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OD REDAKCJI
Józef Placha

Z Jezusem w święta i na każdy dzień
iektórzy twierdzą, że w betlejemskiej stajence, gdzie narodził
się Jezus, nie było żadnych zwierząt; że było to już opuszczone przez gospodarzy pomieszczenie, gdzie wprawdzie znajdowały
się jeszcze pewne gospodarskie akcesoria, ale nie były już używane przez nikogo. Tam właśnie schronili się Józef i Maryja, która urodziła swojego Syna.
Być może nadmiar wyobraźni ludzkiej sprawił, że pojawił się
tam również wół i osioł. A na zewnątrz baranki, owce oraz pasterze. Z całą pewnością pojawili się wszyscy, którzy zapragnęli oddać
hołd Jezusowi – Bogu wcielonemu w ludzką naturę w osobie Niemowlęcia złożonego w żłobie. Pojawili się także prości pasterze, jak
również niektórzy możni tego świata: trzej królowie – a może i więcej przedstawicieli ówczesnej sceny politycznej – chyląc czoła przed
Nowonarodzonym.
Przyglądając się pastuszkom w parafialnych szopkach bożonarodzeniowych, widzimy, że są oni pełni skupienia i milczenia –
wszak to tylko statyczne figury, mimo iż wiele z nich próbuje się ożywiać i nadawać im różne formy ruchu.
Można przypuszczać, że gdy rodził się Jezus, pasterze pilnujący na zmianę swoich owiec, niekoniecznie milczeli. Sądząc po naszych rodzimych góralach, skłonnych do głośnych śpiewów i dziarskiego tańca, być może i betlejemscy pasterze okazywali w podobny sposób swoją radość? Ten typ ludzi na ogół na całym świecie
i niezależnie od historycznych uwarunkowań, podobnie manifestuje swój wesoły nastrój. Zresztą w kolędach tak chętnie śpiewanych
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przez wszystkich, ten duch spontanicznej radości i uwielbienia dla
Nowonarodzonego jest też wyraźnie obecny.
To że Maryja „powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go
w pieluszki i położyła w żłobie” jednoznacznie wskazuje, że narodzenie naszego Zbawiciela miało miejsce w zwyczajnej stajni; choć
niektórzy twierdzą, że była to opuszczona grota. Tak nawet dzisiaj
nazywane jest to miejsce: Grota Narodzenia Jezusa.
* * *
To, co stało się już ponad 2000 lat temu w Betlejem, ożywa wciąż
na nowo w grudniowe święta na całym świecie.
Także w Laskach każdego roku na nowo przeżywamy ten historyczny fakt do tego stopnia, że można nawet zaryzykować stwierdzenie, że również tutaj i teraz rodzi się Jezus.
Nawet kościółek w Laskach, z jego franciszkańskim wnętrzem,
przypomina betlejemską stajenkę. Może tylko brakuje zwierząt, ale
już to zostało powiedziane, że chyba ich tam nie było.
Tak czy inaczej, najważniejsze, aby otworzyć nasze serce i stworzyć przestrzeń na zamieszkanie Pana Jezusa.
Aby było to godne miejsce na złożenie Małego Jezusa, trzeba je
odpowiednio przygotować. Przede wszystkim należy oczyścić je z jakichkolwiek wrogich myśli i uczuć oraz wymościć życzliwością
i przyjaźnią zarówno dla najbliższych, jak i tych, którzy być może
wyrządzili nam jakąś przykrość lub nawet zranili. A może należałoby też kogoś przeprosić? Być może świadomie lub bezwiednie również i my kogoś uraziliśmy? W ten sposób przygotujemy najlepsze
posłanie dla Jezusa, który do nas przychodzi.
Tego należałoby sobie życzyć zarówno na czas Świąt Bożego Narodzenia, jak również na cały nadchodzący rok 2013.
Niech Jezus zamieszka w nas i między nami na każdy dzień.
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Władysław Gołąb

Na Boże Narodzenie
Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje
(Franciszek Karpiński)
óg się rodzi” to jedna z najpiękniejszych kolęd polskich. Ileż
w niej filozoficznej głębi. Jakże poruszające są te antynomie
pierwszej zwrotki: „Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice
Nieskończony”.
Bóg ukazał się Mojżeszowi w ogniu gorejącego krzaka i nagle ten Ogień przybiera postać ludzkiego Dzieciątka i Ten, który
jest Nieskończony, nabiera ludzkiego ciała, aby wraz z nami cierpieć, jak Brat: „Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”.
Na widok małego Dzieciątka urodzonego w grocie stajennej
i położonego w zwierzęcym żłobie, porusza się każde serce. Dlatego wieczerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem, choinka, pasterka i cała oprawa świąt Bożego Narodzenia głęboko zapadają w nasze serca. Jakże smutno, że wspomnienia te wykreśla dziś z naszej
świadomości natarczywa reklama, smak dobrobytu, prezentów
i płytkich słów szablonowych życzeń. A tymczasem poeta woła:
„Cóż masz, niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście twoje,
wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje.”

„
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Tak, Bóg zszedł na ziemię, aby ją zrównać z niebem, aby miłość zagościła na stałe w ludzkich sercach.
Dzieląc się z Państwem opłatkiem wigilijnym, życzę, aby ta miłość zagościła w nas i przemieniała na codzienny chleb, którym
nakarmieni zostaną wszyscy głodni i spragnieni. Abyśmy potrafili z serca przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili lub uczynili
przykrość, abyśmy umieli podać rękę temu, kto nie potrafi pierwszy tego uczynić. Wtedy biały opłatek w naszych rękach przemieni się w Tego, który przyszedł na świat, aby nas zbawić.
Życzę Drogim Państwu wiele radosnych przeżyć związanych
ze świętami Bożego Narodzenia, życzę zdrowia i pokoju na cały
2013 rok. Życzę spotykania na codziennych ścieżkach ludzi dobrych, otwartych na drugiego człowieka i szczęśliwego omijania
tych, którzy chcą nas karmić nienawiścią. Jeszcze raz przypomnijmy sobie, że święta Bożego Narodzenia to czas kiedy ziemia zbliża się ku niebu.
Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Wszystkie nasze placówki zasłużyły na słowa podziękowania. Dziękuję Siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzyża, księżom, personelowi pedagogicznemu i wychowawczemu za wierną służbę i za trud pracy
w placówkach szkolnych i internatach. Dziękuję personelowi administracyjnemu, bez którego Dzieło nie mogłoby funkcjonować,
dziękuję pracownikom Szpitalika i ambulatorium, Działowi Tyflollogii, Działowi do Spraw Absolwentów, Działowi Wydawniczemu, Bibliotece i wszystkim innym. Dziękuję Działowi Darów,
który w okresie narastającego kryzysu, odgrywa szczególnie ważną rolę. Dziękuję placówkom: w Żułowie, w Gdańsku-Sobieszewie, w Rabce, w Niepołomicach i Warszawie. Wszystkie te placówki przeżywały trudne chwile związane z remontami i dostosowywaniem obiektów do pełnionej służby, sprawami organizacyjnymi
i materialnymi.
Cieszy mnie rozszerzenie nauki na młodzież policealną i dzieci z głębszymi upośledzeniami. Cieszy mnie działalność wczesnej
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interwencji niosącą skuteczną pomoc rodzinom, w których przychodzi na świat niewidome dziecko. Podnoszą nas na duchu rocznikowe zjazdy wychowanków, którzy mówią o tym, co im dały Laski. To ogromna radość, że to, co robimy, ma swój głęboki sens.
Z głębi serca dziękujemy wszystkim Przyjaciołom, którzy
wspierają nas modlitwą, ofiarami i dobrym słowem tworzącym
swoisty życzliwy klimat dla Dzieła. Gorąco dziękuję za jeden procent ofiarowany nam w ramach rocznych sprawozdań składanych
organom podatkowym.
Niech Nowonarodzony Pan szczodrze wszystkich nagrodzi za
to dobro, którym tak hojnie nas darzycie.
Laski, dnia 3 grudnia 2012 r.

MIEJSCA ŚWIĘTE
bp Piotr Libera

Tajemnica Nazaretu
wangelista Łukasz w jasny, wyrazisty sposób umieszcza wydarzenie Wcielenia w czasie i przestrzeni: „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja” (1, 26-27). Może dobrze,
że jesteśmy właśnie tu, w kościele św. Józefa, stojącym na miejscu, do którego Oblubieniec Najświętszej Dziewicy „wziął Ją do
siebie” i w którym w blasku cichego życia rodzinnego, pośród zwykłych, codziennych prac, modlitw i obowiązków Jezus wzrastał
i umacniał się „w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,41).
Tu Zbawiciel uświęcił ludzką codzienność, stąd wyruszył na publiczną działalność...
Módlmy się w tym miejscu cichego, pokornego i czystego życia Jezusa, Maryi i Jezusa, abyśmy umieli zawsze odkrywać wielkość naszej kapłańskiej służby w cichej, pokornej i czystej służbie we wszystkich „Nazaretach” naszej Mazowieckiej Ziemi.
Wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który nawiedził to
miasto 25 marca 2000 roku, „w tym »roku łaski od Pana« prośmy
Maryję, aby nas nauczyła drogi pokornego i radosnego posłuszeństwa Ewangelii w służbie naszym braciom i siostrom, bez czynienia wyjątków i bez uprzedzeń”.
Jego słowami także błagajmy za wszystkie rodziny naszej Diecezji, naszych parafii. Prośmy „Świętą Rodzinę, aby natchnęła
wszystkich chrześcijan do obrony rodziny przeciwko wielorakim
zagrożeniom, które godzą w jej naturę, trwałość i posłannictwo.
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Świętej Rodzinie powierzajmy wysiłki chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli podjęte dla obrony życia i poszanowania godności każdej istoty ludzkiej”.
Tu, w Nazarecie, gdzie Jezus wzrastał i gdzie rozpoczął swoją publiczną posługę, proszę także o wielką odnowę wiary naszej
młodzieży – „o głęboką odnowę wiary: nie jako ogólnej postawy
życiowej, lecz jako świadomego i odważnego wyznawania wiary:
»Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est«” (Jan Paweł II).

U PROGU NOWEGO ROKU
ks. Alfons J. Skowronek

Pięć przed dwunastą

łowo „pięć przed dwunastą” jest zwrotem, którym posługują
się ludzie na całym świecie. Powiedzenie to kryje w sobie treść
naglącego upomnienia, a nawet przestrogi. W każdym razie „pięć
przed dwunastą” jest podaniem czasu, jakiego nikt nie może zlekceważyć, przechodząc nad nim do porządku. Albowiem w zapowiedzi tej tai się niejedna ważka szansa i możliwość.
Nad drzwiami mojego pokoju wisi okrągły zegar, zawsze widoczny. Dzień po dniu wiernie wypełnia on swe zadanie: Zasilany baterią odmierza czas, dokładnie co do sekundy. Za tę nieprzerwaną posługę cenię go sobie. Mój zegar. Niekiedy jednak zawłada mną powiew pewnego żalu, gdy nań spoglądam. Jakże często
i chętnie już bym go zatrzymał w jego tykaniu. Jak pięknie byłoby, gdyby czasem móc go unieruchomić, kiedy miła wizyta przyjaciela zbliża się ku końcowi, a ja chciałbym jeszcze trwać w pro-
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mieniu jej cennej atmosfery. Jak często i chętnie cofnąłbym mój
ścienny czasomierz o bliżej nieokreślone minuty, ażeby bezmyślnie wypowiedziane słowo się odstało, aby spór lub nawet podjętą decyzję unieważnić z postanowieniem lepszego zachowania się
przy następnych odwiedzinach. Daremne żale, próżny trud. Mój
zegar pełni swą służbę niepowstrzymanie, czyli nieustępliwie przypomina mi o upływającym czasie.
Zapowiedź dokładnego czasu jest rzeczowa i uczciwa. I to mi
się podoba. Ma ona jednak w sobie coś bezlitosnego. Albowiem
zapowiedź czasu nieubłaganie mnie także upomina: czas leci! Czas
nie zwalnia biegu! Nie pozwala się zatrzymać lub na chwilę przystanąć lub nawet tylko o kilka minut się cofnąć. Dany moment –
jeszcze przed chwilą będący przyszłością – należy już do przeszłości, która jako taka więcej nie wróci. Mgnienie oka – przed chwilą jeszcze przyszłość – przeminęło błyskawicznie.
Czas. Ja mogę czas wyprzedzić, w najlepszym i dobrym znaczeniu zgodnie z jego upływem albo też mogę tkwić poza czasem,
który już mam za sobą. Z danego do mojej dyspozycji czasu mogę sensownie korzystać albo bezmyślnie go trwonić. Mogę podjąć wysiłek ku pełnieniu moich obowiązków zgodnie z biciem zegara albo też moje terminy odraczać i je zaprzepaszczać. Mogę też
niekiedy się spóźnić– oczywiście nie nazbyt często, a już nigdy
w niewłaściwym momencie. Ale wówczas przewagę nade mną
przejmuje niemiłosierny czas. Jeżeli zegar przysłowiowo wskazuje na godzinę „pięć przed dwunastą”, wtedy rzeczywiście jest najwyższy czas! Wówczas bliskie staje się niebezpieczeństwo spóźnienia się na odjeżdżający pociąg i wtedy niewielka już jest perspektywa na przezwyciężenie niekorzystnego rozwoju wypadków.
Jest „pięć przed dwunastą!” W tych pierwszych dniach roku 2013
często możemy wyslyszeć ową napominającą i grożąco-niepokojącą zapowiedź dokładnej godziny czasu. Stabilność waluty Euro a tym samym stabilność całych europejskich państw i ich systemu gospodarczego znalazły się w realnym niebezpieczeństwie.
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U PROGU NOWEGO ROKU

Dla ludzi dźwigających brzemię odpowiedzialności jest to więc
najwyższy czas do podejmowania właściwych kroków. Ale – co
jest owym właściwym krokiem? Czas ucieka…
„Pięć minut przed dwunastą”, podaje z zatroskaniem niemała liczba ludzi kompetentnych, także w Kościele naszego czasu.
Wskazują na zanikanie praktykowanej wiary i na załamywanie się
odziedziczonych struktur. Stajemy wobec pytania, co rzeczywiście robić i od czego się dystansować. A czas ucieka…
A tu konieczność bezzwłocznego zatelefonowania; pewna redakcja czeka na mój artykuł; nieprzyjemny list musi być napisany jeszcze dzisiaj i wrzucony do skrzynki; pewna decydująca rozmowa nie może być odłożona i przyprawia mnie o bóle żołądka;
konieczna wizyta u dentysty musi być zaplanowana; jest sobota
i na papierze nie ma jeszcze ani jednego słowa mojego jutrzejszego kazania… Sytuacje wyliczać można bez końca. Kto z nas nie
zna uczucia, że czas mu umyka. Jakże często jest już „pięć przed
dwunastą”!?
Utarte to porzekadło ma swe stabilne miejsce w życiu. Przeczuwam i mogę sobie dobrze to wyobrazić, że ogarnia mnie strach
ludzi przed ciemnością i niebezpieczeństwem nocy. Czy upominające hasło „pięć przed dwunastą” nie było kiedyś natrętnym wołaniem ulicznej nocnej straży, która przechodniom przypominała o zejściu z ulicy i o spędzeniu nocy w zaciszu domowym? Przy
wybiciu w nocy godziny dwunastej, czyli o północy, zaczynała się
– według dawnych wierzeń – „godzina duchów”. O tej właśnie porze zyskiwały przewagę siły mroczne i niebezpieczne i zaczynały swój śmiertelny taniec. Szczęśliwy człowiek, który o właściwej
porze przed północą znalazł się w osłonie domowych pieleszy.
A jeszcze i dzisiaj, kiedy naciskiem guzika lampy czynimy z nocy dzień, każdemu z nas znane jest trwożliwe uczucie, że późną
nocą stoi osamotniony na pustej ulicy.
Doskwierające to uczucie znane jest także w Biblii. Owo upiorne powiedzenie „pięć przed dwunastą” – mimo iż Pismo Święte
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artykułuje to inaczej. Świat Biblii dobrze jest obeznany z sytuacją,
gdzie rzeczą arcyważną jest załatwienie poważnej sprawy jeszcze
dzisiaj, za dnia, nim nad nami zapadnie czarna noc. „Niech nad
waszym gniewem nie zachodzi słońce!” (Ef 4, 26) – z takim zawołaniem zwraca się do swych słuchaczy i wbija im je do głów autor Listu do Efezjan. Najlepszą porą do pojednania jest dzień dzisiejszy – żadne jutro, żadne później. Taką postawę przyswoić powinniśmy sobie już z samej miłości do siebie samych, aby przez
oszustwo grzechu móc spędzić noc w śnie spokojnym i przywracającym siłę. Dzisiaj, aby nikt z nas nie zaskorupił się w oszukańczym grzechu. „Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki
trwa to, co dziś się zwie, ażeby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu” (Hbr 3, 13) – tymi zdecydowanymi słowy autor Listu do Hebrajczyków pragnie uwagę swych odbiorców skierować na jedno, że: rzeczą życiowo nieodzowną jest
pielęgnowanie chrześcijańskiej wspólnoty w głębokiej i trwałej ufności pokładanej w Bogu. Tylko na tej drodze możemy się sprawdzać pod ciśnieniem zagrożenia i niebezpieczeństwa. Ważną rzeczą jest wzajemne umacnianie się w wierze i nadziei, gdy wskazówki zegara zbliżają się do piątej minuty przed dwunastą, kiedy
to znajdujemy się w orbicie uchwytnego niebezpieczeństwa. I –
jak by nie było – postawa taka służy bardziej naszemu życiu niż
wyniosłe trwożliwe i bezsilne zadufanie w samym sobie w starciu z oczywistym niebezpieczeństwem.
Zwrot „jeszcze DZISIAJ” rzuca sporo światła na bezkompromisowe hasło „pięć przed dwunastą”! Dzisiaj jeszcze, nawet na pięć
minut przed schyłkiem dnia, mam przed sobą sposobność i może jedyną już szansę do zmian w moim życiu oraz w mych postawach i nawykach. Przynajmniej do wykonania tu i dzisiaj pierwszych kroków, abym się bardziej ożywił, zaakcentował mocniej
moją dalekowzroczność, wspaniałomyślność i większą swobodę
w mych działaniach. Jeszcze dzisiaj mogę wejść na drogę odkładanego na później pojednania. Jeszcze dziś istnieje możliwość za-
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wieszenia broni i wygospodarowania ciszy w kontrowersyjnym
sporze, uspokojenia zwichrzonych myśli. Dziś jeszcze mogę krzesać w sobie uczucia wdzięczności za dar owego jednorazowego
dnia i na serio przemyśleć, jak w tym splocie problemów sam się
zachowałem. Dzisiaj o godzinie pięć przed dwunastą rzucę okiem
na mój zegar i wsłucham się w jego rytmiczne tykanie, śląc przy
tym Bogu uśmiech, jaki od dawna jestem Mu winien: za Jego cierpliwą w stosunku do mnie wyrozumiałość. I za wciąż nowe możliwości, które ubogacają moje życie, nawet na krótko przed dwunastą.
Zwięzłą tę refleksję niech zamknie słowo z literackiej spuścizny Selmy Lagerlöf – wielkiej pisarki szwedzkiej: Nie należy trwożliwie pytać: Co jeszcze na mnie spadnie? – lecz mówić: Z napięciem
oczekuję, jakie to jeszcze plany ma Bóg w stosunku do mnie.

85-LECIE URODZIN
BIKUPA BRONISŁAWA DEMBOWSKIEGO

Ten rok dla księdza biskupa Bronisława Dembowskiego jest
szczególny. Najpierw w kwietniu 25. rocznica przyjęcia sakry biskupiej. Natomiast 2. października br. 85. rocznica urodzin. Z tej
okazji tego dnia o godz. 17.30 w Laskach została odprawiona
Msza święta koncelebrowana przez dostojnego Jubilata wraz
z rektorem kościoła św. Marcina w Warszawie: ks. Andrzejem
Gałką i rektorem Kościoła Matki Boskiej Anielskiej w Laskach:
ks. Sławomirem Szczepaniakiem.
Oprócz życzeń złożonych przez prezesa naszego Towarzystwa:
Władysława Gołąba oraz Przełożonej Generalnej Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża: Matki Anny Marii Sikorskiej, zostały też odczytane listy z okolicznościowymi gratulacjami. Życzenia od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odczytał Tadeusz Mazowiecki, natomiast od Kardynała Kazimierza Nycza
– ksiądz Andrzej Gałka. List gratulacyjny przesłali również
przedstawiciele warszawskiego Oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej.
Wszystkie trzy teksty prezentujemy poniżej, załączając
również tekst Modlitwy Powszechnej odmawianej podczas wspomnianej, jubileuszowej Mszy świętej.
Po Mszy świętej Goście spotkali się na wspólnym posiłku
w Domu Rekolekcyjnym.
Redakcja „Lasek” także włącza się w łańcuch życzeń urodzinowych, prosząc Boga o zdrowie i obfitość Jego Łask na dalsze
lata posługi biskupiej dla Drogiego nam Jubilata.
Redakcja
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Premier Tadeusz Mazowiecki wręcza Jubilatowi List gratulacyjny
od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Szanowny i Czcigodny Księże Biskupie!
okazji 85 urodzin składam Księdzu Biskupowi serdeczne życzenia – oby dar odnowy w Duchu Świętym, tak dla Księdza
ważny, towarzyszył Mu każdego dnia. Życzę, by Ksiądz Biskup
wciąż czerpał radość ze swojej duszpasterskiej drogi, by niezmiennie dzielił się z nami otwartym sercem, pobożną radą i jak od dziesięcioleci – uczył nas dzielności.
W niezwykły sposób powiązał Ksiądz Biskup w swojej posłudze głęboki patriotyzm ze Społeczną Nauką Kościoła i silnym charakterem – pozostając bliskim i czułym na słabość i cierpienie
człowieka.
Kieruję do Księdza Biskupa najlepsze myśli w podziękowaniu
za wszystko, czego Ksiądz nauczył moje pokolenie i pozostawił
kolejnym. Za sztukę ekumenicznej przyjaźni, za postrzeganie Kościoła jako przestrzeni wolności. Za Księdza odważne decyzje i za
poczucie humoru – w kazaniach i w relacjach bezpośrednich. Za
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paczki przesłane internowanym przez Prymasowski Komitet Pomocy, i za te, które docierały do naszych żon i dzieci. Za krzepiące rozmowy z działaczami opozycji, zwłaszcza tymi, których ogarniał niepokój.
Otworzył Ksiądz Biskup drzwi kościoła Świętego Marcina każdemu, kto walczył o godność Polaków, wolność słowa i Polski, ofiarując przestrzeń współdziałania dla Komitetu Obrony Robotników
i Klubu Inteligencji Katolickiej. Warszawa pamięta, o Księdza odważnej decyzji zezwalającej na podjęcie u Świętego Marcina głodówki na znak solidarności z więzionymi po wydarzeniach roku
1976. W niezwykłej etycznej trosce Ksiądz Biskup jednoczył środowiska opozycyjne, mimo ataków na kościół przy Piwnej. Jako
ksiądz, filozof i obywatel niezależnego społeczeństwa zabiegał
Ksiądz Biskup o prawdę. Modląc się za Stanisława Pyjasa, gdy próbowano fałszować przyczyny jego śmierci, pomagał Ksiądz
trwać po stronie prawdy dezorientowanym przez propagandę.
Pragnę też wspomnieć zaangażowanie Księdza Biskupa
w dialog i pojednanie narodów i wyrazić wielkie uznanie dla modlitwy za Bohaterów Getta, którą podejmował Ksiądz w trudnych
dla Kościoła latach, wspólnie z Markiem Edelmanem. Długa jest
lista dokonań i tytułów Księdza Biskupa, znany fakt uczestniczenia w seminariach profesora Tatarkiewicza i żeglarskie pasje. Inna byłaby Polska dziś bez Okrągłego Stołu, przy którym i Ksiądz
Biskup zasiadał. Wychował Ksiądz wspaniałe pokolenie.
Nie zapomnę mroźnego dnia w Jaworzu, 5 stycznia 1982 roku, gdy zobaczyliśmy Księdza Biskupa docierającego do nas internowanych z kapłańską posługą. Trudno uwierzyć, że po trzydziestu latach, odkąd żegnaliśmy Księdza na schodach, kolędując, będę jako Prezydent wolnej Polski kierował do Księdza
Biskupa list zapewniający Go o naszej serdecznej wdzięczności za
to, że Ksiądz Biskup zawsze „szedł za tą prawdą, którą głosił”.
Łączę wyrazy wielkiego i szczerego szacunku i wdzięczności.
Bronisław Komorowski
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Modlitwa Powszechna
– W intencji papieża Benedykta XVI, kapłanów i biskupów –
a szczególnie obecnego wśród nas Biskupa Bronisława Dembowskiego, obchodzącego dzisiaj swój piękny jubileusz 85-lecia urodzin – aby swoim przykładem życia Ewangelią, przygotowywali
nas duchowo do rozpoczynającego się za kilka dni Roku Wiary…
Ciebie prosimy…
– Módlmy się, aby środowisko Lasek – zarówno dla tych, którzy tutaj pracują, jak i dla tych, którzy przyjeżdżają do nas z zewnątrz – było okazją do zetknięcia się z Kościołem na wskroś
otwartym na wszystkich, którzy uczciwie poszukują Prawdy…
Ciebie prosimy…
– Dziękujemy Ci Boże za zbawienne „koło ratunkowe” w postaci Twojego nieograniczonego Miłosierdzia; jednocześnie prosimy, abyś wciąż umacniał nas, zmagających się z różnymi słabościami, w nieustającym dążeniu do świętości… Ciebie prosimy…
– W dniu Jubileuszu Biskupa Bronisława, niejako przedłużając myśl zawartą w Jego biskupim logo: „Veritas et Caritas”, módlmy się, aby te jakże ważne wartości, stały się również bliskie naszemu środowisku… Ciebie prosimy…
– Matka Czacka swego czasu napisała: „…wszyscy mają dobrą wolę, by dobrze służyć Bogu, dlatego nie powinniśmy lękać
się prawdy”. Prośmy więc za Nią o otwartość na Prawdę – tak jak
pokazał nam to Jezus w przeczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii – stawiając za przykład, otwartość i prostotę małego dziecka… Ciebie prosimy…
– „Miłość, która przede wszystkim ma na celu dobro dusz
wszystkich i dobro każdej duszy z osobna”. Powtarzając tę myśl
za Matką Czacką, prosimy Cię Boże, aby ta myśl nieustannie towarzyszyła nam na co dzień… Ciebie prosimy…
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– Jednocześnie spraw, aby Prawdy szukać i żyć nią zawsze
i wszędzie, ale nigdy i nigdzie, w oderwaniu od Miłości… Ciebie
prosimy…
– Za naszych bliskich Zmarłych: a zwłaszcza śp. Piotra i Franciszkę Choraś, oraz Zmarłych z rodziny Księdza Bpa Bronisława,
aby – razem ze swoimi aniołami, którzy towarzyszyli im w życiu
doczesnym – radowali się już w niebie w Prawdzie i Miłości
Wiecznej… Ciebie prosimy…
– Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy po każdej Eucharystii
– także i tej dzisiejszej – wyszli z tej kaplicy życzliwiej nastawieni do siebie, wypełniając w ten sposób – przy pomocy swoich
aniołów stróżów – podstawowy nakaz Ewangelii, a tym samym
dali wyraz konkretnej realizacji testamentu Matki Czackiej, oraz
najgłębszego pragnienia naszego dzisiejszego, dostojnego i kochanego Jubilata… Ciebie prosimy…

SESJA W LASKACH O KOŚCIELE
o. Marek Pieńkowski OP

Kościół ubogi, wspólnotowy, służebny i otwarty
według ks. Władysława Korniłowicza,
ks. Tadeusza Fedorowicza
i profesora Stefana Swieżawskiego*
o tytuł trzydniowej sesji rekolekcyjno-dyskusyjnej, która miała miejsce w dniach 5-7 października 2012 r. w Domu Rekolekcyjnym w Laskach Warszawskich. Sesja została zorganizowana przez Ośrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII „Joannicum”
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie (s. Maria
Krystyna Rottenberg FSK) przy współudziale Dominikańskiej
Fundacji im. św. Jacka Odrowąża „Ponad granicami” (o. Tomasz
Dostatni OP). W sesji udział wzięło około 70 osób (głównie z Warszawy, Lublina i Krakowa), w tym emerytowany biskup włocławski Bronisław Dembowski. Obecni byli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Reprezentowani byli świeccy pracownicy Zakładu dla Niewidomych oraz siostry
Franciszkanki – słowem ci, którzy stanowią dzisiaj wspólnotę Lasek.
W czasie spotkania próbowaliśmy wspólnie rozważać temat
życia Kościoła i jego zadań, rozpatrywanych w kontekście 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz perspektywy rozpoczynającego się Roku Wiary. Punktem wyjścia było wspomnienie życia i dzieła trzech wybitnych, można wręcz rzec – symbolicznych postaci. Wydatnie przyczynili się oni do tego, że dla wielu

T

* W opracowaniu wykorzystano materiały KAI.
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osób Laski, ze swym heroicznym „mimo wszystko” w bardzo trudnych czasach, stały się swego rodzaju „duchową ojczyzną”. „Księża Korniłowicz i Fedorowicz oraz prof. Swieżawski znakomicie
czuli ducha Vaticanum II i ciągle możemy się od nich uczyć Soboru, choć pierwszy z nich zmarł na długo przed rozpoczęciem
obrad. Oni są dla nas pretekstem do rozmowy o Kościele ubogim,
wspólnotowym, służebnym i otwartym, bo na takim Kościele bardzo im zależało” – powiedział na wstępie o. Tomasz Dostatni OP.
Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz (1884–1946), współtwórca dzieła Lasek, charyzmatyczny duszpasterz inteligencji,
owocnie pomógł wielu ludziom w szukaniu Boga. Na długo przed
Soborem przygotowywał świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu Kościoła, towarzysząc im w szukaniu prawdy. W swoim duszpasterstwie kładł nacisk na to, że prawdy nikt
nie znajdzie sam w sobie; musi jej poszukiwać we wspólnocie.
Wspomniano, że „nie znał słowa «obcy» – gdyż dla niego nic co
ludzkie, nie było obce”. Potrafił służyć pomocą ludziom w ich wła-
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snych poszukiwaniach i dochodzeniu do prawdy, potrafił budzić
w nich nadzieję.
Ks. Tadeusz Fedorowicz (1907–2002), człowiek franciszkańskiego ducha, budował porozumienie i dialog. Łączył, a nie dzielił; starał się zawsze stawać ponad podziałami. Gdy niekiedy oceniano kapłanów bądź jako „postępowych”, bądź też jako „konserwatywnych”, ksiądz Tadeusz, dla wielu znany jako „Ojciec” lub
„Wuj”, wyraźnie nie mieścił się w żadnej z tych kategorii; był po
prostu ponad nimi. Zarazem żył „teologią prawdy, dobra i piękna”. W szczególności przypomniano, że zawsze szukał – czasem
wręcz jakby ze „szkłem powiększającym” – dobra w drugim człowieku. W ten i na wiele innych sposobów świadczył o „Bogu,
w którym nie ma idei zła”.
Profesor Stefan Swieżawski (1907–2004) pozostał w powszechnej pamięci jako nauczyciel mądrości, człowiek modlitwy
i kontemplacji, filozof i historyk filozofii. Filozofię pojmował nie
tylko jako naukę, ale również, a może przede wszystkim, jako przyrodzoną mądrość i „przyjaźń z mądrością”; był świadomy, że bez
niej nie zrozumiemy słowa Bożego czytanego w Biblii. Swoim zaangażowaniem wyrażał sprzeciw wobec zagubienia ducha i myśli chrześcijańskiej we współczesnym świecie, w tym także zagubienia potrzeby życia liturgią Kościoła. Świadomy wyzwań naszych czasów, wiele wysiłku poświęcał nauczaniu młodych, od
których z kolei sam także pragnął uczyć się.
Za najważniejsze wydarzenie XX wieku uważał Sobór Watykański II, w którym bardzo aktywnie uczestniczył jako świecki audytor. Zdał sobie wówczas sprawę z pilnej potrzeby dialogu w Kościele, swego rodzaju „wewnątrzkatolickiego ekumenizmu”.
Będąc pod wrażeniem realizmu św. Tomasza z Akwinu,
(a w szczególności kwestii autonomii przyczyn wtórnych), oraz
jego otwartości na dialog z wszelką inną myślą filozoficzną i teologiczną, wytrwale propagował potrzebę „odczytywania na nowo świętego Tomasza”. Czynił to w czasach, gdy „tradycjonaliści”
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uważali Tomaszową filozofię za system już całkowicie „zamknięty”, a „nowożytnicy” za przebrzmiały.
Wszyscy ci trzej wielcy „nauczyciele mądrości” uczyli realizmu, wolnego od ideologii, a zarazem odpornego na pokusy irracjonalizmu (wśród grona uczniów ks. Władysława Korniłowicza, tzw. „kółka”, powszechnie mówiono o potrzebie swego rodzaju
„dyszla w głowie”). Wszyscy trzej objawiali szczególną wrażliwość
na bogactwo tajemnicy zarówno Boga jak i człowieka.
Krótkie referaty wprowadzające w dyskusje wygłosili kolejno:
– s. Radosława Podgórska FSK – „Sylwetka duchowa ks. Władysława Korniłowicza”,
– ks. prof. Andrzej Szostek MIC – „Kapłaństwo, jak je widzę”,
– Maciej Jakubowski – „Rozsiewał pokój, umacniał nadzieję, służył temu, co łączy, ponad tym, co dzieli – ks. Tadeusz Fedorowicz”,
– ks. bp prof. Bronisław Dembowski – „Dialog w Kościele”,
– Tomasz Królak – „Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z Profesorem Swieżawskim”,
– ks. prof. Alfred Wierzbicki – „Profesor Swieżawski, filozof,
człowiek kontemplacji”.
Ponadto uczestnicy spotkania obejrzeli trzy krótkie filmy autorstwa Pawła Woldana – relacje z rozmów z prof. Swieżawskim
o Soborze Watykańskim II oraz o roli i miejscu filozofii w życiu
człowieka. Codziennie łączyli się w modlitwie we Mszy świętej
oraz w Liturgii Godzin (jutrznia oraz nieszpory). Było też sporo
czasu na rozmowy indywidualne lub w małych grupach.
Spotkanie dodatkowo wzbogacili swą obecnością i uczestnictwem w dyskusjach dwaj goście z Pragi – p. Jaroslav Šubrt [redaktor dwutygodnika „Perspektivy” (dodatek do „Katolickego Tydenika”), tłumacz z języka polskiego, w tym – wielu ważnych książek np.: Bronisław Geremek, Litość i szubienica; Maria Czapska,
Europa w rodzinie] oraz p. Martin Bedrich [historyk literatury, re-
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daktor wydawnictwa Czeskiej Akademii Nauk Akademia oraz dominikańskiego czasopisma Salve]. Opowiedzieli nam o wielu ważnych i interesujących sprawach, zarówno o prześladowaniu chrześcijan w komunistycznej Czechosłowacji jak i o współczesnych
problemach Kościoła w Czechach.
Czas obecny to czas przechodzenia od Kościoła potrydenckiego (z jego wyraźnym nastawieniem na przetrwanie struktur,
umożliwiających zwyczajną posługę duszpasterską) do Kościoła
powatykańskiego, świadomego konieczności podjęcia wysiłku nowej ewangelizacji. Zostaliśmy wezwani, aby na nowo wyruszyć
z Galilei i głosić całemu światu Dobrą Nowinę o zbawieniu ofiarowanym nam w Chrystusie Jezusie.
Sancta Ecclesia peccatorum semper reformanda, Kościół jest
święty, ale zarazem złożony z grzeszników i dlatego nieustannie
winien podejmować odnowę: to wezwanie można by przyjąć za
przewodnią myśl naszego skromnego spotkania w Laskach. Zarazem, w ślad za papieżem bł. Janem Pawłem II musimy uznać,
że oznacza to także Ecclesia veniam petenda, a więc konieczność
wyznania grzechów Kościoła i przeproszenia za nie. Nawet, jeśli
takie oczyszczenie jest bolesne.
Dwa kluczowe momenty owego procesu to najpierw Sobór
Watykański II, a następnie Wielki Jubileusz 2000 r. O ile głównym
zadaniem Soborów pierwszego tysiąclecia było zdefiniowanie naszej chrześcijańskiej wiary, o tyle w drugim tysiącleciu zadaniem
stała się reforma Kościoła (w tym: aż trzy sobory w XV wieku!).
W szczególności, sobory zarówno Trydencki jak i Watykański II
były soborami reformy; toteż niekiedy spotykane dziś przeciwstawianie tych Soborów nie ma większego sensu. „Przetrawienie” Soboru Trydenckiego zajęło Kościołowi prawie trzy stulecia, z Soborem Watykańskim II zapewne będzie podobnie. Kościół musi pewne sprawy przerobić w nowy sposób (choćby np. kwestia
małżeństwa jako drogi do świętości) i wymaga to zarówno jakiegoś okresu czasu jak i rzetelnego wysiłku.
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Tak jak nowe prądy w Kościele (zwłaszcza we Francji: zarówno myśl teologiczna, jak i nowe sposoby życia w nowego typu
wspólnotach) w jakiejś mierze przygotowały Sobór Watykański
II, tak późniejsze pontyfikaty kolejnych papieży przyniosły jego
interpretację (trzeba tu zwłaszcza wymienić: nowy Katechizm Kościoła Katolickiego, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego czy wreszcie odnowa liturgii). Zarazem cały proces recepcji Soboru dokonuje się w warunkach znacznego „przyspieszenia” przemian kulturowych oraz swoistej „mediokracji”, przy czym współczesne
media niejednokrotnie wypaczają obraz Kościoła.
Kościół ubogi
Tradycyjnie ubóstwo wiązano z ilością posiadanych (lub nie)
dóbr materialnych; tym razem niemal w ogóle nie poruszono tej
sprawy. W kontekście ubóstwa mówiliśmy przede wszystkim
o pokusach „Kościoła sukcesu”, rozumianego nie tylko jako sukces materialny, ale przede wszystkim polityczno-propagandowy.
Ten ostatni jest pokusą szczególnie groźną dla hierarchii kościelnej!
Po przemianach 1989 roku pojawiły się tu i ówdzie dążenia do
„rewindykacji” ze strony Kościoła, co gorsza – połączone ze swoistą „sekularyzacją” duchowieństwa: niektórzy księża widać uznali, że „należy im się rola przywódcza” i w konsekwencji wzięli się
za sprawy, które do nich nie należą. Czasem wydaje się, że jest to
akurat odwrotnie niż np. w Europie Zachodniej; tam z kolei można spotkać swego rodzaju „klerykalizację świeckich”, gdy świeccy chcą robić to, co należy do księży (choć potrzebne jest większe zaangażowanie świeckich, zwłaszcza tam, gdzie faktycznie brakuje księży).
Dialog z zsekularyzowanym światem okazuje się trudny (np.
jak podchodzić do modnej dziś kwestii tzw. „związków partnerskich”?); ponadto, jeśli boimy się krytyki, pojawia się pokusa „cho-

30

SESJA W LASKACH O KOŚCIELE

wania się za ochronną tarczę przepisów prawnych”, będące nierzadko ucieczką od wolności i odpowiedzialności.
Marzy nam się „wolny Kościół w wolnym państwie”, ale potrzeba do tego pokory (przypomniano: pokorny to „ten, który pragnie źródła”). W razie napotykania przeciwności nie należy robić z siebie ofiary; raczej pamiętać, że wszelkie niezależne od nas
przeszkody mają być okazją do otrzymania i przyjęcia łaski. Trzeba też zawsze być świadomym tego, że obrona Kościoła oraz obrona jego duchowieństwa to dwie różne sprawy: w pierwszym wypadku chodzi o dobro powszechne, w drugim – o dobro określonej grupy.
Kościół wspólnotowy
Prof. Stefan Swieżawski uważał, że Kościół „wspólnotowy” to
taki, który nie jest nadmiernie sklerykalizowany. Pojawia się więc
pytanie, w jaki sposób przełożyć to na „orthopraxis” życia wspólnot kościelnych? Wspomniano symboliczną doniosłość powołania grupy świeckich audytorów do uczestnictwa w Soborze Watykańskim II. Ten fakt miał także przypomnieć znaczenie „kapłaństwa wiernych” i ich powołanie do działania, zarówno w świecie
jak i w samym Kościele.
Poważna część tej dyskusji poświęcona została samemu problemowi dialogu, zarówno wewnątrz Kościoła jak i w jego zewnętrznych relacjach do otaczającego świata. Nie da się budować żadnej wspólnoty bez nauczenia się trudnej sztuki dialogu.
Wstępnie określiliśmy dialog jako rozmowę, w której każdy
z uczestników zajmuje w omawianej sprawie własne odrębne stanowisko. Warunkiem powodzenia dialogu jest owocne poszukiwanie tego, co łączy (ale bez przemilczania tego, co różni!), a to
z kolei musi zakładać wzajemny szacunek i obustronną dobrą wolę. Dopiero wtedy można dojść do wzajemnego zrozumienia.
Przypomniano wypowiedź ks. Tomasza Halika: „Dialog to umie-
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jętność spojrzenia na drugiego jego własnymi oczami” (a także,
co niekiedy jeszcze trudniejsze: spojrzeć na siebie oczami drugiego człowieka). Zwrócono też uwagę na różnice między dialogiem
na rzecz budowania samej wspólnoty, a dialogiem koniecznym
w wypadku potrzeby wspólnego rozwiązania jakichś konkretnych
zadań. W każdym wypadku chodzi o to, aby pozwolić innym pracować razem ze mną na rzecz wspólnego dobra.
Pierwszym warunkiem owocnego uczestnictwa w dialogu jest
pokora: świadomość, że nie wszystko wiem najlepiej, że mogę się
czegoś nauczyć od innych. Że nie chodzi tu o forsowanie własnego zdania, ale raczej o wspólne poszukiwanie prawdy, dobra i piękna, w którym jedni drugim mogą i powinni pomagać. To z kolei
wymaga zarówno wzajemnego zaufania (czyli założenia dobrej
woli po stronie rozmówców) jak i umiejętności (niekiedy cierpliwego) słuchania siebie nawzajem. Nie należy krytykować tych,
których nie słuchamy; nie wolno nikogo osądzać z góry jako gorszego. Nie należy też w procesie dialogu ani stawiać zbyt idealistycznych wymagań wobec partnerów, ani zbytnio liczyć na natychmiastowe efekty: potrzeba cierpliwości (tu przykładem jest
choćby dialog ekumeniczny, nie mówiąc już o międzyreligijnym…). Bardzo przydatne też bywa zwykłe poczucie humoru.
Trzeba nam cierpliwie uczyć się trudnej sztuki współpracy.
Wielką pomocą jest staranie, aby żyć duchem liturgii, aby tam odnajdywać radość wspólnej Komunii w Eucharystii. Przypomniano etymologię słowa „kompan” (czyli towarzysz) pochodzącego
od łacińskiego panis = chleb: towarzysz, to ten, z którym razem
spożywam chleb.
Kościół służebny
A więc Kościół, który nie chce być władczy. W tym kontekście podnoszono przede wszystkim kwestię właściwej formacji
księży.
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Ks. prof. Andrzej Szostek przypomniał dwa tradycyjne określenia kapłana:
– „Pontifex”, czyli „budowniczy mostów”: ten, który umie łączyć
dwa brzegi, zarówno w relacji człowieka do Boga jak i w relacjach międzyludzkich. Do tego trzeba chcieć najpierw poznać drugiego człowieka (zwłaszcza tego, który jest poza Kościołem) i pokochać go. Bez tego nie można zbudować żadnego mostu.
– „Sacerdos”, „święty dar”: to określenie wskazuje na modlitwę
i ofiarę jako jedyną drogę odkupienia i uświęcenia.
Tylko kapłan, który ma świadomość, że sam nie może do końca zgłębić tajemnicy Boga i drugiego człowieka, ale głęboko pragnie, aby nią żyć, może innym mówić o Bogu. „Nic nie jest tak potrzebne kapłanowi jak zafascynowanie Bogiem”. Świętość to sprawa odpowiedzi ludzkiej woli na zaofiarowaną łaskę. Kapłana
powinna cechować pasja otwarcia na człowieka, wynikająca z potrzeby jego serca. Księża są posłani do ludzi, nie są tylko urzędnikami instytucji.
Bardzo wielu księży w Polsce to ewangeliczni „błogosławieni cisi”, jednak nie oznacza to, że nie potrzeba nam rachunku sumienia – dowodził były Rektor KUL. Jest wielu świętych księży,
ale jest też jeszcze wiele do poprawienia. Dziś można dostrzec dwa
niebezpieczeństwa zagrażające księżom: zagubienie ducha modlitwy oraz zaangażowanie polityczne.
Każdy kapłan powinien mieć świadomość, że liturgia jest
czynnością świętą. „Kiedy tej świadomości nie ma, zaczynają się
liczyć sprawy ziemskie i wprowadza się do Mszy świętej politykę. Rozpolitykowanie księży jest jednym z naszych ciężkich grzechów. Bierze się z braku fascynacji Bogiem.” – ocenił ks. prof. Szostek. Przypomniał hasło KUL-u: „Deo et Patriae”, podkreślając,
że nie wolno zmieniać kolejności tych pojęć!!
Bardzo ważną sprawą jest zatem właściwa formacja kapłanów:
ludzi wolnych, świadomych, osobiście „zafascynowanych Chry-
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stusem”, odpowiedzialnych za wspólnotę, gotowych do służenia
Bogu i ludziom, wiernych wobec Kościoła i jego tradycji. Takich,
którzy potrafią słuchać ludzi. Jak to robić, skoro w seminariach
trudno jest wytworzyć wychowawczą atmosferę domu rodzinnego, niekiedy nadal przeważa atmosfera „koszar”, z nieodzownym
„kapralem” w tle?
Kolejna groźna pokusa w życiu księdza to pokusa „dorabiania się”, podnoszenia stanu majątkowego swojego własnego i swojej rodziny.
W czasach, gdy w poszukiwaniu nowych dróg Kościoła wiele mówi się o wymaganiach wobec kapłanów a także o ich słabościach, bardzo dobrą nutę wprowadziła wspólna rozmowa pod hasłem „kapłan w moim życiu”. Szereg osób dało bardzo piękne
świadectwa, ukazujące rolę księży w ich życiu, w ich dojrzewaniu
duchowym. W dobie rozpowszechnionej krytyki wspólnot kościelnych i ich duszpasterzy, owe szczere, bardzo pozytywne świadectwa wprowadziły nadzwyczaj cenny element równowagi.
W szczególności usłyszeliśmy, jak wiele dobrego może uczynić ksiądz, który przyjmuje na siebie rolę nie tyle mentora w swoim środowisku, ile raczej towarzysza, który pomagając w poszukiwaniu prawdy podejmuje trudną drogę pokornego „czuwania
uczestniczącego”.
Kościół otwarty
Mówiąc swego czasu o otwartości Kościoła, prof. Stefan Swieżawski miał na myśli przede wszystkim jego gotowość do dialogu zarówno ekumenicznego jak i międzyreligijnego. Obecnie
wspomniano, że taki dialog to wymaganie, aby Kościół był nie tylko otwarty, ale wręcz profetyczny – czyli:
– kontemplacyjny (podstawą religijności ma być osobista zażyłość z Chrystusem),
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– rozumny, a więc odporny na rozpowszechniony w świecie irracjonalizm (wspomniano tu przemówienie papieża Benedykta XVI w Bundestagu).
Kościoła otwartego nie można redukować do „publicystyki”; potrzeba nam głębokiej analizy współczesnej kultury, która często jest
achrześcijańska, a niekiedy wręcz antychrześcijańska. Pilnie także
potrzebne jest pełne zrozumienia i wolne od agresji świadectwo wobec tej kultury i gotowość do dialogu wszędzie tam, gdzie jest on
możliwy; ale i o „non possumus” tam, gdzie jest to konieczne. Trzeba więc uczyć się – a właściwie otwierać się na łaskę – katolicyzmu
profetycznego i charyzmatycznego, sytuującego się między „otwartym” a „konserwatywnym” (w pozytywnym sensie tego słowa).
Reprezentantem takiej „drogi środka” jest papież Benedykt
XVI, który rozpoczynając Rok Wiary przestrzegał zarówno przed
nostalgicznym zwrotem ku przeszłości jak i przed gonitwą za przyszłością (w swoistej konkurencji z kulturą współczesną). Droga
chrześcijańskiej nadziei biegnie pośrodku.
Nie można zatem bać się swobody myślenia, ale trzeba wytrwale poszukiwać prawdy. Szczególna odpowiedzialność spoczywa tu na tradycyjnych instytucjach powołanych do służby prawdzie, czyli na uniwersytetach i klasztorach. W całym życiu trzeba uczyć się kierować sumieniem: trzeba być wolnym.
Obserwowana niekiedy w Kościele tęsknota za kanonami, za
drobiazgowymi rozstrzygnięciami prawnymi, może skrywać lęk
przed wolnością, przed krytycznym myśleniem. Musimy być świadomi, że są kwestie, w których Kościół nie ma gotowych odpowiedzi w typie prawa kanonicznego; przy rozstrzyganiu trudnych
kwestii moralnych często niezastąpiona jest rola sumienia.
W szczególności warto o tym pamiętać tam, gdzie na Wschodzie
Europy obserwujemy swego rodzaju tęsknotę za katolicyzmem.
Warto też dbać o przestrzeganie właściwych procedur: np. w Polsce widzimy, że religia w szkole, choć potrzebna, została wprowadzona w sposób, który niekiedy rodzi niepotrzebne konflikty.
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Nadal wiele pozostaje do zrobienia. Zdaniem ks. prof. Andrzeja Szostka, dość częsta wśród księży jest postawa szukania wrogów, zamiast dostrzegania w ludziach tego co dobre i budujące.
Np. kiedy jeszcze przed Soborem gościł na KUL-u prof. Tadeusz
Kotarbiński, zdeklarowany ateista, nikt się temu nie dziwił; natomiast gdy przed kilku laty rektor tej uczelni zaprosił z wykładem Andrzeja Olechowskiego, niektórzy mieli mu to wyraźnie za
złe. Podobnie, ks. prof. Alfred Wierzbicki ubolewał, że na KUL-u częściej czytają dzisiaj dzieła Feliksa Konecznego niż świętego Tomasza… Czyżby to już koniec znanej swego czasu „szkoły
lubelskiej”?
Ks. prof. Szostek wyraził opinię, że złe traktowanie księży,
zwłaszcza w mediach, może mieć także dobrą stronę. Chodzi o to,
aby przejście przez swego rodzaju „czyściec” doprowadziło do odrodzenia duchowego.
Być może, nadal mamy w Polsce do czynienia z tym, co jeszcze wyraźniej widać w sąsiadujących z nami krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Po 1989 roku Kościoły odzyskały tam wolność
działania, jednak problemy Kościoła powszechnego (w szczególności nauczanie Soboru) nie uzyskały należnej rangi w ich programach życia i działania. Zamiast tego, próbowano raczej wracać do starego, sprawdzonego, dobrze znanego modelu: do zapamiętanych sytuacji oraz sposobu pojmowania wspólnoty
i misji Kościoła takich, jakie „obowiązywały” przed rokiem
1939, a więc przed utratą niepodległości.
Ks. prof. Alfred Wierzbicki, były rektor seminarium, zwrócił
uwagę na nowe zjawisko w naszym kościele: określił je jako niebezpieczną „epidemię nostalgii potrydenckiej”, która – w jego opinii – blokuje gorliwość duszpasterską.
W tym kontekście przypomniano, z jaką wielką radością ks.
Aleksander Fedorowicz, charyzmatyczny proboszcz z Izabelina,
powitał Konstytucję o Liturgii „Sacrosanctum Concilium”. Wspomniano także, iż ks. kard. Stefan Wyszyński jeszcze w 1952 r.
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(a więc na długo przed Soborem!!) pozwolił księdzu Aleksandrowi odprawiać Mszę świętą twarzą do ludzi. Ks. Aleksander rozmodlił, odnowił całą swą parafię; dzięki jego otwartości wspólnota parafialna zmieniła się nie do poznania.
Ks. prof. Wierzbicki postawił wobec tego kolejne pytanie: czy
tęsknota za liturgią trydencką nie jest de facto tęsknotą za potrydencką eklezjologią? Trzeba pamiętać, że zmiana eklezjologii pociąga za sobą zmiany w liturgii (przykład: deklaracja Nostra Aetate zaowocowała zmianą formuły modlitwy za Żydów w Wielki Piątek).
Kościół postrzega dzisiaj sam siebie jako powołany do podjęcia misji nowej ewangelizacji. Cztery wymienione wyżej cechy
wydają się być koniecznymi warunkami owocności tej misji. Jesteśmy świadomi, że nie możemy zamknąć się w jednym modelu Kościoła. Tak liczne beatyfikacje i kanonizacje, podjęte zwłaszcza
przez bł. Jana Pawła II, ukazują, jak wiele może być różnorodnych
dróg do świętości, zwłaszcza dla osób świeckich. Bardzo przydatna może tu być współczesna intuicja „dziedzińca ludów” ( – to
chyba brzmi znacznie lepiej niż „dziedziniec pogan”…)
Tam, gdzie w Kościele nadal żywa jest wizja klerykalna i nacjonalistyczna, gdzie formacja duchownych i świeckich jest powierzchowna, antyintelektualna, tam grozi zasadnicze sprzeniewierzenie się duchowi Soboru. Dlatego tak bardzo potrzebujemy
formacji mądrościowej, kontemplacyjnej. Przypomniano na koniec, że tam, gdzie brak kontemplacji, brak także radości!
W Kościele zawsze istniał – i wierzymy, że nadal istnieje – swego rodzaju „czysty nurt”, czasem nawet bardziej widoczny w czasach złych, w czasach kryzysu. Ważne, aby go odnajdywać i pomagać sobie nawzajem, tak, abyśmy umieli pomnażać wartości
płynące z tradycji, a w szczególności – to, co przekazali nam patronujący naszemu spotkaniu trzej wspomniani „mistrzowie życia chrześcijańskiego”.

WIZYTA W MEKSYKU
Tadeusz Naumiuk

na podstawie relacji uczestników pielgrzymki:
– Księdza dra Andrzeja Gałki
– Wiesławy Brożek
– Magdaleny Wągrowskiej
– Kazimierza Lemańczyka
Zdjęcia: Wiesława Brożek

Pielgrzymka osób niewidomych
do Matki Bożej z Guadalupe

Matka Boża z Guadalupe
dla osób niewidomych

38

WIZYTA W MEKSYKU

1. Organizacja i uczestnicy
W okresie od 28 września do 10 października 2011 r. została
zorganizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych pielgrzymka do Cudownego wizerunku Matki Bożej z Guadalupe,
znajdującego się w bazylice w stolicy Meksyku. Uczestnikami tej
pielgrzymki były osoby niewidome wraz ze swoimi przewodnikami oraz osoby słabowidzące.
Kierownictwo pielgrzymki sprawował ksiądz Andrzej Gałka,
Krajowy Duszpasterz Niewidomych, Rektor kościoła Św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie. Pielgrzymkę zorganizowano przy wsparciu finansowym „Środkowoamerykańskiego Biura Turystycznego »Jaguar Tours Agencja de Viajes«”.
Posługę duszpasterską w czasie pielgrzymki sprawowało pięciu księży: ks. Rektor Andrzej Gałka z Warszawy, ks. Piotr Sławomir Buczkowski z Bydgoszczy, ks. Andrzej Kłódka, ks. Jan Szubka, ks. Walenty Szymański oraz trzy siostry ze zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża: s. Noemi, s. Gabriela i s. Julita.
Do miasta Meksyk pielgrzymi dotarli w zorganizowanej grupie samolotem rejsowym z przesiadką w Paryżu, w dniu 28 września 2011 r. Ciekawym doświadczeniem był fakt, iż doba przelotu do Meksyku trwała ponad 30 godzin, zaś sam lot z Paryża do
Meksyku około 12 godzin.
W czasie pobytu w Meksyku uczestnicy otrzymywali dziennie trzy posiłki, zaś w ramach trzydniowego pobytu wypoczynkowego w kurorcie Acapulco nad Oceanem Spokojnym korzystano z posiłków i napojów w systemie All Inclusive.
Transport odbywał się klimatyzowanym wygodnym autokarem. Była też zapewniona opieka miejscowego przewodnika znającego język polski w czasie całego pobytu grupy na terenie Meksyku. Standard i obsługa hotelowa były również na dobrym poziomie.
O nawiedzonych sanktuariach w Guadalupe oraz na całym
wzgórzu objawień Tepeyac, a także o samym Cudownym Wize-
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runku Madonny mieliśmy wcześniej sporą wiedzę, głównie za
sprawą Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych, które dostarczyło wszystkim uczestnikom odpowiednią literaturę, a w tym
bardzo cenne, specjalnie na tę okazję przygotowane przez Siostrę
Gabrielę tematyczne opracowanie. Mieliśmy też własne książki
i przewodniki. Wiedzę tę wzbogacili już na miejscu pilot oraz nasi duszpasterze i siostry zakonne.
2. Obiekty nawiedzane i oglądane w stolicy Meksyku
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od stolicy Meksyku,
która oficjalnie liczy ponad 20 mln mieszkańców. Jednak specjaliści szacują, że wraz z dziką zabudową – która cały czas jest realizowana – oraz slumsami, liczba ludności może tu znacznie przekroczyć 30 mln osób. Byłoby to więc, pod względem zaludnienia
największe miasto na świecie.
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Najpierw zwiedziliśmy centrum miasta Meksyk, czyli plac
główny (Plaza de la Constitucion), zwany również Zocalo, gdzie
obejrzeliśmy wnętrza monumentalnego Pałacu Narodowego
ozdobionego ogromnymi, kolorowymi freskami ściennymi słynnego Diego Rivery, przedstawiającymi ważniejsze wydarzenia
z dziejów Meksyku. Ich dobór był w pewnym sensie tendencyjny, jako że autor był poglądów skrajnie lewicowych. Dlatego część
umieszczonych tu dzieł stanowią prace wyrażające apoteozę komunizmu i przedstawiające wszystkich przywódców komunistycznych z bloku moskiewskiego.
Następnie nawiedziliśmy Katedrę Metropolitalną, będącą największą świątynią obu Ameryk. Jest to wspaniała budowla, która jednak – podobnie jak większość wzniesionych w stolicy monumentalnych obiektów – z racji podmokłego gruntu stopniowo
się zapada. Szkoda, gdyż świątynia ozdobiona jest tysiącami rozmaitych detali ozdobionych z wielkim kunsztem i pietyzmem przy
zastosowaniu w przeciągu trzech wieków budowy wielu stylów architektonicznych, od renesansu poprzez barok i churrigueryzm,
aż po klasycyzm. We wnętrzu katedry znajduje się pięć wielkich
ołtarzy i wiele mniejszych, a także szesnaście kaplic bocznych
z bezcennymi skarbami w postaci zbiorów malarstwa, rzeźby oraz
misternie wykonanych, zabytkowych sprzętów kościelnych. Tuż
obok katedry znajduje się piękny pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, z Madonną na piersi, w pelerynie z symbolicznych kluczy,
podkreślających piastowanie godności Świętego Piotra. Zresztą
śladów po naszym Wielkim Rodaku jest w Meksyku bardzo wiele, o czym jeszcze będzie mowa.
Obejrzeliśmy też pokrótce prowadzone na całym Zocalo prace wykopaliskowe, ponieważ na tym miejscu rozlokowana była
prekolumbijska stolica Azteków – Tenochtitlan, położona na
poprzecinanym kanałami i połączonym groblami podmokłym
gruncie.
Następnie udaliśmy się na Plac Trzech Kultur (Plaza de las Tres
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Culturas), który jest pozostałością po centrum obrzędowym dawnego miasta bliźniaczego stolicy Tenochtitlanu – Tlatelolco, a nazwę swą wziął od różnorodnych nagromadzonych tu budowli architektury prekolumbijskiej, kolonialnej i współczesnej. Najbardziej interesującym naszych pielgrzymów obiektem są dobrze
zachowane ruiny zabytkowego pofranciszkańskiego kościoła Świętego Jakuba (Templo de Santiago), w którym prawdopodobnie został ochrzczony wraz z żoną, późniejszy wizjoner objawień Matki Bożej z Guadalupe na wzgórzu Tepeyac obecnie święty Juan
Diego, który nosił wcześniej indiańskie imię Mówiący Orzeł.
W czasach azteckich Tlatelolco było najważniejszym centrum
handlowym, z własną „Templo Mayor” podobną do tej, która
wzniesiona była na cześć najważniejszych bóstw w 1487 r. w Tenochtitlanie i na której wyświęcenie złożono bogom w ofierze jednorazowo 20 tys. jeńców.
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Pomnik Ojca
Świętego Jana
Pawła II przed
katedrą

O Placu Trzech Kultur było głośno w październiku 1968 r., kiedy lewicujący wówczas reżim, prześladujący kościół katolicki, wysłał wojsko z rozkazem użycia broni przeciw protestującym studentom, w wyniku czego setki osób straciły życie.
Po zwiedzeniu Placu Trzech Kultur, z wielkim zaciekawieniem
i z pąsami na twarzy, udaliśmy się do bazyliki Guadalupe i na
Wzgórze Tepeyac, a więc do miejsc będących zasadniczym celem
naszej pielgrzymki. Zapoznaliśmy się z całym kompleksem zlokalizowanych tam świątyń, figur i pomników, poświęconych w całości objawieniom, jakie miały tu miejsce prawie przed 480 laty
(grudzień 1531 – październik 2011).
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Na wzgórzu rozlokowane są kościoły i kaplice upamiętniające wydarzenia z 9–12 grudnia 1531 r. oraz różne figurki i statuetki, w tym odlane z brązu i umieszczone na stoku wzgórza Tepeyac postaci Matki Boskiej i Juana Diego wśród róż, a opodal klęczącego biskupa Zumarragę przed Juanem Diego, a właściwie
przed utworzonym na płaszczu Mówiącego Orła wizerunkiem
Madonny oraz wysypującymi się z rozwijanej tilmy kastylijskimi
różami, nieznanymi wówczas w Meksyku. Wśród wzniesionych
na Wzgórzu Tepeyac kościołów i kaplic, wyróżnia się świątynia
Źródła, nazywana również Kaplicą Studni, zbudowana na pamiątkę wskazywania na prośbę biskupa przez Juana Diego miejsca objawień. Wizjoner nie bardzo był pewien czy miejsce to wskaże dokładnie i wówczas przed Juanem, biskupem oraz innymi osobami wytrysnęło źródło wskazujące w ten cudowny sposób
właściwe miejsce.
Na wielkim placu przed obydwoma bazylikami zbudowana
jest masywna betonowa dzwonnica ze stylizowanym żaglem ze
statku, który w ostatniej chwili został uratowany z groźnej nawałnicy morskiej za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadalupe. Ten
betonowy żagiel zastąpił wcześniejszy – drewniany, który był autentycznym masztem żaglowym z uratowanego okrętu.
W czasie pobytu w Meksyku kilkakrotnie nawiedzaliśmy sanktuarium i Cudowny Wizerunek N M P z Guadalupe i kilkakrotnie uczestniczyliśmy w celebrowanych przez naszych duszpasterzy Eucharystiach, przed Cudownym Obrazem. Były to wzniosłe
chwile oraz wielkie przeżycia, których nigdy nie zapomnimy. Po
powrocie do Meksyku po wypoczynku w Acapulco, w drodze na
lotnisko wstąpiliśmy tu jeszcze raz, aby uczestniczyć we Mszy
świętej, pożegnać się z naszą Matką i prosić o jej błogosławieństwo.
W czasie kilkakrotnego nawiedzania sanktuarium i uczestniczenia w Eucharystiach, za każdym razem przychodziliśmy do
miejsca za głównym ołtarzem, gdzie zainstalowane są ruchome
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Świątynie na Wzgórzu Objawienia Tepeyac
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poziome platformy, po których poruszają się wierni, aby przez
chwilę być blisko Cudownego Wizerunku.
Między obydwoma bazylikami wzniesiony jest kolejny monumentalny, a zarazem piękny pomnik papieża Jana Pawła II, przed
którym jest zawsze rzesza ludzi. Nowa bazylika zbudowana
w kształcie rotundy może pomieścić nawet 10 tys. pątników. Z kolei wielki plac przed bazylikami – kilkaset tysięcy. Nie można się
temu dziwić, jeżeli się uzmysłowi, że tutaj bez przerwy gromadzą
się ogromne rzesze pielgrzymów zorganizowanych w wielkie grupy, reprezentujące niejednokrotnie całe diecezje, wraz z orszakami kapłanów i biskupów. Królową Meksyku o każdej porze dnia
i nocy nawiedza wielka ciżba pątników z całego świata, występujących często w regionalnych strojach, z muzyką, śpiewami i tańcami, Indian i Metysów. Meksyk, to przecież w ogromnej większości (90%) naród wierzący i będący – jak to stwierdził Jan Paweł II – NADZIEJĄ KOŚCIOŁA.
Geneza i przebieg objawień na Wzgórzu Tepeyac
Sanktuarium w Guadalupe jest najliczniej nawiedzanym miejscem kultu na świecie. W objawieniach na wzgórzu Tepeyac jest
wiele tajemnic i niesamowitości, toteż warto byłoby w tym miejscu chociaż w skrócie przedstawić ich okoliczności, przyczyny, genezę, przebieg i skutki. Nie da się jednak tego zrobić bez nawiązania do historii Meksyku z okresu prekolumbijskiego oraz z czasów konkwisty.
Przodkowie Indian meksykańskich na kontynent amerykański przybyli prawdopodobnie przed 20 tys. lat, wędrując z Azji
przez Beringiadę (obecna Cieśnina Beringa), która była wówczas
lądowym pomostem między Azją i Alaską. Stamtąd w ciągu kolejnych tysięcy lat potomkowie tych ludów przybyli na tereny dzisiejszego Meksyku. Były to długotrwałe wędrówki, jakie odbywały
różne plemiona, w tym Olmekowie, Toltekowie, Zapotekowie,
Majowie i wreszcie Aztekowie inaczej zwani Mexicas.
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W różnych okresach historii plemiona te tworzyły w wielu częściach Meksyku organizmy państwowe, często w postaci miast –
państw, które upadały, a na ich gruzach lub niezależnie organizowały się kolejne byty państwowe.
Niejednokrotnie egzystowały obok siebie różne plemiona lub
państwa, współpracujące ze sobą lub walczące przeciw sobie. Jedną z ciekawszych była kultura Majów, która zasłynęła znacznymi
osiągnięciami naukowymi m.in. w zakresie astronomii, kalendarza, wznoszenia wspaniałych budowli oraz w innych dziedzinach.
W pewnym okresie cywilizacja Majów współistniała równocześnie z organizacją państwa Azteków. Tyle, że o ile Aztekowie
z podległymi im plemionami satelickimi zajmowali terytorium
dzisiejszego miasta Meksyk oraz okolic, Majowie rozlokowani byli we wschodniej części Meksyku, w tym na Jukatanie i w Gwatemali. Plemiona indiańskie prowadziły ze sobą wojny, które powodowały upadek jednych zaś wzrost potęgi drugich.
Nas jako pielgrzymów zainteresowanych objawieniami w Guadalupe interesuje głównie jedna cecha wszystkich, a przynajmniej
większości, plemion indiańskich w historii ich rozwoju, a zwłaszcza w okresie tuż przed wielkimi odkryciami geograficznymi. Cechą tą była podobna plejada bóstw pogańskich, którym Indianie
musieli składać ofiary z ludzi. Ze składaniem tych ofiar, głównie
w postaci gorących jeszcze i bijących serc wyrywanych nieszczęśnikom, wiązały się praktyki kanibalizmu.
Do Meksyku w 1519 r. dotarł bardzo odważny, wykształcony,
dzielny i mądry konkwistador z Hiszpanii Hernan Cortes, ze swoją drużyną liczącą ponad 1000 osób wyposażoną w broń palną
i białą, dobrze wyszkoloną oraz chętną do ucywilizowania Indian.
Widząc te makabryczne praktyki, Hiszpanie usiłowali przekonać Indian, że nie muszą składać ofiar z ludzi, gdyż każdego
człowieka odkupił Chrystus, ponosząc śmierć na krzyżu. W tym
celu król hiszpański powołał biskupstwo w Meksyku oraz wysłał
przedstawicieli zakonów franciszkańskich, dominikańskich,
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a także augustiańskich. Zakonnicy z tych zgromadzeń budowali kościoły i kaplice oraz szkoły i przygotowywali Indian do chrztu.
W ciągu dziesięciu lat w wyniku tej bardzo owocnej pracy kościół
katolicki pozyskał blisko milion wyznawców Chrystusa.
Wystąpiło jednak wiele czynników, które utrudniały bądź niweczyły realizację tej pięknej idei. Główną przyczyną była pazerność przybyszów z Hiszpanii i całej Europy, którzy zamierzali w tej
tak zwanej Nowej Hiszpanii zbić krociowe fortuny. Indian pozbawiono ziemi, rodzin i wszelkiego mienia, chcąc zamienić ich
w niewolników zatrudnionych w latyfundiach pańskich. Trwała
też niechlubna światowa dysputa, czy Indianin jest pełnoprawną
osobą ludzką posiadającą duszę, jeżeli potrafi jeden drugiego dosłownie zjadać.
Indianie zaczęli się buntować i nie chcieli wierzyć w miłość
bliźniego w takim obłudnym hiszpańskim wydaniu.
W związku z tym między Indianami i Hiszpanami dochodziło do krwawych rozpraw, aż w końcu Cortes przy pomocy indiańskiego plemienia Tlaxcala 28 kwietnia 1521 r. przystąpił do oblężenia stolicy Azteków Tenochtitlanu. Tlaxcalanie związali się
z Hiszpanami z nienawiści do Azteków, którzy zabierali siłą ich
młodzież na ofiary składane swoim urojonym bożkom. Pozbawiony żywności i wody Tenochtitlan padł dopiero 13 sierpnia 1521 r.,
a dzieła zniszczenia tego miasta – widma dopełnili mściwi Tlaxcalanie, którzy nikogo z oblężonych nie pozostawili przy życiu.
Hiszpanie nie byli w stanie powstrzymać ich od zemsty. Hiszpanów było kilkuset zaś Tlaxcalan – kilkadziesiąt tysięcy.
I wtedy właśnie, w dniach 9–12 grudnia 1531r., miały miejsce
objawienia NMP Guadalupe na wzgórzu Tepeyac w Meksyku.
Głównym celem objawień było – jak można się domyślać – pojednanie między zwaśnionymi Indianami i Hiszpanami, przyjęcie Indian na łono kościoła, zmiana stosunku Hiszpanów do Indian oraz
powstrzymanie szalejących w Europie skutków reformacji.
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Objawienia w Guadalupe okazały się najbardziej brzemienne w skutki i najbardziej przekonujące oraz jasne dla każdego człowieka, który się z nimi zapoznał, spośród wszystkich uznanych
przez kościół objawień Najświętszej Maryi Panny.
Wizerunek Madonny, stanowiący autentyczny portret Maryi,
zawiera w symbolicznym wyrazie wiele przesłań adresowanych
do Indian, do Hiszpanów i do wszystkich ludzi zarówno żyjących
w tamtych czasach, jak i wszystkich następnych pokoleń. Madonna z Guadalupe przemawia do ludzi nie tylko słowami wizjonera, jak to ma miejsce w przypadku większości objawień, lecz szeregiem namacalnych i udokumentowanych faktów, które można
było zobaczyć i odczuć zarówno w czasie objawień, tj. przed wiekami – jak i dzisiaj – po pięciu wiekach od tego momentu.
Przede wszystkim Matka Boża objawiła się w postaci młodej
Metyski, czyli osoby bliskiej Indianom i Hiszpanom, a także
w sposób naturalny zbliżający obie nacje.
Podobne reperkusje wywołał fakt wyboru na wizjonera przeciętnego i skromnego Indianina Juana Diego (Mówiącego Orła).
W portrecie użyta została wieloraka symbolika zawierająca odrębne przesłania dla Indian i odrębne dla Hiszpanów. Obie te nacje nadzwyczaj trafnie odczytały przesłania i niezwłocznie się do
nich zastosowały.
Generalnie rzecz biorąc, objawienia spowodowały pozytywne reakcje z obu stron, w kierunku wzajemnego poszanowania
i dążenia do zgody.
Poza symboliką zrozumiałą w tamtych czasach przez Indian
i Hiszpanów, portret Madonny z Tepeyac zawiera wiele faktów,
czytelnych także dzisiaj.
Warto wiedzieć, że:
• tkanina z jakiej wykonano tilmę Juana Diego, na której powstał
Wizerunek Matki Bożej została utkana z włókien agawy i zszyta nicią bawełnianą. Z reguły ubiór taki rozpada się po kilkunastu latach. Szata Madonny istnieje wystawiona na widok
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Cudowny obraz Matki
Bożej

•

•
•

•

publiczny już blisko 5 wieków (480 lat) i nie straciła wyglądu,
faktury ani świeżości, mimo że przez 116 lat była przez wiernych całowana, dotykana, głaskana, palono przed nią świece,
znosiła różne szkodliwe opary;
po wielu latach ustalono, że barwniki na wizerunku nie są pochodzenia roślinnego, zwierzęcego ani mineralnego – lecz syntetycznego. Zdumienie wzbudza fakt, gdy okazuje się, że barwniki syntetyczne odkryto po upływie 340 lat od objawienia;
tworzące portret nici robią wrażenie ubarwionych przed procesem tkania;
barwy na wizerunku mienią się różnymi odcieniami, zależnie
od odległości i kąta obserwacji w sposób, jaki spotyka się u niektórych ptaków i owadów (motyli, żuków itp.),
występujące na szacie Maryi gwiazdy w liczbie 49 posiadają
taki sam układ, jaki był nad wzgórzem Tepeyac 12 grudnia nad
ranem 1531 r. w ostatnim momencie objawień. Zdumiewa-
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jące jest ponadto, że układ tych gwiazd jest przedstawiony tak,
jakby był widziany nie od strony ziemi, lecz od strony nieba,
czyli niejako oczyma Opatrzności,
• pewne symbole uwidocznione na ubiorze Madonny w postaci dziewięciu kwiatów – hieroglifów, zostały tak rozmieszczone, że jeśli tilmę przyłoży się do mapy tych rejonów w skali
1:1 000 000, wówczas elementy te ściśle pokrywają się z najwyższymi szczytami i wulkanami rozlokowanymi na terenie
azteckiego państwa,
• w ostatnich latach dzięki nowoczesnej aparaturze udało się powiększyć oczy Matki Bożej do 2,5 tys. razy. Badacze popadli
w zdumienie, gdyż w oczach odkryto podobizny osób zgromadzonych u biskupa Zumarragi w ostatnim dniu objawienia. Żaden wybitny malarz nie mógłby namalować tych postaci, gdyż źrenice Madonny mają zaledwie 7 mm średnicy,
• na znak autentyczności objawień Matka Boża przesłała przez
wizjonera biskupowi naręcze pięknych i świeżych róż kastylijskich, które w Meksyku nie były wówczas znane,
• biskup Juan Zumarraga dobrze odczytał przesłane mu znaki
(wizerunek na tilmie i róże) i w dwa tygodnie wybudował Madonnie kaplicę w miejscu objawień. Wyświęcenie kaplicy Indianie czcili zabawą. Zabłąkana strzała z łuku nieszczęśliwie
przeszyła jednemu z nich szyję, w wyniku czego biedak padł
martwy. Jednakże zebrani uprosili u Matki cud uzdrowienia.
Na szyi pozostały jedynie zabliźnione znaki.
Przez minione wieki badania wizerunku Madonny przeprowadzali różni naukowcy, w tym ateiści, a nawet wręcz cynicy wyśmiewający religię. W miarę postępu prac badawczych wielu
z nich zyskało żarliwą wiarę. Z reguły wyrażali opinię, że mają do
czynienia ze zjawiskami nadprzyrodzonymi.
A nam, pielgrzymom ze środowiska polskich niewidomych,
dane było otrzeć się o te wspaniałe zjawiska niedoścignione i jak
wyroki Boskie niezbadane. Obecnie nikt nie może stwierdzić, ja-
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kie jeszcze dalsze tajemnice i przesłania zawiera wizerunek Królowej Meksyku, Madonny z Guadalupe.
W czasie kilkudniowego pobytu w stolicy Meksyku ze zdumnieniem poznawaliśmy i kontemplowaliśmy przedstawione wyżej, niesamowite tajemnice.
Pływające ogrody w Xochimilco i Miasto gdzie ludzie
stają się Bogami
Jak już była o tym mowa, stolica Azteków Tenochtitlan położona była na podmokłym, pociętym kanałami i połączonym groblami terenie. Większość tego terytorium została dawno osuszona,
jednakże w pewnym rejonie o nazwie Xochimilco, pozostawiono na pamiątkę i dla wyobraźni potomnych, dawne rozwiązania
topograficzne. Zachowano więc część kanałów, grobli i pływających ogrodów. W jednym z kolejnych dni wycieczki odbyliśmy
na specjalnych kolorowych łodziach godzinny rejs z lunchem
i przygrywkami. Mieliśmy też okazję wysłuchać pięciu piosenek
miejscowego folkloru los marichis.
Innego dnia odbyliśmy wycieczkę do wspaniałego prekolumbijskiego miasta Teotihuacan, a po drodze zwiedziliśmy warsztat
bardzo ciekawych wyrobów z obsydianu i różnych innych minerałów oraz spożywaliśmy obiad przy piramidach stanowiących
wspaniałe pozostałości Mezoameryki. Teotihuacan to prastare, dobrze zachowane prekolumbijskie miasto ze wspaniałym zespołem
architektonicznym, a m. in. ze starymi dobrze zachowanymi monumentalnymi piramidami Słońca i Księżyca, pałacem Qetzalpapalotla, boga Ptaka i Motyla, świątynią Pierzastego Węża, Drogą
Umarłych i Cytadelą. Przed wiekami miasto to było wielkim
i prężnym ośrodkiem, lecz nie bardzo wiadomo dlaczego około
650 roku n. e. zostało opuszczone przez mieszkańców. Jest na to
kilka hipotez ale nie wiadomo, która jest prawdziwa. Według powtarzanych legend – opuścili je, bo przeistoczyli się w bogów. Do
Teotihuacan jedzie się przez wspomniany wyżej plac Trzech Kul-
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tur, z ruinami kościoła Świętego Jakuba ze słynną chrzcielnicą wizjonera Juana Diego.
Jak już była o tym mowa stałym i najważniejszym punktem
programu był każdego dnia długi pobyt, najczęściej z Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Guadalupe.
W Kordylierze Wulkanicznej i Sierra Madre Południowej
Piątego dnia pobytu przyszedł czas na opuszczenie stolicy
i udanie się – zgodnie z programem – w inne rejony Meksyku.
Z samego rana wyjechaliśmy w kierunku Tenango del Aire,
gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii i odbyliśmy ciekawe spotkanie z miejscowymi zakonnikami ze Zgromadzenia Ojców Pallotynów, którzy wzbogacili nas nową dawką wiedzy o Meksyku.
W rezultacie współpracy między episkopatem Polski i Meksyku podjęto wiele wspólnych inicjatyw. Jeszcze przed wojną na
terenie Meksyku powstało sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś po wojnie kościół w Laskach k/Warszawy jest poświęcony Królowej Meksyku NMP z Guadalupe.
Na wniosek strony meksykańskiej polscy Pallotyni podjęli inicjatywę rozwinięcia na terenie Meksyku kultu Miłosierdzia Bożego. W 1993 r. kardynał Prymas Józef Glemp położył i poświęcił kamień węgielny pod budowę sanktuarium Miłosierdzia Bożego w mieście Tenango del Aire położonym na obrzeżach stolicy
w odległości 32 km od centrum, na terenie parafii San Juan Bautista.
Miasto to znajduje się u podnóża dwóch wulkanów Popocatepetl i Iztaccihuatl, o których w okolicy krąży piękna legenda,
zgodnie z którą pewien sławny rycerz Dymiąca Góra (Popocatepetl), potocznie znany Popo, zakochał się bezpamiętnie w pięknej azteckiej księżniczce imieniem Śpiąca Pani (Iztaccihuatl), popularnie zwanej Izta. Aby pozyskać jej rękę, musiał toczyć walki
z wieloma pretendentami zabiegającymi również o jej przychylność. Gdy szykował się do stoczenia bodajże ostatniej walki z jed-
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nym z najgroźniejszych przeciwników, nieobliczalnym i cieszącym
się złą sławą zbirem, zrozpaczona i wylękniona perspektywą tej
walki księżniczka zwątpiła, czy jej ukochany, człowiek wielkiej delikatności będzie w stanie pokonać takiego twardziela i szaławiłę. Z żalu, że go straci i wpadnie w ręce tego znienawidzonego satrapy – pękło jej serce. Dowiedziawszy się o tym zrezygnowany
Popo zamienił siebie i martwą Iztę w dwa przylegające do siebie
szczyty wulkanów. Zarys wulkanu Izta przypomina kontur leżącej dziewczyny. W ten sposób obydwie kochające się istoty przez
tysiąclecia zachowały wzajemną wierność i to nie tylko dozgonną.
Po wybudowaniu sanktuarium p.w. Miłosierdzia Bożego Ojcowie Pallotyni rozpoczęli swoją działalność we wspomnianym
mieście Tenango del Aire. W świątyni znajdują się relikwie Siostry Faustyny. W czasie spotkania Ojcowie podzielili się z nami
wrażeniami i efektami swojej działalności. Uczestniczyliśmy także w Eucharystii.

Urodziwe, rozłożyste drzewo na Monte Alban
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Boisko do rytualnej piłki pelotki

Kandelabrowe kaktusy
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Piramida Słońca na Teotihuacan

Stamtąd wyruszyliśmy w góry Sierra Madre Południowa, do
miasta Oaxaca i najstarszego miasta Mezoameryki, z dobrze zachowanymi zabytkami prehistorycznymi, położonego na splantowanym szczycie góry Monte Alban.
W dalszej drodze do Oaxaki zatrzymaliśmy się, aby podziwiać
i uwiecznić na zdjęciach wspaniałe, tzw. kandelabrowe kaktusy,
rosnące w towarzystwie pięknych, kolorowo kwitnących krzewów.
Po drodze zatrzymaliśmy się jednak w mieście Cacaxtla, zwanym – „miejscem gdzie deszcz umiera w ziemi”, które w okresie
prekolumbijskim było stolicą przybyłych znad Zatoki Meksykańskiej Olmeków (tych od wielkich bazaltowych głów ludzkich), którzy tu mieszkali od VII do X wieku n. e. W 1974 r. w mieście tym
odkryto najlepiej w Meksyku zachowane malowidła ścienne wykonane prawdopodobnie przez Majów przedstawiające zaciekłe
zmagania między walczącymi ze sobą wojownikami Jaguara
i Orła.
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Po zwiedzeniu Oaxaca, a m.in. nawiedzeniu miejscowej katedry z pięknym złoconym wnętrzem barokowym, zwiedzeniu innych zabytków oraz noclegu, rano wyjechaliśmy na Monte Alban.
Tam zwiedziliśmy budowle jednego z najstarszych miast prekolumbijskiej Ameryki, starożytnej stolicy Zapoteków.
Obejrzeliśmy kompleks archeologiczny, z boiskiem do rytualnej gry w piłkę (Juego de Pelota) oraz słynne reliefy wykonane
na płytach skalnych, a przedstawiające prawdopodobnie tancerzy (Danzente). Niektórzy naukowcy podejrzewają, że nie są to
tancerze, lecz jeńcy przeznaczeni bogom na ofiary. Zobaczyliśmy
też tamtejsze obserwatorium oraz muzeum i szereg innych piramid.
Dolina Tlacolula i Miasto Aniołów
Stamtąd wyruszyliśmy dalej doliną Tlacolula, gdzie odwiedziliśmy miejscowości Mitla, Tule oraz Teotitlan, oglądając różne nagromadzone obiekty.
Mitla była państwem-miastem Zapoteków, które po upadku
Monte Alban nabrało dużego znaczenia i liczyło ponad 10 tys.
mieszkańców. Później miasto zdobyły plemiona Misteków, którzy wsławili się wielkim kunsztem w dziedzinie architektury oraz
dekoracji powstających wspaniałych budowli, z których zachowała się tylko część. Wiele budowli – zwłaszcza świątyń – zniszczyli Hiszpanie, wykorzystując pozyskane w ten sposób materiały do
budowy kościoła – Iglesia de San Pablo – który, dzisiaj góruje nad
miastem i który nawiedziliśmy. Rzuciliśmy też okiem na inne zabytki.
W miasteczku Tule obejrzeliśmy niezwykły okaz, w postaci liczącego ponad 2 tys. lat, a więc – być może – pamiętającego czasy Jezusa, największego drzewa obydwu Ameryk o nazwie – cypryśnik. Okaz ten ma obwód pnia 58 m, średnicę 14 m, wysokość
42 m. kubaturę 820 m3, zaś wagę 640 ton. Cypryśnik ten rośnie
obok niewielkiego uroczego kościoła, który w porównaniu z tym
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kolosem wygląda jak miniaturka. Niedaleko znajduje się piękny
skwerek o krzewach wymodelowanych na podobizny zwierząt
i ptaków.
Następnie udaliśmy się w kierunku północnym do miasteczka Teotitlan, najstarszego miasta w dolinie Tlacolula, słynącego
z wyrobu dywaników farbowanych naturalnymi barwnikami.
Znajdują się tu ruiny i niewielkie muzeum upamiętniające spuściznę kultury Zapoteków.
Na nocleg wróciliśmy do Oaxaki. Po drodze zwiedziliśmy fabrykę jednego z meksykańskich aperitifów, tj. napoju o nazwie
mezcal, stanowiącego alternatywę dla podobnej do niego tequili,
której nazwa jest zastrzeżona jedynie dla miasta o takiej samej nazwie i okolic, które znajdują się w rejonie Guadalajary. Była też
degustacja różnych gatunków tego trunku, w tym również z robaczkiem, z zachowaniem tradycyjnego sposobu, a wiec z limonką i solą albo w wersji wampiro z pomidorem i napojem pomarańczowym do popicia zwanym sangrita .
Następnego dnia, po dokończeniu zwiedzania centrum
Oaxaca, udaliśmy się w kierunku perły epoki kolumbijskiej, Miasta Aniołów – Puebla. Po drodze jednak wstąpiliśmy jeszcze do
dwóch miast, tj. do uznanego jeszcze przez Cortesa za najpiękniejsze miasto poza Hiszpanią, czyli Choluli oraz położonego 5 km
na południe – Tonantzintla.
Zanim Indianie plemienia i miasta Tlaxcala dokonali jednej
z najkrwawszych rzezi w Choluli za to, że mieszkańcy tego miasta współpracowali z Aztekami i zabierali ich dzieci na ofiary wydumanym przez kapłanów bożkom, Cortes zachwycał się jego
urodą. W czasach Mezoameryki było to święte miasto, do którego płynęły liczne pogańskie pielgrzymki, jak również duże i ważne centrum handlowe. Wznosi się tam obecnie zbudowany w roku 1529 na miejscu dawnej świątyni Quetzalcoatla, warowny
klasztor franciszkański Convento de San Gabriel. Obok wirydarza znajduje się kaplica zbudowana dla nawróconych Indian Ca-
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Ulica w Puebla

pella Real. Nad położoną we wschodniej części miasta budowlą
Zona Arguelogica górują pozostałości największej piramidy, jaka została zbudowana w całej historii Mezoameryki. Pod tą piramidą sięgającą 65 m wysokości archeolodzy przekopali tunel
o długości 8 km, który pozwala zidentyfikować cztery etapy wznoszenia budowli. Znajduje się też tam muzeum upamiętniające historię budowli. Przed wiekami – w miejscu – gdzie odkryto Patio de los Altares, prawdopodobnie odbywały się publiczne ceremonie i – dla ich uświetnienia – składane były bożkom ofiary
z dzieci.
W centrum miasta znajduje się olbrzymie Zocalo (rynek główny) z pięknymi, kolorowymi podcieniami na kolumnach.
W odległości 5 km na południe znajduje się w Tonantzintla
sanktuarium Santa Maria Tonantzintla, którego wnętrze urządzone na modłę baroku ludowego wypełnione jest kolorowymi po-
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Katedra w Puebla

staciami świętych i aniołów, owocami, kwiatami i ptakami. Od
XVI wieku przez 200 lat arcydzieła te tworzyli z wielkim kunsztem i pietyzmem indiańscy rzemieślnicy. Nieco dalej na południe
wznosi się kościół San Francisco Acetepec, którego fasada jest całkowicie pokryta kolorowymi płytkami ceramicznymi typu Talavera.
Przebywając w opisanych miejscach, podziwialiśmy z zachwytem te piękne arcydzieła. Z wielkim uznaniem rozmyślaliśmy
o miejscowych indiańskich i metyskich artystach, o ich kunszcie,
smaku artystycznym i zdolnościach. Ze smutkiem i niesmakiem
wspominaliśmy niechlubny okres dysputy, w czasie której uznawano Indian za istoty pozbawione duszy.
Stąd udaliśmy się do kolejnego, wzbudzającego zachwyt kolonialnego hiszpańskiego miasta Puebla, nazywanego również Miastem Aniołów, uznawanego za najbardziej katolickie miasto całe-
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go Meksyku. Puebla nazywana jest też architektonicznym klejnotem epoki kolonialnej, liczącym sobie ponad 5 mln mieszkańców,
chociaż nie robi wrażenia tak dużej aglomeracji. Obejrzeliśmy tam
wiele zabytkowych obiektów oraz pięknych świątyń, a także pospacerowaliśmy urokliwymi uliczkami o niskiej, sympatycznej zabudowie. Z obiektów sakralnych nawiedziliśmy m. in. piękną katedrę otoczoną kutym żelaznym ogrodzeniem, na którego szczycie rozmieszczone są liczne aniołki wykonane z metalu.
Pomodliliśmy się też w przepięknym kościele Dominikanów
– Santo Domingo, którego perełką jest monumentalna barokowa, pełna złotych detali Kaplica Różańcowa. Zajrzeliśmy również
na plac, gdzie odbywa się targ rzemiosła o nazwie – el Parian.
Sierra Madre Zachodnia
Następnego, czyli ósmego dnia pielgrzymki, a było to
05.10.2011 r., skierowaliśmy się na zachód w kierunku miast Cuernavaca oraz Taxco.
W Cuernavaca, do chwili wyjazdu do Hiszpanii, tj. do roku
1540 mieszkał w pałacu będącym jego rezydencją sam Hernan
Cortes. Obecnie w pałacu tym mieści się muzeum regionalne Cuauhnahuac ze wspaniałymi zbiorami archeologicznymi i historycznymi.
W latach trzydziestych XX w. wnętrza pałacu przyozdobił Diego Rivera cyklem murali ukazujących historię Meksyku od czasu konkwisty do rewolucji 1910 r. Ciekawym obiektem jest ciężka – przypominająca twierdzę katedra, z rzadkimi malowidłami
ściennymi przedstawiającymi sceny z martyrologii chrześcijan
w Japonii. Ekspresja tych fresków sugeruje, że autorem lub współautorem tych scen musiał być naoczny świadek prześladowań,
transportu więźniów oraz ich kaźni. Świątynia ta jest p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej.
W Cuernavaca, nazywanym „Miastem wiecznej wiosny”,
z uwagi na to, że w ciągu całego roku panuje tu aura przypomi-
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nająca tę porę roku, a także z racji, że jest tu zawsze świeża, piękna i zadbana roślinność, w której gnieździ się mnóstwo ptactwa,
jest także wiele innych zabytków, m.in. muzeum amerykańskiego artysty Roberta Brady’ego, prace wybitnego meksykańskiego
muralisty Davida Siqueirosa i wiele innych. Uczestnicy pielgrzymki poznali sanktuaria oraz obejrzeli kilka innych ważnych
miejsc, a także poczuli wieczną wiosnę.
Kolejnym zwiedzanym przez nas ciekawym miastem było położone dalej na zachód Taxco. Najpiękniejszym zabytkiem
w tym mieście jest wspaniały kościół p.w. Santa Prisca z ozdobną w stylu churrigueryzmu fasadą oraz przebogatą dekoracją rzeźbiarską. Ufundował go Jose de la Borda, człowiek o dziwnych losach fortuny, gdyż wielokrotnie był bankrutem i wielkim bogaczem. Zmarł dość skromnie w Cuernavaca i tam został
pochowany, gdyż fortunę przekazywał na kościoły i na rzecz biednych stosując maksymę „Bóg dał Bordzie, Borda oddaje Bogu”.
Jest wiele innych zabytków, których kunszt dane było poznać
naszym pielgrzymom. Do centrum miasta wjechaliśmy taksówkami typu volkswagen garbusek, z uwagi na to, że Taxco jest usytuowane u stóp malowniczego, urwistego stoku górskiego. Poza
zabytkami sakralnymi oraz innymi obiektami złożyliśmy też wizytę w sklepie i pracowni wyrobów ze srebra.
Dziewiątego dnia rano bezpośrednio z Taxco skierowaliśmy
się w kierunku Pacyfiku do kurortu Acapulco. Jednakże po drodze mieliśmy jeszcze spotkanie z przedstawicielami meksykańskiego środowiska niewidomych. Spotkanie było bardzo sympatyczne. Przekazaliśmy sobie wzajemnie dużo różnych informacji. Jednak obiektywnie trzeba stwierdzić, iż w Meksyku ta grupa
społeczna nie jest jeszcze zorganizowana na odpowiednim poziomie oraz potrzebuje pomocy.
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Inclusive w Acapulco
6 października dotarliśmy do ekskluzywnego kurortu Acapulco. Tu mieliśmy już wszystkiego pod dostatkiem. Ekskluzywny
wikt, kwaterunek i napitki, a także wszelkiego rodzaju różnorakie owoce ziemi i morza. Nikt jednak nie przedobrzył w pławieniu się w tym luksusie. Nikt też nie przesadził z napojami wyskokowymi, tyle tylko, aby przeciwdziałać złej florze. Pławiliśmy się
w słońcu, złotym piasku i morzu, oglądaliśmy – w czasie spaceru statkiem – piękne widoki oraz ekskluzywne wille, własność milionerów z całego świata.
Po kilku dniach trzeba było się zbierać i wracać do naszej Polski, za którą się już bardzo stęskniliśmy, bo wszędzie dobrze, ale
w domu najlepiej.
Po drodze na lotnisko w stolicy Meksyku jeszcze raz nawiedziliśmy w celu pożegnania się z gościnną Matką Sanktuarium
Guadalupe i uczestniczyliśmy w Eucharystii.

Acapulco widok z oceanu
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10 października wróciliśmy do Polski.
Trzeba powiedzieć, iż pielgrzymka była wspaniała i bardzo
udana. Mieliśmy pod dostatkiem niezapomnianej strawy duchowej oraz doznań poznawczych. Przejechaliśmy szereg regionów
od Wyżyny Meksykańskiej przez Kordylierę Wulkaniczną po Sierra Madre Zachodnią i Południową. Podziwialiśmy wspaniałe budowle, zwłaszcza sakralne, w których tworzeniu istotny udział miał
kunszt Indian i Metysów. Zachwyceni też jesteśmy wspaniałą przyrodą i krajobrazami Meksyku, bardzo zróżnicowanymi pod wieloma względami. Podziwialiśmy też piękną postawę w zachowaniu i odnoszeniu się do nas ludzi miejscowych, w tym Indian i Metysów, którzy stale się do nas uśmiechali i gotowi byli być nam
pomocni.
Dziękujemy serdecznie wspaniałym naszym opiekunom, organizatorom, pilotom i przewodnikom, wszystkim księżom i siostrom zakonnym, kierowcy oraz sobie nawzajem za piękny egzamin kultury, przyjaźni oraz wzajemnej uprzejmości. Dziękujemy
naszym rodzinom i bliskim za to, że mogliśmy sobie pozwolić na
tak wspaniałą pielgrzymkę.
Meksykańskie szlaki Jana Pawła II
Relacjonując przebieg, doznania, efekty oraz wrażenia z naszej pielgrzymki, nie można pominąć jednego z jej najważniejszych akcentów, który dla nas Polaków stanowi wielki powód do
dumy oraz sprawia, że nasze samopoczucie jest wspaniałe.
Na początku relacji wspomnieliśmy, że Meksykanie swojemu
wielokrotnemu gościowi, dziś Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, wystawili wiele pięknych pomników. Temat ten wymaga rozwinięcia i na to odpowiednie miejsce w tej relacji musi się znaleźć.
Z wielkim rozrzewnieniem i satysfakcją obserwowaliśmy, że
w całym Meksyku, niemal na każdym kroku widoczne były śla-
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dy naszego Wielkiego Rodaka w postaci wyrażanych w różny sposób dowodów szacunku i uwielbienia tego wielkiego narodu dla
osoby Papieża Polaka. Na swojej drodze spotykaliśmy dziesiątki
pięknych pomników, tablic oraz innych dowodów miłości
i wdzięczności do Jana Pawła II. A przecież odwiedziliśmy tylko
niewielki fragment tego ogromnego i pięknego kraju. Mieliśmy
informacje, że oprócz tych trwałych śladów, Meksykanie uhonorowali Papieża nadaniem Jego Imienia wielu szkołom, ulicom, placom i zakładom pracy. W większości zakładów pracy wiszą jego
portrety. Wizerunek jego widnieje w każdej ze świątyń.
Spośród wielu narodów zafascynowanych osobą Ojca Świętego oraz darzących go ogromnym szacunkiem, miłością i uwielbieniem, poza Polakami, na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwają się Meksykanie. Dali na to szereg dowodów i wielokrotnie w czasie spotkań z Papieżem skandowali słowa – Jesteś
Meksykaninem, gdyż autentycznie uważali go za swojego, bo stał
się dla nich przez swoją osobowość i postawę bardzo bliski. Jest
to naród żyjący w bliskości z naturą i posiadający wielką naturalną intuicję, czyli swojego rodzaju „szósty zmysł”. Z łatwością wyczuwali w tym niezwykłym człowieku bratnią duszę, wielką, niekłamaną serdeczność oraz autentyczne zatroskanie o ich los.
Naród meksykański czuł się również zaszczycony tym, że Ojciec Święty uhonorował ich Ojczyznę wyborem jej na pierwszą
swoją zagraniczną pielgrzymkę, niezwłocznie po wyborze na Stolicę Piotrową.
Z Jego strony wybór Meksyku był trafny i precyzyjnie przemyślany, z wielu względów. Przytoczmy tu kilka najważniejszych
z nich:
• Ameryka, głównie Łacińska (w tym zwłaszcza Meksyk) reprezentowała około połowy światowej liczby katolików, co wymagało specjalnego zaakcentowania i wyróżnienia,
• wśród wielu duchownych tego regionu, zaczynał zyskiwać na
popularności i aktywności niebezpieczny dla kościoła nawią-
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zujący do teorii marksistowskiej nurt tzw. „teologii wyzwolenia”, który należało powstrzymać,
• ostatnio nasiliły się zjawiska zwiększonego wyzysku ludzi pracy, a w tym Indian, Metysów i innych. Rozprzestrzeniły się na
szeroką skalę handel narkotykami, korupcja, wyzysk, apoteoza
zysku i nieliczenie się z osobą ludzką oraz jej prawami. Ojciec
Święty postanowił opowiedzieć się za gnębionymi, prześladowanymi i demoralizowanymi, skrytykować gangi i mafie, korupcję, wyzysk i narkomanię oraz przypomnieć, kogo Matka
Boża z Guadalupe wybrała na swojego wizjonera w czasie swoich objawień na wzgórzu Tepeyac w grudniu 1531 r.
I rzeczywiście Ojciec Święty w mocnych słowach atakował wyzysk i apoteozę zysku, jako celu prowadzenia wszelkiej działalności i filozofii ekonomicznej. Był to okres stosunkowo niedawnych
prześladowań Kościoła Katolickiego przez panujące wówczas lewicowe reżimy. Między Meksykiem i Watykanem nie były wówczas nawiązane stosunki dyplomatyczne.
Z powyższych przyczyn Błogosławiony Jan Paweł II zajmuje
w Meksyku miejsce szczególne. Zawsze darzył On Meksyk i jego
mieszkańców wielką sympatią i miłością, a Meksyk tę miłość
w dwójnasób odwzajemniał. Papież odbył do tego kraju pięć pielgrzymek w latach 1979 (tuż po wyborze), 1990, 1993, 1999 i 2002.
Każda podróż i nawiedzenie Meksyku pozostawiało w sercach tego wspaniałego narodu niezapomniany ślad, a na placach, ulicach,
w świątyniach i obiektach użyteczności publicznej – trwałe pamiątki. Mimo, że pochodził z dalekiego kraju, traktowali Go tak,
jakby był jednym z nich. On nie miał nic przeciwko temu i dawał
odczuć, że jest z tego dumny. W spotkaniach z Nim zawsze uczestniczyły miliony. Witali Go głośną modlitwą, śpiewem, tańcami
oraz niekłamaną indiańską i latynoską radością z faktu, że jest
wśród nich, wyrażając ogromne do Niego przywiązanie oraz skandując spontanicznie – Niech żyje Lolek, albo – Jesteś Meksykaninem. Nie mieli Mu za złe, że jako dobry ojciec i wychowawca,
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czasami ich upominał, mówiąc nie zawsze przyjemną dla ucha
prawdę, np. piętnując praktyki gangów, narkomanię, wyzysk oraz
prowadzącą donikąd teologię wyzwolenia. Wybaczyli Mu winni,
natomiast prości ludzie byli wdzięczni wiedząc, że wypowiadane przez Niego prawdy działają w ich interesie. Odnosił się do nich
z szacunkiem. Nawet gdy miał ich w czymś upomnieć, zwracał się
do nich – Proszę Was.
Wdzięczni Mu byli ponadto za beatyfikację, a później kanonizację Juana Diego. Było to pierwsze wyniesienie na ołtarze Indianina. Ogłosił też błogosławionymi kilku innych synów tego narodu.
To były przyczyny, dla których osoba Papieża Polaka jest temu
narodowi bardzo bliska, czemu daje on wyraz poświęcając janowi Pawłowi II liczne pamiątki. Przewodnicy opowiadali, iż w czasie trzeciej pielgrzymki, gdy Papież miał się spotkać na Jukatanie
z przedstawicielami wspólnot indiańskich, wówczas przed tą wizytą mieszkańcy miasta Izamal na Jego cześć całe miasto, z obiektami użyteczności publicznej, domami, świątyniami, w tym piękne ogromne krużganki okalające sanktuarium Królowej Jukatanu, pomalowali na kolory papieskie i tak pozostało do dzisiaj przez
blisko 20 lat. Ponadto – przed wejściem do klasztoru świątyni,
mieszkańcy ci ufundowali Ojcu Świętemu kolejny piękny pomnik
z brązu.
Mimo powagi sytuacji, jaka z reguły towarzyszyła spotkaniom
Ojca Świętego z wiernymi, czasami zdarzały się różne zabawne sytuacje, których Papież nie bał się, a przeciwnie – chętnie w nich
uczestniczył. Znaczyło to, że jest człowiekiem z krwi i kości, nie
udającym chodzącej świętości. Jego reakcja na tego typu zdarzenia była fantastyczna i ujawniła wielkie Jego poczucie humoru.
Sam się też często posługiwał metodami humoru sytuacyjnego.
W czasie śpiewu przez zebranych różnych pieśni na jego cześć takich jak „Sto lat”, „Góralu czy Ci nie żal” lub jego ulubionej „Barki”, bądź skandowania przez młodzież okrzyku „Zostań z nami”,
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wykonywał delikatne gesty ręką lub lekko przytupywał nogą. Jako potwierdzenie Jego wielkiego poczucia humoru można przytoczyć właśnie, pochodzącą z Meksyku, pewną anegdotę opartą
na prawdziwym zdarzeniu.
Ojciec Święty będąc jeszcze Metropolitą Krakowskim, musiał
odbywać różne spotkania z dygnitarzami partyjnymi oraz wojewódzkiej administracji. W roku 1978 miał ważną sprawę do ówczesnego I sekretarza PZPR w Krakowie Józefa Klasy i próbował
się z nim umówić na spotkanie. Klasa jak ognia bał się takiego spotkania, aby nie skompromitować się przed przełożonymi z Warszawy, a nawet z Moskwy. Wiedział, że Kardynał Wojtyła jest
świetnym dyplomatą i wynegocjuje wiele, za co obieca modlitwę.
Dlatego do takiego spotkania nie doszło i Kardynał został Papieżem. Trzeba trafu, że w czasie pierwszej pielgrzymki do Meksyku Józef Klasa został tam ambasadorem PRL i witał Papieża razem z całym korpusem dyplomatycznym. Ojciec Święty zbliżając się w geście powitania do Józefa Klasy, powiedział z uśmiechem
– „O, Panie Józefie, nareszcie znalazł Pan dla mnie czas”. Cały świat
kochał Jana Pawła II również za tego typu życiowe epizody.

RELIKWIE ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO
W LASKACH

Wojciech Święcicki

Uroczystość przyjęcia relikwii
ługo oczekiwaliśmy na ten dzień. Na początku był pomysł
naszej katechetki s. Lidii i brata Damiana z Niepokalanowa,
aby relikwie św. Maksymiliana trafiły do Lasek.
Trwały dyskusje, spotkania, rozmowy z Matką Generalną –
s. Anną Marią – i członkami Zarządu TOnO. Z tych rozmów narodziła się myśl, że najlepszym miejscem na relikwie Świętego będzie szkoła Jego imienia.
Czy jest w Polsce szkoła, w której na korytarzu szkolnym znajdują się relikwie świętych? Ojcowie z Niepokalanowa o takiej
szkole nie słyszeli, co nie przeszkodziło im w podjęciu szybkiej decyzji, że to my mamy być tą pierwszą wyróżnioną placówką.
W mglisty październikowy dzień (24.X) już od samego rana
młodzież odświętnie ubrana oczekiwała w szkole na wyjście do
kaplicy. Wszyscy skupieni, zachowujący się inaczej niż na co dzień,
ze świadomością, że już za chwilę będą uczestniczyć w historycznym wydarzeniu.
O godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza święta w Kaplicy Matki
Bożej Anielskiej, którą prowadził Ojciec Gwardian Mirosław Bartos, w koncelebrze z Ojcem Romanem Soczewką, księdzem rektorem Sławomirem i księdzem Sebastianem.
Po Mszy świętej wszyscy zebrani przeszli do szkoły na uroczyste przyjęcie relikwii. W holu szkoły obok figury św. Maksymiliana został wmurowany kamień, w którym w szkatule znajdują
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się włosy z brody Męczennika. To właśnie w tym miejscu w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i zebranych gości Ojciec
Gwardian dokonał uroczystego przyjęcia relikwii.
Od początku roku pan Marek Wójcicki i pani Edyta Budzyła
przygotowywali z młodzieżą słuchowisko słowno-muzyczne, które miało przybliżyć sylwetkę Świętego, pokazać Go jako człowieka, wizjonera obdarzonego niezwykle silnym charakterem, miłującego z całego serca Matkę Boską.
„Miłość nie liczy się z siłami, wierzy w niepodobne” – to słowa o. Kolbego, a zarazem tytuł słuchowiska przygotowanego przez
młodzież w obsadzie: O. Maksymilian – Krzysztof Sienkiewicz,
matka Maksymiliana – Sylwia Romatowska, diabeł pierwszy –
Arek Bieńkowski, diabeł drugi – Piotr Chudziak, diabeł trzeci –
Damian Osiewak, diabeł czwarty – Łukasz Połeć, narrator – Marcin Świat, prowincjał – Marcel Pacholczyk, śpiew – Dominik
Strzelec, scenariusz i reżyseria – Edyta Budzyła, Marek Wójcicki, dźwięk – Piotr Gronowski.
Widowisko wywarło na wszystkich wielkie wrażenie. Występujący aktorzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem
wcielili się w swoje role. Po przedstawieniu głos zabrał Ojciec Roman Soczewka, który przybliżył nam mniej znane fakty z życia Ojca Kolbego. Nasz Święty Patron, to nie tylko człowiek, który oddał w ofierze swoje życie dla innych, to również człowiek wesoły i umiejący żartować.
Pan prezes Zarządu TOnO, Władysław Gołąb, w swoim wystąpieniu zaakcentował historyczne znaczenie przyjęcia relikwii
przez szkołę i całą wspólnotę Dzieła Lasek.
Jako dyrektor szkoły podziękowałem wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby przyjęcie relikwii odbyło się godnie
i uroczyście. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy i personel administracyjny, z s. Mateą na czele, z wielkim zapałem i zaangażowaniem przez wiele dni pomagali w przygotowaniu, a następnie
w sprawnym przebiegu uroczystości.

Wojciech Święcicki – Uroczystość przyjęcia relikwii

73

74

RELIKWIE ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W LASKACH

Chcemy również podziękować naszym wszystkim przyjaciołom i gościom, byłym pracownikom i nauczycielom, że znaleźli
czas na modlitwę i radowanie się z nami. Z radością gościliśmy
delegację uczniów i pedagogów z Rabki, wieloletnią dyrektorkę
naszej szkoły Stefanię Czyżycką, nauczyciela Wacława Czyżyckiego, nauczycielkę Katarzynę Żyznowską, byłego dyrektora szkoły
pana Bolesława Jońcę i wiele innych drogich nam osób.
Szczególnie serdecznie dziękujemy panu Robertowi Dzieniewiczowi, który bezpłatnie w podarowanym nam granitowym kamieniu umieścił szkatułę z relikwiami O. Maksymiliana.
Dziękujemy również za obecność Dyrektorowi KPN panu Jerzemu Misiakowi i Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego panu Janowi Żychlińskiemu. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i wspólnym radosnym świętowaniem w rodzinnej
atmosferze.
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o. Roman Aleksander Soczewka

Kwiatki świętego Ojca Maksymiliana
ytuł referatu jest oczywistym odniesieniem do
„Kwiatków św. Franciszka
z Asyżu”, które Leopold Staff,
tłumacz „Kwiatków” na język
polski, określił, że „jest to jedna z najczarowniejszych, najczystszych, najradośniejszych
książek, jakie zna literatura.
Jest ona pociechą i nadzieją.
Uczy wiary w miłość i w dobroć serca ludzkiego. Książka
ta cała śpiewa”.
Chciałbym, aby moje wystąpienie z tym tytułem przynajmniej w jednym procencie
godne było takiej oceny. Wybrane zdarzenia z Pisma Świętego i z przekazów ludzi, którzy
z nim przebywali, świadczą, że potrafił się uśmiechnąć i innym
dać powód do uśmiechu. Jest przynajmniej jedna fotografia, na
której widać szeroki uśmiech jak wschodzące słońce.

T

Święty Ojcze Maksymilianie
– szedłeś przez Drogę Krzyżową, tak jak twój Mistrz,
– umarłeś za swoich bliźnich, tak jak twój Mistrz,
– modliłeś się za oprawców, tak jak twój Mistrz.
Święty Maksymilianie,
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nakłoń nas wszystkich,
byśmy pomogli ci dźwigać glob ziemski w górę,
do Matki Bożej.
Wyjdzie nam wtedy naprzeciw,
przejmie go z rąk naszych słabych,
swym płaszczem bezpiecznie otuli,
Synowi przekaże ...
Święty Maksymilianie,
wytłumacz nam wszystkim,
że bez tego dźwigania upadnie ziemia, upadnie człowiek,
rozkwitnie piekło!
Tęczo zwycięska, módl się za nami!
Echo Chrystusa, módl się za nami!
Obłoku Boży, módl się za nami, porwij za sobą.
Stoimy w obecności posągu św. Maksymiliana Kolbego – franciszkanina, Rycerza Niepokalanej, misjonarza i męczennika z Auschwitz – w Szkole, która obrała go sobie za Patrona. Dziś chce-
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my tę obecność przypomnieć i wzbogacić przez uroczysty akt
przekazania i odsłonięcia relikwii, wprawdzie bardzo znikomej jego cząstki, ale jakże wymownej. To on powtarzał: „Ja bym chciał
i pragnął być startym na proch dla sprawy Niepokalanej, a ten
proch żeby wiatr rozniósł po całym świecie, iżby z tego nic nie pozostało. Wtedy dopiero będzie zupełne dopełnienie mojej ofiary”.
Spełniło się pragnienie o. Maksymiliana. Prochy jego zebrane
z krematorium rozniósł wiatr na cztery świata strony.
Został po nim kosmyk włosów. Oto jego relikwia.
Na cześć i na chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i dla naszego pożytku, dnia 24 października 2012 roku, w siedemdziesiątą pierwszą rocznicę narodzin dla nieba świętego Maksymiliana
Marii Kolbego, odsłaniam jego relikwiarz.
Niech on swoją świętością, pracowitością i heroizmem przewodzi dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i uczniom Szkoły w Laskach w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen.
W poetyckiej wizji „Powitanie”, zbudowanej przez ks. Jana
Twardowskiego, święci w niebie witają św. Maksymiliana Kolbego:
Wszyscy kręcą głowami
Wszedł M. Kolbe – Gwarzą –
– Jak można wejść do raju z tak smutną twarzą.
Trudno nie mieć smutnej twarzy, gdy się jest ubranym w więzienny pasiak, z obozowym numerem w klapie i na ręku, gdy się
wychodzi z głodowego bunkra przez komin krematorium.
I chociaż był to dla o. Maksymiliana dies natalis, ale z czerwoną koroną męczeństwa. Jak powszechnie wiadomo, Matka Boża
ofiarowała mu dwie korony: białą i czerwoną. Wybrał obie. Przy
tej białej, oznaczającej życie kapłańskie i zakonne, jest miejsce na
taktowny humor i dowcip, które są owocami radości ducha.
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Od razu trzeba stwierdzić, że o. Maksymilian Kolbe nie był humorystą, ani dowcipnisiem, ale miał poczucie humoru. Ci, co go
znali osobiście, wspominają jego miły, dobrotliwy uśmiech. Wyraz jego twarzy był ekranem franciszkańskiej duszy pełnej Boga.
Zostało w tradycji franciszkańskiego zakonu uśmiechać się do Boga, ludzi i świata, a jednocześnie zabiegać, aby i oni się uśmiechali. Tę ideę Ojciec Maksymilian wyraził lapidarnie w słowach: „cierpieć, pracować, kochać i radować się” (z listu do kolegi, Kraków,
2.01.1920).
W dziedzinie humoru miał swoje zasady, które podał między
innymi w konferencji do współbraci w Niepokalanowie (16.10.
1936). „Uśmiech u osób zakonnych winien być bardzo umiarkowany. Nadmierna wesołość, czyli tak zwany „pusty śmiech”, jest
dowodem pustki duchowej i przyprowadza duszę do roztrzepania, utrudniając jej, z własnej winy, skupienie na modlitwie i rozmyślaniu. Stąd też jest dużą przeszkodą do ścisłego złączenia się
z Bogiem. Jakkolwiek zakonnika winna cechować ta radość święta, Boża – jednakowoż wszystko musi być w granicach skromności zakonnej. Wszystko, co nie prowadzi do miłości Niepokalanej, jest sprytną sztuczką szatana”.
Dla zobrazowania rodzaju humoru, jakim posługiwał się Ojciec Maksymilian, przytoczę wybrane fragmenty tekstu z jego konferencji do braci zakonnych: „Jeden z zakonników ogromnie walczył z pokusą co do rannego wstawania i tak walczył, aż dwie godziny, wreszcie wstał! (Niepokalanów, 14.03.1937).
Z tej samej konferencji – gdy chciał określić rolę Matki Bożej
w Niepokalanowie: „Oto, co Niepokalana potrafi z nami zrobić.
Pozbiera śmieci z całej Polski i potem pokazuje, co Ona może zrobić”.
„Nasz rozum, choćby genialny – powiedział w innym czasie
– zmieści się w kapeluszu, a wola Boża – mądrość Boża jest nieskończona” (Niepokalanów, 25.05.1937).
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„Nie przywiązujmy się do roboty, do urzędu, do godności,
miejsca – do niczego się nie można przywiązywać. Niech nie znajdzie się taki we własnym mniemaniu zamiast „Czcigodny” to „czci
głodny” (Niepokalanów, 9.06.1937).
„Może słyszeliście o tym – mówił – jak pewnemu Włochowi
ofiarowano osła za odmówienie bez roztargnienia „Zdrowaś Maryjo”. Uradowany tym wielce – a chwalił się przy tym, że nie wie,
co to roztargnienie – zaczął odmawiać, lecz przyznał się, że
w środku pomyślał sobie, czy osioł będzie z uprzężą, czy bez uprzęży. Są rozmaite i roztargnienia i pokusy. Wtedy jest jeszcze większa zasługa”. (Niepokalanów, 6.02.1938)
„Co to jest rozproszenie? – zapytał kiedyś – swoboda, wesołość – to nie jest jeszcze rozproszenie. Święci kanonizowani byli
też swobodni i weseli, a więc i w tych sprawach byli doskonali.
Można pogodnie porozmawiać i pożartować”. (Niepokalanów,
28.04.1940).
Listy, ze względu na bardziej osobisty charakter, okazały się
bogatszym źródłem humoru. W liście do o. Alfonsa Kolbego, (Zakopane, 29.09.1920), rodzonego brata i współpracownika, umieścił dwa przykładowe humory jako propozycje do kalendarza „Rycerza Niepokalanej” na rok 1927;
Najprostszy sposób
– Panie doktorze! Prawda, że ja jestem bardzo blada?
– Rzeczywiście.
– Więc co mam czynić?
– Niech pani sobie zmyje puder z twarzy.
Doktor
– A czy pan ma apetyt?
– Pacjent z ożywieniem: Może pan Doktor ma coś do zjedzenia?
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Wzdychanie do przedwojennych czasów jako lepszych jest
dość powszechne, zwłaszcza u ludzi starszych. Okazuje się, że „lepsze, bo przedwojenne” obowiązywało nie tylko po drugiej wojnie
światowej. W liście do o. Alfonsa w roku 1926 o. Maksymilian napisał: „Drogi Bracie! Proszę powiedzieć ojcu gwardianowi, że tym
razem nie zapomniałem oddać mariankom w Warszawie 500 zł
akonto ornatu. Co do owej słabości podszewki dowodziła przełożona, że to mocny, przedwojenny materiał, silny jak skóra”. (Zakopane, 19.09.1926).
Z dużą dozą humoru o. Kolbe podchodził do stanu swego
zdrowia, zresztą bardzo słabego. Aktualny stan opisał współbratu, o. Jackowi Wanatowiczowi, w bardzo dowcipny sposób:
„Oprócz szczytu zajęty jest także drugi płat płucny. Jest tam także „dziurkowanie”, a lekarz chce się bawić w murarza i te dziury
wapnem – dobrze, że jeszcze nie cegłami – zatynkować, bo inaczej podobno można by się nigdy nie doczekać ich zabliźnienia”.
(Zakopane,18.10.1920).
W podobny sposób napisał do o. Alfonsa: „Może i ja przestanę całkiem gorączkować. Teraz już zbliżam się szybkim krokiem
do kształtu beczkowego, więc i koniec kuracji powinno to przyspieszyć.” (Nieszawa, 29.06.1921)
Również do o. Alfonsa: „o. Juliana, ze względu na słabe płuca tysiąc razy, w myśl recepty listu, nie ściskałem. On jednak, bo
to na odległość, dwa razy tyle ściska”.
Szczególnie zakończenia listów służyły mu do zamieszczenia
jakiegoś słownego i graficznego dowcipu. List do Ojca Prowicjała tak zakończył: „Tu wielki brak kapłańskich rąk do pracy. I o.
Mieczysław, i o. Gracjan są przeciążeni, a ja zanadto stękando
współpracuję”. (Mugenzai no Sono, 21.04.1936)
Inne zakończenie z graficznym humorem znalazło się w liście
do Niepokalanowa, pisanym w Nagasaki 1 lipca 1931 r.: „Kończę,
bo właściwie dzisiaj położyłem się spać, po północy, więc chociaż
południe się zbliża, trzeba się trochę przyłożyć, by potem lepiej
pracować.
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Ale o modlitwę tęęęęęęgo proszę, bo tu się więcej diabłów koło nas uwija – tak nie mogą strawić, żeśmy się aż tu zapuścili, a my
sami tacy słabi. Przy pomocy i opiece zaś Niepokalanej gwiżdżemy sobie na nich wszystkich i kpimy sobie z ich bezsilności...
Aha, miałem się przyłożyć”.
Dłuższy nieco list do o. Floriana Koziury (Nagasaki, 5.03.
1931) zakończył słowami: „Drogi Ojcze! Za dużo gderam, nieprawda? Jak umrę, to przestanę”.
W innym znów liście do o.Floriana i współbraci w Niepokalanowie, pisanym na raty, są aż cztery różne zakończenia, każde
inne:
– „Lichy wasz brat, Maksymilian Maria Kolbe”.
– „Finis”.
– „Ale miałem już skończyć, a rozgadałem się znowu. Więc
fiiinis”.
– „Ale przecież mam kończyć! Kropkaaa”. (Mugenzai no Sono, 3D.5.31)
W telegramie do brata Celestyna Moszyńskiego, zmierzającego okrętem na misje do Japonii, o. Maksymilian napisał: „Oczekujemy, tylko nie spiesz się bardziej niż okręt”.
(Nagasaki, 16.02.1931).
W liście do Niepokalanowa (8.06.1932) Opisał swoje wrażenia z podróży do Hongkongu, gdzie między innymi opowiedział,
jak to niektórzy Chińczycy pchają dzieci do zakładu misjonarzy,
dopóki nie są potrzebne, a starają się wydostać, gdy już mogą coś
dopomóc rodzicom. „Raz przyprowadzono chłopca z prośbą
o przyjęcie. Gdy misjonarz przedstawił, że ma tylko cztery miejsca zarezerwowane dla sierot nie mających rodziców, chłopiec
przyniósł poświadczenie, że rodzice już pomarli, podpisane przez
własnego ojca”.
Ofiary, które przychodziły do klasztoru, zwykle potwierdzał
słowami: „obrazki dochodzą”, „obrazki do rozbrojenia kłopotów
wkrótce podążą do was”.
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Współbracia nie zawsze akceptowali pomysły i akcje o.Maksymiliana. Kiedyś usłyszał on od jednego z ojców:
„Maks, dajcie sobie spokój z tym »Rycerzem«, boście gruźlik,
niedługo was, a kto tam potem będzie się tym zajmował? Ojciec
Maksymilian odpowiedział: – Mistrzem jest, kto wymaluje obraz
pędzlem, a jeżeli miotłą to samo zrobi, to jeszcze większym jest
mistrzem. Niepokalana to potrafi. Ona sobie znajdzie odpowiednie narzędzie, jeśli zechce. Przyjdzie czas, że w wydawnictwie będzie pracowało 100 braci i 20 ojców”.
Administrator majątku księcia Jana Druckiego Lubeckiego,
w lipcu 1928 roku, razem z żoną złożył wizytę w nowym klasztorze. Goście zostali przyjęci w zakrystii kaplicy. Po chwili rozmowy o współpracy majątku w Teresinie z klasztorem żona zaproponowała: „Mam nadzieję, że ojcowie Maksymilian i Alfons zechcą nas zrewizytować. Chciałabym wiedzieć, kiedy, aby się
przygotować”. O. Maksymilian odpowiedział z uśmiechem:
„Owszem, proszę pani, będziemy się spotykali przy stole, ale przy
Stole Pańskim”.
Wspomina mieszkanka pobliskiej miejscowości: „Do kapliczki niepokalanowskiej zawsze i chętnie z mężem uczęszczaliśmy.
Jednak pora Mszy św. wydawała mi się za wczesna. Pewnego razu zapytałam o. Maksymiliana: – Dlaczego ojcowie tak wcześnie
odprawiają Mszę św.? On zaś, z właściwym sobie uśmiechem, zamiast odpowiedzi zapytał: – Dlaczego pani uważa, że to za wcześnie? Nie chcąc się przyznać do lenistwa, powiedziałam:
– No, proszę ojca, mogę przecież zaspać. O. Maksymilian, wiedząc, że do kapliczki przyjeżdżałam końmi, odpowiedział mi krótko z humorem: – Koń nie zaśpi...”.
Wspominają starsi zakonnicy z Niepokalanowa, że ulubionym
dowcipem o. Maksymiliana, który często powtarzał, była absurdalna historia o dwóch psach, które tak się nawzajem gryzły, że
zostały po nich tylko dwa ogony.
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Dodajmy jeszcze, że niektóre z humorów stworzyły okoliczności, w których znalazł się o. Maksymilian. Jedna z nich trafiła
się w Grodnie. Wiemy o niej z listu o. Maksymiliana do o. Alfonsa: „Dzisiaj otrzymałem kamasze, za które wręcz bratu Zenonowi, jak też za jego liścik, z życzeniami przez Niepokalaną „Bóg zapłać”. Brat Zenon owinął buty w papier, na którym były moje tezy filozoficzne. Oby one czasem gdzieś się nie zarzuciły. Byś
wiedział, o co chodzi, wycinek z tego papieru załączam”. (Zakopane, 27.12.1926).
W dniu tak tragicznym jak 17 września 1939 roku, kiedy to
prawie wszystkich zakonników okupanci załadowali do ciężarowych samochodów i transportowali do obozu w Auschwitz,
o.Maksymilian z humorem mówił do współbraci: „Ale się nam
udało, jak nigdy. Dziwicie się temu, co mówię? Udało się nam, bo
za darmo jedziemy na misje. Ile trzeba by zachodu i pieniędzy, aby
się dostać tam, dokąd nas wiozą?”
Opowiadał brat Cherubin: „Zimą 1940 roku pojechałem z o.
Maksymilianem do Błonia. Na przedmieściu miasteczka widniała żółta tablica z napisem Blonie. O. Maksymilian trącił mnie łokciem: Patrz, bracie, jacy ci Niemcy biedni.
– Chyba nie. Rozbili Polskę i mogą cały świat zawojować.
– O, nie. Oni nie używają litery „ł” i kiedy w modlitwie zwracają się do Boga z prośbę o łaskę – mówią: „Daj nam, Boże, laskę”.
I tej laski się doczekają – powiedział podnosząc laskę, z którą zwykle podróżował.
„Przypominam sobie – wspomina brat Leonard – gdy pewnego razu były imieniny o. Maksymiliana, a obchodził je 12 października. Życzyłem mu, aby go powieszono, ale w obrazku na
ścianie. Nie bardzo mu się podobał ten mój słowny żart. Innym
już tego nie życzyłem”.
Zabawna historia przydarzyła się o. Maksymilianowi, bo za życia mógł przeczytać swój nekrolog. W czerwcu 1921 roku, nie wiadomo jakim sposobem, dotarła do Rzymu wiadomość o śmier-
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ci o. Maksymiliana Kolbego. Tym łatwiej dano wiarę, że ogólnie
wiedziano o jego słabym zdrowiu. Rektor kolegium, w którym o.
Maksymilian studiował, według zwyczaju postarał się, by odprawiono Mszę św. pogrzebową za świętej pamięci Ojca Maksymiliana Kolbego. W „Księdze zmarłych” zapisano tam w języku włoskim: „14 czerwca. Dziś została odśpiewana Msza święta żałobna, w trzecim dniu od zgonu, za duszę o. Maksymiliana
Rajmunda Kolbego z prowincji polskiej, wychowanka tegoż kolegium: umarł na gruźlicę dnia ... (wolne miejsce).
Był aniołkiem, świątobliwym, pełnym zapału i gorliwości, jednym z alumnów najbardziej karnych, budujących, a także w studiach jednym z lepszych, jakich miało to kolegium.
Tu też założył wśród bardziej ochotnych stowarzyszenie pobożne modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników, a zwłaszcza
szczególnych nieprzyjaciół Kościoła: masonów itd. – na cześć Niepokalanej pod nazwą Militia Immaculatae Conceptionis BMV,
które jeszcze istnieje. Doktor filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim, doktor teologii w tymże kolegium 22 lipca 1919. Wyświęcony na kapłana 28 kwietnia 1918 r. Opuścił kolegium 23 lipca
1919”.
W miejsce wolne wpisano „morto! fu notizia falsa” – potem
odmiennym charakterem: „Non è morto! Fu notizia falsa” – „Nie
umarł! To była wiadomość fałszywa”.
Kiedy po wielu latach goszczącemu w kolegium o. Maksymilianowi pokazano ten zapis, szczerze się uśmiał, nie wiadomo tylko, czy z własnego pogrzebu, czy z opinii zapisanej w „Księdze
zmarłych”. Zanim jednak odjechał z kolegium, dał poznać, że ma
coś do powiedzenia, dlatego wezwał wszystkich alumnów do
Wielkiej Auli i rzekł całkiem serio: „Ja jestem słaby, a nawet już
się starzeję, dlatego mogę wkrótce umrzeć. Ponieważ każdemu
wolno napisać testament, dlatego sądzę, że i ja nie jestem pozbawiony tego prawa. Przeto, bracia, gdy dojdzie do was wiadomość
o mojej śmierci, wiedzcie, że na mocy testamentu wy jesteście
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dziedzicami moimi. Odtąd wszyscy pracowaliśmy dla Niepokalanej, gdy zaś umrę, wtedy wy powinniście pracować bez ograniczeń, aż do przelania krwi, jeśli zajdzie potrzeba, i powinniście szerzyć Rycerstwo Niepokalanej aż po krańce ziemi. Albowiem jest
to zadanie święte, jest to wola Matki Bożej, abyśmy my, Bracia
Mniejsi Konwentualni, którzy niegdyś obroniliśmy Jej Niepokalane Poczęcie, teraz także szerzyli Jej kult. Oto testament, który
wam zostawiam”. (Rzym, 23.05.1933).

LASKI NA UKRAINIE
s. Daria Wojtaszczyk FSK

Niedziela Misyjna w Starym Skałacie
Każde dziecko na ziemi ma tę samą godność w oczach Bożych
Jan Paweł II
iedzielę Misyjną w roku 2012 zapisuję w pamięci jako czas
szczególnie błogosławiony dla aktywności naszego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża na Ukrainie. Tegoroczne hasło „Głosić wiarę z radością” przemieniało się w rytm
naszych serc, kiedy wyruszaliśmy z Lasek na Podole do Starego
Skałatu na otwarcie Centrum Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka. Jechali terapeuci – pp. Hanna Smoleń, Halina
Okońska, Jacek Kwapisz oraz s. Fabiana Zielińska, s. Dominika
Piaścik, kierowca p. Jerzy Walkowiak i ja – s. Daria Wojtaszczyk.
Wyprawiła nas na drogę Matka Anna Maria Sikorska modlitwą
i krzyżem.
Na Eucharystię, obiad i krótki wypoczynek zatrzymaliśmy się
w Żułowie, potem aniołowie stróżowie szybko i bezpiecznie przeprowadzili nas przez granicę i już witała nas Ukraina szeroką,
piękną, słoneczną, październikową panoramą.
To niemożliwe, żebym nie łączyła tej podróży 21 października 2012 roku z tamtą pierwszą 4 września 1991 roku, kiedy we dwie
z s. Miriam Isakowicz – laskowskie pionierki niewiedzące, co nas
czeka – wiozłyśmy do Starego Skałatu-Połupanówki po ochotnym
sercu misjonarskim i po parze rąk do pracy. W trudnych chwilach
trzymałam się nadziei czerpanej ze znaku naszej obecności na ziemi rodzinnej Matki Założycielki Elżbiety Róży Czackiej.
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Paszport odebrałam 15 maja 1991 roku w terminie wyznaczonym przez urzędnika biura i zarazem dokładnie w trzydziestą
rocznicę śmierci Matki Czackiej. Znalazłam się tam, gdzie zaczął
się realizować Boży zamiar poprzez impulsy w duszy Róży Czackiej. W jej „Notatkach osobistych” zawsze wzruszało mnie wyczucie piękna w przyrodzie, subtelność, z jaką opisywała Wołyń. Zrozumiałam, gdy zostało mi dane doświadczenie tego samego widoku dla oczu, ale też wewnętrznego dojrzewania do powierzonego
zadania misyjnego w tym samym miejscu i w nowym czasie.
Dobry Boże! O początkach Lasek napisano: „Było nic”. I to tylko można powtórzyć o początkach placówki w Starym Skałacie-Połupanówce.
Przeciągam paciorki różańca w rozpoczynającym się akurat
Roku Wiary z intencją missio ad gentes. W pamięci ożywają ukraińskie lata. W miarę przybliżania się do celu podróży w powietrzu coraz wyraźniej rozpoznaję ten jedyny zapach. Z sentymentem przypatruję się kolorytowi nieba i barwie ziemi. Znam tu
kwiaty, jakie nie rosną nigdzie indziej, tutaj ukazała mi się przyroda w całości i doznałam bezpiecznego porządku w kosmosie,
obserwując słońce, księżyc i gwiazdy w ustalonych cyklach rok po
roku, zaznałam mrozu i spiekoty, lęku w burzę z piorunami. Spotkałam ludzi głodnych Boga i dobroci. Tym razem wiem, co nas
czeka w Starym Skałacie.
W domu – zwanym dawniej klasztorkiem, który od następnego dnia miał się stać siedzibą otwieranego Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka – zastaliśmy
nasze siostry franciszkanki z Ukrainy: s. Miriam Isakowicz, s. Bożenę Bożuk, s. Patrycję Eksztajn, s. Julię Jendraszko, s. Ludmiłę
Krajnik, s. Marię Zadorozhną i s. Dobromiłę Hanusiewicz. Była
też niewidoma masażystka Marina Ryczkowska, absolwentka
szkoły dla niewidomych w Charkowie i Oksana Hitular, słabowidząca sierota, która mieszka z siostrami i uczy się w technikum
zawodowym w Żytomierzu. Spędziliśmy razem ciepły, wesoły,
przyjazny wieczór.
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Budynek, wzniesiony w parę lat od naszego pierwszego przyjazdu, został poświęcony 19 marca 1997 roku, w drugiej kolejności po oddaniu do użytku wiernym kościoła pod wezwaniem św.
Józefa na Świętej Górze. Od razu był przystanią nie tylko dla zakonnic, ale też dla przyjaciół domu i ludzi w potrzebie. To pierwsza nasza placówka na Ukrainie, następna w Charkowie, a najmłodsza w Żytomierzu. Nie miałyśmy żadnego wzoru ani własnego gotowego projektu.
Mieszkańcy Starego Skałatu i okolic od pierwszej chwili ujmowali nas wiarą, modlitwą, śpiewem, gościnnością. Wystarczyło wychodzić im naprzeciw, to znaczy umożliwiać praktykowanie wiary w Boga i dzielić z nimi trudy materialnego bytowania, zaradzać
niedostatkom ile możności, nie separować rzymskich katolików
od prawosławnych i nie odtrącać niewierzących, nie wytyczać linii granicznej między katechezą i zaangażowaniem społecznym.
Dlatego drzwi klasztorku były zawsze otwarte. Dzieci i młodzież
mogły w nim spędzać każdą wolną chwilę, przebywanie ze sobą
generowało wspólnotowe formy, dawało okazje do odkrywania
duchowej drogi i ukazywania moralnych postaw.
W takim środowisku życiową drogę odnalazła młodziutka
Maria Zadorozhna. Została franciszkanką służebnicą krzyża, jest
współinicjatorką i współorganizatorką powstałego Centrum
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka, jedynego takiego ośrodka na Ukrainie. Wszechstronnością pomocy
niewidomym dzieciom i ich rodzinom, poziomem specjalistycznej rehabilitacji i wyposażeniem placówka niczym nie ustępuje takim samym ośrodkom na świecie. Siostra Maria swoim wytrwałym dążeniem zdobyła umiejętności, czas i życzliwość laskowskich
profesjonalistów dla tworzenia tego dzieła. Zamieszczone fotografie zostały wykonane w chwili gotowości na przyjęcie pierwszych
uczestników terapii – rodziców z roczną niewidomą Weroniką
z Nowogradu Wołyńskiego.
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Na poświęcenie Centrum wybrano datę 22 października 2012
– dzień liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II i 136 rocznicy urodzin Matki Elżbiety Róży Czackiej. Aktu tego dokonał
uroczyście ks. biskup pomocniczy archidecezji lwowskiej Leon
Mały w asyście miejscowego proboszcza ks. Józefa Michałowskiego i ks. Michała Jaworskiego, pierwszego animatora i budowniczego obecnego Centrum oraz dwóch kapłanów, którzy wywodzą
się z parafii w Starym Skałacie – ks. Pawła Czyryka i ks.Bazylego Borowego.
Uczestnikami modlitwy byli też księża goście dekanatu tarnopolskiego, najmłodsi i starsi parafianie. Ksiądz Biskup mówił
o Matce Czackiej „świętej naszych terenów” obdarzoną charyzmą
i łaską widzenia głębiej i dalej w świetle wiary i nadprzyrodzonej
mocy. Odczytał dekret i przekazał relikwie bł. Jana Pawła II, który będzie patronował rozpoczynającej się działalności na rzecz
niewidomych dzieci od najwcześniejszych dni ich życia.
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Potem radosne świętowanie przeniosło się do salki katechetycznej, gdzie
wspominanie Matki Czackiej miało formę teatralnej
wizualizacji w wykonaniu
małych aktorów. Na koniec mała Rózia, czyli Julia
Czyryk, rozdała wszystkim
uczestnikom zabawki wykonane przez niewidome
dzieci z Żytomierza i opatrzone karteczkami z wybranymi myślami Matki Czackiej w tłumaczeniu na ukraiński. Podczas agapy
Oksana z Żytomierza pokazywała wszystkim, jak się pracuje na
warsztatach tkackich, a Marina z Charkowa – pisanie i czytanie
brajlem. Siostra Miriam odczytała swoje okolicznościowe wiersze, terapeuci dzielili się wiedzą i doświadczeniem.
Chce się powiedzieć: Panu Bogu niech będą dzięki i wszystkim dobroczyńcom za uczucia i czyny, z których został zbudowany i wciąż się będzie budować ten realny fizycznie i duchowo dowód istnienia Miłości między ludźmi.
Wiara w Boga w planie miłości urzeczywistnionym w Chrystusie jest przede wszystkim darem i tajemnicą, które należy przyjąć w sercu i w życiu – i za które trzeba zawsze dziękować Panu,
napisał w Orędziu na 21 października 2012 papież Benedykt XVI.
– Ale wiara jest darem, który został nam dany, abyśmy się nim
dzielili; jest podarowanym talentem, który ma owocować, jest
światłem, które nie powinno nigdy pozostawać w ukryciu, ale
oświetlać cały dom. Jest najważniejszym darem, jaki został nam
uczyniony w naszym życiu i nie możemy zatrzymywać go dla samych siebie.

BEZ AUREOLI
Świat baśni wciąga nie tylko dzieci, ale
także młodzież i osoby dorosłe. Rodzi też różnego rodzaju kontrowersje. Jedni uważają,
że jest zagrożeniem dla wychowania religijnego, inni twierdzą, że zwłaszcza baśn tradycyjna może pomagać w rozwoju religijnym człowieka.
Taką pomocniczą funkcję spełnia zapewne baśniowa twórczość Johna Ronalda Reuela Tolkiena, o którym pisze ksiądz Zygmunt Podlejski. Warto
dodać, że w tym roku mija 40. rocznica śmierci Tolkiena.
Redakcja
ks. Zygmunt Podlejski

John Ronald Reuel Tolkien
1892–1973
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utor głośnego dzieła „Władca Pierścieni” przyszedł na świat
w Afryce Południowej, w Bloemfontein, 3 stycznia 1892 roku. Jego rodzice byli Anglikami, którzy wywędrowali do Afryki
za chlebem, z czego wniosek, że w ojczyźnie im się nie przelewało. Wkrótce jednak wrócili na rodzimą wyspę, z czego kolejny
wniosek, że w Afryce Południowej nie było tak różowo, jak to sobie wyobrażali.
Po powrocie do Anglii zmarł ojciec Johna. Gdy chłopak miał
dwanaście lat, musiał pożegnać matkę. Pani Tolkien zmarła na cukrzycę. Po śmierci męża nie otrzymała żadnej pomocy ze strony
rodziny. Ta wyparła się bowiem czarnej owcy, która miała czelność przejść na katolicyzm. Matka zdołała przekazać synowi wiarę katolicką, która w Anglii karmiła się duchowością prześladowanego rzymskiego Kościoła.
Po śmierci matki John Ronald znalazł schronienie w katolickim oratorium w Birmingham. Było to oratorium Kongregacji św.
Filipa Nereusza, założone przez konwertytę Johna Henry’ego Newmana, późniejszego kardynała. Oratorium lansowało hasło mówiące, że tylko święci są prawdziwym dziełem Ewangelii i Kościoła. W takiej duchowości młody Tolkien dojrzewał, uczył się zachłannie i przemyśliwał nad konwersją matki, którą wdzięcznie
w pełni akceptował. Szacunkiem i czcią darzył swego patrona, św.
Jana.
Opiekunem Tolkiena w oratorium był zaś o. Franciszek Morgan, człowiek mądry i dobry. Wychowawca chętnie pomagał
chłopcu, bo wiedział, że ma do czynienia z dzieckiem o wyjątkowym talencie do języków. Dzięki pomocy Kościoła młodemu Tolkienowi udało się ukończyć studia w Oksfordzie. Jako wierny poddany korony walczył przez kilka miesięcy na froncie francuskim
z Niemcami. Był nie tylko żołnierzem, ale i pilnym obserwatorem
teatru wojennego. Wtedy to zaczął medytować nad problemem
zła. Nie kwalifikował Niemców jako z gruntu złych, a sprzymierzonych, jako z gruntu dobrych. Wiedział, że jego niemieccy ró-
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wieśnicy cierpieli tak samo, jak jego towarzysze broni. Zło tkwiło gdzieś wyżej, w sferze polityki. Politycy i zarządzający gospodarką światową posyłali miliony młodych na śmierć.
Po głębszym zanalizowaniu problemu zła doszedł do wniosku,
że w człowieku tkwi jakiś tragiczny błąd; że historii Adama, Ewy
i węża nie można włożyć między bajki, bo dotyka ona w mityczny sposób samego rdzenia problemu; że problem jest w gruncie
rzeczy sprawą między człowiekiem a Bogiem.
Wszystkie bolesne doświadczenia rodzinne i wojenne pogłębiły wiarę Tolkiena, uczyniły go bardziej wrażliwym na cierpienia innych, a równocześnie pozbawiły go romantycznych miraży. John Ronald doskonale rozróżniał znaki Bożej Opatrzności,
znaki Bożego planu – dla człowieka nieczytelnego, często trudnego do zaakceptowania, ostatecznie jednak dobrego i zbawiennego. Widział zło, ale nie zdołało mu ono odebrać wiary, nadziei
i miłości.
Tolkien był człowiekiem skromnym, spokojnym, poważnym
i konkretnym. Studiował zasadniczo filozofię i mitologię kultury północnej. Jego fascynacja mitami i legendami północy legła
u podstaw jego dzieł literackich, których głównym tematem stała się odwieczna walka dobra i zła.
Szczytowym dziełem pisarza jest „Władca Pierścieni”. Cykl
opowieści o Śródziemiu (Hobbit, Silmarillion, Władca Pierścieni) ukazał się ostatecznie w 1954 roku i podbił świat. Tolkien jest
także autorem słownika średniowiecznej angielszczyzny Middle
English Vocabulary.
W czasie studiów John Ronald poznał Jacka Lewisa. Ten początkowo nie doceniał spokojnego, raczej zamkniętego w sobie,
niepopisującego się erudycją Tolkiena. Po bliższym poznaniu Tolkien i Lewis zostali jednak serdecznymi przyjaciółmi. Ich przyjaźń przetrwała wszelkie kryzysy i trwała do grobowej deski, a nawet później, bo po śmierci Lewisa Tolkien w dalszym ciągu był
jego wielkim i wiernym fanem.
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W wieku trzydziestu trzech lat Tolkien był zawodowo i finansowo ustabilizowany. Był profesorem filologii angielskiej w Leeds
i profesorem literatury średniowiecznej w Oksfordzie. Miał oddaną żonę Edith, która była gorliwą katoliczką, i trójkę dzieci. Córka otrzymała imię Priscilla; jeden z synów – John – został katolickim księdzem.
Prawie spontanicznie przy uniwersytecie sformowała się grupa przyjaciół, których połączyły wspólne kulturalne zainteresowania, szczególnie nordyckie sagi i dawne języki. Do grona przyjaciół należał także młody wykładowca Gervase Mathew z Balliol
College, który później wstąpił do zakonu dominikanów zwanych
Black Frairs, czyli „czarni bracia”.
Przed reformacją dominikanie odgrywali w życiu intelektualnym Anglii wiodącą rolę. Potem byli tępieni, skazywani na
śmierć. Nieliczni trwali przez jakiś czas w podziemiu. W XX wieku zakon puścił nowe pędy w Anglii. Jednym z zakonników był
właśnie przyjaciel Tolkiena.
Grupa spotykała się najpierw w pomieszczeniach uniwersyteckich, później raczej w pubach, gdzie we mgle fajkowych dymów
i konsumując mocne piwo, przyjaciele rozprawiali o starych legendach Europy i zastanawiali się, co trzeba zrobić, żeby świat stał
się lepszy. Spotkania oksfordzkich przyjaciół z czasem nabrały formy bardziej instytucjonalnej. Tolkien nadał grupie nazwę Coalbiters, czyli „zjadacze węgla”. Była to angielska wersja islandzkiej
nazwy Kolbitar i oznaczała ludzi gromadzących się wokół płonącego ogniska, żeby opowiadać sobie najrozmaitsze prawdziwe
i nieprawdziwe historie.
Do grupy dołączył także Clive Staples Lewis, który od dawna fascynował się kulturą nordycką. Po bliższym poznaniu przylgnął do Tolkiena, który okazał się fascynującą osobowością, wyśmienitym rozmówcą, człowiekiem wielkiej kultury osobistej;
człowiekiem, który nie wstydził się swojej katolickiej wiary. Wręcz
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przeciwnie: potrafił o niej mówić z głębokim przekonaniem, twardą logiką i pewną radością.
Trzeba wiedzieć, że Lewis pochodził z Ulsteru, gdzie wrogość
do papistów była wrodzona i obowiązkowa. W swojej autobiografii, wydanej pod tytułem „Zaskoczony radością”, napisze on potem: „Gdy zacząłem się obracać w świecie, ostrzeżono mnie (bez
słów), że nigdy nie powinno się ufać papistom, a gdy zjawiłem się
na Wydziale Anglistyki, otrzymałem (tym razem wyraźną) radę,
by nie ufać filologom. Tolkien należał i do jednych, i do drugich”.
Przyjaźń Tolkiena z Lewisem sprawiła, że ten ostatni ponownie skłonił się ku chrześcijaństwu. Lewis nie wrócił do ulsterskiego kalwinizmu, nie przyjął także katolicyzmu. Wybrał Kościół anglikański, co nie zaszkodziło ich przyjaźni, która była także głęboko zakorzeniona w zamiłowaniu obydwu do przekazywania
prawdy za pomocą fantastycznych wizji i czytelnych symboli.
Dzieła Tolkiena stały się przekaźnikiem odwiecznych wartości, zapisanych od zarania w ludzkim sercu, w ludzkich marzeniach i nadziejach.
Tolkien pozostał jednak realistą. Wiedział, że baśnie, mity i legendy nie są prawdą, lecz uroczymi, cudownymi opowieściami,
znaczącymi niewiele. Równocześnie wiedział, że mity, baśnie i legendy nie są oszustwem. Przyjaciele toczyli pewnego wieczora
ożywioną dyskusję, którą później utrwalili na piśmie. Oto protokolarny zapis ich toku myślenia:
„Spoglądasz na drzewa i nazywasz je «drzewami», zapewne
wcale się nad tym nie zastanawiając. Nazywasz gwiazdę «gwiazdą» i więcej o tym nie myślisz. Musisz jednak pamiętać, iż takie
słowa jak «drzewo» czy «gwiazda» były nazwami nadanymi tym
obiektom przez ludzi o zupełnie odmiennych zapatrywaniach niż
twoje. Dla ciebie drzewo jest po prostu organizmem roślinnym,
a gwiazda kulą nieożywionej materii poruszającą się po ściśle
określonym torze. Tymczasem pierwsi mówiący o «drzewach»
i «gwiazdach» widzieli je zupełnie inaczej. Dla nich świat roił się
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od mitologicznych istot. Spoglądali na gwiazdy jak na żywe srebro stające w ogniu pod wpływem wieczystej muzyki. Widzieli
niebo jako kopułę wyszywanego klejnotami namiotu, a ziemię jako łono, z którego wyszło wszelkie życie. Dla nich cały proces
stworzenia był «przetykany mitem i usiany elfami». Przecież człowiek nie jest zaprzysięgłym kłamcą. Może sprowadzać swoje myśli do kłamstw, lecz pochodzi od Boga i od niego czerpie najważniejsze ideały... Tworząc mity i różne mitologie oraz zaludniając
świat elfami, smokami oraz gobelinami, opowiadający człowiek
w istocie współtworzy Boże dzieło i przekazuje nam drobny, rozszczepiony refleks prawdziwego świata. Tak więc pogańskie mity wcale nie są jedynie «kłamstwami»; one zawsze zawierają odrobinę prawdy”.
Tolkien był radosnym katolikiem. Potrafił przekazać Lewisowi i innym czystą radość i optymizm płynący z wiary. Jego dzieła tchną chrześcijańską pogodą ducha. Miłość i dobro w końcu
zawsze zwyciężają, a to cieszy. Trzeba jednak odważnie stanąć do
walki, aby uzdrowić i uświęcić świat, który – jak twierdził Chesterton – wierzy w najbardziej szalone prawdy i „cofa się do przedchrześcijańskiej ciemności”. Tolkien przeżywał swoją wiarę
z ogromnym zaangażowaniem, co można wyczuć w jego „Władcy Pierścieni”, powieści fantastycznej, która jest dziełem głęboko
chrześcijańskim, choć o Bogu czy Jezusie bezpośrednio nie wspomina.
Dzięki radosnej wierze, przyjaznej miłości i wielkiej cierpliwości Tolkiena jego przyjaciel Lewis porzucił naiwny ateizm i wrócił do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Lewis zdawał sobie sprawę z zasług przyjaciela i był mu wdzięczny.
John Ronald Reuel Tolkien zmarł 2 września 1973 roku w Bournemouth.

Z TYFLOLOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
Katarzyna Dojnikowska i Kamil Łukaszewicz*

Programy mówiące wspierające pracę
osób niewidomych w różnych systemach
operacyjnych, czyli co mówi do nas
z różnych urządzeń
treść prezentacji projektu gimnazjalnego
Kasia
Zapraszamy do udziału w prezentacji na temat: Programy mówiące wspierające pracę osób niewidomych w różnych systemach operacyjnych.
Kamil
Czyli… co mówi do nas z różnych urządzeń.
Kasia
Aby komputer przemówił do nas w Windowsach, potrzebujemy
dwóch programów – syntezatora mowy i screenreadera.
Zanim opiszemy stan obecny, trochę historii. Oprzemy się tutaj na artykule pana Dariusza Włoskowicza, informatyka pracującego na co dzień z programami mówiącymi.
Kamil
Ludzie chcieli stworzyć sztuczną mowę już kilkaset lat temu.
Pierwsze dokumentowane i udane próby pochodzą z końca XVIII
* Uczniowie Gimnazjum dla Niewidomych w Laskach.
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wieku. Pionierami tych prac byli: w Sankt Petersburgu Kratzenstein i w Wiedniu von Kempelen. Pierwsze „syntezatory” były
oczywiście mechaniczne i naśladowały bardzo dosłownie sposób
wydawania dźwięku przez człowieka. Miały więc miech zamiast
płuc, piszczałkę z trzciny zamiast strun głosowych i system odpowiednio kształtowanych rur naśladujący układ krtani, gardła,
jamy ustnej i nosowej, czyli traktu głosowego.
Kasia
W 1976 roku amerykańska firma Kurzweil po raz pierwszy zastosowała syntezator mowy w urządzeniu lektorskim ze skanerem.
W Polsce od lat siedemdziesiątych prowadzono badania nad
syntezą mowy ojczystej, jednak dopiero w latach osiemdziesiątych
badania wyszły poza instytuty. Syntezator o nazwie MIFOMI został opracowany w 1982 r. Praktyczne zastosowanie znalazł
w udźwiękowieniu kalkulatora inżynierskiego i maszyny do pi-
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sania dla niewidomych. Tymi pracami kierował pracujący wówczas w Laskach Jan Świerczek.
Kamil
Pierwszy syntezator mowy polskiej wykorzystany przez niewidomego do pracy z komputerem osobistym został opracowany dopiero w 1985 roku. Zbudowane zostały trzy urządzenia o nazwie
MKK-1 (Mówiąca Końcówka Komputerowa 1). Ciekawe było to,
że system w komputerze był wtedy tak prosty, że wystarczyło podłączyć syntezator do portu drukarki i gadał bez żadnego dodatkowego oprogramowania.
Kasia
Tyle historii, a teraz powróćmy do naszych rozważań.
Kamil
Angielski termin screenreader składa się z dwóch słów: screen oraz
reader. Jak sama nazwa mówi, screenreader to program, którego
zadaniem jest odczytywanie ekranu osobie niewidomej. „Obserwuje” on, co dzieje się aktualnie w systemie, sprawdza, jakie programy mamy uruchomione, co wyświetlają na ekranie, co robi
użytkownik i w zależności od tego, co komputer wykonuje, screenreader przekazuje tekst do syntezatora mowy.
Kasia
Screenreader wybiera tekst lub kontrolkę do rozpoznania i odczytuje. Jest to obszar ekranu, który jest w danej chwili najważniejszy dla użytkownika. Screenreader pozyskuje informacje z systemu na wiele sposobów. Nasza wypowiedź ograniczy się tylko do
przykładowych kilku z nich, aby dać wyobrażenie o metodach pozyskiwania informacji z systemów.
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Kamil
Jednym z miejsc, z których są pozyskiwane informacje, są standardowe kontrolki Win32. Należą do nich m.in. widok drzewa,
listy rozwijane, pola edycji, wyboru, przyciski opcji. Inną strategią odczytu ekranu jest tryb MSAA stworzony, aby ułatwić komunikację pomiędzy aplikacjami. Pozwala on pozyskać screenreaderowi informacje z programów. Tą drogą mogą być przekazane
m.in. etykiety i stan danej kontrolki. Korzystamy z niego np. przy
odczycie dokumentów PDF. Można by wymieniać jeszcze wiele
różnych trybów i metod, którymi posługuje się screenreader, ale
jest to temat nie na fragment prezentacji, lecz na cały cykl wykładów. Przywołane wyżej dwie metody miały pokazać, jak skomplikowanym programem jest screenreader.
Kasia
Pozwolimy sobie jednak odnieść się jeszcze do jednej kwestii, mianowicie do prezentacji grafik. Przecież grafiki nie da się przełożyć w prosty i zrozumiały sposób na tekst. Screenreadery mają mechanizmy pozwalające na pracę z grafiką i klikanie na odpowiednich obrazkach. Widzący użytkownik widzi grafikę jako obrazek,
który coś przedstawia, na przykład tulipany. Niestety, niewidomemu w ten sposób grafiki przedstawić się nie da. Automatyczne etykietowanie grafiki polega na jej nazywaniu przez screenreadera.
Do tego celu wykorzystywane są napisy, które pojawiają się pod
elementami graficznymi po najechaniu na nie kursorem. Są to tak
zwane dymki pomocy, to właśnie te dymki screenreader wykorzystuje przy nazywaniu grafiki.
Kamil
Synteza mowy to, mówiąc w skrócie, zamienianie tekstu pisanego na tekst mówiony. Mamy dwa typy syntezatorów mowy –
sprzętowe i programowe. Aby używać syntezatorów programowych, należy mieć poprawnie działającą kartę dźwiękową.
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W skrócie można powiedzieć, że informacje, które screenreader
pozyska z komputera, syntezator nam wypowie.
Synteza mowy polega na mechanicznej zamianie tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci
dźwiękowej. Maszynę lub program komputerowy zamieniający
tekst na mowę określa się mianem syntezatora mowy. Syntezatory mowy mają wiele zastosowań, w infoliniach komunikacji miejskiej, w urządzeniach lektorskich. Pozwalają na zautomatyzowanie informowania bądź alarmowania.
Kasia
Aby wygenerować dźwięk, używa się standardowego mechanizmu
wbudowanego w systemy. Dzięki temu każdy syntezator mowy
może funkcjonować na wszystkich komputerach wyposażonych
w prawidłowo zainstalowaną kartę dźwiękową.
Proces syntezy mowy etykietowany jest jako TTS (z ang. text
to speech – tekst do mowy). Dzielimy go na kilka etapów wymagających sporej wiedzy lingwistycznej i matematycznej.
Najpierw program wydobywa z wprowadzonej frazy jak największą ilość informacji lingwistycznych – stara się zrozumieć
tekst. Etap ten nazywany jest przetwarzaniem języka naturalnego.
Na podstawie zdobytych informacji następuje synteza dźwiękowej frazy – jest to etap cyfrowego przetwarzania sygnału. Na
tym etapie zachodzą m.in. takie procesy jak:
– dekodowanie / dekompresja segmentów czyli fragmentów mowy;
– konkatenacja, czyli łączenie segmentów;
– synteza sygnału;
– generowanie mowy.
Kamil
Niektóre syntezatory korzystają z alofonicznej metody syntezy
mowy. Polega ona na składaniu potrzebnych słów z dźwięków ele-
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mentarnych, odpowiadających mniej więcej pojedynczym literom
alfabetu. Każdy z dźwięków zapamiętywany jest w pamięci komputera i w odpowiedniej chwili i kolejności zostaje odtworzony.
Efekt końcowy jest trochę mechaniczny.
Drugą metodą jest metoda konkatenacyjna. Polega na nagraniu dużej bazy prawdziwego głosu lektora (tzw. baza segmentów),
jej oznaczeniu i przetworzeniu, a następnie w procesie syntezy mowy wybieraniu oraz składaniu sygnału mowy z fragmentów wcześniejszych nagrań. Technika ta pozwala na uzyskanie mowy najbardziej naturalnej.
Kasia
Najbardziej znanym polskim syntezatorem mowy jest IVONA,
opracowany przez firmę IVO Software. IVONA dwa razy z rzędu została uznana za syntezator mowy generujący mowę o najwyższej jakości na międzynarodowym konkursie Blizzard Challenge w USA oraz Niemczech, pokonując produkty takich firm
jak IBM, Microsoft czy Nokia.
Inne firmy oferujące syntezatory mowy w języku polskim to:
Acapella, Nuance, Linguatec, Loquendo.
Teraz opowiemy o udźwiękowieniu poszczególnych systemów
operacyjnych, na początek najpopularniejszy czyli WINDOWS.
Kamil
Do pracy z systemem Windows osoba niewidoma również używa screenreadera. Omówię tu pokrótce screenreader Window-Eyes, którego sam używam, więc najprościej jest mi coś powiedzieć
właśnie na jego temat. Jego obecna wersja to 7.5.3.0. Poprzednikiem programu Window-Eyes był program Vocal-Eyes dla systemu DOS. Wraz z pojawieniem się systemów z rodziny Windows
rozpoczęto prace nad programem Window-Eyes 1.0, który pojawił się w październiku 1995 roku.
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Window-Eyes obsługuje programy opierające się na standardowych kontrolkach systemu Windows. Jednak jeśli są jakieś problemy z obsługą programu, ponieważ jest on zbudowany inaczej,
jest możliwość stworzenia pliku konfiguracyjnego, lub dogrania
specjalnych skryptów dedykowanych właśnie temu programowi.
Kamil
A teraz Macintosh.
Kasia
Niespełna dziesięć lat temu wiedza w Polsce o dostępności „Maków” była znikoma i trudno było znaleźć rzetelne informacje. Owszem, one „coś tam gadały”, ale – przynajmniej w Polsce – nie słyszano o żadnym oprogramowaniu, które osobom niewidomym
umożliwiałoby posługiwanie się komputerami Apple. Trzeba było czekać. Dopiero niedawno, szukając w sieci wiedzy na temat
monitorów brajlowskich, natknęłam się na wzmiankę o ich kompatybilności z komputerami Apple. I tak dotarłam do strony Apple, poświęconej dostępności komputerów dla osób niewidomych.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że począwszy od
systemu operacyjnego w wersji 10.4 (Tiger), każdy komputer Apple gotów jest do współpracy z niewidomymi. Innymi słowy, każdy Mac ma na pokładzie program do odczytu ekranu. Screenreader stanowi część systemu operacyjnego, dzięki czemu to, co jest
fabrycznie dostępne w komputerach Apple, jest także osiągalne
dla osób z dysfunkcją wzroku. Mówiąc „wszystko”, mam także na
myśli bezwzrokową instalację systemu.
Kamil
W świecie komputerów funkcjonuje tzw. „Prawo odwrotnej proporcji”: o ile oprogramowanie „windowsowe” sprawia wrażenie
coraz mniej dla nas dostępnego, a twórcy czytników ekranu wciąż
muszą dokładać starań, aby nadążyć za technologiami, coraz
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mniej łaskawymi dla niepełnosprawnych, o tyle mechanizmy dostępności w systemach operacyjnych Apple są coraz lepsze, dlatego komputery spod znaku nadgryzionego jabłka stają się dla nas
bardziej dostępne.
Oprogramowanie dla niewidomych pod nazwą „VoiceOver”
nie jest zresztą jedynym, zastosowanym w „Makach”, udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych. Należy do szerszego pakietu
zwanego „Universal Access”, czyli „dostęp uniwersalny” albo „powszechny”. A wszystko to w cenie komputera.
Kasia
Jeśli chodzi o mobilne urządzenia firmy Apple otrzymujemy je
z systemem IOS. Pod jego kontrolą pracują urządzenia mobilne
spod znaku nadgryzionego jabłka. Są to wszystkie modele iPodów,
oprócz iPoda classic, wszystkie modele tabletów iPad, a także telefony iPhone od wersji 3GS.
Pamiętajmy, że wszystkie te urządzenia oprócz iPoda Shuffle
opierają swoje działanie na technologii ekranów dotykowych multitouch. Oznacza to, że praca na nich opiera się na gestach wykonywanych niejednokrotnie przy użyciu kilku palców. Nie jest to
jednak przeszkoda dla osób niewidomych, ponieważ system IOS,
podobnie jak Mac OS, jest wyposażony w czytnik ekranu Voiceover.
Kamil
Jedną z podstawowych różnic między mobilną wersją tego screenreadera, a tą znaną z komputerów Mac, jest fakt, że do obsługi Maca używamy klawiatury, a do obsługi iPhone’a, czy iPoda gestów na ekranie dotykowym.
Jednak w najnowszych modelach Macbooków pojawiły się tak
zwane gładziki wielodotykowe. Pozwalają one na wykonywanie
tych samych gestów, które znamy z iPhone’a na naszym komputerze Mac.
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Kolejną różnicą jest fakt, że Voiceover na komputerze posiada swój własny kursor, który podobnie jak w programie Jaws możemy przywiązać do kursora systemowego, lub też śledzić ekran
za pomocą tylko VO kursora, a jeśli chcemy użyć elementu, na
którym stoi kursor, musimy wejść z nim w interakcję. O ile mi
wiadomo, w IOS takie rozwiązanie nie zostało zastosowane.
Kasia
W przypadku systemu Linux mamy do czynienia z programem
Orka, który udźwiękawia nam cały system, oraz ze Speak out, który mówi w wierszu poleceń. Dwie najpopularniejsze dystrybucje
Linuxa dla niewidomych, to Vinux, który jest udźwiękowionym
Ubunt, oraz Knopix. Praca z syntezą mowy w Linuxie przypomina pracę w znanym nam Windows, niektóre dystrybucje bardzo
przypominają system firmy Microsoft. Podstawowa różnica polega na tym, że Linux i większość programów w nim działających
jest darmowa.
Teraz opowiemy o systemach urządzeń mobilnych.
Oprócz produktów firmy Apple, o których wspominaliśmy
wcześniej, mamy na rynku inne systemy. Oto ich krótki przegląd.
Kamil
Symbian to jeden z najpowszechniej używanych przez osoby niewidome systemów mobilnych, chociaż ostatnio jego miejsce powoli zaczyna zajmować IOS.
Platformę tę możemy udźwiękowić na dwa sposoby. Można
zainstalować program Talks firmy Nuance lub Mobilespeak tworzony przez Codefactory.
Kasia
Talks obsługuje nie tylko telefony ze zwykłą klawiaturą, ale także te z ekranami dotykowymi.
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Jedną z funkcji ułatwiającą, lub utrudniającą pracę z drugim
typem urządzeń, (zależy jak uważa użytkownik), jest sygnalizacja wibracją krawędzi ekranu.
Talks ma możliwość zdefiniowania swojego klawisza, który
ułatwia dotarcie zarówno do zawansowanych jak i podstawowych
funkcji screenreadera. Program ten obsługuje syntezatory mowy
RSM Agata, Vocalizer, Nokia TTS i Ania Acapela. Obecnie Talksa zakupuje się łącznie z modułem Zoom umożliwiającym powiększenie tekstu. W ten sposób powstaje pakiet Talks and Zooms.
Kamil
Mobilespeak jest kolejnym rozwiązaniem udźwiękawiającym platformę Symbian. Ale nie tylko. Screenreader ten potrafi także działać pod kontrolą systemu Windows Mobile, który obecnie ustępuje miejsca Windows Phone.
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Jest on alternatywą dla programu Talks, jednak większość
użytkowników wybiera to pierwsze rozwiązanie. Mobilespeak
również daje możliwość zdefiniowania swojego klawisza, który
spełnia podobne funkcje jak w programie Talks. Program ten ma
też moduł powiększenia o nazwie Mobile Magnifier. Mobilespeak
obsługuje następujące syntezatory mowy: Readboard – syntezator produkcji firmy Altix (znany też jako Jan lub Speak), Ania Acapela, Zosia i Krzysztof Loquendo.
Kasia
Android, jak wszyscy wiemy, jest systemem operacyjnym na urządzenia mobilne produkowanym przez firmę Google. Jest to system wywodzący się w prostej linii z systemu Linux. Daje to użytkownikowi możliwości dowolnej konfiguracji składników systemu, a nawet dopisywania samodzielnie jego elementów. Posiada
kilka rozwiązań dostępnościowych, jednak nie są one jeszcze
w pełni dopracowane.
Android obsługuje przede wszystkim urządzenia z ekranami
dotykowymi, albo z częściowo dotykowym interfejsem.
Kamil
W systemie tym działa przede wszystkim screenreader Talkback.
Od wersji 4.0 Androida Ice Cream jest częścią systemu, ale we
wcześniejszych wersjach trzeba go było pobrać z Android Market. Talkback posiada rozwiązania wspomagające, takie jak Soundback, sygnalizujący położenie ikon dźwiękiem i Kidback mający
to samo zadanie, ale zamiast dźwięków wykorzystywana jest wibracja.
Kasia
Kolejnym programem, a raczej pakietem programów pomagającym osobie niewidomej w korzystaniu z Androida jest Mobile Access.
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Mobile Access to pakiet dziesięciu aplikacji, które są udźwiękowione. Są to m.in. poczta e-mail, kontakty, a także kalendarz.
Jeśli nasze urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Android,
posiada fizyczny lub wirtualny joystick, Mobile Access może pracować również jako screenreader.
Na koniec pozostaje już tylko jedna wątpliwość ..
Kamil
Co dalej z udźwiękowieniem systemów?
Kasia
Wydaje się, że programy udostępniające systemy dla niewidomych
będą ewoluować. Przed ich twórcami stają nowe wyzwania i problemy do rozwiązania. Multimedialność systemów oraz ich rozbudowane funkcje sprawiają, że przygotowanie dobrego screenreadera staje się zadaniem bardzo trudnym i nie sposób przygotować jednego dobrego programu dla systemu. Dotyczy to
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szczególnie takich systemów jak Android, który pracując jako system na licencji otwartej, pozwala dowolnemu użytkownikowi ingerować w jego strukturę. Częstokroć twórcy programów nie zdają sobie sprawy z trudności, jakie musi pokonać osoba niewidoma, aby móc korzystać z ich produktu, wystarczy choćby
wymienić brak etykietowania ikon i symboli graficznych.
Kamil
Kolejną kwestią są szybkie zmiany, jakie zachodzą w budowie systemów. Najnowszy Windows 8 jest przygotowywany z myślą zarówno o tabletach, jak i komputerach stacjonarnych. Według założeń Microsoftu będzie to jeden system do wszystkiego. Czy realizacja tej idei się powiedzie? Trudno ocenić – pomysł jest z jednej
strony ciekawy, bo pozwala zaoszczędzić czas i „moce przerobowe” programistów, aby stworzyć także jeden screenreader. Według
naszej wiedzy obecnie współpracującym screenreaderem z Windows 8 jest najnowszy (nie udostępniony jeszcze publicznie) Window-Eyes.
Kasia
Inną kwestią w końcu jest obecna „moda” budowania urządzeń
elektronicznych. Praktycznie wszystkie firmy stawiają na ekrany
dotykowe i chcą mieć nowoczesnego smartfona. Należy się do tej
tendencji dostosować, tzn. nauczyć się obsługi urządzeń dotykowych lub korzystać z telefonów z przyciskami za cenę ograniczonych funkcji.
Kamil
A może producenci programów i sprzętu dla niewidomych wymyślą jakieś przełomowe rozwiązanie?
Kasia
A może to będziecie Wy?

W 30. ROCZNICĘ ISTNIENIA
Celina Gugulska

Historia Grupy Duszpasterskiej Nauczycieli
Ojca Jacka Salija OP

ył grudzień 1981 r. Stan wojenny. Troje nauczycieli z „Solidarności” na Mokotowie internowano: Teresę Tomczyszyn-Wiśniewską z XLII LO im. M. Konopnickiej oraz Honoratę Kępkiewicz i Ireneusza Gugulskiego (mego męża) z VI LO im. Tadeusza Reytana.
Do naszego domu, co parę dni, przychodzili „smutni panowie” – tak nazywano wtedy pracowników UB. Wypytywali mnie
i sąsiadów o naszego starszego syna, który też był na liście do internowania. Przeprowadzali rewizje, wzywali na przesłuchania.
Była jednak i jasna strona tej sytuacji. Co dzień odwiedzali nasz
dom znajomi nauczyciele z „Solidarności”, wspierając mnie psychicznie i proponując pomoc. A było ich wielu, bo krąg naszych
znajomych od wielu lat ciągle się poszerzał – paradoksalnie dzięki temu, że Irka przenoszono wielokrotnie do innych szkół i dzielnic za jego opozycyjną postawą.

B
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Moja praca też powodowała liczne nowe kontakty i znajomości. W latach 1966–76 pełniłam w trzech dzielnicach funkcję metodyka nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
To dzięki temu była możliwość „skrzyknięcia” dużej grupy nauczycieli na rekolekcje w Laskach, mimo, że telefony wtedy nie
działały. Termin uzgodniłam z siostrami Służebnicami Krzyża już
na jesieni. 10 stycznia 1982 r. przyjechało ponad 30 osób. Do tej
pory, od 13 grudnia nie odwiedziła domu rekolekcyjnego żadna
grupa, która wcześniej zamówiła termin. Siostry przyjęły więc nas
owacyjnie, a prowadząca wtedy dom Siostra Klara (teraz już śp.)
na naszą cześć otworzyła puszki z ananasami.
Rekolekcje poprowadził niezastąpiony ks. Tadeusz Fedorowicz
– kapelan Lasek (też śp.). Dzięki niemu mogliśmy uspokoić wywołane sytuacją polityczną negatywne emocje i zaufać Bogu.
Opuszczając Laski, zamówiliśmy termin następnych rekolekcji na kwiecień. Tym razem zaprosiłam o. Jacka Salija, dominikanina, którego do tej pory znałam tylko z lektur. Kontakt umożliwiła mi koleżanka – Elżbieta Sawicka (teraz śp.) też nauczycielka-bibliotekarka.
W czasie tych rekolekcji ojciec Jacek tak nam przypadł do duszy, umysłu i serca, że uprosiliśmy Go, aby spotkał się z nami
w Warszawie. Pierwszej prelekcji, na ul. Freta, wysłuchaliśmy
w przepełnionej rozmównicy klasztornej. Temat był wówczas bardzo aktualny: „O miłości nieprzyjaciół”. Już trzecie spotkanie, ze
względu na rosnące tłumy uczestników, odbyło się w kaplicy,
w której spotykamy się do dziś. Zawsze w piątki, z różną częstotliwością.
Jeszcze w Laskach poprosiliśmy o. Jacka, aby pojechał jako rekolekcjonista do internowanych w Jaworzu. Pamiętam, jak pisałam list od biskupa tamtych terenów, ks. Ignacego Jeża, aby ułatwił to zadanie. Udało się, ale gdy o. Jacek pojechał do internowanych po raz drugi, tym razem do Darłówka, gdzie ich
przeniesiono – już po pierwszej nauce władze obozu uniemożli-
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wiły mu dalsze wizyty. Temat o miłości nieprzyjaciół widocznie
im nie odpowiadał.
Nasze spotkania na Freta i rekolekcje w Laskach odbywały się
już systematycznie. Stopniowo poszerzał się krąg prelegentów i tematów. Ojciec Jacek wygłaszał 3-4 razy do roku prelekcje teologiczne. Pozostałe wystąpienia dotyczyły historii, literatury, sztuki, szkolnictwa, socjologii. Czasami prelegenci mówili o Biblii,
o miejscach świętych, o innych religiach czy o budownictwie sakralnym. Tematyka była niezwykle szeroka.
Prelegentami bywali znani profesorowie i teolodzy, na przykład profesorowie: Władysław Bartoszewski, Włodzimierz Bolecki, Tadeusz Chruściel, Jerzy Eisler, Teresa Kostkiewiczowa, Antoni Mączak, Henryk Samsonowicz, Barbara Skarga, Adam i Tomasz Strzemboszowie, Anna Świderkówna i wielu, wielu innych.
Wymieniłam tylko kilkunastu z nich w porządku alfabetycznym.
Z księży zapamiętaliśmy szczególnie Janusza Pasierba, Waldemara Chrostowskiego i Jana Sikorskiego. Łącznie przez minione 30 lat odbyliśmy czterysta kilkadziesiąt spotkań z ponad trzystoma prelegentami. Niektórzy z nich przychodzili do nas kilkakrotnie. Bywali też prelegenci spośród naszej grupy, tacy jak: dr
Andrzej Kowalczyk, Ireneusz Gugulski, Zofia Kubisiak, Renata
Stössinger, dr Aleksandra Niemczykowa, prof. Marek Krygowski,
Maria Napiórkowska i ostatnio Wiesława Dłubak-Bełdycka. Oczywiście dyskusję prowadził zawsze ojciec Jacek, często dość obszernie uzupełniając lub komentując omawiany temat.
Jeszcze na początku stanu wojennego, w marcu 1982 roku doszło z naszej inicjatywy do spotkania nauczycieli i grupy młodzieży licealnej z Księdzem Prymasem Józefem Glempem. Pragnęliśmy odnaleźć drogę postępowania w nowej rzeczywistości –
w zgodzie z Kościołem. Sekretarzem prymasa był jeszcze wtedy
ks. prałat Bronisław Piasecki i to on umożliwił ten kontakt. Mnie
poproszono o składanie stałych informacji, do wiadomości Episkopatu, o środowisku nauczycielskim: o uwięzionych, o działal-
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ności komisji dyscyplinarnych i innych prześladowaniach. Te raporty składałam w parafii św. Michała przy ul. Puławskiej na ręce ks. Jerzego Chowańczaka (śp.).
Oprócz stałych spotkań tematycznych, raz do roku spotykaliśmy się na wigilijnym opłatku. Po Mszy św., w czasie której modliliśmy się za zmarłych członków grupy, po podzieleniu się opłatkiem, siadaliśmy do składkowego przyjęcia. Śpiewaliśmy kolędy
przy wtórze gitary (Ewa Jaźdżewska-Goldstein), a święty Mikołaj (Kazik Napiórkowski) rozdawał prezenty przy pomocy aniołka (Ewa Gostkowska).
Oczywiście dwa lub trzy razy do roku jeździliśmy w dalszym
ciągu na rekolekcje do Lasek (łącznie już 62 razy).
Z czasem – pozostawiając mnie zapraszanie księży – sprawami finansowymi zajęła się Ewa Gostkowska, a pomagała jej Gabrysia Culepa. Mamy udokumentowaną listę 29 księży rekolekcjonistów lub prelegentów, ale było ich na pewno dużo więcej. Najbliżej z nami związani są księża: January Budzisz i Józef
Bielawski SJ. Obaj byli wielokrotnie naszymi rekolekcjonistami
i pełnili inne posługi duszpasterskie – o czym później.
Gdy odwołano stan wojenny, rozpoczęliśmy pielgrzymowanie. Cztery razy do Częstochowy, na lipcowe spotkania nauczycieli, gdzie raz towarzyszył nam ojciec Jacek, a trzykrotnie ks. January Budzisz. Najważniejszą pielgrzymkę odbyliśmy w lipcu 1985
roku, do Rzymu, na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Spotykaliśmy się również w plenerze. Ksiądz Józef Bielawski SJ zapraszał nas kilkakrotnie na leśną parcelę w Otwocku, będącą własnością Jezuitów. Odprawiał tam msze polowe, a potem spędzaliśmy
czas przy ognisku, śpiewając i gwarząc przyjacielsko o ważnych
lub mniej ważnych sprawach. Rolę ministranta pełnił tradycyjnie, jak w Laskach, Andrzej Wróblewski.
Miejscem spotkań stał się też ogródek w Falenicy należący do
autorki tej historii. Szczególnie uroczyste było spotkanie w 2007
roku z okazji 25-lecia istnienia naszej grupy. Ojciec Jacek odpra-
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wił wtedy w miejscowym kościele Mszę św., a potem w ogródku
odbyło się radosne spotkanie przy suto zastawionym stole. Pozostałe ogródkowe spotkania miały już charakter czysto rozrywkowy – były składkowe przyjęcia, śpiewy z towarzyszeniem gitary,
zagadki, konkursy, loterie. Mili sąsiedzi wypożyczali stoły i krzesła, a na trawniku pod owocowymi drzewami było dużo miejsca,
tak, że swobodnie mieściło się 50 osób.
Ojciec Jacek Salij przez cały czas był nie tylko naszym mistrzem duchowym i intelektualnym. Pod Jego wpływem wiele
osób odzyskiwało utraconą i nadwątloną wiarę lub wręcz do niej
dochodziło. Byli i nowo ochrzczeni i po latach przywróceni innym sakramentom. Było kilka ślubów kościelnych małżeństw
związanych dotąd tylko cywilnie. Oczywiście były chrzty naszych
dzieci, a potem wnuków, ostatnio coraz więcej pogrzebów.
Ile osób skorzystało przez minione 30 lat ze spotkań duszpasterskich, rekolekcji i pielgrzymek – nie da się precyzyjnie obliczyć. Początkowo, ze względów konspiracyjnych nie prowadziłam
kartoteki. Łącznie zarejestrowanych jest 186 osób, ale było ich na
pewno więcej. Z powyższej liczby, z 88 osobami jest stały kontakt,
z 64 słaby lub żaden, 34 osoby zmarły, ale pozostają w naszej pamięci.
Od początku istnienia naszej grupy wielokrotnie zabieraliśmy
głos w sprawach szkolnictwa, kierując do władz oświatowych uwagi na ten temat. W 1987 r. wyłoniono z naszego środowiska grupę nauczycieli do współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Episkopatu w sprawach związanych ze szkolnictwem. W jej skład weszli:
Stanisława Gronau (dziś śp.), Cecylia Gugulska i Mikołaj Piskorz.
Gdy w 1989 r. doszło do rejestracji Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, grupa „dominikańska” stanowiła jego ważny element.
W książce, która ukazała się w 2010 r. pt.: NSZZ „Solidarność”,
w tomie 2 „Ruch społeczny”, wyd. IPN, jest na 178 stronie
wzmianka o istnieniu naszego Duszpasterstwa.
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We wrześniu 2008 r. spotkała nas wielka próba. Groził rozpad
grupy, ponieważ nie mogliśmy się już spotykać u Ojców Dominikanów. Na szczęście nasz kolega, prof. Marek Krygowski, znalazł inny lokal, też na ul. Freta – Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej. Ojciec Jacek przestał być oficjalnym duszpasterzem grupy,
ale bywał czasem na spotkaniach jako prelegent. Przetrwaliśmy
tak dwa lata, ale zostaliśmy nagrodzeni za cierpliwość. We wrześniu 2010 r. mogliśmy wrócić do Dominikanów. Od tej pory spotykamy się wraz z Towarzystwem Uniwersyteckim Fides et Ratio,
którego opiekunem duchowym jest też o. Jacek Salij. Rozpoczynamy piątkowe spotkania od Mszy św., potem jest prelekcja.
Wiosną 2012 roku minęło 30 lat od powstania naszej grupy
– z tej okazji dokonaliśmy wpisu do księgi pamiątkowej Domu Rekolekcyjnego w Laskach i zorganizowaliśmy uroczystości rocznicowe. Powstał nieoficjalny komitet organizacyjny z udziałem Gabrysi Culepy, Ewy Gostkowskiej, Celiny Gugulskiej, Danusi Kępińskiej, Zosi Kubisiak i Kazika Napiórkowskiego. Przy
urządzaniu wystawy zdjęć pomagali też: Małgosia Borowicz i Piotr
Szymański.
Dnia 2 czerwca 2012 r. została odprawiona w Kościele św. Stanisława Kostki Msza św. koncelebrowana przez o. Józefa Bielawskiego SJ i księdza Januarego Budzisza. Niestety, okazało się, że o.
Jacek Salij, który miał być z nami, miał w tym dniu inne ważne
obowiązki. Po Mszy św. przeszliśmy (57 osób) do sali, w której
w czasie skromnego przyjęcia śpiewane były przyśpiewki i czytane wierszyki oraz rozprowadzane znaczki pamiątkowe. Uczestnicy dzielili się wspomnieniami i anegdotami. Na koniec zwiedziliśmy Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
Koleżanki i Koledzy zobowiązali mnie do spisania historii naszej grupy – co niniejszy uczyniłam.

KU PAMIĘCI
Śp. ks. prof. zw. dr hab. Janusz Tarnowski

Zmarł 23 października 2012 r. w Warszawie w wieku 93 lat.
Pogrzeb odbył się w sobotę 27 października. O godz. 12.00 w kościele św. Augustyna na warszawskim Muranowie została odprawiona Msza święta pogrzebowa z udziałem wielu księży z całej
Polski oraz jego wychowanków i przyjaciół. Ciało śp. ks. Janusza Tarnowskiego zostało złożone w grobowcu na Cmentarzu Powązkowskim.
Ks. prof. Janusz Tarnowski urodził się 11 lipca 1919 r. w Warszawie. W 1938 r. wstąpił do Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1943 r. W 1950 r. ukończył studia
psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
a w 1962 r. na tej samej uczelni obronił doktorat z zakresu psychologii. Od 1956 r. był wykładowcą pedagogiki w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 19662001 wykładał pedagogikę na Akademii Teologii Katolickiej
(obecnie UKSW). W 1972 r. Rada Wydziału Teologicznego ATK
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nadała mu stopień doktora habilitowanego za rozprawę „Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej”.
Od 1985 r. był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych
przy PAN, a także Zarządu Polskiego Komitetu Korczakowskiego. Należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studium
Charakteru i Osobowości z siedzibą w Paryżu, był także członkiem Międzynarodowego Biura Katolickiego do Spraw Dziecka
z siedzibą w Genewie. Od 1958 r. pełnił obowiązki duszpasterskie jako rektor kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul.
Żelaznej 97 w Warszawie, gdzie zorganizował ośrodek duszpasterski dla dzieci i młodzieży. W 1987 r. mianowany profesorem
nadzwyczajnym nauk humanistycznych, od 1990 był profesorem
zwyczajnym Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
Ksiądz prof. Tarnowski był twórcą pedagogiki personalno-egzystencjalnej. Koncepcję tę przedstawił w swojej rozprawie habilitacyjnej. Wychodził w niej od spostrzeżenia, że obecne wychowanie religijne nie dotyka głębi osoby dziecka i młodego człowieka. Jest ono zbliżone w pewnym sensie do tresury. Dlatego
staje się często pozorne, zewnętrzne i raczej krótkotrwałe. Brakuje w nim ważnego momentu: osobistego, dogłębnego spotkania z Chrystusem, które dokonywałoby wewnętrznej przemiany. Autor stwierdzał, że takie spotkanie jest łaską i nie da się go
wyreżyserować, ale można wychowanka do tego przygotować.
Ksiądz Tarnowski bardzo często bywał w Laskach. Tutaj napisał wiele swoich książek i artykułów. Przez kilka lat swoje seminarium magisterskie, a także doktorskie, prowadził w Laskach
– w pokoju, gdzie obecnie znajduje się redakcja naszego czasopisma.
Poniżej drukujemy artykuł nawiązujący do bogatego dorobku śp. ks. Janusza Tarnowskiego i przybliżający główne założenia Jego koncepcji pedagogiki personalno-egzystencjalnej.
Redakcja
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Józef Placha

Percepcja i rezonans społeczny
pedagogiki personalno-egzystencjalnej
księdza Janusza Tarnowskiego
siądz Janusz Tarnowski jako twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej podkreśla wartość osoby i jej relacje z innymi. Na ważność tych kontaktów osobowych w tej koncepcji, zwraca uwagę Jan Charytański w recenzji dorobku naukowego Janusza Tarnowskiego do uzyskania przez niego tytułu Profesora
Zwyczajnego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie:
„Ks. Janusz Tarnowski inspirowany przez Bubera i J. Korczaka
konsekwentnie rozwijał swą teorię chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Dominującym staje się problem dialogu, zagadnienie stosunków interpersonalnych, interakcji w procesie wychowania”1. I dalej: „W odniesieniu do prac prowadzonych przez niego istotny walor nie stanowi jednak liczba, ale raczej sposób
działalności dydaktycznej, prowadzącej do ukształtowania się osobowości przyszłych pedagogów czy teoretyków pedagogiki,
a więc w konsekwencji do ukształtowania się odrębnej szkoły pedagogiki religijnej”2.
Podczas promocji kilku książek Janusza Tarnowskiego, jaka
odbyła się w jednej ze szkół warszawskich w 1996 roku, redaktor
Ryszard Wasista powiedział: „Najważniejszą rzeczą u ks. Profesora jest jego osobowość. To człowiek dialogu – wielopokoleniowego i na wielu płaszczyznach. Ksiądz profesor potrafi połączyć
spontaniczność z przemyśleniem, będąc przy tym bezpośredni
i szczery. Jest przede wszystkim księdzem – wychowawcą. Umie
słuchać innych. To człowiek uczony i profesor. Zajmuje się psy-

K

1
J. Charytański, Dodatek. Ocena twórczości dokonana przez prof. dr. hab. Jana Charytańskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” XI/1998, s. 458.
2
J. Charytański, Dodatek…., s. 458.
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chologią i pedagogiką i pisze książki. Jego pisarstwo wyrasta z Biblii i jednocześnie czerpie z materii codzienności”3. I dalej: „Zebrani doświadczyli klimatu ciepła i serdeczności, jakim charakteryzują się wszystkie publikacje ks. Janusza Tarnowskiego. Na
spotkaniu w szkole były promowane najnowsze książki: „Kto pyta – nie błądzi”, „Poznać siebie, zrozumieć innych” oraz IV tom
serii „Ryby i dzieci głosu nie mają?” zatytułowany „Twój głos o koleżeństwie, przyjaźni i miłości”. Wkład w redagowanie tej serii
wnoszą dzieci w wieku 5–15 lat, prace napływają z całej Polski.
W nagrodę autorzy najlepszych opowiadań pojechali do Rzymu
i spotkali się z Papieżem Janem Pawłem II. Ojciec Święty otrzymał od dziecięcej redakcji wszystkie tomy serii.
Książka „Poznać siebie, zrozumieć innych” omawia różne typy osobowości, pomaga rozeznać zalety i wady, i rozwijać własne
możliwości.
Wyjaśniając cel napisania kolejnej książki, ks. Janusz Tarnowski pisze: «W tym właśnie tomie, zatytułowanym: „Kto pyta – nie
błądzi” zawierającym szkice homilii dialogowych, znajduje się próba odpowiedzi na potrzeby współczesnych ludzi przychodzących
do Kościoła w powiązaniu z epoką dialogu, w której obecnie żyjemy»”4.
Wspomina również uczeń Janusza Tarnowskiego – ks. Waldemar Wojdecki, eksponując przede wszystkim element spotkania oraz dialogu, który często przybierał formę dylematów etycznych; „Prowadzone przez niego katechezy były dla nas ucztą duchową. Podczas każdego «spotkania» – bo tak nazywał nasze
lekcje religii w kaplicy przy kościele – formował nas swoim wpływem osobistym. Wiedzieliśmy, że nas bardzo kocha, że każdy z nas
był dla niego kimś bardzo ważnym. Dlatego chodziliśmy na te spotkania z największą radością i żal było po godzinie opuszczać kaplicę, bo już niecierpliwie czekała następna grupa. Gdy ktoś z nas
3
4

Słowo, „Dziennik Katolicki” nr 119, 20.06.1996 r.
Tamże.
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opuścił spotkanie, widział, że sprawił naszemu księdzu wyraźny
ból.
Nie mieliśmy wtedy żadnych pomocy do nauki religii, dlatego ważną pomocą był zeszyt, w którym zapisywaliśmy niewiele
zdań, ale za to bardzo celnych. Spotkania w kaplicy były ściśle zespolone z niedzielną Mszą Świętą, którą o godzinie 9 prowadził
ks. Tarnowski. Nie odprawiał jej, ale był z nami, wśród nas i prowadził, czyli komentował poszczególne części Mszy Świętej, recytował z nami części stałe. Były to lata pięćdziesiąte i Msza Święta z recytowaniem części stałych należała do rzadkości. Pisze prof.
Stefan Swieżawski w swoich wspomnieniach o takich Mszach
Świętych jako o dużych przeżyciach religijnych. Integralną częścią Mszy Świętej prowadzonej przez ks. Tarnowskiego było kazanie (tak się powszechnie nazywało dzisiejszą homilię). Kazania
słuchaliśmy bardzo uważnie, bo każdy z nas myślał, że ksiądz mówi właśnie do niego. Rewelacją były dla nas wydane przez ks. Janusza «Dylematy». Książka wydana była domowym sposobem –
na powielaczu. Jej treść była bardzo interesująca dla nas, młodych
ludzi karmionych propagandą komunistyczną. «Dylematy» ukazywały aktualne problemy religijne i moralne, którymi żyliśmy na
co dzień, a na które nie potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi. Problemy te autor przedstawiał na sposób dylematu, czyli dwóch przeciwnych rozumowań. Ksiądz Tarnowski podawał nam odpowiedzi, ale w takiej formie, że czytelnik myślał, że to on sam, a nie autor, znajdował odpowiedź na trudny temat. (…) Gdy byłem na
czwartym roku studiów w Seminarium Duchownym, ks. Tarnowski uczył nas katechetyki. Nie były to jednak w ścisłym tego słowa znaczeniu wykłady, lecz wspólne poszukiwanie rozwiązań
trudnych problemów katechetycznych, wspólne szukanie właściwej metody wykładu dostosowanej do odpowiedniego poziomu
myślowego dzieci i młodzieży”5.
5
W. Wojdecki, Wspomnienie ucznia – dziś przyjaciela, „Warszawskie Studuia
Teologiczne”, XI/1998, s. 435–436.
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Ksiądz prof. Janusz Tarnowski w rozmowie z papieżem Janem Pawłem II

To wszystko było bardzo istotne, gdyż w tamtych warunkach
liczył się przede wszystkim kontakt osobowy z katechetą, a nie warunki zewnętrzne, lokalowe czy pomocowe, które były więcej niż
skromne, ale nacechowane właśnie tym, czego czasem dzisiaj brakuje przy dobrze wyposażonych salach do nauki religii i „szkolnym” wmontowaniu tych zajęć w ogólny plan lekcji w danej placówce oświatowej.
Janusz Tarnowski, prezentując swoje założenia w skonstruowanej przez siebie koncepcji pedagogiki personalno-egzystencjalnej,
doszedł do wniosku, „że tradycyjne zakorzenienie pedagogiki
chrześcijańskiej w personalizmie może i powinno być uzupełnione elementami właściwymi filozofii egzystencjalnej, a mianowicie a) dialogiem, b) autentyzmem, c) spotkaniem, d) zaangażowaniem. Wówczas esencjalny charakter personalizmu zostanie
wzbogacony subiektywnym aspektem egzystencjalizmu, dzięki
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czemu otrzymamy wizję wychowania, jako relacji między osobami uwarunkowanymi przez konkretną sytuację, zarówno osobistą jak społeczną”6. To bardzo ważne, gdyż dotyka kwestii, uzasadniającej termin: pedagogika personalno-egzystencjalna. Ponadto zwraca uwagę na problem relacji między osobami, co z kolei
stanowi istotę naszych rozważań nad integralnym modelem rewalidacji, gdzie ów element – odwołując się do idei Trójcy Świętej – jest głównym nośnikiem konstrukcji strategii kontaktów między osobami rewalidowanymi, a rewalidatorami pomocniczymi
(pedagogami) i Rewalidatorem Głównym, jakim jest Bóg. Zbudowanie takiego modelu relacji międzyosobowej wydaje się być
optymalną koncepcją na poprawę jakości działań rewalidacyjnych
w szerokim tego słowa znaczeniu.
Ponieważ całość koncepcji oparta jest na Magisterium Kościoła, dlatego można ją nazwać nie tylko chrześcijańską, ale także katolicką7.
J. Tarnowski „wcielił” niejako swoje założenia teoretyczne
w konkretne sytuacje życiowe, takie jak: spotkania z ministrantami, z dziećmi i młodzieżą – nie zawsze wierzącą, osobami nieprzystosowanymi społecznie. Problemy te autor koncepcji umieścił w cyklu wydawniczym pt. Próby dialogu z młodymi (1983);
Siedem lat dialogu (1986) i Rozmowy o wierze i życiu (1989)8.
Na wagę podłoża psychologicznego w kształtowaniu postawy
dialogu w relacjach międzyludzkich J. Tarnowski zwrócił uwagę
w opracowaniu pt.: Poznać siebie, zrozumieć innych, Poznań-Wrocław 1996, które jest próbą praktycznego zastosowania teoretycznych przemyśleń zawartych w rozprawie pt.: Typologia charakteru według Heymansa-Le Senne’a. Studium psychologiczne, Lublin
1962.
6
J. Tarnowski, Założenia i rozwój pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Warszawskie Studia Teologiczne”, XI/1998, s. 459.
7
Tamże, s. 459.
8
Tamże.

124

KU PAMIĘCI

Owocem spotkań seminaryjnych – w ramach katedry pedagogiki chrześcijańskiej na ATK – są dwa tomy Dialogów pedagogicznych. Pierwszy pod red. J. Tarnowskiego Trudne sprawy młodych (Warszawa 1989), drugi pod red. J. Plachy Wychowanie jako pomoc (Warszawa 1992).
J. Tarnowski, nazywany przez niektórych „Korczakiem w sutannie”9, wręcz identyfikuje się duchowo z twórcą bezgranicznej
i dialogowo ukierunkowanej miłości do dziecka, czego dowodem
jest publikacja pt. Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990.
Także dużą popularnością cieszy się swoistego rodzaju trylogia pedagogiczna pod hasłem: Jak wychowywać? Pierwszy tom
pod tym samym tytułem ukazał się w 1993 roku i poruszał kwestie związane z ogólnymi założeniami pedagogiki personalno-egzystencjalnej; drugi tom miał już podtytuł: W ogniu pytań (2003),
gdzie przedstawiono wiele wywiadów przeprowadzonych z Januszem Tarnowskim, ukazujących jego bogatą osobowość; i wreszcie tom trzeci (2005), z podtytułem: Uczyć się od wychowanków
(przyjaciół), w którym z kolei autor wspomnianej koncepcji pedagogicznej rozmawia ze swoimi wychowankami. A więc ukazanie w trzech tomach istoty dialogu pedagogicznego w jego praktycznym zastosowaniu.
I wreszcie ciąg dalszy cyklu, który wykroczył poza zaplanowaną wcześniej trylogię, choć nosi ten sam nadtytuł: Jak wychowywać? I tak, w 2009 roku wydano jeszcze dwa kolejne tomy. Jeden z podtytułem: Wczoraj, dziś i jutro, gdzie w pierwszej części
autor nawiązuje do różnych kolei losu swoich wychowanków i usiłuje wydobyć problem wpływu biegu czasu na ich poglądy
w płaszczyźnie decyzji wyboru życia w małżeństwie sakramentalnym, czy też z partnerem życiowym – jak mówią dzisiaj niektórzy – i w drugiej części, gdzie nacisk położono na perspekty9

B. Śliwerski, Spotkanie z autorem trylogii pedagogicznej, „Gazeta Szkolna” nr
24 (274), 14.06.2005.
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wę jutra młodych ludzi, którzy w ramach grupowych spotkań
z księdzem Januszem Tarnowskim poszukują sensu życia w różnych uwarunkowaniach życia, jak: cierpienie, samotność, wybór
własnej drogi życiowej w ramach życia małżeńskiego bądź innych
wyborów. Autor – w przeciwieństwie do wcześniejszych tomów,
gdzie dominował dialog pedagogiczny indywidualny – tym razem
akcent położył na dialog w grupie w zakresie zasygnalizowanych
wcześniej problemów, co jest wyjściem niejako naprzeciw sugestiom księdza kardynała Kazimierza Nycza, zachęcającego „do podejmowania trudnych tematów na spotkaniach grup ludzi
świeckich zwłaszcza młodzieży”10.
W tym samym roku wyszedł piąty tom z serii: Jak wychowywać? Tym razem z podtytułem: W świecie paradoksów, gdzie autor zestawia ze sobą wiele sytuacji z kręgu życiowych paradoksów
w zderzeniu z kształtem wychowania chrześcijańskiego. Całość podzielono na dwie części. Pierwsza zatytułowana: Potrójny wymiar
pedagogiczny nawiązuje do relacji osobowej: wychowawca-wychowanek. Paradoks tej relacji polega na tym, że autor rezygnuje z tradycyjnego i jednostronnego kierunku przekazu na rzecz odwrócenia sytuacji wychowawczej, w której „wychowanek staje się
(oczywiście ze zmniejszeniem stopnia odpowiedzialności) nauczycielem wychowawcy. Następuje jeszcze trzecia faza relacji: obaj
partnerzy dialogu pedagogicznego <<startują>> ku przyjaźni”11.
W drugiej części autor odnosi się do paradoksu wiary, „który zobrazowany jest metaforą LABIRYNTU. Przewodnikiem do
szczęśliwego poruszania się po nim będzie JOSEPH RATZINGER-BENEDYKT XVI w jego dziele zatytułowanym WPROWADZENIE W CHRZEŚCIJAŃSTWO (wyd. 1968 i 2006)”12.
10

J. Tarnowski, Jak wychowywać? Wczoraj, dziś i jutro, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, s. 10.
11
J. Tarnowski, Jak wychowywać? W świecie paradoksów, Oficyna Wydawniczo-Wydawnicza „Adam”, Warszawa 2009, s. 8.
12
Tamże.
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I wreszcie – z okazji dziewięćdziesiątej roczny urodzin Nestora polskiej pedagogiki – została wydana Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu dla ks. Janusza Tarnowskiego13, gdzie 140 osób wypowiedziało się na temat Jubilata, dziękując Mu za wieloletni trud
pedagogiczny, a zwłaszcza za wkład w pedagogikę dialogu i spotkania. Między innymi Bogusław Śliwerski pisze: „Dziękuję Jubilatowi za wszystkie książki, w których czyni czytelników nie tylko aktywnymi świadkami swojego uzależnienia od pisania, ale zarazem sprawia, iż stajemy się «Tarnoholikami», bo jeszcze nie
wygasły pierwsze wrażenia z lektur prac wcześniejszych, a już odczuwamy głód kolejnych Jego myśli. Jest to jednak wyjątkowy rodzaj uzależnienia, bo pozytywnego, które nie wymaga żadnej terapii! I za to jestem ks. prof. Januszowi Tarnowskiemu niezmiernie wdzięczny, gdyż każda z jego publikacji prowadzi nas przez
«dialog» – ku «spotkaniu» do «zaangażowania». Nie ma w Polsce
lepszych do budzenia refleksji humanistycznej książek o wychowaniu, które łączyłyby w swojej zawartości troskę o dziecko jako istotę ludzką z wartością dialogowania z nim, by wspólnie angażować się w proces samowychowania i naprawy otaczającego
nas świata”14.
Do grona uczniów i przyjaciół wciąż aktywnego naukowo Janusza Tarnowskiego zalicza się również autor niniejszego opracowania. Napisałem wówczas: „Łatwiej jest przypomnieć sobie,
co miało miejsce wczoraj, tydzień, miesiąc czy rok temu. Tymczasem ten długi okres naszych kontaktów wyżłobił coś w rodzaju
niszy, w której zbiór różnych zdarzeń, spotkań i rozmów niejako
ukrył się, ale nie po to, żeby zaniknąć, lecz – wiem o tym z całą
pewnością – aby przechować się i na swój sposób dojrzeć do cze13
Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu dla ks. Janusza Tarnowskiego, Hubert
Boczar (red.), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”. Warszawa 2009.
14
B. Śliwerski, w: Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu dla ks. Janusza Tarnowskiego, H. Boczar (red.), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”. Warszawa 2009, s. 302.
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goś, co można byłoby nazwać «weryfikacją» przyjaźni. Mam tutaj na myśli swoisty rodzaj relacji dwóch osób, które, mimo że
dzieli je różnica dwudziestu sześciu lat, dojrzały do kontaktu
w układzie «Ty» i «Ja». Jak wiadomo, układ ten jest kluczem do
koncepcji pedagogiki personalno-egzystencjalnej, której twórcą
jest właśnie Ksiądz Janusz Tarnowski”15.
Trudno się dziwić, że i ksiądz kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski – z okazji wyżej przypomnianego Jubileuszu
nie omieszkał wyrazić swojego uznania i wdzięczności dla wyjątkowego kapłana swojej Archidiecezji: „Chcemy podziękować
Czcigodnemu Jubilatowi za wierność Chrystusowi, kapłańską gorliwość, a także za ogrom dobroci w odniesieniu do drugiego człowieka. Niech Bóg będzie uwielbiony za wszelkie dobro, jakie dokonało się w życiu Jego wiernych przez ręce Czcigodnego Jubilata, na wielu płaszczyznach, szczególnie zaś za wieloletnią pracę
naukowo-dydaktyczną w dziedzinie pedagogiki”16.
Wszystko to oznacza, że w świecie nauki i życiu Kościoła została szeroko doceniona wizja pedagogiki Janusza Tarnowskiego
i jej wkład w rozwój pedagogiki w ogóle, a pedagogiki chrześcijańskiej w szczególności.
Dobrze byłoby, aby wykorzystać ją również na rzecz pedagogiki rewalidacyjnej – także w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

15
J. Placha, Mój Mistrz i Przyjaciel, w: Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu
dla ks. Janusza Tarnowskiego, H. Boczar (red.), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”. Warszawa 2009, s. 233.
16
K. Nycz, Drogi Księże Januszu, Czcigodny Jubilacie!, w: Księga pamiątkowa
z okazji jubileuszu dla ks. Janusza Tarnowskiego, Hubert Boczar (red.), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”. Warszawa 2009, s. 213.
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Włodzimierz Leśniak

Przez życie należy iść zawsze prostą drogą
Słowa śp. Pana Michała Żółtowskiego

grudnia bieżącego roku miną trzy lata od odejścia pana Michała z grona żyjących. Już jadąc na pogrzeb, zdałem sobie sprawę z tego, że w odpowiednim czasie trzeba będzie napisać chociażby kilka słów poświęconych panu Michałowi. Jego długie, przebogate życie, to temat do szerokiego opracowania. Ja
jednak ograniczę się do bardzo osobistych wspomnień związanych
z przyjaźnią łączącą mnie z panem Michałem. Dlaczego czynię to
dopiero teraz? Odpowiedź jest prosta. Pewne przemyślenia musiały dojrzeć do właściwego momentu. Nieustannie modliłem się
o to, aby wszystko co napiszę, było zgodne z prawdą bez przejaskrawień. Mam nadzieję, że każdy kto zechce przeczytać ten tekst,
odczuje bardziej klimat osobowości tego Zacnego Człowieka, któremu tak bardzo dużo zawdzięczam.
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Początki kontaktów z panem Michałem to przełom lat 50. i 60.
ubiegłego stulecia. Wtedy pan Michał przychodził do internatu,
czyli do domu pod wezwaniem Św. Teresy, by opowiadać nam
(tłumacząc z francuskiego) wspaniałe książki przygodowe, pełne radości, ale co najważniejsze podkreślające wartości chrześcijańskie, to były wspaniałe wieczory. Zacząłem odczuwać zaufanie do pana Michała. Prosiłem go o napisanie listu do domu rodzinnego, pomimo że przecież miałem swojego wychowawcę.
Pomagał mi w rozwiązywaniu moich osobistych problemów, wątpliwości itd. Pan Michał, co do tego nie miałem wątpliwości sam
wysłuchiwał do końca, pozwolił wypowiedzieć się. I po krótkiej
chwili milczenia następowała odpowiedź.
W szkole podstawowej mieliśmy zajęcia praktyczne pod nazwą: ręczna obróbka drewna. Naszym instruktorem był pan Michał. Na te zajęcia chodziliśmy chętnie, a to duża zasługa instruktora, który umiał wzbudzić nasze zainteresowanie. Na czym polegała niezwykłość tych zajęć?
W tym miejscu muszę wyjaśnić, że przed rozpoczęciem tworzenia z drewna nowego modelu, pan Michał poświęcał jedną godzinę lekcyjną na przybliżenie nam historii, np. pochodzenia wiejskiej chaty, żurawia, hodowli pszczół itd. Itd. Dopiero po takim
wprowadzeniu szliśmy na warsztat, braliśmy w ręce odpowiednie
narzędzia stolarskie i zabieraliśmy się do solidnej pracy. Od czasu do czasu wizytował te zajęcia – sam lub z gośćmi – pan Ruszczyc. Podchodził do ucznia, kładł swoją dłoń na ramieniu i zadawał konkretne pytania: „Co ty teraz robisz”, „Czy wiesz czemu ma
to służyć?” ... tych pytań było więcej, chodziło o to, ażeby uczeń nie
wykonywał niczego mechanicznie, lecz z przemyśleniem, znając
z góry cel tego co robi. Jakie to było mądre i słuszne, prawda?
Mijały lata. Nasze kontakty przerodziły się w serdeczną i głęboką przyjaźń trwającą cały czas. Specjalnie napisałem „cały czas”,
ponieważ nadal pan Michał został moim Przyjacielem – w sercu, pamięci i gorącej modlitwie.

130

KU PAMIĘCI

Kiedy w 1966 roku opuszczałem Laski, to pan Michał wraz
z panem Ruszczycem i Ojcem Tadeuszem okazali mi dużo serca,
dzięki czemu rozstanie z Laskami przeżyłem mniej dotkliwie niż
mogłem się tego obawiać.
Rozpoczęły się moje odwiedziny w Laskach. Zawsze przy każdej okazji odwiedzałem pana Michała, by posłuchać jego wspaniałych gawęd o historii, działalności Lasek, o wydarzeniach w Kościele. Te spotkania stanowiły uzupełnienie naszej wieloletniej korespondencji.
W styczniu 1973 roku, chyba w dwa dni po pogrzebie pana
Ruszczyca, na spacerze po laskowskich ścieżkach okrytych śniegiem, podjąłem temat konieczności opracowania życiorysu pana Ruszczyca. Pan Michał zauważył, że to będzie wymagało bardzo gruntownego zbadania całej dokumentacji związanej z działalnością pana Ruszczyca. Wtedy pozwoliłem sobie na takie
pytanie, „A jakby to pan podjął się takiego opracowania”. Pan Michał wtedy powiedział mi, że trzeba to oddać Panu Bogu i czasowi. Później okazało się, że właśnie pan Michał został autorem
wspaniałego opracowania pt. „Henryk Ruszczyc i jego praca dla
niewidomych”.
Wspomniane spotkania przy okazji moich odwiedzin w Laskach z upływem lat stawały się dla mnie coraz ważniejsze i cenniejsze, ja nabierałem dystansu do pewnych spraw, do samego siebie, i dzięki temu pan Michał mógł więcej mi dopomóc w zrozumieniu pewnych zjawisk, czy raczej faktów zachodzących
w moim życiu. Zdałem sobie sprawę z tego jak bardzo cenne są
opinie pana Michała w poruszanych przeze mnie kwestiach. Pan
Michał miał w sobie coś niepowtarzalnego. Potrafił zainteresować
swojego rozmówcę każdym tematem, a opowiadał w sposób niezwykle interesujący. Nawet mój syn Łukasz z nostalgią wspomina spacery z panem Michałem do Puszczy Kampinoskiej, nad Michałówkę, bagna Łuże i nasz zakładowy cmentarz. Pamiętam nawet jak pan Michał pokazywał jemu ślady łosia w puszczy. Powie
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ktoś, że to drobiazg, może i tak, ale drobiazg oddający wszechstronność znajomości spraw i umiejętność przekazywania informacji przez pana Michała.
Często spotykaliśmy się w archiwum Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, gdzie pan Michał porządkował dokumentację historyczną Lasek. Chyba pod koniec lat 70. ubiegłego wieku pan
Michał ze względu na pogarszający się stan zdrowia zamieszkał
na stałe w zakładowym szpitaliku, ale to w niczym nie przeszkadzało naszym spotkaniom. Zawsze mogłem liczyć na wszechstronną pomoc, nawet w chwilach najtrudniejszych. Posłużę się
konkretnymi przykładami.
Wiosną 1991 roku moja mama poważnie zachorowała. Ponad
dwa miesiące spędziła w szpitalu. Gdy wróciła do domu, opiekę
nad nią przejęła moja siostra, a ja z Łukaszem mogłem wyjechać
na krótki wypoczynek do Lasek. Niestety, pewnego dnia odebrałem wiadomość od siostry, że nasza mama jest w podobnym szpitalu na „Oiomie” z podejrzeniem wylewu. Poszedłem z Łukaszem
do pana Michała, ponieważ poczułem, że życie naszej mamy dobiega końca, nie wstydziłem się łez. Pan Michał przygarnął nas do
serca i chociaż nie mówił dużo, ale tym gestem wlał we mnie tyle otuchy i siły. Do Łukasza powiedział bardzo znamienne słowa:
Łukaszku pamiętaj, ty teraz będziesz musiał zaopiekować się tatą, bądź dzielny!”. Wtedy Łukasz miał 10 lat. Pan Michał dobrze
znał ludzi. Nie tylko znał, ale przede wszystkim kochał, szanował
i rozumiał.
Mijały lata. Stan zdrowia pana Michała ulegał pogorszeniu. Pomimo to, nadal był twórczy. Pisał, by jak najwięcej pozostawić potomnym wszystko to, co uznał za ważne i cenne dla przyszłych pokoleń.
W roku 1997 mój młodszy syn Damian uległ zatonięciu, lecz
nie ze skutkiem śmiertelnym. Zgon nastąpił po siedmiu tygodniach od tego zdarzenia. Pan Michał był na bieżąco informowany o przebiegu leczenia syna. Już kilka dni po jego śmierci otrzy-
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małem od pana Michała serdeczny list, który przechowuję wraz
z innymi dokumentami, tak bardzo związanymi z Ludźmi Lasek.
Nie sposób zawrzeć w krótkim wspomnieniu wszystkiego. Jest
to po prostu niemożliwe. Pragnąłem chociażby w ten sposób podziękować panu Michałowi za to, że był, że można było do niego przyjść, zasięgnąć rady i opowiedzieć o swoich różnych sprawach.
W trakcie naszych spotkań interesował się moją pracą, tą zawodową i społeczną, osiągnięciami Łukasza w nauce, naszymi rodzinnymi stosunkami oraz kontaktami z przyjaciółmi. Proszę nie
myśleć, że zasypywał rozmówcę lawiną pytań. Nie, nic z tych rzeczy, pan Michał był bardzo dyskretny i jeżeli prosił o jakiekolwiek
informacje, to czynił to w sposób ogólny, głęboko taktowny,
a przez to człowiek sam czuł potrzebę otwarcia się przed nim, to
była siła pana Michała. Dzisiaj takich ludzi jest coraz mniej, a szkoda, bo każdy człowiek potrzebuje szczerości, życzliwości, zrozumienia ze strony drugiego człowieka.
W roku 2001 obchodziliśmy setną rocznicę urodzin pana
Ruszczyca. Z tej okazji w Polskim Radio było nadanych kilka audycji poświęconych panu Ruszczycowi, z udziałem pracowników
i absolwentów Lasek. W tychże programach brał również udział
pan Michał, udało mi się nagrać te audycje.
W maju 2009 roku, będąc w Laskach wspólnie z moimi przyjaciółmi, państwem Lucyną i Janem Michalik, odwiedziłem pana Michała w szpitaliku. Rozmowa nasza trwała zaledwie kilka minut, pan Michał był bardzo chory, po tej wizycie wyraziłem do
przyjaciół swoją obawę, czy czasem nie było to moje ostatnie spotkanie z panem Michałem. Niestety czas pokazał, że obawy te nie
były bezpodstawne. Jeszcze w dniu imienin, tj. 29 września, zatelefonowałem do pana Michała, by złożyć mu życzenia. Wierzę,
że chociaż trochę radości sprawiłem panu Michałowi.
Jesień obfitowała w nadchodzące wiadomości z Lasek, które
jednoznacznie uzmysławiały mi, że ziemska wędrówka pana Mi-
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chała dobiega końca. Wiadomość o śmierci pana Michała została mi przekazana telefonicznie we wtorek 22 grudnia 2009 roku
około godziny 13, w chwili, gdy wracałem ze spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Zarząd Słupskiego Koła PZN. W domu wspólnie z Łukaszem, pomodliliśmy się za naszego zacnego
i drogiego przyjaciela pana Michała. Święta Bożego Narodzenia
tamtego roku były inne, smutne. Już wtedy żyłem myślą o czekającym mnie wyjeździe na pogrzeb do Lasek.
30 grudnia 2009 roku w środę stałem na cmentarzu wraz z całą rzeszą uczestników tej podniosłej uroczystości. Taka myśl zaświtała mi: Jak to dobrze, że pan Michał spoczął obok pana Ruszczyca i pana Serafinowicza. Ci trzej panowie współpracowali ze
sobą przez kilkadziesiąt lat. Przez swą twórczą pracę służyli innym
ludziom, zwłaszcza nam, niewidomym, dzięki temu, dzięki ich wysiłkowi rozwijało się Dzieło Matki Czackiej.
Pamiętamy, że pan Michał jest autorem opracowania pt. „Blask
prawdziwego światła – Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło”.
W tym moim rozmyślaniu na cmentarzu, dziękowałem Panu Bogu i nadal dziękuję dzisiaj za pana Michała, za wszystkich ludzi
Lasek, którym tak wiele mam do zawdzięczenia.
Staram się iść przez życie zgodnie z powiedzeniem pana Michała, które posłużyło mi za tytuł tych wspomnień. Przez życie należy iść zawsze prostą drogą, jeżeli nie zawsze mi to wychodzi, to
wybacz mi Panie Boże, jestem tylko słabym człowieczkiem potykającym się o takie, czy inne przeszkody losowe.
Myślę, że napisałem wszystko, co zamierzałem. A teraz pozostaje pamięć, modlitwa i głęboka wiara w to, że pan Michał wraz
z moją mamą, siostrami z Lasek oraz z przyjaciółmi odbierającymi nagrodę w niebie, opiekują się nami, będąc w bliskości z Panem Bogiem. A ja ze swej strony obiecuję swoją wdzięczność, aż
do końca moich dni.
Słupsk, lipiec 2012
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Kamienie wołać będą
iemia nie tylko owocuje plonami w każdym roku. W ziemię
również wsiąkają dzieje ludzi, którzy po niej chodzą, chodzili i będą chodzić. Zbieranie owoców nie sprawia kłopotów. Łączy
się tylko z wysiłkiem fizycznym. Dopatrzenie się natomiast śladów człowieka, które po sobie zostawił, wymaga znacznie więcej:
subtelności, wrażliwości, specyficznego „węchu”. W każdym z nas
ten zasób możliwości jest. Trzeba tylko wskazania, drobnego zasygnalizowania, by samemu odczytać, by samemu to dostrzec. Widziałem to na twarzach moich słuchaczy: młodzieży i nauczycieli, których zebrałem przed Domem Dziewcząt. Zasłuchanych, poruszonych, wzruszonych! Jakie to było niesamowite!
Wrzesień 1939 rok i kolejne lata okupacji, na stałe wpisały się
w nasze laskowskie środowisko. Jakie bogactwo tych treści! Nie
tylko tragedii zniszczenia, śmierci, cierpienia, które zostały na kartach wspomnień, czy grobów na cmentarzu zakładowym, ale również jak chociażby leciwa brzoza, która jeszcze stoi przed domem
dziewcząt z wyrytą ręką niemieckiego żołnierza, czytelną jeszcze
datą: „1939” (po latach ów Niemiec odwiedził nasz zakład i szukał tego śladu zostawionego po sobie). Ale przede wszystkim postacie naszych Sióstr, pracowników i świeckich ukazujących bogactwo i piękno postaw, niezatraconego człowieczeństwa z jego
wartościami moralnymi, mimo doświadczanego bestialstwa, jakie niesie ze sobą wojna. Tym razem chcę przybliżyć niektóre
z nich.

Z
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Siostra Katarzyna. Lekarz, z doskonałą znajomością języka
niemieckiego. Została wyznaczona przez Matkę Czacką na kierowanie nieliczną gromadką dziewięciu sióstr, którym została powierzona opieka nad zakładem. Reszta sióstr i mieszkańców opuściła zakład i udała się pieszo pod osłoną nocy do Warszawy na
ul. Wolność 4 oraz gromadka dzieci niewidomych przewieziona
samochodem. Organizuje i kieruje szpitalem wojennym. Zbiera
rannych po lesie mimo stałego zagrożenia i przenosi ich do budynku szpitalnego, w którym z wielkim poświęceniem pracuje
niewielka liczba personelu pielęgniarskiego pod kierunkiem siostry Róży. Nie ustają w opatrywaniu rannych, ratowaniu życia przy
braku środków i braku chirurgów. Mimo walki i padających pocisków, mimo wbiegania walczących do szpitalnego budynku,
trwały niezłomnie na stanowisku. Po ustaniu walk porządkują tereny, przywracają „normalne” im funkcjonowanie.
Piękno i wartość s. Katarzyny ukazuje następujący epizod. Zrywa ją ze snu głośne pukanie do drzwi domu św. Franciszka. Wychodzi w koszuli, boso – a była już zima – i widzi w drzwiach
trzech zziębniętych niemieckich lotników. Prowadzi ich do stołówki, podaje gorącą herbatę i pozwala na nocleg. Wraca do siebie. Za chwilę budzi ją ze snu nasz pracownik p. Jan Szkolik zaangażowany w konspirację i prosi o zgodę na „zlikwidowanie”
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Niemców. Spotkał się z kategoryczną odmową! Nie uczynił żadnego kroku wbrew poleceniu Siostry! Tej samej jeszcze nocy trzech
kolejnych niemieckich lotników budzi s. Katarzynę ponownie
w poszukiwaniu zaginionej trójki. Prowadzi ich do stołówki, gdzie
już tamci spali. Innym razem na konną platformę jadącą do Warszawy, za zgodą siostry Katarzyny dosiada się uzbrojony Niemiec.
Wspomniany pracownik ponownie uprasza s. Katarzynę o zgodę na „zlikwidowanie” Niemca. I tym razem dostał kategoryczną odprawę. Posłuchał zalecenia siostry. Ona decydowała o bezpieczeństwie wszystkich jej podległych.
Od 1940 roku zaczęto przenosić pochowanych na terenie zakładu i w jego okolicach żołnierzy na cmentarz wojenny. Natrafiono na zbiorowe mogiły, w których były drewniane tablice napisane przez niemieckich żołnierzy: Hier liegen polnische Helden
– Tu spoczywają polscy bohaterowie, albo Hier liegen tapfere polnische Soldaten – Tu spoczywają dzielni żołnierze polscy.
25 września Matka Czacka w wyniku bombardowania
w Warszawie, zostaje ranna. Odłamek utkwił w oku, cała twarz
zakrwawiona. Budzi podziw wśród mieszkańców swoim spokojem, swoim trwaniem na modlitwie. Przechodzi operację,
w piwnicy, przy lampie karbidowej bez znieczulenia, stale spokojna i rozmodlona. Dopiero po operacji powiedziała, że nigdy nie
doświadczyła takiego bólu jak tym razem.
Po rozwiązaniu przez Niemców Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, kierownictwo zakładu przejęła s. Wacława. Działa w porozumieniu z Matką Czacką i p. Antonim Marylskim. Zaczęto zabezpieczać zniszczone budynki. W domu dziewcząt ulokowano mężczyzn i chłopców. Dziewczęta zamieszkały w domu
św. Alojzego. Podjęto naukę szkolną. Pan Henryk Ruszczyc organizuje w tym domu warsztaty szczotkarskie, które przynoszą pewne dochody. Utrzymanie jednak zakładu opiera się przede wszystkim na kwestach, które organizują nieprzerwanie siostry niezależnie od pory roku. Głodowano, bywały dni bez posiłku. Siostry
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służą pomocą okolicznej ludności, udzielają schronienia. Przyjmują każdego. Niemcy często wpadają do zakładu. Za każdym razem s. Wacława jest przy nich. Bywało, że Niemcy opuszczali zakład bez słów, gdy tylko zmierzyła ich od stóp do głów swoim
wzrokiem.
Z Pruszkowa przyjeżdżał do zakładu niemiecki żołnierz wizytować warsztaty. Niemiec, który słynął ze strzelania do ludzi na
ulicach Pruszkowa, kiedy znalazł się na terenie warsztatów, odstawiał broń w gabinecie p. Ruszczyca.
Zakład przygotowuje się na każdą okoliczność. Przeżywana
jest okupacja, z którą naród się nie godzi. Trwają przygotowania
do Powstania. Dom Dziewcząt spełnia warunki szpitalne. Na parterze umieszczano rannych Niemców. Na wyższych piętrach Polaków, z ostrzegającym napisem na drzwiach: „uwaga tyfus”, a wyjątkowych oraz Żydów na strychu, który wzbudzał swoim widokiem stan zagrożenia. Niemcy czy Ukraińcy, którzy wchodzili do
tego domu, w obawie przed zarażeniem się czy zawaleniem strychu, nie przestępowali tych progów.
W połowie sierpnia 1944 r. mieszkańcy Domu Dziewcząt zostają porwani niesamowitym koncertem narodowych melodii dętej orkiestry. Ranni Niemcy leżący na parterze, nakrywają kołdrą
głowy w przerażeniu – Powstanie osiągnęło zwycięstwo! Inni wybiegają przed dom, albo wychylają się przez okna i widzą węgierską wojskową orkiestrę, która stoi przed domem, grając polskie
narodowe melodie. Węgrzy stacjonowali w Hornówku, wiosce leżącej blisko Lasek. Sprowadzeni przez Niemców, mieli stanowić
zaporę dla przejścia partyzantki do Warszawy. Po tym fakcie,
Niemcy przenieśli Węgrów na inne frontowe miejsce, a w ich miejsce sprowadzono ukraińskie oddziały, które takiego przyjaznego
nastawienia do Polaków już nie okazały. Wprost przeciwnie, swoją postawą i „zaangażowaniem” budziły zdumienie samych Niemców.
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o było na początku 2002 r. Przyszłam do pracy w Laskach pełna optymizmu, zapału, chęci do pracy i – jak mi się wydawało – wiedzy dotyczącej pracy z końmi i hipoterapii. Jakże bardzo
mi się wówczas wydawało. W stajni stadko koni, przeróżnych ras,
wielkości, maści. Jeden z nich od razu przykuł moją uwagę. Średniej wielkości, dobrze zbudowany, wiekowy już wówczas tarant,
ze stoickim spokojem w spojrzeniu, które jednak skrywało w sobie… Wówczas nie potrafiłam jeszcze powiedzieć co takiego,
zresztą czy to było ważne. To koń – profesor – usłyszałam od pani Eddy Harting, koń Biskupa. Traktuj go, jak na jego wiek i wiedzę przystało, a wiele się od niego nauczysz. Pomyślałam sobie
wtedy – czego ja mogę się nauczyć od konia? Przecież to ja uczę
konie, jak mają się stać dobrymi współterapeutami.

T
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Ale Trzos nic sobie nie robił z mojej wiedzy i postanowił udzielić mi pierwszej lekcji kilka dni później.
Szliśmy wzdłuż Lipówki, trochę obok chodnika, bo to było jedyne miejsce, gdzie o tej porze roku dało się jeszcze chodzić. Zatrzymałam konia, żeby zrobić z dzieckiem jakieś ćwiczenie i nagle, jak spod ziemi, wyrósł nam z tyłu chłopiec z laską. Szedł energicznie, pewny siebie i zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć
odbił się z impetem od Trzosowego zadu. Oczyma wyobraźni ujrzałam wierzgające, końskie kopyta i mojego pacjenta, wylatującego jak z katapulty, z końskiego grzbietu, i chłopca z laską, zbierającego pogruchotane kości ze śliskiego asfaltu. Zamarłam,
wstrzymałam oddech, a Trzos – niewzruszony odwrócił powoli
głowę, zobaczył, że to tylko chłopiec (który minął nas zresztą
z prędkością strzały, jak tylko odzyskał właściwy, wolny tor ruchu),
rzucił okiem na swojego jeźdźca, sprawdzając czy tkwi aby na
pewno tam gdzie tkwić spokojnie powinien, spojrzał na moją zdziwioną i wystraszona minę i zdawał się mówić: „O co chodzi? Możemy już wracać do pracy”.
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Zyskał wtedy wiele w moich oczach, obudził we mnie pewną
ciekawość i sprawił, iż zaczęłam go bacznie obserwować, wyciągając wnioski z jego zachowań. To był początek naszej wspólnej
nauki, opartej na zaufaniu i współpracy. Codziennie pokazywał
mi coś nowego. Codziennie zaskakiwał, ale tak pozytywnie. Opiekował się każdym koniem w stadzie i każdym dzieckiem, powierzonym mu „do opieki”. Delikatnie temperował „opornych”,
ustawiał na miejsce, tych, którzy wyszli z jemu właściwego ustawienia, subtelnie „doświadczał” tych mniej obytych i doświadczonych. Regulował tempo i rytm chodu pod potrzeby i możliwości
pacjentów, był niesamowicie regularny, a przy tym anielsko wręcz
cierpliwy, zawsze pełen uwagi i skupienia na wykonywanej czynności. Kiedy stał się naszym pierwszym koniem sportowym, tolerował i wybaczał błędy swoim jeźdźcom, nigdy nie wykorzystywał ich słabości, zawsze pomagał pokonać obawy, związane ze
startami. Czasem, podczas przejazdów, sprawiał wrażenie jakby
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lepiej znał programy konkursowe i realizował je zamiast dosiadających go zawodników. Flagi,
piłki, kółka, słupki, kolorowe
przedmioty, które w domu
traktował jako moje fanaberie,
robiąc wielkie oczy, fukając
i odsuwając się od nich z przerażeniem, spędzając mi tym sen
z powiek, na wyjazdach nie istniały, bo on był skupiony na
swojej robocie i bezpieczeństwie swojego jeźdźca. W 2004
roku kiedy założyliśmy oficjalnie klub jeździecki, dzieci nadały mu
nazwę „TARANT”, od maści swojego ulubionego konia.
Trzos służył nam z wielkim zapałem, nie pamiętam takiego
dnia, kiedy odmówił by wyjścia do pracy. Zdarzały się momenty, kiedy wolał pracować po swojemu (w końcu lepiej znał siebie
i swoje możliwości) starałam się wtedy mu zaufać i nigdy tego zaufania nie zawiódł. Jako sportowiec, terapeuta, a przez ostatni rok
swojego życia przede wszystkim opiekun i wychowawca, wprowadził w magiczny świat koni wielu naszych wychowanków. Do
ostatnich dni pogodny, „uśmiechnięty”, stojący jako pierwszy
w kolejce do wyjścia ze stajni czy z padoku. Przez te wszystkie lata naszej wspólnej pracy stał się dla mnie ideałem konia do hipoterapii. Chciałam, aby przychodzące do nas, kolejne konie, choć
trochę go przypominały: budową, charakterem, sposobem realizowania stawianych przed nimi zadań i nastawieniem do pracy
z człowiekiem. Czy znajdę kiedyś taki drugi chodzący ideał? Może tak, może nie, ale dzięki niemu na pewno wiem, jaki w moim
odczuciu powinien być idealny koń do tego typu pracy i w jakim
kierunku powinna iść moja praca przygotowująca konie do hipoterapii.
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Trzos odszedł od nas 6 sierpnia 2012 r. Do ostatniej chwili zdawał się mówić: „poczekaj, odpocznę tylko trochę i już zaraz wstaję” – kochany, odpowiedzialny, troskliwy pracuś. Pozwolił mi spędzić z sobą tę ostatnią noc. Leżeliśmy sobie w stajni, na słomie,
a on, wtulony we mnie oddychał spokojnie, przeżuwał ździebełka siana, popijał wodę i zbierał siły do swojego ostatniego galopu – galopu w stronę niebieskich pastwisk. Nad ranem po raz
ostatni rzucił mi to swoje stoickie spojrzenie, skrywające….. jego pełne entuzjazmu oraz pewności siebie: „ Damy radę, co się
martwisz. Ja wiem jak to zrobić, a ty?” I odgalopował. Żegnaj Przyjacielu. To czego nas nauczyłeś, na zawsze pozostanie w naszych
głowach. Ty zaś, skrywany cicho pod powieką, w kropli łzy, na zawsze znajdziesz miejsce w naszych sercach.

ODESZŁA DO PANA
s. Rut Wosiek FSK

ŚP. SIOSTRA MODESTA
od Jezusa Cierpiącego w Ogrójcu

20.02.1931–30.10.2012
Przeżyła lat 81; powołania 60; Profesji zakonnej 57
S. MODESTA – Helena Dębek urodziła się 20 lutego 1931 roku we wsi Srebrna, woj. białostockie, później łomżyńskie, obecnie podlaskie, w diecezji łomżyńskiej. Sakrament Chrztu św. przyjęła 1 marca 1931 w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego
w Szumowie. Jak wspominała, zawieziono ją tam uroczyście „kadłubkiem”, czyli tak tam nazywanymi ozdobnymi saniami, zaprzężonymi w konie z dzwonkami. Wszystko to było oznaką radości
z urodzenia dziecka, a była pierwszą z dziewięciorga dzieci miejscowych zamożnych gospodarzy: Franciszka i Reginy z Domu
Wyszkowskiej.
Do szkoły powszechnej w Srebrnej chodziła jeden rok, czyli
do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. Jej pierwszym nauczycielem był Litwin bardzo uzdolniony muzycznie, jej mama śpiewała w chórze, który prowadził, a cała rodzina była uzdolniona
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muzycznie – jak wspominała Siostra – „rozśpiewana”, co pozostało też przyszłej Siostrze Modeście do końca życia. Przed samym
wybuchem wojny zdążyła też jeszcze przystąpić do pierwszej Komunii świętej. Na przygotowanie do przyjęcia Sakramentu wędrowała codziennie cztery kilometry, a – jak wspominała: „wojna wybuchła, gdy mieliśmy «biały tydzień»” .
Ponieważ w czasie wojny nie miała możliwości chodzenia do
szkoły, jedna z sióstr matki uczyła pisania czytania ją i jej młodsze rodzeństwo w domu. W lipcu 1941 roku przyjęła w Szumowie Sakrament Bierzmowania.
W latach wojny przeżywała z rodziną i całą rodzinną okolicą
kilkakrotne przesunięcia frontu i granic państwowych między
Związkiem Radzieckim i Niemcami. Przeżyli wywózki na Sybir,
w tym całej licznej rodziny jednego z braci jej ojca. W okresie nalotów mieszkali w wybudowanym przez ojca w polu schronie.
Zboża nie zwoziło się do stodoły, na wypadek, gdyby spaliły się
budynki. W ich dom rzeczywiście trafiła bomba, ale nie wyrządziła większej szkody.
Siostra wspominała po latach, jak pomagali ukrywającym się
żołnierzom i Żydom, wykorzystując to, że ich dom stał między
dwiema drogami i niedaleko lasku, do którego w razie niebezpieczeństwa można było uciec.
Po wojnie młodsze rodzeństwo poszło do szkoły, ale Helenkę uznano już za zbyt „dorosłą” i nie została przyjęta. Wyniesioną z domu wiedzę uzupełniała sama, czytając książki, a potem –
już w Zgromadzeniu – uzupełniła podstawowe wykształcenie na
zorganizowanym w Izabelinie kursie dla dorosłych.
W tym okresie dużo się modliła i zaczynała sobie uświadamiać
powołanie do życia zakonnego. W swojej parafii, dekorującą kościół, poznała rodzoną siostrę naszej siostry Filipy, od której dowiedziała się o Laskach. Powiedziała o swoich pragnieniach mamie, która przyjęła to z radością, co zachęciło Helenkę, aby napisać do Lasek.
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Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża została przyjęta 21 lipca 1952 roku. Przełożoną Generalną była już
wtedy Matka Benedykta Woyczyńska, Kierowniczką Postulatu –
s. Maria Franciszka Tyszkiewicz, a Mistrzynią Nowicjatu, do którego została przyjęta 11 lutego 1954 roku, s. Teresa Landy.
Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1955 r. – Profesję wieczystą –15 sierpnia 1961 roku.
W dniach 19–20 listopada 2005 roku przeżywała w Laskach
Jubileusz 50-lecia Profesji. Przy tej okazji dzieliła się też cytowanymi wyżej wspomnieniami ze swojej „drogi do Lasek”.
Podczas swego ponad pięćdziesięcioletniego życia zakonnego dużo chorowała, w tym na gruźlicę, która wyłączała ją z życia
wspólnego, a zwłaszcza z kontaktów z dziećmi. W późniejszych
latach dołączyły się też inne dolegliwości, zwłaszcza kłopoty z sercem.
Pracowała początkowo jako pomoc wychowawcza w internacie dziewcząt. Potem głównie w szwalniach i westiarniach internatów dziewcząt i chłopców, w szwalni centralnej przy Domu św.
Franciszka (1960–61),dwukrotnie w Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia przy posłudze Niewidomym mieszkankom (1971–74
i 1977-79) i w „Hoteliku” (1981–86). Należała kolejno do Domów zakonnych: św. Franciszka, Matki Bożej Jasnogórskiej i św.
Rafała. Najdłużej, w latach 1986–2005, pracowała w szwalni Domu św. Maksymiliana.
Od marca 2005 roku została przeniesiona do Domu św. Rafała. Mieszkała w swoim pokoju na pierwszym piętrze i w pierwszych latach wspomagała jeszcze domową szwalnię, szyjąc i reperując rzeczy sióstr.
Z upływem lat była jednak coraz słabsza, chociaż starała się
jeszcze chodzić do Kaplicy Centralnej i uczestniczyć we wspólnych posiłkach, a także w różnych uroczystościach zakonnych i zakładowych. Szczególnie sobie ceniła zaproszenia do Domu św.
Maksymiliana, gdzie niejednokrotnie wychowawcy podwozili ją
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samochodem. Wyjeżdżała też na odpoczynki do rodziny i do naszego Domu w Sobieszewie, gdzie była także podczas ostatnich
wakacji, w porze uciążliwego remontu Domu św. Rafała. W ciągu ostatnich lat uczestniczyła także w dalszych pielgrzymkach: do
Lednicy Seniora, Gostynia, Lichenia, a także w „pielgrzymce życia” – do Rzymu, zorganizowanej dla chorych sióstr z Domu św.
Rafała.
W tym roku, po wakacjach, była już w widoczny sposób słabsza, zalecane przez lekarzy „przechadzki” nie przekraczały już coraz częściej domowej werandy, z trudem poruszała się po schodach, a w ostatnich dniach prosiła o przeniesienie na wolne łóżko na parterze, wśród chorych sióstr. Przygotowywała się do
odejścia, chociaż nie było widocznych jego oznak. Przed kilku
dniami poprosiła o Sakrament Chorych, którego udzielił jej ks.
Kazimierz Olszewski.
W nocy z poniedziałku na wtorek (29/30 października ) poprosiła o pomoc dyżurującą pielęgniarkę, która wezwała s. Ancillę, s. Przełożoną i s. Agnes. Na wiadomość o ciężkim stanie Siostry, przyszła też z Domu św. Franciszka Matka Anna Maria. Kiedy stan się pogarszał i Siostra traciła przytomność – wezwano
karetkę, która zabrała ją do Szpitala Bielańskiego na Oddział Intensywnej Terapii.
Siostra odeszła do Domu Ojca, nie odzyskawszy przytomności, o godz. 17.40 we wtorek 30 października.
Pogrzeb odbył się w sobotę 3 listopada o godz.13.00.
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9.10 Delegacja sióstr z Warszawy i Lasek oraz przedstawiciele Zarządu TONO z Prezesem W. Gołąbem wraz z Małżonką, z Matką Przełożoną, uczestniczyli w Skierniewicach w pogrzebie Ojca ks. Rektora Andrzeja
Gałki zmarłego 5 października w wieku 94 lat. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło wielu przyjaciół rodziny i Księdza Rektora. Koncelebrze około
pięćdziesięciu kapłanów przewodniczyli biskupi pomocniczy obu warszawskich diecezji: ks. bp Piotr Jarecki i ks. bp Marek Solarczyk.
13.10 Z okazji „Dnia Edukacji” w Domu Przyjaciół odbyło się
tradycyjne spotkanie przy kawie dla pedagogów
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W tym dniu przeżywali swoje święto „pasowanie na uczniów” także najmłodsi uczniowie Ośrodka.
14.10 W kaplicy zakładowej pod wezwaniem Matki Boskiej
Anielskiej w Laskach odbyła się podwójna uroczystość
– Msza święta z bierzmowaniem 20. uczniów naszego
Ośrodka oraz uczczenie dorocznego Dnia Absolwenta.
Mszę świętą odprawił i udzielił i udzielił sakramentu
bierzmowania ksiądz biskup Bronisław Dembowski.
Następnie młodzież spotkała się z rodzicami przy obiedzie w swoich internatach, a Ksiądz Biskup spożył posiłek z przybyłymi na swoje święto absolwentami w Domu Dziewcząt. Uczestnicy spotkania złożyli Księdzu
Biskupowi życzenia oraz zaśpiewali „plurimos annos”
z okazji obchodzonej w dniu 2 października 85. rocznicy urodzin. Po obiedzie dziewczęta z ósmej grupy
przedstawiły spektakl pod tytułem: „Co w duszy gra”. Na
zakończenie odbyło się tradycyjne wspólne śpiewanie.
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14.10 W kościele Franciszkanów na Starym Mieście w Warszawie Krajowy Duszpasterz Niewidomych, ks. dr Andrzej Gałka, odprawił Mszę św. z okazji 25. rocznicy
tragicznej śmierci franciszkanina o. Bruno Pawłowicza,
w latach 1980–1987 Krajowego Duszpasterza Niewidomych. Przypomnijmy, że o. Bruno urodził się 21 czerwca 1942r. w Łysowie k/Siedlec. W roku 1965 złożył wieczyste śluby zakonne u Ojców Franciszkanów,
a w czerwcu 1967 roku otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk bp. Juliana Groblickiego. W roku 1980 – na wniosek ks. Tadeusza Fedorowicza, pierwszego Krajowego
Duszpasterza Niewidomych – ks. kard. Stefan Wyszyński powołał o. Bruno Pawłowicza na to stanowisko. Jednak z osobami niewidomymi o. Bruno nawiązał kontakt jeszcze w latach sześćdziesiątych, w Krakowie. We
wspomnieniu pośmiertnym Katarzyna Łańcucka napisała: „Starał się jak najpełniej poznać problemy, trudności i potrzeby inwalidów wzroku. Czynił to we właściwy sobie, bezpośredni sposób – uczestniczył w rodzinnych uroczystościach, pomagał w codziennych
kłopotach, wdawał się w swobodne pogawędki, które
niepostrzeżenie przeradzały się w głębokie zwierzenia.
Krąg niewidomych przyjaciół ojca Brunona nieustannie się poszerzał. A on dla każdego znajdował czas i pozostawał wierny przyjaźni. (…) Skupiał wokół siebie ludzi, dawał oparcie, a jednocześnie, okazując im serdeczność i zaufanie, potrafił sprawić, by zrozumieli, że
każdy jest powołany do tego, by wiele dobra nieść innym”. Ojciec Bruno zginął w wypadku samochodowym, w miejscowości Zakręt pod Warszawą, w dniu
13 października 1987 r. Jego pogrzeb na Powązkach
w dniu 22 października zgromadził wielką rzeszę osób
niewidomych z całego kraju. Ojciec kochał także śro-
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15.10

17.10

18.10

18.10

22.10

dowisko Lasek. Chętnie korzystał z rad ks. Tadeusza Fedorowicza.
Odeszła do Pana Mama s. Zygmunty śp. Stanisława
Kobylska. Ostatnie osiem lat życia spędziła w Żułowie.
Pogrzeb odbył się w Laskach 20 października o godz.
13.00. Po Mszy św. Ks. Kazimierz Olszewski odczytał
podziękowanie s. Zygmunty.
Matka wyjechała do Krakowa i Rabki, w towarzystwie
s. Gabrieli i dyr. Szymona Sławińskiego. 18 października odbyła się tam uroczystość wręczenia s. Rafaeli,
pracującej w Rwandzie, Polskiej Nagrody im. Sergio de
Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych
ds. Praw Człowieka. Po uroczystości w Krakowie, Matka, wraz z s. Rafaelą, s. Gabrielą i p. Szymonem Sławińskim odwiedziła Dom w Rabce. Siostra Rafaela, po kilkudniowym pobycie w Warszawie i załatwianiu tam
spraw związanych z placówką w Rwandzie, powróciła
do Afryki.
W dniu liturgicznego wspomnienia św. Łukasza
Ewangelisty i Lekarza, obchodziliśmy w Laskach,
zwłaszcza w Szpitaliku i Domu św. Rafała – Święto
Służby Zdrowia, otaczając modlitwą i wdzięcznością
posługujące naszym Chorym Panie i Siostry.
Po południu, po odpustowej Mszy św. w Surhowie,
wspólnotę żułowską po raz pierwszy odwiedził ks. abp
Stanisław Budzik. Wspólne spotkanie z odbyło się
w kaplicy. Następnie Ksiądz Arcybiskup nawiedził celę Księdza Prymasa Wyszyńskiego, gdzie wpisał się do
Księgi Pamiątkowej i modlił się o Jego beatyfikację.
Przed wyjazdem został obdarowany naszymi pięknymi jabłkami i miodem.
W 136 rocznicę urodzin naszej Matki Sługi Bożej Elżbiety Róży Czackiej odbyło się uroczyste Poświęcenie
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Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Niewidomego w Starym Skałacie na Ukrainie. Uroczystości przewodniczył, /w zastępstwie przebywającego
w Rzymie Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, /jego Biskup pomocniczy – ks. bp Leon Mały, który przywiózł też w darze dla nowej placówki i kaplicy
– Relikwie Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczyli również licznie Księża z dekanatu oraz wszystkie nasze Siostry z Placówek
na Ukrainie. Więcej na ten temat wewnątrz tego
numeru „Lasek”.
22.10 W Szpitaliku w Laskach zmarła, w wieku 97 lat śp. Sabina Czerniewska – bezgranicznie oddana dzieciom,
chłopcom z obu internatów, w których pracowała ponad
40 lat jako wychowawczyni, a potem jako wolontariuszka prowadząca dla nich zajęcia z gospodarstwa domowego i gotowania w swoim pokoiku w wybudowanym
(też w dużej mierze dzięki jej staraniom ) „domku” naszych Pracowników w sąsiedztwie Maciejek. Pogrzeb odbył się 24.X. o godz. 13.00.
23.10 W Sobieszewie po Mszy św. dziękczynnej w intencji
pracowników, z racji zakończenia sezonu letniego, siostra Przełożona podziękowała wszystkim za zaangażowanie, wszelką pomoc w różnych sytuacjach, postawę
otwartości i serdeczności. Małym upominkiem dla każdego był, wybrany drogą losowania, obrazek w antyramie – elementy kwiatów, krzewów i inne z naszego
„ podwórka”- w wykonaniu s. Zdzisławy i s. Przełożonej, z modlitwą naszej Matki Elżbiety Czackiej:
Wszechmogący, wieczny Boże,
Racz w nas umocnić, co jest dobrego,
Wyprostuj, co jest skrzywionego,
Usuń, co jest szkodliwego,
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen
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29.10 W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie odbyła się uroczystość związana ze
świętem Patrona Szkoły. Uczniowie klas pierwszych
wykonali prezentacje o Patronie i wydarzeniach z minionych lat. Jedna z prezentacji poświęcona była Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Osobowość Matki została
tam świetnie uchwycona. W uroczystościach z ramienia Lasek wzięli udział: prezes Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi, Władysław Gołąb wraz
z Małżonką oraz dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej, Piotr Grocholski. Na spotkaniu z dyrekcją Liceum zostały ustalone formy współpracy między obiema szkołami.
2.11 W Dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych – przy padającym od rana ulewnym deszczu, nasza tradycyjna procesja na Cmentarz zakładowy wyruszyła już o godz. 17.00, pod parasolami. Procesji i modlitwom na cmentarzu przewodniczył Ks. Bp Grzegorz
Ryś, z Krakowa, prowadzący w tych dniach w naszym
Domu Rekolekcyjnym rekolekcje dla grupy osób
z krakowskiego „Znaku” i warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Po drodze odmawiano różaniec,
a po powrocie do Kaplicy Ks. Biskup przewodniczył
Mszy św. koncelebrowanej oraz wygłosił homilię.
13.11 W Szkole Specjalnej dla Dzieci Niewidomych im. św.
Tereski od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju odbyły się
warsztaty muzyczne dla dzieci niewidomych zorganizowane w ramach projektu Korba. Celem zajęć była aktywizacja młodzieży oraz znalezienie i rozwijanie talentu muzycznego u dzieci niewidomych i słabowidzących.
Zajęcia zorganizowała młodzież rabczańska, z Katarzyną Diurczak na czele, która namówiła okolicznych muzyków (i nie tylko) na bezpłatne zajęcia z najmłodszy-
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mi. Dzieci uczyły się piosenek, poznawały tajniki emisji głosu i podstawy gry na instrumentach. Najważniejsze w tym wszystkim było jednak otwarcie się młodzieży na problemy niepełnosprawnych i wspólna zabawa.
W poniedziałek, na zakończenie warsztatów, odbyło się
spotkanie wolontariuszy i muzyków na którym podsumowano trzydniowe zajęcia. Gościnnie wystąpił zespół
ze Skawy The Under Beat. Organizatorzy nie zamierzają poprzestać na warsztatach – planowane są kolejne zajęcia z dziećmi z udziałem profesjonalnego nauczyciela muzyki. Wszyscy liczą, że powstanie grupa, na bazie
której stworzy się kiedyś w szkole zespół muzyczny.
16.11 W szpitalu w Pruszkowie zmarła w wieku 86 lat Marta Werner, wieloletni członek Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, łączniczka w Powstaniu Warszawskim,
autorka wielu ciekawych książek i audycji radiowych
z dziedziny chemii, niezwykle czynna w diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W pogrzebie, który odbył się 22 listopada na cmentarzu ewangelickim,
wzięło udział wielu przyjaciół z Kościoła katolickiego.
Marta Werner była wzorem człowieka otwartego na
ekumenizm chrześcijański.
17–18.11 ŚWIĘTO ZGROMADZENIA połączone, jak co roku, z obchodem JUBILEUSZU 50-LECIA i 25-LECIA
PROFESJI ZAKONNEJ OŚMIU NASZYCH SIÓSTR
W sobotę 17.XI. – o godz. 11.00 siostry przeszły wspólnie spod Kaplicy laskowskiej na Cmentarz zakładowy,
gdzie Matka odczytała przy grobach naszych Założycieli APEL, czyli listę Zmarłych Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża, według kolejnych lat ich odejścia.
„Laski Niebieskie” liczą już – 204 Siostry, czyli więcej
niż te, które żyją na tej ziemi, i to na jej wszystkich kontynentach…
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O godz. 14.00 – podczas Mszy świętej koncelebrowanej, pod przewodnictwem Ks. Bpa Bronisława Dembowskiego przez czternastu Księży – odnowiły swoje
śluby zakonne –
Po 50 latach:
s. FELIXA od Jezusa Eucharystycznego – Bogumiła
Bunikowska;
s. ANGELA od Ukrzyżowanego Pana Jezusa –
Danuta Piór;
s. BEATA od Królowej Polski – Zofia Kiełczewska;
s. KOLETA od Miłosierdzia Bożego – Barbara Kubiak
We wspólnej modlitwie wspomniane były też:
s. SYMEONA od Dzieciątka Jezus – Krystyna Górska
(zmarła 7.VI.1974 r.) oraz
s. ANZELMA od Jezusa Ukrzyżowanego Irena
Romanowicz (zmarła 6.IX.1997r.).
Po 25 latach:
s. IDA od Krzyża – Jolanta Burzyk;
s. MIECZYSŁAWA od Miłości Boga Ojca – Emilia
Tarkowska;
s. FABIANA od Woli Boga Ojca – Urszula Zielińska;
s. RUFINA od Krwi Przenajświętszej – Anna
Grażyna Kuczyńska.
Po Mszy św. Siostry przeszły, wraz ze swoimi Rodzinami i Gośćmi, do Domu św. Stanisława, gdzie przyjmowały życzenia, obejrzały, a raczej wysłuchały powtórzone przedstawienie pt. „Co w duszy gra” w wykonaniu
dziewcząt z VIII grupy, autorstwa i w reżyserii s. Damiany, oraz zostały na wspólnej agapie w jadalni Internatu Dziewcząt.
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22.11 Po Mszy św. pogrzebowej odprawionej wcześniej w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, w Kaplicy i na
Cmentarzu zakładowym w Laskach odbył się pogrzeb
przywiezionych w urnie prochów – śp. Tadeusza Mikołaja Grocholskiego, zmarłego 20 września w wieku
84 lat na Florydzie w USA – najstarszego Brata Dyrektora Ośrodka w Laskach – Piotra Grocholskiego oraz
jego Sióstr, znanych dobrze w Laskach: Anny Grocholskiej i Elżbiety Zanussi.
26.11 W Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta
w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród
„Książka Roku”. Laureatami nagrody za rok 2012 są:
prof. Janusz Tazbir za książkę „Od Sasa do Lasa” oraz
red. Jacek Moskwa za książkę „Droga Karola Wojtyły”
– cztery tomy. Jacek Moskwa w podziękowaniu podkreślił swoje związki z Laskami. Spod jego pióra wyszły:
monografia o ks. Antonim Marylskim, wieloletnim
prezesie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, o ks.
Janie Ziei oraz książka rzeka – wywiad z Panią Zofią
Morawską. TOnO na spotkaniu reprezentował prezes
Władysław Gołąb z Małżonką. Z tego miejsca pragniemy złożyć serdeczne gratulacje Panu Jackowi Moskwie
za piękne wyróżnienie oraz podziękowanie za jego
wkład w popularyzowanie wiedzy o Dziele Lasek.
29.11. Zmarł w Warszawie, w wieku 92 lat śp. Jacek Woźniakowski – historyk sztuki, pisarz, współzałożyciel
i wieloletni Dyrektor wydawnictwa „Znak”, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, były prezydent Krakowa, współzałożyciel Klubów Inteligencji Katolickiej,
działacz opozycji antykomunistycznej.
Od wielu lat zaprzyjaźniony ze środowiskiem Lasek
(m.in. pierwszy wydawca książki o Ojcu Władysławie
Korniłowiczu), bliski naszemu środowisku także przez
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powiązania rodzinne – śp. Jacek Woźniakowski był teściem Dyrektora Ośrodka w Laskach p. Piotra Grocholskiego. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 8
grudnia o ogodz. 13.00 w warszawskim kościele
Sióstr Wizytek, a po niej dalszy ciąg uroczystości pogrzebowych kontynuowano w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej. Urna z prochami śp. Jacka Woźniakowskiego została złożona na Cmentarzu zakładowym w Laskach.
5.12 Konferencja „Mów do mnie, słuchaj mnie, zobacz nas”.
Konferencja zorganizowana przez Fundację „Vis Major” odbyła się w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie. Na wstępie prezes Fundacji – Jolanta Kramarz – powitała gości. Podczas Konferencji zostało wygłoszonych osiem
krótkich komunikatów;
1. Magdalena Raczyńska – „Zacznij wreszcie mnie słuchać. O spotkaniach z niewidomymi na ulicy”.
2. Joanna Witkowska – „Nazywam się pies przewodnik
– jak wyglądam i co robię”.
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3. Jolanta Kramarz – „Otwórzcie drzwi. Prace legislacyjne dotyczące obecności psów przewodników w przestrzeni publicznej”.
4. Jacek Zadrożny – „Zobacz nas – czyli o tym jak niewidomi żyją i funkcjonują w XXI wieku”.
5. Magdalena Raczyńska, Anna Baranowska – „Niewidomy w banku – ratuj się kto może. O dostępie osób
niewidomych do dóbr i usług, które są oferowane przez
instytucje finansowe”.
6. Anna Miętus – „Niewidomy w komunikacji miejskiej”.
7. Julia Sapocińska, GFK Polonia – „Niewidomy jest…
– Badania prowadzone na temat postrzegania obecności osób niewidomych w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym”.
Większość wystąpień była uzupełniona krótkimi filmami obrazującymi to, o czym była mowa. Odbył się również pokaz pracy psów przewodników.
6–7.12 X Edycja międzynarodowej koferencji Reha For The
Blind In Poland, organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych w Warszawie, w Multikinie Złote Tarasy (ul. Złota 59). Tegoroczne hasło przewodnie
konferencji to „Świat dotyku i dźwięku”. Podczas konferencji można było zapoznać się z ofertą najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego i metodami mogącymi niwelować skutki niepełnosprawności narządu wzroku. Odbyły się również wykłady autorytetów
środowiska osób niewidomych oraz liczne atrakcje,
m.in. pokazy sportowe, kiermasz książek i audiobooków, pokazy filmów z audiodeskrypcją, rozstrzygnięcie konkursu „Idol”. Swoje placówki edukacyjne oraz
osiągnięcia tyflologiczne na stoisku wystawienniczym miało okazję zaprezentować również Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
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Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przekazanych przez: Justynę i Władysława Gołąbów, Annę Pawełczak-Gedyk, Józefa Plachę i s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: s. Leona Czech, P. Grocholski,
P. Kacprzyk, T. Naumiuk, M. Pyrka, J. Rogoliński, M. Rutkowska, s. Daria Wojtaszczyk, s. Rut Wosiek
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata: 2009/2010/2011/2012
L. Amber (Australia), A. Axentowicz, M. Bawolska, ks. J. Bednarek,
I. i A. Bełchowie, M. Bielińska, E. i L. Bieda, E. Bielicka, I. i Z. Błażej,
S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, P. Buczkowski, B. Burtka, A. Czerepińska-Hołówka, Z. Chmaj, E. Chmiel, Z. Chmielewska,
K. Chlebek, K. Czajkowska, o. S. Ćwierz, M. Dębska, W. Dobrogowski,
D. Dołęga, ks. A. Drosdz, M. Drzewińska, ks. M. Dwornicki, T. Duda,
ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, M. i E. Ferchmin, H. Filipczyk, J. Gargula, M. Gawrońska, S. Gąsior, K. i A. Glema, ks. F. Głód, ks. S. Gołębiewski, A. Goliatowski, M. Gromadzka, Ch. Hakuba (Austria), D. Hanusek, K. Hellman, M. i W. Heydel, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski, M. Jaworek, J. Jędrusik, ks. bp J. Jezierski, A. Jaroszek, H. Jurczenko,
H. Kalinowska, A. Kamińska, A. Kaniewska, B. Kendziora-Drzyzga,
W. Klonowska, W. Kołodziej, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, M. Kotowska, R. Kozak, B. Kryska, Z. i K. Krzemkowskie, M. Kukułka, T. Kura, H. Kuszell, A. Kubicki, E. Kubin, M. Kwiatkowska, Cz. Leśnik, B. Litwiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, J. Manek, ks. kard.
F. Macharski, ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, G. Mataniak,
M. Marciniak, J. Markiewicz, T. Mazowiecki, J. Mazur, S. Michalski,
S. Musiałowicz, K. Musiałowicz, A. Nalewajko, W. Narkiewicz, A. Nawrat, M. Nieniewska, ks. J. Niewęgłowski, G. Niziołek, B. Nowak, T. Orłowska, ks. J. Ornat, ks. G. Orzeszyna, Z. Pacześna, B. Paprocka , H. Pasterny, R. Pawłowska, P. Pieniężny, K. Pędziwiatr, J. Placha, L. Piszczek,
B. Pochopień, ks. Z. Podlejski (Austria), J. Podsiedzik, U. Pokojska,
ks. J. Popławski, A. Półtawski, H. Przewłocki, J. Putz, M. Rawicz, W. Rodowicz, ks. bp S. Regmunt, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Rudziński, M. Ruszkowska, T. Sałata, ks. A. Santorski , A. Sękowski, A. Skowron, ks. T. Skura, J. Starck, J. Starostecki, ks. bp S. Stefanek, B. Strońska, A. Styczyńska,
E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, T. Szkuta-Pochopień, Z. Szymańska, P. Ściga , E. Ślipska, K. Świątek, ks. T. Śliwowski,
J. Śmiałowska, T. Stefański, Z. Tajer, J. Tofilski, J. Titkow, ks. A. Tronina, E. Ulikowska-Janecka, E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wę-

162

Józef Placha – Sport a etyka

żyk, E. Więckowska, J. Wojciech, S. Wojtynek, M. Wrzosek, K. Wrońska, J. i A. Zakrzewscy, S. Zaniewska, K. Zejda, S. Zięba, J. Zięckowska,
ks. J. Żołądek, ks. abp J. Życiński , K. Żyznowska, A. Żuławska-Umeda
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UWAGA
Zmiana warunków prenumeraty.
Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 40 zł (czterdziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
Redakcja

