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OD REDAKCJI
Józef Placha

W objęciach Małego Jezusa

M

ożna by się zastanawiać jak wyglądałoby historyczne narodzenie Pana Jezusa dzisiaj – w warunkach europejskich,
polskich, w Laskach. Widać jednak zamiary Bożej Opatrzności
były inne, skoro stało się to już ponad 2000 lat temu w krainie
bardzo dalekiej od nas i kulturze zupełnie odmiennej od naszej.
Próby przybliżenia tego zdarzenia w postaci stajenek betlejemskich w naszych kościołach oraz różnego rodzaju tradycyjnych
zwyczajach w pewnym sensie przenoszą nas w klimat tamtej kultury i tamtych dni, utrwalając Tajemnicę o Bożym Wcieleniu.
Nie sposób jednak dokładnie odtworzyć realia wydarzeń, które radykalnie zmieniły historię ludzkości; wskazały na wartości,
które – nie burząc tego, co było wówczas dobre – ukazały jednocześnie nowe perspektywy naszego rozwoju.
Już od chwili narodzenia Pana jedni od razu zostali owładnięci radością wiary w Jego nadprzyrodzone posłannictwo, inni
niemal w tym samym czasie robili wszystko, aby to Małe Dziecko
Pokoju zgładzić.
I tak dzieje się do czasów nam współczesnych; zderzają się
różne pomysły na uszczęśliwianie ludzkości – bądź w kierunku
intensywnego zaspokajania potrzeby posiadania dóbr materialnych, bądź starań o pełniejszy rozwój swojego człowieczeństwa
w oparciu o wartości duchowe.
Ten stosunkowo krótki czas, jaki upłynął od historycznego momentu Bożego Narodzenia, niewiele zmienił w zakresie ludzkich
poszukiwań. Mimo światła gwiazdy betlejemskiej, ileż mroku,
5

wojen i różnego rodzaju konfliktów za nami, a także zbrodniczych
planów przed nami.
Dlatego kolejny raz warto zatrzymać się i zastanowić nad istotą świąt Bożego Narodzenia. Warto, choćby tylko na chwilę, wyciszyć nasze nieuporządkowane czasem ambicje, żale i pretensje,
a skierować naszą uwagę na wyciągnięte do nas ręce Małego Jezusa. Przecież obejmuje nas nimi już od tylu lat –także w Laskach.
Oby ten naturalny duch dziecięcej prostoty i szczerości zachęcał nas do nieustającego wysiłku w kierunku współpracy z innymi
na rzecz wspólnego dobra przez cały 2009 rok.
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LIST
Władysław Gołąb

Garść świątecznych życzeń i podziękowań

„Ś

więta Bożego Narodzenia ciągle w nowy sposób uczą nas
o Bogu, który z miłości do człowieka wszedł w historię
świata, aby życie ludzkie skierować na drogi sprawiedliwości,
radości i pokoju. Jego przyjście jest dla nas źródłem nadziei
i pewności, że wszystko, co czynimy w zjednoczeniu z Nim, nie
ginie, ale owocuje dobrem.
Nowonarodzony Pan swoją miłością rozświetla cienie i mroki, a betlejemska noc jaśnieje dla wszystkich ludzi dobrej woli
przekonaniem, że Zbawiciel tak ściśle zjednoczył się z nami, iż
już nigdy nie zostaniemy sami” (ks. bp. Andrzej Dziuba).
Tę dobrą nowinę przynoszą nam Święta, które w naszej
świadomości nierozerwalnie łączą się z nastrojem wieczerzy
wigilijnej, zapachem choinki, śpiewem pięknych polskich kolęd
i tym szczególnym przeżyciem, gdy łamiąc się białym opłatkiem, otwierają się nasze serca i wypływa z nich miłość, którą
z radością chcemy się dzielić z innymi. Oby ten nastrój zagościł
w naszych sercach i przetrwał w nich dłużej aniżeli świąteczne
choinki.
Życzę Państwu, naszym Drogim Czytelnikom, radosnych
i pogodnych Świąt i wiele siły do pokonywania trudności w 2009
roku.
Mijający rok dla Dzieła Matki Czackiej można nazwać szczęśliwym, bo ukazał nam ogrom życzliwości ze strony społeczeństwa polskiego dla Dzieła. Pożar szkoły w listopadzie 2007 r.
był tragicznym przeżyciem, ale równocześnie wyzwolił morze
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życzliwości. Ukazał, że społeczeństwo polskie ma wrażliwe serca
i umie dzielić się tym, co posiada. Kiedyś na jednym ze spotkań
powiedziałem, że „rozpalił on serca ludzkie” i przekonał nas, że
nie jesteśmy sami.
Za tę piękną postawę pragnę złożyć wszystkim gorące podziękowania. Niech dobry Bóg szczodrze nagrodzi ten niezwykły zryw serc.
Odbudowa spalonej szkoły jeszcze trwa. Obecnie jest ona
w stanie surowym. Dzieci zaczną lekcje w nowym budynku
1 września 2009 r.
W dniu 5 grudnia mieliśmy piękną uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pobłogosławionego przez Benedykta XVI. Wmurowania dokonał wojewoda mazowiecki, reprezentujący Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, który jako
pierwszy zaoferował ze środków państwowych pomoc w kwocie
miliona złotych. Mamy też podpisaną umowę na pomoc w kwocie dwóch milionów złotych ze strony Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z pomocą pospieszyły liczne instytucje, spółki i osoby prywatne. Nie sposób je tu
wszystkie wymienić. Dziękuję każdemu, także dzieciom, które
ofiarowały swoje zaoszczędzone grosze. Za każdym darem kryje
się wrażliwe serce. Zapewniamy, że każdy przesłany dar będzie
dobrze spożytkowany.
Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Wszystkie nasze placówki zasłużyły na dobrą ocenę i na gorące słowa podziękowania.
Dziękuję Siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzyża,
księżom, personelowi pedagogicznemu za trud pracy w placówkach szkolnych i internatach. Dziękuję personelowi administracyjnemu, bez którego Zakład nie mógłby funkcjonować.
Dziękuję służbie zdrowia, pracownikom tyflologii, działowi do
spraw absolwentów, działowi wydawniczemu, bibliotece i wielu
innym. Szczególne podziękowanie składam działowi darów za
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codzienny trud w zbieraniu środków materialnych, bez których
Dzieło Lasek nie mogłoby się rozwijać. Dziękuję placówkom
w Żułowie, Gdańsku – Sobieszewie, w Rabce, Niepołomicach
i w Warszawie. Cieszy nas działalność wczesnej interwencji,
niosącej skuteczną pomoc rodzinom, w których przychodzi na
świat niewidome dziecko. Cieszą nas okolicznościowe zjazdy
byłych wychowanków, którzy mówią o tym, co dały im Laski.
To ogromna radość, że to, co robimy, ma swój głęboki sens.
Z głębi serca pragnę podziękować wszystkim Przyjaciołom,
którzy wspierają nas modlitwą, ofiarami i dobrym słowem, tworzącym swoisty życzliwy dla Lasek klimat.
Niech Nowonarodzony Pan szczodrze wszystkich nagrodzi
za to dobro, którym tak hojnie nas darzycie. Niech Bóg błogosławi Państwu na każdy dzień 2009 roku.

Laski, dnia 18 grudnia 2008 r.
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JASEŁKA
Władysław Gołąb

Pastorałka Leona Schillera

R

ok temu, w dniu 21 grudnia 2007 r. Teatr Polski wystawił
Pastorałkę Leona Schillera w reżyserii Jarosława Kiliana.
Scenografię przygotował ojciec reżysera – Adam Kilian. Dochód
z przedstawienia przeznaczony był na wsparcie Lasek w związku z pożarem szkoły. Patronat nad spektaklem objęli: Premier
Donald Tusk, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, Arcybiskup Kazimierz Nycz i Marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik.
Przedstawienie poprzedziły wystąpienia Marszałka Bronisława
Komorowskiego, który złożył zebranym życzenia, Prezesa Władysława Gołąba, który w imieniu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi podziękował kierownictwu teatru za ten piękny dar serca,
oraz reżysera Jarosława Kiliana, który przywołał swoje przeżycia
z Pastorałki, jaką w swoim czasie wystawił w Laskach teatr z Gdyni.
Poniżej drukujemy Prolog Leona Schillera do jego Pastorałki
oraz esej Adama Kiliana zamieszczony w programie przygotowanym przez Teatr Polski.

Prologus
Silentium, waszmościowie, czapki proszę z głowy,
Przychodzimy tu do was orszak kolędowy
Z widowiskiem nabożnem, które nazwę ma tę:
Historia de Domini Nativitate.
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Szczodry wieczór, chrześcijanie, zawitał na ziemi!
Jezus, Maria, Joseph z Anioły wdzięcznemi
Zstąpią na to teatrum z niebieskich obłoków,
Testamentu Starego spełniając Proroków
Obietnice, nam grzesznym zasię na pociechę.
Dorocznym obyczajem pod serc naszych strzechę
Wpuśćmy ich, waszmośćpaństwo, a oni prezentem
Za gościnę zapłacą w onym kraju świętym,
Kędy skończywszy smętne, ziemskie pątowanie,
Wiekuiste znajdziemy duchowne mieszkanie.
Kto dla Pana w swem sercu jasłeczko uczyni,
Ten będzie miał urodzaj w polu, a skarb w skrzyni!
Kto litośnie Panienkę dzisia przenocuje,
Niechże się już w tym roku o nic nie turbuje!
Kto Josephowi wtórem pomoże w Kolendzie,
Temu się jako nigdy, wiera, szczęścić będzie!
Chwała Tobie, Jezu, na wysokiej górze,
A nam ludziom pokój na niskim pagórze!
Amen.
Leon Schiller Pastorałka
Adam Kilian

Jasełkowe wspomnienia

W

racając pamięcią do kraju lat dziecinnych, przypominam
sobie jasełka, które obok rozgrywających się na dywanie
przygód papierowego kapitana Kusztykuta, były chyba pierwszym spotkaniem z teatrem…
Jest wieczór. Lwów w śniegu. Do kościoła św. Marii Magdaleny śpieszą całe rodziny, aby zobaczyć jasełka wystawiane przez
„dzieci z parafii tutejszej”.
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Po wielu latach stają mi przed oczyma inne jasełka, w zupełnie odmiennej scenerii. Jest rok 1942 – wojna. Górzysta kamienna pustynia Iraku. Tu nigdy nie pada śnieg, powietrze jest
przejrzyste i suche. Czekamy pierwszej gwiazdy, za chwilę będą
ich tysiące. Na zboczu góry zasiada Armia Drugiego Korpusu.
Przeciwległe zaś zbocze stanowi scenę misterium. Rozpoczęła się Pastorałka. Tym razem byłem animatorem, scenografem
i kimś w rodzaju reżysera tego plenerowego widowiska. Teksty aktorzy – żołnierze znali na pamięć. Pamiętali je przeważnie
z domu, z parafialnych jasełek, z wiejskiego kolędowania. Polscy
chłopi wracający z łagrów i stepów Kazachstanu przechowywali
w pamięci pastorałkowe rymy i melodie. Na irackiej pustyni przypomnieli sobie „jaki to kantus słodki śpiewali angeli”.
W pustynnej dolinie, która stała się teatrem, chcieliśmy zrobić
wszystko tak, jak to było w domu. Cała kompania wojska wcieliła
się w górali, którzy ubrani zostali w kalesony z wymalowanymi
parzenicami. Od Arabów za daktyle wypożyczyliśmy czterysta
owiec. Z puszek od konserw zrobiliśmy im dzwoneczki, żeby
„zbyrcały”. Śmierć w masce miała szatę z moskitier, a dość zresztą
sympatyczna morda diabła zrobiona została z „ucharakteryzowanej” maski pomalowanej pastą do butów. Był sobie Żyd grający na
skrzypcach, Turoń, Turek i Herod – wszystko jak należy.
Pasterze w Pastorałce idą przez Tyniec, Mogiłę i Skalmierz…
Żołnierze z Drugiego Korpusu do Betlejem zdążali przez Kołymę, Semipałatyńsk, Kirkut, a później Tobruk i Monte Cassino.
Ich Betlejem to była Polska. Słowa kolędy mówiącej o tym, że
przed Małym Dzieciątkiem „moc truchleje” dodawały otuchy
i krzepiły serca.
Sięgając pamięcią do czasów znacznie późniejszych, przypominam sobie Pastorałkę Leona Schillera, którą zrealizowaliśmy
wspólnie z moim przyjacielem Janem Wilkowskim w Teatrze
Powszechnym w Warszawie. Były lata sześćdziesiąte. W Warszawie grudniowa plucha: śnieg z deszczem. On jako reżyser,
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ja jako scenograf wprowadziliśmy na początku widowiska postać Pana Boga, ogromną marionetkę, która uruchamiała teatralny świat. Na scenie została zbudowana trzypiętrowa konstrukcja
z prostych bali i desek. Na dole piekło, pośrodku ziemia, a na
górze – niebo... Poszczególne piętra struktury szopki zapełniały
się kolejno aniołami, diabłami i mieszkańcami Ziemi.
Po latach realizowałem w Teatrze Miejskim w Gdyni Pastorałkę Schillerowską z synem Jarosławem.
Zespół aktorski zgodził się jechać przez pół Polski, by zagrać Pastorałkę w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach pod
Warszawą. Niewidome dzieci nauczyły się śpiewać kolędy
i z anielskimi skrzydełkami u ramion, razem z aktorami, wystąpiły w widowisku.*
Powstało przedstawienie teatru haptycznego, czyli dotykowego. Anielice – aktorki płakały jak bobry, dzieci zaś były zachwycone. Dotykały twarzy aktorów, ściskały rękę Józefowi,
ciągnęły diabła za ogon, głaskały kozę – turonia, brały na ręce
małego Jezuska. Mimo, że nie widziały, wskazywały Pasterzom
drogę do Betlejem.
Może ci, co nie widzą, a uwierzyli, lepiej znają drogę, bo zobaczyli ją oczyma duszy.
Ze wszystkich moich Pastorałek ta była dla mnie najpiękniejsza.
PS. Wiele razy wracałem do Pastorałki i innych tekstów jasełkowych z rezyserami – Janem Skotnickim, Maryna Broniewską,
Janem Wilkowskim, Julianną Całkowską, Grzegorzem Lewandowskim, Bohdanem Radkowskim, Stefanem Półtorakiem. Spektakle
te w teatrach dramatycznych i lalkowych za każdym razem były
inne, ale zawsze jednak oparte na o tradycję szopki krakowskiej.
* W ramach działań artystycznych „Widzialne – Niewidzialne”
prof. Janusza Boguckiego (1916-1995)
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SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
Anna Pawełczak-Gedyk

Wokół eseju Jerzego Szczygła

W

Księdze Rodzaju wielokrotnie powiedziane jest, że na
Słowo Boga wszystko się stało: powstały Niebo i Ziemia,
Księżyc i gwiazdy. Ziemia wydała rośliny zielone, trawy, drzewa
i wszelkie istoty żywe. I widział Bóg, że to wszystko było dobre.
Na koniec stworzył człowieka i mówił do niego przez Proroków
o swoim Przymierzu z ludźmi.
Gdy nadeszła pełnia czasów Anioł Gabriel powiedział do
Maryi: Nie bój się, znalazłaś łaskę u Pana. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Od słowa Zwiastowania nastała nowa era dla całej
ludzkości, bo Anioł Pański zwiastował radość wielką, która stała
się udziałem całego narodu. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało
między nami.
Wielkie rzeczy dokonały się przez Słowo, które oznacza pełnię życia, jest światłością prowadzącą ludzi do Boga. Psalmista
mówi: Twoje Słowo jest pochodnią dla moich nóg. Słowo nie tylko
pozwala podążać drogą dziecka Bożego, ale na tej drodze umacnia i pokrzepia, także wówczas, gdy wali się świat.
Takie refleksje, pozornie dalekie od treści opisanych zdarzeń,
wywołał esej Jerzego Szczygła „Pierwsze drgnienie”.
Oprócz daru życia człowiek otrzymał dar słowa. Jest jedynym ze stworzeń, które słowem potrafi opisać rzeczywistość,
wyrazić uczucia, myśli, pragnienia, nadawać kształt temu, co
niewidzialne. Jak bardzo wyczekujemy na pierwsze, nieporadnie wypowiadane przez malutkie dziecko słowa. Jest to znak, że
świadomie zaczyna wchodzić w świat pojęć, które pozwolą mu
14

komunikować się z otoczeniem, że wchodzi w wielką rodzinę
ludzką. Ale od tego, jak słowo będzie użyte, wiele zależy. Dobre
- buduje, to zaniechane czy wypowiedziane w nieprzyjaznej intencji niczego nie stwarza, nie prowadzi ku dobru.
Dla osób niewidomych słowo spełnia podwójną rolę; poza
skutecznym sposobem komunikowania się i zdobywania informacji o świecie musi przecież zastąpić życzliwe spojrzenie,
uśmiech, przyjazny gest - czyli to wszystko, co składa się na to
szczególne porozumienie bez słów ludzi widzących.
Jurek miał zaledwie 13 lat, gdy w ułamku sekundy dotychczasowy jego świat przestał istnieć. Nagle znalazł się w „czarnym kloszu” samotny ze swoim bólem i przerażeniem w obliczu nieodwracalnej tragedii. Jednak dostrzegł koło siebie jeszcze większy ból. Nie tylko dostrzegł – wiedziony niepojętym
w tej sytuacji współczuciem wyszedł ze swojego czarnego klosza
i robi jedyną rzecz, którą jest w stanie zrobić: zwleka się ze swojego łóżka, po omacku podchodzi do umierającego chłopaka
i zaczyna do niego mówić. Nie myśli o sobie, pragnie tylko jakoś pocieszyć. Jednocześnie stało się tak, że te same słowa, które
przyniosły nieludzko cierpiącemu chwilę wytchnienia, uratowały przed rozpaczą Jurka. Pogrążony w ciemności ujrzał światło
nadziei; zobaczył swoją przyszłość. Nastąpiło swoiste zwiastowanie: nie lękaj się, podejmij życie mimo tego, co straciłeś, zobacz nową perspektywę.
Dzięki słowu i przez słowo zbudował więź prawdziwego braterstwa. Dla obu chłopców to było najważniejsze, świadomość
obecności drugiego, zapomnienie o sobie, niesienie pociechy.
W tym momencie dzięki słowom, w których jaśniał odblask
tamtego Słowa, ponieważ było w nich miłosierdzie, dokonały się
wielkie rzeczy. I widzimy, że to było dobre.
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Jerzy Szczygieł

Pierwsze drgnienie*

(…)

To bardzo znamienne, kiedy w ogóle zrodziła się
pierwsza myśl o pisaniu. Leżałem wówczas w szpitalu w Puławach. Był to 1945 rok, największy zakręt mojego życia. Od paru tygodni nie opuszczałem łóżka. Zamknięty byłem
w czarnym kloszu. Straciłem wzrok, straciłem nogę, nie miałem
domu. Byłem skazany na samodzielne uporanie się ze swoim
losem. To moje szpitalne łóżko pod tym czarnym kloszem znajdowało się na takim dnie, pod którym myślałem, że już nie ma
innego dna.
Potem nieraz zdumiewała mnie siła życia. Na Nowym Świecie w Warszawie, naprzeciw mojej bramy, rośnie drzewo w cemencie, w murze, nieustannie zagazowywane przez spaliny samochodowe, a mimo to żyje, każdej wiosny wyrzuca pąki, rozwija liście jak małe, ale cudowne sztandary.
Takimi drzewami jesteśmy i takim drzewem też i ja byłem,
na które zwalił się niejeden mur, a życie przebiło się, wydostało
na powierzchnię wbrew logice, doświadczeniom innych i pewnym prawom, tak zdawało się oczywistym – wbrew również lekarzom, i to nie żółtodziobom.
Otóż, kiedy jako to liche ziarno leżałem w tej skalistej glebie, blisko mnie znalazł się prawdziwy poeta. Nigdy potem już
nie trafiłem na jego ślad, chociaż po upływie kilkunastu lat zacząłem go szukać, wertując rozmaite życiorysy, telefonując, dyskretnie dopytując. Chciałem go odkryć z imienia i nazwiska,
bo on to właśnie, niechcący, na to suche ziarno, jakim byłem,

* – fragmenty opowiadania (Niewidomy Spółdzielca, 9/1983)
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strząsnął odrobinę rosy; na tyle jednak dostateczną, bym zaczął rozpychać ten czarny klosz aż do momentu rozpęknięcia
się go. Poeta jechał samochodem w towarzystwie innych osób.
Gdzieś blisko Puław nastąpiła katastrofa. Auto wylądowało w
rowie i poetę przywieziono do szpitala ze złamaną nogą. Ledwo oswoił się z gipsem i powietrzem szpitalnym, sięgnął po papier i opisał jeszcze ciepłe zdarzenie. Czytał je głośno siostrom
i chorym na sąsiednich łóżkach. Usłyszałem i ja.
Nigdy dotychczas nie rozumiałem, co to jest wiersz, pisanie,
skąd się to bierze. I nieoczekiwanie odniosłem to do siebie. Było
to pierwsze drgnięcie, ta nieuświadomiona na razie próba odwalenia głazu.
– Co będzie ze mną? Jaki mnie czeka los? Mało kto musi sobie takie pytanie zadawać i to w podobnych okolicznościach.
Nie ma na nie dobrej odpowiedzi, szczególnie jeśli ma się
trzynaście lat, niewielką wiedzę o świecie i o możliwościach
człowieka. Takie pytanie spada z powrotem na głowę niby
ciężki kamień. A jednak nie sposób nie pytać przez łzy rozpaczy, w wybuchu buntu, czy w bezbrzeżnym zdumieniu i smutku. Wtedy myśli są bardzo dojrzałe, nie ma w nich żadnego
marginesu na okłamywanie siebie lub łudzenie się. Kiedy nie
można być tym, czym najczęściej bywają, czy też chcą zostać
młodzi ludzie mający zdrowe ręce, zdrowe oczy, to ujrzenie
poety i zrozumienie go – staje się objawieniem. Tak było ze
mną. Poprzez niego zobaczyłem siebie. A wkrótce potem nastąpiła Wielka Próba.
Do szpitalnej sali, w której leżałem, przywieziono rannego
chłopca w moim wieku. Ułożono go na łóżku obok, tak iż słyszałem jego oddech i ciche jęki.
Jechał dwukonnym wozem polną nadwiślańską drogą. Mina
wybuchła właśnie pod nim. Spoczywała tam bez mała rok. Inni
chodzili, jeździli i nic, aż raptem ocknęła się, gdy on nadjechał.
Konie i wóz zostały rozniesione przez odłamki, a poszarpanego
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chłopca przywieziono do szpitala. Umierał. To stało się oczywiste
dla wszystkich. To czuło się w powietrzu, w zachowaniu lekarzy,
pielęgniarek, pacjentów. On również wiedział o tym. Był zupełnie
przytomny i właściwie spokojny. Pod tym spokojem jednak wyczuwałem ból. Wiedział, że nie ma ratunku i rozpacz na nic się
nie zda. Nic nie pomoże czepianie się rąk lekarzy i pielęgniarek.
Te ich ręce, dla niego wyjątkowo serdeczne, były bezradne.
Już siadałem wówczas na łóżku. Przytrzymując się rękami,
potrafiłem je okrążyć, a nawet złapać poręcz najbliższego łóżka,
by przysiąść na chwilę i porozmawiać z sąsiadem.
Moje nieszczęście, w porównaniu z tym rówieśnikiem obok,
wydało mi się niewielkie. Wtedy cierpiałem na głód ludzi,
wszystkich ludzi. Potrzebni mi byli jak tlen. Robiłem, co mogłem, by nawiązać z nimi kontakt. Nie pragnąłem nic więcej od
nich, tylko uwagi.
Do rannego chłopca przysiadłem się spontanicznie. Przyjął
to przyjaźnie. Miałem jeszcze wówczas głowę zabandażowaną.
Musiała wyglądać jak biała piłka z widocznymi ustami i z kawałkiem nosa. Nie myślałem o tym, co on dostrzega, drżałem
od chęci zajęcia go czymś, opowiedzenia mu o sobie, i wiedząc,
że pogrążony jest we własnej rozpaczy, chciałem – nie tyle świadomie, co instynktownie – gdzie indziej skierować jego myśli.
I nagle zacząłem improwizować wiersz. Początkowo nieśmiało,
z pauzami, później w coraz szybszym rytmie. Mówiłem o sobie, o nim, o naszych wypadkach, losach. Sięgałem do czasów,
w których żyliśmy, do wojny, bezdomności. W głowie szumiało
mi. Byłem pijany. Kiedy przerywałem, jego ręka dotykała mojej
zabandażowanej dłoni.
– Opowiadaj jeszcze – prosił.
Nie myślał o sobie, tylko mnie słuchał.
Nie musiał mnie namawiać, tylko szept wystarczył. Dopiero
później zrozumiałem, że było to więcej, niż spontaniczne oklaski i krzyk największej widowni świata.
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Kiedy potem zmęczony i wzruszony kurczyłem się pod swoją kołdrą, miałem cały bandaż na twarzy mokry od łez ze szczęścia. Pojąłem, co to jest Słowo. Byłem uratowany. Odsunąłem
znad siebie głaz. Znalazłem wyjście spod czarnego klosza.
Cóż z tego, że nie mam oczu, nogi, mam poranioną rękę,
kiedy mogę posługiwać się słowem. Tym słowem zdolny jestem
jeszcze pomóc innym. A więc zajmę się słowem. Ono będzie
moim celem.
Jako ziarno chcąc trysnąć życiem wchłonąłem wilgoć od poety, a on mnie może w ogóle nie zauważył, nie przypuszczał, jaką
odegrał rolę.
Nikt z nas nie zastanawia się, ile sieje dookoła dobrego lub
złego i jak nieoczekiwanie pobudzamy życie, albo gasimy je, jak
nieopatrznie zmieniamy ludzkie losy. Sprawy codzienne powoli
stały się mocniejsze, niż to napięcie wywołane odkryciem słowa,
ale światło już dotarło przez szczelinę. Doniosła dla mnie chemiczna reakcja duchowo-intelektualna rozpoczęła się.
Byłem istotnie jak ziarno, które nie ma świadomości, że
przeistacza się w roślinę. Jak słonecznik kieruje się ku słońcu,
tak wszystko cokolwiek od tego czasu działo się ze mną, z mojej
woli i bez niej, skłaniało się ku tej jedynej myśli, by zajmować
się słowem. Na czym to miało polegać, nie wiedziałem. Równie
dobrze jak układać wiersze, można na przykład śpiewać. Określenie bliższe miało przyjść później. Na razie dorastałem, jakby
ktoś dzisiaj powiedział, zaprogramowany na słowo.
Nie tylko sam nabierałem wewnętrznego przeświadczenia
o trafności wyboru przyszłego zajęcia, lecz z wolna tej samej sugestii, co dziwniejsze przeze mnie głośno niewypowiedzianej,
uległo otoczenie.
Błysk, jaki zrodził się we mnie na szpitalnym łóżku, promieniował niczym radioaktywny pierwiastek.
Byłem bardzo surowym materiałem. Środowisko rodzinne
nie wyposażyło mnie w żadne nawyki czy też upodobania zwią19

zane z książką, czytaniem i pisaniem. Pamiętałem jedynie, że
najstarszy brat, nim zabrało go gestapo, pisał wiersze. Strzępy
z nich krążyły mi po głowie, podobne do nieuchwytnych ptaków, lecz to było tylko tyle. Brat był gimnazjalistą, wojna zastała go w uczniowskiej czapce, tymczasem ja nie przepadałem za
książką, wolałem przełazić przez płoty, przekradać się do koszar,
wędrować po lesie tuż za strzelnicą i być zawsze wolnym.
Rodzice, dopóki żyli, chcieli bym chodził do szkoły i uczył
się. Nie była to wszakże szkoła, na której mi zależało, więc nie
nalegali aż tak, bym nie potrafił się spod ich kontroli uwolnić.
Prześlizgiwałem się po grzbietach i stronicach książek znajdujących się w domu. Ale raz byłem na wyspie Robinsona. Po
jakiejś późnowiosennej chorobie, najprawdopodobniej grypie,
nie potrafiłem sobie znaleźć miejsca. Chodziłem osowiały, chroniłem się przed słońcem, raził mnie jego ostry blask. By wreszcie
odetchnąć, ukryłem się na dachu komórek przeznaczonych na
przechowywanie opału i rupieci. Wziąłem ze sobą książkę, której ilustrowana okładka mnie pociągnęła. Dach pachniał słomą.
Nakrywała go, niby czapka, wielka korona starej czereśni. Tu
owoce dojrzewały wcześniej. Rwałem je garściami jeszcze zielonkawe, jadłem i czytałem o Robinsonie i Piętaszku. To była
jedyna i największa przygoda literacka spędzona na samotnym
skrawku świata, gdzieś pod niebem wśród zielonej dżungli.
Po opuszczeniu szpitala opanował mnie wilczy głód czytania. Byłem gąbką wiecznie suchą. Żadne moczenie nie mogło
mnie zwilżyć. Wykorzystywałem wszystkich, by mi głośno czytali. Szybko nauczyłem też palce rozróżniania alfabetu brajlowskiego. Piłem słowa o każdej porze dnia i nocy, ilekroć znalazły
się w moim pobliżu.
Brajlowska biblioteka w szkole dla niewidomych w Laskach
ocalała z wojennej pożogi. Była dość skromna rozmiarami. Po
niedzielnej Mszy św. wypożyczano książki: po dwa, trzy tomy
– nie więcej. To były dobra racjonowane. Nie wolno się było
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nimi przesycić, należało ich łaknąć. Cóż jednak może stanąć na
przeszkodzie komuś tak zgłodniałemu słowa, jak ja?
W grupie internatowej było nas kilkunastu. Jedni brali mniej,
drudzy więcej tomów. Ja starałem się w ciągu tygodnia przeczytać te wszystkie książki, jakie koledzy wypożyczyli. Jeśli brakowało dnia, czytałem w nocy pod kołdrą. Pismo Braille’a i pod
tym względem jest genialne. (…)
Wspomniałem już, jak rodził się we mnie przyszły autor
wielu powieści. Opowiedziałem to krótko, chociaż ten proces
we mnie trwał przez całe dziesięciolecie. Ile w tym stawaniu się
powieściopisarzem było świadomej woli, a ile siły instynktownej, nie sposób ocenić. Jednego bym tylko bronił: rozumienie
przez każdego z nas, dokąd chcemy dojść, kształtuje w ogromnej mierze nasz los.
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NAJPROSTSZE ŚWIĄTECZNE PRZESŁANIE
Józef Placha

Duchowość Nazaretu
Rozmowa z Bratem Morisem – Małym Bratem Jezusa
Prolog

P

iętnastego września bieżącego roku minęła 150. rocznica
urodzin Karola de Foucauld, a 1 grudnia – 92. rocznica jego
śmierci. Zgromadzenie Małych Braci Jezusa – założone w 1933
roku przez René Voillaume na fundamencie duchowości Karola de Foucauld – jest znane dzisiaj na całym świecie. Ma swoją
wspólnotę również w Izabelinie.
Postanowiłem tam dotrzeć i porozmawiać z jej „spiritus
movens” – bratem Morisem Maurinem* w 75. rocznicę powstania Zgromadzenia. Wybrałem się do Małych Braci na rowerze,
licząc na łatwiejsze poruszanie się po krętych ścieżkach Puszczy
Kampinoskiej. Według wstępnie ustalonego planu już dawno powinienem być na miejscu, tymczasem znalazłem się na rozdrożu
błotnistych i piaszczystych dróżek. Nie było kogo prosić o pomoc.
Dojechałem nawet do Lipkowa, co było wyraźnym „rykoszetem”
w stosunku do założonego celu. Gdy wracałem z powrotem do
Izabelina, przypadkowo spotkana kobieta wskazała jak dotrzeć
do Braci. Tak więc z półgodzinnym opóźnieniem spotkałem się
z bratem Morisem, który bez jakiegokolwiek zniecierpliwienia,
z rozbrajającą wręcz prostotą oznajmił: „przecież do nas jest bardzo łatwo trafić – wystarczy tylko skręcić z głównej drogi w prawo,
potem w lewo, pójść prosto i już jesteś u nas”.
22

Pomyślałem sobie, jakże często szukamy czegoś bardzo daleko, błądząc po ścieżkach i rozdrożach naszego życia, a przecież
to, czego szukamy, jest czasem bardzo blisko. Zwyczajną i prostą
drogą najłatwiej ten cel osiągnąć...

Rozmowa
Józef Placha – Czy rok 2008 jest dla Małych
Braci rokiem jubileuszowym?
Brat Moris – Nasi pierwsi bracia podjęli wspólne życie 15 września 1933 roku,
jest to więc 75 lat temu. Pierwszych pięciu braci w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paryżu złożyło śluby. Od 150 lat w tym kościele trwa wystawienie
Najświętszego Sakramentu – w dzień i w nocy. W tej właśnie
Bazylice włożyli biały habit z naszytym krzyżem i sercem,
i pojechali na Saharę, podobnie jak kiedyś Karol de Foucauld.
Tam mieszkali przez dziesięć lat, modląc się w dzień i w nocy.
Było to życie klauzurowe, przeplatane pracą oraz kontaktami
z Arabami. Była wojna. Wszyscy bracia musieli w niej uczestniczyć, doświadczając różnych trosk i niedoli. Zrozumieli po
powrocie, że trzeba żyć kontemplacją, ale nie tylko na Saharze,
nie tylko w zamknięciu, ale wszędzie, gdzie są prości i biedni
ludzie. Trzeba dzielić ich los.
Na początku Małe Siostry, które założyła siostra Magdalena,
miały podobne doświadczenia. Razem bracia i siostry opuścili Saharę, ale nie wszyscy; przyjechali na południe Francji, by
zatrudniać się w fabrykach oraz innych miejscach pracy, żyjąc
jednocześnie kontemplacją.
Od tego czasu było bardzo dużo powołań – sióstr i braci.
Chcieli żyć, jak prości ludzie. Ja na przykład przez dziesięć lat
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mieszkałem w Warszawie przy ulicy Brzeskiej. To było dla mnie
bardzo piękne doświadczenie. Byłem bardzo szczęśliwy. Teraz
jesteśmy tutaj – w Izabelinie.
A zaczęliśmy w Laskach, gdzie wynajmowaliśmy mieszkanie. Ale księża z okolicy nam powiedzieli, że tu – w Izabelinie – mieszkają proste rodziny, które budowały domy bez
pozwolenia, a więc my również możemy zrobić podobnie.
Wybudowaliśmy dom drewniany bez pozwolenia. Było trochę trudności, ale udało się. Teraz jest ciekawa, albo nieciekawa sytuacja; bogaci ludzie zorientowali się, że tutaj jest
bardzo pięknie. Przede wszystkim Park Kampinoski. Kupują
duże działki i budują piękne domy, prawie pałace. W związku
z tym nie wiemy, co mamy robić. Wprawdzie dawni mieszkańcy nadal są obok i nadal jesteśmy z nimi związani, mamy
z nimi wiele kontaktów, ale z nowymi przybyszami nie mamy
żadnych więzi. Nie wiemy, do czego to wszystko prowadzi.
Dla mnie jest to obraz nowej Polski. A więc nadal są ludzie,
dla których życie nie jest łatwe, oraz ci, którzy mają ogromne
możliwości.
J. P. – Jednym słowem kontrast poziomów życia. I to skrajny.
Br. M. – Na Zachodzie aż tak bardzo tego nie widać.
J. P. – U nas ów kontrast jest jednak bardzo widoczny. Ale to być
może też jest jakieś wyzwanie losu. Zderzenie biedy z bogactwem
zawsze – od początków ludzkości – miało miejsce, ale to, które
obserwujemy obecnie, to swoistego rodzaju fenomen naszych czasów. Z jednej strony to wyraz nierówności społecznych, a z drugiej, ów skromniejszy styl życia jest być może jakimś znakiem
dla bogatych, że są wartości inne i ważniejsze, które często reprezentują ludzie biedni; przy czym nie chodzi tutaj o biedę zawi24

nioną, ale niejako z wyboru – jak to jest właśnie w przypadku
Małych Braci Jezusa.
Br. M. – Dla mnie jest ciekawe, że owi bogacze najpierw bronią
się: są kraty, wysokie mury, zainstalowane alarmy służb ochroniarskich itd.
J. P. – Niemal twierdza obronna...
Br. M. – Oni boją się po prostu. A ludzie biedni, z którymi
od początku mamy kontakt, są otwarci, spotykamy się, mówimy sobie po imieniu. A teraz? Nie wiemy, jak to będzie
z nowymi ludźmi. To jest całkiem coś innego.
J. P. – Piękne jednak w tym jest to, że w tej niewiadomej ukryte jest
z pewnością jakieś zadanie dla Braci – także pod adresem ludzi
bogatych, by również im przekazać coś istotnego, o czym być może
zapomnieli, albo nie są świadomi właściwej hierarchii wartości.
Może niekoniecznie przez jakąś wielką akcję ewangelizacyjną, ale
przez samą obecność. Wasza obecność wśród biednych i bogatych
jest najlepszą lekcją dla wszystkich.
Ale to, o czym mówimy, to teraźniejszość. Natomiast dobrze
byłoby sięgnąć do korzeni. Z tego, co wiem, to zasadniczym zakorzenieniem duchowości Małych Braci jest Ewangelia.
Br. M. – Trzeba też nawiązać do Karola de Foucauld. Był on przez
jakiś czas człowiekiem niewierzącym. I nawrócił się. Ale przedtem
bardzo „rozrabiał”. Był przekonany, że nie ma Boga. Żył wśród
muzułmanów i widział, jak modłą się, pięć razy dziennie, przerywając na ten czas swoje zajęcia. To go zastanawiało. I szukał. Czytał Koran. Jednak nie znalazł tam Prawdy. I zaczął czytać Pismo
Święte. Nie wiemy, jak nagle nawrócił się, ale wiemy, że spotkał
Jezusa z Nazaretu. I to było dla niego największe Światło.
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J. P. – Czy mimo wszystko w nawróceniu Karola de Foucauld jest
jakiś spektakularny moment, który można byłoby opisać?
Br. M. – Jest. Gdy spotkał Jezusa z Nazaretu. Uważał, że z tą
chwilą nie ma już żadnego wyjścia. Postanowił żyć jedynie z Jezusem, dla Jezusa oraz tak, jak Jezus. Jesteśmy zdumieni teraz, że
ten człowiek, który został zabity 92 lata temu długi czas mieszkał sam na Saharze z najbiedniejszymi, z daleka (1100 km.)
od najbliższego chrześcijanina.
J. P. – To niesamowite!
Br. M. – Był całkowicie odizolowany. W czasie I wojny światowej
Niemcy złapali Go – było to w Hoggarze, w Tamanrasset. Tam
właśnie przebywa od niedawna nasz brat z Polski, który złożył
swoje śluby wieczyste dwa lata temu w Laskach i zdecydował się
pójść śladami Karola de Foucauld.
J. P. – Czy są tam również siostry?
Br. M. – Tak. Karol był błogosławiony trzy lata temu. Będąc
w Rzymie byliśmy zdumieni, że w uroczystościach beatyfikacyjnych wzięli udział ludzie z całego świata: z Azji, Japonii,
Ameryki Południowej... Skąd ten rozgłos? Przecież jego styl
życia był bardzo skromny i dyskretny. Ale powoli zaczynamy
rozumieć, że ta duchowość to nie duchowość Karola, ale duchowość Nazaretu, w której na nowo odkrywamy osobę Jezusa, Jego skromność oraz to wszystko, co Jezus mówił. Przypowieści, którymi się posługiwał, wypływały z Jego osobistego
doświadczenia prostego Człowieka z Nazaretu. Ojciec Jego nie
wybrał Jerozolimy na miejsce narodzenia swojego Syna, ale daleki i wzgardzony Nazaret. Nie wybrał pięknych rodzin faryzeuszy, ale proste rodziny robotników. Wiemy, w jakich warun26

kach narodził się Jezus. Teraz na Boże Narodzenie lubimy to,
co błyszczące, feerię świateł, kolędy... To wszystko jest bardzo
piękne, ale tamta rzeczywistość narodzenia była bardzo trudna i bardzo surowa. Przecież nawet nie było miejsca dla nich.
Jako pierwsi świadkowie narodzenia Jezusa zostali zaproszeni
pasterze, uznawani powszechnie, jako nieczyści; nie mieli nawet
prawa zbliżać się do tzw. normalnych ludzi. Tymczasem pierwsi
zbliżyli się do Jezusa. Maryja to widziała, zastanawiała się nad
tym i rozumiała. Jest w tym coś niesamowitego. Ona wiedziała,
że od tego momentu będzie już inaczej między ludźmi. Kiedy
Jezus miał dwanaście lat, jako Człowiek zwykły nie pochodzący do rodziny kapłanów, uczonych w Piśmie, ani faryzeuszów,
poszedł do pracy jako prosty robotnik. I tak było jeszcze przez
18 lat. Dopiero od 30. roku życia, jako Syn Tego, który stworzył
Niebo i Ziemię, po chrzcie udzielonym przez Jana Chrzciciela,
zaczął głosić Ewangelię. Wszyscy widzieli, że ten Człowiek różni
się od innych. I to jest duchowość Nazaretu.
Jezus pragnie sprawiedliwości, pokory, miłości braterskiej,
ubóstwa.....
Niedawno poznaliśmy w Warszawie szefa sekty Moona, który uważa, że Jezus pomylił się, że za bardzo kochał ludzi ubogich. Uważał, że to była Jego słabość. A my cieszymy się z tego
– przecież Jezus sam był ubogim. Mówił, że jako Syn Boży nie
ma nawet gdzie się położyć. Wiemy też, jak umarł – jako Człowiek skazany. Możemy się zastanawiać, dlaczego kapłani, którzy
tyle studiowali, nie rozpoznali Go.
J. P. – Bracie, gdy dotarłem do Was po wielu perypetiach, błądząc
po peryferiach Izabelina, myślałem, że zapytam o biografię Karola de Foucauld, René Voillaume, który również jest związany ze
wspólnotą Małych Braci Jezusa.
Br. M. – René Voillaume to Założyciel Małych Braci.
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J. P. – Chciałem też zapytać o biografię Brata, ale w tej chwili
uświadomiłem sobie, że najważniejszą biografią w naszej rozmowie jest biografia Jezusa.
Br. M. – Tak. Cały czas wracamy do biografii Jezusa.
J. P. – A Założyciel i wszyscy inni są tymi, którzy próbowali i nadal
próbują iść śladami Jezusa.
Br. M. – Tak. Jest nam On tak bliski, jak Brat. Karol de Foucauld,
gdy modlił się, to najpierw mówił: „Mój ukochany Brat”, a potem: „Pan Jezus”. A więc musimy być bardzo uważni, gdy mówimy także o Kościele. Kościół ma sens jedynie wówczas, gdy głosi
Jezusa. Wciąż mamy do Niego powracać. Dzisiaj szczególnie potrzebujemy Jezusa, niekoniecznie intelektualnej otoczki; a jeśli
tak się dzieje, to jest pomyłka. Sensem naszego życia jest kochać
Jezusa. Wtedy każdy człowiek zostanie naszym bratem.
J. P. – Ktoś bardzo słusznie powiedział, że Pan Jezus nie poszedł
do Aten – jako symbolu filozofów i wielkich uczonych, ale do najbiedniejszych, do Betlejem. Myślę, że to jest chyba zasadniczy drogowskaz dla współczesnego człowieka: droga Ewangelii.
Gdyby dotknąć jeszcze problematyki życia wspólnotowego, mniej
więcej wiemy, jaki jest klucz. Niewątpliwie – jak się wydaje – wyrazem szczególnym życia wspólnotowego jest modlitwa, Eucharystia, która jest w centrum, także wzajemne relacje osobowe
w kontekście wiary i miłości.
Br. M. – Jak długo istnieje Kościół, to najczęściej, aby żyć kontemplacją, musiała to być forma życia klauzurowego, daleko od ludzi,
w klasztorze. Ewentualnie jeszcze trochę pracy, piękna liturgia. To
wymagało dużych przestrzeni klasztornych i kościelnych. Nagle
Karol de Foucauld uznaje, że kontemplacja jest możliwa wśród
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ludzi. A więc duchowość nasza opiera się na kontemplacji i adoracji Najświętszego Sakramentu, a jednocześnie na dzieleniu
warunków życia prostych ludzi. Warto byłoby zobaczyć nasze
warunki mieszkaniowe na Brzeskiej. Są to stare kamienice. Kiedy
tam zaczynamy na przykład adorację, często też śpiewamy, a ściany dzielące nas od sąsiadów są bardzo cienkie; słyszymy wówczas,
co się dzieje u sąsiadów w kuchni, że ojciec krzyczy, dzieci rozrabiają, mama myje naczynia itd. My zaczynamy delikatnie śpiewać
i wówczas w czasie adoracji jest cisza, także za ścianą. Później sąsiedzi sami mówią: chyba wam trochę przeszkadzamy. Oni byli
u nas i wiedzą coś o nas. Zresztą jesteśmy też po imieniu.
Czasami byli z nami w kaplicy. A więc, mimo pewnego zgiełku, który nas otacza, kontemplacja także w tych warunkach jest
możliwa. W warunkach prostego człowieka. A to już bardzo blisko Nazaretu. To nie jest coś nowego, a tylko oparcie się na Jezusie
z Nazaretu.
Dla mnie istnieją dwa filary. Jest Karol de Foucauld oraz Jaques
Maritain, który jest bardzo dobrze znany w Laskach. Był także
kardynał Journet. Maritain sporo napisał na temat kontemplacji,
że jest ona możliwa wśród ludzi, ale pod warunkiem, że podzieli
się los prostego człowieka, jego wszystkie troski i trudności.
J. P. – Przypomniałem sobie teraz słowa Karola de Foucauld, które
korespondują z tym, o czym teraz Brat mówi. Spróbuję przytoczyć
je z pamięci: „Czyni się dobro nie przez to, co się mówi i co się robi,
ale przez to, czym (kim) się jest.” Chodzi więc o naszą obecność
wśród innych i to wydaje się być najważniejsze.
Br. M. – To oczywiście nie oznacza, że nasza obecność jest obecnością kogoś lepszego w stosunku do kogoś gorszego. My mamy
przecież te same słabości, co inni; również spotykamy wśród
niewierzących ludzi sprawiedliwych i uczciwych, chcących pomagać innym, którzy dla nas mogą być dobrym przykładem.
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Tak więc nasza obecność wśród innych, to nic innego, jak droga Nazaretu, która jest drogą nawrócenia. Oni często dają nam
Jezusa. W kontakcie z nimi rozumiemy, jak Jezus ukochał człowieka.
J. P. – Miłość Jezusa do człowieka podniosła naszą godność do niezwykle wysokiej rangi. Także obecność w nas całej Trójcy Świętej
jakoby tę godność jeszcze bardziej ugruntowuje, do tego stopnia, że
mamy nawet poczucie, że to nas przerasta; wszak jesteśmy tylko słabymi ludźmi i to, co jest w nas z Boga, może rodzić poczucie trwogi
i lęku, że tak wielka Boża obecność w nas i między ludźmi niejako
„zniewala” człowieka do dania świadectwa wierności. W związku
z tym chciałbym prosić, w kontekście zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia, o coś w rodzaju przesłania.
Br. M. – Przede wszystkim uświadamiamy sobie, że jesteśmy
zanurzeni w Tajemnicy. Kiedy mieszkałem na Brzeskiej, chodziłem na zakupy, gotowałem, przyjmowałem u nas ludzi.
W czasie przygotowań do Bożego Narodzenia zauważyłem
pewnego rodzaju pogaństwo przejawiające się w nadmiernej
trosce o dobra materialne, jedzenie, przepisy na różne potrawy itp. Pomyślałem sobie, co to wszystko ma wspólnego
z Tajemnicą Bożego Narodzenia? Bóg pojawia się jako Niemowlę, które od samego początku żyje w warunkach całkowitego ogołocenia.
Kiedy Jezus znacznie później powie: byłem nagim, więźniem, głodnym… a wy ubraliście, odwiedziliście i nakarmiliście
mnie… – niejako utożsamił się z każdym potrzebującym.
Z tym przede wszystkim powinniśmy kojarzyć Boże Narodzenie: jako zachętę do tego, aby być braćmi i siostrami, otwierając się na każdego człowieka. Wszystko inne, co jest związane
z otoczką tradycji, jest ryzykowne, bo może nam zasłonić istotę
tak wielkiego i pięknego Święta.
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Epilog
Po rozmowie z Bratem Morisem udaliśmy się do domowej
kaplicy, która uderza prostotą. W pewnej chwili zorientowałem
się, że nie wyłączyłem dyktafonu. Nie chcąc zakłócać modlitewnego skupienia jakimikolwiek manipulacjami technicznymi,
przystałem na pozornie absurdalny pomysł nagrania otaczającej
nas, przejmującej ciszy. Było to 10 minut adoracji Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie.
Przypomniała mi się modlitwa brewiarzowa Papieża Jana
Pawła II w Katedrze Wawelskiej podczas Jego ostatniej wizyty
w Polsce. Wtedy też „nic się nie działo”. Dzięki niezwykłej transmisji TV, trwaliśmy w ciszy razem z Janem Pawłem.
Te obydwie „lekcje ciszy” – tamta z Krakowa i ta obecna
– uświadomiły mi w najwymowniejszy sposób możliwość głębokiego a zarazem prostego przeżywania obecności Jezusa. Właśnie
w takiej przenikliwej ciszy – „nagranej” w niezamierzony sposób
– która wydawała się być „słyszana” w najgłębszych pokładach
duszy: Brata Morisa i mojej.

* Brat Moris Maurin urodził się w 1928 roku w Paryżu. W roku 1953 rozpoczął postulat i nowicjat u Małych Braci Jezusa. Pierwsze lata swego
wspólnotowego życia spędził na Saharze i w Maroku. Później odbył studia
teologiczno-filozoficzne w Tuluzie. 28 lat temu, jak sam mówi, przypadkiem trafił do Polski. Od 16 lat mieszka na stałe w Polsce, gdzie zajmuje
sie koordynowaniem formacji duchowej i intelektualnej swoich młodszych
braci. Przez 10 lat posługiwał najbardziej biednym i potrzebującym na
warszawskiej Pradze. Brat Moris jest autorem wielu książek, ale też artykułów publikowanych w: „Więzi”, „Znaku”, „W drodze”, „Tygodniku Powszechnym” i „Pastores”.
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JUBILEUSZ SIÓSTR FRANCISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA
Władysław Gołąb

Dziewięćdziesiąt lat służby

Z

gromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża zostało powołane przez Boga „do oddania chwały Trójcy
Przenajświętszej przez życie Ewangelią poświęcone apostolstwu i służbie niewidomym, apostolstwu wśród widzących,
zwłaszcza niewidomych na duszy oraz wynagradzania za duchową ślepotę świata”.
Zacytowany fragment z Konstytucji określa główny cel
Zgromadzenia. W dniu 1 grudnia 2008 r. obchodziliśmy jubileusz Zgromadzenia Sióstr z Lasek. Uroczystości rozpoczęło modlitewne czuwanie sióstr, niewidomych i przyjaciół widzących
w kaplicy Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze w nocy
z 1 na 2 października, zakończone 30 listopada Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem arcybiskupa Kazimierza Nycza
– Metropolitę Warszawskiego przez ks. Prymasa Józefa Glempa,
ks. kardynała Franciszka Macharskiego, ks. bp. Bronisława Dembowskiego, ks. bp. Andrzeja Dziubę, rektora Andrzeja Gałkę
i wielu innych księży, w kościele św. Marcina w Warszawie.
Homilię księdza Abpa Kazimierza Nycza, wygłoszoną podczas jubileuszowych uroczystości, drukujemy w następnym artykule bieżącego numeru „Lasek”.
Wszystko rozpoczęło się, gdy prawnuczka Tadeusza Czackiego – Róża Czacka (1876-1961) w wieku 22 lat utraciła wzrok.
Był to dramat dla rodziny, ale równocześnie głęboki wstrząs
dla młodej, inteligentnej, pełnej twórczej inicjatywy hrabianki.
Gdyby nie ten szczególny rys jej charakteru, przypuszczalnie do
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końca życia przebywałaby w ciepłej rodzinnej atmosferze, otoczona wielką troską i miłością, z dala od ludzi, bo być niewidomą to na owe czasy rzecz po prostu wstydliwa. Rodzice Róży
wozili ją do różnych okulistów i dopiero dr Bolesław Gepner powiedział jej: „Niech pani nie pozwoli wozić się od jednej sławy
zagranicznej do drugiej, tu nie ma nic do zrobienia, stan wzroku
jest beznadziejny. Niech pani zajmie się niewidomymi, którymi
w Polsce nikt się nie zajmuje”. Jak pisze Michał Żółtowski: „Po
powrocie Róża zamknęła się w pokoju i przez trzy dni nie chciała nikogo widzieć. Gdy w końcu ukazała się we drzwiach, była
uśmiechnięta i radosna. Zwróciła się do swej pokojowej i poprosiła o zapakowanie walizek, gdyż chce wyjechać za granicę, by
tam nauczyć się, jak należy pomagać niewidomym”.
Kilkadziesiąt lat później pisze o tym wydarzeniu prof. Janina Doroszewska: „Odwaga, jaka narodziła się w tamte dni,
napiętnowała jakimś wielkim dostojeństwem całą postać Matki do końca życia. (...) Była odważna odwagą i prosta prostotą
człowieka, który oddał każdy swój gest, każde słowo, każdą myśl
– nic sobie nie pozostawiwszy.”
W konsekwencji ta postawa doprowadziła, w roku 1987, do
wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Matki Czackiej – dziś Sługi
Bożej.
W 1910 roku Róża Czacka powołała Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, zarejestrowane w 1911 r., które zorganizowało i podjęło prowadzenie przytułku, ochronki, warsztatu koszykarskiego i szkoły dla niewidomych. Róża Czacka
zainicjowała przepisywanie książek pismem Braille’a i założyła pierwszą w Polsce bibliotekę dla niewidomych. W 1915
r. wyjechała do Żytomierza, a następnie, odcięta linią frontu
w 1916 r., wstąpiła do III zakonu św. Franciszka i odbyła samotnie nowicjat pod kierownictwem ks. Władysława Krawieckiego (1881-1920 r.). W 1918 r. powróciła do Warszawy w habicie zakonnym, jako siostra Elżbieta. Był to szok zarówno dla
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niewidomych przebywających w placówkach Towarzystwa, jak
i dla rodziny Róży.
W listopadzie 1918 r. siostra Elżbieta uzyskała zgodę abp.
Aleksandra Kakowskiego, Prymasa Królestwa Polskiego, (nie
mylić z Prymasem Polski, który to tytuł przysługiwał arcybiskupowi Gniezna), na przyjmowanie od dnia 1 grudnia 1918 r. kandydatek do powołanego Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. Początki były bardzo trudne. Utrzymanie funkcjonujących na terenie Warszawy placówek dla niewidomych bez
żadnych stałych źródeł dochodu przy rosnącej inflacji, wobec
zbliżającego się frontu w wojnie polsko-bolszewickiej i braku
odpowiednio przygotowanych kandydatek do Zgromadzenia,
przekraczało ludzkie możliwości. Sytuacja uległa zmianie, gdy
w 1922 r., jako duchowy duszpasterz przystąpił do współpracy
z Matką Elżbietą Różą Czacką ks. Władysław Korniłowicz
(1884-1946 r.), twórca środowiska inteligencji katolickiej, otwarty na ludzi poszukujących Boga.
Równocześnie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi uzyskało parcele w Laskach pod Warszawą, gdzie postanowiło przenieść placówki szkolne dla niewidomych dzieci. Dzięki księdzu
Korniłowiczowi do pracy przystąpili prężni młodzi ludzie, którzy całym sercem zaangażowali się w Dzieło Matki Czackiej.
W tych warunkach Matka we współpracy z ks. Władysławem
Korniłowiczem formowała w latach dwudziestych Dzieło Lasek
nazwane „Triuno”, składające się z trzech elementów: niewidomych, sióstr franciszkanek i świeckich osób widzących. Te trzy
elementy łączyła jedna idea: poświęcić życie Bogu przez służbę
niewidomym na ciele i „niewidomym na duszy”.
Hasła Dzieła to: Caritas Christi urget nos – Miłość Chrystusa przynagla nas oraz Pax et gaudium in Cruce – Pokój i radość
w Krzyżu. To drugie hasło jest wybite na medalu, jakim Towarzystwo wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla Dzieła.
Twórcą medalu jest prof. Jerzy Jarnuszkiewicz (1919-2005 r.).
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Wśród wyróżnionych tym medalem znajduje się: Jan Paweł II,
ksiądz Prymas kardynał Stefan Wyszyński, premier Tadeusz
Mazowiecki i inni.
Naczelnym prawem, jakim rządzi się Zgromadzenie, to
przede wszystkim Ewangelia. Szczegółowe normy zawiera konstytucja Zgromadzenia uchwalona przez Kapitułę Generalną
zbierającą się raz na sześć lat, która wybiera w drodze demokratycznej władze Zgromadzenia (przełożoną generalną, Radę
Generalną). Każda kandydatka do Zgromadzenia przechodzi
przez roczny postulat, następnie dwuletni nowicjat i wreszcie
okres ślubów czasowych; po pięciu latach – śluby wieczyste.
Siostry dążą do zjednoczenia z Chrystusem; w szczególny
sposób trwają u stóp Krzyża, współcierpiąc ze Zbawicielem.
Każda siostra oddaje się Bogu, jako uległe narzędzie i uświęca się przez modlitwę, cierpienia i przede wszystkim spełniane
obowiązki. Matka założycielka nakazuje siostrom umiłowanie
prawdy. Ten szczególny charakter Zgromadzenia rzutuje również na postawę niewidomych. Wychowankowie Dzieła Matki
Czackiej chcą traktować ślepotę, jako dar i zadanie, a nie przekleństwo. Tylko pełna akceptacja braku wzroku może niewidomego wyzwolić z jego niemożności i ograniczeń.
Matka Elżbieta zmarła 15 maja 1961 r., ale już w 1950 r.
zrezygnowała z funkcji przełożonej generalnej Zgromadzenia.
Kolejnymi przełożonymi generalnymi były: s. Benedykta – Wiesława Woyczyńska, s. Maria Stefania – Romana Wyrzykowska,
s. Alma – Anna Skrzydlewska, s. Terezja – Teresa Dziarska,
s. Goretti – Maria Podoska, s. Noemi – Ewa Wróbel i s. Anna
Maria – Irena Sikorska, powołana do tej służby przez Kapitułę
Generalną w 2007 roku.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 15 sierpnia 1981 r.
i w ten sposób przeszło na prawo papieskie. Zgodnie z obowiązującym statutem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi,
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każdorazowa przełożona generalna Zgromadzenia z urzędu
wchodzi w skład Zarządu Towarzystwa i pełni w nim funkcję
wiceprezesa.
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża pracują głównie
w różnych placówkach Towarzystwa, ale prowadzą też działalność samodzielną, szczególnie misyjną. Aktualnie Zgromadzenie posiada osiem placówek zagranicznych: trzy na Ukrainie,
dwie w Indiach, dwie w Afryce i jedną we Włoszech. Jest to
w przeważającej mierze praca wśród niewidomych. W Indiach
i Afryce prowadzą placówki szkolne. Na terenie Polski poza Laskami pracują w Gdańsku-Sobieszewie (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy i placówka Wczesnej Interwencji), w Żułowie pod Krasnymstawem (Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet i Warsztaty Terapii Zajęciowej), w Rabce – filia
naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Dom macierzysty Zgromadzenia mieści się w Laskach,
a Dom Generalny w Warszawie przy kościele św. Marcina na
Starym Mieście. Działa tam również Krajowe Duszpasterstwo
Niewidomych, oparte w dużej mierze na pracy sióstr. Ponadto
w Warszawie siostry prowadzą Bibliotekę Wiedzy Religijnej
oraz Ośrodek Ekumeniczny „Joannicum”.
Dla osób poszukujących Boga lub chcących pogłębić swoją
relację z Bogiem, Zgromadzenie prowadzi w Laskach Dom Rekolekcyjny, który w latach Polski Ludowej często stanowił miejsce azylu dla ludzi prześladowanych, jednak zawsze w aspekcie
poszukiwania prawdy i zrozumienia problemów tego świata.
Na zakończenie chciałbym z całego serca życzyć Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wielu nowych
powołań i dalszego wspaniałego rozwoju, tak ważnego dla nas,
niewidomych.
Niech Dobry Bóg błogosławi Siostrom. Dziękuję za miłość
okazaną tylu niewidomym, za pochylanie się nad wszelką biedą
i cierpliwość w znoszeniu przeciwności.
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Abp Kazimierz Nycz

Środowisko mądrze otwarte
(Homilia podczas Mszy św. dnia 30 listopada 2008 r.
w kościele św. Marcina w Warszawie)

D

rodzy księża Kardynałowie, bracia Biskupi, drodzy Księża, Siostry obchodzące swój jubileusz, wszyscy goście dzisiejszej uroczystości, a właściwie domownicy tego kościoła św.
Marcina na Piwnej.
Kiedy 1 grudnia 1918 roku Sługa Boża, Matka Elżbieta Róża
Czacka, założyła nowe Zgromadzenie, z pewnością nie mogła
przewidzieć nawet, że zgromadzenie to po kilkudziesięciu latach nie tylko rozwinie się samo w sobie, ale także rozwinie się
w wielkie i wielowątkowe dzieło służące niewidomym na ciele
i duszy oraz stworzy środowisko Lasek, Izabelina, Piwnej
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– jedno z tych znaczących środowisk polskiego katolicyzmu
międzywojennego i powojennego. Tak jest aż do dnia dzisiejszego.
Dzisiaj uczestniczymy razem z drogimi Siostrami w ich
i naszym dziękczynieniu za ten początek zwyczajny, skromny
oraz za całe 90 lat służby Sióstr i stworzonego przez nie środowiska.
Dziękujemy za Sługę Bożą Matkę Elżbietę Różę Czacką
i modlimy się o Jej beatyfikację. Dziękujemy za wielkich, wybitnych i świętych kapłanów towarzyszących siostrom i Dziełu Lasek. Wspominamy księdza Władysława Krawieckiego, księdza
Władysława Korniłowicza, który przez 25 lat kształtował i dbał
o duchowość Zgromadzenia, wspominamy księży Aleksandra
i Tadeusza Fedorowiczów i wielu, wielu innych kapłanów.
Dziękujemy za wszystkich, którzy tu – na Piwnej, i tam –
w Laskach, wzrastali wraz z Siostrami w tej duchowości, którą
obrała dla swojego Zgromadzenia Matka Założycielka. Wasza
dzisiejsza obecność tutaj jest tego najlepszym wyrazem.
Dziękujemy wreszcie, i może najbardziej, za kolejne pokolenia Sióstr, które podejmowały charyzmat zgromadzenia
w duchu słów Chrystusa: Miłość Chrystusa przynagla nas – jak
mówi św. Paweł - oraz Pokój i radość w krzyżu. Słowa te są ciągłym wezwaniem do miłowania Krzyża i do służby Chrystusowi
w jego cierpiących braciach, zwłaszcza niewidomych lub dalekich od Boga niewidomych na duszy.
W historii Kościoła powstawało wiele zgromadzeń męskich
i żeńskich. Większość z nich oparta była na tak zwanym charyzmacie dzieła. Pojawił się jakiś problem związany z wychowaniem czy z charytatywnością to zwłaszcza w XIX wieku, powstawały liczne nowe zgromadzenia zakładane przez różne osoby:
mężczyzn, a szczególnie kobiety, dla obsłużenia pojawiających
się spraw i problemów. Zgromadzenia te w duchu zasady, że
łatwiej robić coś wspólnie, skupione na modlitwie służyły jako
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zgromadzenia czynne dla obsłużenia tych spraw, które podpowiadał charyzmat takiego dzieła.
W ciągu historii Kościoła powstawały także zgromadzenia
oparte na tak zwanym charyzmacie założyciela. Jego wielkość
polegała na tym, że potrafił wydobyć z Ewangelii taką ideę, która jest ponadczasowa, bo ewangeliczna, która pozwala połączyć
w jedno ów charyzmat dzieła z charyzmatem ewangelicznym,
który w znaczny sposób pogłębia duchowość zgromadzenia
i który w znacznym stopniu poszerza zakres działania, także
wtedy, kiedy jest to zgromadzenie czynne. Jestem głęboko przekonany, że taką Założycielką była Matka Czacka. Potrafiła Ona
znaleźć ten ewangeliczny nerw, który sprawił że Jej Zgromadzenie od samego początku aż do dzisiaj żyje tym charyzmatem,
a równocześnie nie przestaje służyć ludziom niewidomym na
ciele i na duszy.
Matka Czacka niewątpliwie oparła swoje Zgromadzenie
o taki podwójny charyzmat: Dzieła i Ewangelii. Dlatego Dzieło
jest nieustannie żywe, a ewangeliczny charyzmat – ciągle aktualny – sprawia, że mimo trudności Zgromadzenie się rozwija,
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środowisko służące realizacji Dzieła rośnie, także poprzez pomoc w uzyskiwaniu duchowego wzrostu.
Utrata wzroku była dla Róży Czackiej trudnym doświadczeniem. Trudno się Jej było z nim pogodzić. Miała zaledwie
22 lata, kiedy stała się niewidomą. Nie przypuszczała na początku, że to będzie na zawsze. Potrzebny był Jej czas, by duchowo
przeanalizować to, co się wydarzyło, by nie skoncentrować się
na sobie i na swoim niespodziewanym kalectwie, ale tak, żeby
nie pójść w zwykłą filantropię. Dlatego lata 1914-1918 przeżywa jako swoiste rekolekcje, z których wychodzi umocniona
i gotowa nie tylko służyć ociemniałym, ale czynić to na podłożu
głębokiej duchowości, we wspólnocie z innymi. Dlatego postanawia założyć zgromadzenie sióstr.
Wiele by trzeba mówić o Zgromadzeniu i historii Dzieła
Lasek. Wielu jest tutaj tych, którzy mogliby dać osobiste świadectwo o tym, co zawdzięczają Laskom i Dziełu Matki Czackiej
i księdza Korniłowicza.
Pozwólcie, że zwrócę uwagę tylko na jeden wymiar życia
Sióstr i stworzonego przez nie środowiska zgromadzonego wokół nich w Laskach i na Piwnej, w kościele św. Marcina. Jest
to środowisko mądrze otwarte. Przychodzili tu przed wojną
i kształtowali się ludzie o różnych poglądach i przekonaniach.
Wszyscy znajdowali tutaj swoje miejsce. Wychodzili bogatsi,
a często odzyskiwali tę duchową wrażliwość w dialogu, w ciszy,
w spotkaniu z twórcami Lasek i obecnymi ich kontynuatorami.
Tak było po wojnie, tak jest dzisiaj.
Środowisko sióstr, środowisko gromadzące się wokół sióstr
potrafiło i potrafi się różnić. Potrafi ubogacać się wzajemnie. Przy
stałej trosce o własną tożsamość, wierność swoim fundamentom
doktrynalnym i etycznym. Środowisko pozytywnie otwarte, wychowujące ludzi do życia w Kościele i świecie, do życia społecznego; Środowisko ludzi mądrych, otwartych na dobro i piękno,
zdolnych służyć i żyć w pluralistycznym społeczeństwie.
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Jak żyć dzisiaj? Polsce i Kościołowi potrzeba ludzi, którzy
przechodzili, przeszli i przechodzą przez takie Dzieła, jak Dzieło
Lasek. Ludzi wyrosłych z tego ducha, z pozytywną otwartością
na człowieka i na jego problemy. Grupy ludzi, także wspólnot
kościelnych i świeckich. Czasem bywa z tym otwarciem tak,
jak z domem, w którym mieszkamy. Otwieramy jego okna, by
wchodziło do domu ciągle świeże powietrze, by nam nie było
duszno, byśmy byli szczęśliwi, że mieszkamy w takim domu. Ale
ryzykiem otwarcia okien jest to, że czasem przez te okna wpadną rozmaite śmieci. Ale nie jest to powód do tego, żeby okna
zamknąć w imię czystości domu.
Mądra otwartość, o której mówię, musi polegać na tym, żeby
nie rosły wokół nas takie zamknięte środowiska. Środowiska
zamkniętego Wieczernika w trosce o to, żeby się tam schować
przed burzami współczesności, żeby się tam zamknąć i przeczekać; Może się wzburzone morze uspokoi, może świat będzie
przyjaźniejszy dla Ewangelii, wtedy pójdziemy go ewangelizować. Taka postawa nie byłaby postawą ewangeliczną. Nie byłaby
postawą chociażby św. Pawła, którego rok, w dwa tysiące lat od
Jego narodzin, obecnie obchodzimy.
Trzeba, żeby Dzieło Lasek – Dzieło Matki Czackiej pozostało zawsze mądrze otwarte, by dawało Polsce i Kościołowi wielu
mądrych, kompetentnych, uczciwych ludzi. Potrzeba nam wiele
takich miejsc. Potrzeba nam wiele takich środowisk w Kościele
i w życiu świeckim, gdzie wzrastają elity dzisiejszego życia społecznego zdolne podejmować wyzwania współczesności.
Kościół nie tylko chce, Kościół powinien, a wręcz musi
w swoich wspólnotach i parafiach być taką właśnie szkołą
uczniów Chrystusa. Szkołą apostołów, szkołą laikatu katolickiego przygotowanego i otwartego na apostolstwo w Kościele i na
apostolstwo w świecie.
Siostry i bracia, przeżywamy dziś pierwszy dzień nowego roku liturgicznego. Pierwszą niedzielę Adwentu. Tyle razy
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w dzisiejszej krótkiej Ewangelii słyszymy słowa: „czuwajcie”.
Czuwajcie na przyjście Chrystusa.
Śpiewamy i śpiewać będziemy przez cztery tygodnie tę
bardzo piękną, ale jakże głęboką i poważną pieśń adwentową
– „Maranatha, przyjdź Panie Jezu”. Jeżeli ją śpiewamy ze zrozumieniem, musi zadrżeć nasze ludzkie serce. Musi się pojawić pytanie, czy dość czuwam, czekając na to nieustanne przychodzenie Boga Emmanuela do mojego życia. Ale musi być
to „maranatha” otwarte także na to, że wzywam i przyzywam:
„Przyjdź!”. On może przyjść do nas także po raz ostatni tu na
ziemi. I to trzeba w Adwencie uwzględniać, przede wszystkim
to trzeba uwzględniać. Taka jest natura tego okresu, a nie tylko – skądinąd także ważne - uroczyste przyjście, które dokona
się w Tajemnicy Wcielenia, kiedy będziemy obchodzić święta
Bożego Narodzenia.
Jezus ciągle przychodzi, i przyjdzie po raz ostatni, a my czuwaniem naszym mamy się przygotować na spotkanie z Jezusem,
ale także na spotkanie z człowiekiem, w którym Jezus mieszka.
Taki to przykład daje nam Matka Elżbieta Róża Czacka.
Solidarność wcielenia polega na tym, że człowiek może spotkać Chrystusa w każdym człowieku, a zwłaszcza w człowieku
potrzebującym. Szczególnie wtedy, kiedy potrafi się pochylić
nad człowiekiem i jego problemami.
Jest taka anegdotka, a może jest to zdarzenie, o naszym Janie Pawle II, papieżu; Kiedyś rozmawiał z małym chłopcem
i powiedział do niego: „Mów głośniej, bo cię nie słyszę”. A chłopak miał mu odpowiedzieć: „To się pochyl!”. I pochylił się Papież
nad tym chłopcem. Pochylić się nad człowiekiem. Pochylić się
nad człowiekiem po to, by go usłyszeć, by usłyszeć jego sprawy i problemy, ale pochylić się także po to, aby mu pomóc. I ta
pomoc człowiekowi, to pochylenie się nad człowiekiem, konkretne, codzienne, w rodzinie, w pracy przez każdego z nas,
to także jest adwentowe czuwanie. Wtedy także sprawdzają się
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słowa, których szczególnie w Adwencie nie wolno nam zapomnieć: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, mnieście uczynili”.
Siostry i bracia, módlmy się dzisiaj w tym naszym dziękczynieniu za drogie nam Siostry, za Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Módlmy się, aby ich wspólnota zakonna wzrastała, miała nowe powołania i potrafiła ciągle na nowo
tworzyć środowisko. Środowisko nie tylko przez dzieło charytatywne, ale przez ten duchowy nerw, o którym mówiłem, nerw
zakorzeniony w Ewangelii, bo wtedy wspólnota będzie żywa.
To jest dokładnie tak, jak z nerwem, który usuwamy z naszych
zębów. Przestaje wprawdzie boleć, ale ząb pozostaje martwy.
Ten nerw Ewangelii obecny w 90 lat mającym Zgromadzeniu
jest dawcą życia i ciągle nowej siły na nowe dziesięciolecia pracy
dla człowieka, dla Kościoła, dla Polski, jaka się dokonuje wokół
Sióstr, za które się dzisiaj modlimy.
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fot. M. Kudelski
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s. Anna Maria Sikorska – Przełożona Generalna FSK

PODZIĘKOWANIA

W

imieniu całego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża pragnę serdecznie podziękować za wspólną modlitwę wszystkim biorącym udział w tej dziękczynnej EUCHARYSTII. Dziękowaliśmy Bogu za powołanie w Kościele 90
lat temu naszego Zgromadzenia do oddawania chwały Trójcy
Przenajświętszej przez życie Ewangelią, poświęcone apostolstwu
i służbie niewidomym na duszy i na ciele oraz wynagradzaniu za
duchową ślepotę świata.
W tej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za osoby naszych
Założycieli: za Sługę Bożą, Matkę Elżbietę Różę Czacką i za
Sługę Bożego, ks. Władysława Korniłowicza. Za opiekę Bożej Opatrzności nad całym Dziełem i za wszystkich, z którymi dzięki Bożej łasce realizujemy charyzmat przekazany nam
przez Założycielkę.
Polecaliśmy Panu Bogu tych, którzy tworzyli Dzieło, a już
odeszli do Pana i stanowią Laski niebieskie: Księży, Niewidomych, Współpracowników i Siostry (już 191).
Bardzo dziękuję Jego Ekscelencji, Księdzu Arcybiskupowi
Kazimierzowi Nyczowi, za przewodniczenie tej Mszy świętej, za
homilię i za wielką dla nas życzliwość.
Gorąco dziękuję Jego Eminencji, Księdzu Prymasowi Kardynałowi Józefowi Glempowi, za wieloletnią przyjaźń i troskę
pasterską, którą zawsze odczuwałyśmy;
Dziękuję Jego Eminencji, Księdzu Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, za bliskość i wieloletnie duchowe wspieranie
Dzieła Lasek.
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Bardzo dziękuję Księżom Biskupom: Jego Ekscelencji,
ks. Biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu, który od zawsze
z nami jest w Dziele;
Jego Ekscelencji, Księdzu Biskupowi Andrzejowi Dziubie,
który przez wiele lat codziennie z nami modlił się tu, w kościele
św. Marcina, i nadal pozostaje bliskim. Cieszymy się, że dzisiaj,
w dniu imienin, możemy osobiście złożyć serdecznie życzenia
błogosławieństwa Bożego i zapewnić o naszej pamięci w modlitwie.
Dziękuję wszystkim Kapłanom, sprawującym tę Eucharystię. Dziękuję za obecność wszystkim naszym drogim Niewidomym, Współpracownikom Dzieła Lasek, wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom. Dziękuję chórowi Signum
od lat związanemu z naszym kościołem, całej służbie liturgicznej i wszystkim obecnym na tym świętym Dziękczynieniu w kościele św. Marcina.
Proszę nadal o modlitwę, aby Miłosierny Bóg nam błogosławił na wytyczonej przez Założycielkę drodze, aby Dzieło Lasek
było „z Boga i dla Boga”.
„O Jezu, Królu nasz, Ty króluj i panuj w Laskach, tym Dziele Twoim”. Pozwól nam być posłusznymi narzędziami w Twojej
Przenajświętszej Ręce.

P.S. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni przez Matkę Annę Marię na agapę.
(red.)
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Z TAJNIKÓW ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
s. Lidia Witkowska FSK

Macierzyństwo duchowe
Siostry Marii Gołębiowskiej FSK

O

d wielu lat ludzie odwiedzający Laski w różny sposób określają oddziaływanie tego Dzieła na ich własne życie.
Siostra Nulla Westwalewicz w roku 1936 pisała: Kocham Laski
ogromnie. Jest to coś w rodzaju gminy z czasów pierwszego chrześcijaństwa – duch Ewangelii i duch świętego Franciszka1. Jeszcze
inaczej określił Laski po długiej przyjaźni z tym środowiskiem
ks. Prymas Stefan Wyszyński. Na 50-lecie „Dzieła Lasek” mówił:
Laski były zawsze «egzotyką Bożą» i życzę im, aby takie nadal pozostały. Tadeusz Mazowiecki twierdził, że Laski są cząstką chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cierpienie i przez
otwartość wobec ludzi; są jednym z tych miejsc w świecie, którym
dane było i jest – być dla innych znakiem na drodze2.
Adam Stanowski w książce „Ludzie Lasek” pisze: Laski były
jakby uprzywilejowanym miejscem spotkania „niepokornych”
z chrześcijaństwem. Dzieło Matki Czackiej było tym szczególnym
znakiem, poprzez który im właśnie mógł się objawiać Chrystus
żyjący w Kościele3.
Jak widać fenomen tego miejsca oddziałuje na każdego inaczej, choć niewątpliwie najważniejszym znamieniem tego miej-

1
2
3

T. Mazowiecki (red.) „Ludzie Lasek”, Warszawa 2000, s. 248.
T. Mazowiecki (red.) „Ludzie Lasek”, Warszawa 2000, s. 8.
Tamże s. 39.
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sca jest tajemnica „niezasłużonego bólu”, z którego przyjeżdżający tu czerpią duchową siłę. Wyjeżdżają poruszeni i umocnieni
w pragnieniu zastanowienia się nad swoim życiem.
Aby poznać klimat „prawdziwych” Lasek, trzeba samemu
spróbować określić swoje miejsce w Kościele i wejść w misterium cierpienia, a wtedy można będzie służyć innym na miejscu, które wybrał dla nas Bóg.
Różnorodność, która budowała, wybitne umysły i ludzie
doświadczeni cierpieniem tak mocno zakorzenionym w nauce
Jezusa Chrystusa, stanowiły o postawie otwartości tego środowiska na każdego człowieka. Otwartość, dzięki której Laski mogą
być punktem przyciągającym ludzi z zewnątrz, zarówno tych, którzy czują się zadomowieni w Kościele, jak i tych, których coś w nim
uwiera, a także tych, którzy są na uboczu lub poza nim4.
W świecie pełnym chaosu i niepokoju współczesny człowiek gubi się w rzeczywistości, która nastawiona jest na konsumpcjonizm, sukces i kult rzeczy materialnych. Wszystko to
przesłania inną rzeczywistość: świat duchowy, który istnieje
i jest nieodłączną częścią człowieka, nawet jeśli on sobie tego
w pełni nie uświadamia. Iluż współcześnie żyjących ludzi mogłoby
czynić swoim dramatyczne wołanie poety: «Szukam nauczyciela
i mistrza / niech przywróci mi wzrok słuch i mowę / niech jeszcze
raz nazwie rzeczy i pojęcia / niech oddzieli światło od ciemności»5.
Wśród tych światów i walki dwóch rzeczywistości człowiek
poszukuje ludzi, którym mógłby powierzyć swoje sprawy nie
tylko te zwyczajne, codzienne, ale również sprawy duchowe.
Świadomość tego, że człowiek ma powierzyć drugiemu swoje doświadczenie duchowe, może niekiedy być trudna, ale pro-

4

5

T. Mazowiecki „Antoni Marylski współzałożyciel Lasek”, w: Chrześcijanie
t. II, Warszawa 1976, s. 409.
T. Różewicz, Ocalony, cyt. za: bp W. Skworc, w: „Sztuka kierownictwa duchowego”, Kraków 2007, s. 12.
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wadzi to do głębszego rozumienia swojego miejsca w Kościele.
Życie człowieka, jego powołanie do małżeństwa lub do celibatu,
do ojcostwa czy macierzyństwa, do kapłaństwa czy życia zakonnego – wszystko to przedstawia się komuś, kto jest świadkiem
Kościoła. Zarówno forma tych spotkań, jak i poruszane w ich
trakcie zagadnienia, powinny mieć nie tylko swój rytm, ale także pewną harmonię. Osoba kierowana ma w pokornym dialogu ze swoim duchowym przewodnikiem oddać Bogu wszystkie
dziedziny swojego życia. Wymaga to od niej postawy zaufania
i zawierzenia. Kierownictwo duchowe, czy forma towarzyszenia
duchowego pozwala lepiej poznawać siebie.
Taki jest początek duchowej przygody, w której dobrze jest
(a czasem trzeba!) nie pozostawać samemu, ale mieć przewodnika i towarzysza. Wszystko po to, ażeby być w prawdzie, rozeznawać, co jest dla nas dobre, rozumieć swoją historię życia,
unikać błędnych ścieżek lub trwania w iluzji. Poszukiwanie woli
Bożej, chęć życia zgodnie z nią w każdej chwili – to ogromna
praca, sprzęgnięcie wysiłku, trudu i radości. Znalezienie kogoś
(brata lub siostry w wierze), kto byłby świadkiem tego, czego
doświadczamy, pomaga trwać w łasce i służy temu, aby nasze
życie było prawdziwie drogą do świętości.
Kiedy wchodzimy w głębsze pokłady życia duchowego, napotykamy na coraz trudniejsze przeszkody, rodzą się
wątpliwości i stawiamy coraz więcej pytań. Z prawdziwym
życiem duchowym związane są wielorakie próby i doświadczenia wewnętrzne, pośród których człowiek potrzebuje
właściwego rozeznania. Jednym z wielkich niebezpieczeństw
w życiu duchowym, przed którym przestrzegają wielcy mistrzowie życia wewnętrznego, jest iluzja. Zły duch potrafi
przybrać postać anioła, aby wyprowadzić nas na złą drogę.
Dlatego konieczna jest potrzeba konfrontacji swoich przeżyć, uczuć czy doświadczeń z kimś, kto potrafi nami dobrze
i mądrze pokierować. Konieczne jest poszukiwanie praw49

dy o sobie, o swoim życiu i o swoich czynach. Człowiek
w drodze do Pana Boga potrzebuje światła prawdy i na tej
drodze nie powinien być sam; „Bo gdzie dwaj lub trzej są
– Ja Jestem” – powiedział Pan. Konieczne jest, by człowiekowi uwikłanemu w różne sytuacje pomóc zobaczyć prawdę
o nim samym. Kiedy zobaczy i uzna tę prawdę, będzie chciał
za nią iść.
W Laskach żyło wiele silnych i wspaniałych osobowości,
takich jak: s. Katarzyna Sokołowska, s. Katarzyna Steinberg,
s. Teresa Landy, s. M. Franciszka Tyszkiewicz i s. Maria Gołębiowska. Aspekt macierzyństwa duchowego, w sposób szczególny ujawnił się w życiu i posłudze tej właśnie franciszkanki służebnicy Krzyża z Lasek. Posługa macierzyństwa s. Marii pozwoliła z pewnością wielu osobom stanąć w bliskości Stworzyciela
i zaczerpnąć ze Źródła Wody Żywej, w którym ona sama była
autentycznie zanurzona, służąc Bogu i towarzysząc duchowo
tym, którzy szukali w Laskach oparcia.
Siostra Maria odegrała wielką rolę na drodze towarzyszenia
duchowego ludziom, których Opatrzność kierowała do Lasek.
Sama bardzo głęboko dotykała Boga w tajemnicy Kościoła. Dlatego napełniona Bogiem mogła Go dawać innym. Tym, co ją
wyróżniało, była delikatność i szczególna wrażliwość na „ciemne strony człowieka”. Była czuła na ludzi szczególnie potrzebujących pomocy, niosących cierpienie, niewiarę w siebie, społeczną
izolację, zgorszenie. Ona bardzo mocno rozumiała sens obecności Boga w świecie grzesznych i świętych.
Jej macierzyństwo duchowe przejawiało się w kontaktach
osobistych, rozmowach, w modlitwie, w korespondencji aż do
ostatnich dni życia. Kiedy chodziło o trudne sprawy człowieka, była ostrożna, wolała poczekać, aż się coś wyjaśni, uważna,
aby nie zranić drugiego. Jej wielka wrażliwość otwierała innym
trudną dla nich drogę do Kościoła. Nikogo nie namawiała do
podjęcia konkretnych decyzji, choć miała wyjątkowy dar Boże50

go rozeznawania. Była osobą niezwykle pokorną i pełną Bożego
światła, delikatną, gdyż jej wrażliwość ducha czuwała, aby nie
zniszczyć kruchości rodzącego się „nowego życia”. Skuteczność
i moc macierzyństwa duchowego s. Marii wynikała w dużej
mierze z faktu, że jej rozmowy z drugim człowiekiem wyrastały z głębokiej modlitwy przepojonej miłością i cierpieniem
oraz z osobistej relacji z Bogiem. Jej apostolstwo było dyskretne, ciche, bez natychmiastowego i natrętnego deklarowania
Boga. Umiała mądrze czekać. Jej towarzyszenie było darem
i łaską związaną z wewnętrzną odpowiedzialnością za drugiego człowieka.
W Archiwum Zgromadzenia znajdują się listy, z których
wynika, jak znaczącą rolę odgrywała postawa Siostry Marii
w życiu wielu ludzi. W teczkach archiwalnych, w korespondencji, można odnaleźć słowa życzliwości, troski, zwyczajnej dobroci i wielkiej, serdecznej modlitwy za tych, których Bóg stawiał
na jej drodze.
Stefan Frankiewicz w książce „Ludzie Lasek” pisze: Potrzeba spotkania z ludźmi i przyjaźni sąsiadowała w siostrze Marii
z wieloma, często rzadkimi dziś cechami, które ułatwiają dialog,
otwarcie się, uwierzenie w siebie. Wymienię te, które sam zapamiętałem najbardziej. Należały do nich na pewno szczególna
umiejętność wysłuchiwania innych i milczenia, utwierdzania rozmówcy w przeświadczeniu, że to on jest naprawdę najważniejszy;
pewna nieszablonowość w spojrzeniu na innych, polegająca na
rzadkiej u nas zdolności do odróżniania ludzi od ich poglądów
i wiar; przesadna wręcz szczerość i zaufanie, okazywane nie tylko
najbliższym; duchowa prostota i zwyczajność, niezwykła nawet
na tle franciszkańskich Lasek („ja jeszcze do tej pory nie mam
owej prostoty słów, którymi można najgłębsze rzeczy przed Tobą
odkrywać” – skarżył się kiedyś Liebert w liście do Agnieszki); harmonijne łączenie zakonnego posłuszeństwa z odwagą dzieci Bożych, które są świadome swojego prawa do wolności w Kościele.
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Wreszcie może najważniejsza – wierność ludziom, przyjaźniom,
trwającym przez lata fascynacjom.
Każdy, kto znalazł się kiedyś w kręgu promieniowania silnej
osobowości siostry Marii, kto dzięki niej mógłby powiedzieć, że
Laski to jego duchowa ojczyzna: nie w sensie wyłącznie konfesyjnym, ale w znaczeniu ważnego punktu odniesienia – nosi w sobie
własny zapis jej zalet i niezwykłości6.
Siostra Maria, odnajdując Laski, odnalazła wspólnotę ludzi,
którzy poszukiwali Prawdy. Sama odnalazła ją i oczarowana jej
wewnętrzną mocą promieniowała na tych, których w przedziwny sposób Bóg stawiał na Jej drodze życia.
Agnieszka, Miriam i Maria, to imiona tej samej osoby. Na
jej przykładzie widać, jaki wpływ na życie pojedynczego człowiek może mieć wielka historia. Ta postać szczególnie uwidacznia tragizm losów ludzi, którzy dla ratowania swego życia, dla
przetrwania, musieli ukrywać się pod zmienionymi imionami
i nazwiskami.
Bronisława – to imię nadane jej przez rodziców; Agnieszka –
imię, które sama wybrała dla siebie, kiedy już jako dojrzała osoba przyjmowała sakrament chrztu świętego i powoli wchodziła
w tajemnicę Kościoła Bożego; Miriam – imię zakonne, które
przyjęła od Założycielki Elżbiety Czackiej, rozpoczynając nowe
życie w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek w Laskach. Marią
stała się w roku 1942, kiedy sytuacja zmusiła ją do ukrywania
się. Członkowie jej rodziny, którzy pozostali w Polsce, musieli
zamieszkać na terenie getta. Tam zginęli w wyniku zaplanowanej zbrodniczej akcji, tak zwanej likwidacji kwestii żydowskiej.
Siostra Maria przetrwała, ukrywając się pod zmienionym nazwiskiem Gołębiowska. Okres ten wspominała jako czas łask
i doświadczenia wielkiej ludzkiej dobroci, choć był to również

6

S. Frankiewicz, w: „Ludzie Lasek”, Warszawa 2000, s. 454-455.
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czas szczególnego Krzyża w jej życiu.
Siostra Maria – Bronisława Wajngold – urodziła się dnia 11 grudnia
1902 roku w Warszawie.
Była córką zamożnego
żydowskiego przemysłowca Icka Wajngolda.
Wcześnie straciła rodziców i wychowywała się u starszej o 26 lat
siostry, Heleny Kranc.
Kształciła się na pensji
p. Kochanowskiej, gdzie
poznawała polską kulturę i literaturę. Niestety z
powodu choroby płuc
musiała przerwać naukę w szkole i dalej uczyła się już w domu.
Potem uczęszczała na kursy dziennikarstwa w Wolnej Wszechnicy, a w końcu na malarstwo w Szkole Sztuk Zdobniczych.
Sama tak wspomina ten czas: Chodziłam do szkoły polskiej,
najpierw Szteinbokówny na Elektoralnej – to się nazywało pensja
– gdzie była atmosfera bardzo patriotyczna. Potem byłam na pensji
pani Kochanowskiej, gdzie także już czytałam polskie książki, w których bardzo często pojawiała się postać Chrystusa. W domu zawsze
w piątek wieczorem, właśnie po tym nabożeństwie liturgicznym,
ojciec mój, kiedy byłam małą dziewczynką, zatrzymywał na noc
mojego siostrzeńca, który był w moim wieku (siostra moja była
o 26 lat ode mnie starsza). Opowiadał wtedy nam historie ze Starego
Testamentu: o Abrahamie, o Jakubie, o Józefie, o wyjściu z Egiptu,
o ziemi obiecanej. I opowiadał nam o Mesjaszu, o oczekiwaniu Mesjasza. Ale mimo że czytałam w książkach często o Chrystusie, nigdy
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mi się to nie związało jedno z drugim. Nie skojarzyłam sobie, że to
właśnie Chrystus był tym oczekiwanym Mesjaszem. Kontynuując
podjętą myśl dodaje: W całym moim dzieciństwie, aż do mojego
roku dwudziestego któregoś, Chrystus był dla mnie najpiękniejszą
postacią ludzką. Był jakimś wzorcem dobroci, łagodności, miłości.
Ale nigdy nie przyszło mi na myśl, że był kimś więcej. Zdawało mi się,
że oczekiwanie Mesjasza trwa. Zresztą też niejasno sobie wyobrażałam tego Mesjasza, bo nigdy mi tego nie wytłumaczono. Rodzice
nie byli na tyle religijni, żeby się zagłębiać w te sprawy; była to raczej
religijność tradycyjna. W jakieś wielkie święta chodziło się do synagogi, trochę żeby posłuchać świętego śpiewu. Ojciec się modlił, a mama
[stała] ze mną; czasem
mnie zabierała właśnie,
żeby posłuchać tego śpiewu, którego przecież nie
rozumiałam7. Natomiast
około roku 1923 Bronisława zaprzyjaźniła
się z młodym poetą Jerzym Liebertem. Oboje
byli „poszukujący”, zainteresowani sprawami
religijnymi. Liebert był
katolikiem, ale nie praktykował.
Kiedyś poszli razem na Litewską do Biblioteki Wiedzy Religijnej prowadzonej przez Państwa Tyszkiewiczów i tam właśnie
znaleźli książkę, która zrobiła na nich wielkie wrażenie. Były
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T. Mazowiecki (red.) „Ludzie Lasek”, Warszawa, 2000, s. 456-457.
54

to „Przyświadczenia wiary” – wybór pism kardynała Newmana, który z anglikanizmu nawrócił się na katolicyzm, co więcej,
został kapłanem, a potem kardynałem Kościoła katolickiego.
Przedmowę napisał Stanisław Brzozowski. Wspominając to wydarzenie, zanotowała: Przeczytaliśmy tę przedmowę i zaczęliśmy
czytać książkę. Dla mnie to była chyba najważniejsza chwila mojego życia. Nagle dowiedziałam się, że istnieje jakiś świat nadprzyrodzony, że poza tym światem, który widzimy, jest jakiś świat
niewidzialny, niepojęty, ale żywy i że w tym świecie jest Chrystus.
I że Chrystus jest czymś więcej niż człowiekiem. Chociaż jeszcze
nie umiałam sobie tego wyraźnie powiedzieć, że jest Bogiem, ale
[uświadomiłam sobie] że jest kimś więcej niż człowiekiem. Pamiętam to uczucie, dla mnie to było, jakby odsłoniła się jakaś zasłona,
jakby się otworzył przede mną jakiś zupełnie inny, nowy świat.
A poza tym dowiedziałam się, że jest Kościół8.
Ten moment późniejsza s. Maria nazywa czasem wielkiej łaski. Oboje odkryli zupełnie inną rzeczywistość dotąd dla nich
zakrytą. Poprzez lekturę książki odkryli rzeczywistość nadprzyrodzoną.
Na przykładzie tym dobrze widać, jak wiele możemy od siebie nauczyć się i wzbogacić siebie wzajemnie. To właśnie Jerzy
Liebert nauczył Bronisławę kilku modlitw. Rozpoczął się przedziwny duchowy okres, w którym razem zaczęli się modlić.
W tym czasie Bronisława chodziła na naukę języka angielskiego do Metodystów i po drodze wstępowała na chwilę do pobliskiego kościoła przy Placu Zbawiciela. Klękałam – pisze – było
akurat błogosławieństwo, podnoszono hostię, nie wiedziałam, co
podnoszono, ale klękałam, modliłam się i wciąż mi się wydawało,
że to jest właśnie – to. Ale co – to nie umiałam sobie tego wszystkiego jakoś pogodzić9.
8
9

Tamże, s. 457-458.
Tamże, s. 458.
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Bronisława została zaproszona na poświęcenie Biblioteki na
Litewskiej. Tam poznała Matkę Elżbietę Różę Czacką i ks. Władysława Korniłowicza. Rozpoczął się zupełnie nowy duchowy
etap. Bóg sam wkroczył w jej serce i coraz bardziej niepokoił
sobą. Ona zaś tak tę sytuację opisuje: Pani Tyszkiewiczowa powiedziała, że bardzo by chciała, żebym porozmawiała z ojcem Jackiem
[Woronieckim OP - M.W]. Ojcu Jackowi powiedziałam wtedy, że
myślę o tym, by przyjąć chrzest, tylko że ja właściwie nic nie wiem
i nic nie rozumiem. Ojciec Jacek zapytał, co mam zamiar dalej
robić, powiedziałam, że dwudziestego czerwca wyjeżdżam z rodziną
do Francji, chyba na dłużej; dał mi więc spis książek, które mam
przestudiować i adres klasztoru, który jest tuż obok miejsca, gdzie
będę, (...) i że tam mnie te siostry przygotują. To był klasztor sióstr
Dominikanek klauzurowych założony przez św. Dominika (...),
bardzo stary, u podnóża Pirenejów. Z tym odeszłam, a on potem
powiedział do pani Tyszkiewiczowej «a ta mała, to ma powołanie
zakonne». A przecież ja jeszcze nie miałam chrztu, więc gdy mi
to powtórzyła, roześmiałam się, nie bardzo nawet wiedziałam, co
to takiego jest. Po jakimś czasie, chyba po dwóch czy trzech dniach,
pani Tyszkiewiczowa powiedziała, żebym przyszła do niej na Litewską – na Mszę świętą. Ale nie objaśniła mnie, co to jest Msza św.
Przyszłam i to była druga chwila wielkiej łaski, dlatego że nie rozumiejąc sensu [Mszy św.], w każdym razie tyle zrozumiałam, że Pan
Bóg przyszedł na ołtarz. Strasznie wtedy płakałam, zdawało mi się,
że szkoda, że ja dopiero teraz to zrozumiałam.”10. W swoich notatkach (pamiętniku) po wielu latach s. Maria pisze: „Staje mi przed
oczyma kaplica Tyszkiewiczów. Moja pierwsza Msza św. Zalew
światła, otwarcie na niezrozumiały jeszcze, nieznany świat, który
wywołał we mnie niepowstrzymany płacz, żal, tęsknotę11.
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Tamże s. 459-460.
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – notatnik s. Marii.
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Do sakramentu chrztu św. przygotowała Bronisławę Zofia
Landy – przyszła s. Teresa z Lasek. Bronisława już wtedy zrozumiała, że musi wejść do Kościoła „na całego”, to znaczy oddać
Bogu całą siebie i całe swoje życie na wyłączność. Dzieliła się tym
ze swoim przyjacielem duszy Jerzym Liebertem. Uroczystość
chrztu św. miała miejsce w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, a następnego dnia było Bierzmowanie. Na chrzcie świętym
przyjęła imię Agnieszka. Potem wyjechała do Francji, by pomóc
szwagrowi po śmierci żony. Mieszkała blisko Carcassonne. Bóg
wzywał Agnieszkę do szczególnej wyłączności, a ona szukała
miejsca, gdzie całkowicie mogłaby oddać się Jemu. Po żmudnych
poszukiwaniach wróciła do Polski. W tym czasie korespondowała z Jerzym Liebertem. Dzieliła się swoimi przeżyciami wewnętrznymi i rozterkami. Później tak wspominała pierwsze spotkanie z Matką Czacką: Przyjechałam na Polną, wszystko mi się
strasznie podobało, zupełne ubóstwo, zupełna jakaś prostota. Nie
wspominałam jeszcze, że przed samym wyjazdem do Francji siostra
Teresa [wówczas jeszcze
Zosia Landy – M.W.] zaprowadziła mnie do Matki.
Uklękłam przed Matką, a
Matka powiedziała: będę
się za Ciebie modlić. Jeszcze
nie myślałam wtedy o życiu
zakonnym. Jak wróciłam,
już wiedziałam, jaka Matka jest.
Drugiego sierpnia pan
Marylski przywiózł mnie
[do Lasek] rozklekotanym
samochodem. Weszłam do
kaplicy, to był 2 sierpnia
1926 roku. Było wystawie57

nie, paliło się dwanaście świec, przez okno padało światło i rzeczywiście wydawało mi się, że wchodzę w samą światłość.
Przeszłam przez kaplicę, zaprowadził mnie do Mateńki i powiedział: «Matko, przyjechało to trudne powołanie».
Ale mój proboszcz postawił jeszcze warunek, że muszę odbyć
ośmiodniowe rekolekcje. Matka westchnęła, ale powiedziała:
„trudno, moje dziecko, trzeba posłuchać”. No i tak się zaczęło12.
Bardzo pięknie określa to „trudne powołanie” Stefan Frankiewicz w książce „Listy do Agnieszki”, kiedy pisze: Należała do
pierwszego, bogatego w silne i fascynujące osobowości pokolenia
twórców „Dzieła Lasek”, z którym związała się od razu po powrocie z Francji, 2 sierpnia 1926 roku. W osiem dni później została
przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Od samego początku cieszyła się ogromnym zaufaniem ze strony
Matki Elżbiety Czackiej, która niedawno ochrzczonej nowicjuszce
już na wstępie jej zakonnego życia powierzała funkcje swej przewodniczki, lektorki, sekretarki, wychowawczyni w internatach
dziewcząt i chłopców. W latach 1931-1936 była nawet mistrzynią nowicjatu. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1930 roku,
otrzymując imię Miriam. W latach 1942-1945, w obliczu realnego zagrożenia eksterminacje Żydów i po ostrzeżeniach ze strony
granatowej policji, jako Maria Gołębiowska wraz z towarzyszącą
jej dobrowolnie siostrą Klarą Jaroszyńską znalazła schronienie
w domu góralskiej rodziny w Bukowinie Tatrzańskiej. Wszyscy jej
zamieszkali w kraju krewni zginęli w warszawskim getcie13.
Jak już wcześniej wspomniano, s. Miriam cieszyła się wielkim
zaufaniem Matki Czackiej i sama również pokładała wielkie nadzieje w swej duchowej przewodniczce. W momencie trudności
zwierzała się Matce ze swoich kłopotów, czego dowodem jest
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T. Mazowiecki (red.) „Ludzie Lasek”, Warszawa 2000, s. 463-464.
S. Frankiewicz „Listy do Agnieszki”, Warszawa 2002, s. 19-20.
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pełna umocnienia i pokrzepienia do młodej siostry odpowiedź
Założycielki z dnia 27.III.1929 roku:
Kochane drogie Dziecko, modlę się za Ciebie, bo rozumiem, że
w tych czasach bardzo Ci tego potrzeba. Bóg spojrzał z miłością
na Ciebie i dla Twego dobra burzy i przewraca wszystko w Tobie
i wkoło Ciebie. Trudno Ci zrozumieć, co się dzieje, zdaje Ci się chwilami, że wszystko stracone, że źle z Tobą się dzieje, że wszystko przepadło i cierpisz, cierpisz bardzo. Trwoga Cię chwilami ogarnia, ciemności, rozterka i głuchy ból. Burza chwilami w Twojej duszy szaleje,
wszystko niszczy i przewraca, co zdawało się być już mocnym
i ugruntowanym.
W tej burzy, w tym bólu, w tym zamęcie jest miłosierna i kochająca Cię w szczególny sposób Ręka Boga. Ten Jedyny Budowniczy,
który umie wszystko w człowieku zburzyć, by Swój piękny i harmonijny gmach w nim i wkoło niego budować. Ty w tej chwili nie rozumiesz, co się z Tobą i wkoło Ciebie dzieje, ale Bóg celowo, spokojnie
i mocno, dzieła swego dokonywa. Warunkiem tylko koniecznym,
aby gmach nowy mógł stanąć w całej swojej piękności i okazałości
jest: abyś z poddaniem się zupełnym dawała się Bogu ogołacać ze
wszystkiego. Abyś tylko i jedynie Jego szukała i Jemu ufała. Abyś ze
wszystkich sił, których może mało czujesz w sobie, objęła rzeczywiście i prawdziwie Krzyż Pana Jezusa i u Stóp Jego i wraz z Nim
przetrwała tę burzę i wszystkie jej fazy. Ufaj Wielkiemu Budowniczemu, który w tej chwili nie tylko w Tobie burząc: buduje, ale
jednocześnie używa Ciebie za narzędzie w budowie całego naszego
Dzieła. Im lepiej, im spokojniej, im świadomiej poddasz się temu
działaniu Bożemu, tym lepszy, tym mocniejszy, tym wspanialszy
stanie się gmach Twój wewnętrzny i ta część gmachu naszego Dzieła, którą Bóg chce przez Ciebie, po Swojemu przebudować. Bądź
więc posłusznym, powolnym i rozumnym narzędziem w Ręku Bożym. Umartwienie, ból, brak ludzkiej pomocy i pociechy przyjmuj
ochoczo z ręki Bożej. Bóg chce Ci wszystko i wszystkich zastąpić.
Toteż tylko Boga szukaj, Jego się ze wszystkich sił trzymaj. Spełniaj
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wiernie codzienne, nudne, drobne obowiązki z miłości ku Bogu.
Rozważ, co w obowiązkach Twoich jest najważniejszego. Staraj się
mieć czas na dużo modlitwy, a poza tym módl się każdą chwilą
dnia i każdą Twoją pracą. Szukaj jedynie pociechy w Bogu. Gdy nie
wiesz, jak sobie poradzić, oddaj sprawę Bogu, proś Ducha Świętego,
by wskazał Ci, co masz robić i decyduj i rób to, co rozum oświecony
przez Boga wskaże Ci do zrobienia. Jak zechcesz przyjść do mnie,
powiedz s. Adeli, by czas odpowiedni dla Ciebie znalazła.
Ściskam Cię kochane i drogie Dziecko, oddając Cię miłosiernemu i kochającemu Bogu. Kochająca Cię w Nim, matka14.
Po zmianie imienia i nazwiska Maria Gołębiowska nigdy już
nie wróciła do swojego poprzedniego zakonnego imienia Miriam. Po latach przeżywała to boleśnie i ostatecznie wróciła do
tej sprawy, pisząc testament, który pozostawiła o. Tadeuszowi
Fedorowiczowi – jej kierownikowi duchowemu po śmierci ks.
Władysława Korniłowicza. Siostra Maria pisze w nim: Bardzo
drogi Ojcze, najpierw chcę Ojcu podziękować za wszystkie lata
kierownictwa, dzięki któremu nie byłam osamotniona po śmierci
Ojca Korniłowicza. To nie było kierownictwo duchowe nowe, ale
kontynuacja przerwanej przez okupację pomocy i światła naszego
wspólnego Ojca.
Zbliża się koniec mojego życia. Coraz lepiej rozumiem, że trzeba Bogu oddać wszystko, także złudzenia, że jestem potrzebna i że
współpracuję i współtworzę życie w Laskach, życie Zgromadzenia
i życie Dzieła. Trzeba do końca oddać tę małą radość, jaką czasem
miałam, patrząc na jakiś szczegół w kaplicy, na jakiś zwyczaj, który
się zachował (jest tego coraz, coraz mniej), że to była moja inicjatywa, ślad mojej miłości.
Bóg chce, by znikły wszelkie pozory. Przed Ukrzyżowanym
Chrystusem trzeba, bym stanęła w całej prawdzie. Małodusz-
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T. Mazowiecki (red.) „Ludzie Lasek”, Warszawa 2000, s. 464-465.
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ność, tchórzostwo – to moje największe wady. Od 34 lat wyrzucam
sobie, że nie powróciłam do mego imienia nadanego mi przez Ojca
Korniłowicza i do nazwiska mojego rodzonego ojca. Lęk przed antysemityzmem i sentymentalna wdzięczność dla nazwiska, które
mnie ratowało w czasie okupacji, a właściwie brak umiłowania
prawdy.
Dlatego proszę, by Ojciec przekazał Matce Generalnej moją
prośbę o umieszczenie na tabliczce nagrobnej prawdziwego imienia
i nazwiska.
Pragnę, by Ojciec w czasie Mszy św. mojej pogrzebowej przeprosił wszystkich i żywych, i zmarłych za krzywdy, przykrości, zaniedbania, jakimi przez 53 lata zawiniłam wobec sióstr, niewidomych,
współpracowników świeckich. Jedno wiem na pewno: kochałam ludzi, każdego z którym się spotkałam, każdego człowieka. Wszystkim
dziękuję za dobro przyjaźni, życzliwości, jakimi mnie darzono.
Dziękuję Bogu za wszystkie Łaski, Łaskę chrztu, sakramentu
Kościoła świętego, Łaskę powołania do życia zakonnego. Szczególne uczucie wdzięczności mam zawsze w sercu za spotkanie w życiu
i przyjaźń tylu pięknych, mądrych, światłych ludzi. Niech Matka
Boża pomoże mi przejść z ufnością i wiarą przez drzwi śmierci. Attolite portas principes vestras, et elevamini portae aeternales et introibit Rex gloriae.
s. Miriam Wajngold – s. Maria Gołębiowska,
Laski, marzec, kwiecień 1979 r.15
Ostatnie cztery lata choroby spędziła w laskowskiej Infirmerii, gdzie odwiedzali ją dawni i nowi przyjaciele. Umarła
12 grudnia 1984 roku.
Siostra Maria pozostawiła po sobie pamiętnik pisany w latach 1978-1980. Są tam nieregularne zapiski, myśli, które nasu-
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Tamże, s. 464-465.
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wały się jej w codziennej służbie. Już wcześniej ks. Władysław
Korniłowicz proponował siostrze pisanie pamiętnika, ale autorka nie była wewnętrznie na to gotowa. Zapiski są świadectwem
głębokiej więzi z Bogiem, pragnienia całkowitego zjednoczenia
ze Stwórcą, stawania w prawdzie przed Nim.
Pod datą 26.XI.1978 pisze: Parę lat miałam okres wewnętrznej radości z poczucia głębokiej więzi z Bogiem Stworzycielem.
Zależność, darmowość daru życia, powołania do… (myśl urwana). Zależność bardzo intymna, mego ciała, zmysłu wzroku,
słuchu. Budziłam się rano – w Ręku Boga. Byłam ogarnięta
Stwórczą mocą Boga. Intensywność tego przeżycia minęła”16.
Dalej, pod tą samą datą czytamy: „Nagle, wszystkie te długie
lata życia mego, zobaczyłam jak nawóz, gnój, na którym Bóg
chce, by wyrosła zdrowa roślina zjednoczona z Nim. Czy wyrasta? Listopad życia, jesień życia, słońce sprawiedliwości z tru-
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Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, notatnik s. Marii.
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dem przedziera się poprzez mgłę. A jednak Jego promienie, choć
niewidzialne – grzeją17.
Z kolei 06.I.1979 r. siostra Maria zanotowała: Niech odejdzie
ode mnie wszystko, niech zostanie pusta otchłań, poza czasem
i przestrzenią a w niej TY i ja, Boże18.
Podobna w swej treści jest kolejna notatka, w której czytamy:
Zstępuj w głąb – mówię do siebie, coraz bardziej w głąb. Doszukuj
się źródeł pragnień, źródeł modlitwy, badaj intencję.
Modlitwa błagalna zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce
– potem dziękczynna. A adoracja? uwielbienie Boga. Panie Jezu,
bądź źródłem wody żywej w mojej duszy, bądź mi strumieniem,
bądź rzeką o czystym nurcie. Dno skaliste, kamienie o ostrych
krawędziach, niech woda Jezusowa wygładza. (I.1979 r.)
Natomiast w kolejnej notatce napisała: Wciąż jestem na zewnątrz. Wierzę – myślę. Wierzę – szukam tekstów Pisma św. Pragnę sama doświadczyć. Otwieram się na Boga. Boże – napełnij
mnie, zjednocz z Sobą. Jaka cisza, tylko nieznany ptak śpiewa
krótkie wezwania, jakby srebrna igiełka szyła pajęczynę przez
błękit nieba19.
W czasie rekolekcji 06 – 15.VIII.1979 roku s. Maria zapisuje następującą notatkę: Mówił do mnie przez wszystkie lata od
chwili, gdy mnie wezwał. Jakże byłam głucha. Poszłam służyć, dałam się zagarnąć służbie, zanim przemieniło mnie zwiastowanie
Jego, Chrystusa. Dlatego nie narodził się we mnie Chrystus, nie
narodził się tak, by mnie Sobą wypełnić. Jezu Chryste, tego się już
nie da nadrobić, naprawić! Stracone lata, miesiące, dni, godziny,
minuty w których mogłam żyć złączona ze Słowem Wcielonym
- narodzonym we mnie.
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Tamże, pod datą 26.XI.1978 r.
Tamże, pod datą 06.I.1979 r.
Tamże, pod datą III.1979 r.
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Następna notatka, pisana prawdopodobnie pod koniec 1979
roku, daje następującą treść: „Odrzuć wszystko od siebie – i stój
sam na sam z Bogiem. Ucz się od Abrahama, Jakuba, Mojżesza
– tej wiary, tej pewności z obecności Boga. Tu, w tej chwili, tuż
obok, ze Mną, we Mnie. Nie lękaj się samotności tej jedynej chwili
– z Bogiem. Nie szukaj innej chwili, innego miejsca, nawet w Kaplicy. Trwaj tu i teraz”.
W jednym z ostatnich zapisków (pamiętnika) pod datą
06.I.1980 roku s. Maria zapisała: „Pięćdziesiąta rocznica I ślubów.
53 i pół lat mego życia w Laskach. Pewność, że to była moja droga, że Bóg chciał bym tu przyszła. Tylko, dałam Bogu i ludziom
tak mało. Tak bardzo sobą, swoją aktywnością, pewnością, zarozumiałością przesłaniałam Boga”.
Mówi się dzisiaj o Tajemnicy Kościoła, ale można też mówić o tajemnicy człowieka, który stanowi cząstkę Kościoła.
Siostra Maria jako tajemnicę swego życia zakonnego przyjęła
„Tajemnicę od Kościoła Bożego”. Dzisiejszy świat koniecznie
chce uszczęśliwić człowieka w świecie i poprzez świat. Siostra
Maria, pomimo że głęboko żyła sprawami innych ludzi, to na
pierwszym miejscu stawiała Boga i Jego sprawy. Świat ducha był
przedkładany nad sprawy świata. Jej apostolstwo było dyskretne,
ciche, bez rozgłosu i deklarowania Boga na pierwszym miejscu.
Jej towarzyszenie było darem i łaską związaną z wewnętrzną
odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Siostra bardzo przeżywała sprawy tych, którzy do niej przychodzili szukać światła,
czy choćby tylko po to, by się przed nią wypowiedzieć. Nic nie
było jej obojętne. Nie gorszyła się słabościami ludzkimi, tylko
szukała Bożego rozwiązania. Sama żyła Bogiem i w Nim szukała
rozwiązania i oparcia.
Jej znajomości w świecie były bardzo szerokie. Spotykała
się z ludźmi kultury, sztuki, nauki, ludźmi wierzącymi i poszukującymi, jak i z tymi, którzy podawali się za ludzi spoza
Kościoła.
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„Bliskie więzi, jakie łączyły Siostrę Marię z ludźmi kultury,
znamienne – nie wytworzyły w niej bynajmniej tak częstej u nas
postawy elitarnego snobizmu. Ona w ogóle kochała ludzi jako
takich, a okazywana im przesadna wręcz szczerość i zaufanie,
duchowa prostota i zwyczaj ność nawet na tle franciszkańskich
Lasek były czymś niezwykłym”20. Tego rodzaju świadectwo ukazuje piękno sylwetki s. Marii. Potwierdza to także dalsza część
przytaczanej wypowiedzi: „(…) odznaczała się szczególnym rodzajem wrażliwości. Wrażliwości w stosunku do „najciemniejszych” stron w człowieku: niosących cierpienie, niewiarę w siebie,
społeczną izolację, zgorszenie.
Tą swoją postawą zdawała się realizować postanowienie,
jakie wyraziła w wierszu z młodości: Kochać, co najciemniejsze.
Jej pełen wyrozumiałości, ciepła, woli towarzyszenia ludziom
– nie tylko modlitwą i religijną pociechą – stosunek do innych
w sytuacjach komplikowania się uczuć i życiowych doświadczeń
był czymś wyjątkowym, nie znajdującym czasem aprobaty nawet
w najbliższym otoczeniu zakonnym. Bolała nad tym, pamiętając
wciąż o „świeżości świtu w Laskach”, o twardym nakazie niewidomej Założycielki: «Podstawą życia w Laskach musi być
miłość. Miłość Boga i bliźniego».
Dnia 15 grudnia 1984 roku, przed pogrzebem Siostry Marii, Prymas Józef Glemp powie dział o niej, że „rozumiała niezwykle sens obecności Boga w świecie współczesnym, w takim
świecie, jaki on jest: między świętymi i między grzesznymi”21.
Prowadziła bardzo bogatą korespondencję, najczęściej jej
przyjaźnie były trwałe i „do końca”. Korespondowała m.in. z takimi osobami jak: Bohdan Cywiński, Leon Czosnowski, Janina
Doroszewska, o. Tadeusz Fedorowicz, Stefan Frankiewicz, Zbi-
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gniew Herbert, Anna Kamieńska, ks. Stanisław Kluz, Tadeusz
Mazowiecki, o. Piotr Rostworowski, Kard. Stefan Wyszyński, ks.
Jan Zieja.
Siostra swoim towarzyszeniem duchowym ogarniała
wszystkich, którzy o to prosili, bądź byli z nią związani. Nawet
w ostatnim czasie choroby była pełna Bożego światła. Można to
porównać do obecności wypalonego płomienia, który nadal
zapalał i towarzyszył innym swoim światłem, którego Źródło
było ukryte.
Pisze o tym pielęgniarka, z pochodzenia Niemka, która również znalazła się w kręgu niezwykłego oddziaływania Siostry.
„Takim „znakiem” na drodze mojego życia była Siostra Maria.
Poznałam Siostrę jeszcze przed moim wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzyża. Rozmawiałyśmy, choć ja nie
zdawałam sobie zupełnie sprawy, kim Siostra jest. Dla mnie była
zwykłą siostrą, otwartą na drugiego człowieka. Umiała słuchać,
posiadała wyjątkową zdolność słuchania, to najbardziej pamiętam. Pamiętam również jej wpatrzone oczy, szukające odpowiedzi
w moim sercu. Nie ingerowała, była delikatna i ostrożna w ocenie
sytuacji. Czułam jej obecność w tym, co mówię i to wtedy było
dla mnie najważniejsze. Pokazała mi piękno drogi Lasek, drogi
powołania, drogi miłości w Sercu Kościoła Bożego. I za to jestem
jej ogromnie wdzięczna.”
Siostra Maria w pierwszych latach życia zakonnego pracowała bezpośrednio pod kierunkiem Matki Założycielki, Elżbiety
Czackiej, jako jej sekretarka. Kolejnymi działami pracy był internat chłopców i dziewcząt, a w latach 1931-1936 pełniła funkcję mistrzyni nowicjatu. Następnie pracowała w biurze. Dalszą
jej służbę przerwała wojna. Mimo ciężkich warunków służyła
niewidomym w Warszawie w domu Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, potem w Laskach. Z powodu narastającej dyskryminacji Żydów, która miała ostatecznie doprowadzić do likwidacji całego narodu, s. Maria w latach 1942-1945 opuściła
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Laski, gdzie była dobrze znana. Zatrzymała się w Zakopanem
pod zmienionym imieniem i nazwiskiem jako s. Maria Halina
Gołębiowska. Kolejnym miejscem ukrywania się była Bukowina, gdzie spotkała wiele życzliwości ze strony Sióstr Zmartwychwstanek, u których początkowo mieszkała. Potem znalazła
schronienie u górali. Siostra Maria szybko odnalazła swoje miejsce w nowej sytuacji: górali uczyła religii, podejmowała różne
prace w polu i gospodarstwie. Do dzisiaj można jeszcze spotkać
w Bukowinie osoby starsze, które bardzo serdecznie wspominają tamte lata i obecność Siostry pośród nich22.
W latach 1962-1973 Siostra Maria była kierowniczką Postulatu. Formowała młode siostry na pierwszym etapie ich życia
zakonnego. Była już osobą dojrzałą, wrażliwą o wielkiej kulturze ducha. Swoją funkcję sprawowała z ogromną gorliwością
i szlachetnością. Siostry bardzo pozytywnie wspominają ten czas
w Zgromadzeniu i wiele z nich podkreśla macierzyńską troskę
s. Marii. Odkrywała przed nimi piękno Kościoła i jego misję. Razem z siostrami próbowała rozpoznawać ich wewnętrzne dary,
którymi później mogłyby służyć niewidomym w Dziele Lasek.
W późniejszym okresie życia s. Maria – jak już wspomniano
– prowadziła nieregularne zapiski. W małym zeszyciku pod datą
26.01.1978 pisze: „Przy wszystkich wadach jakie mam, jednego
jestem pewna – życzliwości dla każdego człowieka i tego pierwszy
raz spotkanego i tego, o którego złych uczuciach do mnie wiem.
Jest we mnie zawsze gotowość serdecznej przyjaźni”. Tak o sobie
pisała s. Maria i po latach podobnie o niej mówią siostry, które
pod jej przewodnictwem były w Postulacie.
Życie s. Marii naznaczone było w szczególny sposób przyjaźnią z poetą Jerzym Liebertem, który zmarł jako młody, dwu-
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dziestosiedmioletni poeta. Pozostawił po sobie trzy zbiorki poetyckie i setki listów. To właśnie one pozwalają nam teraz na
pełniejsze poznanie mistyka, który do końca zmagał się z sobą.
„Jedyną szansą poznania wewnętrznych perypetii Lieberta
w doświadczaniu transcendencji – czytamy w jednym z opracowań
na temat poety – są listy do Agnieszki, najbliższej mu osoby, powierniczki i towarzyszki na drodze duchowych zmagań, co implikuje
szczerość zawartych w nich refleksji na temat stanów duchowych,
niepokojów i wątpliwości, a także do Marii Leszczyńskiej, która
towarzyszyła poecie do końca jego dni. Nie emanują one tak często
spotykaną pretensjonalnością neofity, który powodowany gorliwością
wygłasza teologiczne, lub, co gorsza, quasi – teologiczne tyrady, ukazując, a raczej de facto demaskując brak osobistego, niepowtarzalnego zaangażowania i doświadczenia. Listy do Agnieszki – kontynuuje cytowana autorka – pisane prawie codziennie, systematycznie
powracające do zagadnień duchowych można potraktować jako dokument literatury intymistycznej”23.
Opierając się na przywołanej już powyżej pracy monograficznej Anny Szczepan – Wojnarskiej, zacytuję wybrane listy Jerzego
Lieberta. Pozwolą nam ona lepiej poznać naszą Bohaterkę, jak
również zmagania poety, który 03.VII.1925 roku zanotował:
„Ja, kochana Agnieszko, jak mogę też z moim „gburem” walczę.
Już od samego rana szykuję się przeciw niemu, by ze smutkiem
zobaczyć wieczorem, że wciąż mnie jeszcze prześciga. Ale powoli
jeden po drugim grzech wypędzam, choć wracają bardziej uporczywsze” (II 64). Następnie pod datą 18.VIII.1925 czytamy:
„Kochanie moje, nie ma dla mnie większej męki, jak świadomość
grzechu. Znam doskonale każdy grzech i chwilę, kiedy go popełniam. I dzieje się to właśnie równolegle, bo doskonale zdaję so-
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A. M. Szczepan – Wojnarska „Doświadczenie transcendencji w życiu
i twórczości Jerzego Lieberta”, Kraków 2004, Universitas, s.128.
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bie z tego sprawę. (…) Taki grzech jest właściwie podwójny. (…)
I spełnia się grzech we własnych oczach, patrząc na niego, czując
go doskonale i ponosząc zań odpowiedzialność” (II 75).
Z kolei 01.VII.1925 Liebert pisze: „Wierz mi, że te same trudy
i cierpienia, które dotykają i spotykają Ciebie, są i moim udziałem.
Ale Ty w tej chwili jesteś silniejsza i wyższa ode mnie o całą wiarę,
więc podnieść się do Ciebie jest moim najgorętszym pragnieniem”.
W kolejnym z listów – 06.VII.1925 – czytamy: „Może właśnie
w tej chwili obecność Twoja byłaby dla mnie wielką ulgą, z drugiej
jednak strony cieszę się, bo przez to oddalenie ufność moja w Ciebie
wzrasta. Każdy uczynek czeka Twego osądzenia, a dobroć Twoja jak
cień, im dalej jesteś, tym mocniej mnie osłania. Przyszłość jest
zawsze przed nami i cieszę się, że dzięki Tobie po jednej idziemy
drodze do jej zdobycia”.
Już następnego dnia, 07.VII.1925, Liebert mając świadomość,
kim jest dla niego Agnieszka, wyraźnie zaznacza: „Myślę ze wstydem, jak mało dać Ci mogę, biorąc od Ciebie tak wiele. I przyznaję,
zastanawiałem się, czemu zawdzięczam Twoją miłość i Twoją dobroć, którymi mię darzysz, Agnieszko. Jak wiele dałbym za pewność, że nie wkradłem się w Twoje serce, ale żeś mnie sama w nie
przyjęła, że chociaż w części składam się na jego bogactwo. Bo przecież każda moja słabość musi mieć przeciwwagę w Tobie. Każda moja
skarga zdobywa Cię dla nowych pocieszeń, a przez to i Ty doznajesz
uczucia tworzenia dobra”.
Wymowna zdaje się być kolejna uwaga, którą poeta zapisał
20.VII.1925, w której czytamy: „Nigdy nie wątpiłem o wartości naszej miłości, ale mi często wstyd, że jestem taki słaby. Zresztą masz
rację, czyż wolno nam rachować, kto więcej daje. To wszystko jedno.
To, co się bierze, i to, co się daje, w jednym się sercu spotyka. A jego
praca jest najważniejsza”.
Kilka tygodni później, 08.X.1925, Liebert doceniając wartość
przyjaźni z s. Marią zauważa: „Myślę, jak różnymi Bóg prowadzi
nas drogami i jak często spotykamy się na nich. Nie mogę zawsze
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nadążyć za Tobą. Toteż gdy się obracasz i podajesz mi rękę, widzę
w tym łaskę Pana”.
Natomiast nostalgiczny w swoim wyrazie, ale i bardzo szczery
wydaje się być kolejny list, w którym Liebert zanotował: „Tęskno
mi bardzo za Tobą i jednak nic nie jest w stanie tej pustki zapełnić.
Jest coś niedokończonego w życiu moim bez Ciebie. Mam wrażenie,
że okradamy się ze siebie nawzajem (21.I.1926)”24.
Listy, jak można zauważyć po cytowanych fragmentach, stały się rzeczywistym świadectwem nie tylko osobistego nawrócenia, ale pokazują udział w tym procesie Agnieszki, w niedalekiej
przyszłości s. Marii.
Tak oto napisał o tym w swoim artykule pt. „Kultura nawrócenia” J. Kucharski (OCD): „Wybór Boga wprowadził Jerzego Lieberta na drogę pogłębionej refleksji nad sensem duchowej drogi,
którą kroczył. Cały jego dorobek poetycki jest tej refleksji zapisem.
Są nim także listy, które skierował do ukochanej Agnieszki. Zarówno wiersze, jak i korespondencja poety, stanowią dla nas dowód
istnienia czegoś, co możemy nazwać kulturą nawrócenia. Wyraża
się ona w twórczym trudzie kształtowania siebie w perspektywie
świadomej refleksji, prowadzącej do dokonywania w każdej chwili życia wyboru Boga. Ten trud to najważniejsza praca, jaką w życiu podejmujemy. W jego właściwym przeżywaniu ogromną rolę
może odegrać przyjaźń z drugim człowiekiem, lektury wybitnych
pisarzy chrześcijańskich, przebywanie pośród ludzi posiadających
podobne duchowe aspiracje”25.
W podobnym tonie o znaczeniu ich przyjaźni pisze Stefan
Frankiewicz: „Podczas lektury tych listów nie możemy nie myśleć
o niej (s. Marii) jako współautorce wypełniającej je nieustannie
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atmosfery batalii wewnętrznych w człowieku, który pragnie wiary i zmaga się z własnym złem, także po to, by dotrzymać kroku swej duchowej przewodniczce. Więcej jeszcze, tym zwłaszcza,
którzy bliżej znali Agnieszkę już jako zakonnicę z Lasek, jej silnie
zarysowana osobowość, model jej katolicyzmu, niezwykłe w niej
bogactwo rzadkich charyzmatów, trudno uwolnić się od myśli, że
najprawdopodobniej nie byłoby religijnej poezji Guseł i Kołysanki
jodłowej – bez przyjaźni poety z Bronisławą Wajngold, bez jej zasadniczego wpływu na duchowe i pisarskie przeobrażenia autora
Jeźdźca. Zwłaszcza bez świata Biblii, w który wprowadzała poetę
Agnieszka, oddychająca od dzieciństwa, dzięki barwnym opowieściom ojca, jej atmosferą. Atmosferą walki Boga z człowiekiem,
jego skarg i wołań”26.
Widzimy zatem, że przywołane fragmenty listów Lieberta,
jak i próba oceny ich treści, jednoznacznie kreślą nam osobę
s. Marii, która pozwala Stwórcy na kształtowanie siebie, by z Jego
pomocą w przyszłości kształtować i „rzeźbić” życie innych.
Wspomniany wyżej przyjaciel s. Marii, Stefan Frankiewicz,
a zarazem świadek tej, która znalazła się w pierwszych szeregach
franciszkanek z Lasek, tak o niej pisze:
„Oczywiście, w tym szczególnym otwarciu się na splątane ludzkie losy i sytuacje wyrażała się niewątpliwie wiara siostry Marii,
której cenę znała na pewno lepiej niż wielu z nas. Ale źródłem tej
postawy była także jej wyjątkowa ciekawość drugiego człowieka,
potrzeba poznawania nowych ludzi, umiejętność cieszenia się każdą nową przyjaźnią. W liście pisanym do mnie na rok przed śmiercią urzeczywistnienie tej właśnie, naturalnej w niej potrzeby serca
uznała za jeden z „aktywów” swego zakonnego życia: „Przysłano
mi dziś żałobną kartę ojca Czesława Rzewuskiego, przyjaciela ks.
Antka Marylskiego i Józefa Czapskiego. Przeżył pięknie 91 lat, rzeź-
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biarz i kapelan w moim Prouilh. Tak bardzo chciałam tam Bogu
służyć, w kontemplacyjnym klasztorze, pierwszym, jaki założył
św. Dominik. Teraz wydaje się, że służyłabym lepiej niż w Laskach.
Niczego jednak nie żałuję, tylu pięknych ludzi spotkałam”.
„Potrzeba spotkania z ludźmi i przyjaźni sąsiadowała w siostrze
Marii z wieloma, często rzadkimi dziś cechami, które ułatwiają dialog, otwarcie się, uwierzenie w siebie. Wymienię te, które sam zapamiętałem najbardziej. Należały do nich na pewno szczególna umiejętność wysłuchiwania innych i milczenia, utwierdzania rozmówcy
w przeświadczeniu, że to on jest naprawdę najważniejszy; pewna nieszablonowość w spojrzeniu na innych, polegająca na rzadkiej u nas
zdolności do odróżniania ludzi od ich poglądów i wiar; przesadna
wręcz szczerość i zaufanie, okazywane nie tylko najbliższym; duchowa prostota i zwyczajność, niezwykłe nawet na tle franciszkańskich
Lasek („ja jeszcze do tej pory nie mam owej prostoty słów, którymi
można najgłębsze rzeczy przed Tobą odkrywać” – skarżył się kiedyś
Liebert w liście do Agnieszki); harmonijne łączenie zakonnego posłuszeństwa z odwagą dzieci Bożych, które są świadome swojego prawa
do wolności w Kościele. Wreszcie, może najważniejsza – wierność
ludziom, przyjaźniom, trwającym przez lata fascynacjom”27.
Warto, by jeszcze w tym miejscu wybrzmiało ważne świadectwo; Ksiądz Stanisław Kluz w publikowanym na łamach
„Tygodnika Powszechnego” tekście pisze: „Ogarnia mnie łagodny pośpiech, gdy powracam do listów s. Marii – przez te listy ciągle z nią obcuję: prawie w każdej z mych książek, na stole, wszędzie kartki lub list od siostry Marii, na oczach, by niczego nie zapomnieć, nie przeoczyć żadnego postscriptum. Jeden
z motywów jej listów, to „jak się czuję…?”. Jest bowiem bardzo
zaniepokojona tym milczeniem.
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Drugi motyw, to obszerna informacja o Laskach: „W Laskach
jak zawsze: budowa, nowi ludzie; najważniejsze, by patrzeć na
wszystkich dobrymi oczami…”. I troska o Laski: „Laski są zbyt
znane, chwalone. Smuci mnie kontrast między tym, co jest, a co
o nas ludzie sądzą…”. I tu z życiorysu św. Franciszka: „Pamiętaj, Franciszku, żebyś był takim, za jakiego ludzie cię mają”.
I wiadomości, już szczegółowe, o przyjaciołach wspólnych: „Jerzy
(Zawieyski) pisał do mnie o modlitwie, prosząc, jest bardzo umęczony…”, - albo „Czy Ksiądz pisał do Antka; widziałam go tydzień
temu; bardzo postarzał po chorobie i jest bardzo słaby, prawie nie
wychodzi, jest jakiś smutny…”. „Tadeusz (Mazowiecki) został
dziadkiem… trudno sobie wyobrazić radość ich wszystkich….
Druga korespondencja temat wymiarów bucików dla jednego
z bliskich bardzo przyjaciół: siostra wymieniła nieprawdopodobnej wielkości numer! Do końca korespondencja w sprawie azylu
dla czterech Cejlończyków w … Australii poprzez Wiedeń: przyjaciele australijscy już się nimi zajmą…
Ponieważ i ja nalegam, by pisała o sobie, o swym zdrowiu nade
wszystko, ślę listy przyjaciół do niej, przeto już jakby na marginesie: „Ten rok był zbyt ciężki dla mnie… ale na moją miarę…”.
W rocznicę swego chrztu: „proszę modlić się za przyjaciół
niewierzących, by nie zatrzymali się na uznaniu i zachwycie, ale
poszli za wołaniem Ojca św. Szczegółowo poleca modlić się za J.,
by pokochał Chrystusa jako osobę…
Pozostały mi listy liczne i kartki zawierające polecenia i prośby, którym po dziś dzień nie mogłem zadośćuczynić. Nie wolno mi
dać się sparaliżować smutkowi; smutek jest pokusą paraliżującą;
smutek nie jest myślą siostry Marii. Nie jest też po myśli naszej
wiary. Jest mi tak, jakby mnie prawdziwi święci brali pod rękę –
a ja to zauważam dopiero, gdy już nikogo koło mnie nie ma.
Czyżbym nie miał ich zatrzymywać? Czy nie jestem zbyt natarczywy w podobnych przypadkach, jak uczy tego Ewangelia? Jeden
jedyny smutek – to opuszczenie przez Łaskę. Każde spotkanie nosi
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w sobie zapowiedź rozłąki, ale nam nie wolno żyć myślą o rozłące.
Naszym życiem jest myśl o spotkaniu. Tych, którzy nas kochają,
mamy kochać do ostatnich granic, to znaczy bez granic.
Wśród listów znajduję też liczne fotografie, niektóre bez mała
historyczne: otoczona laskowskimi siostrami, stoi przed domem
rekolekcyjnym w Laskach siostra Magdalena, założycielka Małych
Sióstr. Małe Siostry! Fascynacja tylu młodych ludzi! Siostra Maria
pisze: „Kto wie, gdybym z nimi i z o.Foucauld się zetknęła przed
Laskami…”. „Pociąga mnie ich skromność, ukrycie, cichość…”.
Małe Siostry i Laski! Obydwa te zjawiska powstają w tym samym mniej więcej czasie, chciałoby się powiedzieć spontanicznie,
bez głośnych oświadczeń, prawie w ukryciu i one to też, między
innymi, przygotowują w Kościele zmiany, które osiągną swój kulminacyjny punkt w Soborze Watykańskim II.
Siostra Magdalena będzie wdrażać i pielęgnować w Małych
Siostrach dar przyjaźni; przyjaźń stanie się regułą Małych Sióstr,
zaś w Laskach i z Lasek przyjaźń ogarnie tylu w świecie. Laski
staną się znakiem rozpoznawczym bezinteresownych przyjaźni. Sygnałem wychodzącym z Lasek i nowością, podobnie jak
u Małych Sióstr, są przyjaźnie osób zakonnych ze świeckimi: że
obydwie formy pójścia za Jezusem Chrystusem, że obydwie miłości są Kościołowi drogie i zawsze mu były właściwe, że tzw.
laikat, to nie drugi garnitur „ludu Bożego” – lecz najdokładniej
ci, do których Jezus przyszedł, że to ci najlepsi z najlepszych, męczennicy tego świata, matki, żony, pisarze… że oni stanowią często osłonę dla braci i sióstr za klauzurą i ich wsparcie duchowe
i materialne.
Siostra Maria była niezrównaną siostrą dla współ-sióstr zakonnych i równie niezrównaną siostrą dla jeszcze liczniejszych
sióstr „w świecie”, zaś Laski same i przez nią stały się jakby skarbem narodowym, skarbem społeczeństwa, które ciągle rozpraszane jest przez wojnę, wędrówki i ucieczki oraz cierpienia, wydawały
się niekiedy tracić swą ciągłość i swą historię. Miłość Laskowskich
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sióstr obejmowała prawie zawsze trzy pokolenia: przyjaciół, ich
dzieci i wnuków. Odnajdywała się też na widok tych trzech pokoleń młodość Lasek.
Domów, gdzie by pod jednym dachem znajdowały bodaj chwilowe schronienie trzy pokolenia, w Polsce już zapewne niewiele,
a będzie ich jeszcze mniej, i to w całej Europie: tym droższe sercu
i tym ważniejsze dla wiary i ciągłości kultury miejsca, gdzie pod
starymi lipami mogą się czasem trzy pokolenia spotkać bezinteresownie, nie dla załatwienia czegokolwiek, lecz dla bycia razem.
Wśród nich będzie Laskowska siostra, siostra Maria Agnieszka
Gołębiowska od Kościoła Bożego.
Tych kilka kobiet, zakonnic w Laskach, odegrało swą wiarą,
mądrością i miłością aż do wylania duszy swej w dziejach tylu
ludzi, rolę taką, jaką Ewangelie wyznaczają niewiastom wokół
Jezusa: przyniosły im pierwszą wiadomość, że Jezus żyje!”.
W prywatnym liście, z dnia 26.VI.2008 roku ks. Kluz tak pisze: „Droga Siostro Lidio, poza s. Marią, s. Katarzyną Steinberg
nie miałem nikogo bardziej bliskiego. Listy Ojca Świętego Jana
Pawła II, listy s. Katarzyny i s. Marii przechowuję. W czasie ucieczek strzegłem ich, zaś one mnie strzegły.
Siostra Maria uważała zawsze, że trzeba brać w obronę tych
przede wszystkim, którzy sami nie mogą się bronić, słabszych,
zranionych. Zwłaszcza zranionych oszczerstwami. Powstaje nowa
Europa. Tej nowej Europie trzeba po prostu dyktować czem była
s. Maria: bronić słabszych, upokorzonych, zranionych. Ta nowa
Europa jest bez wzorców, bez wizji. Siostra Maria jest wizją
dla Europy”.
Tadeusz Mazowiecki28 poproszony o wspomnienie powiedział:
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Mazowieckiego.
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„Swoją wypowiedź rozpocznę od tego, że Laski bliżej poznałem przez Antoniego Marylskiego, głównie jednak przez Jerzego
Zawieyskiego. Miałem wtedy kontakt również z siostrą Marią
i z siostrą Katarzyną Steinberg. Zawieyski namawiał mnie na kontakt z siostrą Teresą Landy, ale chyba tylko raz z nią rozmawiałem.
Kontakt z s. Marią nawiązał się jakoś zwyczajnie, naturalnie.
W Laskach bywałem nie tak często, i wtedy zawsze miałem
kontakt z siostrą Marią. Jesienią 1968 roku dowiedziałem się,
że moja żona jest chora na raka. Siostra Maria wtedy niezwykle
nam była bliska i bardzo niepokoiła się o zdrowie żony i mną
się niepokoiła również bardzo. A w roku 1969, już po śmierci
Jerzego Zawieyskiego, myśmy tu z Ewą, moją żoną spędzili chyba miesiąc w Domu nad Łączką. Pamiętam, że odpoczywaliśmy
najczęściej przed domem, a s. Maria przychodziła do nas i najzwyczajniej siadała obok i długo rozmawiała z nami. Potem,
po śmierci mojej żony, s. Maria była niezwykle zatroskana o moich synów. Zawsze miała z nimi dobry kontakt, a zwłaszcza ze
starszym – Adamem. To już były czasy, kiedy nie było mojej bytności w Laskach, bez kontaktu z s. Marią. Miałem też kontakt
z s. Katarzyną, Steinberg”.
Kontynuując swoje wspomnienie Mazowiecki dodał: „Siostra Maria jeszcze w początkach tej znajomości naszej wprowadziła mnie w Laski. Mówiła o dwóch centralnych osobach, którymi dla niej byli: Ojciec Władysław Korniłowicz i Matka Elżbieta
Czacka. Szalenie była przywiązana do obu tych postaci. To ona
mnie wprowadziła w to wszystko, czym były Laski. Siostra Maria
jeszcze w początkach tej znajomości naszej, najwięcej mi opowiadała o tych dawnych Laskach, za tym bardzo tęskniła.
Poza tymi siostrami, które wcześniej wymieniłem, chciałbym
też wspomnieć s. Felicję Chłap. Siostrę Marię i siostrę Felicję postrzegałem tak, jak ewangeliczną Marię i Martę. Siostra Felicja,
to była Marta, która troszczyła się o byt materialny, a s. Maria
o wymiar duchowy.
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To były czasy, kiedy nie istniało „Verbum”, nie istniało „Kółko” księdza Korniłowicza. To były inne czasy, ale atmosfera Domu
Rekolekcyjnego trwała. Trwała właśnie dzięki takim ludziom jak
s. Maria, s. Teresa, s. Katarzyna. Czasem zauważam, że każdy
z nas, ludzi świeckich przyjeżdżających tu, zwłaszcza z takich kręgów intelektualnych, ma tu jakąś swoją siostrę –opiekunkę. Nie
wiem, z czego to wynika, to się dzieje jakoś spontanicznie. Ja miałem taką opiekunkę w postaci s. Marii.
Dom Rekolekcyjny był inny, niż stał się później, niż jest teraz.
Wtedy nie przyjmowano grupowych wycieczek, ale nastawiano się
na ludzi poszukujących, ludzi pooranych jakimiś życiowymi doświadczeniami. W tym czasie była to tradycja Ojca Korniłowicza,
tego kontaktu indywidualnego, towarzyszenia duchowego. Powiedziałbym, że była wtedy zwykła naturalna troska materialna,
to znaczy w tym sensie, że kiedy się przyjeżdżało, miało się dach
nad głową, jedzenie, życzliwość. Nie było to jakieś takie apostolstwo przez mówienie, tylko świadczenie przez świadectwo bycia.
To była duchowość laskowska i inny element, w którym mieścili
się niewidomi na duszy.
To była naturalna bliskość. To, co też uderzało, to było wyczulenie na prostotę, liturgię, piękno liturgii. Siostra Maria niezwykle
ceniła, kultywowała dziedzictwo Założycieli. Dbała o elementy
liturgii, sztuki.
Mnie się wydaje, że z siostrą Marią różni ludzie, a było ich
wielu, z różnych powodów „graniczni”, mieli kontakt. Były to
bliskie przyjaźnie sięgające jej przeszłości. Ona je sobie wysoko
ceniła, nigdy się ich nie wypierała”. Niezmiernie ważna w tym
kontekście wydaje się być dalsza część wypowiedzi – świadectwa pana Mazowieckiego. Dlatego też przywołamy ją teraz:
„Muszę powiedzieć, że sam czułem się człowiekiem granicznym,
z różnych powodów. Nie dlatego, żebym miał jakieś zasadnicze
wątpliwości co do wiary, ale dlatego, że w rzeczywistości swojej
daleko rozumiałem, to znaczy starałem się zrozumieć, i miałem
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przyjaciół niewierzących. Starałem się ich zrozumieć. Dialog,
to było dla mnie słowo bardzo ważne. Myślę, że właśnie stosunek
s. Marii do „Więzi” dał się wyczuć jako wspierający, podtrzymujący nas w różnych momentach, w trudnościach. Później, jak się zaczęły ukazywać artykuły o różnych postaciach z Lasek, to właśnie
s. Maria założyła czerwony zeszycik i wkładała do niego różne
wycinki. Oprawiła je i napisała książkę „Ludzie Lasek”. Podjąłem
to jako dalszą realizację idei s. Marii, żeby to jakoś utrwalić.
O siostrze Marii i jej przyjaźni z Jerzym Liebertem pierwszy
napisał Jerzy Zawieyski i bardzo wysoko ją ocenił. Można ten
związek interpretować w różny sposób. Przyjaźnie siostry Marii były bardzo intelektualne. Przykładem może być przyjaźń
z Iwaszkiewiczami, ze Strzeleckim itd. To nie było łatwe dla niej.
Na mnie wstrząsające wrażenie zrobił testament siostry odczytany na Jej pogrzebie.
Dzisiaj modliłem się przy grobie siostry Marii.
Jej bliskość z p. Serafinowiczem, to były „stare Laski”, które
Ona sobie tak bardzo ceniła. Bolało ją, kiedy widziała coś, co nie
szło, jej zdaniem, po linii, którą wytknęła Matka Czacka i Ojciec
Korniłowicz. Siostra Maria czuła się depozytariuszką Założycieli.
Za mało znam to życie zakonne, wewnętrzne, Ona znakomicie
przeżywała Laski pod jednym względem: Laski to mają być siostry, niewidomi i świeccy, i mają być jako jedna Wspólnota Lasek.
Mnie się wydaje, że to przeżywanie „odchodzenia” Lasek trochę
było na tym tle. Siostra czuła, że na tym tle coś się rozłamywało
i to było dla Niej bardzo bolesne. Znaczyło to, że przychodzą
świeccy i są bez przygotowania, albo siostry nie są nastawione,
żeby tę ideę Matki kontynuować i kultywować. Poczucie wspólnoty było bardzo ważne dla Założycieli. Tu byli ludzie – Ojciec
Tadeusz, Antoni Marylski – którzy na pewno mieli do siebie jakieś krytyczne nastawienie, to było czasami widać, ale właśnie
oni tę wspólnotę jakoś tworzyli. To było pokolenie Założycieli,
którzy nie dzielili ludzi na księży i świeckich, na siostry i świec78

kich – oni byli jednego ducha. Jednocześnie były to wielkie indywidualności.
Po latach taka ważna cecha siostry Marii, jaka przychodzi mi
na myśl, to Jej dobroć. Przede wszystkim dobroć, Siostra była bardzo dobra. Ona miała w sobie ogromną troskliwość wobec innych.
Siostra Maria umiała słuchać, a to jest często duża sztuka. Siostra
raczej o nic nie pytała, była dyskretna. Jeśli pytała, to o sprawy
ogólne. Ona wyczuwała człowieka. Miała bardzo dobry kontakt
z moimi synami, którzy bywali w Laskach razem ze mną. Czasami przeżywali czas młodości, buntu. Siostra wtedy indywidualnie
z nimi rozmawiała. To nie był kontakt zbiorowy, tylko indywidualny”.
Dla pełnego obrazu dokonań s. Marii, ważny jest także kolejny wątek wspomnień Tadeusza Mazowieckiego. Przywołajmy go zatem: „Po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu
1981 r. zostałem aresztowany w Grand Hotelu w Sopocie i osadzony w ośrodkach internowania w Strzebielinku, potem w Jaworzu,
a w końcu w Darłówku. Zwolniony zostałem dnia 23.XII.1982 roku.
Z tym wydarzeniem mam wspomnienie związane z s. Marią.
Miałem od Siostry różaniec, który mi się potem popsuł, porwał. Ten różaniec mi towarzyszył i odmawiałem go, jak wieźli
mnie ze Strzebielinka do Jaworza. Z hotelu przewieźli nas, czyli
mnie i Janka Strzeleckiego, do Trzebielinka. To był ośrodek dla resocjalizacji skazanych.
15 grudnia zwolnili Jana Strzeleckiego do domu. 22 grudnia
poszliśmy do łaźni się umyć. Przyszedł strażnik i powiedział: niech
się pan ubiera, jedzie pan do domu. Ubrałem się. Powiedziano mi, że po drodze do Gdańska wstąpimy jeszcze na komendę,
a stamtąd jedziemy do domu. Wsiadłem do samochodu marki
wołga, dwóch panów obok mnie plus kierowca. Jeden z nich powiedział: panie Mazowiecki, gdyby pan próbował samouwolnienia, mam rozkaz strzelać. Zdziwiłem się, ponieważ myślałem, że
jadę do domu. Patrzyłem przez okno cały czas i po mijanych miej79

scowościach zauważyłem, że nie jedziemy w kierunku Warszawy.
Pamiętam, że miałem wtedy w kieszeni ten różaniec od s. Marii
i modliłem się na nim. Skoro zorientowałem się, że jedziemy na
zachód, gdzie są poligony radzieckie, to byłem przekonany, że
mnie wiozą na poligon radziecki. Ostatecznie dojechaliśmy do Jaworza koło Drawska. Wtedy właśnie z siostrą Marią poczułem się
blisko. Ten różaniec długo towarzyszył mi w różnych sytuacjach,
miałem go cały czas w kieszeni”.
Kontynuując zaś dopowiedział: „Siostra Maria opowiadała
mi o swoim nawróceniu. Mówiła o pobycie we Francji, jak poszukiwała swojej drogi i jak ostatecznie przyjechała do Lasek.
Mimo że była w „Kółku” księdza Korniłowicza, to jednak wtedy
nie myślała o wstąpieniu do Zgromadzenia. Dopiero gdy znalazła
się we Francji, odczytała swoje miejsce i powołanie. Siostra Maria, s. Katarzyna Steinberg, to były konwertytki. Ci ludzie zwykle
nawracają innych, ale Siostry takie nie były. W czasach Soboru
było modne apostolstwo obecności. One idealnie spełniały swoje
powołanie, będąc przy innych, przy drugim człowieku. Ich obecność była bardzo delikatna”.
s. M. Tabita Magdziarz29. „Siostrę Marię poznałam – wspomina s. Tabita – jeszcze przed Zgromadzeniem, w Żułowie, gdzie
była przełożoną. Bardzo Siostrę kochałam i tak się przedziwnie
nasze drogi układały, że Siostra towarzyszyła mi do końca swojego życia.
Kiedy przyjechałam do Lasek, postulat prowadziła inna siostra, a po pół roku przejęła go właśnie s. Maria. Do Siostry chodziłam ze wszystkimi sprawami. Była delikatna, uważnie słuchała i momentami wydawało mi się, że wie o najbardziej skrytych
sprawach w sercu. Miała wyjątkowe spojrzenie, które pozostało
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Rozmowa utrwalona na taśmie magnetofonowej. Laski, dnia 10.XI.2007 r.
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we mnie do dzisiaj jako mocne, wyraźne wspomnienie. To był dla
mnie ważny okres w moim życiu, gdzie próbowałam rozeznać
swoje powołanie i podejmowałam ostateczną decyzję, aby na zawsze służyć Bogu. Bardzo przeżywałam, że muszę odejść do nowicjatu i pozostawić dobrą, kochaną s. Marię. Przedziwnie Pan Jezus wszystkim kierował i znowu po półrocznym nowicjacie naszą
mistrzynią została s. Maria. Byłam bardzo szczęśliwa. Mogłam
znowu korzystać z wszelkich uwag i podpowiedzi siostry Marii.
Czułam się bezpiecznie i zawsze z radością otwierałam przed Siostrą swoje serce.
Wiele osób przychodziło i przyjeżdżało do Siostry po radę,
umocnienie, czasami zwykłe wysłuchanie. Siostra bardzo była
wrażliwa na człowieka. Kiedyś miałam takie wydarzenie. Prosiła mnie Siostra, aby ją zawiadomić o przyjściu jakiegoś pana,
który pracował w naszym gospodarstwie. Kiedy przyszedł, powiedziałam, że jest oczekiwany robotnik. Siostra była wtedy bardzo zdenerwowana. Zwróciła mi uwagę, że nigdy nie należy się
tak wyrażać o nikim, że ten robotnik ma swoje imię i nazwisko.
Podkreśliła, że nie należy o ludziach mówić według ich funkcji.
Ta lekcja pozostała do dzisiaj w mojej pamięci.
Dla Siostry bardzo ważny był każdy człowiek. W rzeczywistości to tak było. Siostra wszystkich naszych pracowników znała
po imieniu i nazwisku, znała ich tajemnice i wiedziała o różnych
kłopotach, którym chciała zaradzić. Jeśli nie mogła dosłownie, to
zawsze wspierała ich swoją modlitwą i ofiarą. Była wrażliwa na
biedę ludzką. Wszystko zauważała. Była domyślna i jednocześnie
czuła o wiele więcej niż czasami można było to wyrazić słowami”.
Siostra Tabita kontynuując swoje wspomnienie, dodaje:
„Miała «tajemnicę od Kościoła Bożego», którą pojmowała jako
trwanie w Mistycznym Ciele Chrystusa. Żyła sprawami Kościoła
i nas uczyła, jak być wrażliwą na to, co dzieje się wokół. Miałyśmy
z Siostrą lekcje, które pamięta się do końca życia.
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Po złożeniu ślubów nadal s. Maria była przy mnie. Wtedy był
jeden, wielki dom w Laskach, którego Siostra była przełożoną. Nasze kontakty nie były tak bardzo częste, jak w czasie bezpośredniej
formacji, bo pracowałam w internacie, ale nadal czuwała nade
mną i była wielką łaską w moim życiu.
Laski były takim specyficznym miejscem przyciągania ludzi
do Boga. Wiele osób tu przyjeżdżało czasami ze zwykłej ciekawości, a potem pozostawało na zawsze lub wracali poruszeni cierpieniem niewidomych, którzy w jakiś sposób zmieniali ich życie.
Wiele starszych sióstr naszych, to były postacie wielkiego formatu.
Między nimi taką właśnie była siostra Maria, która miała szerokie kontakty z ludźmi o przeróżnym pokroju. Wiadomo było, że
do Siostry mógł przyjść każdy i każdy czuł się jakby był jedyny.
Jedyny raz w życiu widziałam Siostrę płaczącą. Chodziło
o pewnego człowieka. Przyjeżdżał do nas młody Ukrainiec. Często rozmawiał z Siostrą i w wolnych chwilach nam pomagał przy
różnych pracach. Był już z nami jakiś czas. Po różnych okolicznościach stwierdzono, że musi nas opuścić i właśnie Siostrę poproszono, aby mu o tym powiedziała. Siostra bardzo to przeżyła, trudne
dla niej było to polecenie, bo przecież chodziło o człowieka”.
I kolejny epizod, który przywołała s. Tabita: „Pamiętam też
zupełnie inną scenkę, kiedy pod koniec swojego życia Siostra była
w szpitalu. Natychmiast nawiązała kontakty, przyjaźnie z młodymi pielęgniarkami. Wciąż któraś z młodych pielęgniarek była
przy Siostry łóżku. Kiedy odchodziła ze szpitala do Lasek, przyszły
wszystkie, aby pożegnać się z Siostrą, chociaż tego dnia przecież
nie wszystkie miały dyżur. To była pewna właściwość Siostry: nawiązywanie zwyczajnych, pełnych troski i życzliwości kontaktów.
Miała wielu przyjaciół. Wielu z nich nie mogąc przyjeżdżać
do Lasek, korespondowało z Siostrą do końca. To były wierne
przyjaźnie, które budowały innych. Wierność, zaufanie, oddanie
to również składało się na osobowość Siostry i łatwo można było
je zauważyć”.
82

Także następna część wypowiedzi s. Tabity jest dla nas istotna, gdyż pozwala na pełniejsze poznanie s. Marii. „Bardzo czule
i serdecznie wspominam Siostrę jako moją przełożoną wspomina
s. Tabita, która była dla mnie jak matka. Matka, która nikogo nie
wyróżnia, ale widzi w nim to, co ma najcenniejszego, jedynego
w swoim rodzaju. Nie poniżała żadną swoją decyzją, ale zawsze
w ogromnej delikatności szukała Woli Bożej względem każdego
człowieka.
Pod koniec życia tak się złożyło przedziwnie, że ja byłam
przełożoną s. Marii. Trudne to było dla mnie doświadczenie i ta
zmiana ról nie pasowała mi wewnętrznie. Siostra jednak mimo
wszystko była moim oparciem i umocnieniem. Przy Siostrze wiele
moich trudnych spraw stawało się banalnie prostych, aż czasami zastanawiałam się, po co Siostrze zawracam głowę. Wszystko
upraszczało się, bo ona sama była zwyczajna, choć «niezwyczajna» patrząc inaczej.
Pod koniec swojego życia Siostra Maria ofiarowała mi dużą
figurę Matki Bożej Brzemiennej, bo tak ją nazywała. Figura ta
przypomina mi do dzisiaj kochaną, dobrą s. Miriam, późniejszą
s. Marię, która w sposób wyraźny zaznaczyła się w moim życiu.
Takiej figury nie spotkałam nigdzie więcej. Smukła postać Maryi
wpatrzona jest w górę. Jedna ręka czerpiąca siłę z „góry”, a druga
oddająca tym, którzy są z Maryją na ziemi. Taka postawa przypomina mi Siostrę Marię, której towarzyszenie na drodze do Boga
było wielką łaską w moim życiu i jednocześnie świadectwem tej,
która sama najpierw czerpała siłę z „góry”, by potem nią obdarowywać innych”.
Przytoczę również świadectwo s. Miriam Isakowicz30, które wydaje się być cennym przyczynkiem do lepszego poznania
s. Marii. „Początek lipca 1954 rok. Radosny to był dzień – pisze
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Wypowiedź przysłana z Żytomierza pocztą elektroniczną dnia 18.X.2007 r.
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s. Miriam – gdy przyjechałam pierwszy raz do Lasek. Jako studentka jechałam z niewidomymi z Krakowa do Gdańska, po drodze
Laski. Piękny dzień. Od autobusu droga przez las – cisza, śpiew
ptaków, zza kordonu drzew wygląda słońce. Kaplica – ogromne
wrażenie – „chwała Tobie Panie, bądź pozdrowiony. Amen”. Przylegający do Kaplicy Dom św. Franciszka. Zapukałam. W drzwiach
stanęła siostra, jasna, uśmiechnięta, z dobrym głębokim przenikliwym spojrzeniem. Przyjęła nas bardzo serdecznie, rozmawiała,
nakarmiła, towarzyszyła nam przez chwilę. Przedstawiałam się,
siostra powiedziała też swoje imię. To była siostra Maria. Nigdy
nie zapomnę tego spotkania, choć było bardzo krótkie. Następnego dnia odjeżdżałam, przyszłam się pożegnać i dostałam od Siostry obrazek, który noszę w brewiarzu do dziś (już 50 lat). Mały,
czarnobiały obrazek z Matką Bożą Bolesną, pochylającą się nad
Synem. Na odwrocie odręcznie napisane przez s. Marię słowa:
„Miłość Chrystusowa przynagla nas”.
Kochanej Pannie Krysi
na pamiątkę – s. Maria
09.VII.1954 r. Pamiętaj!
Siostra ucałowała nas na pożegnanie, zrobiła mi krzyżyk na
czole i powiedziała: «Krysiu, będę się za Ciebie modliła». Odjechałyśmy z Niewidomymi do Ośrodka w Sobieszewie. Po trzech
tygodniach wracałam do Krakowa. Na ostatni rok studiów matematyki na UJ.
Tamto spotkanie i napis na obrazku towarzyszyły mi nieustannie. Ciągle zastanawiały mnie słowa: «Miłość Chrystusowa przynagla nas» i «Krysiu, będę się za Ciebie modliła». Były radości
i smutki, dni łatwiejsze i trudne, a owe zdania wołały jak dzwon
i jak skrzydła zaprowadziły mnie za rok znów do Lasek. Wielka
łaska Boża.
Dnia 02.VIII.1955 r. otrzymałam welonik postulantki z rąk
Matki Elżbiety Czackiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Byłam szczęśliwa – wspomina s. Mi84

riam – miałam na sobie już długą, czarna sukienkę. Pamiętam
radość s. Marii i wspólną naszą dziękczynną modlitwę. Byłam już
po wszystkich egzaminach na UJ. Przede mną – w połowie września – obrona pracy magisterskiej. Bałam się trochę tego, bo były
to lata pięćdziesiąte, komunistyczne. Na uczelni nikt nie wiedział
o moich planach, tym bardziej o tym, że jestem już w Zgromadzeniu. Uczyłam się jeszcze miesiąc w Laskach.
19.IX.1955 r. wyjeżdżałam na egzamin do Krakowa. Postanowiłam jechać w stroju postulantki. Przed wyjazdem wstąpiłam
do s. Marii, by prosić o modlitwę. I tu usłyszałam słowa: «Może
pojedziemy razem? Ty na egzamin, a ja w tym czasie przed Panem
Jezusem». I tak się stało. W czasie mego egzaminu s. Maria została na adoracji w Kościele Mariackim w Krakowie. Świadomość
tego pomogła mi pokonać wszelkie trudności. Nie przeszkadzał
mi już ani strój zakonny na uczelni, ani dziwne uśmieszki kolegów
i koleżanek, ani zdziwienie profesorów czy niedouczone paragrafy
z geometrii wykreślnej. Pracę magisterską obroniłam i z radością
wybiegłam na korytarz prosto w objęcia koleżanek i kolegów, którzy pod drzwiami czekali na swoje egzaminy. Myśleli, że się dla
żartów przebrałam. Na schodach spotkałam s. Marię – uśmiechnięta niosła bukiecik kwiatów. To jest s. Maria. Zaniosłyśmy je
potem razem do Matki Bożej w Kościele Mariackim.
Następnie jeszcze niełatwe pożegnanie z rodziną, z ukochanym
Krakowem i droga do Lasek. W pociągu modliłyśmy się, dziękując
Bogu za wszystko.
Postulat w Laskach, to dobre lata. Wiedziałam, że modli się
dalej za mnie s. Maria. Spotykałam Siostrę czasami na alejkach
– zawsze z uśmiechem i wielką życzliwością.
Pragnę tu wspomnieć jeszcze jedno spotkanie. Zbliżał się czas
mojego Nowicjatu. Niespodziewanie któregoś dnia przyszła do
mnie s. Maria i zapytała: «Czy podoba ci się imię Miriam? Chciałabym, abyś je wzięła. To było moje imię, ale trzeba było je oddać,
zmienić» – powiedziała. Byłam zdziwiona, niewiele z tego rozu85

miałam. Siostra Maria opowiedziała mi wtedy całą historię dawnych swoich lat; pochodzenie, czas wojny, ukrywanie się i powód
zmiany imienia. Słuchałam z zapartym tchem, nie znałam tej
historii, a imię Miriam bardzo mi się podobało. Oczywiście odtąd
pragnęłam, by je otrzymać. Nawet modliłam się o to.
Nie wiem, kto o tym dalej decydował, ale uradowałam się
wielce, gdy w czasie obłóczyn 26.VIII.1957 roku w kościele św.
Marcina w Warszawie otrzymałam imię Miriam.
Po obłóczynach uściskałam s. Marię bardzo, bardzo mocno
i do dziś dziękuję Panu Jezusowi i Matce Bożej za tak piękny prezent.
W nowicjacie nie miałam kontaktu z s. Marią – byłam w Warszawie, a Siostra w Laskach. Wiedziałam tylko, że Siostra Maria
modli się za mnie. Miałam przy sobie w brewiarzu obrazek ze słowami: «Miłość Chrystusowa przynagla nas – Pamiętaj!». Te słowa
były mi zawsze pomocą i radością”.
Także dalsze wspomnienia s. Miriam są dla nas ważne:
„Pierwsze śluby, Juniorat w Laskach i różne spotkania. Pamiętam
jak s. Maria – jako przełożona Domu św. Franciszka – wspominała rozmaite biedy. Zawsze pamiętała o tych maluczkich. Kiedyś
– było bardzo gorąco – wysłała mnie z kromką chleba i kompotem do kleryka Wacka M., który pomagał przy budowie fundamentów pod nowy szpitalik w Laskach i powiedziała: «Miriam,
pomódl się po drodze za niego, by był dobrym księdzem, to jest
wartościowy chłopak». Szukałam go długo, a gdy nie znalazłam,
s. Maria uśmiechnęła się tylko i z tą kromka chleba poszła sama
go szukać.
Ksiądz W. (Wacław Machura – przyp. s. M.W.) od lat pracuje
już na Śląsku, jest bardzo dobrym kapłanem i z wielką wdzięcznością wspomina s. Marię.
Po skończonej kadencji przełożeństwa w Laskach s. Maria
wyjeżdżała do Żułowa. W przeddzień zbierała swoje ostatnie
rzeczy z biurka i pakowała. Podarowała mi wtedy swoją małą,
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wystruganą z drzewa figurkę Matki Bożej. «To będzie twoja Najpiękniejsza Miriam» – powiedziała. Wydawało mi się wtedy, że
miała łzy w oczach. Nie pamiętam nawet, czy podziękowałam,
ale wzięłam figurkę i pobiegłam do lasu i było mi trochę jakoś
smutno. Tę «Najpiękniejszą Miriam» mam do dziś – jest tajemnicą wspomnień.
Modlę się czasem za s. Marię; wiele Siostrze zawdzięczam.
Ufam, że się kiedyś spotkamy znów, wychwalając Pana w Niebie razem z Matką Bożą – tą Najpiękniejszą Prawdziwą Miriam. Siostro
Mario! Jestem szczęśliwa! Za wszystko niech Bogu będą dzięki”.
Ważne wydaje się również świadectwo przekazane przez
s. Lucjanę Brzykcy31; „Siostra Maria kochała każdego człowieka,
zwłaszcza tych, którzy w Laskach szukali Boga. Jak sama pisze na
kartce do mnie: «W Laskach, jak zawsze tłumy ludzi, moc młodzieży, w tym roku wyjątkowo sympatycznej: grupa ks. Grobelnego, ks. Mrożka, teraz ks. Ziutka z Katowic, dawnego naszego
wychowawcy (Józefa Dancha, przyp. s. M. W.). Była też młodzież
ze szkoły muzycznej ze starym o. Jezuitą z Wrocławia. Ślicznie
i poważnie odprawiali rekolekcje. (…) Szkoda mi, że nie będzie
w tym czasie Siostry w Laskach. Potrzebne tu są siostry żywe, gotowe na wszystko, czego Bóg poprzez okoliczności zechce. Ale też
z modlitwy czerpiące siłę i pokój » (Laski, 31.07.1975 r., karta
prywatna s. Lucjany)
Siostra odgadywała ich potrzeby. Częstowała posiłkami, pytała o rodziny, o trudne sprawy i osobiste problemy, zwłaszcza
w szukaniu Prawdy – Boga. Była delikatna i dyskretna.
Umiała znaleźć rozwiązanie przez modlitwę, ale też i przez
pomoc współ-sióstr. Miała specjalny charyzmat otwartości na ludzi spotkanych w życiu, szczególnie przyjeżdżających do Lasek.
Pociągała swoją osobowością.

31

Wypowiedź „zarejestrowana” w Warszawie dnia 03.XII.2007 r.
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Macierzyństwo duchowe Siostry Marii było bardzo widoczne
w prowadzeniu postulatu, czy jej
przełożeństwa, które pełniła w
Laskach. Była przełożoną jednego, wielkiego domu sióstr. Wtedy
nie było podziału na mniejsze
wspólnoty, tak jak jest obecnie.
Siostra była wybitną osobowością.
Emanował z Niej pokój – wskazujący na Jej bliskość z Bogiem. Była
dobrym organizatorem. Odznaczała się wielką roztropnością.
Była wymagająca, ale stanowcza,
kochająca szczerze swoje podwładne siostry; pełna dobroci i czułości. Siostry mogły Jej w pełni zaufać. Pan Bóg i pełnienie Woli
Bożej było dla Niej najważniejsze. Tego uczyła nas, siostry najmłodsze Jej powierzone. Z tym także wiąże się chwała Boża przez
umiłowanie przez Nią liturgii i śpiewu gregoriańskiego.
Szczególną cechą s. Marii, która pozostawiła we mnie ślad, to
otwarcie się na ludzi płynące z serca rozmodlonego. Umiłowanie
modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, z którego płynęła Jej siła i pokój”.
Przywołane w tym miejscu świadectwa, choć wybrane,
w komplementarny sposób kreślą „ikonę człowieczeństwa
s. Marii”.
Jej osobowość, dar nawiązywania wewnętrznych relacji,
bogactwo życiowych doświadczeń i jednoczesne głębokie odkrywanie obecności Boga i Jego darów czyniło Siostrę Marię
„duchową Matką”. To macierzyństwo promieniowało dobrocią,
czułością przy równoczesnym zatroskaniu o człowieka takim,
jakim był, by ocalić w nim, bądź kształtować to, co najważniejsze i niepowtarzalne: wrażliwość i otwartość na prawdę.
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Przy wspomnieniu tej wyjątkowej postaci nasuwają się pytania o dzisiejszy kształt Lasek. Na ile w obecnych czasach Siostry
Franciszkanki Służebnice Krzyża pełnią macierzyństwo duchowe wobec „niewidomych na ciele i duszy”? Czy ludzie przychodzący do Lasek mogą czuć się tak, jak za czasów s. Marii?
Czy Laski nadal są znakiem rozpoznawczym bezinteresownych
przyjaźni? Te pytania pozostają otwarte, tymczasem bez odpowiedzi i czekają, jak swoim świadectwem życia odpowiedzą na
nie osoby zatroskane o przyszłość „Dzieła Lasek”.
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Z WARSZTATU TEOLOGA
Alfons Józef Skowronek

Religia jako fundamentalna postawa człowieka

C

zytałem gdzieś o kuriozalnym zdarzeniu z pewnym Hindusem, który zwołał całą wieś, by zobaczyła pewnego europejskiego, osobliwie wypowiadającego się turystę. Tubylcy mieli
popatrzeć sobie na niego nie jako na przybysza z innego kontynentu, lecz zobaczyć dziwny egzemplarz człowieka – bez religii.
Coś, co gdzie indziej należy do rzadkości, w Europie zdaje się
jawić dzisiaj na masową już skalę jako zgoła nowy gatunek człowieka: homo a-religiosus (człowiek bez-religijny). Nikogo nie
zafrapuje dziś wypowiedź młodziana, który w ankiecie o religijności wyznaje: „Ja nie mam żadnej religii”. Niecodziennie brzmi
druga część wynurzenia: „Jak ludzie się modlą, nie wiem, wiem
tylko, że na końcu mówi się Amen”.
Zadany mi w tytule temat na tyle jest złożony, że oba jego
podmioty: i religia, i człowiek, stanowią wielkości trudne do
zdefiniowania. Samo słowo religia jest terminem pod wielu
względami problematycznym i znajduje się nieprzerwanie na
krytycznych warsztatach religioznawców i teologów. „Religia”
jest bowiem pojęciem analogicznym, tzn. kryje w sobie elementy do siebie podobne i niepodobne. Ich niespójność uwidacznia
się przede wszystkim w fakcie, że w zbiorczej nazwie „wiele bogów”, „wielobóstwo” często umieszczać się zwykło nie tylko cały
politeistyczny panteon, lecz także wiarę w jednego Boga i różne
inne opcje aż po Jego odrzucenie (we wczesnym buddyzmie).
Również dialog między religioznawcami i teologiem chrześcijańskim nie zakłada, jako punktu wyjścia, religii jako poję90

cie normatywne. A jednak jest rzeczą niezmiernie ważną, aby
chrześcijańska teologia ustawicznie zdawała sprawę, rozliczała
się ze swego posługiwania się pojęciem religii – i to jednocześnie
w formie hipotezy roboczej. Taki bieg rzeczy jest możliwy, ponieważ przy całym niepodobieństwie da się przecież stwierdzić
także wiele podobieństw, które na tym miejscu możemy jedynie
naszkicować.
W religii chodzi zawsze o przeżywanie „spotkania z Bogiem”. (R. Otto, F. Heiler, M. Eliade, G. Mensching) niezależnie
od tego, czy owa „święta rzeczywistość” jest pojmowana jako
władza, jako moce (duchy, demony, aniołowie), jako (osobowy)
Bóg, (nieosobowe) bóstwo lub jakakolwiek ostateczna rzeczywistość (Nirwana).
Historia religii niezmiennie podnosi nie do odparcia fakt,
że człowiek od swych początków różni się od innych żyjących
istot tym, iż zawsze formułował pytania o sens swego istnienia
oraz pytanie o cel całości życia. Czy śmierć kładzie wszystkiemu
kres albo też istnieją poza śmiercią perspektywy innego życia
w stanie doskonałym? Ów całościowy kompleks pytań uwypukla tylko fakt, że człowiek jest istotą, która swym myśleniem
rozrywa horyzonty swojego myślenia, wyrasta ponad siebie. Nie
zadowala się swą obecną sytuacją, lecz artykułuje pytania na temat większych kontekstów istniejącego świata, które wybiegają
ponad ziemską doczesność. Wyposażony w tę zdolność wyrastania ponad siebie człowiek może być nazwany „homo religiosus”, istotą z natury religijną. Zadomowiło się nawet mówienie
o człowieku „religijnie nieuleczalnym”.
Interesujący jest sam przymiotnik „nieuleczalny”. Zdradza
swe pochodzenie z XIX-wiecznej krytyki religii, która religię traktowała nieraz jako schorzenie. Tu raczej warto przypomnieć zrezygnowane spostrzeżenie Immanuela Kanta, że
u wszystkich ludzi wszechczasów, jak tylko ich rozum rozwinie
się do zdolności spekulowania, tkwiła zawsze jakaś metafizyka
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i zagnieździła się w nich już na zawsze. Królewiecki „miażdżyciel metafizyki” cytuje Horacego: „Chłop czeka, aż wody rzeki opadną: ona jednak toczy się dalej i będzie się toczyć po
wszystkie czasy.”
W tym sensie religia jest najwidoczniej fenomenem nie
do wytępienia. Homo naturaliter religiosus – człowiek jest religijny z natury. Już w r. 197 znajdujemy pod piórem pisarza
kościelnego Tertuliana słynne zdanie: Anima naturaliter christiana - dusza jest chrześcijańska ze swej natury, innymi słowy:
chrześcijaństwo jest dokładnie tym, czego w głębi swej duszy
człowiek pragnie i poszukuje. Przytoczona wyżej teza o człowieku nieuleczalnie religijnym stanowi – w pozytywnym rozumieniu – zmodernizowany i uogólniony wariant starokościelnego hasła, że religia jest głęboko naturalnym wyposażeniem
człowieka. W tym kierunku zmierzają nieśmiertelne słowa św.
Augustyna, że „niespokojne jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie w Panu”.
W kontekście Augustynowej zadziwiająco prostej a dogłębnej diagnozy zwrócić można uwagę na trzy trudne do zbicia
fakty: a) wymieniony niepokój serca nie jest fenomenem marginesowym, lecz jest zakodowany w sercu, a więc w epicentrum
naszego świata. Ślady owej „pozadoczesności” odczytywać możemy w prozie naszej codzienności: w zdziwieniu dzieci nad całkiem błahymi rzeczami, w proteście młodych ludzi, w doświadczeniach niesprawiedliwości i cierpienia, w głosie sumienia, które
wytycza granicę między tym, co można a tym, co wolno, między
tym, co człowiek musi a tym, co powinien; b) fundamentalny
ów niepokój motywuje, częstokroć zakulisowo, wszystkie nasze
kulturowe osiągnięcia, ilekroć w grę wchodzi coś więcej niż środki konieczne do przeżycia, a więc: sztuka, literatura i naturalnie
cały świat nauki; c) przede wszystkim jednak: funkcja religii nie
sprowadza się ani do wyciszania niepokoju serca, ani też nie jest
narkotykiem („opium”) dla ludzi, którzy w życiu sobie nie radzą
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i dlatego religii niezbędnie potrzebują. W sensie ścisłym religia
nie jest praktyką eliminowania świadomości, że człowiek jest
bytem przygodnym, w sensie zamknięcia się w sobie, lecz przeciwnie – jest praktyką otwarcia się w jego przygodności na dobra, jakich o własnych siłach zdobyć nie jest w stanie. Religie
objawione głoszą, że istnienie tych wartości śmiertelny człowiek
może nie tylko przeczuwać, lecz nawet jest w stanie dostrzegać
ich prześwit, gdyż same niejako wdzierają się w eon doczesny.
I właśnie do tego sprowadza się prawda, że człowiek jest istotą
religijną w sposób „nieuleczalny”.
Twierdzenie to może zasilać znany współcześnie a wymowny
fakt, że ponad 70 lat panujący w dawnym Związku Radzieckim
zorganizowany, bezkompromisowy i brutalnie wprowadzany
ateizm państwowy nie zdołał zmóc religii, podobnie zresztą jak
i radykalnie bezbożny hitleryzm w Niemczech.
Płynący z dotychczasowych rozważań wniosek ująć można
w zdaniu, że poważne interwiew człowieka, przeprowadzone
z samym sobą, zderza się koniec końców z nie do wyminięcia pytaniem o Boga. Dowolnie długa byłaby bardziej wyczerpująca lista argumentów zasilających twierdzenie o człowieku religijnym
z urodzenia. Ramy tego szkicu nie pozwalają na prześledzenie
tematu homo religiosus w sztuce wypełnionej przecież po brzegi
tematyką religijną, która poprzez wszystkie epoki w znakomity
sposób ilustruje sylwetkę człowieka w niekwestionowanym wymiarze jego religijności. Napisanie historii sztuki bez uwzględnienia osiągnięć sztuki religijnej i sakralnej byłoby pewnie żałosnym torso.
Zamknijmy tę część przeglądu zagadnienia rzutem oka na
rezultat badań przeprowadzonych przez wysokiej rangi eksperta, kardynała Paul Poupard, Prezydenta Papieskiej Rady ds. Kultury, który w odczycie o sekularyzmie, wygłoszonym w Mińsku
na Białorusi (l0.01.08), wymienia siedem racji za pojawieniem
się umocnienia za naszych dni przekonania o człowieku religij93

nym; religijność wpisana jest niejako w metrykę istoty człowiek.
Poupard podnosi m.in. fakt, że w globalizującym się świecie
niewiara – zjawisko dające o sobie znać głównie w zachodniej
hemisferze świata – nie przybiera na sile, mimo iż importowana
w różne kultury, podmywa w ludzie jego religijność. Wyraźnie
zanika wojujący ateizm i nie wywiera decydującego wpływu na
dzisiejsze życie publiczne – poza regionami, w których rządy
sprawuje system ateistyczno-polityczny. Sławni teoretycy ateizmu, F. Nietzsche i K. Marx, wyszli z mody, a ich miejsca poważnie nikt nie zajął. Na sile przybiera jednak szybko religijny
indyferentyzm, względnie ateizm praktyczny. Wizja ludzkiego
szczęścia zdaje się oscylować między materialnym dobrobytem
a zaspokajaniem popędu seksualnego.
Obok homo religiosus zarysowuje się więc coraz wyraźniej
sylwetka homo indifferens – człowieka religijnie zobojętniałego,
którego styl myślenia oddać można w zdaniu: „Bóg może wcale
nie istnieje. Obojętne, Jego braku w każdym razie nie odczuwamy.” W społeczeństwach dotkniętych falą sekularyzacji obserwujemy z niepokojem spadającą liczbę uczęszczających do
kościoła, co jednak nie oznacza, że wzrasta niewiara. Zjawisko
to wskazuje raczej na zdegenerowaną formę wiary: na wiarę bez
przynależności. Jest to symptom „dekonfesjonalizowania się”
człowieka jako homo religiosus, który nie chce się wiązać z żadnym wyznaniem; ludzie bezszelestnie opuszczają jeden kościół,
przenosząc się do innego, częściej do jakiegoś religijnego ruchu
lub wręcz do sekt.
Jak sprawy by się nie miały, homo indfifferens (człowiek
obojętny) nigdy nie przestaje być homo religiosus. Bo przecież znamy wierzących, którzy nie należą do żadnej kościelnej
wspólnoty, a z drugiej strony znamy ludzi, którzy do Kościoła
się przyznają, lecz nie respektują etycznej strony wiary. Jedynie
sam Bóg wie, co dzieje się w głębi serca, tam, gdzie w ukryciu
działa Jego łaska.
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Nie zamierzam szerzej dyskutować z ekskluzywnym zwrotem „fundamentalna postawa” zawartym w tytule; wolno jednak
zauważyć, że przy słowie homo religiosus samowolnie wyrastają
pokrewne hasła, jak homo areligiosus (człowiek a-religijny), wymieniony homo indifferens (człowiek religijnie obojętny). Podmioty tych postaw pewnie na równi uważają swe nastawienia
za nie mniej fundamentalne. Godzi się więc spojrzeć krytycznie
na „fundamentalizm” ukryty w wyłączności wymienionej „fundamentalnej postawy”. Mądry profesor logiki na Uniwersytecie
Jagiellońskim ostrzegał nas przed laty, by unikać posługiwania
się w mowie i w piśmie, tzw. „wielkimi kwantyfikatorami”, jak:
„wszyscy”, „każdy”, które to części mowy z góry przesądzają
o wymiarze dyskutowanego zagadnienia. Potrzeba dyskusji
w tej kwestii melduje się tym natarczywiej, iż w alternatywach
do homo religiosus chodzić może o interpretację człowieka
i jego sposobu realizacji własnej egzystencji. Alternatywy są absolutnie realne, dla przykładu: materialistyczny obraz człowieka
dojdzie do zgoła innych wniosków.
A więc – gdzie zaszeregować człowieka a-religijnego (homo
areligiosus)? Jeżeli człowiek jest z natury rdzennie religijny,
wówczas sam przez się narzuca się ciężki w następstwa wniosek:
Jeśli człowiek jest religijny ze swej natury, wtedy nie mogą istnieć ludzie bez religii. Tak brzmi dogmat głoszony przez większość religioznawców i teologów: ludzi bez-religijnych nie ma,
trzeba tylko dostatecznie długo szukać, a wówczas znajdzie się
ich również w szeregach jednostek rzekomo areligijnych. Albowiem chyba każdy w coś wierzy. Konsekwencją tego przekonania jest fakt, że granicą między religią zastępczą, np. ezoteryką,
może być niedzielne bumelanctwo zakupów w supermarketach,
dzisiejszych „świątyniach konsumpcji”, przez które w niedzielne
przedpołudnie przewalają się masy kupujących. W jakimś popularnym tygodniku niedawno można było wyczytać artykuł pt.
„Gotowanie jako praktyka religijna”.
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Mamy tu do czynienia z antropologicznym fałszywym
wnioskiem. Cóż to bowiem znaczy, że człowiek jest czymś ze
swej natury: istotą rozumną (animal rationale), obdarzony
zdolnością mowy (tak już Arystoteles), wyposażony w respekt
dla siebie samego i właśnie jest również istotą „nieuleczalnie
religijną”? Żaden z tych sądów nie jest fałszywy. Ale wszystkie
próby wypowiedzi o człowieku jako takim zawodzą w zetknięciu z twardym murem granicznym, który znany filozof Ludwig
Wittgenstein nazywa kloszem z muchą, a która zeń nie może
się wydostać – jest to poglądowa granica niedopuszczalnego
uogólnienia.
Tworzymy pojęcie czegoś, łącząc różnorodne przykłady
w jedno pojęcie ogólne: „to jest drzewo” i „tamto jest drzewem”,
„a to nim nie jest”. Wszystkie elementy wspólne układają się
nam następnie w pojęcie drzewa. W kwestii człowieka nie postępujemy inaczej, tutaj pogrążamy się jednak w zasadniczych
trudnościach na gruncie jego indywidualności. Każdy i każda
jest z gruntu inna niż wszyscy inni. Tu trzeba wręcz powiedzieć,
że każdy i każda jest tym więcej człowiekiem, im bardziej ona
czy on się różni od wszystkich innych. Każdy z nas zabiega
o to, ażeby przez drugich być respektowanym, jako jednorazowa, niepowtarzalna edycja człowieka.
W formie przypisu warto zauważyć, że cała dyskusja
wokół pytania, co człowieka wyróżnia i czy w tym sensie
embriony już są ludźmi, ob raca się wokół tego punktu. Zabiegiem raczej niemożliwym jest ustale nie ogólno zrozumiałego zestawu przymiotów, które w sumie charakte ryzują
istotę „człowieka”, ażeby w następnym kroku cechy te przyporządkować uzyskanemu tą drogą pojęciu, chyba że – przy
całej pełni „przypadków” brak podobieństwa okaże się zawsze nieporównanie większy. Człowiek jest istotą rozumną
(animal rationale), ale przecież bycia człowiekiem nie można
odmówić jednostce, której rozumu brak: niemowlęciu, cho96

remu na Alzheimera, czy człowiekowi w śmiertelnej śpiączce.
Roczne dziecko przy całej swej nie-rozumności nie jest mniej
człowiekiem niż Mozart i Chopin u szczytu ich twórczości,
lecz jest człowiekiem na swój sposób. I tutaj koniec przypisu.
W tym kontekście człowiek bez religii jest nie tylko do pomyślenia, lecz jest „oka zem” wcale nie tak rzadko napotykanym.
Przyglądnijmy się bliżej temu arcyciekawemu stanowi rzeczy.
Ludzie „a-religijni” względnie „bezwyznaniowi” to nazwy
negatywne, nazewnictwo pozytywne byłoby tu dość trudnym
przedsięwzięciem. Sytuacja ta nie powinna jednak prowadzić
do uproszczonych wartościowań. Szczególny wypadek stanowi
określenie „bezbożny”, które w pewnym sensie jest prawidłowe,
choć w odczuciu obiegowym graniczy z epitetem. Nazwa ta oddaje w gruncie rzeczy mniejsze lub większe wyrugowanie z pola
widzenia kwestii Boga. Z pozycji chrześcijańskiej zachodzi tu
deficyt świadomości i podjęcia decyzji.
Marcin Luter piętnuje „bezbożnych” jako ludzi aktywnie
buntujących się przeciwko Bogu, język ludowy ma tu na myśli
moralne rozpasanie. Bezbożność może też oznaczać wyrok potępienia, jakoby ateiści tym samym nie mogli dostać się do nieba. Ponieważ jednak chrześcijanie jak i ateiści mają obowiązek
postępowania za głosem ich sumienia i stosownie do tej postawy
będą przez Boga sądzeni, dlatego i ateiści nie znajdują się poza
Bożą wolą zbawczą, jak długo pozostają wierni ich wewnętrznemu głosowi i szukają prawdy.
Coraz nowsze i interesujące tematy, jakie na plan wywołuje
problematyka człowieka a-religijnego, można już tylko wymienić hasłowo w ramach tego krótkiego szkicu. A więc najpierw:
słabnące więzi z Kościołem (-ami) nie oznaczają automatycznie
zanikania poczucia wartości. Różne badania demoskopijne nie
stwierdzają w tej kwestii znaczącej dezorientacji ani deficytów
w wartościowaniu sensu życia.
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Przeprowadzona przez Instytut Allensbach ankieta na temat ogólnego nastroju w Niemczech oddaje jej wynik w haśle:
„Trzeźwy pragmatyzm – radosny fatalizm.”
O co właściwie należy pytać, chcąc się wywiedzieć, czy ktoś
jest religijny? W świadomości ludzi oddalonych od Kościoła
określenia „ateiści”, „niechrześcijanie”, „a-religijni” należą do
terminologii wewnątrzkościelnej. Bezreligijny outsider nie wie,
co począć z taką klasyfikacją. Młodzi ludzie pytani na dworcu
w Lipsku, czy jako chrześcijanie sklasyfikowaliby siebie jako ludzie religijni lub a-religijni, odpowiadali: „Nie wiem, ja jestem
– normalny.” Niewykluczone, iż między chrześcijanami a nie-chrześcijanami rozwiera się potężna przepaść sięgająca aż do
gruntu możliwości porozumiewania się.
W tej sytuacji naczelnym imperatywem pozostaje postawa
tolerancji między religijnymi i niereligijnymi. Modelem zachowań może być ekumenia, od dziesiątków lat praktykowana
przez Kościoły. Pierwsze wyjście z międzykonfesyjnego impasu po Reformacji XVI w. była próba przeciągania drugich na
własne pole, która to strategia w konsekwencji doprowadziła
w Europie do Trzydziestoletniej Wojny. Odpowiedzią XIX wieku
na ten sam problem była ekumenia. Chodzi o to, aby kontaktu
z drugim szukać na wszystkich możliwych płaszczyznach, celem
zbliżenia się do siebie, a przy tym do wyostrzenia swojego własnego profilu. Tutaj obaj partnerzy wspólnie sterują ku punktowi, którego sami jeszcze nie potrafią jasno nazwać. Podobnie
przebiega zresztą także dialog międzyreligijny. Mimo wszelkich
nie do wykluczenia trudności ekumenia jest najwidoczniej
alternatywą najbardziej sensowną. Dlaczego nie można by praktykować również „ekumenii trzeciego typu”, czyli między ludźmi, którzy z jednej strony są chrześcijanami, a z drugiej strony
ludźmi a-religijnymi?!
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WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO

Ważny etap odbudowy spalonej szkoły

5

grudnia br. w Laskach odbyła się
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, pobłogosławionego w dniu 22 października przez papieża Benedykta XVI, w ścianę nowej szkoły wznoszonej na miejscu
spalonej 18 listopada 2007 roku. Wmurowania dokonał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski z udziałem wicemarszałka
województwa mazowieckiego, wicekuratora oraz przedstawicieli
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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i Spółki ORLEN. Następnie na sali koncertowej dzieci złożyły fundatorom gorące podziękowania
pięknym spektaklem
słowno-muzycznym.
Wojewoda odczytał
list od premiera Donalda Tuska, który
z przyczyn rodzinnych /tragiczny stan zdrowia matki/ nie mógł wziąć udziału
w uroczystości. List gratulacyjny z życzeniami przesłał także
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.
Budowę szkoły rozpoczęto w sierpniu, a oddanie do użytku
przewidywane jest na dzień 1 września 2009 roku. Prezes Władysław Gołąb dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do
realizacji budowy szkoły, podkreślił, że pożar wyzwolił morze
życzliwości, rozpalił serca ogromnej liczby osób, w tym dzieci
z terenu całej Polski.

100

101

102

W SPRAWIE INTEGRACJI
Władysław Gołąb

Jakość życia osób niepełnosprawnych
w świetle standardów Rady Europy

W

dniu 18 listopada 2008 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej odbyła się konferencja poświęcona problematyce osób niepełnosprawnych.
Organizatorami konferencji były: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro Informacji
Rady Europy we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej.
W ramach konferencji wygłoszono pięć referatów i przeprowadzono dwa panele. Pierwszy, z udziałem siedmiu ekspertów,
na temat: Ochrona socjalna i problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych i drugi - Ochrona prawna osób niepełnosprawnych – z udziałem pięciu ekspertów. W tym stanie rzeczy udział
w dyskusji był ograniczony. Głos zabrało zaledwie kilka osób.
Wiele stwierdzeń zawartych zarówno w referatach, jak i w wypowiedziach uczestników paneli, zasługuje na pełne poparcie,
a z niektórymi trudno się zgodzić. Zamierzałem zabrać głos
tylko w jednej sprawie, poruszonej przez panią prof. Annę Firkowską-Mankiewicz w referacie Edukacja kluczem do pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Niestety, w dyskusji zabrakło dla mnie czasu.
Profesor A. Firkowska-Mankiewicz przedstawiła trzy formy edukacji osób niepełnosprawnych: edukację segregacyjną,
edukację integracyjną i edukację włączającą. Zdaniem pre103

legentki, pierwsze dwie formy edukacji prowadzą do izolacji
dziecka niepełnosprawnego; edukacja segregacyjna przez pełne odizolowanie od środowiska naturalnego, natomiast edukacja integracyjna do odizolowania grupy dzieci niepełnosprawnych w klasie szkolnej. Dopiero edukacja włączająca daje pełne szanse niepełnosprawnemu dziecku do uczestniczenia we
wspólnocie klasowej. Pani profesor przytoczyła zestawienie
grupy dzieci, z których część poszła do szkoły integracyjnej,
a część do szkoły specjalnej. Po kilkunastu latach okazało się,
że dzieci pobierające naukę w systemie integracji osiągnęły
duże sukcesy w życiu, nawet niektóre ukończyły wyższe studia,
natomiast dzieci ze szkoły specjalnej zakończyły swoją edukację na poziomie podstawowym i nie mogły pochwalić się żadnym sukcesem życiowym.
Nie chcę polemizować z Panią profesor co do przeprowadzonych badań i ich wyników. Można jedynie zastanowić się, jaki
stosowano klucz przy doborze dzieci do edukacji segregacyjnej
i integracyjnej. Chodziło tu o dzieci z opóźnionym rozwojem
umysłowym.
Chciałbym zwrócić uwagę na problem rodzaju niepełnosprawności. Mamy dziś tendencję do stawiania znaku równości między dzieckiem autystycznym, dzieckiem z uszkodzonym
narządem ruchu, dzieckiem niewidomym czy głuchym. Zatrzymajmy się zatem nad dzieckiem niewidomym.
Zgodnie z tym, co stwierdzono w wielu badaniach, większość komunikatów, jakie dochodzą do człowieka, rejestrowana
jest przez zmysł wzroku. Niektórzy specjaliści mówią, że jest to
nawet 80%. Dziecko widzące odbiera te komunikaty i poznaje
świat tak, jaki widzi. Dziecko niewidome poznaje świat jedynie przez pozostałe zmysły. Wprawdzie mówi się o kompensacji zmysłu wzroku, ale poznawanie świata bez wzroku wymaga dodatkowego nakładu pracy zarówno ze strony dziecka, jak
i jego wychowawcy. Dziecko widzące wielu zachowań uczy się
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przez naśladownictwo, a dziecko niewidome musi być ich uczone. Przykłady można byłoby mnożyć. Cała praca z dzieckiem
niewidomym zmierza ku integracji z otaczającym je światem.
Na ten temat pisze s. Elżbieta Więckowska: Integracja szkolna
dzieci niepełnosprawnych nie jest według mnie dobrem nadrzędnym, celem do osiągnięcia. Celem nadrzędnym jest prawidłowy
rozwój dziecka niepełnosprawnego i jak najlepsze przygotowanie
go do integracji społecznej w życiu dorosłym. Integracja szkolna
może okazać się dobrą lub złą drogą do tego celu. /”Laski”, nr.3-4,
2000/
W omawianym przez panią profesor przykładzie edukacja integracyjna okazała się skuteczna, ale czy zawsze tak musi
być?
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach w rozumieniu
prelegentki stosuje edukację segregacyjną. Wielu naszych wychowanków po szkole podstawowej idzie do szkół masowych
i tam kontynuuje naukę na poziomie szkoły średniej. Dobrze,
gdy trafią do przygotowanego zespołu nauczycielskiego, wówczas szybko integrują się z młodzieżą widzącą i często odnoszą
sukcesy. Są oni jednak wyposażeni w sprawności potrzebne do
pracy w systemie bezwzrokowym. Znają pismo Braille’a, posługują się komputerem odpowiednio oprzyrządowanym, potrafią czytać rysunek wypukły, znają tajemnice geometrii, mają
za sobą doświadczenia z fizyki i chemii. Potrafią też samodzielnie się poruszać, nawet po nieznanym terenie. Posiadają wiele
umiejętności, bez których nie mogliby nadążyć za koleżankami
i kolegami widzącymi. Dobrze zrewalidowani uczniowie niewidomi często należą do czołówki klasowej, podnosząc poziom
całego zespołu.
Część uczniów szkół laskowskich edukację segregacyjną
kończy maturą i dopiero studia odbywa w pełnej integracji.
W minionym roku szkolnym do matury przystąpiło dziesięciu uczniów, wszyscy uzyskali świadectwo dojrzałości, ośmioro
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podjęło studia wyższe. Aktualnie na wyższych uczelniach studiuje czterdziestu sześciu absolwentów Lasek. Jak wiem, świetnie integrują się z młodzieżą widzącą. Myślę, że nie jest to dowodem na szkodliwość naszego systemu edukacji.
Siostra Elżbieta w innym miejscu pisze: Trzeba też jednak
zauważyć, że okresowa segregacja jest podstawową normą funkcjonowania współczesnego społeczeństwa: dzieci uczą się w klasach posegregowane według wieku, młodzież kształci się w szkołach posegregowana według zawodu, który zdobywa, chorych
w szpitalach segreguje się według rodzaju choroby itp. Istotne jest
to, że okresowa segregacja służy, powinna służyć, powrotowi do
społeczeństwa. A więc pytanie o sposób edukacji jest sensowne.
/tamże/
Pani prof. Anna Firkowska-Mankiewicz dzieci z wszelkimi
rodzajami niepełnosprawności „włożyła do jednego worka”, widząc dla wszystkich jedyną drogę w edukacji włączającej. Jak
jednak można to uczynić, gdy nauczyciel w szkole masowej często nie ma możności włączenia niewidomego dziecka w społeczność klasową; nie ma narzędzi do rewalidacji, nie ma ani czasu,
ani możliwości sprostania temu zadaniu. Dziecko rokujące pełną
integrację społeczną – pisze s. Elżbieta – powinno przebyć w systemie selekcyjnym taką ilość czasu, która zapewni mu dojrzałość
społeczną osiąganą w grupie rówieśniczej, prawidłową rewalidację psychiczną, to znaczy akceptację siebie, jako inwalidy, rewalidację techniczną i sprawnościową oraz świadomość pomocy, jaką
może uzyskać w środowisku inwalidzkim. /tamże/
Poświęcam temu zagadnieniu tak dużo miejsca, bo często
spotykamy się z ideą – integracja za wszelką cenę. Tego szerokiego spojrzenia na edukację dzieci niepełnosprawnych z różnymi defektami zabrakło niestety niemal we wszystkich wygłoszonych prelekcjach.
Wadą konferencji był brak czasu na dyskusję uczestników
spotkania. Byli tam praktycy, którzy mają swoje doświadczenia
106

i mogliby wzbogacić swoimi wystąpieniami poziom merytoryczny konferencji.
Na odrębne omówienie zasługiwałyby jeszcze dwa zagadnienia poruszone na konferencji: problematyka zatrudnienia osób
niepełnosprawnych oraz prawa osób niepełnosprawnych. Na
ten ostatni temat w sposób rzeczowy wypowiadał się Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, promując
projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Kiedy ustawa ta znajdzie się na wokandzie sejmowej,
trudno dziś przewidzieć. Przypuszczalnie rozwiąże wiele bolących problemów, gdyż będzie aktem prawnym obowiązującym,
a nie „listą pobożnych życzeń”, jak to ma miejsce z Kartą Praw
Osób Niepełnosprawnych z 1997 r.
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JESZCZE O JUBILEUSZU „WIĘZI”
28 lutego br. w kościele św. Marcina w Warszawie modlono się o jedność chrześcijan, łącząc to spotkanie z Jubileuszem
50. lecia istnienia miesięcznika „Więź”. Mszy św. Koncelebrowanej przewodniczył abp Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił
ks. bp Bronisław Dembowski, który przypomniał rolę, jaką
odegrało pismo w powojennej historii Polski. Arcybiskup, dziękując założycielowi i pierwszemu redaktorowi naczelnemu
„Więzi” – panu Tadeuszowi Mazowieckiemu, a także wszystkim następcom i obecnemu – panu Zbigniewowi Nosowskiemu, powiedział o tym, co stanowi o chrześcijańskim charakterze tego wydawnictwa; zawsze walczyło o coś, nigdy z kimś
i prawdziwie pomagało budować więź: ludzi z Bogiem i wzajemnie między sobą.
W kończącym się już roku jubileuszowym jeszcze raz nawiązujemy do tej uroczystości na Piwnej, załączając zdjęcia
i dwa teksty napisane przez jednego z byłych redaktorów naczelnych „Więzi” – Cezarego Gawrysia, oraz długoletniego
członka redakcji – Jana Turnaua.
Całemu zespołowi obecnej redakcji „Więzi” życzymy kolejnego jubileuszu pięćdziesięciolecia. Szczęść Boże.
redakcja

Pan Zbigniew Nosowski,
obecny redaktor naczelny „Więzi”
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Cezary Gawryś*

Czy „Więź” jest jeszcze potrzebna?

W

lutym 2008 roku miesięcznik „Więź” obchodził pięćdziesięciolecie swego istnienia. Z tej okazji wiele mówiono o dawnych zasługach pisma i środowiska, które
powstawało w roku 1957 na fali popaździernikowej odwilży
i od początku stawiało sobie za cel poszerzanie sfery wolności
w Polsce zniewolonej przez system totalitarny. Minęło najpierw
trzydzieści trudnych, ale i pasjonujących lat – znaczonych takimi wydarzeniami, jak marzec 1968, inwazja na Czechosłowację,
grudzień 1970, czerwiec 1976, wybór polskiego papieża i jego
pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny w czerwcu 1979, potem sierpień 1980, Solidarność i stan wojenny, Okrągły Stół i zwycięskie
wybory 4 czerwca 1989 – i oto „Więź” wraz z całym narodem
doczekała się wytęsknionej wolnej i demokratycznej Polski. Nazwisko Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera niepodległej Rzeczypospolitej, a przedtem współtwórcy i długoletniego
szefa „Więzi”, przejdzie na zawsze do historii.
Był jednak i drugi nurt zaangażowania „Więzi”, równie ważny: dążenie do odnowy polskiego Kościoła, w duchu personalizmu, a więc uznania, że najwyższą wartością tu na ziemi jest
osoba ludzka, wolna i odpowiedzialna, zakorzeniona we wspólnocie wiary i tradycji, ale otwarta na dialog z innymi. Było entuzjastyczne przyjęcie Soboru Watykańskiego II, zaangażowanie
w ekumenizm, potem żarliwe i uważne towarzyszenie wielkiemu pontyfikatowi Jana Pawła II.

* Redaktor naczelny „Więzi” w latach 1996-2001.
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„Więziowy” program walki o podmiotowość społeczeństwa,
rzec można, zrealizował się na naszych oczach. A co z programem odnowy polskiego Kościoła?
Jeden z wielkich teologów doby Soboru, kard. Yves Congar,
powtarzał za protestantami: Ecclesia semper reformanda. W wysiłkach przemiany naszych serc („Zabiorę wam serca kamienne,
a dam wam serca z ciała”), a także w wysiłkach odczytywania
znaków czasu i szukania nowych form działania („Nie wlewa się
młodego wina do starych bukłaków”) my, chrześcijanie, nigdy
nie możemy ustawać.
Patrzymy dziś z troską na nasze społeczeństwo, żyjące
w nowych warunkach ekonomicznych i kulturowych. Mimo
wolności i wielkich szans niby przed każdym stojących
otworem, widzimy dookoła tyle ludzkich nieszczęść, rozczarowań, lęków, zaślepienia, zagubienia, tyle potrzeb materialnych i duchowych! Pamiętajmy, że lekarzem jest sam
Chrystus – zadaniem Kościoła jest być pielęgniarką. Trzeba zbliżać się do ludzi po to, by ułatwiać im zbliżenie się do
Chrystusa, trzeba szukać zagubionej owcy, uważnie słuchać
skarg, z czułością opatrywać rany, cierpliwie uczyć przebaczenia, miłości, wierności i pokoju. W czasach wszechobecnej agresji, rozbuchanej walki o władzę między partiami
i politykami, powszechnej rywalizacji i konkurencji, życia
na pozór i na pokaz, Kościół ma być wyraźnie inny: pokorny i cichy, skromny i ubogi, służebny, autentycznie siostrzany
i braterski, wiarygodny. Ma dawać świadectwo niezbywalnej
godności każdego człowieka, ale nie na drodze agresywnej
polemiki z ideologicznymi wrogami, których się konstruuje
za pomocą różnych epitetów, lecz – niosąc ludziom pokarm
duchowy, odnosząc się delikatnie i z szacunkiem do każdego,
dając przykład „wyobraźni miłosierdzia”, do jakiej wzywał nas
Jan Paweł II podczas swojej ostatniej, pożegnalnej pielgrzymki
do Ojczyzny.
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Polski katolicyzm jest żywy i wciąż jeszcze masowy, ale
– mimo dwudziestu siedmiu lat pontyfikatu wielkiego i świętego papieża Polaka – moim zdaniem wciąż za mało „wojtyliański”, za mało personalistyczny, za mało ewangeliczny. Dlatego
uważam, że chrześcijański personalizm, który „Więź” pół wieku
temu przyjęła z wyczuciem znaków czasu jako swój dalekosiężny program, nawiązując pośrednio do przedwojennej tradycji Kółka księdza Władysława Korniłowicza i do dzieła Lasek,
a także do francuskich myślicieli Jacquesa Maritaina, Emmanuela Mouniera i Simone Weil – że ten personalizm jest wciąż aktualny, a może nawet – wyjątkowo aktualny?

W drugiej ławce: pan Tadeusz Mazowiecki i pan Stefan Frankiewicz; w pierwszej ławce: pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i pan
Władysław Bartoszewski z Małżonką.
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Jan Turnau

Kawał życia w dawnej „Więzi”

W

tym miesięczniku już 50-letnim pracowałem 31 lat.
To duża część mego dotychczasowego żywota i większość mego dotychczasowego życia zawodowego.
Przyszedłem do pracy w lokalu przy ul. Kopernika 34
w r. 1959, jako początkujący dziennikarz. Miałem co prawda za sobą staż zawodowy we „Wrocławskim Tygodniku Katolickim”, nauczyłem się tam trochę machania publicystycznym piórem. Co więcej, był to tygodnik popularny, nie miesięcznik, co mi się przydało dużo później, gdy zacząłem pracę
w dziennikach „Gazecie Wyborczej” i „Metrze”. W ”WTK”
też zapoznałem się wstępnie ze strukturami kościelnymi i ich
problemami. Ale główną „szkołę eklezjologiczną” otrzymałem
w „Więzi”.
Zawdzięczam ją w wielkiej mierze ówczesnemu zastępcy
redaktora naczelnego warszawskiego miesięcznika Juliuszowi
Esce. Julek zdobył znakomitą formację kościelną w akademickiej Sodalicji Mariańskiej. Nie studiował nigdy formalnie teologii, ale miał wiele wiadomości o Kościele, a przede wszystkim
rzadki zmysł celnego traktowania jego spraw. Trzeba to zapewne
nazwać tradycyjnym łacińskim określeniem „sensus catholicus”,
ale jest to pojęcie bardzo ogólne, różnie rozumiane. W przypadku Julka była to, też dzięki jego niezwykłej inteligencji, umiejętność odróżniania tego, co jest istotą doktryny katolickiej, od
– mówiąc językiem tomistycznym – przypadłości. Przydało to
mi się bardzo i nie tylko mnie: całej redakcji „Więzi” – bo był już
czas wielkiej odnowy, do której zainspirował nas Sobór Watykański II. Oczekiwaliśmy soborowych zmian w Kościele i przyjmowaliśmy je z entuzjazmem.
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Z inicjatywy redaktora naczelnego Tadeusza Mazowieckiego
rozpoczęliśmy debatę na temat „Tradycja i reforma w katolicyzmie polskim” – w formie ankiety skierowanej do znanych ludzi
ówczesnego polskiego Kościoła rzymskokatolickiego.
Nasi autorzy stawiali sobie też pytanie powszechniejsze: czego oczekuję od Soboru? Sobór stał się naszym świętym hasłem.
Innym – a w istocie tym samym – było wyrażenie „postawa
otwarta”. Pojęcie bardzo ogólne z natury rzeczy: postawa duchowa to nie zespół poglądów, tym bardziej nie doktryna, ale myślowa i duchowa skłonność. Otóż byliśmy skłonni do czegoś, co
też stało się naszym hasłem: do dialogu. Do rozmowy, która jest
rzeczywiście wymianą myśli, poglądów – w której przyjmujemy,
nie tylko dajemy. Ekumenizm... Wymienię tylko jedną publikację, artykuł Andrzeja Grzegorczyka „Nasi bracia mariawici”,
absolutnie pionierski, wręcz przełomowy w sprawie jedynego
wyznania chrześcijańskiego „czysto” polskiego, czyli zrodzonego nad Wisłą.
Rozumieliśmy jednak, że w Polsce powojennej innych chrześcijan malutko, za to dużo ludzi w ogóle pozakościelnych, może
nie tyle ateistów, ile agnostyków. Najpierw – gdy wraz z wieloma
ludźmi dobrej woli jeszcze wierzyliśmy, że może być coś takiego,
jak „socjalizm (właściwie komunizm) z ludzką twarzą” – dialogowaliśmy z niektórymi marksistami, potem wraz z nimi traciliśmy tamtą wiarę naiwną.
Może za mało dialogowaliśmy, otwieraliśmy się w drugą
stronę, na katolików myślących bardziej tradycyjnie. Mówię tu
raczej za siebie, wspominając mój dogmatyzm młodości. Nie żałuję własnych tekstów, nawet tych najostrzejszych (choć pewnie
zasłużyłem u kogoś życzliwego w Laskach na określenie „kogucik”), ale za mało jako redaktor dopuszczałem do głosu ludzi
mniej niż ja awangardowych. Ogólnie jednak „Więź” strzegła
się skrajności. Eska napisał artykuł pt. „Między integryzmem
a progresizmem”, a Mazowiecki bardzo troszczył się o to, co było
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w tym dialogu „na prawo” najważniejsze: o łączność z hierarchią,
przede wszystkim z Prymasem Wyszyńskim. W tym dialogu,
w utrzymywaniu tej łączności ogromną rolę odegrały Laski,
przede wszystkim mediator nieoceniony, Antoni Marylski.
A po fascynacji Soborem przyszedł nasz następny entuzjazm:
Papież Polak. Polak całą duszą, ale jakże daleką od nadwiślańskiego zaścianka...
Pisząc to wspomnienie zaglądałem do dawnych roczników i mogę chyba bez megalomanii wyznać, że ogarniała mnie
melancholia. Taka, która towarzyszy zawsze wspomnieniom,
ale i inna. Tyle ważnych tekstów, których nie pamiętają może
nawet sami autorzy. Wzdycham sobie: napisze ktoś kiedyś monografię tamtych naszych fascynacji...
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JUBILEUSZ DOMU ŚW. MAKSYMILIANA
Marcin Góralski

Opis uroczystości

Ś

więto Patronalne obchodził 22-go października Dom św.
Maksymiliana. Warto wspomnieć, że pierwsi mieszkańcy wprowadzili się tutaj 19 listopada 1968 roku. Przez okrągłe
czterdzieści lat zachodziło wiele zmian, zwłaszcza w kadrze, ale
nie tylko, które miały mniej lub bardziej
znaczacy wpływ na
funkcjonowanie
Domu.Ponad pięciuset absolwentów
z całą pewnością
miło wspomina pobyt w Domu Świętego Maksymiliana.
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W przygotowania
do Święta zaangażowało się wielu pracowników oraz wychowanków. Specjalnie na ten
dzień została przygotowana wystawa złożona m.in. ze zdjęć byłych wychowanków z
nutą humorystyczną.
Zaproszenia zostały
rozesłane odpowiednio wcześniej, aby
ludzie związani z Domem (nawet z najodleglejszych zakątków
Polski) mogli wziąć
udział w tej podniosłej uroczystości. I tak
też się stało. Nie sposób oczywiście wymienić tutaj wszystkich
przybyłych gości. Byli między innymi: prezes Władysław Gołąb,
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dyrektorowie szkół a także
warsztatów, kadra kierownicza, nauczyciele oraz
wychowawcy (zarówno ci
obecni, jak również dawniej związani z Domem).
Nie mogło oczywiście
zabraknąć byłych wychowanków, z których kilkoro
przybyło wraz z rodzicami. Były też dzieci reprezentujące Dom w Rabce.
Uroczystość
zaszczycili
swoją obecnością: s. Michalina, s. Modesta, s. Patrycja oraz przedstawiciele
różnych działów, dzięki
którym Dom może sprawnie funkcjonować.
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Przybyli również goście z Niemiec, którzy utrzymują serdeczne kontakty z s. Karolą. Nie mogło zabraknąć delegacji
z Niepołomic, z księdzem Jackiem Ponikowskim na czele.
Uroczyste obchody 40-lecia Domu św. Maksymiliana zapoczątkowała Msza św. odprawiona w Kaplicy pod wezwaniem
Matki Boskiej Anielskiej. Następnie, już w sali Domu, obecny kierownik internatu – Pani Dorota Szczepkowska powitała
wszystkich i po krótkim przemówieniu zaprosiła do wysłuchania programu artystycznego pt. ,,Filiżanki’’ w wykonaniu wychowanków Domu, a przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem p. Edyty Budzyły. Oczywiście był też okolicznościowy
urodzinowy tort.
I tak w miłej atmosferze dobiegły końca uroczystości 40-lecia Domu św. Maksymiliana. Pozostaje tylko życzyć, aby za rok
nikogo z obecnych na tegorocznym Święcie nie zabrakło. Niechaj święty Maksymilian nadal czuwa nad swoim Domem.
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Krystian Wypich

Wspomnienie

C

zterdzieści lat minęło jak jeden dzień. Dzisiaj słowa tej
piosenki tak właśnie odczuwam, ale przecież ten „jeden
dzień” to bardzo bogata historia, radosnej, twórczej i owocnej
pracy wielu nauczycieli, wychowawców, sióstr, lekarzy, rehabilitantów, pracowników administracji i oczywiście samych
wychowanków.
Zaliczam się, obok panów Józefa Markiewicza i Jana Krakowiaka, do grona najstarszych pracowników internatu Domu
św. Maksymiliana, a więc moje raczej wybiórcze wspomnienia,
będą się koncentrowały głównie na internacie chłopców, chociaż stała, harmonijna współpraca ze Szkołą Specjalną i grupami
specjalnymi w internacie Domu Dziewcząt były zawsze oczywistą symbiozą, która trwa do dnia dzisiejszego.
Jesienią 1967 r. rozpocząłem pracę jako wychowawca w internacie Domu św. Teresy. Pewnego dnia, późną jesienią poproszono mnie o wieczorny dyżur zastępczy w internacie Szkoły
Specjalnej, który znajdował się w baraku w miejscu dzisiejszego
Domu św. Rafała. Było to moje pierwsze spotkanie z chłopcami tej placówki. Mimo debiutanckiej tremy, szybko nawiązałem
z nimi kontakt, zwłaszcza że zabrałem ze sobą skrzypce, a moja
gra bardzo im się podobała. Warunki socjalne tego internatowego baraku były bardzo prymitywne. Jeszcze dziś widzę stare
skrzypiące podłogi pokryte ciemnozielonym, wypastowanym
gumoleum, długie stoły z drewnianymi ławami, które stanowiły wyposażenie świetlicy i zarazem jadalni, koszarowe sypialnie
z żelaznymi łóżkami, przykrytymi szwajcarskimi kocami, pamiętającymi czasy I wojny światowej, a to wszystko przesycone
charakterystycznym barakowym zapachem.
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Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem drobną, ale wielką duchem s. Sewerynę, która po siostrzanych modlitwach, wróciła
aby mnie zwolnić z dyżuru. Od razu z wielką energią i humorem, zabrała się do wykonywania z chłopcami, wieczornych
czynności.
Przy okazji wspomnę, że w tym czasie kierownikiem internatu był ks. Jerzy Aksamitowski, a wychowawcami Antoni Bełch
i Roman Horoszewski. Dyrektorem szkoły była Irena Grodzicka.
Ówczesne kierownictwo Zakładu, zdawało sobie sprawę
z bardzo trudnych warunków tej placówki i już w 1967 roku
w północnej części naszego terytorium w stanie surowym stały dwa skrzydła obecnego budynku. Nie było jeszcze łącznika
w postaci dzisiejszej jadalni, sali gimnastycznej i kuchni. Jak na
tamte trudne czasy, budowa postępowała bardzo szybko.
Bezpośredni nadzór merytoryczny sprawowała śp. s. Janina Borkowska, której m.in. zawdzięczamy piękne parkiety oraz
oświetlenie jarzeniowe. Dziś wydaje się to śmieszne, ale wtedy
zdobycie takich luksusów graniczyło z cudem. Zauważyłem też,
że codziennie wokół budynku krążył charakterystyczny „tercet”:
śp. pan Antoni Marylski, pani Zofia Morawska i nieodłączny
piesek Laik.
Na wiosnę 1968 roku poproszono młodych wychowawców
z Domu Chłopców o pomoc w gruntowaniu farbą ram okiennych, które nie miały jeszcze szyb. To był mój pierwszy, na razie tylko fizyczny, kontakt z nowym budynkiem – „Pawilonem”
– bo taka nazwa zaczęła krążyć w Zakładzie.
„Pańskie oko konia tuczy”. Codzienne doglądanie budowy
przez wspomniany „tercet” sprawił, że już jesienią tego roku na
piętrach obu skrzydeł budynku zaczął funkcjonować nowy internat dla chłopców, oraz Szkoła Podstawowa Specjalna na parterze. Dziewczynki pozostały w swoim internacie w Domu św.
Stanisława.
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Kiedy we wrześniu 1968 roku, grałem w piłkę z chłopcami
z Domu św. Teresy, w alei lipowej pojawiła się dziwna „karawana”. Załadowaną sprzętem furmanką, powoził słynny wówczas
strażak, pan Henio, a za nim ciągnął się długi sznur chłopców
na czele z panem Jankiem Krakowiakiem. Każdy coś niósł do
swojego nowego domu. Był to piękny, niecodzienny i budujący
widok, którego sprawcą był nowy kierownik, wspomniany już
pan Jan Krakowiak, jeden z bardzo zasłużonych prekursorów
dzisiejszego Domu św. Maksymiliana.
Dziwnym zrządzeniem Opatrzności Bożej, we wrześniu 1971
roku, razem z innym wychowawcą z Domu Chłopców, Andrzejem Hickiewiczem, trafiłem do tego internatu i podjąłem pracę
w starszych grupach.
Dom nie miał jeszcze swojego patrona. Potocznie nazywano
go ciągle„Pawilonem”.
Wreszcie trafiła się okazja; Papież Paweł VI w 1971 roku beatyfikował polskiego franciszkanina i męczennika – Ojca Maksymiliana Marię Kolbego i od tej pory św. Maksymilian stał się
naszym patronem.
W tym czasie internat liczył ok. 60-65 chłopców w czterech grupach. W skrzydle zachodnim były dwie grupy chłopców młodszych, z którymi pracowali m.in.: s. Seweryna,
Krystyna Faron, Hanna Suchcicka, Maria Wróbel, Krystyna
Polak, s. Bernardyna, a w latach późniejszych także inne osoby, których tu nie sposób wymienić. Natomiast w skrzydle
wschodnim mieszkały dwie grupy chłopców starszych, z którymi pracowali, m.in.: Wilhelm Czondala, Józef Markiewicz,
Andrzej Hickiewicz i ja, a trochę później Władysław Brzozowski.
Administratorem domu była s. Alojza, człowiek wielkiego
serca i ogromnej wrażliwości. Ktokolwiek zjawiał się w progach
naszego domu, natychmiast był serdecznie proszony do stołu
i częstowany po staropolsku „czym chata bogata”.
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W szwalni, cały dzień jak „mróweczka” krzątała się. s. Hanna, zawsze gotowa służyć chłopcom, nawet o północy.
Mimo zagospodarowania nowego budynku, warunki były
raczej spartańskie, ale atmosfera i stosunki międzyludzkie naprawdę cudowne. Grupy liczyły od 15 do 18 chłopców, z którymi pracowało zasadniczo po dwóch wychowawców. W grupach
młodszych były dodatkowo dwie siostry. W dużych sypialniach
stało po osiem żelaznych, twardych łóżek, ale panował w nich
idealny porządek, ponieważ podstawową umiejętnością każdego chłopca było ścielenie łóżek i składanie ubrań pod troskliwym okiem wychowawców.
Szkolne klasy, zamieniały się po południu w mało przytulne
świetlice – mimo to tętniły różnorodnymi wspólnymi zajęciami.
Były to: gry towarzyskie i stolikowe, konkursy, lektoraty, śpiewy, świetlice tematyczne, uroczystości okolicznościowe, scenki
teatralne itp. Nie było wtedy systemu różnorodnych zajęć indywidualnych, więc każdy wychowawca od obiadu do późnych
godzin wieczornych, musiał zajmować się całą grupą, a często
w swoim wolnym czasie, jeździł z chłopcem do lekarza specjalisty w Warszawie i to autobusem.
Zanim wprowadzono Kartę Nauczyciela, pracowaliśmy średnio od 40 do 50 godzin tygodniowo. Nie było także tylu wolnych
dni w ciągu roku szkolnego jak obecnie.
Dzieci wyjeżdżały tylko na ferie Bożego Narodzenia i na
Wielkanoc, a w każde letnie wakacje były organizowane 3-tygodniowe kolonie w Sobieszewie lub Rabce, oczywiście bez dodatkowego wynagrodzenia. Każdy taki wakacyjny wyjazd pociągiem, to była prawdziwa wyprawa „traperska” nadająca się
do oddzielnego opisu. Wspominam o tym jedynie „ku pamięci”,
bez cienia skargi, bo były to dla nas lata radosnej i twórczej pracy w cudownej rodzinnej atmosferze wszystkich bez wyjątku:
pracowników i wychowanków. Myślę, że ten klimat zachowaliśmy do dzisiaj.
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W ogóle nie było czasu na nudę, gdyż działo się bardzo
dużo różnych rzeczy. Bardzo odpowiedzialnie działał samorząd internatowy, który poprzez wyznaczanie i pilnowanie dyżurów przy sprzątaniu jadalni, sypialń i łazienek, przy wożeniu
pieczywa, prowiantu i prania, uczył chłopców pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych. Istniała drużyna harcerska, która latem mieszkała w namiotach w Sobieszewie lub Rabce, było
koło turystyczne, sam prowadziłem dwa chóry i dwa zespoły
muzyczne. Każda niedziela musiała być bardzo dobrze przygotowana, przeważnie poza murami Zakładu, w postaci pieszych
wycieczek po puszczy lub do Warszawy. Częste były wyjazdy do
teatrów, kin, do filharmonii itp. Przy okazji chłopcy zdobywali
punkty do różnych odznak turystycznych. Nawiązaliśmy kontakt z klubem PTTK „Varsovia” i z jego członkami odbywaliśmy
bardzo ciekawe spacery po Warszawie, które prowadził pan
Andrzej Korgol. Do dziś zachowało się „Mikołajkowe” spotkanie turystyczne w naszym internacie. Pan Krakowiak nawiązał
także kontakt z organizacją „Synów Pułku” z nieodżałowanym
Ryszardem Czugajewskim na czele, która do dnia dzisiejszego, również ze środowiskiem z Milanówka pod wodzą Lucjana Świątkowskiego organizuje dla naszych dzieci „Gwiazdkę”
i „Dzień Dziecka”.
Słynne były cotygodniowe, „rodzinne” spotkania całego internatu, prowadzone przez pana Janka, połączone z przygotowaniem do niedzielnej Mszy św. Tu było miejsce na poruszanie
wszystkich aktualnych spraw, nie tylko internatowych. Tę tradycję także podtrzymujemy do dnia dzisiejszego.
W 1987 roku, sytuacja życiowa, zmusiła pana Janka Krakowiaka do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i wtedy spotkał
mnie zaszczyt, zastąpienia go w roli kierownika internatu. Trwało to do września 2006 roku i było nieprzerwanym pasmem
ogromnej radości, służenia moim chłopcom, ale także uczenia
się od nich wielu rzeczy.
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Na początku moimi współpracownikami byli: s. Seweryna, Maria Wróbel, Hanna Suchcicka, s. Bernardyna, Krystyna
Faron, Zofia Jackowska, Władysław Brzozowski, Józef Markiewicz, Piotr Gronowski, Jolanta Krakowiak. W następnych latach, z różnych powodów następowała rotacja kadry, zwłaszcza
w roku 1995, kiedy do Rabki przeniosła się Szkoła Podstawowa
Specjalna. Wymienię tu tylko przyjmowanych przeze mnie pracowników, którzy dotrwali do dzisiaj: Mariola Michalska, Edyta Budzyła, Jan Turczyński, Dorota Szczepkowska, Jan Gładysz
i Agnieszka Węgrzycka, a także nauczyciele orientacji przestrzennej: Agnieszka Przygodzka i Elżbieta Pawluk.
Moją „prawą ręką” do spraw administracyjnych była s. Michalina Halesiak – wspaniały gospodarz, zwłaszcza terenów
zielonych wokół budynku. W szwalni dzielnie „królowała”
s. Modesta. Wspomnę tu jeszcze nasze wspaniałe, przemiłe pielęgniarki: s. Koletę – autorytet medyczny w udzielaniu pierwszej
pomocy we wszelkich dolegliwościach nie tylko u chłopców, panią Elżbietę Tutajewicz oraz obecną panią Małgosię Krech.
Wspólnie z gronem wszystkich pracowników, także administracyjnych, staraliśmy się kontynuować linię dydaktyczno-wychowawczą ustaloną i prowadzoną 19 lat przez pana Janka Krakowiaka, wprowadzając jednak pewne innowacje. Naszą dewizą
było: tworzyć takie warunki rozwoju, aby każdy wychowanek
najpierw w pełni czuł się bezpieczny i dopiero na tej bazie mógł
rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, mógł kształtować
swoją osobowość, a w konsekwencji w miarę swoich możliwości usamodzielniał się. Nasi chłopcy zaczęli uczestniczyć w zajęciach orientacji przestrzennej, hipoterapii, logopedii, gimnastyce korekcyjnej, kółku turystycznym, sportowym, teatralnym
i ministrantów.
Zanim powstała u nas Szkoła Muzyczna, chłopcy jeździli do
Ogniska Muzycznego w Warszawie. W soboty przed południem
mieli zajęcia warsztatowe na metalu, a po południu na basenie
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i na kółku majsterkowania. Wprowadzono także dla tzw. „resztkowców” trening widzenia. Duży nacisk położyliśmy na cotygodniowe zajęcia usprawniające z życia codziennego. W dalszym
ciągu organizowaliśmy letnie wyjazdy do Sobieszewa i Rabki,
ale również do innych miejscowości, takich jak: Tylicz, Istebna,
Pokrzywna, Międzybrodzie Bialskie, Wesołowo, Jastrzębia Góra
oraz zimowiska w Tyliczu i Wesołkowie.
Nową formą aktywnego wypoczynku stały się rajdy rowerowe na tandemach po Mazowszu oraz letnie wędrowne obozy
rowerowe, m.in. do Węgorzewa, Bartoszyc, „Szlakiem św. Wojciecha”, a w 1999 r miesięczny rajd przez Niemcy do Spijkenisse
k/Rotterdamu, który doszedł do skutku dzięki pomocy wielkiego przyjaciela Lasek, pana Everta van Beilena.
Tradycyjnie co roku w maju organizowaliśmy kilkudniowe
wycieczki autokarowe do różnych regionów Polski, ale także
dwukrotnie na Litwę do Wilna, Trok, Kowna i Kłajpedy.
W 2004 roku, wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej
i Towarzystwem Miłośników Kolei w Skierniewicach, wzięliśmy
udział w szwajcarskim programie „Karawana”, czego ukoronowaniem był wspólny wyjazd do Wildhaus w Szwajcarii.
Długo mógłbym tu przytaczać wiele ciekawych zdarzeń i tematów, ale byłby to zbyt obszerny materiał na potrzeby tego rodzaju artykułu. Myślę, że przydałaby się solidna monografia tej
zasłużonej placówki, co gorąco polecam młodym kandydatom
na magistrów. Czytelników tego artykułu, proszę o wyrozumiałość w kwestii mojej pamięci, która w konfrontacji z Waszymi
wspomnieniami, może się okazać zawodna. A może kochani
absolwenci lub dawni pracownicy dorzucą jakieś ciekawe zdarzenia, anegdoty itp.
Na koniec, z kronikarskiego obowiązku pragnę jeszcze przytoczyć kilka znaczących faktów i dat:
• wakacje 1995 r. – Szkoła Podstawowa Specjalna przenosi
się do Rabki, a kierownictwo tej placówki obejmuje znowu
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pan Jan Krakowiak. W naszym domu rozpoczyna się remont
generalny CO. Z odzyskanych rur, całkowicie samodzielnie
z chłopcami, przy pomocy panów Szczepana Porockiego
i Janka Zadory wykonujemy ogrodzenie budynku.
• 1996 r. – staraniem s. Felixy następuje gazyfikacja całego
Zakładu, łącznie z naszym domem, co znakomicie poprawia
komfort ogrzewania i ciepłej wody.
• 1997 r. – własnymi siłami pogłębiamy bezużyteczną do tej
pory piwnicę, tworząc w niej dla chłopców warsztat do majsterkowania.
• 2001 r. – dzięki staraniom pani Teresy Olędzkiej i pana Bolesława Jońcy z uzyskanych funduszy PFRON-u i Fundacji
Polsko-Niemieckiej oraz środków TOnO – następuje rozbudowa i remont generalny budynku.
• czerwiec 2006 r. – przekazuję kierownictwo internatu, długoletniej doświadczonej wychowawczyni, pani Dorocie
Szczepkowskiej.
• czerwiec 2008 r. – staraniem specjalnego komitetu, pod
przewodnictwem Działu Absolwentów, zostaje zorganizowany trzydniowy Zjazd Absolwentów całego Domu św.
Maksymiliana z okazji 40-lecia jego istnienia.
Kończąc, dziękuję Opatrzności Bożej za to, że znalazłem
się w tej mojej ukochanej placówce, wśród tylu zacnych ludzi,
a zwłaszcza wśród tak niesamowitych wychowanków.
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POŚWIĘCENIE BUDYNKU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Agata Kunicka-Goldfinger

Nowe Jabłonki

W

Dniu Edukacji Narodowej, 14 października br., w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Laskach miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego budynku szkół ponadgimnazjalnych.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych – starosta powiatu warszawskiego zachodniego
Pan Jan Żychliński, wójt gminy Izabelin Pan Witold Malarowski i jego zastępca Pan Jan Sawa, przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego, członkowie społecznego Komitetu Budowy Technikum, wśród nich Krzysztof Zanussi, sponsorzy
budowy, Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, dyrektorzy i kierownicy placówek Ośrodka, a także księża, siostry, nauczyciele, wychowawcy i młodzież laskowskich szkół.
W czasie uroczystości Pan Władysław Gołąb, Prezes Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, wręczył medale Towarzystwa Pax et Gaudium
in Cruce osobom,
które w największym
stopniu przyczyniły
się do powstania nowego budynku. Wśród
nich na pierwszym
miejscu należy wyBudynek w trakcie budowy
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Nowe Jabłonki

mienić Panią Małgorzatę Żak, Prezes Fundacji Polsat. To właśnie
Fundacja Polsat w 90% sfinansowała budowę nowego budynku.
Kolejną udekorowaną osobą był Pan Maciej Skalski, ojciec naszej uczennicy, który chcąc nadać inicjatywie środowiska ramy
instytucjonalnej pomocy szkole, był inicjatorem powołania społecznego Komitetu Budowy Technikum. Budynek mógł powstać
dzięki projektowi opracowanemu bezpłatnie przez architekta
Pana Michała Nocunia. Doceniając jego wkład, Prezes Towarzystwa odznaczył go również medalem.
Aktu poświęcenia szkoły dokonał przybyły na tę uroczystość
delegat ks. arcybiskupa Kazimierza Nycza, dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Meropolitalnej Warszawskiej, ksiądz dr Marek Przybylski. Poświęcił on także krzyże, które zostały następnie zawieszone w klasach.
Zaproszeni goście po uroczystości mogli zwiedzić specjalistyczne pracownie przedmiotowe i zawodowe dostosowane do
potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku, w tym pracownie masażu
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i anatomii, a także dwie pracownie komputerowe. Zostały one
wyposażone ze środków zebranych przez Społeczny Komitet
Budowy Technikum, a także z dotacji PFRON-u, banku HSBC
i od indywidualnych sponsorów.
„Nowe Jabłonki”, czyli szkoły ponadgimnazjalne w Ośrodku
w Laskach, gdzie dziś uczy się ponad 60. uczniów, to Technikum
Masażu, Technikum dla Niewidomych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, oraz powołane trzy lata temu Liceum Ogólnokształcące. Poprzedni budynek szkół ponadgimnazjalnych został rozebrany w 2006 r.
Ten, rozpadający się już od pewnego czasu, biurowy składak
był trzydzieści lat temu spełnieniem starań dyrekcji Ośrodka
i uczących w nim nauczycieli o uzyskanie budynku dla nowo
otwartej szkoły ponadpodstwowej . W nim jesienią 1977 roku
miała miejsce pierwsza inauguracja roku szkolnego. Budynek
miał być pomieszczeniem umożliwiającym funkcjonowanie
szkół na kilka lat, już wówczas bowiem zdawano sobie sprawę
z jego wad, a służył niemal lat trzydzieści. Z czasem jego niedoskonałości w coraz większym stopniu dawały o sobie znać,
a wprowadzane nowe standardy w budownictwie, określające szkodliwość materiałów budowlanych, wymagały podjęcia
decyzji o jak najszybszej rozbiórce
budynku.
Przede wszystkim użycie azbestowych płyt eternitowych jako zewnętrznej elewacji
było szkodliwe dla
otoczenia, płyty
te łatwo ulegały
Uroczystość poświęcenia szkoły
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zniszczeniu, kruszyły się i odpadały, co groziło uwalnianiem
się włókien azbestowych z ich powierzchni. Niestety, także
w jego wnętrzu, przy konserwacji drewnianej konstrukcji zastosowane zostały środku konserwujące. Ich obecność w powietrzu wyczuwalna była w budynku i tym przede wszystkim
należy tłumaczyć charakterystyczny utrzymujący się w nim
przez cały czas zapach.Zapach ten był bardzo uciążliwy chociaż przeprowadzone kontrole przez Sanepid wykazywały, że
obecność toksycznych związków w powietrzu nie przekraczała
dopuszczonych przez normy stężeń. Trzeba jednak pamiętać,
że już od dawna w krajach UE stosowanie użytych przy budowie „Jabłonek” materiałów było zakazane w budownictwie
publicznym.
W końcu, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu ludzi dobrej
woli, dyrekcji Ośrodka i kierownictwa szkoły zdecydowano postawić w tym samym miejscu całkowicie nowy budynek.

Wręczenie medalu TOnO p. Małgorzacie Żak
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Dotychczasową nazwę szkół średnich i budynku – „Jabłonki” – wybrali sami uczniowie, odwołując się do rosnących wokół
budynku jabłoni. I dzisiaj w tym miejscu rosną nowe drzewa,
a pośród nich stoi już nowy budynek szkół.
„Nowe Jabłonki” przypominają swoim kształtem poprzednią szkołę, jednakże są zbudowane z całkowicie bezpiecznych
materiałów, są estetyczne, funkcjonalne i dostosowane do
potrzeb osób słabowidzących i niewidomych. Dzięki obiecanej przez władze
powiatu dotacji, zostaną w najbliższym
czasie jeszcze lepiej
wyposażone. Mają
szansę służyć zarówno obecnym jak i kolejnym rocznikom,
a może nawet następnym pokoleniom la- Organizator Komitetu Budowy
skowskich uczniów.
p. Maciej Skalski
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Z NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
Marta Zielińska

Odzyskać wzrok*

P

rzeczytałam niezwykle ciekawą książkę i pragnę zachęcić
do zapoznania się z jej treścią szersze grono moich koleżanek i kolegów. O autorze niewiele można się dowiedzieć
z doskonale zaprojektowanej okładki; ukończył uniwersytet
w Wisconsin i Harvard Law School, napisał bestseller „W pogoni za cieniem”, ale nikt z moich znajomych nie zna ani książki
ani autora.
Tytuł książki wraz z opisowym podtytułem syntetycznie
przedstawia jej treść, a na samym początku pierwszego rozdziału spotykamy jej bohatera – Mike’a May.
„Gdy 11 lutego 1999 roku Mike May wchodził na podium
w reprezentacyjnej sali hotelu St. Francis w San Francisco, wydawał się człowiekiem spełnionym. Ten czterdziestosześcioletni
biznesmen został zaproszony do przedstawienia laureata prestiżowej nagrody Kay Gallagher, przyznawanej za pomoc niewidomym; nagrody, którą sam zdobył w poprzednim roku. Licznie zgromadzona publiczność wiedziała, że May stracił wzrok
w wieku trzech lat wskutek wypadku; że jest trzykrotnym zdobywcą złotego medalu na igrzyskach paraolimpijskich i aktualnym mistrzem świata w narciarstwie zjazdowym; przedsiębiorcą, który lada moment wprowadzi na rynek odbiorniki GPS

* Robert Kurson – Odzyskać wzrok. Prawdziwa historia człowieka, który
zaryzykował i odważył się widzieć. Świat Książki 2007
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dla niewidomych… mieszkańcem glinianej chaty w Ghanie …
mężem pięknej blondynki …kochającym ojcem i byłym pracownikiem CIA. Zgromadzeni obserwowali jak porusza się May.
Szedł spokojnie, …bez wysiłku pokonując przeszkody, uśmiechając się do mijanych gości, ściskając dłonie i rozdając ukłony.
W jego ruchach wyczuwało się coś więcej niż tylko spokojną pewność siebie – ten człowiek, zdawał się niczego więcej od życia nie
pragnąć. Większość zebranych w tej sali na co dzień pracowała
z niewidomymi, wiedziała więc, jak wygląda życie kogoś, kto
bardzo chciałby widzieć. Wydawało się, że May jest dokładnie
tym, kim chciał być.”
Za kilka godzin od tego wydarzenia rozpocznie się dla
Mike’a – w gabinecie okulisty – wielka przygoda i dramatyczny
trud odzyskiwania wzroku. A jak biegło jego życie od fatalnego poranka, gdy wraz ze starszą siostrą znaleźli w garażu słoik
z proszkiem, który po nalaniu doń wody, wybuchł?
Najpierw było kilka prób ratowania resztek widzenia w jednym oku, potem walka jego matki o włączenie go do normalnego życia wśród rówieśników. Pozwalała mu ona na uczestniczenie we wszystkim, co robią dorastający chłopcy, nie bacząc na
zranienia, kontuzje i zagrożenie życia. Po matce, córce hodowcy
bydła w Chile, odziedziczył ogromną ciekawość świata, odwagę i wytrwałość. Dzięki niej i wychowawcy w publicznej szkole podstawowej (gdzie na 600 uczniów było 15 niewidomych)
uważał, że żył pełnią życia dostępną widzącym. Przejechał sam
kilkaset metrów w okolicy domu podkradzionym siostrze samochodem, jeździł na rowerze, w zjazdach narciarskich z widzącym partnerem osiągnął szybkość 105 km/godz. i chodził
samotnie na przełaj po górach. „Było to możliwe dzięki jego
nadzwyczajnej zdolności poruszania się po świecie. Często ludzie, którzy go obserwowali, utrzymywali, że musi widzieć. Wynikało to z jego nadzwyczajnej umiejętności rozpoznawania odgłosów. Przez lata nauczył się wychwytywać najmniejsze różnice
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w brzmieniu głosów, kroków czy stukocie lasek. Wielu niewidomych nie korzysta z podobnych umiejętności – niektórzy mają
gorszy słuch, inni nie ufają dźwiękom. On posługiwał się nimi
instynktownie. Wielkie znaczenie miała orientacja w przestrzeni
i pamięć. Gdy May znalazł się w jadalni przyjaciół czy na nowojorskiej Penn Station, jego mózg wchłaniał informacje o przeszkodach, otworach i przejściach, a potem tworzył z nich mapę
pamięciową …On sam przypisywał swą orientację wieloletniemu uprawianiu sportów. Aby pójść tam gdzie chciał dojść – to
znaczy wszędzie – należało liczyć się z ryzykiem zabłądzenia.
Jego to właśnie pociągało, prowadziła go ciekawość, nie laska”.
Opowiadając o swoim życiu widzącym rówieśnikom, radził im
kierować się swymi czterema zasadami:
– Nie bój się przygód,
– Daj się ponieść ciekawości,
– Nie obawiaj się upaść ani zgubić,
– Zawsze jest jakieś wyjście.
Złożona Mayowi przez doktora Goodmana propozycja operacji dającej szansę na odzyskanie wzroku, to jest transplantacja
komórek macierzystych, która stwarza warunki do przeszczepu rogówki, możliwa przy utracie wzroku z powodu wybuchu
substancji chemicznych, nie spotkała się z jego natychmiastową, entuzjastyczną reakcją. „Próbował wyobrazić sobie korzyści
płynące z odzyskania wzroku, mógł pójść wszędzie gdzie chciał,
umiał zrobić wszystko, co zechce, czasem lepiej niż osoba widząca. I wierzył, że zna Jennifer i chłopców, że udało mu się
poznać to, co najważniejsze, ich dusze. Odzyskanie wzroku nie
wydawało się Mayowi pociągające.”
Dlatego długo rozważał swoją decyzję. Operacja niosła wiele
zagrożeń i ryzyko niepowodzenia. Od zarania dziejów do 1999
roku odnotowano niewiele przypadków odzyskania wzroku po
długim okresie niewidzenia. Ludziom, którzy zaczęli widzieć,
wszystko wydawało się obce i nieznane i wszyscy doświadczyli
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głębokiego kryzysu emocjonalnego z powodu zderzenia z otoczeniem, które dotąd tworzyli tylko w swojej wyobraźni poprzez
dotyk. Opisany przypadek pięćdziesięciodwuletniego angielskiego stolarza, który stracił wzrok w wieku dziewięciu miesięcy,
zakończył się jego śmiercią po niespełna dwóch latach od operacji, mimo doskonałej kondycji fizycznej. Po prostu nie chciał
dłużej żyć.
Jednakże odrzucenie propozycji było wbrew zasadom, którymi kierował się dotąd przez całe życie. Mówiąc „nie”, nie dałby
się ponieść ciekawości, odrzuciłby szansę poznania, co to znaczy
widzieć, nie byłby sobą, gdyby zrezygnował. Jego odwaga znowu
została nagrodzona sukcesem udanej operacji. Szybciej niż się
spodziewał, następnego dnia po drugiej operacji i zdjęciu bandaży, na pytanie lekarza „Czy coś widzisz? Na twarzy Maya wykwitł uśmiech, jakaś istota wewnątrz sprawiła, że zaczął się śmiać,
a potem mówić i zawołał: Cholera! Pewnie, że widzę! …Po krótkiej chwili jasność zaczęła nabierać konsystencji – czy można jej
dotknąć? – a po kolejnej sekundzie przestała płynąć zewsząd.
A potem pojawiło się coś więcej niż tylko światło - kolor! – jego
stary przyjaciel kolor, nie musiał sobie tego przypominać, mógł
go nazwać, gdyby chciał. Po lewej stronie miał czarną plamę, a po
prawej poruszało się coś białego, to musiał być kitel Goodmana,
lekarze noszą białe kitle. Czarna plama po lewej robiła się wyraźniejsza, nabierała kształtów, teraz już wiedział, że to metalowe ramię przyrządu, którego Goodman używał, aby zajrzeć mu do oka
w czasie badania. Teraz widział to ramię. Widział.”
Mike May odzyskał wzrok. Przed nim długa droga uczenia
się rozpoznawania otaczającego świata uratowanym okiem, albowiem neurony odpowiedzialne za wzrok – u Mika Maya za
postrzeganie twarzy, głębi i przedmiotów – bezpowrotnie utraciły swe pierwotne funkcje.
Ta świetnie napisana książka opowiada o fascynującej wytrwałości i sile ducha niezwykłego człowieka.
135

KORESPONDENCJA
Zuzia Osuchowska*

Z Kongresu Pontevedra w Hiszpanii

Z

kongresu w Pontevedra w Hiszpanii (w dniach 16-20
czerwca) przywiozłam wiele miłych wspomnień. Mogłam
się tam cieszyć prawie całkowitą samodzielnością. Bardzo podobało mi się też, iż cały czas spędzałam z rówieśnikami.
W ciągu tych trzech dni przed godziną trzynastą chodziliśmy na zebrania w większych lub mniejszych grupach – było nas
razem dwadzieścia dwoje. Niektórzy uczestnicy mówili po hiszpańsku, słuchaliśmy wybranego języka w specjalnej słuchawce.
Trudno mi było czasami wszystko zrozumieć, słysząc dwa języki jednocześnie. Na spotkaniach rozmawialiśmy na przykład
o tym, że niewidomi powinni mieć równe prawa ze wszystkimi
lub o rówieśnikach, rodzinie czy szkole.
Po południu mieliśmy różne zajęcia: muzyczne, sportowe albo kulinarne. Na warsztatach muzycznych uczyliśmy się
krótkich, prostych piosenek po hiszpańsku, ponieważ nasz nauczyciel nie mówił po angielsku W porozumiewaniu się z nim
pomagała nam jedna z wolontariuszek. Później ci, którzy umieli
grali na pianinie, akompaniowałam sobie do piosenki „Ikar”.
Pierwszego dnia nauczyciel postanowił uczyć nas grać na
ksylofonie i metalofonie. Niczego nam przy tym nie pokazał,
więc trzeba było radzić sobie samemu, poza tym nie mogłam
trafić pałkami w sztabki.

* Uczennica Gimnazjum w Laskach
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We wtorek wieczorem byliśmy na wycieczce objazdowej po
Pontevedra, natomiast drugiego dnia poszliśmy do muzeum,
gdzie pokazywano nam najróżniejsze eksponaty z XIX wieku.
Podczas ceremonii pożegnalnej wiele osób czytało fragmenty specjalnej deklaracji, która była podsumowaniem wszystkich
naszych zebrań. Natomiast mój udział polegał na zaśpiewaniu
piosenki „Ikar” z własnym akompaniamentem. Po części oficjalnej i poczęstunku odbyła się dyskoteka, a następnego dnia
o godzinie czwartej rano szykowałam się już na lotnisko.
Poznałam w Pontevedra ciekawych ludzi, koleżankę z USA
i sympatycznych kolegów z Chile i z Malawii.
Organizatorzy kongresu zapewnili nam świetne warunki
mieszkalne (podobne jak w internacie dziewcząt w Laskach).
Serwowano nam też dobre posiłki, niektóre z tych potraw jadłam pierwszy raz w życiu. Jednym słowem pobyt w Hiszpanii
był rewelacyjny.
Żyrardów 1 grudnia 2008 r.
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WAŻNA WIZYTA
s. Agata Bieleś

Das Suryawanshi w Polsce

W

dniach 13.11 – 21.11 2008 Laski gościły pełnomocnika
do spraw osób niepełnosprawnych przy rządzie Karnataka (Indie) – Dasa Suryawanshi.
Celem wizyty
było szkolenie oraz
zapoznanie się z
sytuacją niepełnosprawnych w Polsce, a także sposobami rozwiązywania ich problemów
przez
instytucje
państwowe i spoSpotkanie z przedstawicielami PFRON
łeczne. Pan Das Suryawanshi odwiedzał dom w Bangalore kilkakrotnie,
zna polskie siostry
i nasze dzieci z Jyothi Seva.
Cała
wizyta
była zorganizowana i sponsorowana
przez polską ambaWizyta w Warsztatach Szkolących w Laskach sadę w Delhi.
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Nasz gość zatrzymał się w Laskach w Domu Rekolekcyjnym.
Przez cały czas pobytu towarzyszyłam mu jako tłumacz i jedyna
osoba znana mu jeszcze z Indii.
Plan wizyty:
13.11 – Przyjazd w godzinach południowych.
14.11 – Zwiedzanie Lasek, wyjazd do Warszawy na Stare Miasto, zwiedzanie Centrum.
15.11 – Spotkanie z prezesem TOnO, Władysławem Gołąbem,
koncert w Filharmonii.
16.11 – Uczestnictwo we Mszy św. Jubileuszowej s. Angeliki,
a po południu uczestnictwo w nabożeństwie w Kościele
Metodystów, którego Pan Das jest członkiem.
17.11 – Spotkanie w organizacji pozarządowej TUS.
– Koncert w Teatrze Polskim; wręczenie nagród zwycięzcom paraolimpiady w Chinach. W koncercie uczestniczyły gwiazdy polskiej sceny i polskiej piosenki, a na
widowni zasiedli: pani Maria Kaczyńska, marszałek
Sejmu Bronisław Komorowski, minister Jan Duda oraz
prezesi instytucji rządowych i pozarządowych.
18.11 – Spotkanie z prezesem Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych, panem Kazimierzem Lemańczykiem i zwiedzanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pracownia ceramiki
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Z dziećmi z grupy I – Dom Dziewcząt

19.11 – Uniwersytet Warszawski; spotkanie z pracownikami
Biura d/s Niepełnosprawnych.
– Spotkanie w Sejmie z niepełnosprawnymi posłami:
Sławomirem Piechotą, Markiem Plurą i Filipem Libidzkim.
20.11 – Urząd miasta st. Warszawy. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przede wszystkim
ludźmi z niepełnosprawnością umysłową i chorobami
psychicznymi.
– Spotkanie z prezesem PFRON, panem Wojciechem
Skibą.
– Spotkanie z biskupem Zbigniewem Kamińskim
i księżmi z Kościoła Metodystów.
21.11 – Zwiedzanie placówek szkolnych Ośrodka w Laskach.
– godz. 16. wyjazd na lotnisko.
Podczas wszystkich spotkań nasz gość spotykał się z wielką
życzliwością oraz gotowością podzielenia się doświadczeniami,
a także problemami i sposobami, w jaki próbuje się je rozwiązy140

wać. Sam również chętnie mówił o wszystkim, z czym borykają się ludzie niepełnosprawni w jego kraju, gdzie sytuacja osób
z niepełnosprawnością wygląda nieporównanie trudniej. Wiara
w reinkarnację dodatkowo powoduje, że stosunek do niepełnosprawnych jest bardzo określony: „W poprzednim życiu uczyniłeś coś złego, dlatego teraz dotyka cię kara bogów. Nie jesteś
godzien pomocy”.
Przed panem Dasem Suryawanshi stoi wielkie wyzwanie:
korzystając z doświadczeń polskich, poprawiać i udoskonalać
to, co jest możliwe, przekonać rząd i ludzi w Indiach, że niepełnosprawni są tego godni.
Nasz gość czuł się bardzo ubogacony spotkaniami. Codziennie przygotowywał szczegółowy raport, sprawdzając, czy
wszystko ujął prawidłowo. Zachwycony jest Laskami, a jego
ulubione miejsce, do którego wracał kilkakrotnie, to laskowski
cmentarz i groby naszych Założycieli: Matki Elżbiety Czackiej,
Ojca Władysława Korniłowicza i księdza Antoniego Marylskiego. Nie było to ujęte w planie wizyty, wynikło raczej z autentycznej potrzeby serca.

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych ds. Niepełnosprawnych
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LAUREACI KONKURSU W ZAMOŚCIU
Anna Nowakowska

W hołdzie wysokim drzewom i zielonej trawie

J

uż po raz drugi uczniowie naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Laskach wzięli udział w konkursie literacko-plastycznym zorganizowanym przez Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Również tym
razem zajęli wysokie miejsca i zdobyli wyróżnienia.
W tym roku konkurs nosił tytuł W hołdzie wysokim drzewom i zielonej trawie i był skierowany do uczniów z całej Polski.
Nagrody i wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do lat 16 i dorośli od lat 17. Na adres organizatora
konkursu wpłynęło mnóstwo prac plastycznych i literackich.
Głównymi celami konkursu była prezentacja dorobku artystycznego uczestników z różnymi rodzajami niepełnosprawności i pochodzących z różnych środowisk społecznych, zachęcenie do kontynuowania i rozwijania swoich zdolności twórczych
oraz podniesienie poczucia własnej wartości.
W przygotowaniu prac plastycznych naszym uczniom pomagali: p.Lucyna Michalik, p. Kinga Basik i p. Andrzej Sikorski,
a prac literackich – p. Małgorzata Galster i p. Anna Nowakowska.
Wszyscy uczniowie ze szkół w Laskach znaleźli się w kategorii wiekowej do lat 16. Z pomocą nauczycieli stworzyli piękne
prace plastyczne, wykorzystując rozmaite techniki i napisali ciekawe opowiadania, poprzez które starali się pokazać swój szacunek do przyrody w otaczającym świecie. Niecierpliwie czekali
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na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, a przyznane
miejsca i nagrody przyniosły im dużą radość i satysfakcję.
Jury oceniające prace literackie i plastyczne przyznało:
I miejsce: Klaudii Wiśniewskiej, Patrycji Kłosowskiej i Paulinie
Flak z klasy VA SP, Izabeli Wydrze, Katarzynie Dojnikowskiej
z klasy VB SP, Pawłowi Jaworskiemu, Piotrowi Rakowskiemu
i Bartoszowi Radomskiemu z klasy VI SP;
II miejsce: Monice Neubert z klasy VI SP, Emilii Pasyńczuk
z klasy IA G;
III miejsce: Patrycji Wyrębiak z klasy III SP, Katarzynie Marek
z klasy IA IA G;
Wyróżnienia: Magdzie Mydłowskiej z klasy VI SP, Karolinie
Zajk z klasy IA G, Karolinie Hil z klasy IB G.

Niektórych z nich zmobilizowały do wzięcia udziału w kolejnym konkursie plastyczno-literackim pt. Tomik literacki młodych autorów o tematyce przyrodniczej, który po raz dziewiąty
dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego
organizuje Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Królickiego
w Izabelinie.

P.S. Laureatom obydwu konkursów składamy serdeczne gratulacje.
(red.)
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INNE WYDARZENIA
Errata do nr. 5 „Lasek”:
• Poświęcenie „Nowych Jabłonek” odbyło się
14.10. a nie jak napisano 15.10.
• Jubileusz Domu Świętego Maksymiliana obchodzono 22.10. a nie jak napisano 15.10.
08.11.

08.11.

W Domu Przyjaciół odbyło się spotkanie z wolontariuszami z Citi Banku, którzy wykonali pracę
na rzecz Dzieła Matki Czackiej. W ramach Światowego Dnia dla Społeczności oznakowali dla
osób słabowidzących korytarze i pomieszczenia
w Domu Rekolekcyjnym, pomagali przy remoncie
placu zabaw przed internatem chłopców oraz wykonywali prace porządkowe. Za piękną akcję wolontariuszom podziękowanie złożyli: przełożona
Domu Rekolekcyjnego s. Anita i prezes zarządu
Towarzystwa Władysław Gołąb. Prace koordynowali: ze strony banku p. Agnieszka Kołtuniak,
a ze strony Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Agnieszka Żydek.
w Lublinie zmarła w wieku 79 lat prof. Ewa Jabłońska-Deptułowa, historyk. Msza św. koncelebrowana
odprawiona została w kaplicy uniwersyteckiej KUL
w Lublinie. W pogrzebie na Laskowskim cmentarzu wzięli udział księża, członkowie Rady Wydziału
Nauk Humanistycznych, Siostry Franciszkanki, Siostry Niepokalanki. Pani Profesor była m.in. autorką
książek o Założycielce Niepokalanek błogosławionej
Marcelinie Darowskiej i wydanej w 2002r. książki
„Matka Elżbieta Czacka i Dzieło Lasek”.
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12.11.

Fundacja „Praca dla Niewidomych” zorganizowała konferencję na temat „Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej – dobry przykład spełniania się
niepełnosprawnych w pracy”. Konferencja odbyła
się w Stanisławowie (gmina Drobin, powiat płocki), na terenie Rolniczego Zakładu Aktywności
Zawodowej, prowadzonego przez Fundację. W ramach konferencji zostały wygłoszone następujące
referaty: „Polski model zatrudniania osób niepełnosprawnych”, „Zatrudnienie i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych na terenie woj. Mazowieckiego”, „Specyfika zatrudniania osób z dysfunkcją
wzroku”, „Fundacja jako organizacja pozarządowa
i Zakład Aktywności Zawodowej – dobra praktyka
ekonomii społecznej”, „Wykorzystanie kóz, owiec i
ich produktów w zooterapii oraz gospodarstwach
agroturystycznych”. Ten ostatni wykład miał zachęcić Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie
do hodowli tych zwierząt dla gospodarstw rolnych.
W konferencji między innymi wziął udział Prezes
Zarządu TOnO, który wygłosił prelekcję na temat
specyfiki zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku.
Gościem honorowym był Prezes Nowojorskiego
Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, pan Stanisław Świderski, który podczas konferencji otrzymał z rąk przedstawiciela marszałka województwa
medal Zasłużony dla województwa mazowieckiego. Jest to szczególne wyróżnienie, przyznawane
wyjątkowo zasłużonym osobom. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy konferencji zostali poczęstowani zupą – posiłkiem, który ZAZ w Stanisławowie
dostarcza do pobliskich szkół (ponad 600 obiadów
dziennie).
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13.11.

14.11.

15.11.

21.11.

uroczystą Mszą Świętą złożono Bogu dziękczynienie za 104 lata życia i 78 lat służby w Dziele Lasek
Pani Zofii Morawskiej. Dzieci i młodzież, w związku z feriami, uczciły Panią Morawską w dniu 7 listopada, podczas Mszy Świętej.
w Laskach odbyło się spotkanie p. Stanisława Świderskiego oraz zarządu fundacji „Praca dla Niewidomych” z zarządem Towarzystwa z udziałem
s. Benity i s. Idy, zajmujących się wczesną interwencją. Tematem spotkania były projektowane dla
wczesnej interwencji inwestycje w Gdańsku-Sobieszewie. Podczas spotkania fundacja poinformowała Towarzystwo, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zrzeka się dalszego administrowania Domem Małego
Dziecka w Warszawie przy ul. Obrońców. Administrację przejmuje Towarzystwo.
w Rekowie koło Bytowa zmarła śp. Stefania Delevaux, Mama s. Bogumiły, która wcześniej, na wiadomość o pogorszeniu stanu zdrowia Mamy przyjechała z placówki w Siloe w RPA.
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w katedrze
lubelskiej odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. abp. Józefa Życińskiego. Oprawę liturgiczną przygotowały niewidome panie
z Żułowa. Ksiądz arcybiskup podkreślił rolę tego
domu i całego Dzieła Matki Czackiej. Po Mszy
Świętej niewidome panie wraz z siostrami zostały zaproszone do gmachu województwa, gdzie
podczas uroczystego spotkania marszałek województwa wręczył siostrze Felixie – Bogumile
Bunikowskiej medal Zasłużony dla województwa
lubelskiego. Jest to dla naszego środowiska szczególnie ważne wyróżnienie.
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01.12.

do Lasek przybyła grupa siedemnastu przedstawicieli różnych placówek działających na rzecz niewidomych z Ukrainy i Rosji. Goście reprezentowali
Kijów, Charków, Zaporoże i Moskwę. Na spotkaniu powitalnym kierownictwo Lasek poinformowało o założeniach Dzieła Matki Czackiej. Goście
przedstawiając się, informowali o tym, czym sami
się zajmują. Wśród nich było dwóch niewidomych:
psycholog z Zaporoża i dziennikarz z Kijowa.
W ciągu tygodnia goście zapoznali się ze wszystkimi placówkami Ośrodka w Laskach. Na spotkaniu
pożegnalnym w dniu 4 grudnia, dziękowali gorąco
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02.12.

03.12.

za umożliwienie im poznania Lasek i zaproponowali dalszą wymianę. Wizytę zorganizowały Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża pracujące na
Ukrainie.
Laski odwiedziła grupa dyrektorów placówek
edukacyjnych /dziewięć osób/ ze Szwajcarii. Celem wizyty było poznanie Dzieła Matki Czackiej.
Spotkali się z kierownictwem Lasek. Duże wrażenie wywarła na nich również rozmowa z panią
Zofią Morawską.
Również tego dnia na zaproszenie Fundacji
Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych na Ogólnopolskiej Scenie Muzyka
Niepełnosprawnego w Filharmonii Narodowej
w Warszawie wystąpili nasi utalentowani absolwenci: Anna Faderewska-Kuszaj, Wiesława Stolarczyk
i Damian Pietrasik.
w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się
konferencja inaugurująca obchody roku Ludwika Braille’a, twórcy pisma dla niewidomych, pod
tytułem „Teraźniejszość i przyszłość pisma brajla”.
Organizatorem konferencji był Zarząd Główny
Polskiego Związku Niewidomych i dyrektor biblioteki centralnej PZN. W ramach konferencji
zostały wygłoszone fascynujące referaty: „Ludwik Braille i jego dzieło” – Zofia Krzemkowska,
„Historia pisma brajla” – dr Małgorzata Czerwińska, „Nauczanie i użytkowe zastosowanie pisma
brajla” – dr Małgorzata Paplińska i „Elektroniczne zastosowanie pisma brajla” – dr Stanisław Jakubowski. Dr Czerwińska, mówiąc o wkładzie
Matki Czackiej w pismo brajla, powiedziała:
„Teraz powinnam mówić na stojąco, ze względu
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na wielki szacunek, jaki mam do tego Dzieła”.
Dla Lasek drugim miłym momentem było ogłoszenie konkursu na „Człowieka Roku”. Kapituła powołana przez Zarząd Główny PZN na Człowieka
Roku wybrała mec. Władysława Gołąba – prezesa
zarządu TOnO. Prezes Gołąb, dziękując za to zaszczytne wyróżnienie, między innymi powiedział:
„z tego miejsca chciałbym gorąco podziękować
moim mistrzom, którzy uczyli mnie pracy społecznej: doktorowi Włodzimierzowi Dolańskiemu
i Józefowi Buczkowskiemu. Szczególne podziękowania składam Matce Elżbiecie Czackiej i jej
Dziełu. Laski nauczyły mnie czym jest prawdziwa
służba drugiemu człowiekowi. To przede wszystkim szukanie jego dobra…”. Wyróżnienie tytułem
Człowieka Roku łączyło się z wręczeniem statuetki im. Włodzimierza Kopydłowskiego. Warto
przypomnieć, że W. Kopydłowski (1933 – 1987),
wieloletni działacz Polskiego Związku Niewidomych, był wychowankiem Lasek, które zawsze
z życzliwością wspominał.
149

12.12.

13.12.

17.12.

w kościele parafialnym Matki
Bożej Królowej Meksyku została odprawiona Msza św., która
celebrował Ksiądz Arcybiskup
Kazimierz Nycz Metropolita
Warszawski, który udzielił także młodzieży tej parafii sakramentu bierzmowania.
We Mszy św. uczestniczyli także
księża z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, przedstawiciele konsulatu i ambasad Ameryki Południowej, przedstawiciele władz samorządowych oraz prezes Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Władysław
Gołąb z Małżonką. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w Domu Parafialnym.
w kościele św. Marcina w Warszawie miał miejsce
adwentowy dzień skupienia dla osób niewidomych,
niedowidzących i ich przyjaciół. Konferencje, na
zaproszenie ks. rektora Andrzeja Gałki, głosił ojciec Teodozjusz, bazylianin z Kijowa.
minęła dziesiąta rocznica śmierci Roberta Orłowskiego, ucznia II klasy Technikum, który zginął
tragicznie w drodze do szkoły. Od tamtej pory koleżanki i koledzy Roberta wraz z ówczesną wychowawczynią Małgorzatą Placha każdego roku spotykają się przy grobie śp. Roberta i w jego domu
rodzinnym. W tym roku, 14 grudnia, wspólnie
z mamą, babcią i dziadkiem modlili się w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego.
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Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez:
A. Pawełczak-Gedyk, J. i W. Gołąbów, s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: s. Rut Wosiek, J. Migurski, A. Kunicka, s. Agata Bieleś, s. Lidia Witkowska, D. Szczepkowska
Wykorzystano również grafikę Adama Kiliana z programu
Pastołki Leona Schillera, opracowanego przez Wydawnictwo
Teatru Polskiego w Warszawie w sezonie 2004/2005.

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 30 zł (trzydziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku przeznaczonym
dla posiadacza rachunku)
Redakcja
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Aktualna lista ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2008 rok):
Cz. i H. Adamowscy, L Amber, I. i A. Bełchowie, E. i L. Bieda, E. Bielicka, I. i Z. Błażej, ks. P. Buchta, Z. Chmielewska, H. Ciężkiewicz,
K. Czajkowska, ks. M. Czajkowski, o. S. Ćwierz, M. Dębska, ks. A. Drosdz,
ks. M. Dwornicki, ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, J. Gargula, ks. F. Głód,
M. i T. Gołaszewscy, ks. S. Gołębiewski, ks. G. Gromowski, E. Grzebyk,
M. Grzymski, Z. Gutkiewicz, I. Hachulska, ks. I. Harazin, K. Hellman,
J. Hera-Asłanowicz, M. i W. Heydel, H. Holisz, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski, M. Jaworek, W. Karpowa, J. Klekowska, W. Klonowska,
J. Kłosowska, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, H. Kowińska,
R. Kozak, Z. Krawczyk, B. Kryska, I. Kubisztal, M. Kukułka, M. Kwiatkowska, B. Litwiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, ks. W. Machura,
J. Manek, A. Mędrzak, S. Musiałowicz, T. Musiałowicz, A. Nalewajko,
W. Narkiewicz, A. Nawrat, A. Niemczykowa, ks. J. Niewęgłowski,
R. Nowicka, Z. Okrutniewicz, E. Olszewska, ks. J. Ornat, Z. Pacześna, B. Paprocka, U. Pawlicka, R. Pawłowska, L. Piszczek, U. Pokojska,
A. Polak, ks. J. Popławski, J. Putz, M. Rawicz, M. Rembowski, W. Rodowicz, D. Rokoszewska, E. Ronikier, K. Rosiak, R. Rudziński, M. Ruszkowska, ks. A. Santorski, H. Samsonowicz, A. Sękowski, A. Skowron, D. Skowron, ks. T. Skura, K. Smoleńska, J. Starck, J. Starostecki,
ks. bp S. Stefanek, M. Stojowska, B. Strońska, Studio Usług Projektowych TEL-TEL, A. Styczyńska, Suore Francescane Ancelle della
Croce, E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, P. Ściga, E. Ślipska, ks. T. Śliwowski, J. Śmiałowska, Z. Tajer, H. Tekielska,
A. Tkacz, Z. Trepka, ks. A. Tronina, A. Truskolaski, E. Ulikowska-Janecka, E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wężyk, E. Więckowska, J. Więckowski, B. Winsch-Stawska, ks. J. Wojciech, B. i J. Wojnowscy, K. Wrońska, S. Zaniewska, ks. J. Żołądek, ks. Abp J. Życiński,
Cz. Żyhoniuk

Serdeczne Bóg zapłać
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