy
orientacja przestrzenna, byłam w stanie podczas nauki w liceum
i na studiach dorównać widzącym rówieśnikom, a dwa lata temu
wyjechać na czteromiesięczny wolontariat do Belgii, gdzie musiałam sama zadbać o wyżywienie i inne codzienne sprawy.
Zresztą pierwszy okres przebywania w Laskach był także pełny pozytywnych chwil, spędzanych choćby na zabawach z rówieśnikami. Pamiętam, jak na przerwach odsiadywaliśmy całą klasą barierki przed szkołą (tą, która spłonęła kilka lat temu) i na całe
gardło śpiewaliśmy: „Ujeżdżam karego” albo „Osiodłam karego”.
Nie mam pojęcia, czy byliśmy tacy twórczy, że sami wymyśliliśmy
tę „przyśpiewkę”, czy dostaliśmy ją w spadku od starszych klas.
Wspaniała była też dociekliwość kolegi Maćka Ignasiaka, który koniecznie chciał uzyskać od naszej szkolnej wychowawczyni – Pani eli Szwedowskiej – informację, ile ona ma lat. Zadawał
to pytanie od pierwszej do trzeciej klasy niemal codziennie, a „nasza Pani” z niezmąconym spokojem odpowiadała niezmiennie:
„Dużo, Maćku”.
W ten sposób, na przemian śmiejąc się i płacząc, ucząc się nowych rzeczy i pokonując własne słabości, „oswoiłam” Laski, a raczej to one „oswoiły” mnie i przyszły lata „grubsze”.
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„Kaczor”, „Kot”, wycieczki i psoty,
czyli o nadejściu lepszych czasów
Po początkowym kryzysie coraz bardziej aklimatyzowałam się
w Laskach, przez co pobyt w Ośrodku był znośniejszy, a z czasem
zaczęłam nawet do niego tęsknić pod koniec wakacji. Duży wpływ
na ten stan rzeczy miał fakt, że coraz lepiej poznawałam koleżanki, kolegów, nauczycieli, wychowawców i wielu z nich szczerze polubiłam. Pojawiały się też nowe osoby, które od razu zyskiwały moją sympatię i zaufanie.
Jedną z nich była Pani Brygida Gajda (obecnie Patoka) – wychowawczyni internatowa. Ze sposobu bycia i postury przypominała mi mamę: miała w sobie dużo energii, stanowczości, ale także ciepła. Pozwalała nam zwracać się do siebie „Brydziu” (żadnej
z nas nie przyszło do głowy, żeby z tego powodu spoufalać się
z wychowawczynią – to były stare, dobre czasy, kiedy szacunek dla
pedagogów miał znaczenie).
Pani Brygida zawitała do naszej I grupy we wrześniu 1990,
a rok później dołączyły do niej Pani Monika Pytel i Siostra Olga.
W ten sposób przez dwa kolejne lata miałyśmy wspaniałe trio wychowawcze.
O Pani Monice, nazwanej przez nas „Kaczorem” (potrafiła
udawać odgłosy tego ptaka naprawdę fenomenalnie), można by
wiele napisać. Przede wszystkim wspaniale śpiewała i grała na gitarze, dzięki czemu my też uaktywniłyśmy się muzycznie. Dużo
też z nami rozmawiała na przeróżne, niekiedy bardzo „dorosłe”
tematy. Najbardziej pamiętam ją jednak z tego, że, chociaż zdarzało jej się na nas porządnie zezłościć (przy takich ancymonach
nawet święty by nie wytrzymał) i ukarać, robiła to bez niepotrzebnej ironii czy docinków. Ponadto nigdy nie „wywlekała” problemów poszczególnych dziewczynek na forum grupy, nie ośmieszała, ale wszystkie sprawy indywidualne rozwiązywała wyłącznie
z zainteresowanymi.
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Natomiast Siostra Olga była wychowawczynią z powołania, łagodną i mądrą, takim naszym „dobrym duchem”. Kiedy po dwóch
latach pracy w internacie została wysłana na Ukrainę, przeżywałyśmy wielki bunt przeciwko surowości zakonnych reguł.
W szkole, o ile pamiętam, szło mi wtedy nienajgorzej, oczywiście z wyłączeniem pisania na tabliczce (to dlatego, że zaczęto
nas uczyć najpierw na maszynie) i prac ręcznych. Nawet matematykę jeszcze wówczas pojmowałam.
Ogromnym przeżyciem stała się dla mnie Pierwsza Komunia
Święta w Laskowskiej kaplicy – 17 maja 1992. Spora w tym zasługa naszej wspaniałej katechetki, a przez rok również wychowawczyni klasowej – Siostry Lidii, która odpowiednio nas przygotowała na to ważne wydarzenie. Odtąd zaczęłam bardziej świadomie (na tyle, na ile to możliwe u dziecka) podchodzić do spraw
wiary, czego kulminacja nastąpiła podczas pielgrzymki do Lourdes na przełomie maja i czerwca 1995, współorganizowanej również przez Siostrę Lidię.
Muszę jednak uczciwie przyznać, że – podobnie jak większość
Laskowskich koleżanek i kolegów – przeżywałam okresy buntu
przeciwko konieczności udziału w licznych praktykach religijnych.
Wartość wiary doceniłam tak naprawdę po powrocie na stałe do
domu, gdzie nikt mi niczego nie narzucał, chociaż rodzice modlą się i chodzą do kościoła.
Poza pielgrzymką do Lourdes pamiętam też inne wycieczki:
do Andrychowa, gdzie byłyśmy goszczone przez rodzinę Pani Moniki Pytel, Rucianego-Nidy oraz klasowe: do Poznania i Szczecinka – rodzinnej miejscowości Siostry Lidii. Laskom zawdzięczam
również znajomość i kilkuletni, korespondencyjny kontakt z Panią Małgorzatą Musierowicz – autorką powieści dla młodzieży.
Wraz z przejściem do II grupy internatowej poczułyśmy się
z koleżankami niezwykle dorosłe i zaczęły nam przychodzić do
głów różne dziwne pomysły. Z perspektywy czasu wiem, że był to
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po prostu efekt dojrzewania. W IV klasie jedna z naszych ulubionych zabaw polegała na przywiązywaniu na nitce za oknem słoików po dżemach i spuszczaniu ich na dół z pierwszego piętra.
Oczywiście o sprzątaniu po tych psotach nie było mowy. Niestety, po jakimś czasie koleżanki zostały przyłapane na gorącym
uczynku i musiały wymieść chodnik pod oknem – ja akurat tego dnia nie brałam udziału w zabawie, więc mi się „upiekło”.
Innym razem jedna z dziewczyn (nie podaję nazwiska, bo może by sobie nie życzyła), postanowiła udawać żaluzję. Okręciła się
więc szczelnie firanką i usiadła na parapecie zewnętrznym, czym
o mało nie przyprawiła o zawał serca pani Teresy Tatary. Byłyśmy
naprawdę bezmyślne: przecież gdyby owa odznaczająca się zamiłowaniem do aktorstwa koleżanka wypadła z pierwszego piętra,
pełniąca dyżur wychowawczyni z pewnością trafiłaby do więzienia.
Razu pewnego koleżanki uznały również, że są już „za stare”
na to, aby zmuszać je do porannej gimnastyki i kiedy pani Agata Królak chciała na nią zaprosić, zabarykadowały się w pokoju.
Był to któryś z przedłużonych weekendów, chyba z racji Uroczystości Bożego Ciała, pojechałam więc do domu i po powrocie
ogromnie żałowałam, że ominęła mnie taka „atrakcja”.
Opisałam tu tylko nieliczne i wcale nienajgorsze z naszych
psot. W owym czasie, czyli mniej-więcej od IV do VI klasy – choć
w grupie miałyśmy też koleżanki z młodszego i starszego rocznika – wychowawczyniom naprawdę z trudem udawało się z nami
wytrzymać, a dwie z nich odeszły po pół roku. Nawet Siostra Alwerna, zwana „Kotem” (pomysł poprzedniej „ekipy”), mimo wrodzonego talentu pedagogicznego i dobrych chęci, momentami nie
miała do nas siły. Raz nawet usłyszałyśmy od jednej z Sióstr, że
nikt nie chce z nami pracować, w co zresztą byłyśmy skłonne
uwierzyć, ale raczej nas to bawiło, niż martwiło. Koleżanka
z młodszej klasy powiedziała nawet kiedyś z nieukrywaną dumą,
że w ciągu roku „wykończyłyśmy” trzy wychowawczynie.
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Jedyną „niezłomną” okazała się wspominana już pani Teresa,
prawdopodobnie ze względu na wcześniejsze doświadczenia
w pracy wychowawczej i „góralską” odporność. Bardzo ją lubiłyśmy, a jednocześnie szanowałyśmy. Była niekwestionowanym
autorytetem, a jej okrzyk: „Dziewczyny, jest nauka własna, już!”
zawsze stawiał nas do pionu, podczas gdy inne wychowawczynie
mogły powtarzać wiele razy, że mamy się wziąć za odrabianie lekcji i nie przynosiło to żadnych efektów.
W tych czasach mieliśmy wolne soboty, więc praktycznie co
tydzień jeździłam do domu „naładować akumulatory” – może dlatego miałam tyle sił na rozrabianie. Wdrożyłam się do wszystkich
internatowych obowiązków i czas spędzany w Laskach stawał się
coraz przyjemniejszy.
„Bo tak się trudno rozstać”, czyli o ostatnich
Laskowskich latach
Nie wiadomo, kiedy nadeszła VII klasa i trzeba było zacząć
myśleć, co dalej: zostać w liceum w Laskach czy powalczyć o możliwość nauki w rodzinnym mieście, w zwykłym liceum.
Moje zainteresowania naukowe były już wtedy jasno określone, jako humanistyczne. pan Marek Kunicki skutecznie „zaraził”
mnie miłością do historii, a pani Ania Gedyk, od V klasy nasza
wychowawczyni, do literatury. Natomiast po prawie półrocznej
nieobecności chorobowej z matematyką szło mi fatalnie i nawet
poczucie humoru oraz ogromne wysiłki Pana Mariana Magnera
niewiele pomogły. Część mojego mózgu odpowiedzialna za wiedzę ścisłą jakby kompletnie się zablokowała.
Poza nauką też sporo się działo. W VII klasie dołączyła do nas
Ania Wietecha – moja najlepsza przyjaciółka z podstawówki. Zastanawiamy się czasem wspólnie, jakie to dziwne, że, mimo iż była z nami tak krótko i nie przez cały czas (mieszka w Warszawie,
więc codziennie stamtąd dojeżdżała), zaprzyjaźniłam się najbar-
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dziej właśnie z nią, a nie z którąś z długoletnich koleżanek. Wynikało to chyba z faktu, że kiedy się poznawałyśmy, nasza dojrzałość emocjonalna osiągnęła już dość wysoki poziom, co sprzyjało nawiązywaniu głębszych relacji. Trudno mówić o przyjaźni
przez duże „P” w odniesieniu do dzieci z młodszych klas szkoły
podstawowej.
Ogólnie wszystkie w tym czasie znacznie spoważniałyśmy, co
miało zbawienny wpływ na relacje z wychowawczyniami, które
wreszcie przestałyśmy traktować jak wrogów numer jeden. Relacje z nimi nabrały charakteru bardziej partnerskiego. Pamiętam
nasze długie, wieczorne rozmowy z panią Anią Urbańczak-Psują, a także dyskusje o małych i dużych życiowych problemach z panią Misią, czyli Marią Grzelak, którą, zanim trafiłyśmy „pod jej
skrzydła”, straszyły nas starsze roczniki. Okazało się tymczasem,
że Pani Misia miała swoje wymagania i zasady, ale oprócz tego
ogromną mądrość życiową i chętnie się nią z nami dzieliła. Jej argumenty docierały do nas tym bardziej, że sama ma problemy ze
wzrokiem i myślę, że przez to potrafiła lepiej nas zrozumieć. Była też jedyną wychowawczynią, z którą byłam w stanie się otwarcie pokłócić, ale była to kłótnia twórcza, bez wzajemnego obrażania się, oczywiście zakończona zgodą.
Kiedy po wielu dyskusjach z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz panią Nieduszyńską podjęłam decyzję, że „wypływam na głęboką wodę” i będę kontynuować naukę w jednym
z łódzkich liceów, zrobiło mi się nagle smutno, że muszę opuścić
Laski – te, do których na początku tak nie mogłam się przyzwyczaić. Coraz rzadziej jeździłam do domu na weekendy, chcąc jak
najwięcej przebywać z koleżankami spędzającymi ten czas w internacie, zaprosiłam też do siebie niektóre z nich.
Weekendy laskowsko-warszawskie przydawały się też zresztą do doskonalenia orientacji przestrzennej pod okiem pani Lucyny Polaszek. Dzisiejsi wychowankowie mają szczęście, że mo-
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gą się uczyć tego przedmiotu już od przedszkola, za moich czasów był to przywilej osób będących „na wylocie”.
Dzień 17 czerwca 1998 (środa), w którym jako VIII klasa dwa
dni przed innymi kończyliśmy rok szkolny, nadszedł niezwykle
szybko, zbyt szybko. W wieczór poprzedzający krążyłam między
kaplicą i internatem, próbując skupić się na modlitwie albo rozmawiać z koleżankami, ale ani jedno, ani drugie do końca mi nie
wychodziło. Znajdowałam się w bardzo dziwnym stanie ducha,
czymś pomiędzy smutkiem, żalem a radością.
Niełatwo było opuścić miejsce, w którym spędziło się kawał
życia. Najtrudniejsze były pierwsze po podstawówce wakacje, ale
później przyszło „nowe” i to na nim trzeba się było skoncentrować, co nie znaczy, że zapomniałam o mojej starej szkole.
„Powrócisz tu”, czyli Laski z perspektywy czasu
Będąc jeszcze wychowanką Ośrodka nie potrafiłam zrozumieć
absolwentów, którzy odchodząc obiecywali, że będą przyjeżdżać,
a później robili to tylko sporadycznie albo wcale. Moje podejście
do tej kwestii zmieniło się jednak diametralnie, kiedy znalazłam
się „po drugiej stronie barykady”.
Życie licealne, studenckie, a później zawodowe jest tak pochłaniające, że naprawdę niewiele czasu zostaje na podróżowanie do
miejsc, które były nam kiedyś nawet bardzo bliskie. W okresie
szkoły średniej jeździłam do Lasek stosunkowo często, gdyż byli tam jeszcze moi szkolni znajomi oraz spore grono nauczycieli
i wychowawców. Poza tym „ciągnął” mnie tam Tata, któremu
miejsce to jest na tyle bliskie, że bywało, iż wybierał się do Lasek
beze mnie. Wyruszałam niekiedy z młodzieżą z Ośrodka na spotkania modlitewne nad Lednicą, a także letnie rekolekcje organizowane przez Siostrę Maristellę.
Laski były dla mnie zawsze azylem w chwilach trudnych bądź
przełomowych –spędziłam tam na przykład sporą część wakacji
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między klasą maturalną a pierwszym rokiem studiów, kiedy czułam się „niczyja”, bo jeden etap życia się zakończył, a kolejny jeszcze nie zaczął. W międzyczasie pojawiły się też nowe, okołolaskowskie przyjaźnie z osobami, których w czasach podstawówkowych nie mogłam bliżej poznać, bo były o kilka lat starsze bądź
młodsze: z Hanią Pasterny, Agnieszką Buller, Anetą Rybińską
i eweliną Milewską.
Kiedy jednak nawet dużo „niższe” roczniki moich znajomych
poodchodziły, a budynki dawnej szkoły i internatu fizycznie przestały istnieć, zaczęłam czuć się w Laskach obco. Czasem pojawia
się chęć powrotu i wtedy jadę odwiedzić szkolnych nauczycieli,
nieliczne internatowe wychowawczynie, które mnie pamiętają, pospacerować wiosną lub jesienią po Laskowskich ścieżkach i pójść
na cmentarz, żeby zapalić świeczkę Siostrze Tobii, zaprzyjaźnionej z moją rodziną.
Zdarzają się też smutne okoliczności, jak w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to na cmentarzu powązkowskim odprowadzaliśmy – zdecydowanie za wcześnie – w ostatnią drogę naszą ukochaną anglistkę, Panią Kingę Basik. Jednak nawet takie „okazje”
przynoszą ze sobą wspomnienie Lasek i dobra, które tam otrzymałam…
Podziękowania
Dziękuję Pani Teresie Tatarze za to, że nie dała się nam „wykończyć” i za wieloletnią przyjaźń; Pani Misi Grzelak, że traktowała nas jak równorzędne partnerki do dyskusji, a także wspaniały przykład życia osoby słabowidzącej; Kochanej „Mamie klasowej” – Pani Ani Gedyk – za to, że potrafiła być wymagająca, ale
jednocześnie pełna ciepła oraz że, mimo upływu lat, nieustannie
pamięta o „Swoich dzieciach”; Pani Agnieszce Lewickiej za pobłażliwość, kiedy czasem na wychowaniu fizycznym wszystkie udawałyśmy kontuzje; Państwu Lucynie i Janowi Michalikom za za-

76

MOJe MIeJSCe W DZIeLe MATKI CZACKIeJ

wsze otwarte serca i dom; Siostrze Lidii za mówienie o wierze tak,
że ciągle chciało się tego słuchać, za niespożytą energię, dobry humor oraz wsparcie bibliograficzne podczas studiów; Panu Andrzejowi Sikorskiemu za cierpliwość, uśmiech, śpiewy z gitarą oraz absolwenckie rozmowy przy kawie.
Szczególne podziękowania dla Ani Wietechy za już prawie
piętnastoletnią przyjaźń, na którą mogę liczyć zawsze, również
w najbardziej osobistych i skomplikowanych problemach.
Dziękuję wszystkim wymienionym w tym tekście, jak również
tym, o których ze względów objętościowo-czasowych nie napisałam: nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracyjnym, fizycznym, koleżankom i kolegom za to, że mogłam Ich
spotkać w Laskach, wiele od Nich otrzymać i wiele się nauczyć.

KONFereNcJA NAUKOWA.
UNiWerSYtet KArDYNAŁA SteFANA
WYSZYŃSKieGO

Józef Placha

Wstęp
W ramach obchodów stulecia Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi 6. kwietnia br. w sali Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja
naukowa pt. „Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej”.
Poniżej zamieszczamy program konferencji oraz kilka listów
osób, wprawdzie nieobecnych, ale chcących w ten sposób zaznaczyć swój pozytywny stosunek do środowiska Lasek. Wszystkie
materiały konferencyjne będą wydrukowane w odrębnym wydawnictwie książkowym. Natomiast poniżej załączamy słowa
powitania ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego – Rektora
UKSW, jakie zostały wygłoszone na początku Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Drukujemy również tekst homilii Metropolity Warszawskiego. Ponieważ we wcześniej przygotowywanym wydaniu
książkowym nie byliśmy w stanie uwzględnić głosu Prorektora
UKSW ks. prof. dr hab. Jana Przybyłowskiego – który w imieniu
Księdza Rektora dokonał otwarcia obrad – również i jego wystąpienie publikujemy poniżej.
Załączamy także fotoreportaż z ww. konferencji oraz dwa teksty nieobjęte programem konferencji. Pierwszy z nich został wygłoszony w części przedpołudniowej obrad przez prof. dr hab.
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Marię Prussak, natomiast drugi – autorstwa ks. prof. dr hab. Stanisława Chrobaka – został przygotowany specjalnie na zamówienie naszego czasopisma.

Program
9.00 – Msza święta (w kościele bł. e. Detkensa na Bielanach) – przewodniczy i homilię wygłosi ks. kardynał Metropolita Warszawski dr Kazimierz Nycz
10.00 – Wprowadzenie – prezes Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi mec. Władysław Gołąb ks. rektor
prof. dr hab. Henryk Skorowski i ks. kardynał Metropolita Warszawski dr Kazimierz Nycz
I CZĘŚĆ
Środowisko Lasek w perspektywie historii
(prowadzi: s. Radosława Podgórska FSK)
10.30–10.45 – mec. Władysław Gołąb (Laski) Statut Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w ujęciu historycznym
10.45–11.00 – ks. dr Andrzej Gałka (PWT) Historyczne uwarunkowania powstania Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi
11.00–11.15 – bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski Środowisko
przy kościele św. Marcina w czasach PRL-u
11.15–11.30 – prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (UKSW)
Aktualność myśli tyflologicznej Matki Czackiej
11.30–11.45 – mgr Teresa Cwalina (Laski) Cmentarz zakładowy
w Laskach
11.45–12.00 – Dyskusja
12.00–12.20 – Przerwa na kawę

Program Konferencji
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II CZĘŚĆ
Założenia ideowe środowiska Lasek
(prowadzi: mec. Władysław Gołąb)
12.20–12.35 – prof. zw. dr hab. Karol Tarnowski (U J P II i U J)
– Personalizm francuski a Dzieło Lasek
12.35–12.50 – s. Radosława Podgórska FSK (Laski) Wymiar społeczny i religijny w formacji osoby niewidomej w pismach i działalności Matki Elżbiety Róży Czackiej
12.50–13.05 – s. Rut Wosiek FSK (Laski) Aktualność przesłania
księdza Władysława Korniłowicza
13.05–13.20 – dr Józef Placha (UKSW i Laski) Laski miejscem budowania wspólnoty
13.20–13.35 – ks. prof. dr Janusz Strojny (PWT i WMSD i Laski)
Duchowość Dzieła Lasek
13.35–13.50 – Dyskusja
13.50–15.00 – Obiad
III CZĘŚĆ
Środowisko Lasek w perspektywie chrześcijańskiej
myśli pedagogicznej (prowadzi: dr Józef Placha)
15.00–15.15 – ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL) Interdyscyplinarność jako klucz do rozumienia teorii i praktyki pedagogicznej Lasek
15.15–15.30 – ks. prof. dr hab. Jan Krokos (UKSW) Filozofia
w służbie pedagogiki
15.30–15.45 – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW)
Teologiczny aspekt zrozumienia sensu cierpienia
15.45–16.00 – prof. dr hab. Maria Ryś (UKSW) Psychologia pomocą w rozwoju dojrzałości osób z niepełnosprawnością
16.00–16.15 – Dyskusja
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16.15–16.30 – dyr. mgr Piotr Grocholski (Laski) Aktualna struktura Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi ze
szczególnym uwzględnieniem działalności Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
16.30–16.45 – Podsumowanie – Matka Anna Maria Sikorska –
Przełożona Generalna FSK (Laski)
16.45–17.00 – Zakończenie – mec. Władysław Gołąb (Laski) i ks.
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW)

Fotoreportaż
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Liturgia Mszy świętej

schola dzieci i młodzieży z Lasek

Słowo powitania w kościele
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Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Rektor UKSW

Słowo powitania w kościele

minencjo, czcigodny Księże Kardynale – Wielki Kanclerzu naszego uniwersytetu, ekscelencjo, księże biskupie, drodzy
uczestnicy tej eucharystycznej ofiary.
Właśnie tą eucharystyczną ofiarą rozpoczynamy konferencję
„Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej”. Zorganizowanie konferencji w murach naszego Uniwersytetu nie jest przypadkowe. Uniwersytet i Towarzystwo
łączy bowiem postać wybitnego Polaka i człowieka Kościoła, Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Dla naszej wspólnoty uniwersyteckiej Kardynał Wyszyński jest
dziś patronem. To jego mądrość pozwoliła w trudnych czasach
przyjąć i uznać niechcianą i nieakceptowaną uczelnię za swoją.
Laski także przepełnione są duchem i myślą wielkiego Polaka, który na początku swojej posługi kapłańskiej był związany
z tym miejscem i ludźmi, pełniąc tam, m.in. w czasie okupacji,

e

86

KONFeReNCJA NAUKOWA. UNIWeRSyTeT KARDyNAŁA STeFANA WySZyńSKIeGO

funkcję kapelana zakładowego. Jego miejsce w Laskach, jak należy przypuszczać, to swoistego rodzaju sprzężenie zwrotne, w którym on służył Laskom, a środowisko Matki Czackiej i księdza
Władysława Korniłowicza oddziaływało na formowanie się osobowości przyszłego Prymasa Tysiąclecia. Jestem przekonany, że
dzisiejsza konferencja, którą rozpoczynamy modlitwą, eucharystią, poprzez bogactwo treści referatów oraz wybitnych ludzi nauki i życia społecznego, będzie nie tylko dla nas tu zgromadzonych, ale dla wszystkich doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy
o środowisku, które w szczególny sposób zaznaczyło się w polskim
życiu społecznym i polskiej kulturze.
Wprowadzając tą eucharystią wszystkich uczestników w bogaty historyczno-pedagogiczny charakter konferencji, pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich czcigodnych gości, prelegentów, pracowników Dzieła Lasek, uczestników i naszych studentów. Powitania składam w tym miejscu na ręce szczególnego
uczestnika naszego spotkania, jego eminencji księdza kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza naszego Uniwersytetu i na ręce jego ekscelencji księdza biskupa Bronisława Dembowskiego.
eminencjo, proszę o przewodniczenie eucharystii, w czasie
której chcemy prosić o błogosławieństwo dla Dzieła Lasek i naszego Uniwersytetu i wszystkich uczestników tej konferencji.

Kardynał Kazimierz Nycz – Homilia
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Kardynał Kazimierz Nycz

Homilia

rogi księże biskupie Bronisławie całkowicie wyrosły z ducha
Lasek i wkorzeniony w to środowisko dzisiejszych jubilatów
przez swoje życie profesorskie, kapłańskie, biskupie.
Drogi Księże Rektorze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wszyscy księża profesorowie, panowie i panie z tego
uniwersytetu, który jest związany z Laskami nie tylko przez osobę kardynała Wyszyńskiego, ale jest w jakimś znaczeniu nadal pochylony nad tym środowiskiem i pomagający. Równocześnie sam,
jako środowisko uczelniane, mógł czerpać i czerpie z ducha Lasek. Drodzy bracia kapłani, drogie Siostry, kochani Goście i wszyscy, którzy jesteście w środowisku Lasek bardzo bliscy i ważni, którzy stanowicie ten element znaczący owego Triuno, które decydowało o sile i skuteczności Lasek zawsze. I wreszcie wy, młodzi,
dzieci, młodzieży, bez których – was niewidomych – Lasek też by
nie było.

D
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Wchodzimy dzisiaj wszyscy w pewnym sensie na podwójną
górę, na szczyt obchodów jubileuszu stulecia powstania Lasek, ale
równocześnie wchodzimy dzisiaj, teraz, tu w tym kościele na szczyt
uwielbienia Boga i dziękczynienia Bogu w tej eucharystii sprawowanej w intencji Dzieła Lasek na początku dzisiejszego sympozjum.
Spróbujmy wszyscy przez moment pochylić się nad czytaniami dzisiejszego kolejnego dnia Wielkiego Postu, który przeżywamy. Słyszymy dziś w Księdze Proroka Izajasza o czasie łaski. „Gdy
nadejdzie czas łaski – mówi Izajasz – wysłucham cię i zbawię
i przyjdę ci z pomocą”. Ten czas łaski, który zapowiada prorok Izajasz przyszedł wtedy, gdy Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął
ludzkie ciało z Maryi Dziewicy. Ten czas łaski nadszedł wtedy, kiedy Chrystus przyjął krzyż, jako narzędzie zbawienia. Ten czas łaski nadszedł wtedy, gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas
i naszego zbawienia. Ten czas łaski – tak, jak mówi dzisiaj Pan Jezus w ewangelii – charakteryzuje się tym, że Bóg nigdy nie zapomina o człowieku. Tak jak matka nie zapomni nigdy o swoim niemowlęciu, a nawet gdyby zapomniała, to ja nie zapomnę nigdy
o tobie – mówi Bóg. Ten czas łaski charakteryzuje się także tym,
że Bóg w dniu zbawienia przychodzi nam z pomocą, a ten dzień
zbawienia jest każdym dniem naszego życia. Pan Bóg wskrzesza
umarłych i ożywia, ojciec nie sądzi, lecz sąd przekazał Synowi, po
to, aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak, jak oddają cześć Ojcu. Z kolei Jezus powie: – Nie przyszedłem świata sądzić, ale przyszedłem świat zbawić. Oto jest czas łaski. Ten czas łaski ma w sobie coś z ducha, który jest obecny i trzeba, żeby był obecny dalej
na następne sto lat w środowisku Lasek.
Czas łaski dziś, tu i teraz, to jest czas Wielkiego Postu, który
przeżywamy jako przygotowanie nasze na przeżycie tajemnicy
paschalnej Jezusa Chrystusa, na przeżycie tych świętych trzech dni
Wielkiego Tygodnia. Czas Wielkiego Postu jest szczególnie ważny – jak powiedziałem – w tym roku, w którym chcemy się przy-
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gotować dobrze do przeżycia beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, która nastąpi zaraz po Wielkiej Nocy, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, w przeddzień której Sługa Boży, sześć lat temu przeszedł do Domu Ojca. Tym czasem łaski jest także jubileusz stulecia Lasek.
Ojciec święty Jan Paweł II, kiedy przeżywaliśmy święty rok jubileuszowy, bardzo często podkreślał we wszystkich wymiarach
jubileuszu właśnie to, że jest to czas łaski dla całego Dzieła, łaski
dla wszystkich, którzy stanowią środowisko Lasek. Ale jest to również czas dziękczynienia, czas przebłagania.
Tak jak każdy czas łaski, czas jubileuszu jest równocześnie czasem swoistego rachunku sumienia. Nie tyle z tej historii stu lat,
ile czas rachunku sumienia dzisiejszych uczestników Dzieła Lasek stawiających sobie pytanie, czy jesteśmy wierni. Wierni tym,
którzy to Dzieło kiedyś rozpoczęli, w roku 1910–1911, które to
Dzieło prowadzili przez czas międzywojenny, przez czas drugiej
wojny światowej, a potem przez jeszcze wiele lat czasu powojennego. Aż do dzisiaj. Pytanie o wierność temu, z czego środowisko Lasek wyrosło. Jest to pytanie przede wszystkim o współistnienie i współpracę wszystkich trzech podmiotów stanowiących
Laski – a więc niewidomych, a więc świeckich, a więc sióstr zakonnych. Bo przecież to jest istota duchowości tego środowiska
waszego, tak bardzo potrzebnego Polsce i tak bardzo potrzebnego Kościołowi warszawskiemu. To jest pytanie o tę mądrą otwartość, która się powstrzymuje tam, gdzie trzeba, od sądzenia, po
to, by szukać i zbawiać tych wszystkich, którzy z różnych powodów się zgubili, a może czasem zginęli. To jest pytanie o to, czy
nie zagraża jakaś niebezpieczna jednostronność, która się wkrada w nasze życie i zamiast tej otwartości dla wszystkich szukających, szczerze szukających, pojawia się pokusa stawiania rozmaitych zapór i przeszkód, byle tylko ograniczyć się do jakiegoś jednego wąskiego wymiaru. Umiejętność sądzenia. Także o tym
mówi nam dzisiaj ewangelia.
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Ja sądzę sprawiedliwie, mówi Pan Jezus. I także my – jeżeli
chcemy sądzić sprawiedliwie – musimy czynić tak, jak On czyni,
a będzie tak wtedy, gdy nie będziemy szukać własnej woli, ale będziemy szukać woli tego, który nas posłał.
Bracia i siostry, trwając w tej modlitwie dziękczynnej, wielbiąc
Boga w Trójcy Świętej Jedynego, dziękując Panu Bogu za Dzieło
Lasek, prośmy aby „dziś” tego środowiska i aby następne dziesiątki lat, oby jak najdłuższe, były równocześnie jak najbardziej owocne dla tych młodych, którzy są dzisiaj z nami i dla wszystkich, którzy przybywają do Lasek po to, by zaczerpnąć z tego ducha ubogacającego i prowadzącego do spotkania z Tym, który nas posłał.

Fotoreportaż

Modlitwa Powszechna

dr Józef Placha – odpowiedzialny za stronę merytoryczną
konferencji

s.Alberta
Chorążyczewska
– odczytuje
fragment pism
Matki Czackiej

91

92

KONFeReNCJA NAUKOWA. UNIWeRSyTeT KARDyNAŁA STeFANA WySZyńSKIeGO

Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski – Prorektor UKSW

Powitanie uczestników w sali Jana Pawła II
minencjo, Księże Kardynale Kazimierzu,
ekscelencjo, księże biskupie Bronisławie, czcigodni
uczestnicy konferencji naukowej.
Pragnę najpierw wyrazić ogromną radość, że
odbywa się to czcigodne
zebranie w murach niemniej czcigodnej uczelni,
jaką jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nie możemy się pochwalić tak długą historią, bo istniejemy
zaledwie 10 lat, ale tym bardziej otwieramy nasze budynki, naszą
wspólnotę przed takimi organizacjami, które mogą świętować już
stulecie swego istnienia. Bo blask takiej rocznicy pada również częściowo na naszą wspólnotę uniwersytecką.
Podzielę się taką osobistą refleksją, bo miałem to szczęście –
mówię to w pełni świadomie – wychowywać się w blasku osoby
ociemniałej. Był to brat mojego taty, który po pobycie w obozie
koncentracyjnym jako dziecko stracił wzrok. Używam tu świadomie, że to był blask osoby, bo jego usposobienie, jego radość, cieszenie się życiem, cieszenie się spotkaniem każdego człowieka, były niezwykłe. Wuj był osobą również uzdolnioną muzycznie. Podziwiałem, wychowując się w blasku jego osoby, jego umiejętność
poruszania się w świecie. To sprawiło, że zupełnie inaczej patrzę
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na te osoby, które z ludzkich względów po ludzku niezrozumiałych, nie mogą oglądać oczyma piękna świata stworzonego. Ale
dają tym, którzy się z nimi spotykają, odczuć bogactwo świata,
które mam nadzieję ubogaca nas przede wszystkim od środka wewnętrznie do tego, abyśmy byli lepszymi ludźmi. Bo nie widząc
tego świata stworzonego, trzeba odkrywać w sobie wielkie bogactwo człowieka, wielkie bogactwo osoby. Często w ten sposób odnajdujemy piękno Boga, który z człowieka uczynił swój obraz i podobieństwo.
W imieniu przede wszystkim kolegium rektorskiego, na czele
którego stoi jego magnificencja ks. Rektor Henryk Skorowski i całej naszej wspólnoty uniwersyteckiej pragnę wszystkich zgodnie
z honorami, jakie się przynależą, powitać. I życzyć, żeby pobyt w naszej uczelni był zachętą do bliższych kontaktów z naszą wspólnotą. Dokonuje się tu tyle wydarzeń, które mogą zachęcać zainteresowanych nie tylko myślą chrześcijańską, bo taki mamy profil tej
uczelni, ale również takimi poszukiwaniami naukowymi, które
otwierają nas na dialog z różnymi ludźmi, również tymi poszukującymi swojej drogi do Boga, swojej drogi wiary. Mamy to szczęście, że jesteśmy uczelnią ciągle rozwijającą się. I to, co dzisiaj się
dokonuje, wpisuje się w ten rozwój.
Dziękuję więc wszystkim organizatorom, prelegentom,
wszystkim osobom przybyłym z bliska i z daleka, że zechciały zaszczycić swoją obecnością nasz uniwersytet. I chciałbym podzielić się też taką prośbą osobistą i wyrażoną w imieniu całej wspólnoty: żebyście to dobre imię naszego uniwersytetu wyniesione ze
spotkania z naszej czcigodnej konferencji naukowej rozsławili tam,
gdzie żyjecie na co dzień. Żeby Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego był waszym uniwersytetem, waszą wspólnotą, a cokolwiek tu się dzieje, niech będzie dla was zaproszeniem do bliższych kontaktów z naszą wspólnotą. Niech ten czas tutaj spędzony zaowocuje tym, abyśmy się stali nie tylko bogatsi wiedzą, ale
stali się również bogatsi człowieczeństwem. Szczęść Boże.
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Władysław
Gołąb – prezes
Towarzystwa
Opieki nad
Ociemniałymi
w Laskach
– słowo wstępne
konferencji

Kardynał
Kazimierz Nycz
– Wprowadzenie
do Konferencji

uczestnicy konferencji na sali obrad

Fotoreportaż
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s. Radosława Podgórska FSK – prowadząca I część konferencji

ks. dr Grzegorz Ostrowski – odczytuje referat ks. dr Andrzeja Gałki
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Ks. bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski (pierwszy z lewej)

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

mgr Teresa Cwalina

Fotoreportaż
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kuluary
konferencji

w kuluarach – premier Tadeusz Mazowiecki w rozmowie z dr Krzysztofem Ziółkowskim i państwem Justyną i Władysławem Gołąbami
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premier Tadeusz Mazowiecki (w środku) – na sali podczas
obrad. Obok po prawej – dyr. Wojciech Święcicki

prof. zw. dr hab. Karol Tarnowski

s. Radosława Podgórska FSK

Fotoreportaż

s. Rut Wosiek FSK

ks. prof. dr Janusz Strojny

prof. dr hab. Maria Prussak
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dr Józef Placha

ks. prof. dr hab. Marian Nowak

ks. prof. dr hab. Jan Krokos

Fotoreportaż

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

prof. dr hab. Maria Ryś

dyr. Piotr Grocholski

101

102 KONFeReNCJA NAUKOWA. UNIWeRSyTeT KARDyNAŁA STeFANA WySZyńSKIeGO

Matka Anna Maria Sikorska – Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – słowo końcowe konferencji
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Maria Prussak*

Co można wyczytać, studiując kolejne redakcje
tekstów Matki Czackiej
Matka elżbieta Czacka nie uważała siebie za osobę piszącą.
A przecież, oczytana w literaturze pięknej i teologicznej tworzonej w wielu językach – władała na pewno francuskim, angielskim
i rosyjskim1 – pisała świetnie. Posługiwała się bogatą, plastyczną,
wyrazistą polszczyzną. Można nawet powiedzieć, że pisanie przychodziło jej z łatwością, tak mało skreśleń i poprawek pojawia się
w zapiskach i listach sporządzanych przez nią własnoręcznie na
maszynie czarnodrukowej.
Nikt dotąd nie prowadził specjalistycznych badań, ale powierzchowne nawet zestawienie tekstów pisanych przez Matkę Czacką i księdza Korniłowicza z szeroko rozumianym piśmiennictwem
religijnym tamtego czasu pokazuje, jak bardzo różnił się ich sposób formułowania myśli od tego, jak wtedy mówili ludzie Kościoła.
Oddzielnym problemem, który wymaga dokładnego opisania,
jest próba określenia, na czym polega swoistość języka Matki elżbiety Czackiej. W swoich tekstach sięga ona po łacińskie najczęściej teksty i zwroty z Pisma Świętego oraz liturgii i dopowiada
je, szukając polskich słów jak najprostszych i jak najbardziej przejrzystych. Nie korzysta z gotowego języka religijnych książek i publicystyki, toruje sobie własną drogę. Nie ma w jej języku dewocyjnych klisz, pobożnego sentymentalizmu, jest ostre, odważne
stawianie sprawy.
Założycielka Lasek nie ulega językowi religijnej rutyny i gotowym schematom myślowym. Starannie dobiera określenia, którymi wyrazi tę część Bożej prawdy, którą chce przekazywać i wcie*
1

Prof. dr hab. – pracownik PAN-u. edytor pism Matki Czackiej.
Mówiła też po ukraińsku.
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lać ją w życie. Jest pokorna, ale pewna powołania, jakie otrzymała. Wśród notatek przechowywanych w teczkach zatytułowanych
Materiał do opracowania konferencji duchownych. Wypowiedzi
Matki Czackiej z różnych lat. Notatki Sióstr2, ktoś utrwalił taką jej
wypowiedź: „Ślepota przynosi nie tylko umartwienie, ale i upokorzenie (zwłaszcza jeśli jest między ludźmi). Mnie Bóg dał tę
niesłychaną łaskę, że zrozumiałam, że to jest dar Boży”. Tą łaską chciała obdzielać innych.
Prawdę, odkrywaną wciąż na nowo, może wyrazić język, który dopiero się kształtuje. Świadomy głębokiego sensu słów i składniowych możliwości ich użycia szuka nowych obrazów i argumentów. Taki właśnie sposób pisania Matki elżbiety Czackiej musiał być zaskoczeniem nawet dla jej najbliższych współpracownic,
skoro uważały, że trzeba te teksty czasem poddać gruntownej redakcji i przystosować je do języka bardziej przypominającego jakiś gotowy, więc na pozór bardziej przystępny wzorzec. Można tylko żałować, że pierwsze zaskoczenie odmiennością mówienia nie
wywołało potrzeby zastanowienia się nad tym, co zaskakuje, ale
naturalny odruch poprawiania i naginania tego, co nieoczywiste,
do własnych nawyków językowych, a co za tym idzie i myślowych.
Czasem nawet są to poprawki wprowadzane automatycznie przez
mało uważną osobę przepisującą. Warto na kilku przykładach
przeanalizować mechanizmy tych zmian.
Matka Czacka myślała bardzo precyzyjnie, dogłębnie rozumiała sens i wartość słów, i z wielką świadomością odróżniała to, co
jest darem Bożym, od tego, co leży w gestii człowieka. Zdarza się,
że kolejne redakcje tę precyzję zacierają. Jest na to bardzo wiele
dowodów, wystarczy jednak sięgnąć po przykład niemal pierwszy z brzegu. W zgrupowanym w pierwszej części Dyrektorium
cyklu rozważań O modlitwie w najwcześniejszym maszynopisie
jest tak: „Wtedy krótkie ‘Chwała Ojcu’, wypowiedziane ze zro2

Archiwum Matki Czackiej, sygnatura AMCz 171.
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zumieniem wartości tych słów i z głębokim zrozumieniem, do
Kogo się zwracają, więcej łask zleje na duszę, więcej owoców
cnót do życia powoła, niż tysiące słów modlitwy odmawianych
z przyzwyczajenia” (s. 70). Zamiast „owoców cnót” zostały „cnoty”, zamiast „słów modlitwy odmawianych z przyzwyczajenia”,
„modlitwa odmawiana z przyzwyczajenia”. Całe zdanie zmieniło się więc tak: „Wtedy krótkie ‘Chwała Ojcu’, wypowiedziane ze
zrozumieniem wartości tych słów i z głębokim zrozumieniem, do
Kogo się zwracają, więcej łask zleje na duszę, więcej cnót do życia powoła, niż tysiące słów modlitwy odmawianej z przyzwyczajenia.” (s. 439). A przecież Matka Czacka zwracała tu uwagę na lekkomyślny stosunek do słów, nie kwestionowała samej modlitwy
ani tym bardziej przyzwyczajenia do modlitwy.
Założycielka Lasek zwykle obrazowo opisuje człowieka postawionego w trudnej sytuacji, próbuje pokazać całą drogę procesu
duchowego, a redaktorki tekstu dynamikę jej opowieści przekształcają w statyczny dydaktyzm. To fragment pierwszego rozważania
z cyklu O cierpieniu: „Kto na podstawie cnót teologicznych żyje, idzie za wskazówkami dekalogu. Cnoty kardynalne uczą go,
co mu wolno, a co mu zabroniono. Wszelkie ślady grzechów
głównych tępi w sobie, bo wie, że są źródłem wszystkich jego
złych uczynków, i dlatego nawet z myśli swoich je ściga, i skłonności nawet złe, które w sobie spostrzega, stara się za pomocą
modlitwy i aktów przeciwnych zamieniać na cnoty” (s. 77–78).
W piątej z kolei redakcji ten fragment brzmi już zupełnie inaczej:
„Kto żyje cnotami teologicznymi, stosuje wskazówki dekalogu, który uczy go, co mu wolno, a co mu zabroniono. Tępi on w sobie
wszelkie ślady grzechów głównych, bo wie, że są źródłem wszystkich jego złych uczynków, i dlatego nawet w myśli stara się je usunąć, a także za pomocą modlitwy i aktów przeciwnych powinien
zmieniać w cnoty złe skłonności, które w sobie spostrzega” (s. 443).
Dramatyzm pierwszej wersji – „z myśli swoich je ściga” – zniknął,
zostało banalne: „nawet w myśli stara się je usunąć”.
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Najtrudniejsze do zaakceptowania są te fragmenty, które zniekształcają myśli stanowiące fundament dzieła Matki Czackiej, jej
przenikliwe i subtelnie prowadzone rozważania o cierpieniu. Jeden z wielu przykładów:
Bóg „Cierpieniem dobrze przez nas zniesionym przykuwa
nas, jednoczy nas najściślej z sobą. Wychowuje nas, dając nam
na przemiany cierpienie i pociechę. Kogo najbardziej kocha, tego tak ściśle z sobą jednoczy, że daje mu żyć swoim życiem”
(s. 87). Po kolejnych redakcjach tekst został skrócony i spłaszczony, zupełnie pozbawiony wyczucia językowego, zniknęły kolejne
etapy duchowego rozwoju: „Cierpieniem dobrze przez nas zniesionym przykuwa nas do Siebie, dając nam na przemiany cierpienie i pociechę. Kogo najbardziej kocha, tego najściślej z sobą jednoczy, daje mu żyć swoim życiem” (s. 450). Z zapisanej przez
Matkę Czacką wielkiej prawdy o dobrym znoszeniu cierpienia
w ostatniej redakcji zostały suche i nieprzekonujące konstatacje.
W pierwszym maszynopisie czytamy: „Gdy człowiek raz zrozumie do gruntu, że cierpienie jest w życiu czynnikiem oczyszczającym i uzdrawiającym duszę, że jest mu wprost od Boga danym, wówczas każde cierpienie, każda przeciwność nawet, obracać mu się będzie na pożytek. Wtedy nauczy się tej wielkiej
prawdy, że po każdym cierpieniu dobrze zniesionym wzbogaconą została jego dusza w skarby łask, które z całą oczywistością mu się okazują. Zwykle po okresach cierpień dobrze zniesionych następuje okres wielkiego pokoju, pociechy i radości”
(s. 92). W ostatniej redakcji jest już tylko: „Gdy człowiek raz zrozumie do gruntu, że cierpienie jest w życiu czynnikiem oczyszczającym i uzdrawiającym duszę, że jest mu wprost od Boga dane, wówczas każde cierpienie dobrze zniesione wzbogaci duszę jego w skarby łask. Zwykle po okresach cierpień następują okresy
wielkiego pokoju, pociechy i radości” (s. 454). Matka elżbieta
Czacka, w przeciwieństwie do swoich współsióstr, nie myli po-
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rządków, to nie samo cierpienie jest przez nią waloryzowane pozytywnie, ale postawa człowieka, który się z cierpieniem zmaga.
Dobrze jest uświadamiać sobie mechanizmy i konsekwencje
tych przekształceń, żeby docenić, z jakim kunsztem Matka elżbieta Czacka dobierała słowa i konstruowała swój wywód, jak ważne prawdy próbowała przekazać, starannie pilnując precyzji argumentacji.
Funkcjonowanie w Laskach różnych redakcji tekstów, których
założycielka Zgromadzenia była pierwszą autorką, pokazuje nakładanie się i ścieranie różnych perspektyw patrzenia, różnych
sposobów formułowania myśli, a więc także różnych rodzajów rozumienia tego, czym jest Triuno. W tak ogromnym dziele, w którym spotkało się bardzo wiele niejednorodnych osobowości, musiały tworzyć się wszelkiego rodzaju napięcia. Zestawiając kolejne redakcje pisanych przed wojną dokumentów, możemy
obserwować napięcia między ewangelicznym myśleniem Matki
a filozoficznym zapleczem myślowym osób wywodzących się
z Kółka księdza Korniłowicza, między próbą nazwania duchowych
podstaw dzieła a potrzebą tworzenia zasad organizacyjnych i formułowania jasnych wskazówek, które porządkowałyby życie
skomplikowanego organizmu. Słowa napięcie nie używam tu
w sensie negatywnym. Życie zawsze toczy się pomiędzy jakimiś
biegunami, a istniejące między nimi napięcie, jeśli zostanie dobrze zagospodarowane, staje się źródłem dynamiki i rozwoju.
Tamte historyczne napięcia, poświadczone w zmieniających się
redakcjach tekstów Matki Czackiej, dziś mogą interesować przede
wszystkim historyka Dzieła Lasek i byłoby dobrze, gdyby nie stały się podstawowym przedmiotem jego zainteresowań, nie deformowały perspektywy i nie utrudniały dotarcia do tego, co przez
sto lat kształtowało się jako jego istota.
Istotą życia Matki elżbiety Czackiej było, jak myślę, tworzenie konkretnych dzieł, wcielanie zamierzeń w życie, działanie
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przed pisaniem. Swoje uwagi przeznaczone dla sióstr i współpracowników zaczęła zapisywać dopiero w 1927 roku, a więc wtedy,
kiedy Laski miały już trwałe podstawy organizacyjne. Pisanie miało być przede wszystkim objaśnianiem tego, co zostało podjęte i co
nie zawsze znajdowało zrozumienie. Jak się wydaje, sama autorka nie sprzeciwiała się poprawkom redakcyjnym, które często prowadzą do zniekształcenia pierwotnej myśli, bo ważniejszy od tego, co zapisane, był dla niej konkret działania, spotkania, bezpośredniej rozmowy. O tym, że były to wydarzenia niezwykle trudne
do utrwalenia, świadczą notatki sióstr sporządzane po takich rozmowach albo podczas prowadzonych przez Matkę Czacką rekolekcji, zawierające tylko strzępki zdań, ślady myśli, czasem dosadnych przykładów, ale i tak bezcenne, bo przechowujące zarys jej
osobowości. W rozważaniach na Nowy Rok 1936 roku Matka
Czacka mówiła na przykład do swoich sióstr: „Gdy dusza, która w całej swojej nędzy i brudzie stanie przed Bogiem i prosi
o pomoc – Bóg ją oczyści i obmyje, i doprowadzi do tego stopnia świętości, który jest jej przeznaczony, w swoim czasie i w taki sposób, jak Bóg chce. Wszystkie sztuczne świętości prędzej
czy później koziołka fikną”.
Ale są też fragmenty zawierające przejmujące obrazy, na przykład ten, w którym mówiąca próbuje zawrzeć samą istotę sakramentu pokuty: „Nawet wiele dusz ‘naprawdę’ pobożnych nie
umie korzystać z Sakramentu Pokuty i dlatego po spowiedzi
często nadal pozostajemy takimi, jakimi byliśmy. Niepostrzeżenie przechodzi obok nas ta wielka łaska, że Sakrament Pokuty może nie tylko zgładzić nasze winy, ale także przez wylew
łaski na duszę spalać jej złe skłonności, oczyszczać z nich i przeciwko nim umacniać. – Szukamy w spowiedzi pociech, rad
ludzkich, zapominając o tym, co istotne, o tym, że każda spowiedź ma być przede wszystkim spotkaniem się duszy ludzkiej,
odpowiednio usposobionej, z łaską Bożą za pośrednictwem
spowiednika. I w chwili oskarżenia się, a zwłaszcza w chwili,
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kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia, powinniśmy szczególnie
zwrócić uwagę na tę naszą słabość, która stanowi najcięższą
chorobę naszej duszy, powinniśmy jakby wystawiać na promieniowanie Bożego Słońca najdotkliwszą ranę duszy, aktem skruchy ściągać na nią promienie łaski, aby ją wypaliły, wygoiły. Zupełnie inne znaczenie będzie dla nas miała każda spowiedź, jeśli w ten sposób dobrze przeżyjemy zwłaszcza chwilę
otrzymania absolucji”3.
Dzisiaj zostały już tylko teksty. Myśl Matki elżbiety Czackiej,
zapisana jej przejrzystym, obrazowym, niestarzejącym się językiem jest teraz ważniejsza niż próby konstruowania zakorzenionej w filozofii wizji teologicznej i porządkowania ram organizacyjnych Dzieła. Coraz mocniej brzmi to, co Założycielka Dzieła
Triuno mówi w swoim imieniu o tym, jak rozumie porządek, jaki Stwórca nadał stworzonemu światu, i na podstawie wielu lat
własnej praktyki próbuje pokazywać, jak kształtować wokół siebie przestrzeń, w której powstaje ufająca Bogu, przejrzysta wspólnota osób niewidzących i niewidomych na duszy. Taka wspólnota, w której coraz wyraźniej będzie można dostrzec prawdę, jaką
Róża Czacka odkrywała, kiedy straciła wzrok. Prawdę o tym, że
to ograniczenie jest drogą do pełni.
Choć nie zawsze jest to możliwe, bo nie wszystkie dokumenty przetrwały do naszych czasów, warto wracać do pierwotnego
brzmienia zapisów, ponieważ jeśli wczytać się w nie uważnie,
oprócz niezafałszowanego kształtu myśli można też uchwycić tok
argumentacji, rytm mówienia, temperament autorki. Można usłyszeć głos Matki elżbiety Czackiej.
3

Oba fragmenty w: Notatki z przemówień i konferencji do sióstr, AMCz 171.
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Ks. Stanisław Chrobak*

Wychowanie – budzić radość z życia i nadzieję
amo słowo „wychowanie” jest wieloznaczne i różnie używane. Sens, jaki nadaje się temu terminowi, jest ogromnie zróżnicowany, o czym świadczy nie tylko różnorodność, ale niekiedy wręcz przeciwstawność teoretycznych podejść czy stanowisk.
Pytając o sens wychowania, pytamy o sens aktów wychowawczych, zdarzeń, faktów czy procesów decydujących o jego przebiegu. Interesuje nas to, czy wychowanie ma dla kogoś sens, jaka jest jego doniosłość, waga lub wartość. A jeśli chcemy mówić,
że wychowanie jest pomocą niesioną człowiekowi w jego rozwoju i wzrastaniu – to jego sens tkwi w realizacji tych celów, które
wyrażają sposób rozumienia świata i życia, sposób wartościowania rzeczywistości i jego ocenę. Wychowanie bowiem zawsze będzie w efekcie wyrazem postawy człowieka wobec świata i życia,
jego deklaracją wobec podstawowych wartości i ustaleniem miejsca wzajemnych relacji1.
Zatem „obecność w sytuacjach życiowych i w potrzebach innych ludzi pozwala nam żyć z nimi «w nowy sposób» i «tworzy
sens». Bezinteresowne służenie innym ludziom może im dopomóc w wyjściu z izolacji i we włączeniu się w życie społeczności”2.
Ponieważ osoba wychowywana ma w tym wychowaniu sama
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Ks. prof. dr hab. – prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.
Por. T. Hejnicka-Bezwińska, W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (Geneza i stan), Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP 1989, s. 217–220; B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, red. M. Dudzikowa,
M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk, Wydawnictwo GWP 2007, s. 26–30.
2
Benedykt XVI, Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu,
„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie 2007, nr 10–11, s. 32.
1
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świadomie uczestniczyć i z nim się utożsamiać, ten rodzaj wychowania przychodzi do niej niejako z wnętrza jej bytu. Wychowanie zatem w optyce osobowej jest spotkaniem osób, mistrza
i ucznia, poprzez które otwiera się horyzont wartości, dzięki którym człowiek staje się człowiekiem, bez względu na ideologię czy
system społeczny. Wychowawca wychowujący osobę kieruje swój
apel do całej osoby, a jego celem jest uzdolnienie wychowanka do
samodzielnego formułowania sądów o rzeczywistości. Odwołując się do najgłębszej warstwy „wewnętrznego ja”, do rdzenia, istoty samego bytu człowieka, pomaga w kształtowaniu się postaw,
ideałów życiowych i przekazuje wartości osobowe, kreując wzajemne stwarzanie się dwóch podmiotów3.
Wychowanie – fundament przyszłego życia
Pedagogicznej refleksji od początku towarzyszy przeświadczenie, że wychowanie jest sztuką i wymaga szczegółowego rodzaju wrażliwości, innowacyjności działań i twórczego zaangażowania. „Zadaniem wychowania nie jest oczywiście kształtowanie
owej abstrakcji platońskiej, jaką jest człowiek sam w sobie, lecz
kształtowanie określonego dziecka, należącego do danego narodu, do danego środowiska społecznego, do danego momentu historycznego. (…) W ten sposób zasadnicze znaczenie wychowania polega przede wszystkim na pomocy w dynamicznym rozwoju, przez który człowiek kształtuje się, by być człowiekiem, inaczej
3

Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak” 1991, nr 9(436), s. 67–
68; B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie…, dz. cyt., s. 36–37. „Wychowanie zawsze jest «współdziałaniem–», bowiem «–doznawanie» przez podmiot ludzki, będąc formą jego aktywności, samo jest również «działaniem–». Owo
«współdziałanie–» wychowawcy i wychowanka staje przed wychowaniem jako jego warunek. Wychowanie jest też zawsze «–doznawaniem współ», bowiem działając, wychowawca doznaje działającej podmiotowości wychowanka”. J. Filek, Pytanie o istotę wychowania, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 4,
s. 130.
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mówiąc, na przygotowaniu dziecka czy dorastającego do uczenia
się przez całe życie”4. „Rzeczywistość wychowania” jest zatem bardzo złożona w swej istocie, strukturze i przejawach, jest „faktem
ludzkim” (dotyczącym człowieka) i jednocześnie „faktem egzystencjalnym” (dotyczącym istoty egzystencji ludzkiej), zmierza do
specyficznych celów i sposobów istnienia człowieka. W tym kontekście „wychowanie to całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej – zwłaszcza przez interakcję – urzeczywistniać swoje człowieczeństwo”5. W tak rozumianym wychowaniu termin „całokształt” nadaje spoistości i ciągłości
podejmowanym działaniom, oraz można w nim wyróżnić takie
elementy, jak: „motywacja”, „wybór” (decyzja), „realizacja” i „rezultat”. Jest rzeczywistością typowo ludzką, włączoną w złożoność
i wielorakość egzystencji ludzkiej, zarówno tej fizycznej, jak i duchowej, osadzonej w przeszłości, aktualnie zachodzącej w teraźniejszości i projektującej się ku przyszłości. Wychowanie w optyce bycia jest twórcze i dynamiczne; jest otwarte, gdyż zawsze zmierza ku temu co jest lepsze i piękniejsze6.
4

J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, tłum. A. Ziemnicki, w: Człowiek – Wychowanie – Kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków, Wydawnictwo WAM 1993, s. 61.
5
J. Tarnowski, Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Znak” 1991, nr 9(436), s. 69. „W wychowaniu bowiem właśnie chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem – to znaczy, aby umiał również bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także i dla «drugich». Wychowanie ma podstawowe znaczenie dla
kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych”. Jan Paweł II, W imię
przyszłości kultury. Przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO, 2 czerwca 1980, w: Tenże, Nauczanie Papieskie, t. III, cz. 1, Poznań-Warszawa, Wydawnictwo Pallottinum 1985, s. 731.
6
Por. J-M. Petitclerc, Educare oggi per domani, Torino, editrice elle Di Ci 1989,
s. 15–23; T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak” 1991, nr 9(436),
s. 62–68.
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„Przyjęcie założenia, że wychowanie jest zadaniem wspomagania stawania się człowiekiem, oznacza w pierwszej kolejności
akceptację nadziei, że proces stawania się jest procesem możliwym
i na tyle cennym, iż warto się nad jego organizacją i wprowadzaniem trudzić. (…) Z taką nadzieją wiąże się motywacja sensu działań nauczycielskich, a przez to i przekonanie, że życie realizujące zadania wynikające z powołania człowieka ma sens, jest życiem
sensownym, co oznacza jednocześnie – życiem godziwym. Z tak
rozumianą nadzieją wiążą się m.in.:
– optymizm stanowiący źródło motywacji do codziennego wykonywania zadań zawodu, ale także do pracy nad sobą, doskonaleniem samego siebie i własnego warsztatu pedagogicznego;
– zdolność wyobrażania sobie przyszłych stanów rzeczy, antycypacji wychowawczej, co jest podstawą kreowania pozytywnego obrazu uzyskanych przemian;
– trwały i niesprzeczny system wartości i przeświadczeń moralnych, jako fundament do budowania człowieczeństwa i świata człowieka”7. Człowiek jest źródłem nadziei dla człowieka.
A skoro człowiekiem jest zarówno wychowawca jak i wychowanek, proces zaś pedagogiczny zmierza do urzeczywistnienia człowieczeństwa, nasuwa się wniosek, że właściwie wychowują się oni
wzajemnie. Kierunek procesu pedagogicznego jest nie jedno- lecz
wielostronny. Wychowanie zatem może być czymś, co zachodzi
w przestrzeni międzyosobowej, a nie samym tylko działaniem kogoś, czy efektem czyichś oddziaływań.
Głównym pryncypium wychowania jest osoba wychowująca
i zarazem osoba wychowanka. Wychowawczy kontakt między
dwiema osobami nie przekreśla podmiotowości (wolności) którejkolwiek ze stron. „Jakie są więc istotne pytania formułowane
przez wychowanie? Przede wszystkim to nieusuwalne pytanie
7

W. Furmanek, Człowiek – Człowieczeństwo – Wychowanie. (Wybrane problemy pedagogiki personalistycznej), Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe FOSZe
1995, s. 53–54.
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o podmiot wychowania: kto? Także na poziomie wspólnego języka, codziennego doświadczenia potwierdza się, że wychowanie
dotyczy zawsze jednostki, jest zawsze odmienne, niepowtarzalne, zawsze (…) wychowanie «na miarę». Wychowanie wymaga
konsensusu, nie narzucania; jest propozycją, nie czymś narzuconym; jest możliwością, nie koniecznością; jest zatem także ryzykiem, ponieważ intencja nie wystarcza i projekt nie zawsze ma
sposobność zrealizowania się”8. Każdy człowiek nosi w sobie niepowtarzalną tajemnicę własnego losu. To, co szczególnie powinno charakteryzować wychowawcę, to postawa szacunku wobec
specyficznego „misterium” (tajemnicy) osoby wychowanka. Zatem każde działanie wychowawcze winno skupiać się na „ochronie” młodego człowieka, postrzeganego jako „swoista wartość”
o określonym potencjale rozwojowym, który należy wydobyć
i rozwijać zarówno na użytek jednostkowy, jak i społeczny9. Ludzkich przeżyć, poszukiwań i zmagań nie da się sprowadzić do rytmu instytucjonalnych programów, czy tylko działań wychowawcy. Już sam fakt istnienia, status bycia człowiekiem, możliwość
wolnego samookreślania się, jest podstawą nadziei. Istotnym warunkiem tak rozumianego rozwoju jest wzmocnienie czynników
motywujących człowieka do akceptowania wysiłków wychowawcy i wyzwalania własnego wysiłku w pracy nad sobą. „Istnieje bowiem życiowa przestrzeń każdego, w którą wpisany jest sens «ja»:
nie jest ona całkowicie przejrzysta, transparentna i w pełni wy8

G. Flores d’Arcais, Propozycja personalistyczna, w: Człowiek – Wychowanie
– Kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków, Wydawnictwo WAM
1993, s. 92–93. „To jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, że pedagogika jest
nauką o dziecku, a nie o człowieku. Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach i grze uczuć”. J. Korczak, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa, „Nasza Księgarnia” 1987, s. 198.
9
Por. J. Tarnowski, Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Znak” 1991, nr 9(436), s. 71–73; W. Wołoszyn-Spirka, Filozoficzne aspekty wychowania, w: Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, red. A. M. de Tchorzewski, Bydgoszcz,
Wydawnictwo Wers 2002, s. 50.
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rażalna. Nie tylko jest ważne tutaj słowo, lecz również milczenie.
Życie człowieka jest przecież zawsze «tajemnicą» (…). To do czego człowiek doszedł w danej sytuacji będzie się dalej rozwijało i nie
wie się nigdy, czym będzie się dalej. Oczywiście można jedynie
w tym wszystkim «być», gdy działanie w które jest się włączonym,
postępuje dalej i się rozwija”10.
Poszukiwanie integralnego i realistycznego ujęcia „wychowania” domaga się także uwzględnienia w nim wymiaru duchowego i religijnego. Tak widziany jest człowiek z pozycji chrześcijaństwa. Chrześcijańska perspektywa rozumienia człowieka jako osoby, skłania do spojrzenia na wychowanie od faktów naturalnych
i biologicznych aż po nadprzyrodzone11. Wychowanie, które otwiera świat aksjologicznych oraz etycznych doświadczeń, wyzwala tym
samym „duchową energię”, która pozwala człowiekowi na wychylenie w stronę przyszłości. „Wychowanie stanowi jeden z elementów, czy może jedno z ogniw, swoistej formy „obcowania duchowego” wychowawcy z wychowankiem, w toku którego obie strony kierują się uczuciem wzajemnej miłości i szacunku oraz – co
najważniejsze – posiadają wspólny świat wartości i ideałów”12. Re10

M. Nowak, Personalizm historyczny i „pedagogie” o inspiracji personalistycznej, w: Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów, red. Z. Kwieciński Warszawa, Instytut Badań edukacyjnych 2000, s. 222–223.
11
Por. B. Drożdż, Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym, Legnica, Wydawnictwo „Atla 2” 1997, s. 53–66; G. Groppo, Wychowanie mądrościowe objawione w tradycji Kościoła, w: Pedagogika katolicka.
Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola, Oficyna Wydawnicza
Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli 1999, s. 175–179. „Mówić o wychowaniu, oznacza zatem mówić o wszystkim. (…) Z tego też względu pedagogika katolicka jest zarówno filozoficzna, jak i teologiczna, teologiczna
i biologiczna, psychologiczna i socjologiczna, normatywna i deskryptywna,
spekulatywna i empiryczna, jest pedagogiczną mądrością i nauką”. M. Nowak, Wychowanie religijne w pedagogice katolickiej XX wieku, „Paedagogia
Christiana” 2001, nr 1(7), s. 53.
12
B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w: Wychowanie.
Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk, Wydawnictwo GWP 2007, s. 52.
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alizacja tych trudnych pedagogicznie zadań uzależniona jest wprost
od wiarygodności wychowawcy (pedagoga) jako człowieka nadziei.
W tym kontekście wychowanie w swojej istocie jest niczym innym,
jak kształtowaniem człowieka i to nie w sensie rozwoju człowieka jako gatunku, lecz w znaczeniu doskonalenia każdego indywidualnego człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia i działalności. Jest działaniem, które zmierza do urzeczywistnienia wrodzonych predyspozycji i pomocy w nabyciu nowych sprawności.
Zatem współczesny wychowawca winien uważnie odczytywać znaki czasu i wspomagać wychowanka w odkryciu własnych „możliwości”, pomagać w zrozumieniu kim człowiek powinien „być”, aby
naprawdę umiał odpowiedzieć na swe powołanie. W ten sposób
ukazywać również to, co ma istotne znaczenie dla samych wychowawców – respekt wobec duszy i ciała wychowanka. Wychowawca musi spotkać się z wychowankiem w jego niepowtarzalnym fakcie „bycia osobą”13.
Wychowanie zatem nie jest samym tylko czyimś działaniem,
ani też jego przedmiotem czy efektem, ale czymś, co zachodzi
w przestrzeni międzypodmiotowej. Trzeba zatem na nowo mówić
o czasie, o jego upływie, o planowaniu, aby odtworzyć poczucie tego, co ma nadejść. Gdy nie ma wymiaru przyszłego, nie można też
mówić o oczekiwaniu. „Ciągle chodzi zatem o przemianę nadziei
martwej w nadzieję żywą, zastąpienie w wychowaniu stałości, nieodwracalności i jednoprzyczynowości wielokierunkowością, plastycznością oraz wartościami samoistnymi”14. Wielkość tego dzieła przejawia się w tym, że człowiek umie żyć prawdziwie głęboko
wewnętrznie i kieruje swe trwanie ku transcendencji.
13

Por. M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1993, s. 52–55; S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 1999, s. 56–57.
14
T. Frąckowiak, O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2007, s. 41.
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Fenomen radości
Człowiek, rodząc się, przychodzi „na świat” i to swoje przyjście, swoją obecność urzeczywistnia za pośrednictwem postaw:
bycia w świecie oraz bycia wobec tego świata. Człowiekowi więc
w jego codziennym trudzie zależy nie tyle na tym, by przetrwać,
lecz aby trwać. „Stopniowe poszerzanie się horyzontu aktywności doświadczalnej dziecka dostarcza, na każdym kroku, weryfikacji na tyle satysfakcjonujących, że wywołują nowe skłonności
do nadziei. Stając się coraz bardziej dojrzałą (…) okazuje się zdolna zmienić same wydarzenia i sformułować projekty życia o charakterze zarówno osobistym jak i wspólnotowym”15. W związku
z tym, poszukując edukacyjnych dróg nadziei, istoty wychowania nie należy szukać bezpośrednio ani w tym, co społeczne, ani
wyłącznie w tym, co indywidualne lecz w tym, co antropologiczne. Osobowe „Ja” posiada własną dynamikę. Istotne jest więc, aby
dbać o dar nadziei, który Bóg złożył w człowieku, a jednocześnie
przymierzać ziemskie nadzieje do Nadziei, która jest zakorzeniona w Bogu. „Doświadczenia, które stanowi nieprzekazywalny rezultat cierpienia i pamięci i w którym dokonuje się kształtowanie człowieka, niepodobna nauczyć w żadnej szkole ani na żadnym kursie. (…) Rzeczywistość ze swoim nieodpartym apelem
o potwierdzenie jej sensu wzywa wolność do podejmowania ryzyka (to charakterystyczna cecha każdego wychowania!) w zaangażowaniu”16. Dzieło wychowania to odważny i wytrwały trud,
15

R. Zavalloni, Psychologia nadziei. Aby poczuć się zrealizowanym, tłum. M.
Radomska, Kielce, Wydawnictwo „Jedność” 1999, s. 139–140. „Wraz z narodzinami każdego człowieka rodzi się coś nowego, coś, co nigdy dotąd nie
istniało. Każdy z nas przychodzi na świat ze zdolnością do wygrania życia.
W jedyny, sobie tylko właściwy sposób patrzenia, słuchania, dotykania, smakowania i myślenia każdy człowiek realizuje własny potencjał, własne zdolności i ograniczenia”. J. Muriel, D. Jongeward, Narodzić się by wygrać: analiza transakcyjna na co dzień, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis 1999, s. 21.
16
A. Scola, Przygoda wychowawcza w społeczeństwie okresu przejściowego, tłum.
P. Borkowski, „Społeczeństwo” 2008, nr 2, s. 227.
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gdyż mamy do czynienia ze słabością młodego człowieka i młodzieńczego wieku. „Krótko mówiąc, wychowanie jest zakładem,
gdyż wynik jest niepewny i powinniśmy liczyć się z niepowodzeniem, ale nie porzucając pedagogicznej nadziei, nie poddając się
zbyt szybko. W tym pomaga nadzieja chrześcijańska, która jest nie
jakąś niepewną radością, ale mocną ufnością. Proces wychowawczy zakłada mocna obecność wychowawcy, posiadanie trudnej
sztuki, w której będzie pasja, pragnienie, radość; ta pasja wychowawcza, dzięki której wychowawca i zwłaszcza rodzice uczestniczą w odnowie życia i nowym stworzeniu, które jest właściwe Bogu”17. Takie życie prowadzi do ciągłego osiągania pełni człowieczeństwa i stawania się „bardziej człowiekiem”.
Każda radość pojawia się w człowieku w związku z jakimś wydarzeniem, spotkaniem, jakimś szczególnym doświadczeniem
w ramach jego odniesienia do świata. „Radość, uczucie pozytywne, jest związana z samym aktem ludzkiej egzystencji. Nie jest ona
nagromadzeniem dóbr, lecz formą życia”18. Intensywność i jakość
radosnych przeżyć podlegają zmianom w ciągu życia ludzkiego.
Radość jest w człowieku, w nim się rodzi, rozwija lub gaśnie.
W tym też kontekście przyjmując, że wraz z rozwojem człowieka doskonali się również sposób przeżywania i wyrażania uczucia radości, możemy – posługując się pewnym uogólnieniem –
przyporządkować poszczególnym okresom życia ludzkiego rodzaje dominujących w nich radości. Dzieciństwo wiąże się z szeregiem radości typu biologicznego, a w młodszym wieku szkolnym
dają się zauważyć radosne doznania umysłowe. Młodość charakteryzuje szczególna zdolność znajdowania powodów do radości.
17

V. Possenti, Wychowanie osoby wyzwaniem kulturowym, tłum. T. Żeleźnik,
„Społeczeństwo” 2008, nr 2, s. 220. „Inny człowiek może przynieść swoje odkrycie nadziei, ale może też obudzić w nas naszą własną, nie znaną dotąd
nadzieję”. A. Hernas, O nadziei, „Logos i ethos” 1998, nr 1(6), s. 88.
18
O. Boulnois, Pochwała radości niedoskonałej, tłum. L. Balter, „Communio”
2004, nr 6(144), s. 7.
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Źródłem radości mogą być interakcje społeczne a obok radości
zmysłowych i poznawczych pojawiają się także etyczne, estetyczne i duchowe. Wiek dojrzały określa się, nie bez powodu, «drugą radością życia» oraz «wiosną dojrzałego humoru i pogody ducha». Postawa radości może się rozwijać i ewoluować w «radosny»
sposób bycia czy nawet styl i jakość życia19. Radość jest uczuciem
przenikającym całe nasze istnienie.
Chrześcijańska radość wymaga, aby człowiek był zdolny do
korzystania z radości naturalnych – głębokiej radości z istnienia
i życia; radości połączonej z miłością; radości uspokajającej, zaczerpniętej z przyrody i milczenia; radości surowej powagi, jaką
rodzi dzieło dokładnie wykonane; radości i przyjemności płynącej z wypełnienia obowiązku, służby i uczestnictwa we wspólnocie; radości z poświęcenia się, cierpienia i trudu. Chrześcijańska
perspektywa – ujęcie człowieka jako osoby – zachęca do patrzenia na człowieka i wychowanie poprzez pryzmat faktów zarówno naturalnych i biologicznych aż po nadprzyrodzone. Człowiek
nie jest bowiem istotą statyczną i od samego początku raz na zawsze, do końca zdefiniowaną. Z dynamicznego charakteru ludzkiego bytu wyrasta nadzieja na możliwie pełną i wszechstronną
aktualizację. Chrześcijaństwo jest przekonane, iż cały wszechświat
stworzony przez Boga jest przezeń zachowywany w istnieniu pozytywnie i bezpośrednio (creatio continua), a nie w sposób
uboczny. Stwórca nie tylko daje byt i istnienie, ale nieprzerwanie
podtrzymuje je w istnieniu, obdarzając je zarazem coraz większą
doskonałością i coraz mocniej przybliżając do celu. Radość stwo19

Por. M. Grzywak-Kaczyńska, Trud rozwoju, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax 1988, s. 38–45; A. Żywczok, Filozoficzne korzenie pedagogiki radości, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2000, s. 112–120. „Radość oznajmia (…) zawsze, że życiu się udało, że rozszerzyło ono swój stan posiadania, że odniosło zwycięstwo: każda wielka radość posiada akcent triumfalny”.
H. Bergson, Energia duchowa, tłum. K. Skorulski, P. Kostyło, Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2004, s. 29.
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rzenia płynie wobec tego z faktu, że świat jest ustawicznie stwarzany, dzięki stwórczej obecności (immanencji) Boga w świecie,
który sprawia, że wszystko, co stworzone, jest dobre. Dar radości chrześcijańskiej sprawia, że wizja świata i człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga jest optymistyczna. Otwarty na Boski dar odkupienia i zbawienia człowiek, odkrywa trwałą radość, dzięki zjednoczeniu z Ojcem i z Jego Synem Jezusem
Chrystusem. To otwarcie się sprawia, że w człowieku nie da się
zamazać, zatuszować, ani tym bardziej zagłuszyć za pomocą jakiejś przejściowej, efemerycznej sytuacji zadowolenia, jego głębokiej potrzeby autentycznej i trwałej radości. W swoim rozwoju chrześcijańska radość dąży do ogarnięcia i przeniknięcia tego
wszystkiego, z czym się spotyka20.
Radość nie jest ucieczką od teraźniejszości. Szczęście drugiego człowieka wywołuje w nas radość. Spotkanie przyjaciela,
uśmiech osoby ukochanej, wspólny posiłek i dzielenie się nim z innymi, radość zaślubin czy też radość z narodzin dziecka – ileż to
okazji do typowo ludzkiej radości. Radość człowieka wierzącego
nie stanowi wyjątku od tej reguły. Szczęście i ostateczna radość
chrześcijan są równocześnie celem i przedmiotem chrześcijańskiej
nadziei, że dokona się urzeczywistnienie człowieczeństwa i zjednoczenie wszystkich razem i każdego zbawionego z Bogiem. „Radość pełna nadziei czyni więc mnie odpowiedzialnym za mą własną egzystencję – będę musiał dać odpowiedź – ale równocześnie
objawia mi, że nie jestem narzędziem jakiegoś absolutnego samo
20

Por. H. Święcicka, Świat moich wartości, Warszawa, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1993, s. 61–65; M. Kowalczyk, Teologiczny wymiar radości chrześcijańskiej, „Communio” 2004, nr 6(144), s. 31–33. „Podobnie radość chrześcijanina jest radością Chrystusa. Jej obecność jest dla chrześcijanina synonimem ustawicznego święta, radości «przeobfitej», «tryskającej»,
«podniosłej». (…) Albowiem Bóg chrześcijan nie jest Bogiem zamkniętym
w sobie, ani skoncentrowanym na swej własnej doskonałej radości: Bóg przekazuje ją światu poprzez swoje Stworzenie, daje ją też światu przychodząc,
aby stać się Człowiekiem”. O. Boulnois, dz. cyt., s. 9.
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wytwarzania siebie samego, ale że wola Innego mnie wyprzedza,
nie ustając wywoływać przyszłość mego bytu. (…) Radość pełna
nadziei przechodzi wraz z Chrystusem przez doświadczenie
śmierci i w Chrystusie zapoczątkowuje już na tym świecie i w tym
czasie łaskę Zmartwychwstania”21. Człowiek dojrzewa w miarę jak
coraz bardziej dojrzałą staje się jego nadzieja. A nadzieja staje się
dojrzałą w ten sposób, że w miejsce nadziei płytszej pojawia się
nadzieja głębsza, w miejsce nadziei przemijającej – nadzieja trwała, w miejsce nadziei, która ziścić się nie może, nadzieja, która się
urzeczywistnia.
Ziarna nadziei
„Urzeczywistnianie osoby”, które dokonuje się w wychowaniu,
pozostawia miejsce na nadzieję. W obietnicy i nadziei przyszłość
już teraz oddziałuje i żyje w człowieku, a zarazem ukazuje sens
działalności wychowawczej. Realizacja tego zadania określa niepowtarzalny, osobisty charakter życia człowieka. Wychowywać
znaczy pomagać komuś w odkryciu własnych „możliwości”, „przekazanych” mu jednostkowo w jego życiu. Jest to „pedagogia, którą wyraża powiedzenie: stań się, kim jesteś, i niech się rozwija ta
najwznioślejsza cząstka, która jest w tobie”22. W tym sensie nadzieja „jest to siła, która wypływa ze środka i która ogrzewa nas
ogniem naszych emocji. Sprawia ona, że okiem pełnym wzruszenia patrzymy na drzewo obsypane pączkami, będącymi nadzieją na kwiaty i owoce. Nie pewnością. Bo gdyby nie było ryzyka,
21

L. Lavaud, Radość pełna nadziei, tłum. L. Balter, „Communio” 2004, nr
6(144), s. 25–26.
22
V. Possenti, Wychowanie osoby…, dz. cyt., s. 221. „Człowiek jest jak płynąca poprzez czas – pieśń. Kto gra ową pieśń? Sam człowiek jest tu instrumentem i artystą. Według jakich wartości człowiek wygrywa własne życie? Niełatwo na to odpowiedzieć. Często wydaje się, że jest tyle wartości i tyle «ludzkich partytur», ilu ludzi na świecie”. J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, w:
Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Poznań, Wydawnictwo „W drodze” 1984, s. 57.
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nie byłaby to nadzieja. Byłaby to matematyka”23. Właśnie dlatego wychowanie powinno być rozumiane jako próba niesienia pomocy młodym ludziom w uczeniu się indywidualnego rozpoznawania swojej istoty. Jest ono wyzwalaniem zawartego już w człowieku potencjału. W odniesieniu do konkretnego człowieka mówi
się przecież o jego dzieciństwie, wieku młodzieńczym, latach dojrzałych itd. Zatem rozwój człowieka musi być sprzężony z zachowaniem tego wszystkiego, co dla niego jako człowieka jest istotne24.
W rozumieniu obiektywnym nadzieja zawsze oznacza korzystną możliwość, zdarzenie. Człowiek przeżywa swoje życie jako istnienie w nadziei. Ludzkie doświadczenie nadziei charakteryzuje się dążeniem i dynamizmem tworzenia przyszłości. Specyfiką
ludzkiej osoby nie jest posiadanie (mieć), lecz nowy sposób istnienia (być). Przyszłość jest zatem właściwym wymiarem dla pełnego zrozumienia człowieka. W tym sensie dbając o integralne
wychowanie, pedagog nie ufa sztywnym formułom, gotowym receptom, lecz stosuje zindywidualizowane formy i metody zgodnie z potrzebami różnych wychowanków. O wychowaniu nie może też nigdy powiedzieć, że jest czymś ostatecznym, zamkniętym.
Odpowiedzialność edukacyjna zmusza wychowawcę (pedagoga)
do zastanowienia się nad konkretnymi interwencjami wychowawczymi, niezbędnymi do zrealizowania kierownictwa i wiarygodnego towarzyszenia w procesie rozwoju. Przestrzeń odpowiedzialności osobowej pedagoga obejmuje więc przestrzeń przecinania
się i nakładania się odpowiedzialności zawodowej, społecznej oraz
indywidualnej. Jednocześnie własne działania pedagogiczne powinien realizować w sposób osobowy, tzn. w sposób wolny, świadomy i odpowiedzialny, szanując godność wszystkich uczestni23

M.I. de Carli, B. Lombardi, Czym jest nadzieja? Rodzice i dzieci wobec przyszłości, tłum. Z. Umer, Kraków, Wydawnictwo M 2004, s. 43.
24
Por. W. W. Szczęsny, Między dobrem a złem. Wprowadzenie do systemowej
antropologii pedagogicznej, Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1995, s. 57–59.
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ków wychowania. Działanie podmiotu wychowującego wywołuje współdoznawanie podmiotu wychowywanego, który z racji naturalnej aktywności odwzajemnia się działaniem na podmiot wychowujący25.
Nadzieja jako taka otwiera człowieka na przyszłość odczuwaną ze względu na dobro, które ma ona ze sobą przynieść. „I do tego właśnie posiadania odwołuje się nadzieja, która z natury swej
nie jest niczym innym, jak pragnieniem brania w posiadanie dobra. W tym kontekście dobro stanowi przedmiot nadziei. A skoro wyróżniamy ze względu na doskonałość dobro naturalne, w zakres którego wchodzi cała rzeczywistość stworzona, i dobro najwyższe, którym jest Bóg, stąd też mamy do czynienia z nadzieją
w horyzoncie naturalnym i z nadzieją w horyzoncie nadprzyrodzonym. (…) nadzieja w horyzoncie naturalnym musi być zawsze
podporządkowana nadziei nadprzyrodzonej, zwanej także inaczej
teologiczną. W swym najgłębszym znaczeniu teologiczna nadzieja jest oczekiwaniem na spełnienie obietnicy Boga, przekazanej
człowiekowi”26. Życie chrześcijańskie nie przeciwstawia się zatem
naturalnej egzystencji ludzkiej, nawet jeśli w nią wrasta. Nadzieja chrześcijanina nie jest jedynie zachowaniem głęboko optymistycznym i nie opiera się na zdolnościach i świadomości osobistej, ale na Bogu, który wypełnia swoje obietnice. Życie Jezusa jawi się jako praktyczne wyobrażenie nadziei, pomocne w jego
epoce i podczas całej historii. Światło Objawienia otwiera horyzonty poznania człowieka i może prowadzić do prawdziwej mą25

Por. K. Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000, s. 201–205. „Wychowawca, który wspiera siły rozwojowe dziecka, pozwala mu przede wszystkim żyć własnym życiem. Rozumie, że każdy człowiek jest swoim własnym
celem, który nie wymaga dalszego usprawiedliwienia”. M. Buber, Wychowanie, tłum. S. Grygiel, „Znak” 1968, nr 4(166), s. 454.
26
H. Wejman, Uczeń szkoły katolickiej świadkiem nadziei, w: Szkoła katolicka na przełomie wieków, red. A. J. Sowiński, A. Dymer, Szczecin, Agencja Wydawnicza „Kwadra” 2001, s. 18–19.
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drości. Jest nadzieją zbawienia, która płynie od Boga, a realizuje
się w ludziach i przez ludzi. To Bóg w naszą teraźniejszość posłał
Jednorodzonego Syna, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Chrystus zaś wskazuje perspektywy, cel-kres przemiany człowieka: „bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Jest to
wezwanie, które jest źródłem nieporównywalnego z niczym dynamizmu, wymagającego ze strony człowieka wysiłku i zaangażowania. Wysiłek ten jest wspomagany mocą Boską Chrystusa,
który o sobie mówi „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).
Nadzieja jest świadectwem twórczym. Nie jest prostym stawaniem się na nowo, lecz jakimś „przemienieniem”, ustawiczną odnową. Człowiek posiada zdolność uczynienia siebie przyczyną
swojego działania dzięki czerpaniu motywacji niezależnie od istniejących i pojawiających się uwarunkowań. Już od początków
swego istnienia poszukuje narzędzi, sposobów i środków, które
pozwolą mu wyrazić jego przeżycia i potwierdzić samego siebie.
„Mówiąc najogólniej: człowiek w pełni żyjący to taki, który wykorzystuje swoje ludzkie możliwości, zdolności i talenty w całym
ich zakresie. Posługuje się pełnią swych wewnętrznych i zewnętrznych zmysłów. Godzi się i jest otwarty na pełne doświadczenie
i wyrażanie wszelkich ludzkich uczuć. (…) jest przekonany, że
ktoś, kto żyje i wykorzystuje całkowicie swoją energię i zdolności, zmierza do harmonii, a nie chaosu”27. Nadzieja bierze swój początek w tym, co rzeczywiste, w doświadczeniu rzeczywistości, odnosi się do tego co dzieje się w człowieku. W sercu tych doświadczeń rodzi się twórcze działanie.
27

J. Powell, Pełnia człowieczeństwa, pełnia życia, tłum. A. Jancewicz, Warszawa, Wydawnictwo Księży Marianów 1993, s. 185.
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Ks. Alfons Józef Skowronek

Wokół tajemnicy Pontyfikatu

osobą przyszłego Papieża związałem się bliżej w roku akademickim 1953/54 w ostatnim semestrze mych studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kończyłem je
i byłem wtedy najstarszym studentem, a ówczesny Ksiądz Karol
Wojtyła najmłodszym wykładowcą tegoż najstarszego polskiego
Uniwersytetu; mógł wtedy mieć niespełna 30 lat. W moim indeksie studiów, który zachował się po dziś dzień i który lubię pokazywać, widnieją dwa jego podpisy, ów drugi egzaminacyjny z katolickiej etyki społecznej z łacińską oceną eminenter. Z pewną
dumą pokazuję od czasu do czasu ten dokument bliższym znajomym, a ci wpatrują się weń jak w pobożną relikwię.

Z
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Wymieniony rok akademicki obfitował w drastyczne wydarzenia. Wykłady z etyki społecznej w wymiarze dwu godzin tygodniowo prowadzili w jednym i tym samym roku akademickim
kolejno tacy mężowie, jak ks. Jan Piwowarczyk, ks. Bolesław Kominek (w ówczesnym komunistycznym reżimie tajnie konsekrowany na biskupa, o czym jako studenci nawet nie wiedzieliśmy),
ks. Andrzej Bardecki (wtedy naczelny redaktor „Tygodnika Powszechnego”) i ks. Karol Wojtyła. Wszystkich odwoływał po kolei Urząd ds. Wyznań, pewnie pod naciskiem wszechwładnych odgórnych czynników. W tym samym dniu, kiedy na Wydziale odbierałem magisterski dyplom, czyli 24 czerwca 1954, panujący
system polityczny dopuścił się kolejnego brutalnego posunięcia
antykościelnego: tego dnia zlikwidowane zostały jednocześnie
obydwa Wydziały Teologiczne: w Krakowie i Warszawie. Gwałtowny ten krok miał raczej niewielkie znaczenie, ponieważ niemal nazajutrz wyrastać zaczęły jak grzyby po deszczu kościelne
niezależne od reżimu uczelnie teologiczne, których w samym Krakowie człowiek nie zliczyłby na palcach obu rąk. Bolesny ów cios
pewnie musiał się odbić na kształceniu kadr przyszłych księży –
na Wydziałach Teologicznych nie studiowali wtedy jeszcze świeccy. Albowiem wykładowcami w nowopowstałych uczelniach częstokroć byli ci sami profesorowie i musieli w to dzieło inwestować ogromny zasób i stratę czasu; jednocześnie rosły przy tym niepomiernie nakłady finansowe w utrzymaniu całego panteonu
owych nowych ośrodków uczelnianych.
Okres ten – jako całość – wspominam w pozytywnej zadumie.
Tutaj może jeden, nie tyle radosny, ile raczej satyryczny wręcz
szczegół. Nasze Śląskie Seminarium Duchowne (jestem księdzem
Metropolii Katowickiej), mieściło się wtedy w Krakowie przy Al.
Mickiewicza 3, tuż obok krakowskich Błoni, na których w jednej
ze swych pierwszych polskich wizyt Jan Paweł II celebrował Mszę
św. W Seminariach tamtych czasów panował dość spartański rygor. Dla przykładu: swobodniejszy spacer przewidziany był jedy-

Ks. Alfons Józef Skowronek – Wokół tajemnicy Pontyﬁkatu

127

nie dwa razy w tygodniu, tuż po obiedzie i to właśnie ową aleją
przy wymienionych Błoniach. Obrazek był niepospolity: wylegało na ten szlak nieraz około 500 kleryków z trzech Seminarió1
w sutannach, czarnych płaszczach i kapeluszach, (nawet w upalne dni czerwcowe); ściągaliśmy na siebie oczy mocno zadziwionych spacerowiczów. Uśmiechali się raczej życzliwie, traktując
pewnie to, co widzieli, jako niebagatelną demonstrację klerykalizmu w ciężkim latach stalinizmu. Dach gmachu mojego Śląskiego Seminarium Duchownego stanowił architektonicznie świetnie pomyślany jeden wielki taras, na którym spędzaliśmy południowe i wieczorne rekreacje i po którym w ruchu wkuwaliśmy
materiały do semestralnych egzaminów, których było w bród.
Zdarzało się, że wieczorami ludną Aleją Mickiewicza przesuwały się pod naszym Seminarium zorganizowane bojówki młodzieży socjalistycznej z rewolucyjną piosenką na ustach „Gdy naród
do boju…”, kilkakrotnie intonując błogi jej refren:
O cześć wam panowie, magnaci,
Za naszą niewolę, kajdany,
O cześć wam książęta, hrabiowie, prałaci,
Za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany
Pamiętam jak dziś: pewnego rekreacyjnego wieczoru, my spacerujący po tarasie klerycy, podeszliśmy do balustrady i opierając się o poręcz, zaczęliśmy przyglądać się tej młodzieżowej manifestacji. W pewnym momencie jeden z nas zaczął bić „brawo”,
do czego natychmiast dołączyła reszta kleryckiej braci. I – o dziwo! – maszerująca pod gmachem młodzieżowa kawalkada nagle
zatrzymała się w marszu, niepewnie spozierać zaczęła w górę,
a potem spontanicznie i solidarnie zaczęła klaskać z nami i już
1

W Krakowie miały swą siedzibę wielkie Seminaria trzech Diecezji: Krakowskiej, Częstochowskie i katowickiej – nie licząc szeregu seminariów zakonnych i różnych zgromadzeń.
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wspólnie śpiewaliśmy bez końca powyższy upojny refren. Stało
się jasne, że owe młodzieżowe szeregi uczestniczyły w seansie zorganizowanym przez wiadomy partyjny aparat.
Tyle spostrzeżeń raczej z marginesu, albowiem niniejszy szkic
ma przecież traktować o pontyfikacie naszego byłego Nauczyciela katolickiej socjologii. Mam pod ręką znakomite dzieło publicysty o Janie Pawle II, którego autorem jest znany i bardzo ceniony
niemiecki publicysta Andreas englisch2. Za wręcz porywającym
„libretto” tej książki, liczącej ponad 400 stronic, będą podążały i niniejsze rozważania. englisch jest oprócz tego autorem dziesięciu
powieści. Jako prasowy (i rasowy) korespondent towarzyszył od
roku 1995 wszystkim światowym podróżom Papieża, a było ich
w sumie ponad sto.
Zasadniczy fenomen nowego pontyfikatu sprowadza się do
faktu, że 263. Następca św. Piotra, pierwszy papież słowiański
i pierwszy od 455 lat nie-Włoch na tronie Piotra, należy do najwybitniejszych osobistości XX wieku. Bez przesady można powiedzieć, iż prawdopodobnie żaden z jego poprzedników nie dokonał tak głębokich zmian w papieskim urzędzie. Powstaje nawet
wrażenie, iż w nowożytnej historii papiestwa wyróżnić można
dwie epoki: czas przed Karolem Wojtyłą i czas po jego pontyfikacie.
U samego początku silnie uwydatnić trzeba okoliczność, że Jan
Paweł II był mężem cierpienia. Trudno tu wyliczać wszystkie stacje tej krzyżowej drogi, jaką zainicjował Ali Agca swym zamachem
w roku 1981 na Placu Św. Piotra w Rzymie (po dziś dzień nie wyjaśniono, kto za tym zbrodniczym aktem stał). Odtąd ciężki ten
krzyż towarzyszył mu w jego wszystkich wielkich podróżach i wyposażał go w siłę. Był wtedy przekonany, iż Bóg chciał, aby ludzie
wpatrywali się w obraz cierpiącego i słabego Wikariusza Jezusa
2
Johannes Paul. Das Geheimnis des Karol Wojtyla, 5. Auflage, München-Zürich
2005, 438 S.
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Chrystusa. Jan Paweł nie chciał ukrywać swej fizycznej niedoli ani
jej przesłaniać za murami Watykanu; swój straszliwie wyczerpany organizm wlókł przez niezliczone etapy swych wypraw dla dobra świata, wysoko podnosząc pochodnię zleconego sobie Bożego orędzia. Osłabiony papież nagle promowany został na najbardziej wiarygodnego świadka, jakiego Kościół nie miał z dawien
dawna. Temu pełnemu tajemnic „schematowi” prawdziwych mąk
odpowiadają tygodnie i godziny końca życia Jana Pawła II: 2
kwietnia o godzinie 21.37 umierał świadomie w swych prywatnych komnatach w Watykanie – również na oczach całego świata.
W krótkim eseju wydarzenia można tylko sygnalizować – niejako ruchem konika szachowego – niektóre ewenementy jego
przebogatego pontyfikatu. Ograniczymy się do sześciu dziedzin.
Jan Paweł z nieopisaną odwagą potraktował grzechy, które popełniał Kościół w swej rzekomej „posłudze na rzecz prawdy”: gwałtowne szerzenie wiary przez Kościół katolicki, a więc zbrodnie (!)
religijnych wojen i „Świętej Inkwizycji”. Następnie grzechy przeciwko jedności chrześcijan, nieusprawiedliwione ekskomuniki
i rozdarcia Kościoła (schizmy). W kolejnym etapie chodziło o stosunek do Żydów, czyli o postawę Kościoła, który przez wieki ze
spokojem patrzał na szerzenie się antysemityzmu. W tym punkcie Papieżowi wypomina się, iż w swym monumentalnym Mea
culpa proklamowanym w Bazylice Św. Piotra zabrakło słowa SHOAH i HOLOCAUST. Kolejny punkt w rejestrze ciężkich uchybień
napiętnowanych przez Jana Pawła II, to grzechy Kościoła przeciwko prawu narodów i przeciwko pokojowi i respektowi w stosunku do innych narodów i religii. Papież miał na myśli przede
wszystkim wykroczenia w ewangelizacji Ameryki Łacińskiej
i Afryki prowadzonej ogniem i mieczem. W kręgu papieskich potępień figurują następnie przestępstwa wobec kobiet. Papież przyznaje, że wielu członków Kościoła kobietę poniżało. I wreszcie, Jan
Paweł II prosi o przebaczenie za grzechy przeciwko sprawiedliwości społecznej.
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W tym kontekście wymienić należy stanowisko Jana Pawła II
wobec Marcina Lutra. Pisze dosłownie, iż „w wypadku Marcina
Lutra my wszyscy władowaliśmy na siebie winę”. Papież wprawdzie nie zdjął z Reformatora ekskomuniki, podkreślił jednak, iż
uważa ją za bezprzedmiotową, ponieważ „każda ekskomunika wygasa ze śmiercią”.
Dzisiaj uważa się, że papieskie przyznanie się do winy Kościoła i publiczne wyznanie jego grzechów jest największym osiągnięciem Jana Pawła II.
Z niezliczonych poloników zwróćmy uwagę na jeden moment;
Jako Biskup krakowski walczył jak lew o budowę nowego kościoła w przemysłowym mieście Nowa Huta. Na niezwyciężonym
„Lolku” z Krakowa – tej formy imienia potocznie używali rozmiłowani w ks. Karolu Wojtyle krakowianie – komuniści wyłamali sobie zęby. Nowa Huta, która miała stać się ideałem i symbolem socjalistycznego osiedla robotników, zaczęła wołać o budowę kościoła. Świątynia stanęła, a po niej pojawiać się zaczęło
budownictwo dalszych kościołów w tym mieście, co „zamurowało” komunistów, którzy w Nowej Hucie osiedlać zaczęli przecież
socjalistycznie wyselekcjonowaną młodzież, a przekonali się, iż
właśnie ten doborowy element młodych otwarcie zażądał postawienia kościoła. Trzeba powiedzieć więcej: W Polsce komunizm
wymieciony został przez oficjalny katolicki Kościół, nie przez żaden Kościół ludowy, jak to miewało miejsce w krajach Ameryki
Południowej.
Już jako Następca św. Piotra, Jan Paweł II jako pierwszy w historii papież zaczął profesjonalnie stawiać na media. Jest pierwszym papieżem, który odkrycie telewizji wprzągł do swej misji.
Nie wiemy, jaki styl rozwinął jego poprzednik Jan Paweł I, ponieważ na Stolicy Piotrowej zasiadał tylko 33 dni. Natomiast o Pawle VI, Janie XXIII, a jeszcze bardziej o Piusie XII, wiemy, że od mediów raczej stronili. Swe publiczne wystąpienia utrzymywali raczej w granicach, niechętnie pozwalali się filmować, fotografować
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i wystawiać siebie wobec setek tysięcy oczu i uszu. Jan Paweł II
stawał przed telewizyjnymi kamerami bez skrępowania. Jest
pierwszym papieżem, który wygenerował żywą więź z dziennikarzami. Krótko mówiąc, Karol Wojtyła stworzył papieża mediów.
Andreas englisch jest zdania, że nie wiemy, jaki sąd o Janie
Pawle II wydadzą pewnego dnia historycy. Z porządkiem panującym w byłym Związku Radzieckim i krajach satelickich radził
sobie znakomicie. Być jednak może, iż przyszłe pokolenia odmiennie będą interpretować załamanie się rosyjskiego imperium. Do
tej pory trudno osądzić, czy błędem było pewne osłabienie episkopatów w poszczególnych krajach i że wszystkie ważne decyzje zapadały w Rzymie. Nie jest wykluczone, iż liczne podróże-pielgrzymki tego papieża wyeksponują całkiem inne rezultaty, niż
on sam się ich spodziewał? Czy masowe Msze święte były najwłaściwszą formą docierania do mas? Czy Kościół nie koncentruje
się za bardzo na papieżu? W jednym pewnie się nie pomylimy;
Jakkolwiek w przyszłości o tym papieżu by nie myślano, jeden jego gest będzie trwał po wsze czasy: Jego padnięcie na kolana 25
marca 2000 – prośba o przebaczenie skierowana do narodu żydowskiego.

30. rOcZNicA śMierci prYMASA tYSiĄcLeciA
Ks. Andrzej Gałka

Naśladowanie Chrystusa w życiu
i posłudze Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia
amiętamy słowa Jana Pawła II,
jakie 23 października 1978 roku wypowiedział do zgromadzonych w auli Pawła VI Polaków:
„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża – Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat,
gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było
Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. Zaś w dniu śmierci księdza Prymasa zachęcał nas:
„Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa śp. kardynała Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę (…). Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo”.
Jak wiemy, z woli naszego arcybiskupa została podjęta w archidiecezji nowenna mająca nas przygotować do godnego
uczczenia 30. rocznicy śmierci księdza Prymasa i 110 rocznicy Je-
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go urodzin. Obie te rocznice przypadają w roku 2011. To spotkanie chce nas w jakimś wymiarze do tego przygotować, jest ono
również odpowiedzią na apel Jana Pawła II, i jest aktem czci i hołdu oddanemu wielkiemu Bożemu mężowi i Polakowi, Słudze Bożemu Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu.
Chcemy w trakcie tego spotkania przybliżyć postać Kardynała przede wszystkim w jego wymiarze duchowym. Zobaczyć, co
dla niego znaczyło naśladować Chrystusa w życiu kapłańskim i codziennej posłudze biskupiej. Dlatego też w tej naszej refleksji będę się odwoływał przede wszystkim do trzytomowej książki księdza Prymasa List do moich kapłanów oraz do małej książeczki
O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempie, z którą Kardynał
był bardzo związany i z której wiele czerpał.
Najpierw więc trochę o tej książeczce.
Czy zdajemy sobie sprawę, biorąc do ręki małą książeczkę
O naśladowaniu Chrystusa mającą prawie 600 lat, że zachowuje
ona swoją aktualność i wciąż jest z zapałem czytana przez ludzi
i że ciągle dla wielu, oprócz Pisma Świętego, jest jasnym drogowskazem przez życie? Zwykła i niezwykła, dawna i aktualna, tyle razy tłumaczona na język polski.
W 1545 roku ukazał się jej pierwszy anonimowy przekład.
Ksiądz Jakub Wujek tłumaczył ją w 1571 roku. W ciągu XVII
i XVIII w. publikowano kolejno dwadzieścia wydań. Jeżeli przyjrzymy się datom jej wznawiania, zauważymy, że ukazywała się niemal zawsze w chwilach trudnych dla Polski: w 1674 roku po upadku Kamieńca, a w 1777 i 1779, w kilka lat po pierwszym i drugim
rozbiorze. Podczas II wojny światowej – drukowana w Londynie
– książka ta trafiała do obozów koncentracyjnych i różnych środowisk polskich na obczyźnie.
Święty Franciszek Salezy mówił, że książka Tomasza a Kempis więcej nawróciła ludzi, niż zawierała liter. Ignacy Loyola od
czasu swego nawrócenia był rozmiłowany w Naśladowaniu. Uważał ją za ozdobę literatury ascetycznej. Czytał ją dwa razy dzien-
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nie – jeden rozdział rano, drugi wieczorem. Mickiewicz nie tylko czytał tę książkę, ale innych do czytania zachęcał. W liście do
Konstancji Łubieńskiej pisze z Paryża: „Czytaj książkę O naśadowaniu – tam znajdziesz źródło siły”. Także Słowacki nie pomija
milczeniem tej książki. Czytali ją także współcześni nam ludzie.
Przy zwłokach Daga Hammerskjölda, sekretarza generalnego
ONZ, obok rozbitego samolotu znaleziono jego ulubioną książkę O naśladowaniu. Tomasz Merton pisze, że w początkach jego
duchowej drogi Hindus Bramachari, do którego się zwrócił o poradę, polecił mu przeczytać dwie książki: Wyznania św. Augustyna i O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis.
A oto notatki kleryka z seminarium w Bergamo, późniejszego Ojca św. Jana XXIII, z 26 września 1898 roku: „Udało mi się
otrzymać, jako pamiątkę po proboszczu, jego Naśladowanie, z którego od czasów seminaryjnych modlił się co wieczór. Za pomocą tej małej książeczki osiągnął świętość. Dla mnie będzie ona zawsze najdroższą książką i jednym z najcenniejszych moich klejnotów”. Później, jako papież, w rozmowie z Prymasem
Wyszyńskim powie, że często „konsultuje się” w trudnych sprawach z Naśladowaniem: „Otwieram wtedy książeczką w dowolnym miejscu i – chociaż nie jestem mistykiem – znajduję pomoc
i odpowiedź” i dalej: „czytam z upodobaniem Tomasza a Kempis i jestem mu wierny. Uważam, że mam się trzymać następujących zasad:
1) ustępować wszystkim
2) słuchać wszystkich
3) chcieć dla siebie raczej mniej niż więcej
4) zajmować ostatnie miejsce”
Dziełko to uchodziło za najpopularniejszą po Biblii książkę,
także wśród protestantów i niechrześcijan. Znamy siedemset rękopisów. Tłumaczono je na dziewięćdziesiąt języków.
Co jest charakterystyczne, jaka jest najważniejsza cecha tej duchowości, którą prezentuje O naśladowaniu Chrystusa. Jest to de-
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votio moderna, czyli pobożność nowoczesna ludzi żyjących
w XIV w. Co w tej pobożności było najważniejsze? Przede wszystkim wielki nacisk kładziono na osobistą modlitwę. Sprawa i dla
nas dzisiaj ważna. Prowadzić życie wewnętrzne oznacza to przede
wszystkim: słuchanie Boga i odpowiadanie Mu całym sercem.
Otóż devotio moderna był to kierunek życia wewnętrznego
zwracający bardzo uwagę na osobistą rozmowę z Bogiem. I tak
właśnie napisana jest książeczka O naśladowaniu Chrystusa. Jest
to rozmowa, w której Chrystus mówi słowami podobnymi, jak
w ewangelii, a słuchacz – uczeń – stara się odpowiedzieć swoimi
aktami wiary, skruchy i miłości. I dlatego ta książeczka stanowi
bardzo piękny, zawsze aktualny wzór dobrej modlitwy.
W książeczce O naśladowaniu Chrystusa znajdujemy jeszcze
drugi rys charakterystyczny pobożności devotio moderna, to jest
ogromny nacisk położony na umartwienie i wyrzeczenie. Chrystus powiedział: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje”. Nie
ma życia wewnętrznego i nie ma rozwoju duchowego bez wyrzeczenia, bez złożenia ofiary ze swojego egoizmu i ze swoich upodobań dla miłości Boga i bliźniego. Jeżeli ktoś chciałby realizować
chrześcijaństwo, pomijając prawo krzyża, to zawsze się pomyli
i wejdzie na błędne drogi. Pod tym względem książeczka O naśladowaniu Chrystusa dobrze nam przypomina, że życiem
chrześcijańskim, jakkolwiek byśmy próbowali je realizować, musi zawsze rządzić prawo krzyża, prawo wyrzeczenia. Przypomina również, że Chrystus odkupił nas w ten sposób, iż poszedł
w pełni sił na śmierć i mękę na krzyżu i że każdy człowiek, który idzie za Chrystusem, musi być gotów do podjęcia pracy nad sobą. A praca nad sobą polega na ascezie, czyli na wysiłku, na trudzie systematycznie powtarzanym po to, żeby dojść do wartości
duchowych, po to, żeby zbliżyć się do Boga i żeby lepiej służyć bliźnim. Innej drogi nie ma.
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Powiedziałem na początku, że Ksiądz Kardynał wiele zawdzięcza tej małej książeczce. Towarzyszyła mu ona przez całe życie, ale
szczególnie była pomocną w czasie jego uwięzienia (1953–1956).
Kiedy był uwięziony w Rywałdzie, prosił, aby przywieziono mu
z domu książeczkę O naśladowaniu Chrystusa. Zaś w czasie swego więziennego pobytu w Stoczku Warmińskim, pod datą 13–14
kwietnia 1954 roku, napisał: „W naszej małej kapliczce odprawiliśmy sobie we troje małe rekolekcje przed uroczystością wielkanocną. Rozważania były osnute na tle Tomasza a Kempis O naśladowaniu. Myślą przewodnią była ascetyka więzienia, jako nadzwyczajnego środka stosowanego przez Opatrzność do uświęcenia
ludzi od początków chrześcijaństwa”. W książce List do moich kapłanów, cz. III s. 150, zanotował: „Zarówno Nowy Testament jak
i książeczka O naśladowaniu, które mamy zawsze pod ręką, nawet w drodze, niosą najskuteczniejszą pomoc przeciw najazdom
i atakom wszelkich cierpień, rozgoryczeń, upadków ducha, które z nagła przyjść mogą”. I dalej: „Prawdziwym skarbem pociech
dla udręczonych serc kapłańskich może być naśladowanie Jezusa Chrystusa. Czytaj zwłaszcza w III księdze rozdziały 19, 36, 45,
46, zresztą każdy, otwarty nieraz przygodnie, może nas pokrzepić myślą, której nigdy dotąd nie dostrzegaliśmy, i to więcej nam
pomoże niż długie samotne przemyśliwanie lub zwierzenia czynione przyjaciołom”. W tomie IV Dzieł Zebranych możemy przeczytać takie słowa: „A jeśli jest miejsce w twojej walizce, to obok
tej książeczki połóż inną: O naśladowaniu Chrystusa. Ludzie się
rozmiłowali w tej małej książeczce i do dziś się nią rozkoszują. Zawdzięczają jej tyle odwagi duchowej, tyle jakiejś życiowej mądrości i doświadczenia – które, chociaż jest cudzym, bierze się niejako darmo i staje się twoim własnym – mimo iż ta mała książeczka liczy już wieki całe, do dziś ma zwolenników bez miary.
Oczywistość mądrości i doświadczenia, które zawiera jest tak wielka, iż oprzeć się tym kartkom nie można. Weźmiesz więc ze sobą księgę O naśladowaniu.
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Ale sługa Boży, nawiązując i czerpiąc z Naśladowania Tomasza a Kempie, zostawił nam swoją własną wizję naśladowania
Chrystusa. Mówił o tym w kazaniu u św. Anny 25 września 1965
roku: „Nie ma świętości bez naśladowania Chrystusa, bez ducha
ofiary i wyrzeczenia się siebie”.

Dla księdza Prymasa naśladowanie Boga jest drogą do osiągnięcia świętości. Cechą charakterystyczną tej drogi było „Per Mariam Soli Deo”. Jego osobiste związki z Matką Bożą przekładają
się na jego nauczanie. List do moich kapłanów tom I s. 57 i następne.
Mówiąc o naśladowaniu, Prymas obficie czerpał z dokonań
Soboru Watykańskiego II, szczególnie z Konstytucji o Kościele
i Liturgii:
„Głos Soboru wzywa nas więc do świętości, to znaczy do takiego otwarcia się Chrystusowi, abyśmy odczuli, że On jest w nas
prawdą i tworzy prawdę naszego życia. Przez Niego staramy się
dotrzeć do Bożej Prawdy, aby ożywić nią naszą cząstkową maleńką prawdę. Włączyć się w Chrystusa, to znaczy wszczepić nasze
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siły, tak niekiedy słabe, w moce Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, i odczuć w naszym skromnym życiu błogosławione działanie mocy Bożych.
Oto codzienna droga milionów ludzi wierzących, którzy nie
czynią cudów i których nie zobaczymy na ołtarzach, ale którzy są
w Kościele Bożym. Gdyby ich nie było, Kościół dawno przestałby istnieć. Kościół żyje Chrystusem obecnym w naszych braciach.
Rozrasta się przez łaskę, działającą w nas. I trwa dzięki temu, że
rozpala w nas miłość, która nie umiera, ale udziela się przez nas
– jako skromne, lecz rzeczywiste narzędzie – naszemu otoczeniu.
Wyczuwamy dobrze, gdy w człowieku jest miłość nie własna, ale
Boża. Kościół Boży ma takich ludzi, dlatego jest niezniszczalny
i nieśmiertelny. Bramy piekielne nie zwyciężą go, bo Chrystus –
Miłość jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Wezwanie Kościoła Soborowego jest więc wezwaniem Chrystusa. Religia Chrystusowa jest zawsze zaparciem się siebie, przezwyciężeniem siebie, a niekiedy działaniem przeciwko sobie. Jest
dźwiganiem własnego krzyża, pod który jednak Chrystus zawsze
podstawia swe ramię. Jest naśladowaniem Chrystusa, a więc wspaniałą wspólnotą. Nigdy nie czujemy się osamotnieni, zawsze niesiemy swój krzyż w najlepszym towarzystwie Boga samego.
Religia Chrystusa nie jest łatwizną życiową. Bóg stawia wymagania, ale jednocześnie pomaga i wspiera. Im trudniejsze zadanie wyznacza Bóg człowiekowi, tym jest mu bliższy. Im trudniejsze jest życie człowieka, tym bardziej Bóg jest w nim obecny.
Sobór uczy nas o obecności Chrystusa w Kościele w Głowie
i w członkach. To nie znaczy, tylko w budynku, ale w naszym własnym osobistym życiu. Chrystus napełnia żywe świątynie, jakimi jesteśmy my sami – każdy z nas. Wszyscy jesteście powołani
do świętości, a nie ma jej bez posłuszeństwa Chrystusowi, który
kazał wziąć krzyż swój na każdy dzień i iść za Nim”.
Widać też w tym nauczaniu wyraźny wpływ ojca Władysława Korniłowicza, przez długie lata kierownika duchowego księdza Prymasa i całego Dzieła Lasek.
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Żeby móc głosić Boga innym – mówił Prymas – kapłan powinien Go naśladować najpierw dla siebie, Nim wypełnić swoje
serce i całe swoje życie, a następnie naśladować Go po to, żeby inni widzieli w nas Jego obraz. Tak o tym mówi we wspomnianym
już Liście do moich kapłanów cz. I: Wspólnie z Trójcą Świętą s. 36–
39: „Najmilszym zadaniem życia stanie się dla nas ukazywanie ludziom Postaci Chrystusa w całej pełni, aby ten, który przyjąwszy
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym
przejawie uznany za człowieka, otrzymał wśród nas Imię ponad
wszelkie imię. Musimy poznać Go, umiłować, rozkochać się w Jego wspaniałości, wewnętrznej świętości, poddać się Jego łasce, miłości i prawdzie, a potem opowiadać Jezusa. Głosić gorąco jak
Piotr, jak Paweł; okazywać życiem i słowem wzniosłość i Chrystusowej nauki, i jej przedziwne owoce: pokój i jedność. Wszak
najwspanialszym argumentem wiary jest naśladowanie Chrystusa i świadczenie własnym życiem.
Takie naśladowanie – mówił dalej sługa Boży – cnót Syna Bożego ma w nas wyrobić żywy obraz Chrystusa, jak nas poucza św.
Paweł, mówiąc o sobie: teraz już żyję nie ja, żyje we mnie Chrystus”.
I dalej: „Naśladowanie Chrystusa od momentu powołania skupia
całe nasze życie wokół Osoby Nauczyciela. Życie nasze staje się odtąd charyzmatyczne, oczy zwrócone są ku Panu, uszy nasłuchują
głosu Jego w duszy, dłonie spoczywają w Jego dłoniach błogosławionych, jak podczas święceń kapłańskich w dłoniach biskupa.. By
tak naśladować Chrystusa wiodącego nas do Ojca, trzeba ofiar, trzeba porzucić to, co dotychczas wiązało, co trzymało na własnych drogach, co raz po raz oddalało, trzeba oddać się Bogu, z Nim związać życie swoje, by tylko za Nim chodzić. Już od rybaków tyberiadzkich Chrystus wymagał tego wyrzeczenia. Chociaż nie od razu
zdobyli się oni na akt opuszczenia ojców, sieci i łodzi. Musimy oddać Mu się osobiście – mówi dalej Kardynał – gorąco, młodzieńczo, oddaniem całkowicie swobodnym i dobrowolnym, męskim
i dojrzałym, w pełni świadomym wszystkich następstw. To będzie
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początek naśladowania Chrystusa. Wtedy też wszystko dzieje się
w najściślejszej więzi «per Ipsum et cum Ipso et in Ipso». (…)”.
Jak doniosłe znaczenie posiada to wstępowanie w ślady Chrystusa dla całej pracy wewnętrznej, widać choćby z tego, że dzięki niemu chronimy się od chorobliwego aktywizmu i formalizmu,
tych największych nieprzyjaciół działającego w nas Ducha Świętego”.
Nie wystarczy upodobnić się do Chrystusa jako Syna Bożego,
mówi dalej Prymas: „trzeba nadto przyoblec się w Jego kapłaństwo. Od dawna jesteśmy oblati. Przecież już w czasie święceń akolitatu upominał nas biskup, że trzeba się oddać i to całkowicie”.
To całkowite oddanie się Bogu sprawia, że kapłan nie tylko ma
naśladować Boga w modlitwie, nie tylko ma mówić innym, że powinni Go naśladować, ale sam ma Go naśladować w służbie innym. Ksiądz, aby dobrze wypełnić swoją misję, musi być otwarty na potrzeby innych, musi być dyspozycyjny, niczego się nie bać
i nikim nie gardzić. Tak jak Jezus, ksiądz jest posłany do wszystkich.
Nauczając o naśladowaniu Chrystusa w życiu kapłańskim,
ksiądz Prymas mówi o „ascezie otwartych oczu”. Przemawiając
do duszpasterzy służby zdrowia, w kwietniu 1958 roku na Jasnej
Górze, przypominał: „Duszpasterz zanurzony w Chrystusie nie
może bać się trudnych problemów i spotkań. Nic, co ludzkie, nie
nam być obce, od tego jesteśmy i od tego uchylać się nie można.
Trzeba wszystko widzieć, to jest potrzebne do wykonania zadania, do którego jesteśmy, powołani. Jest to ascetyka otwartych
oczu, ascetyka obecności wszędzie, ogarniania wszystkich
i wszystkiego, ascetyka miłości prawdziwej miłości”.
Aby być wzorem naśladowania dla innych, kapłan nigdy nie
może się rozstać z Jezusem. Musi w swoim życiu łączyć actio i contemplatio. „Cała duchowość apostolska kapłana diecezjalnego będzie się wyrażała w harmonijnym wiązaniu w życiu i pracy tego,
co Boże i co ludzkie. Bo doskonałość nie wyraża się w życiu wy-
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łącznie aktywnym, ani wyłącznie kontemplacyjnym. Wyraża się
ona w powiązaniu w jedną harmonijną całość życia czynnego
i kontemplacyjnego (…). Kapłan diecezjalny ma być in actione
contemplativus”.
Dopiero wtedy ksiądz może bez lęku wejść w każde życie ludzkie i wszystkie związane z życiem drugiego człowieka problemy.
Mówiąc o ascetyce otwartych oczu, ksiądz Prymas przypomina o obowiązku kapłańskiej czystości: „Mamy obowiązek być czystymi. Zapewne, w sformułowaniu słownym jakiś specjalnych ślubów nie wypowiadamy. Tym subtelniej musimy być czystymi, tym
bardziej musimy być „in albis”. Może początkowo nawet dobrze
tego nie rozumiemy, a jednak staje się to wreszcie oczywistą potrzebą i obowiązkiem, który wiąże już od subdiakonatu.
To samo jest z naszym posłuszeństwem. Nakładano na nas
przy święceniach stopniowo wszystkie szaty, wszystkie godności.
Oplątujemy się szatami, rozwijamy do nieskończoności nasze ambicje. Był ślub posłuszeństwa, czy go nie było? To wszystko jedno! Jest wielkość łaski otrzymanej, którą bierzemy z samego Chrystusa. W takim delikatnym zobowiązaniu do posłuszeństwa
uczestniczymy wszyscy. „– Promittis mihi? – Promitto!”.
O ubóstwie nic się nie mówi przy święceniach kapłańskich,
chociaż wiemy, że musimy być ubodzy duchem, to znaczy mamy
chcieć posiadać tyle, ile potrzeba, by móc czynić dobrze innym.
Jest to postawa prawdziwie katolickiej ekonomii. Prawdziwie katolicka ekonomia jest wielką mocą, bo pozwala dobrze czynić.
Znamienna rzecz, jak wielkie zaufanie ma do nas Kościół święty. Raczej prosi nas niż nakazuje. Raczej ukazuje, dlaczego tak być
powinno”.
Jak widać ksiądz Prymas uczył konkretnego naśladowania
Chrystusa. Każdy człowiek w stanie i w miejscu, w jakim żyje,
dzięki łasce Bożej może naśladować Chrystusa.
W nauczaniu księdza Prymasa o naśladowaniu Chrystusa widać wyraźnie też naukę Ojców Kościoła. Sługa Boży za Grzego-
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rzem z Nyssy mówił, że: „naśladowanie jest nie tylko możliwe, ale
konieczne”. Wyraża bowiem istotną cechę chrześcijaństwa, które ze swej natury ma charakter mistyczny, a więc prowadzi do bliskości z Bogiem. Bóg w swojej hojności, znając słabość ludzkiej
natury skażonej przez grzech, daje człowiekowi zdolność do naśladowania Go. Stąd, chociaż naśladowanie jest dla człowieka
trudne, jest możliwe. Bóg bowiem przenika całe stworzenie i w ten
sposób ludzie mogą uczestniczyć w tym, co Boskie.
Wreszcie, mówiąc o naśladowaniu Chrystusa w życiu kapłańskim, ksiądz Prymas przypomina, że kapłan musi być człowiekiem
przebaczenia, wolnym od nienawiści i gniewu i ma modlić się za
tych, którzy go krzywdzą i nigdy nie mówić źle o nich publicznie.
I on takim człowiekiem był. Nigdy w swoich kazaniach, a jest ich
kilkaset, nie powiedział o nikim źle, mało tego, nawet swoim domownikom przy stole nie pozwalał źle o nich mówić. Słowa Chrystusa: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” w życiu sługi Bożego wypełniły się do końca.
Owocem naśladowania Chrystusa w życiu kapłańskim będzie
przede wszystkim dobre wypełnianie obowiązków płynących z kapłańskiego powołania. Żeby tak się stało, kapłan w swoim życiu
i posłudze musi położyć nacisk na:
1. Osobistą modlitwę, codzienny rachunek sumienia, medytację Bożego Słowa i może mała książeczka „O naśladowaniu
Chrystusa”.
2. Refleksję nad rolą i miejscem krzyża w życiu kapłańskim.
3. Właściwe zachowanie proporcji pomiędzy tym co nazywamy „actio” i „contemplatio”.
4. Staranie się o wolność wewnętrzną, bo tylko człowiek wewnętrznie wolny jest w stanie naśladować, tylko wolny kapłan może mieć coś do dania.
5. Pamiętać, że naśladowanie Chrystusa, to wspólnota z Chrystusem i braćmi.

BeZ AUreOLi
Ks. Zygmunt Podlejski

Takashi Nagai (1908–1951)
W 60. rocznicę śmierci T. Nagai – japońskiego uczonego i pisarza – włączamy go
w poczet sylwetek ludzi „bez aureoli”
w okresie szczególnym: kilka tygodni po tragicznym trzęsieniu ziemi, tsunami i awarii
elektrowni atomowej w Fukushimie.
Japońska tragedia wpisuje się w łańcuch
wielu innych ludzkich dramatów, ale ta
właśnie wydaje się być szczególnie wymowna. Bo oprócz tego, że pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, każe nam się zastanowić także nad dalszym losem tego świata, i być
może powstrzymania blisko wzrocznych planów forsowania za
wszelką cenę gospodarczego lobby, zmierzającego do budowy kolejnych elektrowni atomowych, jako rzekomo najczystszego i najbardziej bezpiecznego pozyskiwania energii.
W kontekście wcześniejszych tragedii wojennych z Hiroszimy i Nagasaki, oraz gospodarczych w Czarnobylu i Fukushimie,
sprawa nie wydaje się już tak bardzo oczywista.
Solidaryzując się z Japonią 2011 roku, na bazie rozważań ks.
Zygmunta Podlejskiego wsłuchajmy się w głos jednego z mądrzejszych przedstawicieli nie tylko tamtego kręgu kulturowego, ale
także ogólnoświatowego formatu autorytetu, jakim jest niewątpliwie zmarły 60 lat temu Takashi Nagai. Być może z większą
ostrożnością, a zarazem mniejszą zarozumiałością, ocenimy realne możliwości człowieka, z jednoczesnym wzmocnieniem szacunku do natury i tego, co nazywamy Bogiem?
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akashi Nagai przyszedł
na świat w 1908 roku,
w Izumo, na japońskiej wyspie Honshu. Shintoizm był
mu zupełnie obojętny,
o chrześcijaństwie nie miał
zielonego pojęcia i mieć nie
chciał. W jego rodzinnym
domu panował kult praktycznej wiedzy, którą przy
każdej okazji propagował
ojciec – lekarz, a także matka – współpracownica męża. Była asystentką medyczną, pielęgniarką i matką pięciorga dzieci, którym zdołała zaszczepić zdrowe zasady kształtowania charakteru i zapał do zdobywania
wiedzy.
Takashi był najstarszym synem i dziedzicem. Było rzeczą zrozumiałą, że pójdzie w ślady ojca. Po maturze, wybrał się więc do
Nagasaki, gdzie zaczął studiować medycynę. Był 1928 rok. Na uniwersytecie panował niepodzielnie materializm. Doktor Nagai napisze później o tamtych latach: „Od początku studiów byłem niewolnikiem materializmu. Ledwo zapisałem się na fakultet medyczny, zacząłem od sekcji zwłok. Tutaj – powiedziano mi – jest
wszystko, co ludzkie ciało zawiera. Łatwo mi było stąd wysnuć
wniosek, że człowiek jest wyłącznie materią. Cudowna budowa
ciała ludzkiego, wzbudziła we mnie najwyższy podziw. To, co mogłem jednak wyczuć, to było czystą materią. /.../ Dusza była niczym innym jak tylko zjawą wymyśloną przez oszustów, celem nabierania prostych ludzi”.
Takashi był jednak zafascynowany cudem życia. Postanowił
dojść do prawdy drogą eksperymentów naukowych, odrzucając
z góry wszelkie uzasadnienia religijne. Tak było do 1930 roku, do

T

Ks. Zygmunt Podlejski – Takashi Nagai (1908–1951)

145

nagłej śmierci ukochanej matki, która uległa atakowi apopleksji.
Takashi wspominał później: „Gdy śpieszyłem do jej łoża, była konająca. Zmarła, jej spojrzenie zastygło, było jednak natarczywie
skierowane na mnie. To ostatnie spojrzenie mojej matki, wyraz
pilnej prośby, wstrząsnęło fundamentami moich przekonań. O,
to nieme spojrzenie tych, którzy mnie obdarzyli życiem, wychowali i do ostatniego oddechu kochali; to spojrzenie pożegnalne,
mówiło mi z bezbłędną oczywistością, że jej dusza nawet po jej
śmierci pozostanie przy jej kochanym Takashi i będzie nad nim
czuwać”.
Nagai, zainteresowany zjawiskiem duszy, przeczytał Myśli Pascala. Spotkanie z wiarą wielkiego filozofa, matematyka i fizyka pogłębiło jego wewnętrzne rozdarcie. Napisał później o tamtych
zmaganiach: „Dusza, wieczność, Bóg... nasz wielki poprzednik,
fizyk Pascal, naprawdę w to wierzył. Jaka była ta katolicka wiara,
że uczony Pascal ją przyjął i mógł pogodzić z wiedzą? W ten sposób została obudzona moja ciekawość dla katolicyzmu!”
Takashi Nagai poszukując nowej stancji, znalazł pokój u rodziny Moriyama. Rodzina ta zachowała przez trzy wieki wiarę katolicką, przyniesioną do Japonii przez świętego Franciszka Ksawerego. Pan Moriyama był prostym handlarzem bydła. Rodzina
zawsze odmawiała przed obiadem Anioł Pański, potem zapraszała studenta do wspólnego posiłku. Nagai podziwiał wiarę Pascala, która była światłem dla uczonego, tutaj zaś, w domu gospodarzy, podziwiał siłę wiary, pozwalającą przetrwać prześladowania
i napór materializmu.
Kropką nad i stała się poważna choroba, która dopadła Takashiego w momencie, gdy miał wygłosić przemówienie z okazji zakończenia studiów medycznych. Zaczęło się od silnego przeziębienia, potem doszło zapalenie ucha środkowego, lekarze obawiali się zapalenia opon mózgowych. Pani Moriyana pielęgnowała
Takashi’ego, jak własnego syna. Czuwała przy nim nocami, odmawiając szeptem różaniec. Prosiła Boga o zdrowie duszy i ciała dla
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młodego lekarza. Pan ją wysłuchał – Takashi wyzdrowiał. Na skutek choroby był głuchy na prawe ucho. Musiał zrezygnować ze specjalizacji internistycznej. Przeniósł się na radiologię i rozpoczął
pracę jako asystent na wydziale rentgenologicznym.
Wybuchła – bezsensowna, jak zawsze – wojna z Chinami
o Mandżurię. Doktor Nagai został przydzielony do 11. Pułku Piechoty. W tym czasie zmarł ojciec Moriyama. Jego córka, Midori,
przesłała doktorowi paczkę, w której był katolicki katechizm. Nagai studiował w wolnych chwilach tę książeczkę i doszedł do wniosku, że powinien przyjąć chrzest. Po powrocie do domu zwrócił
się do proboszcza w dzielnicy Urakami, który odesłał go do wikarego, ten zaś rozpoczął katolicką edukację doktora od katechizmu.
Jego treść znał już Takashi prawie na pamięć. W czerwcu 1933 roku przyjął chrzest i imię Paweł. Dwa miesiące później ożenił się
z Midori, córką Moriyamy.
Rozpoczął się intensywny okres w życiu Pawła Nagai – praca naukowa, rozprawy z dziedziny radiologii, rodzina, która się
w krótkim czasie powiększyła o chłopca Makoto i dziewczynkę
Kayano. Pochłaniała go także bezinteresowna praca w katolickim
hospicjum dla ludzi biednych, pozbawionych opieki. Doktor Nagai tak napisał o swojej praktyce lekarskiej: „Zadaniem lekarza jest
dzielenie ze swoimi pacjentami radości i smutków. Powinien się
starać znaleźć środki i sposoby ulżenia chorym w cierpieniu, jakby to były jego własne. Ostatecznie nie jest lekarz tym, który
uzdrawia chorych, lecz wszechmoc Boża. Gdy lekarz tę prawdę
zrozumie, jego medyczna diagnoza zamienia się w modlitwę”.
W 1937 roku znowu wybuchła wojna z Chinami. Doktor Nagai został zmobilizowany, jako lekarz naczelny 5. Korpusu Sanitarnego. Wrócił do Nagasaki dopiero po trzech latach, witany serdecznie przez żonę i dzieci. Wkrótce został mianowany profesorem nadzwyczajnym wydziału rentgenologii na miejscowym
uniwersytecie.
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Z pomocą jednej siostry musiał dzienne prześwietlać dziesiątki ludzi, bo wojna z Chinami stała się przyczyną niedożywienia
i rozpowszechnionej gruźlicy płuc. Jego asystenci służyli w armii.
Każde prześwietlenie niszczyło organizm lekarza i na początku
1945 roku był już u kresu sił. W czerwcu poprosił o prześwietlenie własnego ciała. Jego podejrzenie okazało się trafne: ogromne
powiększenie śledziony, która uciskała serce, żołądek i jelita. Diagnoza ordynatora oddziału wewnętrznego, doktora Kageuras
brzmiała: leukemia. Na pytanie Pawła Nagai doktor Kageuras odpowiedział przyciszonym głosem, że może liczyć mniej więcej na
trzy lata życia. Po usłyszeniu diagnozy doktor Nagai ubierał się
i modlił się równocześnie: Panie, jestem sługą nieużytecznym, Twoja wola niech się stanie. Przedziwny spokój zapanował w jego sercu. Postanowił do końca pozostać na stanowisku.
9. sierpnia 1945 roku, o godzinie 11, 02, nastąpił przerażający błysk, gwałtowny wzrost temperatury i szalone uderzenie wichru, który zmiótł z powierzchni ziemi dzielnicę Urakami. Centrum medyczne oparło się pierwszemu uderzeniu, ponieważ było skonstruowane z żelaza i betonu. W momencie wybuchu bomby
atomowej doktor Nagai porządkował zdjęcia rentgenowskie. Podmuch wiatru powalił go na podłogę, gdzie było pełno odłamków
szkła. Z prawej skroni polała się krew, którą próbował zatamować
ręką. Zewsząd rozlegały się krzyki o pomoc. Lewą, wolną ręką próbował wyciągać współpracowników spod gruzu i potłuczonego
sprzętu. Jeden z kolegów zeszył prowizorycznie jego skroń. Doktor Nagai pomagał innym do zupełnego wyczerpania własnych sił.
Po kilku dniach piekła zdecydował się wrócić do domu. Pomagając innym, ciągle myślał o najbliższych. Bał się tego powrotu, spodziewając się najgorszego.
Kościół w Urakami znikł z powierzchni ziemi. Z domu pozostał popiół. Grzebiąc w miejscu, gdzie była kuchnia, znalazł doktor Nagai ciepłe jeszcze zwłoki ukochanej żony Midori. Obok jej
zwęglonego ciała odnalazł różaniec i kilka stopionych szklanych
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pereł. Przez całą noc trwał przy zwłokach żony. Nazajutrz pogrzebał jej doczesne szczątki, modląc się na znalezionym różańcu
o spokój jej duszy. Midori była mu żoną i najlepszą przyjaciółką.
To ona wyprosiła mu łaskę wiary.
Doktor Nagai także w Mitsuyama, wiosce odległej o osiem kilometrów, gdzie schroniła się teściowa z dwójką jego dzieci, pomagał chorym i rannym, aż sam się kompletnie załamał. 14 sierpnia przyniesiono go nieprzytomnego do domu, a dzień później,
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, brał udział we
mszy świętej. Kolega profesor przyniósł wieść o bezwarunkowej
kapitulacji armii japońskiej. Wszyscy płakali. Doktor Nagai płakał także, z powodu żony i upokorzonej ojczyzny. Rana na skroni znowu zaczęła krwawić, pojawiła się silna gorączka. Doktor poprosił o sakrament chorych. Powiedział do swoich najbliższych:
„Umieram zadowolony. Niczego nie żałuję. Wam wszystkim za
wszystko dziękuję!”
Nazajutrz stan chorego wyraźnie się poprawił. Po tygodniu rana na skroni zupełnie się zagoiła. Doktor Nagai powiedział do teściowej: „Jak tylko będę mógł wstać, powrócę do Urakami. Praca czeka na mnie!”
Teoretycy przepowiedzieli, że w ciągu następnych siedemdziesięciu lat nie ma szans na odrodzenie się życia w Nagasaki. Ludzie
bali się wrócić do Urakami. Doktor Nagai powiedział do swoich:
„Idę tam i będę pierwszym, który tam znowu zamieszka”. Po trzech
tygodniach zauważył mrowisko, w którym roiło się od mrówek.
Potem odkrył dżdżownicę i szczura. Z popiołu zaczęły wyrastać
pędy kartofli, zaroiło się od rozmaitych insektów. Doktor Nagai
przekonywał ludzi, że skoro fauna i flora budzi się do życia, człowiek może spokojnie wrócić na swoje śmieci. Sam umocował na
reszce muru kawał blachy w charakterze dachu nad głową
i z dwóch kamieni zrobił sobie palenisko. Całe jego odzienie stanowił stary mundur marynarki wojennej – władze miejskie rozdzielały je pozostałym przy życiu.
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Wydział medyczny podjął działalność w trzech mniej uszkodzonych budynkach. Doktor Nagai został mianowany profesorem
zwyczajnym. Zaproponowano mu mieszkanie w szpitalu, gdzie
najczęściej wykładał, odmówił jednak, nie chcąc opuścić Urakami. Chciał razem z mieszkańcami zupełnie zniszczonej dzielnicy brać udział w jej odbudowie. Przeszukując szczątki swego domu, znalazł krucyfiks z domowego ołtarzyka. Drewniana część była spalona, lecz Chrystus z brązu pozostał nienaruszony.
Przyciskał go wzruszony do piersi, myśląc z miłością i wdzięcznością o Midori, która zaprowadziła go do Chrystusa.
Pieniądze, które otrzymał od krewnych na wybudowanie nowego domku, przeznaczył na odbudowę klasztoru franciszkańskiego. Oddał je polskiemu zakonnikowi, który przybył do Japonii po przeżyciu piekła niemieckiego obozu koncentracyjnego.
Duszą klasztoru był właśnie ojciec Zenon Zebrowski, który przybył do Nagasaki w roku 1930 razem z ojcem Maksymilianem Kolbem, a teraz dwoił się i troił, żeby pomóc dotkniętej kataklizmem
ludności, organizując zbiórki żywności w okolicznych wioskach.
Franciszkanie podarowali profesorowi Nagai egzemplarz Biblii
i statuę Matki Boskiej. Razem z odnalezionym fragmentem krucyfiksu umieścił wszystko na półce pod blaszanym dachem i czuł
się – jak sam powiedział – najbogatszym człowiekiem świata.
Z biegiem czasu na miejscu prowizorycznej blaszanki powstał
skromny domek z przesuwanymi ścianami. Doktor Nagai na wiosnę 1947 roku musiał zrezygnować z profesury – choroba czyniła widoczne postępy. Doszedł do wniosku, że mógłby zacząć pisać, skoro nie jest w stanie robić niczego innego. Zaczął od książki Moje kochane dzieci, skierowanej do Makoto, Kayano
i wszystkich innych młodych Japończyków. Pisał o miłości, sensie życia, jego pięknie i przemijalności. Pisał o Bogu, Jego dobroci i ludziach zdolnych do czynów wspaniałych i podłych. Pierwsze zdanie jego pierwszej książki brzmiało: „Moje kochane dzieci, kochajcie swoich bliźnich jak siebie samych. To są słowa, które
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wam przekazuję; tymi słowy rozpoczynam to moje pisanie, może tymi samymi słowy je zakończę i streszczę”.
Profesor Nagai zauważył, że filiżanka kawy na chwilę wzmacnia i rozjaśnia umysł. Kawa była wówczas artykułem poszukiwanym i drogim. Amerykański kapitan, który bardzo cenił profesora, przywiózł mu jej worek. Obdarowany nie umiał ukryć swojej
radości i wdzięczności. Powiedział wzruszony do zacnego kapitana: „Dzięki pańskiej dobroci, będę mógł znowu pracować!”
Wielu ludzi odwiedzało pogodnego Profesora, co go cieszyło i martwiło jednocześnie. Cieszyło – bo mógł rozmawiać, dobrze radzić, pocieszać i utwierdzać w wierze; martwiło – bo w ten
sposób zaniedbywał swoją pracę pisarską. Swoją nową chatę nazwał Chatą pod miłością bliźniego, musiał więc konsekwentnie poświęcać bliźnim swój cenny czas. Postanowił więc pisać w nocy,
co go ogromnie męczyło, ale i cieszyło. Wtedy bowiem nikt mu
nie przeszkadzał, wokół panowała cisza i tylko myśli się tłoczyły. Przez cztery lata opublikował piętnaście tomów, między innymi kilka bestsellerów. Jednym z nich jest znana książka Dzwony
z Nagasaki. Na jej kanwie powstała porywająca sztuka teatralna
i film. Profesor Nagai powracał ciągle do eksplozji bomby atomowej nad dzielnicą Urakami, do jej tragicznych, dalekosiężnych
i wielorakich skutków. Pisał płomiennie o konieczności trwania
w pokoju zakotwiczonym w wierze. Mówił, że bez wiary w Boga, nie ma i nie będzie pokoju.
Honoraria ze swoich książek przeznaczał na odbudowę kościołów i szkół. Jego uśmiech świadczył o głębokiej wierze i radości z faktu, że Pan Bóg pozwolił mu w latach klęski, dokonać
tak wiele. Jego chata przyciągała ludzi, jak potężny magnes, a 28.
czerwca 1949 roku, osobiście odwiedził go sam cesarz Japonii.
Profesor Nagai podziwiał erudycję swego władcy, cesarz był bowiem świetnym biologiem, znanym w kręgach naukowych. Dwa
dni później zjawił się w chacie Nagai kardynał Gilroy, legat Ojca
Świętego, bawiący w Japonii z okazji czterechsetlecia przybycia do
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tego kraju świętego Franciszka Ksawerego. Posypały się wyrazy
uznania, dyplomy i odznaczenia. Ojciec Święty wyraził swoją radość z pracy profesora Nagai i udzielił mu pasterskiego błogosławieństwa.
W marcu 1951 roku, stan zdrowia Pawła Nagai był alarmujący. Profesor zdawał sobie sprawę z sytuacji, sam bowiem pobierał sobie krew i badał w niej zawartość białych ciałek. Nie tracił
jednak humoru, co uspokajało odwiedzających go. W kwietniu
napisał ostatnią książkę. Kilka dni później nastąpił krwotok i atak
apopleksji. Przyjął komunię Świętą, poprosił o środek znieczulający i nie protestował, gdy zabierano go do szpitala. Tracił ciągle
przytomność. W momencie odzyskania świadomości modlił się
głośno: Jezusie. Maryjo, Józefie... w Wasze ręce polecam duszę moją. Syn podał mu mały krucyfiks. Konający zdołał jeszcze poprosić o modlitwę i odszedł. Na jego twarzy pojawił się spokój i lekki uśmiech.
Lekarz dyżurny wpisał do aktu zgonu przyczynę śmierci: ustanie akcji serca na skutek leukemii.

Z peDAGOGicZNeJ pÓŁKi
Józef Placha

Luigi Stefanini – pedagog na miarę
dzisiejszych czasów
uigi Stefanii dla polskiego czytelnika jest osobą mało znaną.
A nawet ośmielę się powiedzieć, że jest wręcz nieznaną.
Dlatego z wdzięcznością należy przyjąć publikację księdza Jana Niewęgłowskiego1, przybliżającą nam tego niezwykle interesującego myśliciela i pedagoga.
Stefanini to człowiek, którego poglądy dojrzewały w kraju
i w czasach niesprzyjających poglądom humanistycznego i personalistycznego spojrzenia na człowieka. Wiadomo – Włochy w latach trzydziestych ubiegłego stulecia: Mussolini i szerzący się faszyzm, wojna domowa, ścieranie się późniejszych opcji marksistowsko-komunistycznych z egzystencjalizmem ateistycznym
włącznie – wszystko to stanowi tło historyczno-ideowe, w którym
trzeba było jakoś się poruszać. Trzeba było być niezwykle silnym
i odważnym człowiekiem, aby sprzeciwić się tym tendencjom, głosząc jednocześnie naukę zgoła inną niż obowiązujące wówczas standardy myślenia. Uczynił to Stefanini.
Późno się ożenił. A kilkanaście zaledwie lat małżeństwa, a także inne kłopoty rodzinne, dopełniły kielicha goryczy. Sam zresztą też żył niedługo – zaledwie 65 lat. Mimo to stworzył tyle dzieł,
że mógłby swoim dorobkiem naukowym obdzielić niejednego
twórcę z zakresu nie tylko pedagogiki, ale także filozofii i teologii.

L

1

J. Niewęgłowski, Religia i wychowanie w myśli Luigiego Stafaniniego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
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Przez swój szeroki obszar zainteresowań Stefanini wpisuje się
w horyzont współczesnych poszukiwań, nacechowanych właściwie rozumianą interdyscyplinarnością w procesie wychowania
człowieka; zwłaszcza w przypadku rozpatrywania tego procesu
w kontekście założeń pedagogiki chrześcijańskiej.
Jest zwolennikiem właściwie rozumianej demokracji, co do
której funkcjonuje ogólnie przyjęta opinia, że nie jest to najlepszy z systemów, ale też nie ma od niego lepszego. W rezultacie ks.
Jan Niewęgłowski wskazuje na opinię Stefaniniego, w której owa
demokracja „zawiera w sobie możliwość zbliżenia dwóch pojęć:
«rząd» i «lud» do tego stopnia, by były zbieżnymi na rzecz samorządu, do jakiego jest zdolna każda osoba ludzka. System demokratyczny może sprzyjać, przez zatwierdzenie, harmonijnemu rozwojowi interesów pojedynczej osoby z dobrem wspólnym”2. Jest
to stanowisko zdecydowanie dystansujące się od wszelkiego rodzaju dyktatury czy form totalitarnego nacisku.
W pedagogice inspirowanej chrześcijaństwem ks. Jan Niewęgłowski przypomina podstawowe pryncypia Stefaniniego, które
mogą stanowić swoistego rodzaju credo pedagogiczne, aktualne
także dzisiaj. Mianowicie:
„a) prymat dzieciństwa: metanoia pedagogiczno-chrześcijańska proponuje dziecko, jako ideał i «pierwsze w Królestwie Bożym»;
b) dziecięctwo Boże, które jest inwestyturą nieskończonej godności dla każdego człowieka: wychowanie rodzi się z miłości do
człowieka, dlatego nie wyklucza nikogo, co więcej, uprzywilejowuje ostatnich i opóźnionych;
c) szkolne powodzenie nie może być oceniane jedyną miarą.
Chrześcijaństwo daje fundamenty, w głębi sumienia i zróżnicowaniu predyspozycji, w różnorodności zasług i zalet jednostek;
d) Boże ojcostwo: czyni dzieci wyjątkowymi, podkreśla ich głębię i nadaje wartość każdej duszy;
2

Tamże, s. 89.
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e) Bóg żyjący w duchu i prawdzie podkreśla «prymat tego, co
duchowe»: odpowiedzialność moralna w tym temacie przekłada
się na odpowiedzialność wychowawczą;
f) człowiek, jako jedność ciała i ducha: nie można zaniedbywać czy gardzić ciałem: «Glorificate et portate Deum in corpore
vestrum»;
g) Boże ojcostwo, które ustanawia uspołecznienie, jako ludzkie braterstwo: połączenie społeczne przechodzi przez Boga i ludzi; nie można wychować do współżycia ludzkiego opierając się
równowadze interesów albo na równowadze lęków;
h) wychowawcza wartość chrześcijańskiej transcendencji:
w porządku ziemskim decyduje się los osoby w wieczności; historia jest zaangażowana w eschatologię; absolutność skończoności
niszczy to, co ludzkie; skończoność odniesiona do absolutu nieskończenie wzmacnia to, co ludzkie;
i) chrześcijańskie wykonywanie pedagogiki konkretu: konkretność pedagogiki ewangelicznej jest oczywista w obrazach i przypowieściach Jezusa; konkretem Boskiej pedagogii jest Mistrz, dydaktyką przykładów są święci;
j) związek inteligencji, woli i miłości w wychowaniu chrześcijańskim, czynne praktykowanie rozumu; mądrościowa wartość
wiedzy, «homo sapiens»;
k) synteza wychowawcza inspiracji i instytucji: równowaga
między duchem a literą; niewystarczalność wychowawcza religii
w przypadku powierzenia pamięciowemu powtarzaniu albo mechanicznej praktyce; miłość wypełnia prawodawstwo, a prawo
prowadzi do wolności;
l) wychowanie do dydaktyki: w szkole konieczna jest dobra
metodologia;
ł) chrześcijański realizm: jest przeciw rozpaczy; nie odrywać
grzechu pierworodnego od Odkupienia, a natury upadłej od natury odkupionej; chrześcijański ascetyzm jest konstruktywny i jest
źródłem ufności i radości;
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m) relacja religijna: ani człowiek zawładnięty przez Boga, ani
człowiek opuszczony przez Boga, ani wystarczalność ludzka, ani
Boży despotyzm; Bóg i człowiek działają dla wszystkiego;
n) „synergia” relacji dydaktycznej: działanie między nauczycielem a uczniem; pierwszy z nich nie wyklucza ani nie dławi drugiego i odwrotnie;
o) porządek łaski: w porządku nadprzyrodzonym wychowanie jest „nawróceniem” (metanoia);
p) porządek przyrodzony wychowania: w porządku fizycznym
oznacza rozwój, w porządku duchowym kryzys; przenikanie
dwóch pojęć nie prowadzi do ich pomieszania; wychowanie pojmowane po chrześcijańsku prowadzi do wzbogacenia i wzmocnienia istoty przez praktykowanie wolności;
r) znaczenie minimalnych ilości: przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie; tajemnicze i nieznane siły szkoły mogą decydować o przyszłości”3.
Trudno prezentować wszystkie niezwykle interesujące myśli
L. Stefaniniego, dlatego zwrócimy jeszcze uwagę tylko na niektóre z nich, jasno wyeksponowane w książce ks. J. Niewęgłowskiego.
Szczególnie ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na znaczenie
religii w wychowaniu; przy czym najważniejszą w tym zakresie
wydaje się być sprawa relacji osobowych między wychowankiem
a wychowawcą oraz samym Bogiem. Nawiązanie autentycznych
relacji osobowych jest optymalnym kluczem do odnalezienia także samego siebie. Również odrzucenie więzi osobowej z Bogiem
jest w gruncie rzeczy odwróceniem się od samego siebie.
W związku z tym – w nawiązaniu do myśli L. Stefaniniego – ks.
J. Niewęgłowski pisze: „Autor wiele miejsca poświęca relacji Bóg-człowiek i jej znaczeniu. Relacja, jaka zachodzi między osobą a Innym, wcale nie jest relacją zewnętrzną, powierzchowną, ale głę3

Por. Stefanini, Personalisto educativo, s. 31–37. Za: J. Niewęgłowski, dz. cyt.,
s. 93–95.
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boką i ścisłą. Więź, jaka łączy Boga z osobą, to stworzenie, czy wyraźniej, opatrzność, która wyraża w ten sposób ciągłą Bożą obecność w stworzeniu. Osoba obdarzona wolnością może odrzucić
tę rzeczywistość i może pozostać immanentna dla samej siebie,
wykluczając Boga ze sfery swego działania. Ale taki krok byłby niczym zanegowanie samego człowieka”4.
Punktem odniesienia w budowaniu właściwych relacji osobowych może być dla człowieka wierzącego prawda o Trójcy Świętej. L. Stefanini stwierdza, że w „świetle tajemnicy Trójcy Świętej jawi się tożsamość bycia, rozumienia i działania w ludzkiej duszy. Pojęcie osobowości Bożej pozwala zrozumieć wartość
ludzkiej osobowości”5.
Mówiąc o budowaniu relacji osobowych między wychowankiem a wychowawcą, jak również między człowiekiem a Bogiem,
nie sposób nie zauważyć pewnej analogii, jaka zachodzi między
założeniami L. Stefaniniego a koncepcją pedagogiki personalno-egzystencjalnej księdza Janusza Tarnowskiego6. Chodzi głównie
o podkreślenie szczególnej roli dialogu w procesie rozwoju człowieka – również w zakresie wychowania religijnego. Uniwersalny charakter tej kategorii pedagogicznej L. Stefanini zaznacza następującymi słowami: „ Dialog jest zawsze rozmową ze sobą
i z czymś innym od siebie: z rzeczami, z innymi ludźmi, z Bogiem.
Dialog jest uniwersalnym elementem łączącym istoty”7.
Podsumowując poglądy L. Stefaniniego na temat szkoły dialogu, ks. J. Niewęgłowski usiłuje wskazać na praktyczne aspekty
jego aplikacji w warunkach rzeczywistości szkolnej, proponując
odwoływanie się do tej uniwersalnej metody przekazu, która mo4

J. Niewęgłowski, dz. cyt., s. 164.
L. Stefanini, Il problema morale ed educazione morale, s. 279. Za: J. Niewęgłowski, dz. cyt., s. 178.
6
J. Tarnowski, Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa
1982.
7
L. Stefanini, Personalismo educativo, s. 88. Za: J. Niewęgłowski, dz. cyt., s. 149.
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że być źródłem „pogody ducha, współpracy, relacji interpersonalnych. Taki dialogiczny charakter rozciąga się również na dydaktykę, która powinna wyeliminować sztuczny podział między wytłumaczeniem, odpytywaniem i oceną. Raczej powinna położyć
akcent na zainteresowaniu, braku uwagi, na problemach i trudnościach uczniów; powinna poszukiwać lojalnego klimatu,
sprzyjać samodzielnej pracy; stopniować trudności”8. Wspieranie wychowanka na drodze osobowego rozwoju powinno być
wspólnym wysiłkiem. „W tym poszukiwaniu i walce – pisze J. Niewęgłowski – szczególną rolę może odegrać nauczyciel przez praktykowanie dialogu. Mówi on zawsze głosem swoich uczniów, zadaje pytania wzrokiem, widzi ich w niepewności, braku uwagi,
wątpliwościach i zdobywaniu nowego; kroczy razem z nimi, nie
traktuje ich według swoich osobistych schematów, nie idzie do
przodu, kiedy nie jest pewien, czy wszyscy za nim idą. Tak rozumiana rola nauczyciela za pośrednictwem dialogu pokonuje trudności ucznia i niewątpliwie gwarantuje jego ciągłe ludzkie wzrastanie”9.
Jak wielkie wymagania stawia L. Stefanini pedagogom, wyrażają to najlepiej słowa, w których określa się zawód nauczyciela,
jako swoistego rodzaju misję, „która odróżnia się od wszelkiego
zawodu, także w porządku intelektualnym, ponieważ jest nastawiona na osobę, jako taką do tego stopnia, że zasługuje na określenie «apostolatem» i «kapłaństwem»”10.
Z pewnością należałoby raczej unikać w tym przypadku terminu: poświęcenie – często zresztą nadużywanego przy różnego
rodzaju okazjach – ale termin: powołanie pedagogiczne wydaje się
być jak najbardziej na miejscu.
W związku z powyższym istotnej wagi nabierają te treści związane z wychowaniem, które dotykają rozwoju religijnego wycho8

J. Niewęgłowski, dz. cyt., s. 149.
Tamże, s. 150.
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wanków, gdzie jawi się potrzeba szczególnego zaangażowania i powołania, aby sprostać pedagogicznym wymaganiom.
W takim przypadku wcześniej wspomniana dialogowość i relacje osobowe – jako konieczne do optymalnego kształtowania
stosunku wychowawczego – domagają się daleko idącego radykalizmu w zakresie doboru odpowiedniej kadry pedagogicznej.
Do tego stopnia, że na przykład nauczyciel niewierzący – jak to
konkluduje J. Niewęgłowski, streszczając myśl L. Stefaniniego –
wywołuje odwrotny dla wychowania skutek. Stefanini w pełni zgadza się z programami rządowymi, które zalecają usunięcie nauczyciela niewierzącego i podaje bardzo negatywną ocenę nauczyciela, który udaje wiarę, co do której nie jest przekonany, zagrażając w ten sposób powadze nauczania, które aby było znaczące,
musi być prowadzone w duchu prawdy i miłości. W swojej ocenie Autor – myśląc o L. Stefaninim (przyp. J. P.) – idzie jeszcze dalej i określa lekcje niewierzącego, jako antyprawne, antypedagogiczne, niemoralne i nieludzkie. Jawi się zatem nie tylko jako stróż
programów rządowych, ale jako myśliciel i wychowawca przekonany o ważności religii w szkole”11.
Co więcej, ów radykalizm i ewangeliczna konsekwencja domagają się również podobnej postawy wobec tzw. „szkoły neutralnej”, „ponieważ – jak to uzasadnia J. Niewęgłowski, powołując się
na stanowisko L. Stefaniniego – wychowanie bez religii nie spełnia swojego celu. Szkoła „neutralna” zamienia się w szkołę fatalnie wyznaniową, która stawia na poziomie religii świeckość i buntuje się. Szkoła bez aspektu religijnego staje się piramidą pozbawioną szczytu. Dlatego państwo „świeckie”, które w imię
poszanowania wolności obywateli utrzymuje szkołę wolną od
wszelkich wpływów religijnych, w klimacie obojętności czy agnostycyzmu, jest przyczyną najpoważniejszego naruszenia wolności”12.
11
12

Tamże, s. 176.
Tamże.
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Ksiądz Jan Niewęgłowski w swoim studium nad myślą pedagogiczną L. Stefaniniego, wskazuje zatem na religię, jako uniwersalną wartość, która odgrywa istotną rolę w procesie dojrzewania
i wychowania człowieka. W personalistycznym ujęciu tego problemu powyższe racje zasługują więc na najwyższą uwagę. Osobnym zagadnieniem byłoby rozwinięcie szerszej strategii wychowania religijnego, które wciąż potrzebuje wsparcia, aby wysoka
ranga oczekiwań i najwyższa jakość wychowania w tym zakresie
nie była kojarzona jedynie z – potrzebnymi skądinąd – praktykami i wiedzą katechetyczną, ale by zmierzała do potrzeby osobistego spotkania z Bogiem, jako zasadniczego celu dojrzałej religijności.
Bogaty dorobek pedagogiczny L. Stefaniniego – za przyczyną opracowania księdza Jana Niewęgłowskiego – z pewnością
przybliżył nas do tego celu.

iNNe WYDArZeNiA
31.03. odbyła się uroczystość otwarcia pięknie wyposażonego Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, stanowiącego
oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
W uroczystości wzięli udział: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, prezydent Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodniczący
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Władysław Bartoszewski, sekretarz Rady – Andrzej Kunert,
Prymas Senior – ks. Józef Kardynał Glemp oraz przedstawiciele Samorządu Terytorialnego, w tym starosta –
Jan Żychliński, wójtowie gmin ościennych i dyrektor
Kampinoskiego Parku Narodowego – Jerzy Misiak. Zakład w Laskach reprezentowali: prezes Zarządu TOnO
– Władysław Gołąb i dyrektor administracyjny – Adam
Kubicki.
Prezydent Bronisław Komorowski, między innymi, powiedział: „Palmiry to w jakiejś mierze odpowiednik Katynia, to warszawski Katyń (...). Zbrodnie w obu miejscach wydarzyły się w tym samym czasie i dotyczyły
dokładnie tych samych obszarów życia polskiego, tych
samych grup społecznych. Miały na celu wyniszczenie
polskiej inteligencji, odebranie narodowi polskiemu tej
warstwy przywódców w każdym obszarze.”
Palmiry znajdują się na wschodnim krańcu Puszczy
Kampinoskiej, 23 km na zachód od Warszawy. Od
grudnia 1939 do lipca 1941 roku gestapo dokonało licznych potajemnych egzekucji polskiej elity społecznej.
Największej zbrodni dopuszczono się w dniach 20 i 21
czerwca 1941 roku, kiedy rozstrzelano 358 osób. W Palmirach zostali zamordowani, między innymi: marsza-
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łek Sejmu – Maciej Rataj, działacz PPS – Mieczysław
Niedziałkowski, profesorowie UW – Stefan Kopeć i Kazimierz Zakrzewski, literat – Witold Hulewicz i olimpijczyk – Janusz Kusociński. Bezpośrednio po wojnie
ekshumowano przeszło 1700 ciał. Z inicjatywy Kampinoskiego Parku Narodowego corocznie w dniu 14
września odbywają się uroczystości upamiętniające zamordowanych.
11–13.04 w Laskach odbyły się rekolekcje wielkopostne dla pracowników świeckich Dzieła Lasek. Rekolekcje głosił ks.
Jacek Ponikowski prowadzący Dom dla Niewidomych
Mężczyzn w Niepołomicach. Rekolekcjonista w swoich naukach dał nam swoisty rachunek sumienia
w świetle testamentu Matki elżbiety Róży Czackiej. Było to kapitalne przeniesienie myśli Matki na codzienne działanie i świadectwo przynależności do Dzieła.
Podczas ostatniej nauki zwrócił uwagę na miejsce
Anioła Stróża w życiu każdego człowieka. Dziś,
w epoce „kanonizacji” rozumu, zapominamy o tym
niezastąpionym przewodniku prowadzącym nas drogą życia zgodnego z nauką Chrystusa. Rekolekcje cieszyły się ogromnym uznaniem ze strony rekolektantów.
22.04 tradycyjną wizytę w Laskach złożył Jego eminencja ks.
Kazimierz Kardynał Nycz – Metropolita Warszawski.
Po krótkiej modlitwie w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej ks. Kardynał spotkał się z całą
wspólnotą Laskowską w Domu św. Franciszka, a następnie z chorymi w Domu św. Rafała i w Szpitaliku.
Odwiedził również chorego ks. Andrzeja Santorskiego i panią Teresę Zaleską.
W swoim przemówieniu do wspólnoty Laskowskiej ks.
Kardynał zwrócił uwagę na rolę Lasek w kształtowaniu
myśli chrześcijańskiej w Polsce, na rolę Matki elżbie-
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ty Czackiej oraz budowanie jedności. Polska jest rozdarta i trzeba modlić się o tę jedność płynącą z nauki
Kościoła. Myślę, że wiara ks. Kardynała w naszą misję
to ogromne zobowiązanie, które spada na każdego
z nas – zarówno na siostry, pracowników świeckich, jak
i niewidomych. Każdy niewidomy wychowanek opuszczający Laski winien być przygotowany do życia zawodowego i społecznego oraz odporny na zło, które kusi każdego z nas.
25.04 w Szpitaliku zakładowym w Laskach zmarła śp. Teresa z Isakowiczów Zaleska, bliźniacza siostra s. Miriam,
Franciszkanki Służebnicy Krzyża. W nekrologu sporządzonym przez syna – księdza Tadeusza Zaleskiego, czytamy:
„«Ja jestem Zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we
Mnie, choćby i umarł, żyć będzie».
Po długiej i ciężkiej chorobie 25 kwietnia 2011 roku,
w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego odeszła do Chrystusa nasza ukochana Matka i Siostra śp.
Teresa z Issakowiczów Zaleska, nauczycielka języka polskiego i wolontariuszka dzieł charytatywnych. Żyła 79
lat. Msza św. w intencji Zmarłej odprawiona zostanie
w piątek 6 maja o godz. 12.20 w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie»”.
Ze Zmarłą zaprzyjaźniony był ks. kardynał Franciszek
Macharski, który odwiedził Ją 6 kwietnia. Przed
śmiercią odwiedził Ją również ks. kardynał Kazimierz
Nycz podczas wizyty w Laskach w dniu 22 kwietnia.
27.04 z Lasek na beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II wyjechał autokar, w którym znalazła się wspólnota reprezentująca Dzieło po jednej trzeciej: siostry z matką Anną Marią, pracownicy świeccy i niewidomi.
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Następnego dnia do Rzymu wyjechała grupa naszej
młodzieży w ramach pielgrzymki organizowanej przez
Klub Inteligencji Katolickiej. W ten sposób Laski będą dobrze reprezentowane na tej niezwykłej uroczystości. Przypomnijmy, że Jan Paweł II wielokrotnie
przyjmował grupy naszej młodzieży z Lasek.
29.04 w Domu Rekolekcyjnym w Laskach zmarł ks. infułat
Andrzej Wojciech Santorski, wybitny teolog, profesor
Seminarium Archidiecezji Warszawskiej. Godność infułata uzyskał przed trzema laty. Nadaje ją Papież specjalnym breve, przyznając tytuł protonotariusza.
Ksiądz Santorski w latach 1965–1984 był drugim z kolei
proboszczem w parafii Izabelin. Przypomnijmy, że tę
parafię organizował ks. Aleksander Fedorowicz, pierwszy proboszcz, z pomocą Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
30.04 w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia na Placu Józefa
Piłsudskiego w Warszawie odbyło się wieczorne czuwanie zorganizowane przez stypendystów Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II. Stypendyści chcieli w ten sposób nawiązać do homilii Jana Pawła II wygłoszonej 17 sierpnia 2002 roku podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, kiedy Papież – Polak
nawoływał, by „przekazywać światu ogień Miłosierdzia”. Symboliczny wymiar tego ognia zamknięty w specjalnych lampionach przyozdobionych wizerunkami
Jezusa Miłosiernego, świętej siostry Faustyny oraz Papieża – Wielkiego Polaka został przekazany przez stypendystów Fundacji do różnych instytucji oraz kościołów. Analogiczne czuwania zorganizowano również
w innych miastach.
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Inne wydarzenia

W Warszawie lampiony przekazano dziewiętnastu placówkom, w tym: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentowi Warszawy, Nuncjaturze, organizacji charytatywnej „Caritas”, Polskiemu Radiu, Telewizji oraz Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi –
Zakład dla Niewidomych w Laskach. Z ramienia Towarzystwa lampion odebrali: s. Julitta – przełożona
klasztoru przy ul. Piwnej w Warszawie i Władysław Gołąb – prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Podczas uroczystości przekazania lampionów odmówiono nieszpory, wysłuchano fragmentów przemówień
Jana Pawła II i przemówienia prymasa Polski ks. abp.
Józefa Kowalczyka. Na zakończenie zebrani odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego. Całość poprowadził proboszcz archikatedry – ks. Bogdan Bartołd. Pięknie przygotowany śpiew nadał uroczystości charakter
głębokiego przeżycia modlitewnego i artystycznego.
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Aktualna lista ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2010 rok):
Akademia Pedagogiki Specjalnej, L. Amber (Australia), M. Bajorska,
M. Bawolska, ks. J. Bednarek, I. i A. Bełchowie, K. Białas, e. i L. Bieda,
e. Bielicka, Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,
I. i Z. Błażej, S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, A. Burakowski, Z. Chmaj, Z. Chmielewska, K. Chlebek, e. Chromińska, T. Chwałek-Górnik, H. Ciężkiewicz, Z. Cichowlas, K. Czajkowska, ks. M. Czajkowski, A. Czerpińska-Hołówka, o. S. Ćwierz, M. Dębska, B. Dobrowolski, ks. A. Drosdz, M. Dubiel, ks. M. Dwornicki, D. ebert, ks. H. eliasz,
A. i J. Fedorowicz, M. i e. Ferchmin, J. Gargula, M. Gawrońska,
K. i A. Glema, ks. F. Głód, ks. S. Gołębiewski, B. Grabowska, ks. J. Grella, Z. Gutkiewicz, J. Górna, Ch. Hakuba (Austria), D. Hanusek, K. Hellman, J. Hera-Asłanowicz, M. i W. Heydel, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski, M. Jaworek, J. Jędrusik, ks. bp J. Jezierski, H. Jurczenko, A. Kamińska, B. Kendziora-Drzyzga, J. Klekowska, ks. J. Knyć, W. Klonowska,
J. Kłosowska, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, M. Kotowska, H. Kowińska, R. Kozak, B. Kryska, Z. i K. Krzemkowskie,
T. i A. Krzywaccy, M. Kukułka, H. Kuszell, J. Kutrzeba, M. Kwiatkowska, W. Leśniak, W. Listkowska, B. Litwiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, J. Manek, ks. kard. F. Macharski, ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, G. Mataniak, M. Maternicka, B. Maurer (Austria), T. Mazowiecki, e. Medyńska, T. Mielęcki, S. Musiałowicz,
T. Musiałowicz, A. Nalewajko, W. Narkiewicz, A. Nawrat, ks. bp
A. Nossol, M. Niedzielska, ks. J. Niewęgłowski, G. Niziołek, R. Nowacka-Pyrlik, Z. Okrutniewicz, e. Olszewska, ks. J. Ornat, ks. G. Orzeszyna, Z. Pacześna, B. Paprocka, U. Pawlicka, P. Pieniężny, L. Piszczek,
B. Pochopień, ks. Z. Podlejski (Austria), U. Pokojska, ks. P. Polaczek,
A. Polak, ks. J. Popławski, A. Półtawski, M. Przewłocki, J. Putz, W. Rodowicz, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Rudziński, M. Ruszkowska, T. Sałata,
H. Samsonowicz, ks. A. Santorski, A. Sękowski, Z. Siejka, A. Skowron,
D. Skowron, ks. T. Skura, K. Smoleńska, J. Starck, J. Starostecki, ks. bp
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S. Stefanek, S. Stelmaszczyk, B. Strońska, A. Styczyńska, Suore Francescane Ancelle della Croce (Włochy), e. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, T. Szkuta-Pochopień, Z. Szymańska, P. Ściga, e. Ślipska, ks. T. Śliwowski, J. Śmiałowska, T. Stefański, Z. Tajer, J. Titkow,
A. Tkacz, ks. A. Tronina, e. Ulikowska-Janecka, e. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, e. Wężyk, e. Więckowska, B. i J. Wojnowscy,
M. Wrzosek, K. Wrońska, J. Zajnoczko, J. i A. Zakrzewscy, S. Zaniewska, J. Zięckowska, ks. J. Żołądek, ks. abp J. Życiński, Cz. Żyhoniuk,
K. Żyznowska, A. Żuławska-Umeda

Serdeczne Bóg zapłać
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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 30 zł (trzydziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
Redakcja

