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OD REDAKCJI
Józef Placha

Aby stało się jaśniej
ak się złożyło, że na dwa dni przed Środą Popielcową – 11 lutego br. – uczestniczyłem na Zamku Królewskim w Warszawie
w promocji książki Pani Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
Hanny Suchockiej pt. „RZYMSKIE PASJE – Kościoły Stacyjne
Wiecznego Miasta”, ilustrowanej przepięknymi zdjęciami Janusza
Rosikonia – również wydawcy książki.
Pomijając szczegóły i edytorską finezję oraz niezwykle uroczystą oprawę organizacyjną promocji, najbardziej urzeka sam pomysł
i treść książki.
Hanna Suchocka nawiązała w niej do wielowiekowej tradycji
nawiedzania kościołów stacyjnych w Rzymie. Razem z grupą przyjaciół przez 9 lat pielgrzymowała od świątyni do świątyni, gromadząc materiał, który posłużył jej do przygotowania publikacji, swoją konstrukcją zbliżonej do swoistego rodzaju diariusza.
Każdy dzień Wielkiego Postu poświęca innemu kościołowi, opisując daną świątynię od strony obiektu sztuki sakralnej, historii,
a także refleksji religijnej. Odwołuje się też często do tekstów liturgicznych z danego dnia, które były czytane podczas Mszy świętej.
Kościoły stacyjne to świątynie wyznaczone do pielgrzymowania w okresie Wielkiego Postu. Tradycja ta jest związana z najwcześniejszym chrześcijaństwem – zwłaszcza w IV wieku znana była
praktyka pielgrzymowania do grobów męczenników, których do tego czasu pojawiło się już wielu w historii Kościoła.
Grzegorzowi Wielkiemu, którego pontyfikat przypadł na lata
590–604, przypisuje się inicjatywę wyznaczenia owych kościołów
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stacyjnych, jakie należy odwiedzić w danym dniu Wielkiego Postu.
Ranga tych odwiedzin była duża, gdyż liturgię sprawował zwykle
papież lub wyznaczony przez niego biskup.
Zwyczaj odwiedzin kościołów stacyjnych został przerwany na
początku XIV wieku. Powrócono do niego częściowo w XVI wieku,
ale tak naprawdę dopiero za czasów pontyfikatu Jana XXIII
(w XX wieku). Reaktywowali go nie Włosi, lecz cudzoziemcy przebywający w tym czasie w Rzymie. Do tej pięknej tradycji przyłączyła się również nasza Pani Ambasador Hanna Suchocka, która
kiedy przebywała w Rzymie, codziennie rano przygotowywała się
w ten sposób do godnego przeżywania Świąt Wielkanocnych.
Powrót do tej tradycji docenił również papież Benedykt XVI, który miał się wyrazić (cytuję za Hanną Suchocką), „że tradycja kościołów stacyjnych zachowuje swoją wartość mimo minionych wieków. Wspominając bowiem męczenników chrześcijańskich, przypomina, jak ważne jest także w naszych dniach bezwarunkowe
akceptowanie słów Jezusa”.
* * *
Tak się złożyło, że z kolei 20 lutego br., a więc już w okresie Wielkiego Postu, uczestniczyłem w uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi – Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski. Miałem więc okazję, aby
w imieniu naszego środowiska Lasek przekazać Księdzu Arcybiskupowi gratulacje i słowa serdecznego pozdrowienia.
Pomijając różne ciekawe aspekty tej doniosłej uroczystości,
chciałbym przywołać jedną myśl, która pojawiła się pod koniec autoreferatu Dostojnego Doktora honoris causa UKSW. Mianowicie
Jego zaniepokojenie, że współczesnej rzeczywistości najbardziej zagrażają nie siły negatywne i z gruntu złe, lecz uśpienie sił dobrych.
W bezpośredniej rozmowie z Księdzem Arcybiskupem wspomnieliśmy osobę śp. Księdza Rektora ATK Jana Stępnia oraz Księ-
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dza Tadeusza Fedorowicza, z którymi czasem spotykał się w Laskach.
I przypomniała mi się myśl Ojca Tadeusza, która mogłaby być
odpowiedzią na powyżej wspomnianą wypowiedź Księdza Arcybiskupa, a którą w formie parafrazy przytoczę w tym miejscu. Mianowicie: aby pokonać otaczające nas zło, nie wystarczy machać kijem w ciemności, ale przede wszystkim ten kij trzeba zapalić. Wówczas na pewno wokół nas stanie się jaśniej.
Łącząc razem refleksję wielkopostną na temat kościołów stacyjnych z myślami Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika i śp. Księdza Tadeusza Fedorowicza, można by sformułować własne przesłanie na Wielki Post i Święta Wielkanocne:
Abyśmy uczestnicząc w tych dniach w wydarzeniach wypełnionych szczytem cierpienia, ludzką pogardą i absurdem zła, mogli głęboko przeżyć sens Chrystusowego Krzyża i Jego Moc Zmartwychwstania.
Należałoby sobie również życzyć, aby Światło Zmartwychwstałego Jezusa zapaliło nasze serca, by także w nas i wokół nas
stało się jaśniej.

LIST

Władysław Gołąb

Na Wielki Post
Niech na całym świecie wojna,
Byle polska wieś zaciszna,
Byle polska wieś spokojna
(Stanisław Wyspiański – „Wesele”)
e słowa przyszły mi na myśl, kiedy słuchałem komunikatów
radiowych. Podobno w 2011 r. na świecie zginęło z rąk fundamentalistów różnych wyznań około 170 tysięcy chrześcijan. Nie
ma dnia, aby nie informowano nas o kolejnym morderstwie dokonanym na misjonarzu, zakonnicy lub miejscowym księdzu.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Czerwoni Khmerzy pod przywództwem Pol Pota w Kambodży wymordowali ponad milion mieszkańców, czyli jedną dziesiątą ludności. W latach
dziewięćdziesiątych w katolickiej Ruandzie w bratobójczej wojnie pomiędzy dwiema grupami ludności Hutu i Tutsi zginęło także ponad milion katolików.
A my to najczęściej mówimy: Bogu dzięki, że to nie u nas, że
gdzieś w trzecim świecie. Często zarzucamy obojętność Narodom
Zjednoczonym, Unii Europejskiej i tym, którzy dysponują potężnymi środkami. To prawda, ale co my sami uczyniliśmy w tej sprawie?
Wspomniane wyżej zbrodnie to owoc działania złego ducha,
a Pan Jezus mówi: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17,21).

T

Władysław Gołąb – Na Wielki Post

9

Przeżywamy Wielki Post roku 2013. Zatem jest okazja, aby
prosić Pana o wyrzucenie złego ducha z naszych współbraci:
chrześcijan, hinduistów, muzułmanów i innych. Pan wszystko może, ale potrzebna jest nasza wiara, modlitwa i post. Nie jesteśmy
bezsilni, mamy za sobą moc samego Boga. Trzeba tylko zrozumieć, czym jest prawdziwa modlitwa i prawdziwy post.
Modlitwa to nie tylko zwykłe odmawianie określonych formułek, ale szukanie więzi z Bogiem. On chce, abyśmy otworzyli swoje serca i słuchali, co mówi do nas. Chce, abyśmy oddali Mu swe
słabości i to wszystko, co nam przynosi każdy dzień.
Na temat postu nagromadziło się wiele nieporozumień. W tradycyjnym rozumieniu stanowi on szczególną powściągliwość
w przyjmowaniu pokarmów, które powinny zaspokoić jedynie
podstawowe potrzeby organizmu. Jan Paweł II tę powściągliwość
przypomniał mieszkańcom tych części świata, gdzie „nie tylko pożywienia jest pod dostatkiem, ale czasem występują wręcz choroby spowodowane przejedzeniem”.
Post pokutny nie jest rodzajem diety leczniczej, lecz trzeba go
traktować jako terapię wewnętrzną, terapię duszy, bo pomaga
usłyszeć głos Boży. Post ścisły, czyli ograniczenie jedzenia do
trzech posiłków dziennie, w tym jednego do syta, Kościół zaleca
tylko dwa razy w roku: w Środę Popielcową i w Wielki Piątek,
a powściągliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku, poza świętami. Niejeden powie: ja nawet wolę łososia lub węgorza od schabowego. Pamiętajmy jednak, że chodzi tu o posłuszeństwo, a nie o to, co ja wolę.
W 1994 r. do kapłanów diecezji rzymskiej Jan Paweł II, powiedział między innymi: „Współczesny człowiek Zachodu jest bardziej skłonny dać coś innym niż pogodzić się z tym, by jemu samemu czegoś brakowało”. Kiedy indziej powiedział: „Post
i wstrzemięźliwość umacniają chrześcijanina do walki ze złem i do
służby Ewangelii”, a w Środę Popielcową 2000 roku mówił: „Cnoty i asceza pomagają człowiekowi otworzyć się na Boga i na bra-
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ci, każą mu widzieć rzeczy materialne we właściwej perspektywie.
Uczą go, jak korzystać z nich w sposób solidarny, a nie samolubny, mając na uwadze nie tylko bezpośrednią korzyść, ale także
przyszłość”.
Co my w Laskach możemy uczynić, aby zło przestało panować we współczesnym świecie? Przede wszystkim poważnie potraktujmy przeżywany Wielki Post. „Nie rozdzierajmy naszych
szat, ale serca; Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię”. Ofiarujmy codzienne cierpienia za tych prześladowanych. Pamiętajmy,
że ślepota, że każde cierpienie jest darem, który można zmarnować lub wykorzystać, wbudowując je w fundament pokoju na
świecie.
A co ja mogę uczynić, aby włączyć się w nurt wielkopostnej
odnowy? Traktować na serio podarowany mi czas, z uśmiechem
przyjmować każdy dzień, niezależnie od tego, co mi przyniesie.
Pamiętam wypowiedź Kornela Makuszyńskiego: „Każdy dzień bez
uśmiechu, jest dniem straconym”. Zatem nie marnujmy ofiarowanego nam czasu.
W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy życzę
Państwu wielu radosnych przeżyć: niech Zmartwychwstały Pan
zagości na stałe w nas i da siłę do przetwarzania otaczającego nas
świata.
Laski, 24 lutego 2013 r.

ŚP. KSIĄDZ PRYMAS SENIOR
23 stycznia 2013, o godz. 21.30, w wieku 83 lat zmarł
JÓZEF KARDYNAŁ GLEMP
PRYMAS SENIOR

Laski, dnia 24 stycznia 2013 r.

Jego Eminencja
Ks. Kazimierz Kardynał Nycz
Metropolita Warszawski
Czcigodny i Drogi Księże Kardynale,
w imieniu wspólnoty laskowskiej na ręce Waszej Eminencji składamy szczere wyrazy współczucia w związku ze śmiercią w dniu wczorajszym Jego Eminencji Ks. Józefa Kardynała Glempa – Prymasa Seniora.
Świętej pamięci Ks. Prymas Senior był wielkim przyjacielem Dzieła Lasek. Od roku 1968 pełniąc funkcję Sekretarza i Kapelana śp. Ks. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Polski współpracował z nami w koście-
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Śp. Ksiądz Prymas Senior

le św. Marcina, a gdy w roku 1979 został powołany na Biskupa Warmińskiego złożył wizytę w Zarządzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach i zaoferował dalszą współpracę z Dziełem Lasek. Jako Metropolita Warszawski i Prymas Polski kontynuował tę współpracę okazując ogromną życzliwość i wsparcie w trudnych latach osiemdziesiątych. Do końca swego
życia był wier nym przyjacielem Lasek, odwiedzał Zakład w każdy Wielki
Piątek, w okresie Bożego Narodzenia i przy innych okazjach. Dzielił się opłatkiem z niewidomymi dziećmi, spędzał wielokrotnie wypoczynek w naszym
Ośrodku w Gdańsku-Sobieszewie i przy tej okazji zbliżył się do wielu niewidomych, wspólnie z nim spędzających wypoczynek nadmorski. Świętej pamięci ks. Kardynał Józef Glemp posiada ogromne zasługi dla Kościoła w Polsce i w Europie. W okresie stanu wojennego nawoływał do pokoju i wzajemnego przebaczenia. W okresie tworzenia się nowej rzeczywistości po roku 1989
potrafił zachować skromność i pokorę bez zbędnego triumfalizmu. Reprezentował Kościół otwarty, umiał przepraszać za swoje błędy, wspierał te siły w narodzie polskim, którym na sercu leżały sprawy wolności, jedności i wier ności
nauce Kościoła. W dowód uznania otrzymał wiele wyróżnień, w tym doktoraty honoris causa, honorowe obywatelstwa wielu miast w Polsce i zagranicą oraz
inne. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi nadało śp. Księdzu Prymasowi godność Członka Honorowego oraz medal „Pax et Gaudium in Cruce”.
Pozostawił w swoim dorobku intelektualnym ponad 40. pozycji książkowych, wiele wystąpień i kazań ważnych dla Kościoła i Narodu.
Wspólnota Laskowska zawsze modli się za swoich Biskupów, modliła się
również w intencji ks. Prymasa, a gdy chorował – o Jego zdrowie. Dziś będziemy dziękować Bogu za Jego wspaniałą służbę oraz prosić by przyjął Go
w Swoje Ojcowskie ramiona.
Pozostajemy z wyrazami głębokiej czci i oddania

Podziękowania Księdza Kardynała Kazimierza Nycza
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Warszawa, 1 lutego 2013 roku

Szanowny Panie Prezesie,
W minionym tygodniu pożegnaliśmy ostatniego z Prymasów
Warszawskich Księdza Józefa Glempa. Odszedł do Pana po nagrodę po wielu
latach wiernej służby Kościołowi i Ojczyźnie. Był to czas, jak powszechnie
podkreślano podczas pogrzebu – ważny, ciekawy, ale niezwykle trudny
i wymagający odpowiedzialnej roztropności. Zmarły Ksiądz Prymas dobrze
zdał ten egzamin przed jakim postawiła go Opatrzność Boża i historia. Panu
Bogu dziękujemy za jego życie i za jego posługiwanie w Kościele i w Polsce,
a szczególnie w Kościele warszawskim.
Pragnę serdecznie podziękować za przesłane kondolencje i zapewnić
o wdzięczności Kościoła warszawskiego oraz o stałej modlitwie za tych, którzy
towarzyszyli duchowo Księdzu Kardynałowi Józefowi w jego ostatniej drodze
na ziemi.
Z serca błogosławię
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Śp. Ksiądz Prymas Senior

s. Rut Wosiek FSK

Przyjaciel Dzieła Lasek
tych ostatnich dniach stycznia życiorys i wspomnienia
o Zmarłym Księdzu Prymasie poznajemy za pośrednictwem wszelkich mediów, a przybędzie ich z pewnością jeszcze
wiele.
Podczas trzydniowych uroczystości pogrzebowych, od soboty 26.01.2013 do poniedziałku 28.01.2013, kolejno w kościołach:
Sióstr Wizytek, Świętego Krzyża i w Katedrze Świętego Jana
Chrzciciela – w naszych Domach i podczas wspólnych wyjazdów,
wspominaliśmy różne zdarzenia związane z kontaktami Księdza
Prymasa z Laskami oraz kościołem św. Marcina i Klasztorem na
Piwnej. Starczyłoby tego z pewnością na osobną publikację, albo
na film dokumentalny o Prymasie w Laskach, jak ten, który oglądaliśmy tak niedawno w Domu Rekolekcyjnym o Księdzu Prymasie Wyszyńskim.
Już pierwsze spotkania,
w latach 1967–1979, z nowym sekretarzem i kapelanem Księdza Prymasa
Wyszyńskiego świadczyły
o tym, że Ksiądz Prymas
wprowadza swojego sekretarza także w swoje
osobiste, wieloletnie kontakty z Laskami.

W

Z Kardynałem
Stefanem Wyszyńskim

s. Rut Wosiek FSK – Przyjaciel Dzieła Lasek
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Przed Domem Rekolekcyjnym w Laskach

Były więc prawie codzienne Msze święte odprawiane w kościele św. Marcina, gdzie ks. Józef Glemp dochodził z ulicy Miodowej. Były także coraz częstsze przyjazdy do Lasek, gdzie bardzo
aktywnie pomagał siostrom Viannei i Marii w przygotowaniach
do otwarcia pierwszych etapów procesu beatyfikacyjnego (informacyjnego) Ojca Korniłowicza na terenie diecezji. Archiwum Ojca mieściło się wtedy w pokoju s. Marii, najpierw w Domu św. Elżbiety, potem w Domu św. Antoniego, gdzie ks. Józef regularnie
przychodził i służył wyjaśnieniami jako prawnik i coraz bardziej
– jako Przyjaciel.
Ten etap ukoronowany został uroczystym otwarciem procesu w Kaplicy Prymasowskiej na Miodowej oraz w Laskach – 27
września 1978 r.
Także podczas kolejnych obchodów „rocznicowych” księdza
Korniłowicza ks. Józef Glemp włączał się w ich przygotowanie
i przebieg.
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Msza św. w Laskach

Śp. Ksiądz Prymas Senior
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W kościele św. Marcina

Od początku był także członkiem Trybunału beatyfikacyjnego,
pełniąc rożne funkcje, aż do osobistego przewodniczenia uroczystościom przeniesienia szczątków Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza z Cmentarza w Laskach do kościoła św. Marcina na początku listopada 1981 roku. Było to jedno z pierwszych Jego oficjalnych wystąpień po objęciu, w lipcu tego roku, funkcji Arcybiskupa
Gnieźnieńskiego, Warszawskiego oraz Prymasa Polski.
Czuwał też nad dalszym ciągiem prac procesowych – do złożenia Akt Procesu w 2008 roku w Kongregacji Watykańskiej.
Tym oficjalnym kontaktom towarzyszyły w ciągu wielu lat także różne spotkania na terenie Klasztoru warszawskiego i Lasek.
Ksiądz Prymas przychodził na wspólne spotkania opłatkowe i kolędowe. Wzorem Księdza Prymasa Wyszyńskiego uczestniczył
w modlitwach wielkopiątkowych, był na spotkaniach z Przełożonymi w Laskach, przewodniczył Kapitułom Wyborczym Zgromadzenia, ale też wypoczywał latem w Sobieszewie.
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W drodze do Wilanowa

Sadzenie pamiątkowych dębów
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Przy sadzonkach symbolicznych dębów

Podpisywanie certyfikatów
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Śp. Ksiądz Prymas Senior

Osobny rozdział to pamiętny czas patronowania Prymasowskiemu Komitetowi Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności
i ich Rodzinom, działającemu w Klasztorze przy ul. Piwnej w latach stanu wojennego.
Jeszcze przed kilku laty możliwy był wyjazd na rowerze na spotkanie z młodzieżą Archidiecezji na Polach Wilanowskich, gdzie
powstawała Świątynia Opatrzności – wielka inicjatywa Księdza
Prymasa.
Ostatnia wizyta w Laskach – nie przeczuwaliśmy, jakże symboliczna. Dnia 22 czerwca 2011 roku Ksiądz Prymas Senior podpisał certyfikaty i osobiście posadził na trawniku między Biblioteką a Domem św. Rafała pamiątkowe dęby, pobłogosławione
przez Ojca Świętego Benedykta XVI – w podziękowaniu za wielki
Pontyfikat Jana Pawła II. Posadzone drzewa zostały nazwane
następująco: Dąb Pomnik Jan Paweł II; Dąb Pomnik Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia; Dąb Pomnik Kardynał Józef Glemp.
W trzydniowych uroczystościach pogrzebowych, mimo
mrozu i padającego prawie nieprzerwanie śniegu, uczestniczyły
tysiące ludzi. W poniedziałek 28 stycznia 2013 roku Mszę św. pogrzebową koncelebrowało, pod przewodnictwem Kardynała
Stanisława Dziwisza, ponad stu kardynałów i biskupów, nie tylko z całej Polski, ale też z sąsiednich krajów, a także bardzo liczni kapłani z czterech obecnych diecezji, których Pasterzem był –
przed nowym podziałem administracyjnym – Zmarły Prymas.
Siostry z Klasztoru na Piwnej i z Lasek, wraz z Matką, czynnie uczestniczyły w tych uroczystościach; także w chórze i prowadzeniu modlitw. Nieszpory przy trumnie ks. Prymasa w kościele Sióstr Wizytek poprowadziła s. Dolores.
Siostry uczestniczyły również w radiowej Mszy św. w kościele św. Krzyża, w niedzielę 27 stycznia, wcześniej planowanej jako Msza św. z okazji zbliżającego się Dnia Życia Konsekrowanego, której przewodniczył Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Biskup
Kazimierz Gurda z Kielc w imieniu zakonów, na zakończenie,
dziękował Księdzu Prymasowi za Jego troskę o życie konsekro-
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Pożegnanie w Archikatedrze Warszawskiej

wane w całej Polsce. Oprawę liturgiczną tej Mszy św. objęły siostry: s. Dolores śpiewała psalm, a w chórze uczestniczyły s. Eligia i s. Margarita.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło wielu niewidomych i świeckich pracowników Zakładu.
Tak liczny udział środowiska Lasek w pożegnaniu Księdza
Prymasa świadczy o wielkim przywiązaniu do Niego i przyjaźni,
która z pewnością przetrwa ponad jej doczesne wymiary.

MÓJ KOŚCIÓŁ CODZIENNY

bp Piotr Libera*

Najpierw Jan Paweł II...
Ze swoją absolutnie genialną myślą pochylenia się od początku pontyfikatu nad życiem i rodziną;
z tą prostą intuicją, że u szczytu wartości stoi świętość i że Kościół służy przede wszystkim świętości;
z nieustraszonym przekonaniem, że komunizmowi trzeba mówić jasno o prawach narodów do suwerenności i o tym, że ich
dziejów nie sposób zrozumieć bez Chrystusa;
z ukazaniem poprzez niestrudzone pielgrzymowanie światowego wymiaru prymatu Piotrowego;
z promieniującym prostotą przesłaniem Miłosierdzia Bożego;
z wizją, że Kościół jest „najzdrowszy” tam, gdzie jest jednocześnie mistyczny i społeczny.

A teraz Benedykt XVI...
Wybitny teolog i filozof, znawca tradycji Kościoła. Choć chętnie opowiada o sobie jako o jucznym niedźwiedziu św. Korbiniana, przymuszonym do przybycia do Rzymu, nikt nie wątpi o tym,
jak dobrze odnajduje się na miejscu następcy św. Piotra. Ale przecież nie przejawia się to tylko w wielkim szacunku do rzymskie* Biskup ordynariusz diecezji płockiej.
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go pontyfikatu czy w podjęciu wykopalisk w Bazylice św. Pawła
za Murami; Również w tym, że Ojciec Święty, choć tak rozkochany w wielkiej myśli teologicznej Kościoła, (którą zresztą sam
współtworzy), kładzie wielki nacisk na to:
aby Pismo Święte nie było tylko domeną specjalistów, ale księgą, która dla każdego może być słowem życia, która każdemu ma
coś do powiedzenia;
aby teologia, filozofia nie były przeznaczone tylko dla uczonych;
aby chrześcijaństwa nie traktować tylko jako terapii, lekarstwa,
ale przede wszystkim jako odpowiedź na wezwanie Boże, na które składa się także zachowanie przykazań;
aby pamiętać, że „Kościół jest Jego, nie nasz”;
że nie ma jakiegoś Kościoła „przedsoborowego” czy „posoborowego”, jest tylko Kościół wierny całej swej tradycji;
że Kościół nie tylko potrzebuje reformatorów, ile raczej świętych;
że liturgia nie jest miejscem naszych nieustannych innowacji
i pomysłów, lecz dziełem Bożym, czcią oddawaną jedynemu Bogu i że to On jest Leitourgos;
że ani ekumenizm, ani dialog międzyreligijny nie mogą być
poszukiwaniem kompromisów, lecz powinny opierać się na prawdzie i ku prawdzie zmierzać.
Za to wszystko Ojciec Święty cierpi, jak cierpiał bł. Pius IX
w czasach Jana Vianneýa. Ale pozostaje skałą – właśnie ze względu na jego wierność i cierpienie odnajdujemy w nim jednoznaczny charyzmat Piotrowy.

WATYKAN Z PERSPEKTYWY LASEK
Józef Placha

Benedykt XVI nie odchodzi
czwartek 28 lutego br. Ojciec Święty Benedykt XVI oficjalnie złożył rezygnację z urzędu Piotrowego, usuwając się
w zacisze murów watykańskiego klasztoru sióstr Wizytek – zaplecza modlitewnego Watykanu.
Nie wnikając w szczegóły motywacji tej epokowej decyzji,
a tym bardziej w nie zawsze życzliwe komentarze – wśród których
jest i ten, że po abdykacji Papieża, Kościół czeka prawdziwy
wstrząs – pozostaniemy przy opinii, że to, co zrobił dotychczas Papież, włącznie z jego ostatnią, niełatwą decyzją, zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.
Trzeba niezwykłej odwagi, aby przezwyciężyć opór wielowiekowej tradycji, że Papież trwa u steru łodzi Piotrowej do końca
życia. Nawet gdy słabną Jego siły, jak to było wyraźnie widoczne
u Jana Pawła II. Również dało się to zauważyć w ostatnich tygodniach i dniach urzędowania Benedykta XVI.
Zastanawia jednak fakt, że – oprócz niemal powszechnego
uznania – tak wiele opinii wokół Benedykta XVI jest wciąż nieadekwatnych do Jego rzeczywistych dokonań.
Nie czas, by je wszystkie analizować, ale z perspektywy środowiska Lasek, dobrze byłoby uświadomić sobie, jak wiele uczynił dobrego ten Papież nie tylko dla Kościoła Powszechnego, ale
także – zanim został Papieżem – na rzecz służby społecznej w najszerszym tego słowa znaczeniu, zwłaszcza wobec osób najbardziej
potrzebujących.
Wielokrotnie powtarzał, że aby odpowiedzialnie wypełnić ową
służbę społeczną, nie wystarczy być tylko pracownikiem społecz-

W

Józef Placha – Benedykt XVI nie odchodzi

25

nym, ale potrzeba czegoś więcej. To „coś więcej” J. Ratzinger nazywa „teologią serca”. „Dotykamy tu – pisze – tego, co najważniejsze: tylko ten, kto daje samego siebie, tworzy przyszłość. Ten, kto
tylko chce pouczać, ten, kto chce tylko zmieniać innych, pozostaje jałowy”1. I dalej, nawiązując do postaci Clemensa Marii Hofbauera, stwierdza, że ten święty „pozostawał całkowicie do dyspozycji ludzi najuboższych i opuszczonych, nie pragnąc niczego dla siebie, znosząc wszelkie obrazy, o ile tylko mógł w ten sposób pomóc
innym. Dlatego dzięki niemu ludzie odkrywali na nowo Boga, a on
odkrywał ludzi w Bogu i wiedział, że potrzebują oni czegoś więcej niż lekcji ogrodnictwa i hodowli”2.
W dochodzeniu do takiego modelu służby społecznej w jej
chrześcijańskim nachyleniu, warto zwrócić uwagę na usytuowanie jej również w kontekście rzeczywistości Kościoła, który powinien stanowić ważne miejsce obecności i zainteresowania duszpasterskiego także problematyką osób z niepełnosprawnością. Tematyka ta powinna być w centrum troski Kościoła. Można byłoby
nazwać tę szczególną aktywność duszpasterską jako swoistego rodzaju apostolat rewalidacyjny. Wydaje się, że uwzględnienie poniższych uwag J. Ratzingera jeszcze bardziej potrzebę uruchomienia takiego apostolatu usankcjonuje.
„Przyszłość Kościoła – pisze J. Ratzinger – również dzisiaj zależy od tych, którzy mają głębokie korzenie i żyją pełnią własnej
wiary, a nie od tych, którzy jedynie dają recepty. Nie zależy od tych,
którzy przystosowują się jedynie do danej chwili, ani od tych, którzy jedynie krytykują innych, a siebie samych uważają za nieomylnych. Nie zależy też od tych, którzy wybierają wygodniejszą drogę, od tych, którzy unikają pasji wiary i za fałszywe i przestarzałe uważają wszystko to, co jest wymagające, co sprawia ból
człowiekowi, co wymaga od niego poświęcenia.
1

J. Ratzinger, Wiara i Przyszłość, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2007,
s. 71.
2
Tamże, s. 71.
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Powiedzmy to z nadzieją: jak zawsze, przyszłość Kościoła zależy od świętych, czyli od ludzi widzących więcej niż tylko hasła,
które w danej chwili są nowoczesne; od ludzi, którzy widzą więcej niż inni, gdyż ich życie obejmuje więcej wymiarów. Bezinteresowność, która czyni człowieka wolnym, można osiągnąć tylko przez cierpliwe, codzienne, małe rezygnacje z samego siebie.
Jedynie w tej codziennej pasji, która pozwala człowiekowi zobaczyć, jak bardzo wiąże go jego „Ja”, człowiek krok po kroku otwiera się. Widzi tylko tyle, ile przeżył i wycierpiał. Jeśli dzisiaj z takim trudem dostrzegamy Boga, to dzieje się tak dlatego, że ucieczka przed głębią naszej egzystencji w otępienie, jakie przynoszą
różnego rodzaju wygody, stała się bardzo łatwa. Dlatego nasza głębia pozostaje zakryta. Jeśli to prawda, że naprawdę widzimy tylko sercem, to jak bardzo jesteśmy ślepi”3.
J. Ratzinger poszukuje optymalnych rozwiązań dla prawdziwego zainteresowania się ludźmi najbardziej poszkodowanymi
przez los. Wielką rolę przypisuje kapłanom i tworzeniu odpowiedniego środowiska społecznego:
„Nie potrzebujemy Kościoła, który w politycznych „modlitwach” celebruje kult działania. Taki Kościół jest całkowicie zbędny. Dlatego też upadnie on sam z siebie. Pozostanie Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół ten wierzy w Boga, który stał się człowiekiem i obiecuje nam życie wieczne. Kapłan, który jest tylko
pracownikiem socjalnym, może zostać zastąpiony; jego obowiązki przejmą psychoterapeuci i inni specjaliści. Ale kapłana, który
nie jest specjalistą, który sprawuje swój urząd, angażując całego
siebie, który jest z ludźmi w ich smutku, w ich radości, w ich nadziei i ich strachu, będziemy zawsze potrzebować.
Zróbmy jeszcze jeden krok. Z dzisiejszego kryzysu – pisze J.
Ratzinger – i tym razem powstanie Kościół, który wiele utracił. Stanie się mały, w wielu wypadkach będzie musiał zaczynać wszyst3

Tamże, s. 72–73.
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ko od początku. Nie będzie w stanie zapełnić wiernymi wielu budowli, które powstały w okresie dobrej koniunktury. Wraz z liczbą swoich członków Kościół utraci wiele swoich przywilejów
w społeczeństwie. Stanie się w znacznie większym stopniu
wspólnotą, do której należy się z wolnego wyboru. Jako mała
wspólnota będzie zdany tu na inicjatywę swoich członków. Powstaną w nim nowe formy urzędu, możliwe, że na kapłanów będą wyświęcani sprawdzeni chrześcijanie, którzy wykonują inne zawody:
w wielu mniejszych wspólnotach normalne duszpasterstwo będzie
sprawowane w ten sposób. Ale kapłani, którzy tak jak dotąd sprawują jedynie ten urząd, będą nadal niezbędni. Przy wszystkich tych
przypuszczalnych zmianach Kościół na nowo odnajdzie swoją istotę w tym, co zawsze było jego centrum – w wierze w Trójjedynego Boga, w Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, w wierze
w obecność i pomoc Ducha Świętego, która będzie trwała aż do
końca czasów. Swoje właściwe centrum Kościół odnajdzie w wierze i w modlitwie, a sakramenty będzie przeżywać na nowo jako
służbę Bożą, a nie jako problem kształtowania liturgii”4.
Tak więc odchodzącemu z Urzędu Piotrowego Papieżowi chodzi o Kościół autentycznej wiary, a nie polityczno-społecznej koniunktury.
W czasach, gdy zagubią ludzie Boga, mogą poczuć się osamotnieni i być może – jak przypuszcza J. Ratzinger – „doświadczą
straszliwego ubóstwa, a wówczas małą wspólnotę ludzi wierzących
odkryją jako coś nowego, jako swoją nadzieję, jako odpowiedź,
której w ukryciu zawsze poszukiwali”5.
* * *
Na bazie wybranych myśli Benedykta XVI – a zwłaszcza
w kontekście najnowszych wydarzeń – warto zastanowić się także nad naszym małym Kościołem lokalnym, jakim jest niewątpliwie wspólnota Lasek.
4
5

Tamże, s. 73–74.
Tamże, s. 74–75.
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Wydaje się, że i tutaj prognoza J. Ratzingera jest trafna i niezwykle aktualna. Z pewnością można ją odnieść także do naszego środowiska.
Autentyczna wiara w Jezusa Chrystusa, a także realizacja założeń Matki Czackiej w duchu „Triuno” – oto główne wyznaczniki odczytania na nowo także powołania do Lasek.
W tym świetle szanse powodzenia mają jedynie takie reformy, które odwołują się do wspomnianych, fundamentalnych założeń naszego zaangażowania. Jeżeli tego zabraknie, wówczas nawet najbardziej finezyjnie przygotowane rozwiązania nie tylko nie
przyniosą spodziewanego rezultatu, lecz mogą nawet wręcz zaszkodzić.
Od samego mieszania herbaty łyżeczką, nie stanie się ona słodsza. Musi być w niej to „coś”, aby spokojne mieszanie przyniosło
pożądane efekty, gdyż nadmiar i zbyt gwałtowne mieszanie może spowodować jej nieroztropne wylanie.
* * *
Należy przypuszczać, że pozorne wycofanie się Benedykta XVI
z publicznej działalności nie oznacza Jego mniejszego zaangażowania w sprawy Kościoła Powszechnego i sprawy społeczne.
Nadal będziemy z uwagą śledzić Jego aktywność ducha, oraz
czerpać z głębokich pokładów myśli.
Jako środowisko małej wspólnoty Lasek życzymy Mu wielu lat
owocnego życia i Bożego wsparcia. I otaczamy Go serdecznym
łańcuchem modlitwy.
Prosimy Ducha Świętego o światło dla kolegium kardynalskiego w wyborze nowego Papieża podczas najbliższego konklawe.

40. ROCZNICA ŚMIERCI
Józef Placha

Henryk Ruszczyc wciąż żywy

stycznia br. minęła 40. rocznica śmierci jednego z czołowych
tyflopedagogów polskich, a na pewno wielkiego prekursora twórczych poszukiwań w zakresie szkolenia zawodowego niewidomych.
Mój kontakt z Henrykiem Ruszczycem datuje się od sierpnia
1969 roku, kiedy siostra Klara Jaroszyńska zaproponowała mi
roczny staż pracy w internacie chłopców na czas kierowania przez
nią tą placówką Ośrodka w Laskach. Wcześniej współpracowałem z siostrą podczas kolonii letnich dla rodzin osób niewidomych
w Sobieszewie, kiedy w 1968 roku kilku studentów z krakowskiej
grupy księdza Adama Bonieckiego zostało zaproszonych do pomocy siostrze Klarze i siostrze Rut, które prowadziły wspomniane kolonie.

3.
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Z tamtego mojego pierwszego doświadczenia tyflopedagogicznego napisałem wspomnienie pt. „Moje słońce”, które zostało opublikowane w „Gościu Niedzielnym” redagowanym wówczas przez
nieodżałowanej pamięci księdza Józefa Gawora z Katowic.
Wracając do roku 1969, pamiętam spotkanie z panem Henrykiem Ruszczycem w czasie tzw. sesji sierpniowej, poprzedzającej nowy rok szkolny w Ośrodku w Laskach. W gronie ówczesnego zespołu pedagogów prym wiodła bardzo rzutka i wymowna dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Ewa Bendych. Jednak
w zasadniczych kwestiach od czasu do czasu swoje stanowisko
prezentował starszy pan, który ochrypłym głosem trafiał w samo
sedno sprawy. Nie pamiętam już szczegółów, ale chodziło o jakieś
sprawy programowe i regulaminowe, które zawsze wywołują kontrowersje i emocje. Jego krótkie wtrącenia wnosiły jakiś dziwny
spokój i stanowiły przysłowiową kropkę na końcu dyskusji. Odnosiłem wrażenie, że jest to ktoś, z kim wszyscy się liczą, i kogo
otaczano szczególną estymą.
W ciągu roku szkolnego1969/70 spotykałem się z Henrykiem
Ruszczycem wiele razy, gdy regularnie przyjeżdżał samochodem
do Domu Chłopców. Ale poza kilkoma przelotnymi rozmowami
nie udało mi się nawiązać z nim bliższego kontaktu. Wszak byłem wówczas tylko pomocnikiem dla głównego wychowawcy, którym był pan Jan Michalik.
Tak się złożyło, że po roku pracy w Laskach powróciłem do
Krakowa, by zdobyć absolutorium z teologii, po czym na przełomie maja i czerwca 1971 roku znowu zjawiłem się w Dziele Matki Czackiej. Również załatwiałem sprawy formalne w celu kontynuowania studiów na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Wówczas doszło też do bardziej zasadniczej i wiążącej rozmowy z Henrykiem Ruszczycem. Podjąłem po niej – jak
również po rozmowach z ojcem Tadeuszem Fedorowiczem – decyzję, że zostanę w Laskach na dłużej. Zanim jednak włączyłem
się w regularne obowiązki wychowawcze, pan Ruszczyc wydele-
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gował mnie na ogólnopolski kurs dla kierowników internatu do
Olsztyna. Nie oznaczało to bynajmniej sygnału, że widział mnie
jako ewentualnego kandydata do pełnienia tej funkcji w Laskach.
Chodziło mu raczej o to, aby ktokolwiek pojechał i potem zreferował to, co było przedmiotem szkolenia. Zgodziłem się na to bardzo chętnie. Nawet zostały mi z tego kursu jakieś notatki.
Potem był kolejny turnus kolonijny w Sobieszewie, prowadzony przez siostrę Klarę Jaroszyńską i siostrę Rut Wosiek. I następny rok szkolny 1971/72. Od tamtego czasu już bez przerwy do dzisiaj jestem w Laskach i uważam to za przedziwny dla mnie dar
i dalekosiężny plan Bożej Opatrzności.
Jednak w związku z zasadniczym tematem wspomnień związanych z 40. rocznicą śmierci Henryka Ruszczyca, chciałbym jeszcze przypomnieć dwa charakterystyczne momenty, które zapisały się w mojej pamięci bardzo wyraźnie.
Pierwszy z nich to zdziwienie – zanim zostałem zatrudniony
w Laskach na stałe – kiedy w sierpniu 1971 roku otrzymałem pod
koniec miesiąca bardzo skromne wynagrodzenie. Absolutnie nie
liczyłem na nie, gdyż po pierwsze: było to jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a po drugie: to co robiłem do tego momentu, traktowałem jako innego rodzaju obowiązek. W związku z tym
próbowałem sprawę wyjaśnić, ale tonem nieznoszącym sprzeciwu poinformowano mnie, że tak być powinno – i basta! Potem
dopiero dotarło do mnie, że maczał w tym palce pan Ruszczyc,
asygnując na ten cel część swoich środków. Byłem tym oczywiście zażenowany, ale nigdy o tym już nie mówiłem. Tym bardziej
byłoby niezręcznie demaskować coś, co było na pewno wyrazem
wielkiej troski i niekonwencjonalnego podejścia pana Ruszczyca do nowego pracownika, a co „sprawca” takiego rozwiązania,
w imię ewangelicznej zasady: „niech nie wie lewa twoja ręka, co
czyni prawa”, chciał, aby było ukryte.
Drugie wydarzenie miało znaczenie symboliczne. Mianowicie w grudniu 1972 roku, gdy pan Ruszczyc był już bardzo cho-
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ry – leżał w infirmerii, (był to wówczas barak tuż przy tzw. Watykanie) – przekazano sygnał do Domu Chłopców, aby ktoś pomógł pielęgniarkom w podniesieniu z łóżka pacjenta i dokonania paru zabiegów natury higieniczno-technicznej. Pan Bogdan
Włodarczyk i ja szybko dotarliśmy do infirmerii i wspólnymi siłami zrobiliśmy, co trzeba. Pamiętam do dzisiaj przenikliwy wzrok
pana Ruszczyca, który nie wypowiedział wówczas ani jednego słowa, ale oczy i cała pomarszczona twarz powiedziały więcej, niż najbardziej wymowne usta. Takiego podziękowania już nigdy więcej nie doświadczyłem. Było to zresztą moje ostatnie spotkanie,
bowiem za kilka dni pan Ruszczyc odszedł od nas do wieczności.
Było to 3. stycznia 1973 roku.
Henryk Ruszczyc urodził się 5 maja 1901 roku w Kijowie z rodziców Tadeusza Ruszczyca i Jadwigi z Gnatowskich. Ukończył
Gimnazjum Naumenki w Kijowie i w 1919 roku, wraz z matką
i rodzeństwem, przeniósł się do Warszawy. Brał udział w wojnie
z bolszewikami w 1920 roku. Jednak ciężko zachorował i po jako takim dojściu do siebie zajął się praktyką rolniczą w różnych
majątkach i zakładach.
Do Lasek trafił w 1930 roku. Najpierw był lektorem dla niewidomych, a potem pomocniczym wychowawcą w Domu
Chłopców. W 1933 roku przejął funkcje kierownicze w tym internacie. W 1936 roku zostało to formalnie zatwierdzone przez
ówczesny Zarząd. Dodatkowym obowiązkiem było również kierowanie warsztatami szkolnymi.
Z chwilą wybuchu wojny w 1939 roku został zmobilizowany.
Już na samym początku działań wojennych dostał się do niewoli, z której udało mu się jakimś cudem wydostać.
Od listopada 1939 roku do czerwca 1940 roku zajmował się
w Laskach rehabilitacją ociemniałych żołnierzy dotkniętych kalectwem w czasie kampanii wrześniowej.
Pod koniec 1940 roku aż do początku roku 1945, po raz kolejny kierował internatem chłopców. Następnie Matka Czacka de-
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legowała go do prowadzenia schroniska dla ociemniałych żołnierzy w Surhowie pod Krasnymstawem. Pomagał również panu Modestowi Sękowskiemu – niewidomemu absolwentowi Lasek –
w powołaniu pierwszej spółdzielni dla niewidomych w Lublinie.
W 1946 roku zorganizował w Głuchowie i Jarogniewicach
w Wielkopolsce zakład rehabilitacji ociemniałych, a w 1947 roku został radcą w Głównym Urzędzie Inwalidzkim przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Wizytował w tym czasie wiele
fabryk i organizował różne kursy pod kątem zatrudnienia niewidomych. Wyjeżdżał także do Anglii, aby zapoznać się z dokonaniami w tym zakresie poza granicami kraju.
W marcu 1947 roku została mu powierzona funkcja wiceprezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, dlatego
zrezygnował z pracy w Ministerstwie i całkowicie oddał się służbie niewidomym w Dziele Matki Czackiej. Powrócił też do kierowania Domem Chłopców i warsztatami. Opracował wiele materiałów szkoleniowych i rozbudował warsztaty o nowe działy.
Wydatnie przyczynił się w 1956 roku do powstania spółdzielni artystycznej „Nowa Praca Niewidomych” w Warszawie,
w której od samego początku istnienia prezesem był, i jest do dzisiaj, wychowanek Lasek – Kazimierz Lemańczyk.
W 1957 roku Henryk Ruszczyc brał udział w Międzynarodowym Kongresie Sprawy Niewidomych w Oslo. Ponownie wyjechał do Anglii, gromadząc nowe doświadczenia, które pomagały mu w organizowaniu wciąż nowych kierunków szkolenia zawodowego niewidomych.
W listopadzie 1968 roku złożył rezygnację z kierowania warsztatami. Zajął się jedynie prowadzeniem działań w zakresie szkoleniowym.
W 1971 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Szczegółowe rozwinięcie zaledwie hasłowo wymienionych obszarów życia i działalności Henryka Ruszczyca można znaleźć
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w książce Michała Żółtowskiego pt. „Henryk Ruszczyc i jego praca dla niewidomych”, wydanej w Laskach w 1994 roku nakładem
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Interesującym studium na temat powiązań Henryka Ruszczyca z różnymi innymi koncepcjami pedagogicznymi jest również
książka Marzeny Dycht pt. „Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje”, wydana w Warszawie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2012 roku.
Kończąc ten krótki szkic, warto przywołać w tym miejscu fragment ze „Słowa wstępnego” autorstwa Władysława Gołąba, do
wspomnianej książki M. Żółtowskiego. Autor tego fragmentu
w kilku zdaniach niejako streszcza książkę, w której udało się
przedstawić sylwetkę Henryka Ruszczyca jako „człowieka Lasek”,
ale także „człowieka z krwi i kości”: „Widzimy Ruszczyca jako typowego kawalerzystę, karciarza i lwa salonowego, ale również
człowieka, który jest wrażliwy na każdą napotkaną biedę, usuwanego lub samodzielnie opuszczającego praktyki rolne, bo nie podoba mu się stosunek do ludzi z czworaków; ale również pochylającego się nad dzieckiem niewidomym poszukującym zgubionej zabawki czy nad każdym skrzywdzonym lub cierpiącym. Jego
nerwowe poszukiwanie nowych stanowisk pracy dostępnych dla
niewidomych i nowych zawodów, usprawiedliwia wszelkie niepowodzenia i ponoszone nakłady. Miał przy tym Ruszczyc niespotykany dar angażowania w sferę swoich działań każdego napotkanego człowieka”.
I jeszcze słowa prof. Zofii Sękowskiej z „Przedmowy” do wyżej wymienionej książki Michała Żółtowskiego:
„Henryk Ruszczyc był prekursorem tych idei i haseł, które
współcześnie głoszone są jako na wskroś nowatorskie. Chodziło
Mu o rehabilitację niewidomych poprzez pracę, której zakres i rodzaje należy wciąż bogacić, wierząc w uzdolnienia i aspiracje inwalidów, które to, co pozornie niemożliwe, czyniło realnym. Przecież niewidomi określani byli – i są dotychczas – jako inwalidzi
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niezdolni do żadnej pracy. Ale rzeczywistość – tworzona już przez
Henryka Ruszczyca – temu przeczyła i zaprzecza do dzisiaj. Wachlarz zawodów, do których przygotowywał On na specjalnie organizowanych kursach, to oprócz tradycyjnego szczotkarstwa:
dziewiarstwo, tkactwo, a później obróbka metalowa skrawaniem,
masaż leczniczy, który był Jego inicjatywą, a wreszcie obsługa central telefonicznych, elektrotechnika. Zdolni chcący się uczyć, niewidomi absolwenci szkoły podstawowej w Laskach, dzięki poparciu Ruszczyca trafiali do szkół średnich i wyższych, aby kształcić
się w integracji z widzącymi”.
I dalej Z. Sękowska pisze: „Szczególnym i płodnym pomysłem
Henryka Ruszczyca była spółdzielczość niewidomych, w której oni
sami byli organizatorami i kierownikami, w pełni odpowiedzialni organizacyjnie i finansowo, współpracującymi z osobami pełnosprawnymi, uzupełniając się wzajemnie i tworząc środowisko
pracy autentycznie zintegrowane. Było takim nie tylko w procesie produkcji, ale także współżycia i współpracy. /…/ Eksperymentowanie – stosowane przez Pana Ruszczyca – celem znalezienia
możliwości pracy dla niewidomych o dostępnych oraz opłacalnych
dla nich zawodach było metodą kosztowną, zarówno dla Niego,
jak i dla uczniów oraz Zakładu, na którego terenie się odbywało.
Wydaje się jednak, że było metodą słuszną i odkrywczą, gdyż weryfikowano pomysły i próby pracy, dzięki czemu niewidomi i ich
wychowawcy czy instruktorzy stawali się odkrywcami nowych
dróg rehabilitacji zawodowej i społecznej integracji”.
Mimo iż od odejścia Henryka Ruszczyca minęło już 40 lat, Jego dokonania, a nade wszystko postawa nieustającego poszukiwania optymalnych rozwiązań dla właściwie rozumianej integracji społecznej i zawodowej niewidomych są wciąż aktualne.
Niejeden ze współczesnych tyflopedagogów znajdzie z pewnością w Jego dokonaniach wiele inspirujących pomysłów do własnych poszukiwań – nie tylko w teraźniejszości, ale być może także w przyszłości.
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Władysław Gołąb

Wspomnienie o dr. Włodzimierzu Dolańskim
ierwsze miesiące 2013 roku obfitują w okrągłe rocznice śmierci ludzi związanych z Dziełem Lasek. W dniu 11 marca mija 40. rocznica śmierci dr. Włodzimierza Dolańskiego, którego pamięć jest szczególnie bliska i droga wszystkim niewidomym w Polsce. Jego imieniu poświęcony jest nowy gmach Biblioteki
Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, Jego imieniem została nazwana ulica łącząca Konwiktorską z Sapieżyńską, Jego też
imieniem jest nazwany dom w Laskach, który – po przebudowie
– będzie służył rewalidacji dzieci głuchoniewidomych.
Poniżej zamieszczam swój artykuł opublikowany w „Pochodni” nr 3/98, z okazji 25. rocznicy śmierci śp. Włodzimierza.
Dr. Dolańskiego poznałem na przełomie 1946 i 1947 roku. Odwiedziłem Go wtedy z Józefem Buczkowskim w Jego domu w Laskach. Jako człowiek wielkiej kultury, a zarazem skromności, uczynił na mnie ogromne wrażenie. Byłem wtedy bardzo młodym
człowiekiem. Dr. Dolański traktował mnie jak partnera do poważnej rozmowy. Później spotykaliśmy się jeszcze wielokrotnie. Miał
do mnie duże zaufanie, a ja traktowałem Go, jako mistrza i wzór
do naśladowania. Utrzymywałem z Nim kontakt, gdy był na tzw.
ideologicznym zesłaniu.
Zachwycał mnie Jego optymizm życiowy. On nie potrafił nienawidzić, miał naturę głęboko chrześcijańską. Dlatego swój dom,
który sam zaprojektował, oddał Laskom, wierząc, że tylko w Dziele Matki Czackiej może dalej realizować Jego życiowe plany.
Warto przypomnieć tę niezwykłą postać wpisującą się w panteon wybitnych niewidomych świata.
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„Znali, cenili i szanowali go wszyscy niewidomi. Wiedzieli,
że jest ich prawdziwym, z całego serca oddanym przyjacielem,
że całe swoje pracowite i mądre życie poświęcił sprawie ulżenia
ich trudnej doli” – pisał przed 40. laty Józef Szczurek.
Włodzimierz Dolański urodził się 11 września 1886 r. w Jassach, we wschodniej Rumunii. Jassy, przez trzysta lat (1560–1860)
stolica Mołdawii, leżą nad rzeką Bahlui – dopływem Prutu.
W XIX wieku miasto posiadało nie tylko przepiękne otoczenie zamków i klasztorów, ale było również ośrodkiem kulturalnym (uniwersytet, teatr, akademia malarska) oraz stanowiło ważny węzeł kolejowy. W Jassach znalazło azyl polityczny wielu
uczestników Powstania Styczniowego, a wśród nich ojciec Włodzimierza, Józef, inżynier kolejowy. Tu zawarł on związek małżeński z Felicją ze znanej polskiej rodziny – Włodków.
Dolańscy kultywowali tradycje patriotyczne i katolickie.
W Jassach pod koniec XIX wieku na 90 tysięcy mieszkańców było około 50 tysięcy Żydów oraz wielu Ormian, Rosjan, Węgrów,
Cyganów, Tatarów i Polaków. Kościołów obrządku wschodniego
było 43, bożnic – 58 i jeden kościół katolicki. Był to swoisty tygiel kultur i języków, jakże sprzyjający procesowi wynarodawiania się.

38

40. ROCZNICA ŚMIERCI

W domu państwa Dolańskich mówiło się tylko po polsku, ale
syna uczono także języka francuskiego. W roku 1896 Włodzimierz
uległ tragicznemu wypadkowi utraty wzroku i prawej ręki. Jednak dopiero w dniu 25 marca 1902 r. został przyjęty do Zakładu
Ciemnych we Lwowie. Początkowo nie wyrażano zgody na przyjęcie chłopca do zakładu, obawiając się jego niezaradności; szkoła lwowska przyjmowała tylko dzieci zdolne do samoobsługi.
Włodzimierz, jeszcze jako chłopiec widzący, uczył się gry na
fortepianie. We Lwowie zainteresowała się nim prof. Maria Zajchowska. Szybko przekonała chłopca, że może zostać pianistą-wirtuozem, wykonującym utwory na lewą rękę.
Zgodnie z regulaminem szkoły lwowskiej, uczeń nie mógł
przebywać w zakładzie dłużej aniżeli sześć lat, dlatego Dolański
opuścił zakład wiosną 1909 r. i przeniósł się do Bukaresztu, gdzie
stypendium na dalszą naukę muzyki przyznała mu królowa Rumunii Elżbieta (1843-1916), żona Karola I, pisząca poezje po niemiecku pod pseudonimem Carmen Sylva.
Z pierwszym recitalem publicznym wystąpił w r. 1910 w Bukareszcie, odnosząc ogromny sukces. Z podobnym aplauzem spotkały się występy w głównych ośrodkach muzycznych Europy. Tragiczny koniec kariery pianisty spowodował drobny wypadek –
skaleczenie czwartego palca o klucz fortepianu. Po jego wyleczeniu, dla odzyskania utraconej kondycji technicznej, Dolański przystąpił do forsownych ćwiczeń, co doprowadziło do takiego przemęczenia ręki, że w przeddzień zapowiadanego wielkiego tournée
artystycznego w 1920 r., lekarz zabronił dalszego koncertowania,
grożąc ewentualną koniecznością amputacji ręki.
Była to kolejna tragiczna próba życiowa – konieczność pożegnania się z błyskotliwą karierą artysty wirtuoza. Trzeba było
ogromnego hartu ducha, aby się nie załamać.
W czasie pierwszej wojny światowej Włodzimierz Dolański,
oddzielony od rodziców linią frontu, znalazł we Lwowie serdeczną opiekunkę w osobie prof. Zofii Kaczmarskiej (1865-1939), któ-
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ra od tej pory była dlań drugą matką. Ona to pomogła mu podźwignąć się z tego tragicznego stanu.
Dolański już w dniu 10 czerwca 1922 r. zdał egzamin dojrzałości w prywatnym seminarium nauczycielskim we Lwowie, rok
później otrzymał maturę państwowego gimnazjum, jako eksternista. Jesienią 1923 r. podjął studia na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Równocześnie zorganizował Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi Dziećmi i Młodzieżą, działające we Lwowie w latach 1923–1939.
Doskonała znajomość języka francuskiego i przekonanie, że
właśnie we Francji sprawa niewidomych rozwiązywana jest najlepiej, spowodowały, iż Włodzimierz Dolański w r. 1924 podjął
studia psychologiczne na paryskiej Sorbonie, które ukończył
w r. 1928 licencjatem za pracę o zmyśle przeszkód u niewidomych.
W okresie studiów paryskich Dolański nawiązał bardzo ścisły
związek z francuskimi stowarzyszeniami niewidomych. W dowód
uznania za wniesiony wkład społeczny w tę działalność, wiosną
1926 r. rząd francuski przyznał mu Złoty Medal za Zasługi w Pracach Społecznych.
W r. 1927, podczas wakacyjnego pobytu we Lwowie, w mieszkaniu Zofii Kaczmarskiej rozpoczął wydawanie pismem Braille’a czasopisma „Pochodnia”. Miała ona wnosić światło w mroki
życia niewidomych. Niestety, po niespełna dwóch latach czasopismo, z braku środków, przestało wychodzić.
W r. 1929 Włodzimierz Dolański przeniósł się do Warszawy,
gdzie podjął dalsze studia na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w r. 1930 tytuł magistra, a w dniu 13 marca 1931 r. tytuł
doktora filozofii za pracę: „Czy istnieje zmysł przeszkód”.
Od r. 1930 Dolański związał się z Laskami. Jego lektorem był
między innymi Henryk Ruszczyc. Tu też w r. 1931 ożenił się
z Wandą Seeger (1891–1951). Jesienią 1931 r. wyjechał z żoną na
Kongres Niewidomych w Nowym Jorku. Podczas obrad propa-
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gował ideę powołania międzynarodowej organizacji, zrzeszającej
krajowe stowarzyszenia niewidomych.
Rok 1932 w życiu Włodzimierza Dolańskiego zapisał się kolejnym tragicznym wydarzeniem. Urodzone bliźnięta – Teresa
i Antoni – po kilku dniach zmarły.
Na początku lat trzydziestych Dolański podjął budowę własnego domu w Laskach oraz pracę etatową w zakładzie. Dom, na
kilka lat przed śmiercią, podarował Towarzystwu Opieki nad
Ociemniałymi.
Jako nauczyciel uczył uzdolnione dzieci gry na fortepianie,
a dodatkowo matematyki w szkole. Jego uczniem między innymi był Edwin Kowalik, któremu przepowiedział karierę artystyczną. Później cieszył się każdym sukcesem Kowalika.
Po drugiej wojnie światowej dr Dolański, w maju 1945 r., wystosował memoriał do Prezydium Rządu w sprawie niewidomych
w Polsce, którego główną tezą było hasło: „Nic o nas, bez nas!”
W październiku 1946 r., przy współudziale Józefa Buczkowskiego, Sabiny Kalińskiej, Pawła Niedurnego i wielu innych dzia-
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łaczy, doprowadził do zjazdu zjednoczeniowego w Chorzowie, na
którym powołano Związek Pracowników Niewidomych RP. Na
czele Zarządu Głównego stanął dr Dolański. W tym też czasie zaczął wykładać w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej
(PIPS) i wszedł w skład komisji do spraw niewidomych przy Ministerstwie Oświaty.
W r. 1948 wyjechał do Wielkiej Brytanii z ramienia rządu polskiego i ONZ, aby poznać tamtejsze metody rehabilitacji niewidomych. W r. 1949 wziął udział w zjeździe w Oxfordzie i przyczynił się do powstania organu doradczego do spraw niewidomych
przy ONZ. Organ ten 19 lipca 1951 r. w Paryżu został przekształcony w Światową Radę Pomocy Niewidomym.
Wiosną 1950 r., w wyniku działań ludzi nieżyczliwych, władze partyjno-rządowe zawiesiły Zarząd Główny Związku Pracowników Niewidomych RP i powołały kuratora, mjr. Leona Wrzoska. Wykorzystano przy tej okazji wyjazdy Dolańskiego za granicę, zarzucając mu współpracę z imperializmem amerykańskim.
Była to kolejna tragedia życiowa tego nieugiętego człowieka, który całe swoje życie poświęcił pracy dla innych. Rehabilitacji społeczno-moralnej doczekał się dopiero w r. 1956. W tym też roku
został członkiem Komisji Kompensacji Zmysłów PAN. Włączył
się także do prac samorządowych i tyflologicznych w PZN. Prace naukowe publikował w różnych czasopismach specjalistycznych.
Powróćmy jednak do r. 1951, kiedy to dr. Dolańskiego dotknął
kolejny cios – śmierć żony Wandy. Spodziewając się rychłego odejścia, prosiła swoją przyjaciółkę Marię Gruberską (1900-1988), aby
zaopiekowała się „Kochanym Włodkiem”. Pani Maria wypełniła
ten niezwykły testament. W. 1953r wyszła za mąż za dr. Dolańskiego i była jego najwierniejszą towarzyszką.
Rodzina Gruberskich dobrze przysłużyła się Polsce: najstarszy brat pani Marii, ks. Eugeniusz Gruberski (1870–1923), był znakomitym kompozytorem, dyrygentem i odnowicielem śpiewu li-
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turgicznego, a młodszy brat, Władysław (1873–1933), był wybitnym rzeźbiarzem. Maria była z zawodu inżynierem ogrodnikiem,
kochała kwiaty. Jako pielęgniarka brała udział w wojnie 1920 r.,
podczas drugiej wojny światowej uczestniczyła w konspiracji
i w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie za przynależność do AK
więziona na Rakowieckiej, później była członkiem Łódzkiej Rodziny Radiowej, opiekującej się szkołą dla dzieci niewidomych
w Łodzi. Kim była dla męża, najlepiej świadczą jego słowa, wypowiedziane na kilka dni przed śmiercią: „Wszystko, co mogłem
zrobić w ostatnich dwudziestu latach, zawdzięczam tej ofiarnej kobiecie, która była najlepszą żoną i przyjaciółką”.
Dr Włodzimierz Dolański w r. 1957 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w r. 1969 otrzymał honorowe członkostwo Światowej Rady Pomocy Niewidomym; wyróżnienie przyznawane jedynie najwybitniejszym działaczom międzynarodowym.
Dr Włodzimierz Dolański zmarł wieczorem w niedzielę 11
marca 1973 r. Pogrzeb odbył się 14 marca w zakładzie w Laskach.
Na cmentarz odprowadziły go setki przyjaciół z całego kraju. Nad
grobem przemówił jego przyjaciel Józef Buczkowski. „Byłeś zawsze wierny Bogu i sprawie niewidomych – powiedział. – Niech
Dobry Bóg szczodrze wynagrodzi Twój trud, doznane cierpienia
i niesprawiedliwość”.

KONFERENCJE REKOLEKCYJNE*
Ks. Grzegorz Michalczyk

Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami…
ucharystia jest rzeczywistością, absolutnie centralną,
fundamentalną dla nas. Poprzez
konferencje chciałbym, żebyśmy przeszli taką drogą, do jakiej zainspirowały mnie słowa
Pana Jezusa, który przed męką
i śmiercią powiedział do swoich
uczniów: „Gorąco pragnąłem
spożyć tę Paschę z wami, zanim
będę cierpiał”.
W tekście greckim dosłownie jest napisane: „Pragnieniem zapragnąłem zjeść z wami tę Paschę”. I pamiętam, że kiedyś dotknęło mnie bardzo sformułowanie „pragnieniem zapragnąłem”, czyli po polsku tłumacząc: „gorąco pragnąłem”. Jest tu wyrażone takie bardzo intensywne pragnienie, nasycone oczekiwaniem Jezusa.
Właściwie dlaczego chciał spożyć Paschę ze swoimi uczniami? Zadałem sobie pytanie: czym dla Jezusa była Pascha, jeżeli
mówi, że gorąco pragnął spożyć ją z uczniami, zanim będzie cierpiał. Bo przecież cały kontekst oddania życia za grzechy ludzi mógł
być zupełnie inny, odbyć się inaczej, w innych realiach. A Jezus
chciał, żeby to był kontekst Paschy. Chciałbym, żeby te nasze re-

E

* Rekolekcje wielkopostne dla pracowników Lasek, które odbyły się 19–21
marca 2012 roku (tekst autoryzowany).
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kolekcje były rekolekcjami paschalnymi, to znaczy takimi, które
pomogą nam zrozumieć, czym tak naprawdę jest Pascha, jak rozumiał ją wtedy Jezus i jak ją Jezus Chrystus wypełnił.
Muszę powiedzieć, że te treści na pewnym etapie mojego życia stały się dla mnie osobiście bardzo istotne i ja sam, już jako
ksiądz, dzięki nim odkryłem, czym jest Eucharystia. Odkryłem,
czym jest tak naprawdę Msza święta, jeśli chodzi o korzenie,
o sens, o tradycje. Odkryłem całe bogactwo znaków w liturgii, których wcześniej nie dostrzegałem, bo seminarium mnie do tego nie
przygotowało. Zrozumiałem, jaka jest ich symbolika, jaki jest ich
sens. Być może te nasze rozważania w tym kontekście komuś się
przydadzą, byśmy mogli odkryć, czym jest Pascha Jezusa Chrystusa i jaki jest jej związek z Eucharystią.
Wprowadzeniem niech będą słowa Psalmu 116:
Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania,
bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę.
Ale wezwałem imienia Pańskiego: „O Panie, ratuj me życie!”
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mię
wybawił.
Wróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze
uczynił.
Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy – od łez, moje nogi – od upadku.
Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących.
Ufałem, nawet gdy mówiłem: „Jestem w wielkim ucisku”.
Powiedziałem w swym przygnębieniu:
„Każdy człowiek kłamie!”
Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?
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Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem.
Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli.
O Panie, jam Twój sługa, ·
jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy,
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem
na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku ciebie, Jeruzalem.
„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami,
zanim będę cierpiał”.
Pamiętam, że wtedy, kiedy jakoś szczególnie trafiły do mnie
te słowa, zacząłem zadawać sobie pytanie: co było w tej paschalnej wieczerzy, że Jezus, który przecież miał świadomość, że idzie
na śmierć, chciał, żeby to pójście na krzyż, to wejście na górę
śmierci, rozpoczęło się od spożycia Paschy.
Z obrzędem Paschy musiała być związana jakaś szczególna rzeczywistość symboliczna, szczególne znaczenie. I tak rzeczywiście
jest. Mam takie wrażenie, że jednym z podstawowych mankamentów, także w naszym przepowiadaniu, w katechezie Kościoła jest
właśnie to, że bardzo rzadko próbujemy odkrywać symbolikę Eucharystii w kontekście Paschy. Bazujemy na pewnej tradycji Kościoła – bardzo ważnej i pięknej, która jest już dużo późniejsza, która
właściwie zaczęła się od średniowiecza – która była związana z adoracją, czcią Najświętszego Sakramentu. Ale jeśli nie wrócimy do źródeł, do korzeni, będzie to pozbawione tego, co jest fundamentem.
Nie zrozumiemy, co dzieje się w Eucharystii, jeśli nie zrozumiemy,
czym była Pascha dla Żydów, czym była Pascha dla Jezusa, czym była Pascha dla pierwszych chrześcijan i czym stała się Pascha później, kiedy Kościół się rozwijał i głosił Ewangelię na całym świecie
i gdy do Kościoła zaczęli wchodzić ludzie, którzy wcześniej z tra-
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dycją Paschy Żydowskiej nie mieli wiele wspólnego i musieli ją odkrywać, żeby zrozumieć, czym jest Eucharystia w swej istocie.
Otóż ta konferencja będzie poświęcona przedstawieniu tego
całego paschalnego kontekstu w tradycji życia Jezusa, tradycji żydowskiej. Jezus zachowuje te ryty i zwyczaje, które są rytami i zwyczajami Jego narodu.
Kiedy na przykład czytamy w Ewangelii św. Łukasza epizod
z dwunastoletnim Jezusem, który zostaje w Jerozolimie, to wiemy doskonale, że Pan Jezus znalazł się w Jerozolimie dlatego, że
poszedł z rodzicami na Paschę. Bo w czasach Jezusa świętować
Paschę można było tylko w Jerozolimie. Jeśli jakaś rodzina żydowska chciała świętować Paschę, musiała pójść do Jerozolimy. W tym
kontekście nabiera ciekawej symboliki droga Jezusa do Jerozolimy. W Ewangeliach synoptycznych u Marka, Mateusza, Łukasza
szczególnie widać, że ten ostatni etap Jezusa, to jest Jego droga do
Jerozolimy. Jezus wstępuje do Jerozolimy tak, jakby szedł na tę życiową Paschę, na to, co się ma dopiero stać.
Oczywiście tradycja Paschy i sens Paschy wiąże się z wyjściem
z niewoli egipskiej. Właśnie to wydarzenie wyprowadzenia ludu,
który Bóg sobie wybrał, z Egiptu, uwolnienie ich z mocy Faraona,
z więzów niewoli, stanęło u podstaw tradycji świętowania Paschy,
która była wolą Boga. To jest bardzo jasno powiedziane w Piśmie
Świętym, że wolą Boga jest, by świętować Paschę.
W Księdze Wyjścia, w rozdziale 12, mamy bardzo wyraźne słowa Boga, który mówi do Mojżesza: Ten miesiąc będzie dla Was najważniejszym z miesięcy. Od niego zaczniecie liczyć miesiące roku.
Ogłoście to całej społeczności Izraela: dziesiątego dnia tego miesiąca niech każdy z Was weźmie baranka dla swej rodziny, po jednym
baranku dla domu. Tak zjedzcie baranka, by każdy spożył właściwą dla siebie porcję. Baranek będzie jednorocznym samcem bez skazy wybranym spośród owiec, będziecie go strzec do czternastego dnia
tego miesiąca. Pod wieczór zabije go cała społeczność Izraela, jego
krwią naznaczą każdą futrynę drzwi każdego domu, gdzie będą go
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jeść. Upieczone mięso zjedzą tej nocy, spożyją je z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami. Tak będziecie go spożywać: wasze biodra
będą przepasane, stopy obute w sandały, w rękach będziecie trzymać podróżne laski, będziecie jeść pospiesznie. Taka będzie Pascha
Pana. Tej nocy przejdę przez ziemie Egiptu, zabiję wszystko pierworodne w ziemi Egiptu od człowieka aż do bydła, a nad wszystkimi Bogami Egiptu odbędę sąd. Ja Pan. Waszym znakiem będzie
krew na domach, w których się schronicie. Macie upamiętnić ten
dzień, będziecie go obchodzić, jako święto Pana po wszystkie pokolenia. Świętowanie go będzie wiecznym przykazaniem. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki, ponieważ pierwszego dnia pozbędziecie się zakwasu z waszych domów. Ktokolwiek jadłby chleb na
zakwasie od pierwszego aż do siódmego dnia, zostanie usunięty spośród Izraelitów. Będziecie przestrzegać tych zasad, nie będziecie jedli żadnego chleba na zakwasie, we wszystkich waszych domach będziecie spożywać chleb pszaśny”.
Z jednej strony mamy więc konkretne wskazania, które związane były z tą wielką nocą wyjścia z Egiptu, a z drugiej strony –
inauguracja święta.
Rzeczywiście, Pascha była w czasach Jezusa i jest dziś dla Żydów jednym z trzech najważniejszych świąt w ciągu roku. Jest jednym ze świąt pielgrzymkowych, które w czasach Jezusa wymagały pójścia do Jerozolimy.
Czy kiedyś próbowaliśmy zadać sobie pytanie, jak musiała wyglądać ostatnia wieczerza, jeśli chodzi o detale? Nie tylko sam moment dzielenia chleba, kielicha z winem, ale o detale: co tam się
tak naprawdę działo, jak wyglądało to spotkanie.
Tak się składa, że dzięki badaniom i pewnej egzegezie tekstów
z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, jak wyglądało spotkanie z uczniami w tamten Wielki Czwartek, kiedy Jezus zasiadł, a właściwie położył się wraz z nimi do stołu. Bardzo
dobrze tłumaczy to, co znaczy mieć głowę na piersi Jezusa, gdy
się jest umiłowanym uczniem. Gdyby przy stole siedzieli na stoł-
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kach, byłoby to karykaturalne, ale kiedy się leży na lewym boku,
łatwo jest wesprzeć głowę na piersi kogoś, kto leży tuż za mną. Taka była konwencja Ostatniej Wieczerzy w ówczesnej tradycji.
Zgodnie z tymi słowami, które usłyszeliśmy z Księgi Wyjścia,
Pascha była świętowana właśnie w pierwszym miesiącu roku,
w miesiącu wiosny. Przygotowania rozpoczynano od zabijania baranków w świątyni jerozolimskiej. Były ich dziesiątki tysięcy,
a w niektórych wspomnieniach z tamtych czasów; np. Józefa Flawiusza, mówi się o setkach tysięcy baranków. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądało wtedy miasto. To są realia zupełnie nam obce
– co to znaczy zabić ćwierć miliona baranków, żeby wszyscy, którzy przybyli do Jerozolimy, mogli spożywać Paschę i ją świętować.
Najważniejszą częścią Paschy była rodzinna uroczystość –
Wieczerza Paschalna – sprawowana co roku z wielkim namaszczeniem. Baranek był tylko jednym z pokarmów, które się pojawiały, bardzo symbolicznym, ale też konkretnym.
Właśnie wtedy w Jerozolimie, bo tylko w Jerozolimie można
było spożywać Paschę, w tamten wieczór wielkoczwartkowy Pan
Jezus wraz ze swymi uczniami zgromadzili się w Wieczerniku.
Paschę spożywano albo w gronie rodzin, albo w sytuacji, kiedy np.
żydowski nauczyciel miał swoich uczniów, niekiedy była to wspólnota. Jezus – wyraźnie to widać w Ewangelii – wybrał właśnie tę
opcję. Na Ostatniej Wieczerzy nie ma Maryi, nie ma kobiet, które będą później w Wieczerniku modlić się i czekać na zesłanie Ducha Świętego. Jest Jezus i jego uczniowie – On i dwunastu, i nikogo więcej. I to jest ta rodzina, to jest ta nowa wspólnota, w której zacznie się absolutnie coś nowego – coś, co przekracza
dotychczasowe doświadczenie wspólnoty i więzi z Bogiem. Zgromadzenie, jakie Bóg powołuje. Tak zaczyna się Kościół Jezusa
Chrystusa. Tak zaczyna się tajemnica Zbawienia.
Jak wyglądała Wieczerza paschalna? Jak wyglądało tamto spotkanie Jezusa z uczniami? Otóż Wieczerza paschalna zaczynała się
od wstępnej części, która była otwarciem całego „sederu”, mówiąc
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językiem hebrajskim, co po hebrajsku oznacza „porządek”, ale też
znaczy „wieczerza”. Przebiegała ona według pewnego porządku,
stąd jej nazwa „seder paschalny”. Otóż zaczynała się od błogosławieństwa Boga za dar wina. Można powiedzieć, że zaczynała się
toastem paschalnym. Kielich paschalny napełniano czerwonym
winem i ten, który przewodniczył wieczerzy, dolewał do wina
odrobinę wody, odmawiał modlitwę błogosławieństwa Boga. Wielokrotnie powróci skądinąd bardzo nam znajoma w wielu wątkach
modlitwa błogosławienia Boga.
Można wyobrazić sobie, że w ten szczególny wieczór to właśnie Jezus wypowiedział te słowa – te albo do nich podobne. Te
słowa w tradycji się nie zmieniły, a brzmią tak: Błogosławiony bądź
Boże, nasz Królu wieków, który dajesz nam ten owoc winnego krzewu. To był taki toast paschalny, który otwierał świętowanie, był
jakby wejściem w święto.
Wino w tradycji żydowskiej, biblijnej, związane jest, po pierwsze – ze świętowaniem, a po drugie – z radością. W Kanie Galilejskiej Pan Jezus przemienił wodę w wino nie dlatego, że zachęcał wszystkich, żeby więcej wypili, ale dlatego, by pokazać, że miejsce smutku, (bo brak wina to symbol smutku), daje radość nowego
królestwa, mesjańskiego królestwa. Więc te słowa wypowiedział
Pan Jezus i oni wypili ten pierwszy kielich. Nie wiem, czy słuchając Ewangelii św. Łukasza, zwróciliście kiedyś państwo uwagę, że
tam jest taki moment, który wielu ludziom próbującym jakoś interpretować to, co jest w Ewangelii opisane, sprawia wielką trudność. Jest tam mowa o dwóch kielichach. Podczas Mszy Św. mówimy o jednym kielichu, który staje się kielichem Krwi Pana,
a w Ewangelii św. Łukasza mowa jest o dwóch kielichach.
Czytamy: Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie,
rzekł: podzielcie między siebie ten kielich, albowiem powiadam
wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie
Królestwo Boże. I to nie jest ten kielich, który stanie się kielichem
Krwi Pana. To jest kielich wina, który Jezus wypił wraz z ucznia-
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mi, to jest właśnie ten pierwszy kielich, który inaugurował święto. Po toaście paschalnym następowała modlitwa nad chlebem.
Nie wiem, czy słuchając tej modlitwy nad winem, zwrócili Państwo uwagę na to, że podobne słowa podczas Mszy św. wypowiada
kapłan, przygotowując kielich z winem w czasie przygotowania
darów. Wtedy mówi: Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem
winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie go ofiarujemy, by stał
się dla nas napojem duchowym. To jest modlitwa, która swymi korzeniami sięga paschalnej modlitwy Izraela, modlitwy nad winem
otwierającej święto. Następnie, w czasie wieczerzy paschalnej – zapewne podczas Ostatniej Wieczerzy również – było wniesienie potraw paschalnych.
Potrawy paschalne miały charakter symboliczny. Częściowo
była to uczta i dobre jedzenie, ale symbolika tych potraw jest również bardzo wyraźna. Przede wszystkim jest to baranek pieczony na ogniu, są to przaśne chleby, niekwaszone chleby („macot”
po hebrajsku). Wnoszono też inne elementy: gorzkie zioła, chrzan,
laur, tymianek, majeranek, bazylia.
Podawano też potrawę, która nazywała się „haroset”, dosłownie: glina. Był to ciężki mus owocowy koloru cegły, sporządzony
z jabłek, orzechów, fig i wina, podobny do błota czy gliny. Tym, którzy siedzieli przy stole uczty paschalnej, miał przypominać materiał, z którego w czasie niewoli egipskiej wyrabiano cegły, by wznosić budowle dla Faraona. Było to, jak wiemy, zajęciem Izraelitów.
Wnoszono również ocet albo słoną wodę – symbol potu i łez
wyrażający trudny, cierpki los dzieci Abrahama w czasie niewoli egipskiej.
Wszystkie potrawy były takim żywym wspomnieniem losu, którego doświadczali Izraelici w Egipcie. Kiedy te potrawy już wniesiono, błogosławiono je, uwielbiając Boga. Następnie uczestnicy
wieczerzy paschalnej maczali chleb w tym „haroset”, w słonej wodzie, w occie i spożywali – jeszcze nie jako potrawę, którą mieli się
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nasycić, ale jako wspomnienie tamtego wydarzenia, które było tak
trudne i ciężkie, a w którym Bóg okazał swoją moc. Proszę zwrócić uwagę, że my również bardzo często jesteśmy świadkami takiego maczania czegoś w czymś. To był taki rodzaj spożywania.
Pod koniec Wieczerzy paschalnej następuje bardzo ważny moment błogosławieństwa odmawianego nad chlebem. Ojciec rodziny czy też nauczyciel wobec uczniów brał wtedy te przaśne chleby, te mace, unosił je nad stołem i mówił takie słowa: To jest chleb
niedoli. Chleb, który spożywali nasi ojcowie w krainie Egiptu. Jeśli
ktoś jest spragniony, złakniony, głodny, niech przystąpi, niech przyjdzie, ktokolwiek jest w potrzebie niech przyjdzie i sprawuje z nami Paschę.
To było pokazanie tego chleba jako pewnego znaku: chleba
udręczenia, chleba niedoli. Chleb przaśny nie jest smaczny – jeśli by go zrobić samemu, to będzie się kojarzył z glinianym zakalcem. Nie urośnie, nie będzie wypieczony tak, jak ciasto drożdżowe. Przaśny chleb przypomina niewolę egipską, ale zarazem przypomina Wielkie Dzieła, których Bóg dokonał, wyprowadzając
swój lud z niewoli.
Zwróćcie państwo uwagę na to wezwanie: Ktokolwiek łaknie,
niech przyjdzie, ktokolwiek jest spragniony, niech tu będzie!
Wieczerza paschalna była otwarta dla wszystkich, to był szczególny wieczór, kiedy nie można było pozostawić tak naprawdę nikogo bez miejsca przy stole. Może stąd się wzięło w tradycji chrześcijańskiej nasze miejsce przy stole wigilijnym?
Wieczerza paschalna była tą wieczerzą, kiedy szczególnie dbano o ubogich, zapraszano ich, goszczono jak najważniejszych gości także dlatego, że było głębokie przeświadczenie, że właśnie tej
nocy ma przyjść Mesjasz i nie wiadomo, jak przyjdzie. Może przyjdzie w kimś ubogim? Może ten, kogo przyjmie się do stołu, to będzie właśnie Mesjasz przychodzący, by zainaugurować swoje Królestwo w tę paschalną noc? Takie przekonanie nierzadko było głęboko pielęgnowane w sercach sprawujących Wieczerzę paschalną.
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Zaraz po przedstawieniu chleba niedoli następowała bardzo
ważna część katechetyczna, nazywana w tradycji żydowskiej „hagadą”. Była to najczęściej jakby na prośbę dzieci opowiedziana historia.
Najmłodsze dziecko spośród uczestników Wieczerzy paschalnej podchodziło do ojca i zadawało rytualne pytanie: „Dlaczego
ta noc różni się od innych nocy?”. A była to noc, kiedy dzieci nie
spały.
Dzisiaj w Wielką Noc dzieci też nie powinny spać, a przynajmniej powinny położyć się dużo później, by w miarę swoich możliwość razem ze swoimi rodzicami przeżywać Paschę w Kościele. Zachęca się, żeby szczególnie dowartościować dzieci w tę noc,
tłumaczyć im, dlaczego to jest ważne, bo najlepsza katecheza to
katecheza praktyki, kiedy dzieci coś przeżyją i kiedy mają wyjaśnienie tego, co przeżywają, i dlaczego to jest ważne.
Tak sobie myślę, choć nie jest o tym wprost napisane w Ewangelii, że w czasie Ostatniej Wieczerzy tę funkcję najmłodszego, bo
rzeczywiście był najmłodszy, mógł właśnie pełnić Jan – umiłowany
uczeń Jezusa. On też mógł zapytać Pana Jezusa: „Czym ta noc różni
się od innych nocy?”. Zadając to pytanie, może w ogóle nie był świadomy, że różnica pomiędzy tą nocą a wszystkimi innymi nocami
w historii świata jest po prostu kosmiczna, jest niewyobrażalna.
„Dlaczego ta noc jest inna od innych nocy?” – pytały dzieci
– „Dlaczego nie śpimy? Dlaczego to jest tak ważne, byśmy tutaj
byli razem z dorosłymi przy stole?” I wtedy przewodniczący wieczerzy, ojciec wobec dzieci lub nauczyciel wobec uczniów otwierał perspektywę Historii Zbawienia, wygłaszał całą hagadę paschalną, sięgając do powołania Abrahama, do protoplastów Izraela, mówiąc o Egipcie, o niewoli, o wielkiej nocy wyjścia,
o tajemnicy baranka paschalnego, o przejściu przez morze, o zawarciu przymierza pod Synajem, o wejściu do Ziemi Obiecanej.
To była ważna katecheza, która w sposób interesujący wprowadzała dzieci w to, co jest istotne dla historii ich życia.
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Mam takie wrażenie, że czymś podobnym dla nas chrześcijan
jest to, co dzieje się w czasie Wigilii paschalnej, kiedy otwieramy
Biblię i kiedy w tę Wielką Noc otwierają się przed nami kolejne
etapy Historii Zbawienia.
Często jest taka tendencja, żeby Wigilię paschalną robić krótko, bo trzeba się wyspać przed ranną procesją, i skraca się Liturgię Słowa, która jest tą hagadą natchnioną przez Ducha Świętego. A my z kolei kompletnie nie zrozumiemy, kim jesteśmy, nie
zrozumiemy, czym jest chrześcijaństwo.
Hagada paschalna to były te wielkie Dzieła Boże, które ojciec
rodziny, przewodniczący Wieczerzy paschalnej, otwierał przed
słuchaczami z jednym bardzo charakterystycznym i bardzo ważnym dla nas chrześcijan momentem, którym była aktualizacja. On
nie opowiada historii, on nie mówi o wydarzeniach z przeszłości, tak jak my dzisiaj możemy opowiadać na przykład o bitwie
pod Grunwaldem. On mówił o rzeczach, które się stały w historii, ale które stawały się również w tym momencie, tu i teraz, wobec wszystkich, którzy w Wieczerzy paschalnej uczestniczyli.
To jest bardzo charakterystyczne w tradycji żydowskiej i tradycji chrześcijańskiej. Stąd się bierze przeżywanie wydarzeń z historii, które się aktualizują w życiu tych, którzy je sprawują. Przeżywanie wydarzeń z przeszłości, które nie straciły swojej aktualności i które tak samo dzieją się tu i teraz.
W czasie tej hagady paschalnej wiele razy powracały takie sformułowania: „Każdy z nas niech uważa się za tego, który został wyprowadzony z Egiptu. Dzisiaj zostaliśmy wyrwani z rąk Egipcjan.
Dzisiaj znajdujemy się w przejściu przez Morze Czerwone. Dzisiaj wchodzimy do Ziemi Obiecanej, by objąć nasze dziedzictwo”.
Dzisiaj jest coś, co się setki i tysiące lat wcześniej wydarzyło.
Jest taki termin hebrajski, który dobrze oddaje tę rzeczywistość. Brzmi: „zikaron”. Odpowiada mu greckie słowo „anamnesis”. Anamneza to słowo, którego nie da się przetłumaczyć jednym
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słowem na polski. Ono mniej więcej oznacza „wspomnienie, które cos uobecnia”.
Proszę zwrócić uwagę, że cała nasza chrześcijańska liturgia,
z Eucharystią na czele, to jest „anamnesis”, to jest wspomnienie,
które coś uobecnia. Widać to w każdej Mszy świętej, ale szczególnie widać to w Triduum Paschalnym. A kiedy w Wielki Czwartek przewodniczący liturgii Wieczerzy Pańskiej weźmie w rękę
chleb i będzie powtarzał słowa Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej, mówi o Jezusie: „On to w dzień przed swoją męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb połamał go…”.
To „dzisiaj” jest niesłychanie istotne. Wszyscy członkowie
wspólnoty, która sprawuje Paschę, ma świadomość, co dzisiaj dzieje się z nami. To Bóg przeprowadza nas z niewoli do wolności, to
my jesteśmy tymi, których wybrał, nie tylko są to nasi przodkowie.
Kiedy chrześcijanie gromadzą się na Eucharystię, mają dokładnie tę samą świadomość: – my dzisiaj stajemy pod krzyżem, my
jesteśmy tymi, wobec których dokonuje się pod sakramentalnymi znakami realna, prawdziwa, rzeczywista Ofiara Jezusa Chrystusa. To się dokonuje DZISIAJ. Czas w tym momencie przestaje być jakąś domeną przeszłości, która mija, staje się czymś, co
trwa, co jest dzisiaj,
On nas wszystkich DZISIAJ wyprowadza z niewoli do wolności. To jest taka rzeczywistość, o której bardzo warto pamiętać, bo
inaczej, bez tego akcentu, Msza święta będzie tak naprawdę spektaklem, będzie teatrem. Wielu ludzi w ten sposób traktuje Mszę
świętą, patrząc na nią w kategorii: interesujące – nieinteresujące,
długie – krótkie, nudne – nienudne.
Tymczasem tu się dzieje Misterium. Dzisiaj, tu i teraz, pod tymi prostymi, czasami niedołężnie wykonywanymi znakami, dzieje się Historia Zbawienia.
Odpowiedzią na hagadę był śpiew „hallelu”. Jest to zbiór psalmów wielbiących Pana Boga. Hallel jest radosnym śpiewem na
cześć Boga, który objawia swoją wielkość.
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Po hagadzie ludzie podniesieni na duchu, bo uświadomili sobie, że to właśnie w tym momencie, w tę właśnie Noc dzieją się
z nimi rzeczy wielkie, że Bóg dokonuje z nimi wyjścia z niewoli,
z Egiptu, radośnie śpiewali hallel.
Czasami jakość śpiewu jest odzwierciedleniem tego, co człowiek czuje. Niekiedy słuchając, jak wyglądają śpiewy u nas w kościołach, można odnieść wrażenie, że to jest totalna stypa, że właściwie Pan Jezus nie Zmartwychwstał, bo po tych ludziach kompletnie nie widać radości. Tutaj nie chodzi o wesołkowatość jakąś
niemądrą, ale o to, by w śpiewie była radość, byśmy nie dali satysfakcji Nietzschemu, który kiedyś powiedział: „Żeby nie zostać
chrześcijaninem, wystarczy posłuchać, jak śpiewają”. Więc można by to odwrócić i powiedzieć: „Żeby zostać chrześcijaninem, to
trzeba pokazać, że śpiew jest pełen radości, by móc przyciągać innych”.
Talmud mówi, że hallel powinien być tak śpiewany, żeby roznosić dachy domów – to oczywiście jest metafora, ale można sobie wyobrazić radość śpiewania „Alleluja” w Noc Wieczerzy Paschalnej przez ludzi, którzy doświadczali mocy Boga w swoim życiu.
Psalm 113
Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała. (...)
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Psalm 114
Gdy Izrael wychodził z Egiptu,
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda,
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło,
Jordan swój bieg odwrócił.
Góry skakały jak barany,
pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz?
Czemu bieg swój odwracasz Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany
i niby jagnięta pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana,
przed obliczem Boga Jakuba,
który zmienia opokę w jezioro,
a skałę w źródło wody.
Po pierwszej części małego hallelu, po odśpiewaniu psalmów
113 i 114, przechodzono do drugiego kielicha. Kielich z winem
w czasie Wieczerzy Paschalnej pojawiał się kilka razy. W jednym
momencie pojawia się w sposób bardzo istotny, o tym za chwilę
powiem. Ale teraz jest to drugi kielich paschalny, który zostaje napełniony. Wypijano go po ukończeniu hallelu, jako znak, taki radosny toast w czasie Wieczerzy Paschalnej.
Po tym drugim toaście zaczynała się właściwa uczta, na początku której mamy słowa, brzmiące w naszych uszach znajomo:
„Błogosławiony jesteś Panie Boże, Królu świata, z Twojej woli ziemia rodzi chleb”. To jest modlitwa, która stała się tak naprawdę
korzeniem modlitwy odmawianej nad chlebem w czasie przygotowania darów. Ksiądz sprawujący Eucharystię mówi: „Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia”.
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Wtedy uczestnicy przyłączają się do błogosławieństwa, które
wypowiedział przewodniczący Wieczerzy i mówią radosne „Amen!”. Potwierdzają treść tego błogosławieństwa.
My również, gdy nie ma śpiewu w czasie przygotowania darów,
zwróćmy uwagę na te słowa, które słyszymy. Są to właśnie słowa
wprowadzające nas w Tajemnicę Chleba, który w czasie Wieczerzy, zarówno paschalnej jak i Eucharystii, ma szczególne znaczenie.
„Błogosławiony jesteś Panie, nasz Boże, Królu wieków, który
sprawiasz, że ziemia rodzi chleb”. W tym momencie przewodniczący Wieczerzy paschalnej łamał chleb. Przełamywał tę macę
i rozdawał ją wszystkim uczestnikom wieczerzy. Wówczas wszyscy mieli świadomość, że są zwartą wspólnotą, że ten jeden chleb
łamany dla wszystkich jest znakiem jedności.
Obrzęd łamania chleba i spożywania go był tak ważny, że gdy
go odprawiono, już nie można było dołączyć się do Wieczerzy Paschalnej. To był moment, kiedy zaczynała się właściwa uczta. Na
tę chwilę zwracam teraz uwagę, bo z tym właśnie momentem łamania chleba i spożywania go, Pan Jezus złączył słowa, które możemy nazwać pierwszymi słowami Konsekracji Eucharystycznej.
Właśnie w tym momencie Wieczerzy paschalnej Jezus wziął
chleb – tak jak brał go zawsze, kiedy sprawował Paschę – ale po
raz pierwszy w historii zostały wypowiedziane nad tym chlebem
zupełnie inne słowa.
Zaraz po rozdzieleniu chleba zaczynało się po prostu normalne jedzenie dobrych rzeczy. Trwała po prostu wieczerza, radosna,
paschalna, wspaniała, sprawowana z nadzieją w sercu, że może
w tę noc przyjdzie Mesjasz.
Mała dygresja: fakt czuwania chrześcijan w Wielką Noc, sprawowanie nocnej liturgii, ma swoje korzenie w żydowskiej tradycji czekania na Mesjasza. Chrześcijanie pierwszych wieków byli
przekonani, że może się tak zdarzyć, że właśnie w noc Paschy
Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię, a więc nie można spać
w takiej sytuacji. Sam Jezus zachęcał w Ewangelii, żeby czuwać,
by Pan nie zastał was śpiących, gdy przybędzie.
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Wydaje się, że najlepszym momentem – oczywiście nie wiemy, czy tak będzie i w którym roku – na przyjście ponowne Chrystusa na ziemię byłby właśnie moment Nocy Paschalnej, zgodnie
z tą tradycja, którą odkrywamy w Biblii.
Tak więc trwała uczta. Może w pewnym momencie zapalono
tam lampy, może rzucono kilka ziaren kadzidła na węgle, żeby zapach się rozszedł po sali, w której spożywano.
Kończyła się uczta właściwa. Gdy wszyscy już byli trochę nasyceni, zaczynali przygotowywać się do czegoś, co miało wielkie
znaczenie i wielką moc.
Otóż proszę sobie teraz wyobrazić, że zamyka się pewien etap
wieczerzy i następuje moment, który można nazwać „po wieczerzy”. Wtedy wznoszono kielich, który nazywano Kielichem Błogosławieństwa, nazwany tak od modlitwy błogosławieństwa, którą
w czasie tego toastu trzeciego Kielicha Paschalnego odmawiano.
Nie wiem, czy mamy tego świadomość, ale jest w Ewangelii
taki fragment, w 1 Liście do Koryntian również, który zaczyna
nam tłumaczyć to, co się stało.
W najstarszym świadectwie eucharystycznym, jakim jest fragment 1 Listu Pawła Apostoła do Koryntian, znajdujemy słowa Konsekracji, które znalazły się w katolickiej Mszy świętej. Słowa z Ewangelii, które mówią o Ostatniej Wieczerzy są dużo późniejsze.
Święty Paweł pisze do Koryntian: Ja bowiem otrzymałem od
Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został
wydany, wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: to jest moje Ciało za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich mówiąc: ten kielich jest
Nowym Przymierzem w mojej krwi. Ilekroć będziecie z niego pić,
czyńcie to na moją pamiątkę. Ilekroć będziecie jeść ten chleb i pić
z tego kielicha, będziecie ogłaszać śmierć Pana aż Pan przyjdzie”.
Zwracam uwagę na sformułowanie: „podobnie po wieczerzy
wziął kielich”, bo to właśnie o tym mówimy. Ktoś może zapytać:
jak to, „po wieczerzy?”.

Ks. Grzegorz Michalczyk – Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami…

59

Tymczasem Kielich Błogosławieństwa był właśnie po wieczerzy, co skwapliwie odnotował św. Paweł Apostoł znający doskonale tradycję żydowską, bo sam się w niej wychował..
To po wieczerzy Jezus wziął kielich, to jest ten Kielich Błogosławieństwa, który był związany z odśpiewywaną wspaniałą modlitwą błogosławienia i dziękczynienia.
Dla naszego wyobrażenia, jak wyglądała ta wielka modlitwa
błogosławieństwa, która była związana z kielichem, który wznoszono na chwałę Boga, a z którym Jezus Chrystus związał słowa
Konsekracji, przeczytam fragment tej modlitwy. Dla wielu z nas
jest on bardzo znajomy, chociaż pewnie nie byliśmy na wieczerzy paschalnej żydowskiej.
Modlitwa zaczyna się od dialogu między przewodniczącym
wieczerzy a wszystkimi zgromadzonymi. Przewodniczący wołał:
„Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu!” Wszyscy odpowiadali:
„Niech będzie błogosławione Imię Pana, teraz i na wieki”. Przewodniczący: „Błogosławić będziemy Tego, który obdarował nas swymi dobrami”. Wszyscy: „Z Jego to dobroci my wszyscy żyjemy”.
Już sam ten moment przypomina nam oczywiście prefację
w czasie Mszy świętej i słusznie, ponieważ korzenie Prefacji Modlitwy Eucharystycznej są właśnie zapuszczone w modlitwie Paschy Izraela, która był uwielbieniem Boga.
Przeczytam kilka fragmentów tej modlitwy, bo one bardzo dobrze pokazują nastrój, w którym dokonało się to, o czym dzisiaj
rozważamy, w którym dokonało się przemienienie kielicha z winem w Kielich z Krwią Pana Jezusa.
To w tym kontekście powiedział On słowa przeistoczenia:
Błogosławiony bądź Panie nasz Boże, odwieczny Królu wszechświata, Ty, który żywisz cały swój świat ze swojej dobroci, łaski
i współczującego swojego miłosierdzia Ty dajesz każdej istocie żyjącej właściwy jej pokarm, ponieważ Twoje Miłosierdzie trwa na
wieki. Dzięki Ci składamy, Panie, Ty wlałeś w dziedzictwo naszym
ojcom i nam ziemię szeroką, dobrą, miłą i upragnioną, ponieważ
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Ty, Panie Boże nasz, wyrwałeś nas z kraju Egiptu, uwolniłeś z domu niewoli, tak samo dziękujemy Ci za Twoje przymierze, które
przypieczętowałeś w naszym ciele, za Twoje prawo, którego nas nauczyłeś, za Twoje postanowienia, które nam poznać dałeś, za życie, łaskę i miłosierdzie, dziękujemy Ci Święty Ojcze nasz, za winny
szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa sługę Twego.
Tutaj jest korzeń modlitwy uwielbienia, jaka trwa w Kościele od dwóch tysięcy lat, to są prawie te same słowa:
Za to wszystko, Panie Boże, składamy Ci dzięki, błogosławimy
Ciebie i błagamy Cię Panie Boże pokornie, oby mogli przyjść w ciągu naszego życia Eliasz oraz Mesjasz syn Dawida, oby powróciło
na swe miejsce królestwo domu Dawidowego, obyś Ty sam nami
rządził, Ty, który odbudowujesz Jerozolimę. Amen.
Głośne Amen potwierdzało tę modlitwą uwielbienia. Związek
tej modlitwy z Modlitwą Eucharystyczną jest wieloznaczny. Tam
są korzenie naszego uwielbienia Boga, które dokonuje się w Eucharystii, bo tam są korzenie Eucharystii. To właśnie w tym miejscu po zakończeniu modlitwy, która jest opisana w Ewangelii,
i bardzo krótkim słowie, na które w ogóle nie zwracamy uwagi:
„Dzięki uczyniwszy, podał im, mówiąc: – Bierzcie i pijcie”. Otóż
to „Dzięki uczyniwszy”, to jest dziękczynienie, które wyśpiewał Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, zanim podał swym uczniom kielich z winem, który będzie już Kielichem z jego Krwią, następnego dnia wylaną za nasze grzechy i zbawienie świata.
Kielich błogosławieństwa, w którym spełniło się wszystko
dzięki słowom Jezusa. Można powiedzieć, że Jezus wypełnił treść
tego Kielicha. On sam stał się tym toastem paschalnym obmywającym grzechy świata krwią Niepokalanego Baranka.
Po tym momencie następowała jeszcze druga część małego
hallelu. Śpiewano Psalmy 115 do 118. Właśnie tam, w tych psalmach, padały słowa o kamieniu węgielnym, który został odrzucony przez budujących, a który stał się fundamentem. To tam,
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w Psalmie 118, są słowa, które my oczywiście odnosimy do Jezusa Chrystusa, który odrzucony stał się fundamentem.
Potem mógł być jeszcze czwarty kielich paschalny, liturgia
przewidywała nawet piąty kielich paschalny, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej zaśpiewano kilka psalmów (jeśli ktoś chciał,
ponieważ wtedy już było bardzo radośnie, bo jak pisze Pismo
Święte: wino rozwesela serce człowieka).
Na sam koniec przychodził śpiew Psalmu 136 – w tradycji żydowskiej nazywanego wielkim hallelem. Psalm, o którym wiemy,
że właśnie te słowa odśpiewał razem z uczniami Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Chwalcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami,
bo Jego łaska na wieki.
On sam cudów wielkich dokonał,
bo Jego łaska na wieki.
On w swej mądrości uczynił niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.
On rozpostarł ziemię nad wodami,
bo Jego łaska na wieki.
On uczynił światła ogromne,
bo Jego łaska na wieki.
Słońce, by dniem władało,
bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki. (...)
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Ks. Grzegorz Michalczyk

Eucharystia znakiem
Nowego i Wiecznego Przymierza
omyślałem, by dziś pójść dalej i wejść w dwa szczególne znaki, które dla nas chrześcijan są bardzo istotne, dlatego że nieustannie się z nimi spotykamy w Eucharystii, a ich korzenie i źródło są tak naprawdę w tradycji paschalnej.
Trzeba powiedzieć o pewnym szerszym kontekście paschalnego działania Pana Boga wobec ludzi. A szerszym kontekstem
jest nasza sytuacja po grzechu. Nie wiem, z czym nam się kojarzy sformułowanie „grzech pierworodny”.
Słyszymy: „grzech pierworodny” i definicję jesteśmy w stanie
podać, bo jest w katechizmie, a może na religii się jej uczyliśmy,
ale jak to przełożyć na język konkretów?

P
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Jaka była sytuacja człowieka po grzechu? Co tak naprawdę się
zmieniło, gdyby wziąć tę sytuacje harmonii, wspólnoty z Bogiem
i między ludźmi? Jak było, widzimy w pełnej symboliki i metafor scenie opisanej w Biblii na samym początku i sytuacji „po grzechu”, kiedy coś zostało zniszczone. Ale co? I w jaki sposób my możemy tego doświadczać?
Jeżeli chodzi o grzechy konkretne, łatwiej nam je nazwać. Jeżeli popełnimy zło, to umiemy je nazwać, czy też powinniśmy
umieć? To jest konkret: uczynek, myśl, wola. Ale grzech pierworodny? Sytuacja człowieka po grzechu?
Aby dotknąć tej kwestii, mówiąc o Eucharystii, trzeba zobaczyć, że konsekwencją grzechu przede wszystkim są dwie podstawowe rzeczy: pierwsza – brak więzi człowieka z Bogiem i utrata
poczucia bezpieczeństwa. Kiedy wsłuchujemy się w słowo opisujące nam stan człowieka przed grzechem, widzimy wewnętrzny
pokój ludzi i radość jaką czerpią z faktu przebywania z Bogiem.
Do głowy im nie przyjdzie, że mogą się czegoś bać i do głowy im
nie przyjdzie, że ten, którego czują, może ich wyprowadzać na manowce. Człowiek jest bezpieczny i nie musi szukać żadnego zabezpieczenia, ponieważ ma to zabezpieczenie w Bogu.
A druga sprawa, to prawda o tym, że kiedy patrzymy na tych
– umownie mówiąc – pierwszych ludzi, widzimy komunię między nimi – więź miłości, której nic nie niszczy. Ona jest w jakiś
sposób stała i trwała, bo człowiek, który czuje się bezpiecznie, ponieważ jest w komunii z Bogiem, może być zarazem bezpieczny
i otwarty w komunii z ludźmi.
Wydaje się, że grzech pierworodny właśnie to zniszczył. Brak
więzi z Bogiem rodzi konieczność szukania innych źródeł zabezpieczenia swojego życia. Kiedy człowiek się boi, szuka zabezpieczenia w różny sposób. Będzie szukał oparcia w innych ludziach,
w ich miłości, ich ofiarności. Będzie szukał zabezpieczenia, tworząc jakieś swoje konstrukcje myślowe, dzięki którym będzie czuł
się pewnie.
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Każdy z nas dzisiaj tu obecnych czegoś się boi. Nie okłamujmy się, że jest inaczej. Jest w nas lęk – czasami przed czymś, co
bardzo konkretnie przychodzi, jakaś sytuacja w naszym życiu,
a czasami jest to dalsza perspektywa: boimy się śmierci, boimy się
cierpienia, choroby.
W relacji do drugiego człowieka szczególnie doświadczamy
tego lęku, bojąc się dawać z siebie więcej niż to sobie wykalkulujemy. Boimy się posunąć w miłości wobec drugiego, to nawet dotyczy osób najbliższych, o krok za daleko. Tak, jak byśmy się bali ustąpić terenu, jakąś granicę przesunąć. Natychmiast głos wewnętrzny mówi: nie możesz tego robić, nie możesz pozwolić, by
tak cię traktowano, nie możesz dopuścić, by ktoś od ciebie tego
żądał, nie możesz być posłuszny temu, co się dzieje. Głos wewnętrzny mówi: „musisz dbać o siebie, zatroszczyć się o siebie, nie
możesz w ten sposób żyć, nie możesz umierać”. Ostatecznie to jest
lęk przed śmiercią, lęk przed umieraniem. Tak naprawdę to jest
przyczyną wrogości między ludźmi we wszystkich konfiguracjach
ludzkiego życia, we wszystkich społecznościach. Obrona siebie
przed drugim, który zawsze będzie inny, zawsze będzie obcy.
Tej sytuacji nie doświadczali pierwsi ludzie przed grzechem,
nie doświadczali obcości, akceptowali siebie takimi, jakimi są,
a źródłem ich bezpieczeństwa, wewnętrznego pokoju, był sam
Bóg. I to prysło jak bańka mydlana.
Tego doświadczenia w pełni my nie mamy. W jakiejś cząstce
możemy już je mieć, ale na pewno nie jest to doświadczenie, które wypracowujemy sobie własnymi siłami. Nie jest to owoc naszych
projekcji, naszych planów, naszej pracy. Zresztą, jak otworzymy
Księgę Rodzaju, widzimy konsekwencje grzechu – gdy na świat
wchodzi grzech, natychmiast pojawia się zbrodnia, brat zabija brata, bo jest zazdrość, bo patrzy na drugiego, jak na obcego, jako na
tego, który jest współzawodnikiem i coś chce mi zabrać.
Potem pojawiają się potomkowie Kaina, a wśród nich bardzo
paskudna postać, której na imię Lamek, który mówi, że gotów jest
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zabić dziecko, jeżeli zrobi mu siniec, że będzie się mścił po tysiąckroć. Opis tej postaci jest w Księdze Rodzaju.
Dysproporcja zemsty za zło, którego się doświadczyło, jest wyrazem degradacji człowieczeństwa, jest wyraźnym obrazem, że
grzech jak trąd, jak nowotwór zawładnął tą tkanką ludzkiej egzystencji, gdzie liczy się tylko to, by bronić siebie, a tego drugiego, który jest „inny” i „obcy”, zawsze zwalczać w obronie realizacji swojego planu.
Taki jest człowiek po grzechu i właśnie w takie środowisko,
w taką rzeczywistość wkracza Bóg ze swoją miłością, wychodząc
naprzeciw człowiekowi.
Można powiedzieć, w pewnym sensie upraszczając, albo dotykając sedna, że Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, dając mu
lekarstwo na lęk przed umieraniem.
Kiedy mówię o lęku przed umieraniem, nie myślę tylko o kwestii lęku przed fizyczną śmiercią, przed zejściem z tego świata, myślę o umieraniu w takim szerszym kontekście; o umieraniu, które jest znakiem ofiary miłości wobec kogoś, kogo kocham, komu
oddaję swoje życie, niezależnie od tego, czy on mnie kocha, czy
nie. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy być kochani, ale wiemy, że
realia życia są często inne.
Ten lęk przed śmiercią, wobec którego jesteśmy zupełnie bezradni, sprawia, że za wszelką cenę szukamy zabezpieczenia w życiu. Jednym z takich fundamentalnych zabezpieczeń, które człowiek sobie gromadzi, licząc na szczęście i bezpieczeństwo, jest np.
pieniądz. Zabezpieczeniem są również relacje między ludźmi –
to, że ja muszę być kimś, by ze mną się liczono, nie mogę „być nikim”, nie mogę być człowiekiem, który pokaże słabość.
Przybieramy różne maski dlatego, że udajemy kogoś innego
niż jesteśmy naprawdę. Boimy się prawdy o sobie, boimy się własnej bezradności w konkretnych sytuacjach, które przychodzą.
Myślimy, że jeśli ktoś dostrzeże naszą słabość, to nas zniszczy, wykorzysta. Tu znów nasz głos wewnętrzny mówi: „nie możesz na
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to pozwolić, musisz pokazać, że jesteś kimś zupełnie innym. Wtedy będą się z tobą liczyli, inaczej przegrywasz”.
To właśnie w taką sytuację wchodzi Bóg ze swoim działaniem.
Wczoraj mówiliśmy o Eucharystii i cytowaliśmy słowa Jezusa, który mówi o Nowym i Wiecznym Przymierzu. Słowo „Przymierze”
jest słowem kluczem do zrozumienia Eucharystii i w ogóle do zrozumienia działania Boga wobec człowieka. Przymierze, czyli obustronne zobowiązanie.
Wszystkie przymierza, z wyjątkiem Nowego Wiecznego Przymierza, są sytuacją, kiedy obie strony do czegoś się zobowiązują. Tak jest z Mojżeszem, kiedy lud wybrany mówi: „Tak, chcemy,
Panie, wypełniać Twoje prawo, wypełnimy wszystko, co mówisz”.
Lud się do czegoś zobowiązuje i Bóg się zobowiązuje do wierności, do wypełnienia obietnicy itd.
Rzeczywistość jest taka, że Bóg jest wierny, a człowiek odchodzi, Bóg daje człowiekowi przykazania, a człowiek je łamie, bo nie
jest w stanie o własnych siłach ich wypełniać. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć: „tak, wypełnię wszystko, co Bóg mi daje”? Nikt
nie jest w stanie tego powiedzieć.
Można powiedzieć, że w historii Zbawienia Bożego przykazania są po prostu dowodem na to, że my o własnych siłach nie
jesteśmy w stanie pójść drogą Boga. Jesteśmy grzeszni i potrzebujemy jakieś potężnej interwencji, która może nasze życie odmienić. Są takie genialne słowa u proroków: Jeremiasza i Ezechiela, kiedy Bóg mówi, na czym polega Zbawcze Działanie, które prowadzi do Paschy.
Nowe Przymierze da człowiekowi nowe serce, a zabierze serce kamienne, to znaczy takie, które nie umie kochać. W to nowe
serce „z ciała”, we wnętrze człowieka, Bóg wpisze swoje Prawo. Boże Prawo już nie będzie wypisane na kamiennych tablicach, co
sprawiało, że przychodziło jakby z zewnątrz i zawsze nakazywało, co mamy robić. Powoduje to, że czujemy się ograniczani albo
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pod presją Boga. Ale Prawo będzie odtąd w sercu człowieka, który z miłości będzie pragnął iść drogą Boga.
Tę rzeczywistość Pismo Święte nazywa Nowym i Wiecznym
Przymierzem – nie w sensie chronologicznym, że zawsze będzie
trwało – tylko w tym sensie, że jest nieodwołalne. Sam Bóg jest
gwarantem tego Przymierza, które jest jednostronne. Bóg czyni
siebie gwarantem, niezależnie od sytuacji i kondycji człowieka.
Mówię o tym dlatego, byśmy dobrze zrozumieli słowa, które
podczas Wieczerzy Paschalnej wypowiada Jezus, mówiąc, że to
jest Krew Nowego i Wiecznego Przymierza.
Pan Jezus nawiązuje do tych fragmentów Biblii, kiedy Bóg mówi o tej metamorfozie, o potężnym wydarzeniu, porównywalnym
do atomowego wybuchu – w sensie mistycznym – które tak przemieni serce człowieka, że Prawo Boże będzie wewnątrz nas, że będziemy chcieli żyć w zgodzie z Bogiem z miłości do Niego, a nie
z jakiegokolwiek innego powodu.
Właśnie w taką rzeczywistość wchodzi Jezus, biorąc na siebie
cały ciężar ludzkich grzechów i sprawując Paschę, która okazała
się być Paschą naszego Zbawienia.
W tym kontekście powiem o znaczeniu tego, co Bóg nam daje w Eucharystii i co możemy widzieć, kiedy patrzymy na Jezusa
sprawującego Paschalną Wieczerzę.
Czy dostrzegamy, że to wydarzenie, którym jest Pascha Jezusa Chrystusa, staje się dla nas narzędziem i lekarstwem? Lekarstwem na chorobę grzechu, na lęk, którym szatan zawsze będzie
w jakiś sposób nami manipulował.
Jest taki tekst w drugim rozdziale Listu do Hebrajczyków, gdzie
mowa o tym, że Chrystus przyszedł zniszczyć demona, który trzymał ludzi w niewoli przez bojaźń śmierci, przez lęk przed śmiercią.
Lęk to oręż diabła, to broń szatana. Człowiek zniewolony lękiem jest w ręku diabła, który może z nami robić wszystko, co
chce. Zawsze, kiedy pojawia się lęk przed czymś lub przed kimś,
szatan natychmiast rozwija to w odpowiednią formułę tak, że trze-
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ba się bronić, trzeba patrzeć na siebie, trzeba szukać swego, bo inni nas będą niszczyć. Rozwija się spiskowa wizja dziejów, której
autorem jest szatan – niezależnie gdzie ta spiskowa wizja się pojawia: w politycy czy w myśleniu o ludziach – gdzieś u początku
zawsze jest demon.
Wydaje się, że Jezus przełamuje ten łańcuch, że wchodzi w te
sytuacje, w której każdy szuka siebie, kiedy ludzie nie są zdolni do
miłości, kiedy szukają za wszelką cenę tego, co będzie dla nich samych dobre.
Ten paradoks z Ewangelii: Jezus mówi o tym, że będzie cierpiał, że pójdzie na krzyż, że będzie zabity, mówi o tym, że Jego
Królestwo jest kompletnie różne od ludzkich wyobrażeń.
A w tym samym momencie uczniowie kłócą się o to, który z nich
jest najważniejszy. Albo: On im mówi o Królestwie, które inauguruje, ale jednocześnie przecież mówi, że będzie wydany w ręce ludzi, że będzie zabity. A uczniowie kłócą się, kto będzie miał
ważniejsze miejsce w Królestwie Jezusa, a matka synów Zebedeusza, Jana i Jakuba, przychodzi i prosi o to, by jej synowie mieli
ciepłe posadki w Królestwie Jezusa.
Gdyby Pan Jezus patrzył na to wyłącznie z perspektywy nauczyciela, który ocenia owoce swojej pracy, to mógłby być kompletnie załamany, ponieważ nie pojęli nic z tego, co On mówił. Nic
z tego stylu życia, który chciał im przekazać, do nich nie docierało. I do nas też zresztą nie dociera.
Kiedy czytamy to, co jest samym sednem chrześcijaństwa, czyli Kazanie na Górze, (5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza), mówimy: – Nie, przecież to absurd, to jest jakaś głupota, przecież tak
człowiek nie może żyć. To ludzie przegrani, bankruci mogę sobie pozwolić na taki styl życia, my nie! Przecież trzeba wziąć się
w garść i troszczyć o siebie!
Kiedy czytamy o miłości do nieprzyjaciół, kiedy czytamy
o tym, że mamy się modlić za wrogów, kiedy czytamy, że jeśli ktoś
chce wziąć od ciebie ubranie, to jeszcze mu płaszcz daj – mówi-
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my, że to jest absurd. Niektórzy nie chcą powiedzieć „absurd”, bo
im nie wypada, więc mówią, że to jest takie piękne, idealne, ale
przecież ksiądz wie: ewangelia – ewangelią, a życie – życiem.
Dziesiątki razy słyszałem w życiu tego typu stwierdzenia: religia – religią, chrześcijaństwo – chrześcijaństwem, w niedziele do
kościoła trzeba pójść i dziecko zmusić, a życie – życiem. Trzeba
żyć. Katecheza i Eucharystia w kościele to jest jedna rzecz, a katecheza, którą poprzez takie rozumowanie dają rodzice, prowadzi dzieci do bezsensu kompletnego, to jest druga rzecz. Jesteśmy
tym przesiąknięci.
W Eucharystii Bóg daje nam lekarstwo, daje nam narzędzie,
dzięki któremu możemy poczuć się wyzwoleni i poczuć Paschę.
Pascha to jest przejście, to przeskok ze śmierci do życia. Pascha
to też ominięcie tego, co jest grząskie, co jest śmiercią, bo Bóg chce
nam pozwolić doświadczyć tego zwycięstwa, które nam Jezus
przynosi.
Jezus najpierw przeżywa doświadczenie Paschy, czyli przejście
ze śmierci do życia, na sobie samym. Czyni to, żeby tych, którzy
są z Nim, wprowadzić w tę Noc Paschy później. Owoce Paschy Pan
Jezus zostawił nam w sakramentach, ale w Eucharystii szczególnie. Możemy odkrywać, iż z pewnymi znakami w Kościele związana jest szczególna moc.
Dla zrozumienia liturgii chrześcijańskiej, liturgii sakramentów i Eucharystii ważne jest w jaki sposób, z jaką wiarą celebrujemy te znaki. Tu nic nie dzieje się automatycznie. Można chodzić
przez całe życie do kościoła i żyć jak poganin, to jest możliwe.
Czy doświadczymy Mocy Chrystusa Zmartwychwstałego, która jest obecna w dynamice działania sakramentalnych znaków, to
tak naprawdę zależy od naszej wiary.
Tu nie stanie się nic bez nas. Owszem, Bóg zbawił nas bez nas.
Nie jest Miłością, na którą musimy sobie zasłużyć, ale Owoce tego Zbawienia nie staną się bez nas, bez naszej wiary, bez nasze-
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go zaangażowania, które sprawia, że otwieramy się na to, co Bóg
nam przynosi.
W tym kontekście chciałbym dzisiaj omówić jeden ze znaków,
który pojawia się w Wieczerzy Paschalnej. Jest tak powszedni, że
wydaje się mało ważny, a jest absolutnie fundamentalny. Tym znakiem jest znak chleba. Pojawia się jako przaśny, niekwaszony –
o tym mówiliśmy już wczoraj – i tak jak w Wieczerzy Paschalnej,
właśnie w takiej formie wchodzi do liturgii Kościoła. Abstrahuję od kwestii Kościołów Wschodnich, które mają chleb niekwaszony od pewnego czasu, natomiast jeśli chodzi o pierwsze wspólnoty chrześcijańskie to chleb przaśny, czyli maca żydowska, jest
normalnym chlebem używanym do liturgii. Jest to nawiązanie do
tradycji paschalnej.
Dzisiaj wcale nie jest to takie oczywiste dla wszystkich. Pamiętam, że na religii wiele osób pytało: „A dlaczego we Mszy św. to
taki opłatek jest, a nie na przykład kajzerka – i to, i to chleb przecież”. No właśnie, to nie jest bez znaczenia.
Pamiętamy z wczorajszej konferencji, że takim kluczowym gestem związanym z chlebem była prezentacja, ukazanie go w czasie wieczerzy przez ojca rodziny, czy przewodniczącego wieczerzy, ze słowami: „Oto chleb udręczenia, który nasi ojcowie jedli
w ziemi egipskiej. Kto jest głodny, niechaj przyjdzie i spożywa. Kto
jest w potrzebie, niechaj przyjdzie i świętuje z nami Paschę. W tym
roku tutaj, a w przyszłym w ziemi Izraela. W tym roku tutaj jako niewolnicy, a w przyszłym w domu Izraela jako wolni”.
Chleb udręczenia, upokorzenia, co było, jak pamiętamy, mocno podkreślane gorzkimi ziołami, słoną wodą – symbolem łez
w niewoli. Ten przaśny chleb jest jednocześnie znakiem szybkiego wyjścia z niewoli, jest znakiem zerwania z tym wszystkim, co
stanowiło tę niewolę.
A więc ten chleb sam w sobie – oprócz tego, że jest pokarmem
i można go zjeść – jest głęboko symboliczny. Tylko on zawiera jakieś przesłanie i to zaproszenie, by ten chleb jeść. Jest zaprosze-
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niem do każdego człowieka, który jest głodny. Padają ważne słowa: „Jeśli jesteś głodny, przyjdź i spożywaj tę Paschę z nami”.
To jest dotknięcie bardzo istotnej, takiej egzystencjalnej, kwestii w naszym życiu. Uświadomienie sobie, że wejść w moc Boga
i doświadczyć tej mocy może tylko człowiek potrzebujący. Jeśli ja
jestem syty, jeśli jestem przekonany o swojej samowystarczalności, a nie chodzi tylko o głód fizyczny, ale również o głód duchowy, to tak naprawdę właściwie bez sensu jest dla mnie uczestniczenie w Eucharystii. Jeśli nie jestem głody, jeśli nie jestem spragniony, jeśli nie kieruje mną pragnienie, kiedy przychodzę do
Jezusa, to tak naprawdę wszystko traci sens i nie będzie owocne.
W formie dygresji powiem, że na początku Liturgii w każdej
Mszy św. jest moment, który nazywamy aktem pokuty. Na początku Mszy św. nie chodzi przede wszystkim o przeproszenie Pana
Boga, co sugerują czasami polskie tłumaczenia mszalne. Mówię
polskie, bo w języku łacińskim jest zupełnie inna formuła, która
wiele mówi: „Bracia, uznajmy grzechy nasze, abyśmy byli zdolni....” czyli zaadaptowani, zdolni do przeżywania do celebrowania świętych misteriów. Nie ma mowy o przeproszeniu Boga za
grzechy, nie ma mowy o godnym uczestniczeniu, tylko jest mowa o tym, by uznać się za biedaka, który przychodzi z pustymi rękami po to, by otrzymać dar świętych Misteriów Tajemnicy Paschy Jezusa.
Oczywiście są rożne formy wprowadzenia, nie ma co z nimi
dyskutować, ale chodzi o postawę serca. Jeśli jestem głodny, przychodzę, by świętować Paschę. Jak nie jestem, to nie będzie to dla
mnie atrakcją. Jeśli przychodzę przed Bogiem się pochwalić, to nie
zrozumiem, co On mi daje. Gdy chcę, aby On mnie pochwalił, to
nie zrozumiem, co się stało przez Krzyż Jezusa.
Jeśli nie przychodzę jako biedny i głodny, to nie odejdę jako
umocniony i nasycony. Dlatego w akcie pokuty ważna jest cisza.
Cisza w tym momencie jest postawą człowieka, który się nie tłumaczy, nie szuka usprawiedliwienia.
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Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często nasza relacja z Bogiem
jest przepełniona szukaniem usprawiedliwienia: żyjemy tak, jesteśmy tacy, to zrobiliśmy to, ponieważ.... Wciąż szukamy obrony. A tutaj słyszymy: „Stań w pokorze albo swojej biedzie przed
Bogiem, nie szukaj usprawiedliwienia, bądź biedny przed Bogiem,
przyznaj, że masz puste ręce, przed Bogiem nie musisz udawać kogokolwiek innego niż jesteś”.
Aby być zaadaptowanym, czyli mieć należytą postawę serca,
by móc sprawować Święte Tajemnice, staję w ciszy. W tym momencie ksiądz nie powinien tej ciszy przerywać zbyt szybko, ona
musi wybrzmieć, by człowiek mógł powiedzieć: „Panie, nie bronię się, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, gotów jestem
przyjąć Twój wyrok, gotów jestem przyjąć karę, która mi się słusznie należy za moje grzechy”. A Bóg jest taki, że zamiast kary jego wyrokiem jest Miłosierdzie. To jest najwspanialsze, co w tym
momencie wprowadza nas do Eucharystii.
Podczas Wieczerzy Paschalnej Pan Jezus bierze w swoje ręce
ów przaśny chleb. Proszę wyobrazić sobie tę scenę: uczniów leżących przy stole (takiej niskiej ławie), pośród nich Jezusa. Jan
trzyma głowę lekko opartą o pierś Jezusa. W pewnym momencie Jezus bierze ten chleb, a wszystkim wydaje się, że wiedzą, co
powie. Znają doskonale ten ryt, który Żyd zna na pamięć, podobnie jak my znamy ryty różnych katolickich praktyk religijnych.
Wiedzą, że Jezus powie słowa, które słyszeli co roku od dziecka – „To jest chleb udręczenia, który ojcowie nasi jedli w ziemi
egipskiej”. Tymczasem Jezus bierze do ręki ten chleb, podnosi go
nieco nad stołem i wypowiada słowa, które dla uczniów są kompletnym zaskoczeniem, słowa, które są wytrąceniem ich z tego
świątecznego błogostanu. Jednak mieli świadomość, że coś się
dzieje. Czuli wewnątrz napięcie związane z Jezusem i z tym, co On
mówił, chociaż tego nie rozumieli.
Ale gdy zamiast słów: „Oto chleb udręczenia….” widzą, że łamie ten chleb, rozdaje go im i mówi: „Bierzcie i jedzcie, to jest mo-
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je Ciało za was wydane”, to wytrąca ich ze świętowania i nagle pojawiają się myśli: co to znaczy ciało do spożywania? Przecież to
straszne, to w ogóle trąci kanibalizmem. Proszę jeszcze dodatkowo wyobrazić sobie Żyda, który ma spożywać ciało. Jezus mówi
„Moje Ciało” i naprawdę jest tam słowo „ciało”, a dokładnie „mięso”. To jest to samo słowo, którego używał Jezus, gorsząc pobożnych słuchaczy, kiedy w Kafarnaum w synagodze mówił o chlebie żywym, który daje życie światu i którym jest Jego ciało. Wtedy mówi dokładnie tymi samymi słowami i tutaj mówi również
o tym ciele, które oni mają jeść. Oni nie rozumieją, biorą potem
ten kawałek macy, gryzą i czują smak chleba, taki, który doskonale znali z Paschy ze świąt. Ale słyszą słowa Jezusa: „To jest moje Ciało za was wydane”.
To było coś nieprawdopodobnego – coś, co otworzyło przed
nimi perspektywę, która była kompletną tajemnicą, ale czuli, że
w tym geście Jezusa, który nie do końca rozumieli, wypełnia się
coś bardzo istotnego, że wypełnia się tutaj sens Paschy, że to jest
Pascha Jezusa, że oni będą uczestnikami tej Paschy, że jeżeli On
im w tym momencie łamie chleb i daje, mówiąc: „To jest moje Ciało”, a oni to jedzą, to znaczy, że ma ich w jakimś sensie spotkać
to, co Jego.
Jest to jakaś komunia z Jezusem, która bynajmniej nie zapowiada tryumfalnego pochodu przez ziemię, nie zapowiada panowania królestwa strojnego w złoto i brylanty, ale zapowiada jakiś
dramat, bo dać komuś ciało, to jest synonim śmierci. Wylać krew,
to jest synonim śmierci. Więc są wprowadzani przez Jezusa w tajemnicę Jego śmierci.
W pewnym momencie Pan Jezus komunikuje im to niosącym
ogromną treść sformułowaniem, które dla nas może nie być odkrywcze, bo słyszymy je w każdej Mszy świętej. Jezus mówi: „To
czyńcie na moją pamiątkę”. Właściwie, co mają czynić na Jego pamiątkę?
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Jeżeli wieźmiemy pod uwagę sens tego łamania chleba, to zaczynamy rozumieć, o czym mówi Jezus. Podczas Wieczerzy Paschalnej gest łamania chleba był gestem łamania niewoli. Całe świętowanie Paschy, to było świętowanie Mocy Boga, który wyprowadza swój lud z niewoli, Mocy, która się uobecnia tu i teraz. Nie jest
tylko wspomnieniem historii. Łamanie chleba było znakiem: Bóg
łamie naszą niewolę, Bóg wyprowadza nas z niewoli.
Kiedy Jezus bierze do ręki chleb i mówi „To jest moje Ciało”,
to tak, jakby chciał zakomunikować uczniom, że to o Niego chodzi – utożsamia się z tym chlebem, On staje się chlebem udręczenia. On będzie udręczony, On będzie połamany, Jego życie zostanie złamane i rozdane innym po to, by oni mogli doświadczyć Mocy Jego Życia, by mogli doświadczyć tego Wydarzenia, które jest
Wydarzeniem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
Łamanie chleba w Liturgii, którą przeżywamy, gdy jesteśmy
na Mszy świętej, to jest rzecz niesłychanie istotna. Przepisy liturgiczne mówią, że chleb używany do Mszy św. powinien być na tyle duży, aby go móc połamać i rozdać, by ten gest łamania był widoczny. Często tego nie widzimy, ponieważ w tym momencie np.
wylewnie przekazujemy sobie znak pokoju, a bywa, że ksiądz już
się trochę pośpieszył i już Hostię przełamał.
Jakoś ginie ten gest, a przecież to od niego wzięła się nazwa
Mszy świętej, której pierwsza nazwa brzmi „Łamanie Chleba”.
Eucharystia – Łamanie Chleba, ewangeliczna nazwa obecna
w Dziejach Apostolskich. Łamanie Chleba nie było tylko kwestią
rozdania dużego chleba innym, taka praktyczna funkcja: trzeba
połamać, żeby zjeść.
Łamanie było profetyczne. Ono było objawianiem Mocy Boga, który w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym łamie naszą niewolę, niewolę grzechu, niewolę śmierci, niewolę lęku, niewolę czynienia świata według swojej wizji, niewolę nawracania innych na
swoją modłę, niewolę muru wrogości, który jest między nami.
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Pamiętamy słowa Pawła, który mówił, że Chrystus przyszedł
zniszczyć mur wrogości, który między sobą wybudowaliśmy, by
ludzi uczynić jednością. To właśnie się dzieje w Eucharystii. Chrystus w swoim Ciele, tym Ciele udręczonym, któremu odebrano
życie, w połamanym niejako, niszczy nasz grzech, nasze męki
i uzdalnia nas do tego, byśmy żyli w jedności.
Jest ważne, abyśmy odkryli, że Eucharystia ma wymiar dynamiczny. Bardzo często Mszę świętą traktujemy, nie ze złą wolą –
broń Boże, ale tak zostaliśmy wychowani – jako taką świętą rzeczywistość, w której coś się dzieje niezwykłego, tajemniczego.
A kiedy wypowie się pewne słowa tajemnicze, to chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Pamiętam rozmowy z ludźmi,
którzy mieli w głowie wizję Liturgii, która potrzebna jest po to,
żeby – w cudzysłowie mówiąc – zrobić Komunię Świętą, którą
można schować w tabernakulum, rozdawać i spożywać pobożnie.
To jest nieporozumienie.
Liturgia ma w sobie głęboką, wewnętrzną dynamikę. Jednym
z elementów tej dynamiki z całą pewnością jest Eucharystia i jej
przyjmowanie, ale cała Liturgia Paschalna jest po to, by nas, w niej
uczestniczących, przemieniać tak, byśmy stali się na wzór Chrystusa, którego przyjmujemy.
W jednej z modlitw jest nawet taki tekst, niektórych dość bulwersujący, który mówi, żebyśmy to my stali się Chrystusem, którego przyjmujemy. Zaniepokojeni pytają: „Jak możemy stać się
Chrystusem, którego przyjmujemy?”. Właśnie tak, bo my jesteśmy Chrystusem. Jeżeli Kościół jest Ciałem Jezusa Chrystusa, którego On jest głową, a św. Paweł mówi, że my jesteśmy Jego Ciałem, to znaczy, że jesteśmy Chrystusem. Kościół jest Chrystusem.
Szaweł z Tarsu, kiedy prześladował chrześcijan, nie usłyszał od Jezusa: „Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz moich uczniów?”,
Szaweł usłyszał: „Szawle, dlaczego MNIE prześladujesz?”. Szaweł
zabijał chrześcijan, ale to Chrystus był prześladowany, bo chrześcijanie są Chrystusem, są znakiem miłości Boga.
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Kościół ma być tą rzeczywistością Ciała Jezusa, na które patrząc, poganie dostrzegą miłość, jakiej nie znają, do której nie są
zdolni. Miłość, która łamie grzech, która godzi się umierać, która jest w wymiarze Krzyża i przez Krzyż prowadzi do Nieba. Nie
ma drogi do Nieba, jeśli nie zrozumiemy, czym jest Krzyż.
Jeżeli nie wejdę w tę logikę łamania paschalnego chleba, jeżeli nie zgodzę się, by Bóg mnie wprowadził w tę logikę życia, to nigdy nie doświadczę tego, co On mi obiecuje, nie spełnią się we
mnie jego obietnice, moje życie nie zaowocuje tym, co Bóg chce
mi dać. Przez moją niewiarę, przez to, że serce moje będzie dalej stare i nie będzie zdolne do miłości, nie pozwolę, by Bóg we
mnie działał.
Jak ks. Kazimierz wczoraj powiedział, rekolekcje muszą boleć. To pewnie też jest prawda i słowo Boże czasem boli. Nigdzie
w Piśmie świętym nie jest powiedziane, że Słowo Boże ma nas głaskać po głowie, przeciwnie – ma być jak miecz obosieczny, który przenika, który osądza. Stajemy przed Bogiem, mając świadomość, że jeżeli potraktujemy Jego Słowo na serio, a nie tradycyjnie pobożnie, czyli tak jak my chcemy, to ono będzie burzyć nasze
koncepcje i będzie nas przenikać dogłębnie.
To się dzieje w Eucharystii. Sakramentalny wymiar łamania
chleba bardzo wyraźnie o tym mówi. Możemy doświadczyć łamania tej naszej niewoli, możemy doświadczyć mocy życia dla drugiego, wydawania siebie dla drugiego, tak jak Jezus wydał siebie
dla nas.
Stanie się tak, jeżeli świadomie, dobrowolnie, ze zgodą na wolę Boga będziemy uczestniczyć w Eucharystii. Także wtedy, jeżeli dostrzeżemy ten gest łamania chleba, ale przede wszystkim jeśli na początku uświadomimy sobie swoją niewolę.
Dlatego podstawowym pytaniem, kiedy idę na Eucharystię, to
pytanie: czy mam świadomość, co jest dzisiaj moją niedolą, co jest
tym moim Egiptem, z którego Bóg ma mnie w Passze wyprowadzić, co jest tym moim faraonem, który mnie gnębi i upokarza,
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czy ja to potrafię w ogóle nazwać te sytuacje, grzechy, wizje świata czy ludzi. Jeżeli sobie tego nie uświadomię, jeżeli nie zgodzę się,
by Bóg dokonywał we mnie Swojego Dzieła, to nie doświadczę tego z całą pewnością. Tu się nic nie dzieje mechanicznie.
Proszę zwrócić uwagę na moment przyjęcia Komunii świętej.
Właściwie przeżyty otwiera przed nami tę dynamikę, Moc działania Boga w Eucharystii. Eucharystia jest nie tylko po to, by Pan
Jezus był obecny w Chlebie i potem przechowywany w Tabernakulum, nie jest po to, przede wszystkim, by ją adorować albo nosić w procesji. Adoracja czy procesja Eucharystyczna jest konsekwencją właściwie przeżywanej liturgii. Nie może być zamiast niej.
W wiekach średnich Adoracja Eucharystyczna, owoc duchowości średniowiecza, paradoksalnie zrodziła się wtedy, kiedy okazało się, że ludzie coraz mniej korzystali z Eucharystii.
Można powiedzieć, że Pan Bóg, który – jak się okazuje – potrafi pisać prosto na krzywych liniach, tak poprowadził tę historię, na tych krzywych liniach ludzkiego życia i grzechu, kiedy ludzie czuli się tak strasznie niegodni, że już nawet nie chcieli się
z Bogiem pojednać i przyjmować Komunii świętej. Na początku
przestali Ją przyjmować na rękę, bo pomyśleli sobie, że to jest niegodne, jakby zapomnieli, że ciała ich są świątynią Ducha Świętego. Potem przestali przyjmować w ogóle, bo też było to niegodne. A potem zaczęli intensywnie patrzeć na Hostię, czyniąc z tego – w pewnym sensie – substytut Komunii świętej.
Do dzisiaj wiele ludzi mówi o duchowej Komunii, którą przyjmują, patrząc na Eucharystię. Stąd pojawił się dzwonek na podniesienie – to jest owoc dawnej liturgii – jest Przeistoczenie, uwaga, wszyscy to słyszcie, którzy jesteście wokół. Zwróćcie na to uwagę. W tym kościele właśnie dokonuje się ta Tajemnica.
Był taki czas, że ludzie – by popatrzeć na Hostię – przychodzili tylko w tym momencie do kościoła. Nie interesowała ich liturgia, ani to, co się dzieje, tylko to, że ksiądz podnosi chleb, który staje się Ciałem Pana. Jest taki ciekawy dokument z czasów śre-
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dniowiecza, kiedy jakiś biskup, chcąc ukarać parafian, którzy byli krnąbrni i coś tam przeskrobali, nakazał żeby Mszę świętą odprawiać, zasłoniwszy okna w kościele i zamknąwszy drzwi. To była bardzo dotkliwa kara dla ludzi. Czasami podniesienie trwało
długo, nawet 10 minut, wtedy wszyscy przybiegali i patrzyli przez
okno z nosami przyklejonymi do szyby. Potem wracali do roboty. A kiedy były okna zasłonięte, drzwi zamknięte, nie mogli popatrzeć i przeżywali to jako straszną karę.
Dzisiaj chodzi o coś zupełnie innego. Właściwe przeżywanie
Adoracji, nawet kiedy to się dzieje w cudowny dzień Bożego Ciała, kiedy idziemy za Jezusem w Eucharystii, ma być przede wszystkim czymś, co dokonuje się w naszym wnętrzu, to znaczy wejściem w logikę życia, które jest łamaniem siebie dla innych, łamaniem niewoli, która w nas jest, niewoli naszego nihilizmu, naszego
oceniania, naszego widzenia świata i innych ludzi.
Ciekawą rzeczą jest starożytny zwyczaj przyjmowania Komunii świętej na dłoń. Dzisiaj w kościele Komunię świętą można
przyjmować różnie. Ten pluralizm powstał w zależności od duchowych potrzeb i świadomości człowieka wierzącego – możemy na klęcząco, możemy do ust, ale jest też ta forma najstarsza,
starożytna forma potwierdzona przez świadectwa pierwszych wieków, kiedy przyjmowano Chrystusa na tron uczyniony ze skrzyżowanych dłoni. To był taki Tron Krzyża, na który wstępuje Chrystus.
Są bardzo piękne katechezy Ojców Kościoła, przede wszystkim Cyryla Jerozolimskiego, znawcy teologii i symboliki, który
mówił coś takiego: „Zobacz, nie wyciągaj rąk, nie rozczapierzaj
palców, jak idziesz po Komunię świętą, tylko złącz dłonie, zrób
tron, na który zstąpi Król”. Jest ten moment przedziwnej Adoracji. Wszyscy, którzy przystępują do Komunii świętej, przyjmując
na dłoń, bardzo często robią to z wielką czcią. Mają ten moment,
kiedy na ich dłoniach, na chwilę, na tron ich życia zstępuje Król.
Jest obecny Chrystus, połamany Chrystus. Chleb, który był po-
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łamany, a który stał się Ciałem Pana. Jest to znak Adoracji, jakby przylgnięcia do naszej ludzkiej rzeczywistości. Znak przedziwnego zjednoczenia, przeniknięcia naszego życia życiem Jezusa
Chrystusa, Króla, Zwycięzcy grzechu i śmierci, który może nas
wyprowadzić z niewoli.
W tym kontekście, na koniec, pada jeszcze jedno słowo, na
które warto zwrócić uwagę, które nieraz pojawiało się w czasie
Wieczerzy Paschalnej, a które zawsze powraca w czasie Komunii.
To jest słowo „Amen”. Słowo bardzo ważne, które powinno być
wypowiedziane głośno, nie pod nosem.
„Amen” wyraża, że ja wierzę, że to jest Pan Jezus w kawałku
Chleba. Ale również „Amen” to zgoda na to, by moje życie było
zjednoczone z życiem Chrystusa Zmartwychwstałego, „Amen”
otwarcia na Moc Boga, który może mnie uwolnić z mojej niewoli i może doprowadzić do tego, by w moim życiu, w moim ciele
spełniło się to Przymierze, które On mi daje jako swoją Obietnicę Wierności, bo Bóg jest wierny i Jego obietnica spełni się w tych,
którzy ją przyjmują.
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Ks. Grzegorz Michalczyk

Podniosę Kielich Zbawienia
i wezwę Imienia Pana
Ufałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
jestem w wielkim ucisku,
będąc przerażonym, mówiłem:
każdy człowiek jest kłamcą.
Czym się Panu odwdzięczę za wszystko,
co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana,
moje śluby wypełnię przed Panem wobec całego jego ludu.
Cenna jest dla Pana śmierć jego wiernych.
O Panie jestem sługą Twoim,
Twym sługą i synem Twej służebnicy.
Ty zerwałeś moje więzy,
Tobie złoże ofiarę uwielbienia i wezwę imienia Pana.
Moje śluby wypełnię przed Panem wobec całego Jego ludu
w dziedzińcach domu Pana po środku Ciebie i Jeruzalem.
Alleluja!
czoraj, w kontekście Wieczerzy paschalnej, rozważaliśmy
słowa, które wypowiedział Pan Jezus: Bierzcie i jedzcie, to
jest Ciało moje za Was wydane. Nazywamy je słowami Konsekracji. Powtarzane są w każdej Mszy świętej. Mówiliśmy, że zostały
wypowiedziane w kontekście znaczenia gestu, którym było przedstawienie przaśnego chleba, jako chleba udręczenia i niewoli, chleba, który spożywali ojcowie ziemi egipskiej, chleba, który był
w czasie Wieczerzy paschalnej łamany nie tylko po to, by go podzielić i spożyć, ale także po to, żeby uświadomić sobie, że to Bóg
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może złamać każdą ludzką niewolę, jeśli tylko człowiek tę niewolę sobie uświadamia i chce ją poddać Bożemu działaniu.
Jezus rozdał uczniom swoje Ciało pod postacią chleba, mówiąc, że za nich będzie wydane, to znaczy – za nich złamane.
W tym Ciele Jezusa Chrystusa Bóg łamie naszą niewolę. Warto
mieć tę świadomość, kiedy się uczestniczy w Eucharystii.
W ostatnim dniu naszych rekolekcji chciałbym, byśmy pomyśleli chwilę nad drugim znakiem w naszym przepowiadaniu często niedocenianym. To znak kielicha.
W Eucharystii znak kielicha pełni funkcję niezwykle istotną,
nie tylko jako naczynie, w którym jest wino do toastów w czasie
Wieczerzy paschalnej. Dostrzeżenie jego głębokiej symboliki może tak naprawdę w wielu wymiarach zmienić nasze życie.
Mówiliśmy pierwszego dnia, że ten najważniejszy znak kielicha, z którym Jezus związał słowa Konsekracji, był wypijany po
wieczerzy – wiadomo, że tych paschalnych toastów w czasie Wieczerzy było kilka – i był związany z wypowiadaną przez ojca rodziny wielką dziękczynną Modlitwą Eucharystyczną wysławiającą wielkie Dzieła Boga.
Ten kielich był wielbieniem Boga. Fragment Psalmu przeczytany na początku jest pieśnią wprowadzającą w nastrój wychwalania wierności Boga. Bóg jest wierny. We Mszy świętej słyszymy,
że Jezus dzięki uczyniwszy, podał – czy też – złożył dziękczynienie i podał. Również kiedy czytamy w Ewangelii słowa mówiące
o momencie przemiany kielicha wina w Kielich Krwi Pana, że On
dzięki uczynił, to właśnie wyśpiewał modlitwę uwielbienia, w której się otwierała cała perspektywa zbawcza, w której Bóg permanentnie, jakby w poprzek niewierności ludzi, niewierności swego ludu, niewierności człowieka, objawia swoją wierność. To jest
wychwalanie wierności Boga, wierności, która została przypieczętowana Przymierzem.
Jest jeszcze drugi aspekt tej wierności. Wierność Boga została też zamanifestowana w pomście dokonanej na nieprzyjaciołach
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Boga. I to jest bardzo trudny kontekst, ponieważ kiedy słyszymy
o pomście, której Bóg dokonuje, jawi nam się taki obraz podsycany jeszcze przez złego ducha, bo szatanowi bardzo zależy, byśmy na Boga patrzyli, jak na takiego krwiożerczego Boga, Boga
zemsty, Boga okrutnego, Boga zabijającego. Ten obraz ma nam
przysłonić prawdę, kim Bóg tak naprawdę jest i Jego pełne miłości oblicze.
Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście w hallelu i także w Wieczerzy paschalnej jest mowa o pomście dokonanej na nieprzyjaciołach Boga Izraela. Ciekawe są i znamienne w tym kontekście
słowa Psalmu 79, które wprowadzają w hallel. Ten krótki fragment
brzmi mniej więcej tak: Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie
uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia, albowiem
pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Ta modlitwa jest bardzo
intensywna, to jest modlitwa ludzi celebrujących Paschę, którzy
modlą się, by Bóg wylał swój gniew, by Bóg dokonał pomsty, by
rozprawił się z tym, który jest nieprzyjacielem.
Oczywiście w tym kontekście kojarzą nam się jak najgorsze instynkty, które są w człowieku pragnącym pomsty. Mam jednak takie wrażenie, że zawsze, ile razy słyszymy w Piśmie świętym o nieprzyjaźni, to ostatecznie mowa jest o tym, który jest ojcem każdej nieprzyjaźni. Ci ludzie modlący się w ten sposób myśleli
również o nieprzyjaciołach Izraela, czyli o tych, którzy grożą narodowi wybranemu przez Boga, zagrażają wolności tego ludu, zagrażają możliwości sprawowania kultu i wychwalania Boga.
Ale ostatecznie głównym adresatem, kimś, o kim się mówi
w tej modlitwie, prosząc Boga o zemstę, jest ojciec wszelkiej nieprzyjaźni czyli demon. Za chwilę do tego wrócimy, bo kwestia
gniewu Boga i zemsty, choć dla nas bardzo trudna, jest w kontekście Kielicha Przymierza bardzo istotna i nie można jej obejść, mówiąc, że trudne, więc jej nie rozważamy.
Jednak najpierw zwróćmy uwagę na to, jaki nastrój wprowadza w biesiadnikach hallel i cały kontekst, kiedy pojawia się kie-
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lich – symbol przyjmowania mojego życia takim, jakie ono jest,
symbolem zgody na swój los. Ufałem nawet gdy mówiłem: jestem
w wielkim ucisku. Powiedziałem w swym przygnębieniu: każdy
człowiek kłamie. Czyli jest to wyrażenie ufności wobec Boga
w kontekście trudności i doświadczeń, jakie przychodzą ze strony ludzi. Ufam Bogu nawet wtedy, gdy przychodzą trudności, kiedy coś się wali, kiedy doświadczam nieprzyjaźni czy wrogości ze
strony drugiego człowieka.
Potem następuje w psalmie dziękczynienie, które jest połączone ze wzniesieniem kielicha, który jest kielichem doświadczenia
w trudnościach, ale też kielichem zwycięstwa, które daje Bóg: Cóż
oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Widzimy w tym momencie, że kielich rzeczywiście jest tu symbolem. Gest podniesienia kielicha to
znak, że człowiek godzi się na swój los, to znak wyznania wiary,
iż Bóg jest w moim życiu, w mojej historii i działa, nawet jeżeli
przychodzą momenty ucisku i utrapienia.
Krótko mówiąc: otrzymać kielich do picia to jest zgoda na swój
los, zgoda na wolę Boga. Proszę sobie przypomnieć słowa modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, ten dialog z Ojcem, w którym pojawia się element kielicha, w którym przychodzi i który jest związany z losem Jezusa, z Jego męką i śmiercią, Jezus mówi: Ojcze,
jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich – czyli mój los, zbliżającą się mękę i śmierć – ale nie moja, ale Twoja wola niech się
stanie.
Mowa jest o Kielichu Męki, która jest losem Jezusa. Proszę
zwrócić też uwagę na inny fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi o tym do swoich uczniów. Pyta tych dwóch, którzy chcieli siedzieć po prawej i lewej stronie w Jego Królestwie: Czy możecie pić
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony? Oni mówią bezmyślnie: Możemy. Jezus odpowiada:
Kielich mój pić będziecie. Bo „picie kielicha” jest także wejściem
w te fragmenty naszego życia, które są najtrudniejsze, które wią-
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żą się z umieraniem, z cierpieniem. Kielich nie jest czymś prostym,
łatwym i banalnym. Jest związany z doświadczeniem, które sięga śmierci. W Psalmie 116 czytamy: …drogocenną jest w oczach
Pana śmierć jego wiernych. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć
mnie nie wydał.
I to jest właśnie ta atmosfera Wieczerzy Paschalnej, w czasie
której Jezus wypowiedział swoje słowa nad kielichem: To jest Kielich Krwi mojej, Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was i za
wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
Warto zwrócić uwagę na te słowa, zwłaszcza na kontekst,
w którym pojawia się moment zemsty, kary czy gniewu Boga.
Zanim do tego wrócimy, chciałbym, byśmy przypomnieli sobie przynajmniej niektóre wydarzenia z dziejów Przymierza, które wiążą się z krwią. Bo krew jest jednym z nierozłącznych elementów zawierania Przymierza. Krew Przymierza to nie jest tylko
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krew w kontekście kielicha Jezusa, ale także wielu innych momentów w historii, kiedy przymierze było zawierane, np. podczas zawarcia przymierza pod Synajem kropiono krwią ołtarz i lud. Czytamy o tym w 24. rozdziale Księgi Wyjścia. Krew pojawia się wiele razy, kiedy Przymierze jest odnawiane. Pojawia się krew ofiary,
która jest znakiem Przymierza, znakiem wierności.
Cała ta historia Zbawienia w kolejnych etapach ukierunkowana jest na tę rzeczywistość, która się wypełni w Jezusie Chrystusie, która wiąże się z Prawem na nowo wpisanym przez Boga
w serce człowieka. Kiedy Prawo Boże przestanie być dla nas czymś
z zewnątrz, czymś, co nas krępuje, w jakiś sposób zniewala nakazem czy zakazem, ale staje się tym, co płynie z Miłości – to Nowe Przymierze, o którym mówi Jeremiasz, nowe serce, o którym
mówi Ezechiel, będzie w stanie kochać i pełnić Wolę Boga. Będzie sercem z ciała, używając tych symboli, które są w Biblii.
Otóż dokładnie w tym kontekście mówimy o Krwi Przymierza, krwi przelanej jako znak i jako wypełnienie Przymierza,
a w kontekście Jezusa, to Jego Krew jest przelana jako znak i jako wypełnienie Nowego i Wiecznego Przymierza, które jest związane z obietnicą, ale też z wyjściem, cierpieniem i śmiercią.
Sięgniemy teraz do jednego z najtrudniejszych tekstów biblijnych, który – jeśli nie będzie właściwie zrozumiany i interpretowany – może powodować wielką konsternację. To jest fragment
z 63. rozdziału Księgi Izajasza i chociaż ten tekst nie jest bezpośrednio związany ze znakiem wina w Eucharystii, to jest jednak
związany z symboliką wina i kielicha w kontekście gniewu Boga
wobec nieprzyjaciół. Fragment jest taką alegoryczną rozmową
między Bogiem, wybrańcem Boga a Prorokiem.
Punktem wyjścia jest pytanie Proroka, który woła: Któż to jest
ten, który przybywa z Edomu, bosy idzie w szatach szkarłatnych?
Po usłyszeniu krótkiej odpowiedzi Prorok pyta dalej: Dlaczego
krwawa jest Twoja szata, jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni? I słyszy odpowiedź wysłannika Boga: Sam jeden wygniatałem
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je do kadzi, z narodów ani jednego nie było ze Mną, tłoczyłem je
w Moim gniewie, deptałem je w mojej porywczości, posoka ich obryzgała Mi szaty i poplamiłem sobie całe odzienie, albowiem dzień
pomsty był w Moim sercu i nadszedł rok Mojej odpłaty. Rozglądałem się, nikt Mi nie pomagał, zdumiewałem się, a nie było nikogo,
kto by podtrzymał. Wówczas Moje ramię przyszło Mi w pomoc
i podtrzymała Mnie Moja zapalczywość. Zdeptałem ludy w Moim
rozgniewaniu, starłem je w Mojej zapalczywości, sprawiłem, że krew
ich spłynęła na ziemię.
W tym poemacie, który jest dla naszych uszu jakby okrutną
pieśnią świadczącą o tym, że pojednanie nie dokonało się łatwo
i bezboleśnie, jest mowa o zemście, jakiej dokonuje Boży wybraniec na nieprzyjaciołach Boga. Ale paradoksalnie to okrucieństwo
koncentruje się ostatecznie jednak na Nim samym. Można powiedzieć, że to On przeżywa to zmiażdżenie niczym w tłoczni, która miażdży winne grona, że to On przeżywa do końca ten dramat
w kadzi swojej męki.
Nie wiem, czy kojarzymy fragment z Apokalipsy Jana, gdzie
przedstawiony jest ten, którego nazwano Królem Królów i Panem
Panów i widzimy Go, jak odziany jest w szatę we krwi skąpaną.
Nazwano go imieniem „Słowo Boga”.
Szata we krwi skąpana. Obraz deptania tłoczni również jest
w Apokalipsie widoczny. Tłocznia Bożego gniewu, ta prasa do wytłaczania winogron jest wydeptana poza miastem i krew tryska
na wiele stadiów. To jest obraz wręcz krwiożerczy – zapalczywość
gniewu Boga Wszechmogącego. To jest obraz, którym bardzo często straszy się ludzi, ukazując gniew Boga, ale nie rozumiejąc jego ostatecznego sensu. Bo gniew Boga związany jest z zapalczywością Jego miłości, tej miłości, którą Benedykt XVI w genialnej
encyklice „Deus Caritas Est” nazwał Erosem Boga. Eros Boga to
jest miłość zapalczywa, pełna emocji, miłość, która jest pełna ekspresji, ale w Bogu jest całkowicie miłością Agape.
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Agape natomiast to miłość, która jest zazdrosna, ale Boską zazdrością. Nie zazdrością, która jest grzechem głównym. Zazdrosna miłość to taka, która nie chce oddać na zniszczenie, na podeptanie, na zatracenie kogoś. Bóg kocha i walczy o człowieka, bo
nie chce go oddać na zatracenie. I ta miłość jest zupełnie bezinteresowna, jest zarazem miłością przebaczającą. To jest najbardziej
charakterystyczne dla miłości Agape: kompletnie bezinteresowna miłość – nie trzeba na nią zasłużyć. Jest także permanentnie
przebaczająca.
To jest ta miłość Bożej zapalczywości, w której Bóg mówi przez
Proroka Ozeasza: Jakże Cię mogę porzucić Efraimie, jakże Cię mogę opuścić Izraelu? Moje serce się wzdraga, rozpalają się Moje
wnętrzności, nie chcę, by wybuchnął ogień Mojego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, bo jestem Bogiem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem Ja święty.
Zemsta, o której czytamy, to nie jest zemsta człowieka, to jest
zemsta Boga, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo ona sprawia, że Bóg niejako zwraca się przeciwko sobie samemu. Są takie
słowa w cytowanej przeze mnie Encyklice, które wprost dotykają tej rzeczywistości. Myślę, że w ich kontekście musimy interpretować to wszystko, co wiąże się z tematem gniewu i zemsty Boga wobec nieprzyjaciół i ostatecznie Kielicha Krwi Jezusa Chrystusa. Kielicha Nowego Przymierza.
Papież tak napisał: „Namiętna miłość Boga do swego ludu, do
człowieka, jest zarazem miłością, która przebacza. Jest ona tak
wielka, że zwraca ona Boga przeciw Niemu samemu. Jego miłość
przeciw Jego sprawiedliwości. Chrześcijanin widzi w tym już zarysowujące się Misterium Krzyża. Bóg tak bardzo miłuje człowieka, że sam – stawszy się człowiekiem – przyjmuje nawet jego
śmierć i w ten sposób godzi sprawiedliwość z miłością”.
Bóg staje się człowiekiem po to, by w kadzi męki zniszczyć to,
co jest największym wrogiem człowieka: nieprzyjaźń zasianą przez
demona, mur wrogości, który wyrósł miedzy ludźmi. Ale by znisz-
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czyć to w taki sposób, aby człowiek doświadczył tego od wewnątrz,
aby nie było to tylko zewnętrznym sloganem, który przychodzi
i nie zmienia naszego serca, by tak się stało, musi być kadź męki
Jezusa, musi być Kielich Krwi, która będzie Krwią pojednania,
Krwią przebaczenia. To jest właśnie ta nieprzyjaźń, którą Bóg deklaruje na samym początku Historii Zbawienia – zaraz po grzechu, kiedy wobec węża, a nie wobec ludzi deklaruje nieprzyjaźń.
„Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a kobietę, między
twoje potomstwo a jej potomstwo: ono zmiażdży ci głowę, a ty
zmiażdżysz mu piętę”. To jest ta nieprzyjaźń, którą Jezus niszczy
w swoim ciele. W kaźni Męki Jezusa dokonuje się coś, co sprawia,
że w ciele Jezusa nie ma nieprzyjaźni. Jest to jedyne miejsce
w świecie – ciało Jezusa – w którym nie ma krztyny wrogości nawet wobec tych, którzy Go zabijają, opluwają, poniżają, którzy Go
mordują. Nie ma wrogości wobec grzeszników, wobec nas, bo
przecież śmierć Jezusa jest konsekwencją naszych grzechów.
Prorok Izajasz (63. rozdział) mówił dalej: „Sławić będę dobrodziejstwa Pana, chwalebne czyny Pana. Powiedział On: „Na pewno Ci są moim ludem i synami, którzy Mnie nie zawiodą!” I stał
się dla nich wybawicielem.
W Kielichu Przymierza jest więc krew, która z jednej strony
jest dowodem pomsty dokonanej na nieprzyjaciołach, a z drugiej
strony jest ceną Odkupienia i jest znakiem wierności Boga wobec Przymierza. To jest kielich, którego właśnie takie rozumienie
daje człowiekowi moc do podejmowania walki w przeciwnościach
życia, nawet do przelania krwi. To jest ten kielich, o którym można powiedzieć że on dał moc chrześcijanom, zwłaszcza chrześcijanom pierwszych wieków, a tak naprawdę chrześcijanom
dwóch tysiącleci, którzy oddawali życie, będąc wiernymi Bogu
i nie idąc na kompromis ze światem, którzy byli odsądzani od czci
i wiary, którzy byli uważani za głupich, beznadziejnych, przegranych, za bankrutów, ale oddawali swoje życie w wierności Bogu,
bo otrzymywali Moc. Ci którzy zabijali, nie wiedzieli skąd taką
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moc, która daje im tę właśnie zdolność. Oskarżano ich o fanatyzm,
bezmyślność, ale zobaczcie – kiedy czytamy świadectwa martyrologii życia pierwszych męczenników pierwotnego Kościoła, to
widać to bardzo wyraźnie. Wszędzie, gdzie było męczeństwo
chrześcijan, ten wątek jest obecny, ale chyba w pierwszych wiekach jest on najbardziej widoczny.
Związek tego, że człowiek ma moc kochać Boga tak, że oddaje swoje życie i nie urąga swoim wrogom, tylko powierza ich Bogu z tym, że karmi się Ciałem Pana i że pije Krew Chrystusa w Eucharystii, jest absolutnie jednoznaczny. To Eucharystia dawała
moc do takiego życia i ona, jeśli człowiek ją odkryje i głęboko
przeżywa, dzisiaj również jest ofertą, jaką Bóg nam daje. Bóg zaprasza nas, byśmy doświadczyli Jego Mocy w oparciu o te eucharystyczne znaki, byśmy doświadczyli mocy przebaczenia.
Święty Cyprian w jednej z katechez eucharystycznych mówi
o tym, że kiedy człowiek pije z Kielicha Pańskiego, doświadcza czegoś, co można by nazwać trzeźwym upojeniem, czyli, krótko mówiąc, może robić w życiu takie rzeczy, które normalnie trzeźwo,
światowo myślący człowiek nigdy nie będzie robił. Chrześcijanie
są zdolni do takich postaw, które są kompletnie bezwartościowymi w oczach świata, bo nie są postawami za wszelką cenę broniącymi siebie, realizowania swojej wizji życia, wykorzystywania innych, by swoją koncepcje spełnić. Są postawą kompletnie różną.
Pamiętamy, jak nazwano apostołów w dzień pięćdziesiątnicy,
kiedy zaczęli prorokować. Mówiono: upili się młodym winem,
mówią takie rzeczy, jak człowiek, który jest pijany. Nikt normalny nie mówi takich rzeczy i nie żyje w taki sposób. Cyprian pisze tak: „Kielich Pański tak upaja, że czyni trzeźwym i umysły podnosi do duchowej mądrości, a smak jego odwraca każdego od
świata i kieruje do poznania Boga. I jak zwykłe wino umysł odpręża, ducha rozwesela i wyzbywa go z wszelkiego smutku, tak też
przez picie Krwi Pana i Zbawiennego Kielicha zatraca się wspomnienie o dawnym człowieku, zapomina się o poprzednim świa-
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towym postępowaniu i smutne zbolałe serce przygniecione przez
ciężar zbolałych grzechów raduje się teraz przebaczeniem danym
od Boga. Jednakże tej radości pijący w domu Pana może zaznać
tylko wtedy, kiedy pije z prawdziwego Pańskiego Kielicha”.
Proszę zwrócić teraz uwagę na to, jak ten gest jest cenny w Liturgii i jak jest mało możliwości by go celebrować w odniesieniu
do swojego życia. Oczywiście mówimy tutaj o symbolice, która
jest związana z postawą człowieka przyjmującego Kielich.
W Mszale Rzymskim jest zachęta, a tych zachęt dziś jest wobec
Liturgii coraz więcej, żeby Komunia święta często udzielana była pod dwiema postaciami. Przez całe dziesiątki lat właściwie kompletnie nie można było praktykować Komunii pod dwiema postaciami – to było jeszcze związane z dyskusją sięgającą Soboru
Trydenckiego, reformacji, kontrreformacji (wiek XVI) na temat
tego, czy Pan Jezus jest obecny cały w każdej z eucharystycznych
postaci, czy nie.
Jeżeli człowiek uznaje nauczanie Kościoła o obecności Chrystusa w Chlebie i Winie, to nie ma z tym żadnego problemu, dlatego dzisiaj coraz częściej udziela się Komunii świętej pod dwiema postaciami. Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o coś więcej niż
udzielanie Komunii pod dwiema postaciami. Mszał mówi, że to
jest pełniejszy wyraz Komunii, która jest taka sama, niezależnie
od tego, czy się ją przyjmuje pod taką czy inną postacią. Można
na przykład tylko i wyłącznie pod postacią wina – są sytuacje, kiedy osoba chora tak przyjmuje Eucharystię. Ale ten zewnętrzny
znak przyjmowania Komunii pod dwiema postaciami jest pełniejszy, natomiast najwyraźniejszy jest on wtedy, kiedy można przyjąć Komunię świętą, biorąc w ręce Kielich Pana. Jest wtedy bezpośrednia odpowiedź na zachętę Jezusa: – Bierzcie i pijcie z niego wszyscy.
Wzięcie kielicha w swoje ręce, jeżeli nawet nie mamy tej możliwości podczas Mszy św. to próbujmy wchodzić w ten wymiar
symbolu, próbujmy sobie to wyobrazić, że kiedy idziemy do Ko-
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munii św. przyjmujemy Krew Pana, to właśnie ten gest, ta świadomość, ta postawa – nawet jeżeli fizycznie tego kielicha do ręki nie bierzemy, ale duchowo go bierzemy – że ono ma nas otwierać na to, co Bóg przez to picie z kielicha nam daje. Czyli otwierać się na to, że jesteśmy w stanie przyjąć swój los, swoje
wydarzenia, swoje cierpienia, przyjąć drugiego człowieka z jego
innością, obcością czy wrogością, nie w oparciu o swoje siły tylko w oparciu o Moc Boga i Wierność Boga, która jest wyrażona
w Kielichu Nowego Przymierza, w Kielichu Krwi Pana.
Bóg pokonał nieprzyjaźń. W Jego Ciele nie było wrogości.
Chrystus zniszczył w sobie ów mur rozdzielający, czyli wrogość
(List do Efezjan). To jest właśnie to, co stało się w Eucharystii –
Kielich Pana jest tego namacalnym dowodem.
Jeśli byśmy otworzyli Mszał, czyli księgę, w której są teksty liturgiczne czytane w czasie Mszy św., dostrzeżemy, że są w nim
dziesiątki modlitw, które nawiązują do aspektu kielicha i okazują wagę karmienia się Krwią Pana, a właściwie pojenia się Krwią
Pana. Proszę zwrócić uwagę na kilka z nich. Słyszymy we Mszy
św., chociaż pewnie najczęściej nie zwracamy na nie specjalnie
uwagi, a jeżeli zwracamy, to może w nas się rodzić pytanie połączone z niepokojem: – Dlaczego tak nie jest, dlaczego nie mogę
tego doświadczyć w fizycznym sensie? To jest też znak naszej tęsknoty, ale wyraźnie widać tutaj jedność, która jest owocem działania Ducha Świętego i jest związana z działaniem Ciała i Krwi
Jezusa, które spożywamy.
„Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa”. Słyszymy to
w drugiej Modlitwie Eucharystycznej, w czasie modlitwy do Ducha Świętego dla ludzi, czyli epiklezy nad ludem. Tak jak jest epikleza nad chlebem i winem, kiedy kapłan wyciąga ręce i mówi:
„Ześlij Panie swego Ducha by chleb i wino stały się Ciałem
i Krwią” – tak tutaj ma rozłożone ręce i modli się o to, by ci, którzy są na Eucharystii, Mocą Ducha Świętego zostali zjednoczeni
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i złączeni w jedno ciało. „Dzięki mocy Ciała i Krwi Jezusa spraw,
aby wszyscy, którzy będą spożywali ten chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało”.
Nie ma takiej modlitwy we Mszy św., w której w taki lub inny sposób, choćby śladowy, nie było mowy o tym, że Eucharystia
jest po to, by między ludźmi była jedność. Sprawowanie Pamiątki Pana ma prowadzić nas do takiego doświadczenia, w którym
będziemy mogli przeżywać Moc Boga, który rozproszonych, podzielonych na wrogich sobie „innych”, „obcych”, prowadzi Mocą
swego Ducha do prawdziwej jedności.
„Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha”. Można powiedzieć: – Bóg nam pozwala, a nie możemy. Jak to jest?
„Boże, Ty nas posilasz Ciałem i Krwią Twojego Syna”, „Spraw
Panie, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego Ciało i Krew przyjmujemy. Ty nas pokrzepiłeś jednym Chlebem i dałeś nam pić z jednego Kielicha”. Tych modlitw, które mówią o mocy Pokarmu i mocy Napoju, który spożywamy jako Komunię św. jest w mszale bardzo wiele i chodzi właśnie o takie
rozumienie znaczenia Krwi Pańskiej.
Kiedy będziemy przyjmowali Komunię świętą pod dwiema
postaciami, to bardzo zachęcam, żeby ten aspekt brania Kielicha
w ręce, jako zgody na swój los w oparciu o miłość Boga i wierność
Boga, przeżywać. Tym bardziej, że Kielich Pana kojarzy się nam
też z kielichem trudu i goryczy. Kiedy idę do Komunii św., to mogę mieć świadomość tego, że Kielich, który przyjmuję, jest kielichem goryczy, bo goryczą w moim życiu jest ktoś, kto jest obok
mnie i jest wobec mnie wrogi. Ktoś, kto jest inny, ktoś kto mnie
rani swoim postępowaniem. To jest kielich goryczy, ale ja chcę
przyjąć ten kielich i wszystko, co on oznacza, ponieważ wiem, że
Bóg w tych doświadczeniach życia jest mi wierny. Wierzę, że może mnie oczyścić, że może pomóc mojej wierze, że mocą tego przyjęcia Krwi Pana, mocą Przymierza, w jakie wchodzę z Bogiem,
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mówiąc to swoje wyraźne „Amen”, że tą mocą będę mógł przebaczać, będę mógł doświadczać takiej jedności, której nigdy o własnych siłach nie będę w stanie doświadczyć.
To jest to właśnie „święte odurzenie”, o którym mówi Cyprian.
Święte „upicie się” – duchowe uzdolnienie człowieka do takiego
życia, do takich gestów, do takiego przebaczenia, do takiego wzięcia na siebie grzechów innych, których człowiek zdrowo kalkulujący nigdy w świecie nie będzie w stanie uczynić.
To jest ta rzeczywistość, która sięga gdzieś bardzo daleko w ten
świat, bo świat potrzebuje takiej miłości, która jest miłością agape, miłością objawioną w Chrystusie. Kiedy my, chrześcijanie, mamy tę „eucharystyczną świadomość” tego, w co chce w nas wprowadzić Bóg przez znaki: przez Chleb, który łamiemy i przyjmujemy jako Ciało Pana, przez Wino, które przyjmujemy jako Krew
Przymierza z Bogiem, to Bóg w ten sposób sprawia, że Kościół
sprawujący Eucharystię staje się w tym świecie znakiem, bez którego tak naprawdę nie można głosić Ewangelii.
Dzisiaj widać bardzo wyraźnie, że to, co jest najbardziej potrzebne w świecie, to nawet nie słowo o Jezusie, ale przede wszystkim dotknięcie prawdy, że to, co mówi Kościół, jest czymś realnym i prawdziwym, że nie jest to fikcja, nie opium dla ludzi, że
jest czymś, co przemienia życie innych. Nie ma lepszej metody na
przekonanie się o prawdziwości Ewangelii niż spotkać prawdziwego świadka Jezusa Chrystusa.
Myślę w tym kontekście, że zwłaszcza dzisiaj, kiedy widać wyraźnie wielu ludzi głęboko przeciwnych Ewangelii – to objawia się
w życiu codziennym, słyszymy o tym w mediach, różne tematy
nagłaśniane są w niesprawiedliwy sposób – to właśnie naszą odpowiedzią jest być autentycznym świadkiem Jezusa.
To jest niesłychanie istotne – jeżeli to nas dotyka, jeżeli to nas
boli, jeżeli czujemy się niesprawiedliwie oskarżani, jeśli każdy
ksiądz ma się na ulicy czuć jak pedofil, który się chowa gdzieś tam
w cieniu, unikając spojrzenia ludzi, jeśli chrześcijanin w pracy bę-
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dzie poddawany restrykcjom, bo ma krzyżyk na szyi albo mówi
o tym, że jest wierzący i domaga się pewnych praw – jeżeli naszą
reakcją na tego typu reakcje, których doświadczamy, nie będzie
odpowiedź miłości tylko nienawiści, jeśli będzie to odpowiedź
walki, jeśli tą samą bronią, którą nas zabijano, my również będziemy walczyć i zabijać, to tak naprawdę przegrywamy jako chrześcijanie.
Trzeba mieć niesłychanie wiele mądrości, która płynie
z Ewangelii, by nie zagubić istoty ewangelicznego świadectwa
w sytuacji prześladowań, by nie złorzeczyć, by nie dawać innym
powodu, by nas nie oskarżyli o to, że nie żyjemy zgodnie z duchem
Jezusa Chrystusa. I tutaj nieraz będziemy widzieli, że wielu zapalczywych chrześcijan walczy dokładnie taką samą bronią, jaką z nimi walczą. To nie jest żadna metoda wprowadzania Ewangelii.
My musimy widzieć, mając świadomość powołania do świadectwa o miłości, że horyzont, który jakby musimy obejmować,
nie jest to horyzont naszej doczesności, naszego „teraz”. Czy nam
się uda coś wywalczyć, czy nie, czy zyskać jakąś tam partykularną sytuację, zwyciężyć czy nie, to nieważne. Trzeba objąć tak naprawdę dużo dalszy horyzont – horyzont świadectwa.
Takich Szawłów, którzy walczą z Kościołem, a potem będą wierzyć w Pana Jezusa i potem jeszcze być jego Apostołami na tej ziemi i w Polsce, i gdzie indziej, jest na tym świecie masa. Tylko jest
pytanie: Czy spotkają się z prawdziwą miłością uczniów Chrystusa? Do tego potrzebna jest komunia Kościoła, która mówi o wspólnocie życia i miłości.
Zwróćmy uwagę na to, że kiedy używamy sformułowania „idę do komunii”, to powinniśmy przede wszystkim myśleć o tym
właśnie, że my wchodzimy w komunię z Jezusem Ukrzyżowanym
i Zmartwychwstałym, tym, który łamie dla nas siebie, dając nam
chleb, który jest dla nas Chlebem Życia, tym, który zaprasza nas
do tego, byśmy przyjęli Kielich Przymierza, który może być kie-
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lichem goryczy, ale w tej sytuacji goryczy doświadczymy Mocy
i Wierności Boga.
Goryczy naszego życia doświadczymy, ale choćby było tysiąc
punktów niepewnych, to jedno jest pewne: to, że Bóg jest tutaj ze
mną i będzie mi wierny, niezależnie od tego, jak ta wierność się
wyrazi. Nie potrafimy sobie tego zaplanować, ani nie jest to produktem naszej wyobraźni, czy naszej chęci, to jest owoc Miłości
i Wierności Boga, który przelał Krew za nasze grzechy. Jeżeli idziemy do Komunii, to winniśmy myśleć szczególnie o tych, wobec
których komunii tej nie czujemy, wobec których czujemy ciężar
rozdzielenia. Ten Pokarm i ten Napój, który daje nam wejść w tajemnicę Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, ma moc niszczenia tego muru wrogości.
W Liście do Efezjan (Ef 2,13-18) jest mowa o tym, że Jezus
przyszedł po to, by zniszczyć mur wrogości. Nie wiem, czy państwo wiedzą, o jakim murze wrogości jest mowa. Oczywiście jest
to symbolika, metafora, ale też konkretne miejsce. Otóż to był mur,
który oddzielał dziedziniec pogan od dziedzińca Żydów w Świątyni Jerozolimskiej. To był mur, którego nie można było przekroczyć. Była tam tabliczka, że jeżeli jakikolwiek poganin przekroczy bramę, będzie zabity, bo wchodzi w Miejsce Święte, do którego wchodzić poganinowi nie wolno.
Kiedy Paweł w Liście do Efezjan odwołuje się do symboliki
zniszczenia muru, to mówi właśnie o murze, który dzielił ludzi
na dwie części – na lepszych i na gorszych – na tych, którzy mogą być bliżej Boga i na tych, którzy mogą być tylko dalej od Boga.
Jezus jakby upominał się o miejsce dla ludzi, którzy szukają
Boga. By mogli Go znaleźć tam właśnie i ostatecznie zniszczył ten
mur wrogości. Nie ma go już dzisiaj. Świątynią jest Jego Ciało, my
jesteśmy Jego świątynią, a On jest naszą głową. W tym kontekście, proszę zwrócić uwagę, że ta obecność obok osoby innej, różnej – ona tak naprawdę pozwala na odkrycie tego daru, jakim jest
jedność, która jest owocem przebaczenia w Duchu Świętym.
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Jeżeli ktoś przyjmuje Ciało i Krew Pana, może doświadczać
w swoim życiu tajemnicy owej cudownej przemiany nieprzyjaźni, wrogości w miłość, która akceptuje drugiego. Na przykładzie
małżeństwa, czy wszystkich naszych wspólnot: księży, sióstr, zakonów – gdyby w nich było pełnie doświadczenie, jakie owoce
może przynieść Eucharystia, ile może dać świadome wchodzenie
w tę tajemnicę łamanego Chleba i przyjmowanie Kielicha Przymierza, że ta inność drugiego, której cały czas będziemy doświadczali, czy obcość i wrogość – bo przecież nawet w gronie najbliższych jest to doświadczane – że ten rozłam jest okazją do tego, żeby Moc Boga mogła przemieniać tę sytuację w zbawienną dla nas.
Paradoksalnie to nie chodzi o to, by drugiego człowieka zmienić. Nie chodzi o to, by odmienić sytuację, by ona była dobra. Tu
chodzi o to, by mnie odmienić w tej sytuacji, bym mógł ją przeżywać tak, jak chce tego Bóg. Czyli problem nie jest w drugim,
w sytuacji, w zbiegu okoliczności, takich czy innych nieszczęśliwych wypadkach, które się dzieją – problem jest we mnie i w tym,
jak ja to przeżywam.
Eucharystia, w której głoszę Śmierć Jezusa i wyznaję jego
Zmartwychwstanie, uczy mnie takiego właściwego przeżywania
tych sytuacji.
Na koniec jeszcze jedno sformułowanie związane z właściwym
rozumieniem celebracji eucharystycznej. Msza święta jest po to,
by nas wewnętrznie przemieniać. Eucharystia jest tą pełną dynamiki sytuacją Bożego Działania. Nie można ograniczać celebracji Mszy świętej do tego, by cudownie sprowadzić Pana Jezusa na
ołtarz i później go adorować – chociaż to jest bardzo ważne, a adoracja ma swoje miejsce w kulcie Eucharystii.
Ale można powiedzieć, że najpierw we mnie musi się dokonać zgoda na to, co prezentuje Bóg w Eucharystii, do czego chce
mnie zaprowadzić – do pojednania, do złamania mojej woli. Zgoda na to uczczenie, które przychodzi przez kielich goryczy, a za-
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razem kielich wierności Boga. Dopiero wtedy będę mógł, oddając Jemu swoje życie, doświadczać owoców tego, co sprawujemy.
Wobec świata będzie to bardzo wyraźny znak, że chrześcijanie są świadkami tej miłości, w którą wierzą. Marzę o tym, by ci,
którzy być może dzisiaj nas nienawidzą, może gardzą nami, może mówią szyderstwa, na mnie, na ciebie na nasze wspólnoty, na
nasze parafie – patrząc na nas – będą mogli powiedzieć „patrzcie, jak oni się miłują”. Nawet jeżeli dalej nas będą nienawidzić,
to będą od wewnątrz przemieniani prawdą o tej miłości.
Tego sobie i wam bardzo życzę. Myślę, że do tego jest Pascha
niezbędna i dobrze, że Bóg nam daje Święta, by móc je przeżyć
– od Wielkiego Czwartku aż do radości wielkanocnej w takim właśnie duchu oczekiwania na Moc Boga, która nam się objawia.

NIEWIDOMI POECI
Jadwiga Bohla

Moja Siostra – Edyta Stobińska

dyta Stobińska z domu Janiszewska urodziła się 1 listopada 1938 roku w Strzemieszycach. Wzrok straciła we wczesnym dzieciństwie w czasie wojny. W wieku około 10 lat przyjechała do Lasek, gdzie dopiero rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, zaliczając po dwie klasy w jednym roku.
O Laskach ciepło pisze w swoim wierszu:

E

Laski
Miejsce rozśpiewane, miejsce ukochane
Mojej wczesnej młodości
Tutaj miałam w darze wszystkiego w nadmiarze:
Przyjaźni, wiedzy, miłości
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Tutaj wiedza sama jak małmazja z dzbana
Mocnym trunkiem szła do głowy
Tu chóry ptaszęce i chóry dziecięce
Brzmiały po połowie
Tutaj chleba bochen wciąż czekał na stole
Gdy biegłam głodna po spacerze
Takiego smaku w świecie nigdzie nie znajdziecie
Jak miał ten chleb pachnący świeży
Tutaj jak do Mekki ze stron dalekich
Różni ludzie ochotnie biegli
Umysły najtęższe, talenty największe
By pić ze źródła Ewangelii
A ukrzyżowany z Kaplicy Drewnianej
Ten, który jest źródłem miłości
Wszystkich wkoło zbierał, błogosławił, wspierał
Obdarzał skarbem wolności
Edyta o swoim wierszu powiedziała: „Przyjęłam taką formę
wiersza ze względu na treść, taka forma narzuciła mi się sama. Ten
wiersz nie mógł być wykładem o Laskach. Jest to przekaz dziecka, ten wiersz jest obrazem przeżyć dziewczyny z tamtych lat. Laski to jest instytucja, która działała już w okresie przedwojennym.
Jest to moje rozumienie Lasek: Dobro, którego doznałam – ten
chleb, który smakował jak nigdzie, wiedza, która sama wchodziła do głowy. Taką formę ma tylko ten jedyny mój wiersz. Tak samo jak Laski były i są instytucją niespotykaną”.
O swoich beztroskich, najpiękniejszych latach spędzonych
w Laskach wspomina również w kolejnym wierszu:
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Dla Mamy
Moje dzieciństwo żywicznie pachnące sosną
zasnute dymem harcerskich ognisk
miało na imię Beztroska.
Łagodny dźwięk Twego głosu i dotyk spracowanych rąk
umiały ukoić smutki;
Moja młodość pachniała fiołkami
i dźwięczała świergotem ptaków;
Chłonna gąbka myśli wsysała wszystko co wessać się dało.
Serce biło w rytm diksilentów i rektajmów;
Ciało krążyło w czarownym tańcu
Potem gonitwa za szczęściem gorąca i uparta;
A kiedy przebrzmiał ostatni dźwięk Twego głosu,
kiedy beznadziejnie szukałam echa tego dźwięku
nie mam recepty na zwykłe proste życie.
Po ukończeniu obowiązkowej szkoły zawodowej w Laskach,
opiekunowie z Lasek, widząc duże zdolności, radzili jej kształcić
się dalej. Rozpoczęła naukę od drugiej klasy w Prywatnym Liceum
Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Maturę
zdała celująco w 1959 roku – w roku jubileuszowym 50-lecia szkoły. Napisała piękny wiersz – modlitwę „W dzień zdania matury”.
Po maturze chłonna wiedzy studiowała filologię angielską na
KUL-u w Lublinie. Często wakacje spędzała w Laskach. Tam przygotowywała się do egzaminów, tam miała pod ręką bibliotekę
z potrzebnymi materiałami do egzaminów i tam był jej drugi dom
– jak zawsze mówiła.
Będąc studentką, poznała na zgrupowaniu dla niewidomych
pianistę szczecińskiego, niewidomego, za którego wyszła za mąż
i wyjechała do Szczecina. W Szczecinie urodziła się ich córka Ewa.
Mieszkając już w Szczecinie, rozpoczęła jeszcze studia na Wyższym Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego.
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Pracowała w Szczecińskiej Spółdzielni Inwalidów Niewidomych, między innymi jako pracownik socjalny ds. kulturalno-oświatowych.
Była w komitecie założycielskim NSZZ Solidarność w Szczecińskiej Spółdzielni Niewidomych i czynnym działaczem tego ruchu. W jej mieszkaniu przechowywano materiały konspiracyjne.
W Szczecinie spędziła swoje najpiękniejsze lata; tam też powstały jej wszystkie wiersze. Niektóre były publikowane w „Kulturze Niepełnosprawnych” w 1997 roku. Były to wiersze: „Dla Męża”, „W ramionach twoich”, „Czekoladki”, „Kiedy mój świat”.
Od 10 lat mieszka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkaniowym PZN w Olsztynie. Z Olsztyna pojechała jeszcze sama na
zjazd absolwentów do Lasek w sierpniu 2010 roku. Położyła kwiaty na grobach nauczycieli.
Z lat pobytu w Laskach miło wspomina panią Zofię Morawską, która dbała o wszystko i o wszystkich, i siostrę Germanę –
opiekunki, które w internacie były stale obok dzieci.
W ostatnich dwóch latach choroba i prawie całkowity niedosłuch pogorszył jej znacznie komfort życia. Obecnie należy do
Związku Głuchoniewidomych.
Pomimo choroby nie opuszcza ją radość życia. We wrześniu
2011 roku zajęła III miejsce w konkursie szybkiego czytania brajlem.

Olsztyn 2012
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W jednym z ostatnich wierszy pisze:
Bez tytułu
Co jeszcze mi proponujesz, życie
Coraz więcej chwil poza mną
Coraz mniej drogi przede mną
A ty biegniesz szybko, coraz szybciej
Tyle marzeń niespełnionych
Tyle chwil niedoczekanych
Chciałabym ten czas zamienić
W wieczność
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Zofia Krzemkowska

O życiu i twórczości
Haliny Kuropatnickiej-Salamon
Dom
Poranne przekrawanie chleba.
Wieczorne rozsuwanie zasłon.
Codzienne otwieranie okien
I zapalanie ciepłych świateł.
I jeszcze słowa, jeszcze gesty,
I każdy gwar, każda cisza…
Podniosłość najzwyklejszych zdarzeń,
którym już nie wystarcza światła,
bo muszą w ścianach własnych rosnąć,
przy własnych drzwiach, pod własnym dachem.*
takim wrocławskim domu, w mieszkaniu nr 1, żyje niewidoma poetka Halina Kuropatnicka-Salamon wraz z rodziną: matką w podeszłym wieku i mężem z dolegliwościami zdrowotnymi. Opiekuje się nimi, dla nich gotuje – dla każdego coś innego – sprząta, pierze, załatwia bieżące sprawy, których w każdym
domu jest wiele. Gdy musi gdzieś wyjechać, szuka zastępstwa
wśród przyjaciół. Halina od dzieciństwa jest całkowicie niewidoma, ale bardzo aktywna.
Poza licznymi obowiązkami domowymi znajduje czas na
współpracę z Krajowym Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach. Od lat zaprzyjaźniona z tym środowiskiem, co roku bierze
udział w organizowaniu różnych konkursów, urządza spotkania

W

* Ze zbioru: „Rozsypane słowa – wiersze niewidomych poetów”,

two: ZG PZN 1977 r., wydane w brajlu.

Wydawnic-
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z czytelnikami swojej poezji, zwłaszcza młodymi, którzy są jej
szczególnie bliscy z racji wykonywanego zawodu, rozprowadza
wśród nich wiersze, a także uczestniczy w świątecznych biesiadach.
W 2002 r. była w Czechach, gdzie prezentowała tomiki swoich wierszy. Duży wkład pracy w przygotowanie spotkań wniosły nauczycielki szkoły, w której gościła. Halina miło wspomina
te spotkania.
Jest wierna zasadzie: „Przekazuj zdobytą wiedzę innym. W ten
sposób zapamiętasz ją lepiej, pomożesz wesprzeć innych”.
Halina ukończyła Szkołę Podstawową przy Państwowym Zakładzie Dzieci Niewidomych we Wrocławiu. Następnie, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Liceum Pedagogicznym, podjęła pracę nauczycielki w swojej dawnej szkole. Była przede wszystkim polonistką, lubianą przez dzieci i młodzież niewidomą
i słabowidzącą. Zawsze mogły na nią liczyć, była jedną z nich, rozumiała ich trudności, problemy, miała dla nich czas i dobre słowo zachęty.
W międzyczasie ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim i studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest tyflopedagogiem. Obecnie od lat przebywa na emeryturze, ale kontaktu z absolwentami szkoły, dawnymi swoimi uczniami, nie
zerwała. Śledzi ich losy, zachęca do kontynuowania nauki, ukierunkowuje dalsze ich działania.
Kocha ludzi. Wychodzi z inicjatywą rozmowy, cierpliwie wysłuchuje, wspiera radą. Rozmowy prowadzi lekko, z pozytywnym
wydźwiękiem radości życia, na przekór własnemu zmęczeniu
i trudnościom, które przecież jej również nie omijają. Szuka rozwiązania dla każdego pojawiającego się problemu. Jej wewnętrzna pogoda, harmonia w działaniu udzielają się otoczeniu.
Zawsze zadbana, elegancka, jeździ z przewodniczką, którą najczęściej opłaca, mimo własnych skromnych środków.
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Gościłam ją w swoim domu, spotykałyśmy się na naradach,
wspólnie pracowałyśmy w komisji konkursowej, oceniając interpretacje nieznanego wcześniej tekstu brajlowskiego. Znamy się od
lat. Cenię ją za miły sposób bycia, ciekawe rozmowy telefoniczne, za uśmiech, za życzliwy stosunek do każdego napotkanego
człowieka, za to, że potrafi się cieszyć każdym dniem.
Kieruje się zasadą: – Spiesz się, by żyć dobrze i myśl o tym, że
każdy dzień sam w sobie jest życiem – tym zjednuje otoczenie.
Ma grono wypróbowanych przyjaciół, na których może liczyć.
Jej bliską przyjaciółką jest Helena Murawska dawniej też pracująca w szkole dla niewidomych.
Helena tak charakteryzuje swą przyjaciółkę: „Halina jest bardzo dobrą organizatorką wszelkich wyjazdów, konkretna, kompetentna, rozpiera ją energia i entuzjazm działania oraz radość życia. Można na niej polegać, jest wierna w przyjaźni. Taką przyjaźń
się ceni”.
Publicystyczne artykuły Haliny, jej opowiadania i teksty poetyckie były drukowane w brajlowskiej prasie środowiskowej, np.
w „Pochodni”, „Głosie Kobiety”, „Nowym Magazynie Muzycznym” oraz w czarnodrukowych pismach dla młodzieży, której potrzeby, możliwości, zainteresowania, oczekiwania i uczucia zna.
Mam przed sobą brajlowski tomik poezji „Drugie śniadanie
z Amorem” z 2004 r., wydany przez PHU Impuls w Lublinie. We
wstępie opracowanym przez Ewę Kołodyńską-Cioczek czytamy
m.in.: „Tomik poezji powstał z myślą o gimnazjalistach. Odnajdziemy w nim tęczę nastrojów, które towarzyszą młodym na co
dzień. Poetka jest bacznym obserwatorem i dobrym słuchaczem,
przyjacielem młodych. To właśnie dzięki temu mądremu postrzeganiu świata i rozumieniu potrzeb innych, jej wiersze ukazują cudowną siłę młodości beztroskiej, radosnej, pełnej pragnień, wzruszeń i … miłości. To tylko część prawdy, bo młodym często towarzyszy zaduma, zatroskanie i inne uczucia. Ale taka jest właśnie
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młodość – pełna ulotnych sprzeczności, lecz jakże niepowtarzalnie piękna!”.
Dla pokazania kunsztu wypowiedzi poetyckiej przypomnijmy jeden z nich;
Pod urokiem
Marysia czy Marylka, Maria, Marysia, Majka
– to trochę niebieskości i niezapominajka;
śmiech szczery, smutek wielki, łzy rzewne, płacz rzęsisty…
Niezapomniane słowa. Najpamiętniejsze listy.
Poświęcę nieco uwagi otrzymanym w prezencie od poetki
ostatnim tomikom poezji wydanym w roku 2012. Pierwszy z nich
to: „Śladem westchnień” – wyboru wierszy dokonało Towarzystwo
Muzyczne im. Edwina Kowalika. Na stronie tytułowej znajdujemy informacje Heleny Jakubowskiej o Halinie Kuropatnickiej-Salamon: „Przepracowała we Wrocławskiej szkole 25 lat. Jej utwory o dzieciach to, m.in.: „Z klasy”, „Rozmowa z aniołem, „Z ćwiczeń szkolnych”.
Pisze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorką małych
form prozy i wierszy. Tomiki poetyckie: „W lustrze”, „W domach
moich przyjaciółek”, „Kasztanki”. Zbiory opowiadań: „W drodze”,
„W świetle zielonej gwiazdki”. Jest członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Pasją Haliny Kuropatnickiej-Salamon jest esperanto. Dobrze
zna ten język. Tworzy w nim, dokonuje przekładów, opracowuje materiały publicystyczne. Uczestniczy chętnie w polskich i zagranicznych kongresach esperantystów, jeśli pozwalają jej na to
środki finansowe.
W zbiorze „Śladem westchnień” ukazały się wiersze nawiązujące do zwyczajnych zdarzeń. Oto jeden z nich dedykowany Ludmile Jakubczak:
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Szeptem do ciebie
Wydawałaś mi się zawsze zagubiona
W rozbłyskanym świecie sławy i uznania
Nie umiałam Cię przykleić do świetnego szczęścia,
Wiszącego w chmurce ludzkiej ciekawości.
Może wszystko to z powodu przyćmionego głosu,
Posnutego sennie mierzchliwych tonących?
Przesunęłaś się łagodnie przez trud w głębie nocy.
Oglądasz się śpiewem – ot, przyzwyczajenia.
W omawianym zbiorze jest wiersz szczególnie dla nas bliski:
Ludwik Braille
Czubki palców zgromadziły tyle barw i świateł,
Trzeba nimi koniecznie tysiące obdzielić,
Ale furtka wieków, choć mocno zbutwiała,
Trzeszczy przesądami nie puszcza z miejsca.
Wyobraźnia ciągle tętni jedynym pragnieniem,
Uparte zmierzchy wakacji mijają w mozole,
A w snach niespokojnych cały świat się tłoczy
Grubymi tomami na drewnianych półkach.
Wreszcie żmudne powyłaniał formy nowych liter,
Uszeregował wypukłość punktów w kształt sensowny
I odetchnął wonią francuskiego lata –
Wiejski chłopak, siłacz w słabowitym ciele.
Tak daleko brzęczy godzina triumfu.
Wolniutko z trudem się rodzi długimi nocami.
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Tyle przeszkód rośnie, sprzeciwów, niechęci,
Więc jakże nie wątpić? W dodatku ten kaszel.
Gdy zwycięstwo zdąży nadejść właśnie w samą porę,
Wybawia z troski najcięższej i nie żal przemijać.
Widzisz, ile słońca w takim umieraniu?
To nie dźwięk organów twoich. Serca grają!
W ostatnim tomiku poezji: „Kobiety wśród ogrodów” wydanym przez „Skonpres”, Jan Skonieczka z Kruszyna pisze: „Kobiety zostały przedstawione tu wśród ogrodów. Każda z nich ma do
przekazania czytelnikom coś innego, własnego”.
Julia
Schowana za żaluzji litościwym cieniem,
w każdej wolnej minucie staje tu tak samo
i patrząc w jego ogród spomiędzy listewek,
krzyczy szkarłatnym szeptem „Dio, come Ti amo!”
Wieczorem nie wychodzi z obszernego domu,
przejęta srogim ojcem i płaczliwą mamą,
lecz ledwo okno wchłonie dźwięk jego gitary,
wzdycha w nagrzaną ciemność: „Dio, come Ti amo!”
Jeśli którejś niedzieli nabrzmiałej kwiatami
znika, nie poprzedzona podejrzliwą famą,
znajduje małą kartkę w szufladzie z lalkami,
pełną czterech wyrazów: „Dio come Ti amo!”
Przybici domysłami, długo nic nie wiedzą,
aż im zniszczona płyta spod kurzu wyszlocha
bledziutkie od powtórek zdanie tysiącleci,
co się tłumaczy prosto: „Boże, jak Cię kocham!”
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Uszczęśliwiona
Krąży w promiennym tańcu w po dziadkowym sadzie.
Niesie bezgłośne dźwięki w opalonym ciele.
Smukłość długich nóg wprawia w rytmiczne zachwyty.
Jeśli zapragnie skrzydeł, zerwie je z jabłoni.
Ale na razie starcza pocztówka od Niego!
Poza poezją i esperantem Halina interesuje się też muzyką,
która jest dla niej ukojeniem. Ceni dobrych wykonawców, szczególnie promuje niewidomych wokalistów i instrumentalistów.
Uczestniczy w ich występach, pisze w prasie o ich dokonaniach.
Chodzi na wybrane koncerty. Szuka w kulturze oderwania się od
codzienności.
Jeśli chcemy bliżej poznać niewidomą poetkę, zapraszamy ją
do nas na spotkanie autorskie z wierszem, który napisała. To nie
będzie czas stracony. Można też zajrzeć do elektronicznego miesięcznika „Wiedza i myśl”, do wywiadu przeprowadzonego z Haliną Kuropatnicką-Salamon przez dr. Stanisława Kotowskiego.
Wielu niewidomych pisze wiersze. Są one różnej wartości.
Czasem są to częstochowskie rymowanki i nie przedstawiają wyższej jakości. Jedni piszą do szuflady, ot tak – bo nie mają komu
powierzyć swoich myśli. Drudzy wydają tomiki z własną poezją,
tak jak prezentowana dziś Halina Kuropatnicka-Salamon, własnym sumptem albo znajdują na to sponsorów.
Spotykają się z czytelnikami, wysłuchują ich ocen, sami czytają lub recytują albo korzystają z fachowej pomocy zaprzyjaźnionych aktorów – bo wiersz odpowiednio zaprezentowany zyskuje na wartości.
Zakończę myślą: – Używaj serca i umysłu po to, aby wspomagać siebie i bliskich dobrym słowem, życzliwością i budzić w nich
zachwyt.

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
Andrzej Sękowski*

Kreatywność w pracy pedagoga**
zcigodna Matko, Szanowny Panie Prezesie, Drogie Siostry,
Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję sierpniową, na to spotkanie ze środowiskiem Lasek,
z pedagogami, którzy rozpoczynają rok szkolny.
Jest to szczególny moment dla nas wszystkich. Ponieważ jestem również nauczycielem akademickim, mam kontakty z młodzieżą, dlatego moment ten jest dla mnie równie ważny. Wiem,
że pedagodzy, którzy rozpoczynają pracę, w momencie wkraczania w nowy rok szkolny bardzo często zastanawiają się: jak będzie
wyglądał ten kolejny rok nauczania, kolejny rok pracy?
Okres wakacyjny sprawia, że czasem zaczynają oni wątpić, czy
podołają wszystkim obowiązkom tak, jak by chcieli. Potem, po
krótkim okresie pracy, odczucie to mija i zapomina się o tej przemijającej niepewności. Nie wiem, czy Państwo też czasami mają
podobne odczucie, ale sądzę, że właśnie taka sesja, kiedy można
się podzielić różnymi refleksjami, kiedy można wysłuchać różnych
wystąpień, poglądów dotyczących problematyki kształcenia, jest
czymś bardzo ważnym. Bardzo rzadko tak się składa, że rok szkolny rozpoczyna się merytorycznym spotkaniem, które poprzedza
Msza święta, a właśnie w Laskach coś takiego ma miejsce.
Jestem psychologiem i wieloletnim nauczycielem akademickim. Mam również doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną.

C

* Psycholog – prof. dr hab. Pracownik naukowo-dydaktyczny KUL-u.
**Temat został zaprezentowny podczas Sesji Pedagogicznej dla pracowników
Lasek 31.08.2012 roku.
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Chciałbym podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami i wiedzą dotyczącą specyfiki pracy pedagogicznej i tego co można uczynić, ab była ona nowatorska, interesująca i bardziej efektywna.
Praca pedagoga wymaga ciągłego kształcenia się, doskonalenia własnych umiejętności. Aby przekazywana wiedza była interesująca i ważna, trzeba ją ciągle w sobie odświeżać. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie zjawiskiem tzw. „wypalenia zawodowego”. Nie mamy wtedy chęci do pracy, nie potrafimy niczego
nowego przekazać, męczymy się, stresujemy, jesteśmy nerwowi,
nie potrafimy właściwie porozumiewać się z uczniami, a także
współpracownikami. Dlatego trzeba pamiętać o potrzebie ciągłego doskonalenia się i rozwijania umiejętności pedagogicznych.
Temat wystąpienia, jaki mi zaproponowali organizatorzy sesji dotyczy kreatywności w pracy pedagoga. W jakimś sensie dotyczy on każdego z nas i zawiera w sobie elementy wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. Każdy pedagog powinien wykorzystywać w swojej pracy wiedzę psychologiczną, którą zdobywa
w toku własnego kształcenia, a także w codziennej pracy
z uczniem czy wychowankiem. Spogląda na niego okiem człowieka wczytującego się w potrzeby innych, w ich możliwości i ograniczenia.
Zagadnienie kreatywności jest ostatnio dosyć modne. Można powiedzieć, że na szczęście nie tylko mówi się o nim w salach
akademickich i nie tylko prowadzi się badania naukowe, ale właśnie odnosi się problematykę twórczości do rzeczywistej, codziennej pracy z drugim człowiekiem.
Problematyka kreatywności podejmowana jest powszechnie
przez specjalistów zajmujących się kształceniem i nauczaniem. Powstają zakłady i katedry akademickie podejmujące zagadnienie
pedagogiki twórczości na różnych uczelniach wyższych. Są organizowane konferencje naukowe. Chciałbym się odnieść do spraw
istotnych z zakresu pedagogiki i psychologii twórczości, czy kreatywności.
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Terminy „kreatywność” i „twórczość” bywają używane zamiennie, chociaż mają również swoją własną specyfikę. Pragnę
również zwrócić Państwa uwagę na cechy charakteryzujące twórczego nauczyciela, no i oczywiście również twórczego ucznia. Następnie chciałbym też powiedzieć kilka słów o tym, czym się charakteryzuje twórczy nauczyciel i co się na ten temat mówi.
Kształcimy i wychowujemy uczniów do tego, by w przyszłości dobrze funkcjonowali w codziennym życiu. Myślę, że szczególnie ważne jest to właśnie w szkole kształcącej dzieci niewidome. Bardzo istotna jest zatem kreatywność zarówno pedagoga, jak
i ucznia, który w przyszłości będzie musiał dostosować się do
zmieniających się warunków życiowych: ekonomicznych, społecznych i oczekiwań ludzi.
Obszary zainteresowań pedagogiki
i psychologii kreatywności
Psychologia i pedagogika twórczości zajmują się szeregiem
ważnych ze względów wychowawczych i poznawczych zagadnień.
Zawsze interesowali nas ludzie wybitni. W jakimś sensie oczywiście najważniejsza jest wybitność i wyjątkowość duchowa, rozwój duchowy i to, co temu ma służyć, a więc wykształcenie, cele
do których dążymy, a więc zwłaszcza świętość i godne życie. Refleksja nad „wybitnością” ma swoje naukowe podstawy w pedagogice, psychologii i socjologii. Pogłębianie wiedzy na temat tego, kto jest rzeczywiście zdolny, kto jest kreatywny pozwala lepiej
realizować cele kształcenia i wychowania.
Pedagogika i psychologia twórczości zajmują się kryteriami
oceny tego, kto jest twórczy, a także jakie cechy charakteryzują
człowieka zdolnego i twórczego. Od lat prowadzone są interesujące badania dotyczące tego, jaki jest związek między inteligencją i twórczością. Nie zawsze osoby inteligentne charakteryzują
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się kreatywnością. Natomiast twórczości na wysokim poziomie
towarzyszy na ogół wysoka inteligencja.
Osoby uzdolnione twórczo są na ogół bardzo wrażliwe, stąd
możemy mieć różne doświadczenia w pracy z uczniem zdolnym
i utalentowanym.
Kolejnym zagadnieniem podejmowanym przez psychologów
i pedagogów twórczości jest sam proces twórczy. Składają się na
niego różne fazy. Wymienia się fazę przygotowawczą, która jest
zdobywaniem wiedzy pozwalającej na podjęcie aktywności
twórczej. Następna faza, zwana fazą inkubacji, czy też „wylęgania
się pomysłu rozwiązania” jest często nie do końca uświadomionym procesem powstawania pomysłu. Kolejna faza to tzw. faza
iluminacji, czyli pojawienia się pomysłu rozwiązania. Pojawienie
się pomysłu rozwiązania jest często źródłem zadowolenia i satysfakcji, a nawet radości. Następna faza to weryfikacja pomysłu rozwiązania, która zmusza nas do zastanowienia się, czy wymyślone przez nas rozwiązanie jest słuszne, oryginalne i wartościowe.
Ta refleksja nad spontanicznym rozwiązaniem i pomysłem jest konieczna, aby wybrać te najlepsze pomysły i odrzucić to, co jest tylko pozornie wartościowe.
Następnym bardzo ważnym zagadnieniem jest ocena tego, co
jest wartościowe pod względem twórczym. Wymienia się tu nowość, oryginalność, generatywność i odpowiedniość. Warto zwrócić uwagę na cechę zwaną generatywnością. Mówi ona o czasie
oddziaływania wytworu. Jedne dzieła, czy wytwory zachwycają
przez chwilę a inne przez setki lat. Wreszcie wspominana tzw. „odpowiedniość” wskazuje na użyteczność społeczną pomysłów, które są wytwarzane. Twórczość w obszarze kształcenia i wychowania charakteryzuje się szczególną wartością ze względu na swoją funkcję społeczną i odniesienie do rzeczywistości, a nie tylko
do świata teorii i abstrakcyjnych idei.
Kolejnym obszarem zainteresowań pedagogiki i psychologii
twórczości są społeczne jej uwarunkowania. Czyli na ile otocze-
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nie społeczne wpływa na naszą kreatywność. Obok niewątpliwych
zdolności, które są dziedziczone, istnieje cały obszar możliwości
kreatywnego działania, zależących od kształcenia i wychowania.
Czyli kształcenie w szkole, może przygotowywać ucznia do twórczego działania.
Zdolności wrodzone czy nabyte?
Jedno z często stawianych pytań dotyczy tego, czy inteligencja i zdolności są dziedziczone, czy też nabyte w toku życia.
Współczesna psychologia i pedagogika podkreśla znaczenie obydwu uwarunkowań. Niewątpliwie inteligencja i zdolności są w dużym stopniu dziedziczone. Współcześnie podkreśla się jednak
istotne znaczenia kształcenia i wychowania dla rozwoju ludzkich
zdolności. Są liczne przykłady wskazujące na to, iż kształcenie
w zakresie zdolności twórczych otwiera człowieka na nowe horyzonty, inspiruje do interesujących działań i powstawania oryginalnych pomysłów. Zatem inteligencję i zdolności twórcze można rozwijać. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, ale również
tych już dojrzałych. Podjęcie zadań nowych i odpowiedzialnych
wyzwala w uczniach, a także osobach dorosłych i dojrzałych inwencję twórczą i nowe możliwości. Należy zatem stawiać sobie
trudne zadania. Podkreśla się tu ogólnie znaczenie aktywności
człowieka, która działa inspirująco na rozwój zdolności.
Różne rodzaje inteligencji i zdolności
Tradycyjne podejście do inteligencji wskazywało na istnienie
i znaczenie jednej inteligencji, zwanej „inteligencją ogólną”. Obecnie podkreśla się istnienie różnych rodzajów inteligencji. Ponadto
dostrzega się możliwości rozwijania różnych rodzajów inteligencji.
Możemy tutaj spojrzeć na kształtowanie naszych uczniów
w kontekście rozwoju ich zdolności i inteligencji. Nie myślę tu tyl-
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ko o najzdolniejszych, ale o wszystkich. Inspirującym w tym zakresie jest jedno z nowoczesnych podejść do problematyki inteligencji, wyrażone w teorii inteligencji R.J. Sternberga, wybitnego
amerykańskiego psychologa, chyba najczęściej cytowanego specjalisty zajmującego się zagadnieniem inteligencji. Wyróżnia on trzy
rodzaje inteligencji. Ich wzajemne i harmonijne występowanie
sprawie, że człowiek jest w stanie realizować swoje cele, rozwijać
się i dobrze funkcjonować społecznie. Wspomniany uczony, stworzył tzw. „teorię inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu”,
ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi o jakieś karierowiczostwo, sukces za wszelką cenę, ale powodzenie, będące źródłem rozwoju wewnętrznego. Mówi On o trzech rodzajach inteligencji: analitycznej, twórczej i praktycznej.
Inteligencja analityczna, czyli wszystko to, co tradycyjnie
uważamy, że świadczy o inteligencji, a więc np.: bardzo dobra pamięć, szybkie przetwarzanie informacji, umiejętność pięknego
mówienia, zdolności odtwórcze. Inteligencja analityczna na ogół
jest mierzona testami psychologicznymi.
Drugi rodzaj inteligencji to inteligencja twórcza, czyli pomysłowość, oryginalność myślenia, coś, co sprawia, że pomysł odbiega od stereotypu.
Trzeci rodzaj inteligencji – inteligencja praktyczna, która powinna być pożądana przez nas w pracy, w każdej szkole na każdym poziomie kształcenia, która często bywała nieco zaniedbywana w pracy pedagogicznej i psychologicznej. Przez wiele lat prawie w ogóle się nie zajmowano inteligencją praktyczną, a okazuje
się, że ona właściwie w dużym stopniu decyduje o powodzeniu
w realizacji naszego powołania i naszej drogi życiowej. Deficyty
w tym zakresie mogą być poważną przeszkodą, ponieważ jest to
umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, porozumiewania się, sztuka mediacji, godzenia się z innymi ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Bywają ludzie bardzo zdolni,
wspaniali, ale mający liczne konflikty z otoczeniem, nie potrafią-
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cy się z innymi w sposób właściwy porozumieć. Są też ludzie bardzo lubiani, którzy nie muszą wiele czynić, aby pozyskać sympatię innych, a są również tacy, którym przychodzi to z bardzo dużym trudem. Charakteryzuje ich często niski poziom tzw. inteligencji społecznej, która jest częścią inteligencji praktycznej.
Innym elementem inteligencji praktycznej jest tzw. inteligencja
emocjonalna, czyli zdolność wykorzystywania emocji w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań życiowych i intelektualnych.
Wszystkie trzy rodzaje inteligencji można rozwijać, co dla pedagogów jest rzeczą niezwykle ważną. Według współczesnej wiedzy psychologicznej możemy się rozwijać intelektualnie i wpływać na rozwój naszych uczniów. Nie jest możliwe jedynie pracą,
przy jednie przeciętnym poziomie zdolności, rozwinąć je do poziomu arcymistrzowskiego. Możliwe jest natomiast osiągniecie
optymalnego dla konkretnego człowieka poziomu ich rozwoju.
Zdolności a sukces życiowy
Dużym zagrożeniem dla współczesnej cywilizacji jest obserwowane często dążenie do sukcesu za wszelką cenę. Niektórzy nazywają to „wyścigiem szczurów”. Trudno jest całkowicie w tej rywalizacji nie uczestniczyć. Każdy, kto uczestniczy w jakimś konkursie artystycznym, olimpiadzie przedmiotowej, czy też
sportowej pragnie wygrać, a przynajmniej dobrze wypaść. Dotyczy to również naszych uczniów. Rywalizacja jest wpisana w nasze życie, ale co zrobić, aby motywowała ona do samorozwoju,
a nie ograniczała go. Potrzebne jest takie kształcenie uczniów, aby
nie dążyli oni do sukcesu za wszelką cenę. Dążenie do samodoskonalenia jest ważniejsze, niż dążenie do bycia lepszym niż inni.
Celem pedagoga, który ma aspiracje, aby być pedagogiem
twórczym, jest to, aby uczeń maksymalnie się rozwinął, żeby sam
walczył o rozwijanie własnych możliwości, bo są one darem, któ-
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rego nie można zmarnować. Wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki twórczości wskazuje na to, że można kształcić w sposób
twórczy i nietwórczy. Twórczość, czy kreatywność, nie jest jednak
panaceum na wszystkie problemy pedagogiczne i wychowawcze,
ale inspiruje do nieustannego wzbogacania metod pracy.
Właśnie w środowisku Lasek, z którym już jako dziecko miałem kontakt, widziałem ogromny wkład pedagogów, którzy poszukiwali nowych metod pracy z uczniem , nowych narzędzi rozwiązań edukacyjnych i mieli w tym zakresie wybitne osiągnięcia.
Twórczy nauczyciel
Mówiąc o twórczym nauczycielu wymienia się takie cechy, jak:
1. Rozpoznawanie potrzeb dzieci – ten element jest bardzo
ważny, a rozpoznawanie potrzeb dzieci zawsze jest związane
z pewnego rodzaju empatią, czyli umiejętnością wczucia się w stan
emocjonalny dziecka. Niby znamy te potrzeby, ale, z drugiej strony, każde dziecko w jakiś inny sposób je wyraża.
2. Umiejętność rozpoznawania możliwości emocjonalno-motywacyjnych i poznawczych dzieci. Widzimy duże zróżnicowanie
poziomu możliwości dzieci. W związku z tym trzeba bardzo wyraźnie odczytać te możliwości rozwojowe każdego dziecka, tym
bardziej, że dziecko niewidome czasami może mieć znacznie
utrudnioną drogę, aby swoje potrzeby emocjonalne wyrażać. Odczytanie jego potrzeb wymaga jeszcze większej uwagi i troski.
3. Umiejętność stymulowania rozwoju zdolności twórczych,
czyli stwarzanie możliwości, aby dziecko było rzeczywiście odważne poznawczo. Jest to sprawa, o której często mówi się w psychologii i pedagogice twórczości. Ciekawe są badania psychologiczne wskazujące na to, że dzieci przed pójściem do szkoły wykazują często bardzo wysoki poziom zdolności twórczych. Potem po
dwóch, czy trzech latach kształcenia poziom ten obniża się. Związane jest to między innymi z tym, iż kształcenie w szkole, czyli
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sformalizowana forma kształcenia może obniżać poziom aktywności i inwencję twórczą dziecka. Zdarza się też, iż nadmierne karanie, czy też ograniczanie inwencji twórczej wywołuje zjawisko
tzw. „generalizacji hamowania”, czyli obniżania aktywności w wielu obszarach działania.
Często jest tak, że te dzieci, które są twórcze, wcale nie muszą być wybitne i wyjątkowe pod każdym względem. Niekiedy
dzieci te sprawiają więcej trudności, niż dzieci przeciętnie uzdolnione. Jak zatem z nimi postępować? Trzeba znaleźć złoty środek,
który pozwala zarówno całej klasie dobrze funkcjonować jak i pozostawia miejsce na indywidualność ucznia. Nie myślę tu o tzw.
„wychowaniu bezstresowym”, będącym często źródłem trudności wychowawczych i problemów w funkcjonowaniu społecznym
uczniów. Ważne jest, aby dostrzec w uczniu jego silne strony i starać się je rozwijać.
Istnieje w terminologii pedagogicznej i psychologicznej termin: „żywe uczenie”. Mówi on o tym, iż ważne są takie formy pracy z uczniem, które go aktywizują. Ważne jest, aby zajęcia szkolne pozwalały uczniom na udział w dyskusji, wymianę poglądów.
Istotna jest nauka nie tylko wypowiadania swoich poglądów, ale
również słuchania innych. Jeżeli uczeń wygłasza jakiś pogląd, to
powinien mówić „w pierwszej osobie”, czyli w swoim imieniu.
Wtedy musi rzeczywiście identyfikować się z wyrażanym poglądem i ponosić za jego głoszenie odpowiedzialność. Warto poświęcić czas na nauczenie prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów
i słuchania tego, co inni chcą nam przekazać.
4. Twórczy nauczyciel posiada umiejętność słuchania i obserwowania. To jest metoda psychologiczna, która może być stosowana przez każdego człowieka, który ma wyczucie i wrażliwość.
Pedagog powinien posiadać, a w każdym razie rozwijać w sobie
te zdolności. A więc obserwacja i rozmowa to są metody, które
mogą być stosowane powszechnie. Każdy z nas może przeprowadzić rozmowę, może obserwować i wyciągać wnioski psycholo-
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giczne dotyczące potrzeb dziecka, jego możliwości i ograniczeń.
Istotną cechą twórczego nauczyciela jest również zdolność krytycznego spojrzenia na własne umiejętności i kompetencje.
Uczeń twórczy i zdolny
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na cechy, które
współczesna psychologia przypisuje uczniom zdolnym i twórczym. Charakteryzują się oni wysokim poziomem zdolności werbalnych. Mają bogate słownictwo. Często wykazują dużą inicjatywę. Charakteryzuje ich pasja działania. Ta pasja i wysoka motywacja sprzyja wybitnym osiągnięciom. Uczniowie zdolni
bywają także krytyczni i wymagający. Z jednej strony potrzebują autorytetów, z drugiej zaś trudno jest im taki autorytet znaleźć.
Bywają wrażliwi i ambitni. Praca z uczniami zdolnymi wymaga
szczególnego rodzaju wrażliwości, a także dużej cierpliwości. Charakterystyczna jest ich duża wrażliwość na sprawy etyczne i moralne. Obserwacja wybitnie zdolnych uczniów wskazuje na to, iż
mają oni duże potrzeby refleksji etycznej odnoszącej się do otaczającego ich świata. Gdy wysoko oceniamy możliwości naszych
uczniów, często jest nam łatwiej osiągnąć cele pedagogiczne.
Jednym z istotnych wymiarów osobowości ucznia jest jego samoocena. To co człowiek myśli o sobie i jak siebie ocenia ma istotne znaczenie dla jego relacji z innymi. Relacje społeczne zaś decydują w dużym stopniu o jakości i zadowoleniu z życia. Adekwatny obraz siebie uwzględniający zarówno silne jak i słabe strony
pomaga człowiekowi w jego rozwoju duchowym, a także intelektualnym i osobowościowym. Istnieje często pojawiający się pogląd, iż osoby uzdolnione są zarozumiałe, zbyt pewne siebie i egocentryczne. Okazuje się, iż bardziej niekorzystna od zawyżonej samooceny jest samoocena zaniżona. Gdy człowiek nie wierzy
w siebie, nisko ocenia swoje możliwości intelektualne i duchowe,
ma również tendencje do krytycznego oceniania innych ludzi. Za-
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niżona samoocena wpływa niekorzystnie na relacje z innymi. Mówi się niekiedy, iż samoocena powinna być przynajmniej na tyle
wysoka, aby móc przeciwstawić się destrukcyjnej krytyce otoczenia. Osoby z niepełnosprawnością narażone są w sposób szczególny na postawy krytyczne wnikające często z uprzedzeń. Wyjaśnianie ich niepowodzeń i wad, które dotykają przecież
wszystkich ludzi, opiera się często na odniesieniu ich przyczyn do
ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Jest to zjawisko
często krzywdzące osoby niepełnosprawne. Dlatego pracując
z uczniami powinniśmy zwrócić uwagę na kształtowanie w nich
adekwatnej i wysokiej samooceny, która odnosi się do ich różnorodnych zdolności i możliwości. Zbyt wysoka, nieadekwatna samoocena może również prowadzić do stawiania sobie nierealnych
celów. Trudność z ich osiągnięciem sprzyjać może frustracji i niezadowoleniu z siebie i z innych osób.
Kreatywny pedagog otwarty jest na potrzeby ucznia. Podnosi on swoje kwalifikacje, bo jednak one mają szczególne znaczenie dla jakości kształcenia i wychowania uczniów. Wiedza pedagogiczna powinna być wspomagana refleksją psychologiczną, której źródłem jest wykształcenie i doświadczenie osobiste.
Szanowni Państwo. Cieszę się, że problematyka twórczości
i kreatywności w pracy pedagogicznej stała się przedmiotem naszych rozważań w czasie tej sesji. Na pewno warto jest dostrzegać ten aspekt rzeczywistości szkolnej. Otwartość na nowe
doświadczenie, poszukiwanie nowych i lepszych rozwiązań, sprzyjają podnoszeniu jakości pracy pedagoga. Współczesna pedagogika i psychologia poświęcają tej problematyce dużo miejsca. Sięganie do współczesnych badań i nowych rozwiązań edukacyjnych
pozwoli na przygotowanie naszych uczniów do podjęcia zadań,
które stawia przed nimi codzienne życie.
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Małgorzata Pyrka*

O patrzeniu, dostrzeganiu i pewnym
„krnąbrnym” koniu
astanawialiście się kiedyś, jak to właściwie jest z tym patrzeniem? I właściwie, co koń może mieć z tym wspólnego? Czy
jakiś tam, zwyczajny koń jest w stanie nauczyć nas patrzeć, a może raczej dostrzegać? A jeśli tak, to w jaki niby sposób miałby tego dokonać?
Przez wiele lat mojej pracy z końmi trafiałam na różne typy.
Jedne pokorne, potulne, inne zdecydowane i silne, jeszcze inne
sprawiały wrażenie wciąż pokłóconych ze światem bądź zupełnie
od niego niezależnych. Lepiej lub gorzej radziłam sobie z takimi

Z

* Instruktorka hipoterapii w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Laskach.

122

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ

egzemplarzami, w końcu przecież przez wiele lat wpajano mi do
głowy różne techniki pracy z tymi zwierzętami, oparte na „komunikacji” za pomocą sprzętu, patentów, środków przymusu i perswazji. Działo się tak do czasu, aż na mojej drodze stanął pewien
osobliwy egzemplarz.

Kiedy po raz pierwszy ujrzałam owo zwierzątko, miało niespełna dwie godziny życia. Początkowo niepewne, szybko nabierało zaufania i dość plastycznie poddawało się wszelkim zabiegom
pielęgnacyjnym i wychowawczym. Mijały miesiące, klaczka rosła, a ja dalej – w dobrej wierze – uskuteczniałam swoją „komunikację”. Wtedy wydawało mi się, że rozmawiam z nią w końskim
języku. Przecież spędzałam z końmi tyle czasu, obserwowałam ich
zachowania, sposób porozumiewania się w stadzie, hierarchię. Jakże mi się WYDAWAŁO!!!
Po dwóch latach naszej wspólnej wędrówki nagle coś zaczęło się psuć w tych relacjach. Klacz nadal perfekcyjnie wykonywa-
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ła wszystkie polecenia, chodziła jak w zegarku, tyle, że ja miałam
coraz większe wrażenie pracy z robotem. Dwieście pięćdziesiąt kilo konia stało, leżało, bądź poruszało się z gracją wokół mnie, ale
wtedy umysł zwierzęcia – nawet nie chcę się domyślać, którędy
– galopował. A chwilę potem ten potulny i grzeczny koń eksplodował i powiedział drukowanymi literami, co myśli o takiej relacji. Ten koń wreszcie wyartykułował!!!!
Mimo obolałej głowy, guza wielkości pięści i stratowanego
„ego”, dziś mogę śmiało powiedzieć, że to był jeden z najbardziej
przełomowych momentów w moim życiu. Dlaczego? Bo dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego, jak można patrzeć i kompletnie nic nie widzieć. Jak marne mam pojęcie na temat komunikacji i jak dalece różni się rola kierownika od lidera.
Od tego momentu zaczęłam uważnie obserwować swoje konie. Ich system komunikacji wyrażający się w języku ciała, cechujący się niezwykłą wrażliwością na sygnały płynące z otoczenia
i szybkością reagowania na nie.
Dopiero wtedy zaczęłam uświadamiać sobie tę, niezbędną dla
przetrwania gatunku, uważność, świadomość otoczenia i umiejętność odczytywania sygnałów niewerbalnych. Dopiero wówczas
zaczęłam zauważać, że w przeciwieństwie do nas, ludzi, konie są
szczere w swoich postawach, nie kierują się pierwszym wrażeniem, nie mają żadnego interesu, aby pokazywać nam coś innego niż myślą. Są zawsze prawdziwe i naturalne, a jednocześnie delikatne w swoich sygnałach. (No chyba, że ktoś tak bardzo nie chce
słuchać, jak ja, wcześniej).
Kolejne moje obserwacje poszły w kierunku hierarchii w stadzie. Co z nią? Każdy koń jest w strukturze liniowej zarówno dominujący, jak i podporządkowany. Czyż nie podobnie wygląda
układ w pracy, gdzie każdy szef jest jednocześnie czyimś podwładnym? Za jasno określoną hierarchią idzie precyzyjny podział ról,
umożliwiając tym samym szybką reakcję w chwilach zagrożenia
i błyskawiczne przekazywanie informacji. A odpowiedzialność
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przewodnika stada za bezpieczeństwo i dobrostan członków stada? A jego imponujące wręcz traktowanie przywództwa jako służby? Jakże daleko nam, ludziom, do ideału.
W tamtej sytuacji dotarło do mnie jeszcze jedno. Przecież moja klacz zaakceptowała mnie jako członka własnego stada i reaguje na moje zachowania tak, jak odpowiedziałaby na zachowanie
każdego innego końskiego towarzysza w stadzie. A ponieważ codziennie daje mi swoją uważność, może być dla mnie doskonałym medium, albowiem pozwala mi przyjrzeć się mojemu własnemu funkcjonowaniu na płaszczyźnie relacji z ludźmi, współpracy z nimi, precyzyjnej komunikacji (choćby z podopiecznymi,
podczas zajęć), organizacji zespołu ludzi, z którymi współpracuję, skutecznej realizacji celu czy wrażliwości zmysłów. I oferowała mi to wszystko, podobnie jak inne konie przed nią, od drugiej
godziny swojego życia, a ja z uporem maniaka, przez tyle lat, tak
bardzo nie chciałam tego zobaczyć.
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Dzięki tej klaczy wyzwoliłam własną inicjatywę i kreatywność,
nauczyłam się opanowania i doświadczania siebie w przestrzeni
z koniem. Moja współpraca z końmi zaczęła opierać się na dobrowolności, a tym samym zaczęła uczyć mnie jednoznacznej komunikacji, szczerości, zaufania oraz zorientowania na cel i pokazała, jak przenosić te doświadczenia na płaszczyznę relacji i komunikacji z ludźmi.
Z moich dzisiejszych obserwacji wynika także, że podobne doświadczenia oferują nam otaczający nas ludzie. Pod warunkiem
wszakże, że będziemy ich ciekawi i damy im swoją uważność. Sławomir Mrożek powiedział kiedyś: „Nie można dostrzegać, nie widząc, ale można nie dostrzegać, widząc. To jest codzienne postrzeganie naszego wzroku i percepcji”.
Wierzę głęboko, że każdy z nas ma w sobie potencjał takiego
właśnie, świadomego postrzegania. Pozwólmy sobie tylko tego doświadczyć.

PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI
W LASKACH
s. Rut Wosiek FSK

Odznaczenia dla ludzi Lasek
nia 20 grudnia o godz. 11.00 odwiedził Laski, po raz pierwszy po objęciu tej funkcji, Prezydent Bronisław Komorowski.
Dostojny Gość, mimo napiętych w tym dniu terminów, przyjechał do nas trochę wcześniej, żeby więcej czasu poświęcić na spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Następnie, wraz z towarzyszącymi Mu osobami, przeszedł do
sali Domu św.Stanisława, gdzie wręczył odznaczenia państwowe
przyznane dziesięciorgu wieloletnim naszym pracownikom.
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą
otrzymał Prezes Władysław Gołąb, a Krzyż Kawalerski Orderu

D
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Odrodzenia Polski – p. Cecylia Czartoryska; Złote Krzyże Zasługi otrzymali państwo Dorota i Antoni Święciccy, ksiądz Kazimierz
Olszewski, dyr. Piotr Grocholski i s. Rut Wosiek; Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: dyr. Agata Kunicka Goldfinger i p. Krystyna Konieczna, a Brązowy Krzyż Zasługi – Sekretarz Zarządu
TOnO dr. Józef Placha.

Z dyr. Elżbietą Szczepkowską i uczennicą Szkoły Podstawowej
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Z dziećmi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
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Prezes Władysław Gołąb

s. Rut Wosiek FSK – Odznaczenia dla ludzi Lasek

Cecylia Czartoryska

Piotr Grocholski
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Ks. Kazimierz
Olszewski

Dorota Święcicka

s. Rut Wosiek FSK – Odznaczenia dla ludzi Lasek

Antoni Święcicki

s . Rut Wosiek
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Krystyna Konieczna

Agata
Kunicka-Goldfinger

s. Rut Wosiek FSK – Odznaczenia dla ludzi Lasek
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Wszystkie osoby odznaczone przez Prezydenta RP

Po uroczystości Dyr. P. Grocholski podziękował Prezydentowi w imieniu odznaczonych i całego Dzieła, a Prezes W. Gołąb złożył w imieniu środowiska Lasek życzenia świąteczne.
W ten sposób zakończenie obchodów STULECIA DZIEŁA
zostało uhonorowane pierwszą w jego historii wizytą urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

ODESZLI DO PANA
Pożegnanie Jacka Woźniakowskiego*
(1920–2012)

O odejściu do Pana śp. Jacka Woźniakowskiego napisaliśmy
już w poprzednim numerze „Lasek” (6–110)2012. Poniżej publikujemy słowa pożegnania i pamięci o rodzinie, napisane przez
Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, homilię wygłoszoną przez
Księdza Adama Bonieckiego podczas uroczystości pogrzebowej,
oraz wspomnienie o Zmarłym, autorstwa Tadeusza Mazowieckiego.
(red.)
* Na podstawie fragmentów z serwisu Wyborcza.pl

Pożegnanie Jacka Woźniakowskiego
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Ks. Adam Boniecki MIC

Homilia*
czestnicząc w tym modlitewnym pożegnaniu, myślimy
o Człowieku, którego żegnamy. I jest to akt religijny, bo jest
w nim wdzięczność Panu Bogu za dar obecności Jacka Woźniakowskiego, za talenty, którymi Bóg go obdarował, za łaskę, którą wspierał go, kiedy te talenty w pocie czoła rozwijał, by niczego nie zmarnować, a także, by dzielić z innymi. Z nami.
Tomasz Fiałkowski w najnowszym numerze TP, za Stefanem
Kisielewskim, uzupełniając to, co tamten napisał na 70-lecie Jacka Woźniakowskiego, streszcza jego życiorys. Kisiel był wyraźnie
zafascynowany Jackiem jako człowiekiem, którego określił jako
„syntezę rzeczy na pozór przeciwnych, zebranych w jednym człowieku”.
Przytoczę ten opis dla tych, którzy go nie czytali i tych, którzy nie zdają sobie sprawy z bogactwa tego niezwykłego curriculum vitae: Ułan i oficer Armii Krajowej, którego pierwszą istotną próbą literacką były powstałe jesienią 1939 roku „Zapiski
z kampanii wrześniowej”. Tuż po wojnie redaktor „Głosu Anglii”, potem „Tygodnika”, a w latach 1957-59 naczelny miesięcznika „Znak”; Absolwent krakowskiej polonistyki, doktorat obronił u Stanisława Pigonia, a habilitował się w Instytucie Sztuki
PAN. Profesor historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (na formalną docenturę i profesurę przyszło mu czekać
bardzo długo, ze względów politycznych), wykładał też w Tulu-

U

* Wygłoszona w czasie Mszy świętej pogrzebowej 8.12.2012 w kościele sióstr
Wizytek w Warszawie.
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zie i Jerozolimie, a uniwersytet w belgijskim Leuven przyznał mu
doktorat honorowy.
Naukowiec, krytyk, eseista, publicysta i autor reportaży, pisarz o rozpoznawalnym od razu stylu, a także tłumacz powieści Grahama Greene’a i Arnolda Bennetta. Działacz Klubu Inteligencji Katolickiej, potem także Towarzystwa Kursów Naukowych, członek władz PEN Clubu i dawnego Związku Literatów
Polskich, członek jury Nagrody im. Kościelskich, a pod koniec lat
80. – Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.
Uczestnik obrad Okrągłego Stołu i pierwszy „solidarnościowy” prezydent Krakowa. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a także komandorią orderu Polonia Restituta i Legią
Honorową.
Taternik, narciarz i redaktor „Wierchów”.
A to przecież wciąż nie wszystko...
Na wypełnienie fragmentu tej luki, tego „nie wszystko” jest teraz czas właściwy.
Jacek Woźniakowski – był człowiekiem idącym przez życie
drogą Ośmiu Błogosławieństw. Będę się trzymał lapidarnego stylu tamtej wyliczanki.
Kim są błogosławieni Boga? Ubodzy w duchu – w swoich
zaangażowaniach nie kierował się lukratywnością. Konsekwentnie stawiał „być”, ponad „mieć”. Ci, którzy się smucą. To nie
wiecznie narzekający malkontenci, ale ci, którzy kochają, a kochając dzielą bóle tych, którzy są im bliscy.
Małżeństwo Woźniakowskich dało nam wspaniałą lekcję co
znaczy wypowiedzieć przed Bogiem i ludźmi: „ślubuję miłość”,
„nie opuszczę cię w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli”.
Z miłością nieodłącznie jest złączony smutek…cierpienie tych,
których kochamy jest wtedy naszym cierpieniem i smutkiem,
smutkiem błogosławionym. Błogosławieni są cisi… W ostatnich
latach Jacek wszedł w strefę ciszy. Myśl miał jasną, pamięć dobrą,
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ale mówił z wielkim trudem. Wiemy, że nie była to cisza zamknięta na sobie… znosił ją ze zdumiewającą pogodą ducha.
Ale cichość to także umiejętność słuchania, szacunek dla innego. Iluż ludzi dziś wspomina rozmowy z Jackiem. Dziennikarz
AFP Michał Viatteau opowiedział mi, że kiedy jako młody chłopak bywał na Wyspiańskiego – Jacek Woźniakowski rozmawiał
z nim z wielką powagą. Do dziś zapamiętał wskazówkę Jacka, że
dojrzałość znaczy odpowiedzialność za słowa i czyny. Niby proste, ale tak i w takim momencie powiedziane dla Michała zostało zasadą życiową.
„Bo Jacek Woźniakowski był mistrzem konwersacji niezdawkowej, umiał ośmielić rozmówcę, stworzyć wrażenie, że to on jest
w danej chwili najważniejszy” – wspomina Tomasz Fiałkowski.
Pragnący sprawiedliwości i miłosierni. Tylko Pan Bóg w sposób doskonały łączy sprawiedliwość i miłosierdzie. Jacek Woźniakowski nieraz stawał wobec tego dylematu (sprawiedliwość czy
miłosierdzie?). Spektakularnym momentem był ostatni akord pełnienia przez niego funkcji pierwszego w III RP Prezydenta Krakowa. Polecam zamieszczone w wyborze pism przemówienie wygłoszone z tej okazji. Czystego serca, czyli prawych intencji. O intencjach wie Pan Bóg… Z pomocą ich zrozumienia kolejne
błogosławieństwo: dla wprowadzających pokój. Pokój burzą ludzie chorzy na egoistyczne ambicje. Agresywni bywają zwykle ci,
którzy nie są pewni swoich racji.
Owszem, Jacek Woźniakowski był człowiekiem walki o słuszne w jego sumieniu i przekonaniu sprawy: w dziedzinie kultury,
zwłaszcza sztuki, polityki, obyczaju, nawet dobrego wychowania.
Polemizował, bywał twardy i nieprzyjemny, ale nigdy nie siał nienawiści.
I ci wreszcie błogosławieni są prześladowani z powodu wiary. Może ktoś powie, że „prześladowanie” to słowo, które wolno
stosować tylko do męczenników. Może, ale czy trwające latami
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szykany z powodu wierności Bogu i Kościołowi nie nabierają w jakimś momencie znamion prześladowania?
Długie życie Jacka Woźniakowskiego pozostanie świadectwem
realności Pawłowych słów: „Któż nas może odłączyć od miłości
Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował”.
Odpowiedzią na nasz smutek – wielki smutek, bo Jacek był
ważną częścią świata wielu z nas – niech będą słowa Mędrca: „Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich
pełna jest nieśmiertelności”.
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Tadeusz Mazowiecki

Odgraniczał to, co ważne, od tego, co mniej ważne...
acek Woźniakowski był osobą wszechstronną i takie też wszechstronne było jego życie. Sam wszakże Jacek Woźniakowski
w krótkim szkicu o godności człowieka, który ostatnio przypomniano, mówił, że ”musimy się wystrzegać, by nie utożsamiać
godności człowieka z rozmaitymi godnościami, jakimi nas przyobleka doczesność”. Godność człowieka sprawdza się najbardziej,
gdy jest odarty z wszystkiego, w niemocy i wobec śmierci.
Może i my, stając wobec tej śmierci zobowiązani jesteśmy tak
patrzeć na godność tego życia, które dziś żegnamy, a któremu
wcześniej nieoszczędzona była niemoc.
Ale nie byłoby w duchu Jacka Woźniakowskiego pozostać tylko z tą myślą, którą tak ostro, jak zwykł to czynić, odgraniczał to,
co ważne, od tego, co mniej ważne. Musimy mówić także o tym,
kim był i co w nim dla nas było najważniejsze.
Zespół „Tygodnika Powszechnego”, zwłaszcza ten z pierwszych
lat powojennych, był zespołem wybitnych indywidualności. Potrafił jednak być wspólnotą i przejść przez trudne próby. W Polskę to środowisko wnosiło ocalanie wewnętrznej wolności. Kultura była ostatnim bastionem tej wolności, której nie wolno oddać. Taka była linia Jerzego Turowicza i Stanisława Stommy,
Antoniego Gołubiewa, Hanny Malewskiej i Jacka Woźniakowskiego.
Po październiku 1956 roku i przywróceniu „Tygodnika” to środowisko się poszerzyło i stało się naszym wspólnym środowiskiem
obejmującym także Kluby Inteligencji Katolickiej i „Więź”.
Jacek Woźniakowski stworzył wtedy wydawnictwo książkowe. Było ono ograniczane przez władze. Poświęcił mu wiele pracy i zbudował podstawy jego przyszłego rozwoju.
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W tym naszym wspólnym środowisku był osobą ważną i ważącą na podejmowanych decyzjach. Zwłaszcza wtedy, kiedy środowiska nasze szły już ku współdziałaniu z rodzącą się w latach 70. opozycją demokratyczną. Kim jednak był on sam? Stefan Kisielewski
w księdze ofiarowanej mu na 70-lecie napisał charakterystykę jego
osobowości, która musiała się chyba Jackowi podobać, bo próbował zgłębić zawarte w nim rozbieżności. „Ale jak on to wszystko robi – pytał na koniec Kisiel – jak spaja ogień z wodą, Rzym z Krakowem, angielszczyznę ze staropolszczyzną, estetykę z teologią, żartobliwą nonszalancję z moralistyką i apologią surowego honoru?”.
Zadałem sobie i ja teraz pytanie, co dla mnie było w Jacku
Woźniakowskim charakterystyczne. Myślę, że w nim, w jego osobowości człowieka odczuwającego wszystkie subtelności literatury i malarstwa, było zarazem coś twardego, coś co trzyma, coś
co w jego życiowych wyborach nie pozwalało mu zboczyć z kursu. To wpływało na to, co robił i dlaczego stanowił w naszym środowisku pozycję ważną, a równocześnie – przez szerokość horyzontów i zaangażowań – niezastąpioną.
Po 1989 roku Jacek Woźniakowski, jak wielu ludzi tego środowiska, poszedł także do służby publicznej. Był pierwszym prezydentem Krakowa w wolnym już kraju, współkształtował
pierwsze kroki polskiej samorządności. Trwało to niedługo. Wrócił do swych zajęć wydawniczych i intelektualnych. Życie publiczne nie przestało go jednak nigdy obchodzić. Cieszył się wzrastaniem nowej Polski, martwił jej słabościami. Zwłaszcza gdy chodziło o trudny proces odnajdywania się Kościoła w warunkach
wolności i demokracji.
Dziś, żegnając Go, wiemy, że żegnamy jednego z ostatnich
wielkich tego środowiska. Wszyscy się już wykruszyli. I nie tylko to: ciąży nam świadomość, że niemal wszystko się wykrusza.
Dobrze się stało, że jeszcze za życia Jacka Woźniakowskiego
ukazały się jego pisma zebrane. Młodzi twórcy kultury będą mieli do czego sięgać. Ale chodzi o coś więcej. O przesłanie tej for-
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macji, o trwałość tego gatunku polskości i myślenia o Polsce.
I o trwałość tego poczuwania się do chrześcijaństwa.
W ostatnich latach i dniach, w czasie zamętu i hałasu, kiedy
zmieniany jest sens słów i wywracane znaczenie wartości, kiedy
słowami o patriotyzmie okrasza się zapiekłość niszczącą życie publiczne, kiedy boli nas, jak do nienawiści dopisuje się chrześcijańskie imię i kiedy na to nie odzywa się jednoznacznie Kościół – zaniepokojeni i zmęczeni tym wszystkim z tym większym dramatyzmem myślimy o odejściu Jacka Woźniakowskiego i o trwaniu
tej postawy, jaką reprezentował. Z dramatyzmem. Nie z brakiem
nadziei, która go nigdy nie opuszczała. I dawniej, i obecnie, gdy
Polska i Kościół żyją już w wolności i mogą nią swobodnie oddychać. Odszedł, wiedząc przecież, że coś wielkiego się w ciągu jego życia spełniło. Iść po tej drodze, po tych śladach rozumienia
kultury, polskości, chrześcijaństwa, to wielka sprawa, która łączyła i łączyć może chrześcijan i humanistów wszelkiej maści. Tak rozumiem naszą i młodszego pokolenia wierność pamięci takich ludzi jak Jacek Woźniakowski.
8 grudnia 2012
Warszawa, kościół Sióstr Wizytek
Msza pogrzebowa śp. Jacka Woźniakowskiego
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Śp. siostra Salawa
Halina Mądroń
od Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Przeżyła lat 54; powołania 22; Profesji zakonnej 19;
30.05.1958 – 29.12.2012
Siostra Salawa – Halina Mądroń – urodziła się 30 maja 1958
roku w Gdańsku. Sakrament Chrztu św. przyjęła 22 czerwca
1958 r. w bliskiej nam już wtedy parafii Gdańsk-Sobieszewo, a Sakrament Bierzmowania 25 kwietnia w pobliskim Ryjewie, gdzie
– wraz z liczną rodziną – spędziła dzieciństwo.
Jej rodzice: Bolesław i Maria z Bielaków Mądroniowie mieli
w Ryjewie niewielkie gospodarstwo. Ojciec pracował jako stróż
nocny, matka zajmowała się domem i gromadką dzieci. Halinka
miała sześciu młodszych braci i siostrę.
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Do szkoły podstawowej w Ryjewie chodziła w latach
1965–1973. Potem, z powodu stwierdzonej dużej krótkowzroczności (–14 d), została skierowana przez okulistę do Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Wikliniarsko-Koszykarskiej w Kwidzynie. Do
szkoły dojeżdżała, a popołudniami pomagała mamie w domu.
W roku 1976, po ukończeniu szkoły z bardzo dobrymi wynikami, podjęła pracę w Zakładach Wikliniarskich „Las” w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie zamieszkała na stancji z dwiema koleżankami.
Po trzech miesiącach musiała tę pracę przerwać, ponieważ jej
matka przechodziła kolejne operacje okulistyczne i konieczna była jej pomoc w domu.
W tym okresie wstąpiła do Polskiego Związku Niewidomych,
gdzie jej ułatwiono dostanie się na dwuletni Kurs Masażu Leczniczego w Krakowie. Kurs ukończyła w 1983 roku z bardzo dobrymi wynikami i przez siedem lat pracowała w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Sztumie. Podczas studiów w Krakowie, gdzie
mieszkała w internacie, poznała Grażynę Kordalską, przyszłą
s. Marię Rosę, już wówczas aspirantkę i kandydatkę do Zgromadzenia w Laskach. Pierwszy raz właśnie z nią Halina przyjechała do Lasek. Było to podczas zimowych ferii w roku stanu wojennego. Ponieważ także rodzinne domy miały w bliskim sąsiedztwie,
Halina służyła Grażynie jako przewodniczka. Niebawem sama
zgłosiła się do Zgromadzenia. Już jako postulantka zdała w Krakowie w 1990 r. egzamin weryfikacyjny, uzyskując tytuł „technika masażysty”.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża została przyjęta 1 sierpnia 1990 r. – I Profesję złożyła 15 sierpnia
1993 r., Profesję wieczystą 2 sierpnia 1998 r.
Pierwsze lata życia zakonnego (od sierpnia 1993 r. – do sierpnia 1995 r.) spędziła na Parafii w Izabelinie, pomagając tam w pracach domowych.
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Od sierpnia 1995 r. do 2003 r. należała do Domu św. Rafała
w Laskach. Służyła chorym siostrom jako masażystka, a także objęła dyżury nocne. W ostatnich latach pracowała również w refektarzu i kuchence domowej oraz w domowym ogrodzie.
W tym czasie zaczęła poważnie chorować. Przeszła dwie operacje rąk, co ograniczało jej możliwości jako masażystki i sprawiało dodatkowe cierpienie, ponieważ bardzo kochała swój zawód.
Równolegle pojawiały się też inne kłopoty ze zdrowiem, co spowodowało, że w 1993 r. przyznano jej I grupę inwalidzką.
Od września 2003 r. została przeniesiona do Klasztoru Matki Bożej Pocieszenia w Warszawie. Głównym działem jej pracy była pralnia. W miarę możliwości była wspomagana przez siostry
juniorystki lub nowicjuszki. Bardzo cieszyła się, że młodszym siostrom może przekazywać doświadczenia pracy. W pracy była bardzo wymagająca od siebie i od innych.
Kochała bardzo wspólnotę domową, była obecna na wspólnych modlitwach, a na modlitwę indywidualną przychodziła do
kościoła przed Jutrznią. Mawiała – „dobrze mi się modlić o tej porze”. Żywo uczestniczyła w życiu wspólnym. Podczas rekreacji często zabawiała siostry swoimi wspomnieniami z pobytu w szkole
masażu lub domowymi historyjkami. Na każde swoje imieniny
Siostra przygotowywała „opowiadanie tematyczne” ze swojego życia lub o błogosławionej Anieli Salawie. Ze względu na chorobę
nie mogła w pełni wykonywać zawodu masażystki, ale chętnie służyła pomocą, gdy zaszła nagła potrzeba.
Włączała się chętnie do pomocy w domu i w dyżurach w kościele. Miała tam swoje ulubione godziny oraz osoby, z którymi
w tym czasie rozmawiała na tematy religijne.
Od 1996 roku siostra była chora na immunologiczne zapalenie wątroby, które w konsekwencji czyniło spustoszenie w całym
organizmie. Ostatnia z infekcji doprowadziła do obustronnego zapalenia płuc. Dnia 15 grudnia 2012 r. siostra Salawa została przewieziona do szpitalika w Laskach, gdzie pomimo intensywnego
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leczenia stan jej zdrowia stale się pogarszał. W Wigilię została
przyjęta na oddział pulmonologiczny w szpitalu na Banacha.
Tego wieczoru, po wigilijnej wieczerzy w Klasztorze s. Przełożona z s. Marianną odwiedziły Siostrę i w łączności ze wspólnotą podzieliły się opłatkiem.
Nad ranem 25 grudnia nastąpiła zapaść, po której siostrę reanimowano i przewieziono na OIOM. Pomimo bardzo dobrej
opieki medycznej, stan zdrowia stopniowo się pogarszał.
W sobotę, 29 grudnia 2012 r., ok. godz. 16.30. Siostra zmarła w obecności s. Przełożonej i s. Radosławy.
Pogrzeb odbył się w Laskach – w środę 2 stycznia 2013 r.
o godz.13.00. Koncelebrze ośmiu księży przewodniczył ks. Rektor Sławomir Szczepaniak, który prowadził też kondukt na cmentarz. Homilię wygłosił ks. Andrzej Gałka, przywołując wspomnienia wieloletnich swoich osobistych kontaktów z s. Salawą, poczynając od Jej pierwszej placówki w Izabelinie, gdzie ks. Gałka,
w tym samym roku 1993, został proboszczem, poprzez dalsze lata – aż do ostatnich dni Jej życia i choroby.
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Irmina Głowacka

Śp. Maria Adamczyk
(1.01.1934–26.12.2012)
26 grudnia 2012 roku zmarła Maria Adamczyk, z domu Darska, wdowa po Andrzeju Adamczyku dyrektorze Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Pozostawiła syna, dwie córki i wnuka.
Gdybym miała powiedzieć co najbardziej charakteryzowało
Marysię, to powiedziałabym, że wierność. Małą Marysię Darską
mieszkającą w parafii ojców Salezjanów zafascynowała postać
Księdza Bosko i tej fascynacji pozostała wierna do końca swego
życia, będąc świeckim współpracownikiem salezjańskim oraz
działając w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym.
Miłość jej życia zaprowadziła ją do Lasek i zaowocowała
otwarciem serca na osoby niewidome, którym pomagała z wiel-
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kim zaangażowaniem. Do dzisiaj są osoby, które wspominają, jak
pięknie potrafiła czytać. Kochała książki, miała bardzo dobrą znajomość literatury pięknej i wielką dbałość o kulturę języka. Jej
obecność w kościele Św. Marcina w Warszawie na Piwnej, to nie
tylko Duszpasterstwo Niewidomych, ale i wtorkowe spotkania
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, a także ostatnia Wigilia
spędzona z Siostrami Franciszkankami Służebnicami Krzyża.
Wierność modlitwie w intencjach, które miała w sercu, szczególnie za swoje dzieci i ukochanego wnuka, a także częste prośby z serca płynące: „Pomódl się w moich intencjach, bo przede
mną…”
Ostatnia wiadomość, jaką zostawiła przed śmiercią, skierowana była do ks. biskupa Bronisława Dembowskiego, który był dla
niej wielkim autorytetem.
Gdy w 1993 roku ks. Jan Sikorski, naczelny duszpasterz więziennictwa, i animatorka Odnowy, Nina Szweycer, wezwali do
utworzenia Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” – Marysia była jedną z założycielek, a potem aktywnym członkiem. Brała udział
w zjazdach, zebraniach, pielgrzymkach. W latach 2000–2001 jako wolontariuszka przychodziła do aresztu śledczego w Białołęce, przynosiła od Ojców Salezjanów czasopisma kształtujące życie więźniów, organizowała bibliotekę o tematyce religijnej. Prezes Bractwa Więziennego, Bernardyna Wojtkowska, mówi:
„Dziękujemy Ci, że byłaś z nami przez długie lata w sprawach
więźniów, wstawiaj się u Boga za nami”.
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Śp. Dobrosław Spychalski
(9.02.1927–26.01.2013)

Władysław Gołąb

Niech Dobry Bóg przygarnie Cię...
dniu 26 stycznia 2013 r. we własnym mieszkaniu, w otoczeniu najbliższej rodziny, zmarł Dobrosław Spychalski,
wybitny działacz społeczny środowiska niewidomych.
Bezpośrednią przyczyną śmierci było zapalenie płuc, które nałożyło się na wieloletnią ciężką chorobę związaną z paraliżem wywołanym kolejnymi wylewami krwi do mózgu. Jak powiedziałem
w mowie pożegnalnej na cmentarzu: „Ostatnie lata zawdzięcza
niezwykłej trosce i opiece żony Grażyny i syna Jana”. Kiedy Grażyna – po stwierdzeniu u męża zapalenia płuc – spytała lekarza,
czy nie jest wymagane leczenie w szpitalu, on odpowiedział: „Takiej opieki, jaką pani mężowi stworzyła w domu, nie da żaden
szpital”.

W
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Pogrzeb Dobrosława Spychalskiego odbył się w dniu 5 lutego. Mszę świętą w starym kościele pod wezwaniem św. Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim odprawiało trzech kapłanów, w tym wieloletni przyjaciel, o. Andrzej Kupiński. W pogrzebie wzięły udział dziesiątki przyjaciół. Nad trumną zmarłego
przemówili Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych Anna Woźniak-Szymańska i ja, legitymujący się najdłuższą przyjaźnią ze zmarłym sięgającą 1946 r.
O Dobrosławie Spychalskim i jego rodzinie powstały różne legendy. Dobrosław urodził się w Łodzi 9 lutego 1927 r. Rodzina Jego pochodzi ze wsi spod Sieradza. Dziadek Józef Spychalski i babcia Franciszka z domu Leśkiewicz pod koniec XIX wieku przybyli do miasta – do „ziemi obiecanej” za chlebem.
Dziadek okazał się zdolnym majstrem wyrobów włókienniczych i zdobył dobrą pozycję w fabryce H. B. Frenkla. Dziadkowie mieli pięcioro dzieci: Józefa (1898–1944), Leona (1901–1974),
Czesława (1903–1919), Mariana (1906–1980) i Aurelię (1910–
1998).
Ojcem Dobrosława był Leon, przedwojenny przedsiębiorca.
W latach sześćdziesiątych w naszym środowisku często powoływano się na fakt, że Dobrosław jest bratankiem marszałka Mariana Spychalskiego, wybitnego architekta, ale i komunisty, związanego z polityką Władysława Gomułki. Za to pokrewieństwo, ojciec Dobrosława – Leon, odsiedział w więzieniu kilka lat.
Tymczasem nasz Zmarły był także bratankiem płk. Józefa Spychalskiego, o pięknej karcie patriotyzmu polskiego, który jeszcze
w czasie pierwszej wojny światowej był wybitnym działaczem Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli tzw. POW. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., a w 1939 r. w obronie Warszawy. Za obronę osiedla Blizne otrzymał od gen. Juliusza Rómmla
w dniu 29 września Order Virtuti Militari. Jeszcze przed kapitulacją wszedł do kierownictwa podziemnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski, a po jej przekształceniu – do Związku Walki Zbroj-
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nej. We wrześniu1940 r. został oddelegowany na tereny okupowane przez ZSRR dla zorganizowania placówek ZWZ. W nocy
z 17 na 18 listopada został aresztowany przez NKWD, a w czerwcu 1941 r. skazany na karę śmierci, ale wyroku nie wykonano i we
wrześniu zwolniono go z więzienia w związku z podpisaniem
umowy Sikorski-Majski. Gen. Władysław Sikorski zabrał go do
Londynu, skąd został w marcu 1942 r. zrzucony na teren Polski
w ramach akcji „cichociemnych”. W listopadzie 1942 r. gen. Stefan Rowecki mianował go komendantem AK na okręg krakowski. 24 marca 1944 r. został aresztowany przez gestapo i przypuszczalnie w sierpniu zamordowany w jednym z obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec.
Stryj Józef był wzorem Polaka i patrioty dla Dobrosława. Może dlatego wstąpił do 101 plutonu Szarych Szeregów i podjął walkę z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniu 6 sierpnia 1944 r. ranny w głowę utracił wzrok.
Po wojnie Dobrosław wraz z rodzicami przeniósł się do Łodzi do przedwojennego mieszkania przy ul. Zagajnikowej. Tu
z inicjatywy Józefa Buczkowskiego włączył się w życie niewidomych. Sabina Kalińska nauczyła go pisma Braille’a, w tym skrótów laskowskich pierwszego i drugiego stopnia.
O tym łódzkim okresie Spychalski między innymi pisze: „We
wrześniu tegoż roku (1946) zapisałem się na Uniwersytet Łódzki na socjologię i pragnąłem samodzielnie robić notatki (…) Jednocześnie zostałem włączony do Koła Uczących się Niewidomych
i wybrany na skarbnika. Na czele Koła stał pan Napoleon Mitraszewski, który studiował na drugim roku polonistyki (…)
Po przeniesieniu się do Warszawy w lutym 1948 r. załatwiłem
moje sprawy inwalidztwa wojennego. W tym samym roku zapisałem się do Związku Ociemniałych Żołnierzy na ulicy Hożej 1
oraz do Związku Pracowników Niewidomych na ulicy Widok 22”.
Niestety, socjologia na Uniwersytecie Warszawskim została zlikwidowana w 1950 r. i w związku z tym Spychalski nie ukończył
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studiów wyższych. Rok 1950 był dla niego tragiczny: w maju został aresztowany jego ojciec Leon. Rodzinie groziło usunięcie
z Warszawy. Decydujące znaczenie w obronie przed tym krokiem
miała interwencja kardynała Adama Sapiehy. W 1953 r. za radą
niewidomego byłego wychowanka Lasek Eugeniusza Donicy, Spychalski podjął pracę w drukarni Polskiego Związku Niewidomych,
a cztery lata później, już po rehabilitacji ojca i stryja Mariana, przyjął funkcję dyrektora Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Na tym stanowisku pozostawał aż do 1993 r.
Jego to ogromną zasługą jest wzniesienie nowego gmachu Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 7 i nadanie mu im. dr. Włodzimierza Dolańskiego. Zasługi Dobrosława
Spychalskiego na tym odcinku są ogromne. Nawiązał on kontakty z ośrodkami niewidomych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, uporządkował katalogi, bazy danych i nadał bibliotece strukturę nowoczesnej placówki bibliotecznej.
Na jego walorach osobowościowych i intelektualnych szybko poznano się już na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. W Związku Ociemniałych Żołnierzy RP przez dwie kadencje pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego. Na zjeździe w lutym 1969 r. został wybrany przewodniczącym
Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. O tym
okresie pisał później: „Starałem się wizytować nie tylko okręgi
PZN, ale także szkoły dla niewidomych i spółdzielnie. Na zebraniach Zarządu Głównego zabierali głos przedstawiciele z terenu
i wypowiadali krytyczne uwagi, wnosili pożyteczne inicjatywy
i w praktycznej działalności przyczyniali się do ich realizacji”. Wybrany na drugą kadencję w 1973 r. realizował swój program demokratyzacji życia związkowego, co doprowadzało do konfliktów
z władzami partyjnymi. W konsekwencji złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego ZG PZN na początku 1975 r., którą Komitet Centralny PZPR przyjął wiosną 1976 r.
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Ostatnie lata życia Dobrosław Spychalski spędził w łóżku, częściowo sparaliżowany. Do końca jednak zachował pogodę ducha
i trzeźwy umysł, mimo iż mówienie sprawiało mu dużą trudność.
Myślę, że siły czerpał z głębokiej wiary. Umiał swe cierpienie ofiarować Bogu, jako zadośćuczynienie za grzechy swoje i całego
świata.
Warto jeszcze kilka zdań poświęcić jego rodzinie. Rodzice –
Leon Spychalski i Bronisława z domu Gutner pobrali się w Łodzi
w 1925 r. Mieli dwoje dzieci: Dobrosława i młodszą o sześć lat Barbarę – lekarza. Matka Bronisława była osobą o dużej kulturze i zaangażowaniu społecznym. W 1946 r. wraz z kilkoma innymi osobami, z inicjatywy Józefa Buczkowskiego, zorganizowała Koło
Przyjaciół Niewidomych, działające w Łodzi na rzecz niewidomych do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Dobrosław w dniu 25 grudnia 1975 r. zawarł związek małżeński z Grażyną Bem, pracownikiem naukowym Encyklopedii Wojskowej. Ślub odbył się w kościele Wizytek w Warszawie, a błogosławił im ks. Leon Kantorski, proboszcz parafii w Podkowie Leśnej, a przedtem duszpasterz akademicki, organizujący spotkania
w kościele św. Anny, na które uczęszczała Grażyna. Z małżeństwa
Grażyny i Dobrosława przyszło na świat czterech synów: Jan, Wojciech, Piotr i Maciej. Właśnie najstarszy syn Jan przez ostatnie lata życia ojca służył mu na co dzień opieką, wspierając w tym
matkę.
Kapitalną ocenę Dobrosława Spychalskiego w 2007 r. dał redaktor Józef Szczurek pisząc: „W historii Polskiego Związku Niewidomych w drugiej połowie XX wieku na wszystkich płaszczyznach działania wycisnął wyraźne piętno. Jego praca zawodowa
i społeczna służyła temu samemu celowi, aby sprawy niewidomych w Polsce podnieść na jak najwyższy poziom osiągnięć merytorycznych i estetycznych. W rozwoju czytelnictwa książek i czasopism, w popularyzowaniu szeroko pojętej kultury, w zagadnieniach socjalnych i kulturalnych, w pogłębianiu współpracy PZN
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z organizacjami niewidomych w innych krajach – w tych wszystkich ważnych sprawach wkład jego krytycznej myśli jest istotny
i znaczący. Przez prawie 40 lat należał do najbardziej aktywnych
działaczy Związku”.
Dobrosław Spychalski był wielokrotnie odznaczany. Chyba
jednak najwyżej cenił Krzyż Armii Krajowej przyznany mu przez
władze emigracyjne w Londynie. W latach siedemdziesiątych
otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).
Z Dobrosławem Spychalskim łączyły mnie więzi serdecznej
przyjaźni. Znałem jego Rodziców. Odwiedzaliśmy się wzajemnie.
Od 1981 r. był członkiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Dziś będzie mi go brak. Swoje przemówienie pożegnalne zakończyłem słowami: „Dużo cierpiałeś tu na ziemi –
niech Dobry Bóg przygarnie cię w swoje Ojcowskie Ramiona”.
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Śp. Krystyna Hryszkiewicz
(25.02.1939–27.01.2013)

Urodziła się w Oszmianie, dziś Białoruś. Wzrok i słuch utraciła w 15. miesiącu życia. 23 lutego 1953 r. rozpoczęła naukę
w Laskach pod kierunkiem s. Emmanueli Jezierskiej. W Laskach
była do 1958 r. Następnie wyjechała do Szczecinka, pozostając
pod opieką rodziców. Tam przez ok. 10 lat s. Zofia Dembowska
– oddelegowana przez Zgromadzenie – wspierała rodziców Krysi. Krystyna okresowo przebywała także w Laskach, gdzie 7 lipca 1965 r. przyjęła I Komunię świętą.
Od 1980 r. Krystyna zamieszkała w Laskach. Wówczas do pomocy s. Emmanueli włączyła się s. Ludwika. Po śmierci rodziców, (Ojczym zmarł w 1978 r., a Matka w 1992 r.), zamieszkała na stałe w Żułowie.
Zmarła nagle po Mszy św. w niedzielę 27 stycznia 2013 r.
Poniżej prezentujemy wspomnienie autorstwa s. Lidii Witkowskiej, która była również nazwana przez Krystynę nauczycielką i towarzyszyła Jej przez wiele lat.
(Od redakcji)
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s. Lidia Witkowska FSK

Otulona Bożą tajemnicą…
eszła w światło wielkanocnej wolności i już cieszy się tajemnicą Zmartwychwstania. Jej życie dla wielu z nas, patrzących z boku, prowadziło przez „ciemną dolinę doświadczenia”, ale jednocześnie Krystyna przeszła z ciemności do światła,
które „chwilowo” przesłoniło cierpienie.
Trudno opisać świat, w którym żyła, który był Jej zwykłą codziennością. Można go porównać do bezkresnego oceanu albo do
nocy, w której nic nie widać. Jednak ta noc i cisza miały w sobie
coś z tajemnicy, stały się dla nas szkołą, a dla Niej drogą nadziei
wiodącą przez Krzyż do Nieba.

W

Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła,
które by nie kwitły, gdyby nie cierpienie. Błogosławcie Pana.
Nie byłoby tyle pięknych kwiatów na ziemi, które nas zachwycają, gdyby nie było Tego, który je stworzył. Nie byłoby Krystyny, gdyby nie Matka Boża Płacząca z Katedry Lubelskiej, która zaprowadziła Ją do Lasek i pozwoliła ukształtować wedle Woli Pana.
Pan Jezus wiedzie drogami, które niekiedy nas samych zaskakują. Przedziwnie splata wydarzenia w życiu człowieka – daje się
poznawać w znakach i ludziach, których stawia na naszej drodze.
On działa i pozwala doświadczyć Siebie poprzez obecność i nieobecność, w świetle i ciemności, w radości i cierpieniu, w śmierci i zmartwychwstaniu.
Ktoś powiedział, że Pan Jezus ma taką Boską Wypożyczalnię.
Sam podsuwa to, co najlepsze. Daje, jakby wypożycza nam ludzi,
których uważa za dobrych czy wręcz koniecznych dla naszego wzrastania. On również wie, kiedy odebrać to, co wypożyczył. W tym
wszystkim chodzi o dojrzałość w odczytywaniu znaków, delikatność
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Na drodze życia Krystyny stanęła Pani Profesor Maria Grzegorzewska (1888–1967)

serca, która rozpozna dotyk Jezusa. Ten,
który nie ma rąk, dotyka, staje się Rzeczywistością i źródłem tego, co rzeczywiste.
Kiedy Pani Profesor mówiła o osobie
niepełnosprawnej, uważała, że nie należy poddawać się losowi, ale szukać najlepszych rozwiązań pomimo trudności
i klęsk, które stają się udziałem człowieka. Twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej wypowiedziała znamienne słowa: nie ma kaleki, jest człowiek, ukazując jednostkę przede wszystkim jako osobę z jej potrzebami, pragnieniami, uczuciami i dążeniami – bez
względu na jej kalectwo lub rodzaj upośledzenia.
Według Marii Grzegorzewskiej najwyższą wartością jest człowiek, również wtedy, gdy jest on niepełnosprawny. Ta koncepcja
filozoficzna stanowi istotę najszerzej pojętego humanitaryzmu,
nakazując społeczeństwu każdą, choćby najbardziej niepełnosprawną jednostkę traktować jako osobę na równi z innymi, przyznając jej prawa wyznaczane przez samą godność człowieka. Niepełnosprawność nie dotyczy w sposób istotny struktury bytowej
osoby ludzkiej i nie umniejsza jej osobowej godności. Myśl owa
współbrzmi ze słowami wypowiedzianymi do chorych i niepełnosprawnych przez Jana Pawła II: Ponad zdrowymi i chorymi, ponad ludźmi aktywnymi i znużonymi, rozwiniętymi i upośledzonymi, ludźmi o jasnym umyśle i duchowo uśpionymi unosi się Boże
ojcowskie „tak”1.
Z pewnością skuteczność oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi w bardzo dużym stopniu zależy od nauczyciela, jako centralnej postaci w procesie wychowania. Musi to być
1
Jan Paweł II, Przemówienie do chorych i niepełnosprawnych w Wiedniu podczas wizyty w Haus der Barmherzigkeit, 01.09.1983 r.
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człowiek, który ma wyobraźnię miłosierdzia i potrafi otulić bezbronne niepełnosprawne dziecko płaszczem troskliwej opieki, potrafi koncentrować swoją uwagę na godności i wartości każdego
człowieka.
Wartość edukacji – zdaniem Marii Grzegorzewskiej – zależy
przede wszystkim od wewnętrznej dojrzałości wychowawcy, który uczestniczy w procesie rozwoju drugiego człowieka. Powinien
on mieć do zaoferowanie coś więcej niż tylko siebie.
Ważnym momentem w rozwoju pedagogiki specjalnej było zapoczątkowanie edukacji inkluzyjnej. Chodzi w niej o wprowadzenie zmian w sposobach kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Pierwszym etapem było powstanie integracyjnej,
a w dalszej kolejności pedagogiki inkluzyjnej.
Celem ma być pełna akceptacja dzieci niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków wspólnoty szkolnej. Chodzi o zasadę wyższego rzędu: o aprioryczną akceptację bliźniego, a nie tylko tolerowanie niepełnosprawnego człowieka, któremu umożliwiamy istnienie między nami. Przez tę konkretną pomoc wzbogacamy
również samych siebie. Ta właśnie tendencja ma zatem nie tylko wymiar pedagogiczny, ale i psychologiczny, duchowy2.
Podsumowując, w przypadku pedagogiki inkluzyjnej – którą w języku polskim można nazwać pedagogiką włączającą – chodzi nie tylko o tolerancję, ale bezwarunkową akceptację niepełnosprawnych i ich różnorodnych potrzeb.
Często fakt niepełnosprawności powoduje, że człowiek jest postrzegany przez otoczenie jako ktoś mniej wartościowy. Niepełnosprawność nie dotyczy istoty człowieczeństwa. Źródło godności osobowej każdego człowieka widziane jest w jego podobieństwie do Boga (Rdz 1, 26–27).
2

V. Lechta „Pedagogika inkluzyjna” w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010, s. 321–336.
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Obecnie istnieje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Niewidomego, dział, którego zadaniem jest fachowa pomoc
i wspieranie rodziców oraz rodzin, w których przychodzi na świat
dziecko z niepełnosprawnością. Gdyby rodzice głuchoniewidomej Krystyny mogli w tamtych czasach skorzystać z pomocy takiego działu, pewnie Jej los potoczyłby się jeszcze inaczej.
Na drodze swojego życia Krysia spotkała ludzi, którzy pomogli Jej pokonać ciemność i ciszę. Stała się szczęśliwą, bo poznała
Boga.
Powstał w Niej, według określenia Teilharda de Chardina, naddatek ducha zrodzony przez uszkodzenie ciała. Naddatek, który stał
się Jej siłą, a znakiem dla wielu ludzi, których spotkała na swojej
drodze życia. Trudno było przejść obojętnie, widząc człowieka naznaczonego stygmatem cierpienia, a jednocześnie tak pełnego
szczęścia i pełni życia.
Krystyna Hryszkiewicz urodziła się 25 lutego 1939 roku
w Oszmianie (obecnie miejscowość ta znajduje się na Białorusi).
W piętnastym miesiącu życia po dwukrotnym zapaleniu opon
mózgowych straciła wzrok i słuch. Kiedy Krysia miała trzy latka,
w 1942 r., zmarł na tyfus Jej ojciec Józef. Po jakimś czasie Jej matka związała się z bratem męża – Witoldem, który świadomie chciał
zastąpić dziewczynce ojca.
W 1946 roku w ramach repatriacji przyjechała wraz z matką
i ojczymem do Polski i zamieszkali w Szczecinku. Rodzice bardzo
kochali małą Krystynę, otaczali Ją wielką miłością i opieką, ale nie
mogli się z Nią dobrze porozumieć. Z wiekiem rosły Jej potrzeby, a nie umiała wyrazić tego, co przeżywa. Sprawiała coraz większe kłopoty wychowawcze utrudzonym rodzicom, którzy postanowili szukać pomocy u Matki Bożej. Ufali, że miejsce, o którym
w tamtym czasie mówiła cała Polska, stanie się dla nich wybawieniem i nadzieją na cud. Nie było to proste. Aby dostać się do Matki Bożej Płaczącej w Lubelskiej Katedrze, musieli wybrać się w da-
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leką podróż, przemierzając całą Polskę. Tam gorąco się modlili
i powierzyli dziecko Matce Bożej.

Krystyna z Matką i Ojczymem

s. Lidia Witkowska FSK – Śp. Krystyna Hryszkiewicz

163

We wspomnieniach3, które w roku 2006 napisałam dla Krystyny, można przeczytać: Rodzice chcieli posłać Cię do jakiejś szkoły, gdzie mogłabyś nauczyć się porozumiewać z otoczeniem. Nie wiedzieli, gdzie taka szkoła może być.
Postanowili poprosić o pomoc w tej sprawie samą Matkę Bożą.
Cała trójka: mama, tata i Ty wybraliście się w daleką podróż pociągiem do Lublina.
Miałaś wtedy 11 lat. Kilka lat wcześniej, a było to w roku 1949,
na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej znajdującym się w Katedrze w Lublinie pojawiły się łzy. Prawdziwe łzy. Matka Boża płakała.
To było wielkie wydarzenie dla ludzi. Znak od Maryi. Ludzie
zaczęli nawiedzać to miejsce i przejeżdżali z całej Polski, aby prosić o potrzebne łaski dla siebie, czy bliskich. Twoi rodzice pełni ufności i wiary również wybrali się w tę długą podróż, aby prosić Matkę Bożą o pomoc dla Ciebie. Prosili o cud. W ten sposób i przede
wszystkim dzięki swojej wierze, zostali wysłuchani. W drodze powrotnej z Lublina do Szczecinka mieli przesiadkę w Warszawie.
Tam poznali Panią Profesor Marię Grzegorzewską, która zainteresowała się Tobą i obiecała znaleźć dla Ciebie szkołę, w której nauczysz się wielu rzeczy.
Pani Profesor jeździła po całej Polsce, szukając najlepszego miejsca dla Ciebie. Po długich poszukiwaniach trwających trzy lata,
ostatecznie zdecydowała, że najlepszym miejscem dla Ciebie będą
Laski. W ten sposób, za pośrednictwem Matki Bożej, znalazłaś się
w Laskach. Dzisiaj można powiedzieć, że zawdzięczasz to swoim
rodzicom, którzy wymodlili dla Ciebie to miejsce i nauczycielkę, która nauczyła Cię mówić, pisać, pracować, bardziej samodzielnie żyć.

3

Patrz: „Laski” 3–4 /2008, s. 16–58.
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Prof. M. Grzegorzewska z Krystyną

W Laskach Profesor Maria Grzegorzewska spotkała się
z s. Emmanuelą Jezierską, Franciszkanką Służebnicą Krzyża. To
spotkanie stało się początkiem nowego etapu życia Krystyny, dzięki któremu mogła ona wyjść ze świata ciemności i ciszy. Weszła
na drogę przygotowaną dla Niej od wieków.
Irena Jezierska – Siostra Emmanuela, najukochańsza nauczycielka Krystyny, urodziła się 15 marca 1911 roku
w Warszawie. Zmarła 13 kwietnia 1987
roku w Laskach.
Była absolwentką Gimnazjum Elżbiety z Łobuszewiczów – Majewskiej, które
ukończyła w 1930 roku. W roku 1936
ukończyła 4-letnie studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego im. Józefa Piłsudskiego uzyskując tytuł magistra prawa. W młodości miała także poważne
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kłopoty ze wzrokiem, a w późniejszych okresach życia stan wzroku ulegał permanentnemu pogorszeniu. Przeszła chorobę Heinego-Medina. Dodatkowo doszły inne schorzenia, szczególnie wątroby i silne bóle rąk.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Irena Jezierska została przyjęta w 1938 roku. Pracowała w różnych
domach, m.in. kierowała pracami internatu Domu Dziewcząt
w Laskach, w kuchni, jako wychowawczyni niewidomych dziewcząt w Kozłówce. W latach 1941–1949 była wychowawczynią i administratorem w Zakładzie w Żułowie. W międzyczasie kilka miesięcy więziona była na Zamku Lubelskim. Zwolniona przez prokuraturę wojskową w grudniu 1948 roku, na skutek doznanych
cierpień kilka lat nie mogła podjąć żadnych stałych obowiązków.
Życie przygotowało ją do podjęcia wielkiego zadania, jakim było wyprowadzenie ze świata ciemności i ciszy czternastoletniej
dziewczynki.
Od lutego 1953 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, gdzie powierzono jej edukację głuchoniewidomej Krystyny Hryszkiewicz.

Krystyna Hryszkiewicz

168

ODESZLI DO PANA

Krystyna z Ojczymem
Witoldem

i ukochaną Mamą
Janiną
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Alfabet do ręki opracowany przez s. Emmanuelę Jezierską

Siostra Emmanuela napisała książkę oraz kilka artykułów4.
Książka jest dziennikiem zawierającym opis zmagań Krystyny
z nowym otoczeniem, poznawania świata, przebiegu nauki komunikowania się z najbliższymi.
W Laskach Krystyna poznała mowę znaków migowych przez
Nią i dla Niej tworzonych, alfabet punktowy Braille’a, pismo literowe do dłoni (oparte na systemie Lorma), w układzie s. Emmanueli Jezierskiej oraz mowę głosem.
Od samego początku Krystyna była ciekawa świata. Spotkane
osoby i przedmioty starała się poznawać dotykiem, przy pomocy
węchu czy językiem. Bardzo lubiła czytać i pytać o wszystko, czego nie rozumiała. Poznane wyrazy powtarzała kilka razy i zapisywała je sobie. Zapamiętywała na zawsze to, czego się już nauczyła. Siostra Emmanuela wszystkie zajęcia musiała starannie prze4

I. Jezierska, Obserwacje nad rozwojem głuchociemnej Krystyny Hryszkiewicz,
PWN, Warszawa 1963. I. Jezierska, Zagadnienie ludzi głuchoniewidomych, [w:]
T. Gałkowski (red.), Wybrane zagadnienia z defektologii, ATK, Warszawa 1972,
s. 197–206; I. Jezierska, Rozwój głuchociemnej Krystyny Hryszkiewicz, „Szkoła Specjalna 1959, nr 1/2, s. 26–50; I. Jezierska, Zagadnienia głuchoniewidomych,
Kongres Światowej Federacji Głuchych, Warszawa 1967; I. Jezierska, Profesor
Maria Grzegorzewska a sprawa głuchoniewidomych, „Szkoła Specjalna”, nr 3/4,
1972.
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myśleć i przygotować. Uczennica z każdym miesiącem coraz bardziej wychodziła ze świata ciszy i pełna ciekawości chciała wciąż
coś nowego poznawać. Było to dla Siostry nie lada wyzwanie.
Siostra swoim pionierskim działaniem w Polsce przyczyniła
się do rozbudzenia zainteresowania społecznego ludźmi głuchoniewidomymi, wskazała na ich możliwości i potencjały rozwojowe. Przekonała osoby pełnosprawne, że można wydobyć głuchoniewidome dziecko z konsekwencji uszkodzeń najważniejszych
zmysłów. Przede wszystkim dała nadzieję rodzicom dzieci głuchoniewidomych i pokazała, że można je „zrodzić do nowego życia”.
Otworzyła drogę innym specjalistom, ukazując, jak należy z takimi dziećmi pracować i co w tej pracy winno być priorytetem.
Powoli przygotowywała do życia swoją podopieczną Krystynę
Hryszkiewicz. Czasy ówczesne nie były sprzyjające, ani łatwe, aby
zdobyć cokolwiek, co mogłoby ułatwić proces edukacji.

Krystyna z s. Emmanuelą
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Dzisiaj, z perspektywy lat, niewątpliwie można uznać s. Emmanuelę za twórczynię praktyki w zakresie surdotyflopedagogiki w naszym kraju. Jest niepodważalnym autorytetem, którego dorobek budzi podziw i szacunek. Stworzyła niespotykaną dotąd
w świecie relację: nauczyciel – wychowanek, która zaowocowała otwarciem drogi z ciemności do światła. Bezgranicznie oddana wręcz przekroczyła ludzki zakres działania.
Pisząc historię życia Krystyny dla Niej samej, przypomniałam
Jej pożegnanie ukochanej Nauczycielki. Widziałam jak Krystyna,
czytając ten fragment, bardzo żywo wszystko sobie przypominała:
Od roku 1980 na stałe przebywała z Tobą s. Ludwika. W Laskach, w Domu Świętego Rafała, mieszkały dwie Twoje Siostry: ukochana nauczycielka s. Emmanuela i s. Zofia. Ty mieszkałaś obok,
w baraku, i czasami odwiedzałaś Siostrę Emmanuelę, opowiadając jej o swoich wyjazdach do Szczecinka, do rodziny s. Ludwiki,
do sanatoriów. Siostra bardzo się cieszyła, lubiła Ciebie słuchać, bo
bardzo Ciebie kochała.
Kiedy Siostra była coraz słabsza, przeniesiono Ją do szpitalika.
Ty również tam chodziłaś w odwiedziny, pisałaś do Siostry listy.
Pewnie nie spodziewałaś się, że twoja nauczycielka jest bardzo
chora. Miała 76 lat. Na wiosnę nastąpiło pogorszenie zdrowia. Przygotowywałaś się wtedy do Świąt Wielkanocnych, siałyście z siostrą
Ludwiką owies. Myślałaś o odwiedzinach u s. Emmanueli. Napisałaś do Siostry list i obie poszłyście do szpitalika.
Po drodze spotkałyście s. Samuelę, która powiedziała, że Siostra Emmanuela umiera. Pierwsze kroki skierowałyście do kaplicy w szpitaliku. Siostra Ludwika zastanawiała się, jak Ci przekazać tę trudną, bolesną wiadomość. Zaczęłaś się niepokoić. Siostra
napisała Ci do ręki: „Siostra Emmanuela odchodzi do Boga”. Ty
zawsze jesteś szybka w decyzjach, a więc chciałaś natychmiast iść
do pokoju, w którym była s. Emmanuela. Jednak s. Ludwika zaproponowała Ci, abyście drogę z kaplicy do pokoju Siostry Em-

s. Lidia Witkowska FSK – Śp. Krystyna Hryszkiewicz

173

manueli przeszły na kolanach. Zgodziłaś się. Po wejściu do pokoju Ty podeszłaś i chciałaś Siostrze wręczyć list. Zauważyłaś, że ręka umierającej leży słaba i bez ruchu. Siostra już nie miała siły.
Inne siostry modliły się w pokoju i towarzyszyły Siostrze w jej odchodzeniu. Ty również uklękłaś, wzięłaś różaniec i zaczęłaś modlitwę. Siostra Emmanuela wiedziała, że jesteś razem z siostrą Ludwiką przy niej i bardzo się ucieszyła. Przez czas modlitwy umierająca siostra trzymała Cię za rękę. Najwyraźniej chciała być
blisko tych, których kochała, a szczególnie blisko Ciebie, której poświęciła swoje życie. Nagle, po skończonym różańcu, uśmiechnęła się i jej dusza odeszła do Boga. To była Twoja pierwsza obecność przy śmierci. Kiedy dowiedziałaś się, że siostra Emmanuela
odeszła, położyłaś obie ręce na Siostry piersiach. Chciałaś
sprawdzić, czy serce bije. W jednej sekundzie wielkie łzy spłynęły po Twoich policzkach. Wstałaś i ucałowałaś Siostrę Emmanuelę po raz ostatni na ziemi.
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W dniu pogrzebu, 13 kwietnia 1987 roku, położyłaś swój ostatni list wśród kwiatów na grobie s. Emmanueli. Twoja obecność przy
jej śmierci była wielką łaską. Kiedy Ty byłaś małą dziewczynką, to
ona dała Ci świat do ręki, a kiedy sama odchodziła na drugą stronę życia, Ty trzymałaś ją za rękę i pomogłaś spotkać się z Bogiem,
który jest Miłością. Doświadczyłaś wielkiej tajemnicy wiary, że życie otrzymujemy od Boga i Jemu oddajemy.
Po tamtej stronie, kiedy wszyscy się spotkamy, nie będzie już łez,
ani smutku, niczego nie będziemy pragnąć, nie porazi nas słońce,
ani żaden upał, bo paść nas będzie Baranek i poprowadzi nas do
źródeł wód życia; i każdą łzę otrze Bóg z naszych oczu, bo On był,
jest i do nas przychodzi w każdym doświadczeniu naszym.
W tym momencie przypominam sobie ostatnie spotkanie
z Krystyną. Było to 11 dni przed Jej odejściem do Domu Ojca.
Czułam wewnętrzne przynaglenie, aby przyjechać do Żułowa. Tak
bardzo tęskniłam za Nią. Była po operacji biodra. Chciałam przytulić i ucałować „mój Nosek”, bo tak ostatnio nazwałam Krystynę. Lubiła, kiedy wymyślałyśmy zdrobnienia imion, nazwisk.
Nosek wiedział, co znaczy, kiedy piszę nasz umowny wyraz na
Jej dłoni. Wysuwała wtedy delikatnie twarz do przodu i z czarującym uśmiechem czekała na ucałowanie Noska.
Przywiozłam Jej figurkę Matki Bożej przytulającej Dzieciątko Jezus. Wyraźne dwie główki tuliły się do siebie. Po przywitaniu wyciągnęła ręce w oczekiwaniu na niespodziankę. Kiedy
dostała figurkę, to najpierw ostrożnie oglądała ją przez celofan,
a potem poprosiła, aby rozpakować. Ręce jak zawsze czujnie odczytywały, co to jest. Po dłuższym zastanowieniu przytuliła mnie
do siebie i pokazała znakiem: moja głowa i Siostry, taka sama jak
Matki Bożej i Dzieciątka. Uśmiechała się i jeszcze kilka razy tuliła mnie do siebie, pokazując takie samo przytulenie Matki Bożej
i Jezusa.
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Miałyśmy wiele przygód wspólnych. Teraz staje mi przed oczyma kilka obrazów, które wywołują uśmiech na twarzy. Kiedyś rozmawiałyśmy o śmierci. Pamiętam, że Krystyna powiedziała mi,
że nie chce umierać. Nie wiedząc, co ma na myśli, zaczęłam opowiadać Jej, że tam spotka Mamę, Tatę, s. Emmanuelę, s. Zofię
i tych wszystkich, których kocha. Nie będzie cierpiała, ani o nic
się martwiła. Będzie mówiła głosem, słuchała i patrzyła zdrowymi oczami. Krystyna bardzo uważnie słuchała i nagle stanowczo
mnie poinformowała: Nie chcę umierać, nie chcę być w niebie, bo
tam nie będzie maszyny brajlowskiej. Chcę zostać na ziemi.
Od czasu do czasu, modląc się w Kaplicy po Komunii świętej, Krystyna wyciągała przed siebie rękę i trzymając ją przez moment przed sobą, uśmiechała się, jakby z Kimś rozmawiała. Zapytałam, kto tam jest, pokazując wyciągniętą rękę, a Ona powiedziała krótko: Anioły i uśmiechała się tajemniczo.
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Miałam świadomość, że Krystyna jest blisko Boga. W bardzo
trudnym momencie mojego życia, gdy wyczerpałam wszelkie pomysły na rozwiązanie problemu, poprosiłam Krysię o modlitwę.
Powiedziałam: Twoja siostra Lideczka jest dzisiaj bardzo smutna.
Proszę, abyś pomodliła się za nią. Zupełnie niespodziewanie Krystyna zaprowadziła mnie do miejsca swojej codziennej modlitwy,
gestem zmusiła do uklęknięcia i wyciągnęła rękę, dając znak: módlmy się razem. Następnego dnia modlitwa Krystyny została wysłuchana – nagle to, co tygodniami było niemożliwe – stało się.
Kiedy wracam myślą do tego zdarzenia, wiem, że teraz mam orędownika w niebie.
Ona nie tylko przed laty przyprowadziła mnie do Lasek, ale
nadal będzie mnie prowadzić Bożą ścieżką. Zamieniają się nasze
role: do tej pory, to ja dawałam Jej świat do ręki, a teraz to Ona
wyprasza dla mnie światło i staje się moim przewodnikiem.
W zasadzie o Jej życiu duchowym niewiele wiemy, bo trudno było wydobyć z Niej, o czym myśli, co czuje. Nasze wnioski raczej wyciągałyśmy z obserwacji. Miała swój sposób komunikowania się z Panem Bogiem. Znała modlitwy katechizmowe, jednak
najchętniej korzystała z wymyślonych przez siebie.
Pewnego dnia chciałam coś pilnie zrobić, więc potrzebowałam do tego wolnych rąk. Krystyna wręcz przeciwnie – tego dnia
miała ochotę na dłuższą chwilę rozmowy. Zaproponowałam więc,
aby poszła do Domu Nadziei, do Kaplicy i tam odmówiła różaniec. Krystyna nie była tym zachwycona, bo miała inne plany. Po
dłuższej pertraktacji poszła, ale bardzo szybko wróciła. Zastanowiłam się, jak Ona to zrobiła? Jak mogła tak szybko odmówić różaniec? Byłam bardzo ciekawa, a wiedziałam, że nigdy niczego nie
ukrywa, więc zapytałam: byłaś w Kaplicy? Tak. Czy odmówiłaś różaniec? Tak. Tak szybko? Tak. Krystyna chciała mi pokazać, wzięła różaniec do obu rąk i jednocześnie przesuwając palce z dwóch
przeciwnych kierunków ku sobie, na dwóch koralikach jednocze-
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śnie, mówiła: Kocham Maryję. Kocham Maryję. Uśmiechnęłam się
i ucałowałam Ją. Były takie momenty w moim życiu, kiedy w wielkim zmęczeniu zamiast różańca starałam się, jak Krysia, z wielką miłością mówić: Kocham Maryję. Kocham Maryję.
Świat składa się z paradoksów. One często prowokują do twórczego myślenia. Od rana do wieczora można patrzeć na życie
w kategoriach straty: ktoś zginął, coś się spaliło, czegoś nie ma.
Wypatrujemy tego, co jest brakiem. Prawdziwy, realny świat ducha to nie jest świat strat i braków. Trzeba prosić o dobre spojrzenie, w którym widać całą rzeczywistość, a nie własne, iluzoryczne wyobrażenia o niej.
Straty są odczytywane negatywnie. Krystyna pokazała, że strata pozwala nadawać sens tym momentom życia ludzkiego, które wydają się nie mieć sensu. Przekroczyła granice ducha, gdzie
rozum ludzki nie ma dostępu i nie potrzeba tam wzroku, słuchu
ani mowy.
Dzień przed pogrzebem w krótkim śnie przyszła do mnie. Szła
alejką pełną światła. Patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami i coś do mnie mówiła, a ja wyciągnęłam jak dawniej rękę i powiedziałam: napisz mi to do ręki, lecz Ona odpowiedziała: ale ja
przecież głosem mówię… Niestety, w tym momencie obudziłam
się…

KRYSTYNA ODESZŁA DO PANA.
OSIĄGNĘŁA KRES ZIEMSKIEGO PIELGRZYMOWANIA,
MYŚLĘ JEDNAK, ŻE TERAZ TAK NAPRAWDĘ
JEJ MISJA DOPIERO SIĘ ZACZYNA…
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bp Bronisław Dembowski

Homilia
miłowani w Chrystusie Panu – wszyscy, którzy tu przybyliście, aby oddać ostatnią przysługę śp. Krystynie Hryszkiewicz.
Usłyszeliśmy słowa Pisma Świętego: „Nikt z nas nie żyje dla
siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy
dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana”. Te słowa także odpowiadają życiu, śmierci śp. Krystyny.
Była ona bardzo zdolna. Nie widziała i nie słyszała, a więc problem porozumienia się z innymi ludźmi nie był łatwy. Jej rodzice, rodzony ojciec i matka, jak i później inni ludzie, którzy byli
z Krystyną, zwłaszcza s. Emmanuela, s. Ludwika i moja siostra,
s. Zofia – wspierali Ją i oni mogli ze sobą rozmawiać, posługując
się znakami rozmieszczonymi na dłoni.
Można również powiedzieć, o śp. Krystynie, że „nie trwożyło się Jej serce. Wierzyła w Boga i wierzyła w Jezusa Chrystusa”
i poszła do miejsca, które przygotował Jezus.
Dlatego nie tylko prośmy Boga o zbawienie dla śp. Krystyny,
ale jednocześnie dziękujmy Bogu, bo Jej życie stało się okazją do
tego, żeby wielu ludzi czyniło coś dobrego.
Zawsze wokół Niej byli ludzie wspierający Ją wysiłkiem, a porozumienie z Nią nie było łatwe, ale jednak to czynili. Wielu wspierało Ją od dzieciństwa, aż do śmierci w Żułowie. Niech Bóg
wszystkim zapłaci. Amen.

U

Warszawa, 25.02.2013 r.
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z kardynałem Kazimierzem Nyczem

z Moniką Sczaniecką
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Tadeusz Bobiński

Śp. Anna Bobińska
(29.10.1927–5.01.2013)

Pożegnanie Mamy
Nasza Mama – śp. Anna Bobińska, którą dziś żegnamy, była osobą
szczególną i wyjątkową, o czym wiedzą wszyscy, którzy ją znali.
Była taką, jakich coraz mniej
jest na świecie – kobietą silną i ofiarną, która pomimo ludzkich wad
i słabości, potrafiła stawiać czoła trudom, jakich nie szczędził jej los. Wtedy, gdy straciła słuch i wtedy, gdy
walczyła o szczęście swej rodziny.
Wszyscy pamiętamy, jaką szczodrą i szczerą była jako Żona, Matka, Babcia i Przyjaciel czy jako gospodyni domu tak chętnie odwiedzanego przez wielu. Mama czytała niezliczoną ilość książek,
pisała wzruszające wiersze. Zanim straciła słuch, śpiewała
w chórze, grała w teatrze. W latach późniejszych, gdy już nie słyszała, grała często na organkach. Zazwyczaj uśmiechnięta i pogodna duchem, silna i prawa – tak ją zapamiętaliśmy.
Przez ostatnie miesiące złożona cierpieniem, otoczona troskliwą opieką medyczną i duchową, odeszła do Domu Ojca, gdzie
znów może słyszeć anielskie śpiewy i dołączyć do ich chóru.
Jako rodzina pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy ją wspierali, a szczególnie tym, którzy o niej pamiętali i pozostali w modlitwie do końca.
Za wszystko raz jeszcze dziękujemy ci, Droga Mamo. Spoczywaj w pokoju.

INNE WYDARZENIA
2012
3.12 W zakładowym Szpitaliku w wieku 90 lat zmarła śp.
Marta Pilaszek, Matka p. Grażyny Pilaszek-Muras –
kierowniczki Szpitalika i p. Ryszarda – nauczyciela
Działu dla Dzieci Głuchoniewidomych. Pogrzeb odbył
się 8.12. w Bolimowie. Zakładowym samochodem dojechała na te uroczystości Matka Anna Maria z delegacją sióstr.
13.12 W 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość dekoracji wysokimi
odznaczeniami państwowymi osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość
państwa polskiego. Wśród
odznaczonych był wychowanek Lasek, niewidomy pisarz, redaktor i działacz
społeczny – Jerzy Szczygieł. Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) w imieniu
Zmarłego odebrała jego żona, Lucyna Szczygieł. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wręczając odznaczenia, między innymi powiedział: „Gratuluję wszystkim
odznaczonym i dziękuję w imieniu całej Polski, mając
świadomość, że tak naprawdę największą nagrodą, jaka mogła Was spotkać i spotkała, jest wolna Polska”. Pani Lucynie Szczygieł towarzyszyli: córka, Maria Wzorek z synem Wojciechem oraz Justyna i Władysław Gołąbowie – przyjaciele Zmarłego.
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14.12

15.12

17.12

19.12

Jerzy Szczygieł urodził się 14 marca 1932 r., a zmarł 21
sierpnia 1983 r. A zatem nie doczekał się wolnej Polski, ale ostatnie cztery lata swego życia poświęcił Ojczyźnie, oddając na jej usługi swój talent i karierę.
W konsekwencji przedwczesna śmierć przypuszczalnie w dużym stopniu spowodowana została walką
o niezależność pisma „Niewidomy Spółdzielca”, którego był naczelnym redaktorem. Jako pisarz wydał 13 pozycji książkowych oraz wiele opowiadań i artykułów
publicystycznych. Był wielokrotnie nagradzany, a jego
książki tłumaczono na obce języki.
Na zaproszenie Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny
Komorowskiej, chór naszej Szkoły Muzycznej został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego, gdzie uświetnił
spotkanie opłatkowe Pani Prezydentowej z Małżonkami Ambasadorów i innych dyplomatów akredytowanych w Warszawie.
W kaplicy Domu Dziewcząt odbył się chrzest prawnuczka Tadeusza Mazowieckiego. Sakramentu
Chrztu udzielił w czasie Mszy św. ksiądz rektor Sławomir Szczepaniak. Po Mszy św. goście, ok.40 osób, spotkali się na wspólnym obiedzie w jadalni Internatu
Dziewcząt.
Do Lasek przyjechała czterdziestoosobowa grupa
dzieci głębiej upośledzonych z opiekunami i nauczycielami ze szkoły Warszawa-Wrzeciono. W Kaplicy
Matki Bożej Jasnogórskiej ks. Kazimierz Olszewski odprawił Mszę św., następnie wszyscy zostali ugoszczeni obiadem w jadalni Domu Dziewcząt i obejrzeli Jasełka przygotowane przez dziewczynki z VIII grupy internatowej.
O godz.10.30 – w sali Domu św. Stanisława odbyło się
tradycyjne, przedświąteczne SPOTKANIE OPŁATKOWE
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Opłatek – ze spotkania w Sali Domu Dziewcząt
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mieszkańców Lasek z udziałem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Podczas spotkania, prowadzonego
przez p. Stanisława Badeńskiego, dziewczynki z VIII
grupy internatowej przedstawiły fragmenty muzycznego widowiska jasełkowego, autorstwa i w reżyserii
s. Damiany. Przedstawienie ukazało wydarzenia świętej Nocy Betlejemskiej z perspektywy jej głównych bohaterów: Maryi i Józefa. Po przedstawieniu, życzenia
Dostojnemu Gościowi w imieniu wychowawców, naszych dzieci i sióstr złożyła s. Irmina. Przemawiali także: Prezes TOnO Władysław Gołąb oraz Dyrektor
Ośrodka – p. Piotr Grocholski. Pan Prezes, między innymi powiedział: „Laski zawsze były Kościołem
otwartym i nadal chcą takimi być. To oznacza, że powinniśmy z otwartym sercem przyjmować każdego,
niezależnie od jego światopoglądu, pochodzenia i nastawienia do życia, bo tylko otwarte serce przemienia
ludzi. Na chwilę zatrzymujemy się w tym szczególnym
okresie święta Bożego Narodzenia, święta Miłości, bo
przecież do każdego Pan przychodzi”. Ksiądz Kardynał
w swoim przemówieniu nawiązał do zobowiązań, jakie stawia przed nami przeżywany obecnie ROK WIARY i życzył środowisku Lasek wytrwałej wierności dziedzictwu naszych Założycieli. Powiedział między innymi: „Nawiążę do trochę nietypowego przedstawienia
Jasełek, które wydobyły z cienia Józefa, który – mimo
że Ewangeliści nie zapisali żadnych Jego słów – przemówił. Józef w rzeczywistości na pewno wiele razy mówił do Matki Najświętszej, ale przede wszystkim przez
30 lat życia ukrytego robił wszystko, co trzeba, wokół
Pana Jezusa. Właśnie takiego pomocnika Opatrzność
postawiła na drodze Maryi. Bóg postawił Józefa u Jej
boku, a Maryja zaufała do końca, bo wiedziała, że Bóg
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nie zostawi dobrych dzieł samym sobie. Od samego początku to Dzieło wspaniałe, które nie zostało w Betlejem i w Nazarecie, miało gwarancję Bożej Opatrzności. Pewnie tak jest zawsze. Matka Czacka i Ojciec Korniłowicz, kiedy rozpoczynali Dzieło Lasek, mieli
w swoim otoczeniu ludzi życzliwych, kompetentnych,
którzy sprawili, że to Dzieło od samego początku zaczęło istnieć i służyć niewidomym, a równocześnie rozwijać się prężnie w kierunku kształcenia dzieci potrzebujących fachowej pomocy, ale też w kierunku tworzenia pewnego środowiska. Działo się to zarówno
w okresie przedwojennym, jak i powojennym. Także
dzisiaj. To Dzieło i to środowisko trwa dzięki temu, że
są wokół ludzie – tak jak Józef przy Maryi – i chcą, aby
to Dzieło Boże rozwijało się. Ze strony tego, który
otrzymuje, sztuka polega na tym, żeby zechciał skorzystać. Natomiast ze strony tego, który pomaga, sztuka
polega na tym, żeby wiedział, czemu służy. I takie są
moje dla Was życzenia: abyście wszyscy tu obecni, służący wielkiemu Dziełu Lasek i Niewidomym, tak jak
Matka Czacka i Ojciec Korniłowicz, mieli wielu pomocników, abyście umieli tych pomocników przyjmować i razem, tak jak Józef z Maryją o Dzieło Betlejemskie, dbać o Dzieło Lasek. Nie boję się użyć takiej analogii.” Na zakończenie Ksiądz Kardynał łamał się ze
wszystkimi zebranymi opłatkiem.
25.12 W wieku 85 lat zmarł Kazimierz Kondej. Ojciec ks.
Norberta Kondeja, który od września 2012 roku jest
mieszkańcem zakładu i posługuje w zakładowej kaplicy Matki Bożej Anielskiej . Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Wolskim 29.12.2012 r. Podczas uroczystości pogrzebowych wspólnotę Lasek reprezentowali: ks. Marcin Kowalczyk oraz delegacja trzech sióstr –
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s. Maristella, s. Anastazja i s. Prakseda – obecny był także ks. Grzegorz Ostrowski (obecnie Proboszcz parafii
św. Jana Kantego w Warszawie).
26.12 W Warszawie, w wieku 78 lat, zmarła Maria Adamczyk,
żona śp. dyrektora Andrzeja Adamczyka (1936–
1989). Przypomnijmy, że Andrzej Adamczyk, były wychowanek Lasek, był wybitnym naukowcem – uzyskał
doktorat z dziedziny fizyki – oraz działaczem Polskiego Związku Niewidomych i Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, a także dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży
Czackiej. Żona Maria była jego lektorką, współpracującą zarówno w pracy naukowej, jak i społecznej. Od
wielu lat działała w ruchu salezjańskim. Była jedną z organizatorek „Bractwa Więziennego”. Pogrzeb śp. Marii odbył się w dniu 29 grudnia 2012 r. w Laskach. Pochowana została w grobie męża.
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2013
02.01 Zmarła śp. Krystyna Wiechowa, wieloletnia nauczycielka szkoły podstawowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Pogrzeb
odbył się 9 stycznia na Powązkach.

08.01 W wieku 89 lat zmarła w Jasiennej k. Nowego Sącza
Mama s. Genowefy śp. Katarzyna Baczyńska. Pogrzeb
odbył się 12 stycznia, w sobotę, o godz.10. 00. Ze względu na odległość i godzinę pogrzebu, dwunastoosobowa delegacja sióstr, z Matką Anną Marią i ks.rektorem
Andrzejem Gałką, wyjechała z Warszawy do Nowego
Sącza 11 stycznia, gdzie przenocowali w domu siostry
s. Genowefy, p. Basi. Mszę św. w kościele parafialnym
w Jasiennej koncelebrowało 28 księży, pod przewodnictwem ks. Infułata, który przeczytał list od Biskupa tar-
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nowskiego Andrzeja Jeża. W koncelebrze uczestniczył
też syn Zmarłej – Józef (brat s. Genowefy, jeden z siedmiorga rodzeństwa), którego parafianie przyjechali na
uroczystość dwoma autokarami. Do naszej delegacji
warszawskiej dołączyły także s. Hiacynta i s. Jana z Rabki.
13.01 W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się 13.
Noworoczny Koncert Charytatywny Aptekarzy, zorganizowany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, którego głównym beneficjentem było Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi. Izba Aptekarska przekaże
na rzecz Towarzystwa zebrane środki w kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Ponadto, skarbnik Zarządu Towarzystwa, siostra Gabriela Szlubowska, zorganizowała dwa stoiska prezentujące działalność Lasek. Były tam
również wystawione puszki na dary pieniężne od
uczestników koncertu. Zebrano 1962 zł.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi na koncercie
reprezentowali: prezes Zarządu Władysław Gołąb
i dyr. Piotr Grocholski z małżonkami.
Koncert składał się z dwóch części: fragmentów oper
i operetek oraz znanych musicali. W koncercie wystąpili: Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, Iwona
Socha – sopran, Liliana Zalesińska – mezzosopran, Tadeusz Szlenkier – tenor, Ryszard Morka – bas i Dariusz
Stachura – tenor. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Zabrzańskiej dyrygował Sławomir Chrzanowski. Ponadto wystąpił Chór Resonans Con Tutti. Gospodarzem Gali był Tomasz Szuran działający w Zespole
Wojska Polskiego. Koncert rozpoczęła uwertura do
„Carmen” G. Bizeta, a zakończył toast z „Traviaty”
G. Verdiego. Z nowych artystów, których słyszeliśmy po
raz pierwszy, warto wymienić Grażynę Mądroch –
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świetny sopran koloraturowy oraz Ryszarda Morka –
bas, który dał piękne przeżycie w arii Skołuby ze
„Strasznego Dworu” S. Moniuszki oraz w plotce z „Cyrulika Sewilskiego” G. Rossiniego. Warto jeszcze wymienić piękny występ Chóru Resonans Con Tutti
w chórze Izraelitów w niewoli z „Nabucco” G. Verdiego.
17.01 Dniem Judaizmu, już po raz 16. rozpoczął się doroczny TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ. Wspólne modlitwy polsko-żydowskie, pod hasłem „Ja jestem Józef,
brat wasz”, odbyły się tego dnia w warszawskim kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, na Placu Teatralnym, za które odpowiada ks. Grzegorz Michalczyk,
były Proboszcz Parafii w Laskach. Komentarze do tekstów biblijnych w Liturgii Słowa wygłosili: Rabin Stas
Wojciechowicz oraz ks. Andrzej Tulej z Papieskiego wydziału Teologicznego, delegat w Archidiecezji Warszawskiej do spraw dialogu z judaizmem.
18–25.01 W kościołach różnych wyznań chrześcijańskich na terenie Warszawy odbywały się nabożeństwa i spotkania
modlitewne pod tegorocznym hasłem: „Czego Bóg od
nas oczekuje?”. Hasło zostało zatwierdzone z inspiracji Chrześcijan z Indii, z myślą o trwającym wciąż jeszcze ograniczaniu praw wobec należących do najniższych kast społecznych „dalitów”, czyli „nietykalnych”.
W miarę możności w nabożeństwach Tygodnia uczestniczyły też nasze siostry, głównie z Klasztoru warszawskiego, towarzysząc s. Marii Krystynie.
W tym roku aktywnie w organizowanie wspólnych modlitw i podtrzymywanie ducha ekumenizmu włączył się
też nowopowstały Ośrodek przy kościele Matki Bożej
Zwycięskiej na ul. Grochowskiej w Warszawie, czyli
w Diecezji Warszawsko-Praskiej (kierowany przez
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związanego od lat z naszym kościołem na Piwnej ks.
Mateuszem Matuszewskim).
19.01 Od godz. 10.00 – liczna grupa naszej młodzieży, wraz
z gośćmi i wolontariuszami bawiła się, również w rejonach „północnych” naszego Ośrodka – w ramach
ŚWIATOWEGO DNIA ŚNIEGU – na nartach. Akurat w tych dniach prawdziwego śniegu nie zabrakło!
A od godz. 17.00 – do wczesnych godzin rannych następnego dnia – w sali Domu św. Stanisława odbyła się
STUDNIÓWKA tegorocznych naszych maturzystów.
21.01 W Katowicach, w wieku 83 lat zmarła Mama s. Marianny śp. Alicja Napierała. Siostra Marianna wyjechała już
po Świętach do pomocy w opiece nad Mamą i była przy
Jej śmierci wraz z rodziną. Pogrzeb odbył się 26.01.
o godz. 11.00 – w pięknym kościele Świętych Piotra
i Pawła w Katowicach. Z Warszawy i Lasek na uroczystości pogrzebowe dojechała, z p. Jurkiem Walkowiakiem jako kierowcą, kilkuosobowa delegacja sióstr
z Warszawy i Lasek, z Matką Przełożoną Klasztoru,
s. Julittą i ks. Tomaszem Łukasiukiem.
27.01 W godzinach wieczornych (od godz.17.30 do ok.21.30)
– odbył się „Wieczór Chwały” – wspólna modlitwa adoracyjna przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w sali Domu św. Stanisława, zakończona Mszą
świętą, w intencji Zmarłego Księdza Prymasa. Na modlitwę tę zaproszone zostały siostry i wszyscy mieszkańcy Lasek, a prowadziła ją nasza młodzież z grupy Odnowy w Duchu Świętym „Bartymeusz”, wraz z gośćmi
z zaprzyjaźnionych młodzieżowych grup charyzmatycznych z Warszawy. Modlitwa uwielbienia, a także
dziękczynienia podczas Mszy świętej miała charakter
właściwy tego rodzaju grupom, połączona była z tańcem i śpiewem.
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Tego dnia – w ostatnią Niedzielę Miesiąca – w kościele św. Marcina zapowiedziana była tradycyjna „Niedziela Niewidomych”. W związku z uroczystościami pogrzebowymi i Mszą świętą radiową – w naszym kościele była Msza św. o godz.14.00, pod przewodnictwem Ks.
Biskupa Marka Solarczyka, z Diecezji Warszawsko-Praskiej, który bardzo ciepło i serdecznie przemówił do zebranych Niewidomych.
29.01 Zmarł w wieku 88 lat Mieczysław Michał Ostoja Mitkiewicz – wielki patriota, niestrudzony działacz na
rzecz przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz przyjaciel Dzieła Lasek. Ostoja Mitkiewicz urodził się w 1925 roku
w Puszczy Płodownickiej w powiecie ostrołęckim. W listopadzie 1939 r. przedostał się na Węgry, gdzie uczył
się w polskim gimnazjum w Balatonboglảrze. Do kraju powrócił w 1945 roku. W 1950 r. podjął pracę w Węgierskim Instytucie Kultury. W latach pięćdziesiątych
ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Filologii Węgierskiej. Następnie pracował kolejno: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, potem jako kierownik Instytutu Kultury Polskiej w Budapeszcie, a po powrocie do kraju w Telewizji Polskiej. Przez cały okres
powojenny pracował nad utrwalaniem dowodów
przyjaźni polsko-węgierskiej. W książce „Wojna jest
grzechem” zamieścił wywiady z wieloma Węgrami i Polakami potwierdzającymi pomoc, jaką węgierscy działacze polityczni i dowódcy wojskowi nieśli Polakom
podczas drugiej wojny światowej. Między innym
przytacza wypowiedź śp. Zofii Morawskiej o pomocy,
jaką oddziały węgierskie świadczyły na rzecz Lasek
podczas Powstania Warszawskiego. Na początku sierpnia 1944 r. węgierska orkiestra wojskowa przyszła pod
dom św. Stanisława, w którym mieścił się szpital po-
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wstańczy, i dała koncert wojskowych pieśni polskich –
w tym legionowych – w Polsce zakazanych przez Niemców. Z inicjatywy Mieczysława Ostoi Mitkiewicza na
domu św. Stanisława, w dniu 26 października 2005 roku, została uroczyście odsłonięta i poświęcona tablica
upamiętniająca tradycyjną przyjaźń między naszymi
narodami wojsk węgierskich z okresu Powstania Warszawskiego. Obecni byli: biskup polowy Wojska Polskiego gen. Brygady Tadeusz Płoski, przedstawiciele
Ambasady Węgierskiej, węgierskiej jednostki wojskowej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, władz
samorządowych i młodzieży szkolnej. Przypomnijmy,
że w 1990 roku pierwsza żona Ostoi Mitkiewicza, za jego zgodą, swoją działkę w podwarszawskich Pyrach
ofiarowała Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi.
Pogrzeb Mieczysława Ostoi Mitkiewicza odbył się
w dniu 8 lutego w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Warszawie, a prochy zostały złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu prawosławnym, w kwaterze katolickiej. W pogrzebie wzięli udział między innymi: żona Zmarłego – Mirosława, ambasador Węgier,
przedstawiciele wojska, władz samorządowych z Izabelina i Białołęki oraz organizacji społecznych. Laski
reprezentowali: prezes Zarządu Towarzystwa – Władysław Gołąb z małżonką i siostra Irmina Landowska –
kierowniczka domu, na którym jest umieszczona pamiątkowa tablica z dnia 26 października 2005 roku.
31.01 W ostatni czwartek stycznia – w nawiązaniu do minionego Tygodnia Modlitw o Jedność – w kościele św.
Marcina o godz. 17.30. Ks. Bp Bronisław Dembowski
przewodniczył tradycyjnej Mszy świętej o Jedność –
z udziałem duchownych i wiernych z innych Wspólnot
chrześcijańskich.
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Inne Wydarzenia opracowano na podstawie informacji
przekazanych przez: Justynę i Władysława Gołąbów,
Annę Pawełczak-Gedyk, s. Rut Wosiek FSK.

Fot do numeru: przekazali: T. Bobiński, J. Bohla, I. Głowacka,
P. Grocholski, ks.G. Michalczyk, M. Pyrka,
s. Lidia Witkowska FSK, s. Rut Wosiek FSK
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata: 2009/2010/2011/2012
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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-
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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

Serdeczne Bóg zapłać

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

