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OD REDAKCJI

Józef Placha

Otworzyć drzwi serca
ielki Post i Wielkanoc to bodaj najważniejszy czas w Kościele, choć z pewnością łączy się z ciągiem innych wydarzeń zintegrowanych z rokiem liturgicznym.
Niezależnie od tego, że to doświadczenie ludzi wiary, Zmartwychwstanie Jezusa – podobnie jak Boże Narodzenie – jest wydarzeniem historycznym. Nie podważają go nawet najwięksi antagoniści, chociaż mają na ten temat swoją odrębną teorię.
Jezus ukazywał się po swoim zmartwychwstaniu nielicznym wybranym osobom, dając w ten sposób dowód, że żyje.
Taka jest natura Jezusowego działania – bez reklamy i rozgłosu – jak zauważa papież Benedykt XVI, pisząc: „W wielkiej historii ludzkości, stopniowo tylko buduje swoją historię. Staje się człowiekiem, tak jednak, że przez współczesnych sobie, przez miarodajne siły historii, może pozostać niezauważony. Cierpi i umiera, jako
Zmartwychwstały chce przyjść do ludzkości tylko przez wiarę swoich, którym się ukazuje. Nie przestaje lekko pukać do drzwi naszych
serc i jeśli je otworzymy, powoli czyni nas widzącymi” (Benedykt
XVI, Jezus z Nazaretu cz. II, JEDNOŚĆ, Kielce 2011, s. 293).
Refleksję tę można odnieść do współczesnego Kościoła. Także do
lokalnego Kościoła, jakim jest środowisko Lasek.
I my musimy przebijać się przez mrok różnych wątpliwości, aby
w końcu zobaczyć to, co niewidzialne. A często znaczone tylko delikatnym pukaniem Jezusa do naszych serc.

W

6

OD REDAKCJI

W Laskach nie szuka On reklamy ani niepotrzebnego rozgłosu. Z pewnością pragnie, aby Dzieło Matki Czackiej, zakorzenione w Jego Krzyżu i Zmartwychwstaniu, takim na zawsze i do końca pozostało. By zwłaszcza w swoich codziennych trudnościach nie
szukało rozwiązań innych niż natura Jego obecności.
Ufając zatem, że Jezus żyje i nadal działa, uwierzmy też w to,
że nie pozostawi nas samych z tym, co czasem boli. Że wypełni nas
swoim duchem, pozwalając z większym optymizmem spojrzeć w naszą przyszłość.
Życzmy sobie wzajemnie potrzebnego nam wszystkim, upragnionego pokoju, płynącego z pustego grobu Jezusa i radości Wielkiej Nocy.

LIST
Władysław Gołąb

Co to jest Dzieło Lasek?
lata temu powstało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a 96 lat minie w grudniu od daty powstania
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Obydwie
te instytucje powołała Matka Elżbieta Róża Czacka. Stworzone
przez nią instytucje składają się na to, co nazywamy Dziełem Niewidomych, Dziełem Lasek lub coraz częściej – Dziełem Matki Elżbiety Czackiej. Na początku było to niewątpliwie Dzieło Niewidomych. Róża Czacka po utracie wzroku, zamiast jeździć po kolejnych sławach okulistycznych, za namową dr. Bolesława
Ryszarda Gepnera zajęła się niewidomymi. Bardzo często mówiła, że właściwym twórcą Dzieła Niewidomych jest dr Gepner. Jednak do dziś nie wiemy, który to był doktor: czy ojciec Bolesław
Gepner (1835–1913), czy jego syn Bolesław Ryszard (1864–1923).
Obaj byli sławnymi okulistami. Na pewno pierwszym lekarzem
Róży Czackiej był ojciec, ale członkiem Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi i jej pierwszym prezesem, był syn.
Towarzystwo miało swoją siedzibę w Warszawie i do Lasek
przeniosło się dopiero w latach dwudziestych. Zarówno Towarzystwo, jak i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, jako swe podstawowe zadanie przyjęło wszechstronną opiekę nad niewidomymi na terenie Polski.
Dziś częściej używa się określenia Dzieło Lasek. Jest to szerszy
termin niż Dzieło Niewidomych, gdyż poza wszechstronną opieką nad niewidomymi obejmuje sferę duchową, czyli niesienie światła także niewidomym na duszy. A zatem celem Dzieła jest niesienie światła niewidomym na ciele i na duszy. Myślę, że niesienie
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światła niewidomym na duszy najskuteczniej jest realizowane przez
niewidomych na ciele, bo dobrze zrehabilitowany niewidomy, akceptujący swoje kalectwo, traktując je jako dar i zadanie ofiarowane mu przez Boga, jest najskuteczniejszym ewangelizatorem.
Iluż to ludzi po poznaniu Lasek mówi o tym szczególnym klimacie duchowym. Dla wielu Laski stanowią duchową ojczyznę
i miejsce odniesienia w pokonywaniu trudności życiowych.
Na tym tle niezwykle ważnym pytaniem jest właściwe zdefiniowanie Dzieła. Dla wielu są to siostry franciszkanki, dla innych
– świecki zakład. Brałem kiedyś udział z jedną z naszych sióstr
w dniach kultury chrześcijańskiej. W kościele ksiądz powitał mnie
jako prezesa Polskiego Związku Niewidomych z Lasek. Na szczęście miałem bezpośrednio po jego powitaniu prelekcję i wyjaśniłem, że jestem prezesem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, a Towarzystwo jest tak samo ważnym i samorządnym
stowarzyszeniem, jak Polski Związek Niewidomych.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Róży Czackiej prowadzi
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w ścisłej współpracy ze
Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Niestety w wielu materiałach kościelnych, a nawet i w niektórych słownikach encyklopedycznych podaje się, że Zakład dla Niewidomych
w Laskach jest prowadzony przez siostry franciszkanki. Jest to kolejne nieporozumienie.
Dzieło Lasek to „Triuno”, czyli trzy elementy, z czego Siostry
franciszkanki i świeccy członkowie Towarzystwa działają na równych prawach i łączy ich trzeci element: niewidomi stanowiący
spoiwo Dzieła.
Zatem Laski to przede wszystkim niewidomi oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi.
W ramach Dzieła tytuł prawny organu prowadzącego dla
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Domu Pomocy Społecznej
dla Niewidomych Kobiet w Żułowie, Ośrodka Wypoczynkowo-
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-Rehabilitacyjnego w Gdańsku-Sobieszewie, filii Ośrodka w Rabce i Domu dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach posiada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, natomiast dla Domu
Rekolekcyjnego i Duszpasterstwa Niewidomych – Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
W niczym to jednak nie pomniejsza roli Zgromadzenia. Zgodnie ze statutem Towarzystwa, każdorazowa przełożona generalna Zgromadzenia wybrana przez Kapitułę, z urzędu wchodzi
w skład Zarządu Towarzystwa z funkcją wiceprezesa Zarządu.
Wszystkie siostry Zgromadzenia po ślubach wieczystych są
członkami Towarzystwa z czynnym i biernym prawem wyborczym.
Zgromadzenie ponadto prowadzi działalność misyjną na
Ukrainie, w Indiach i w Afryce. W tej działalności Towarzystwo
wspiera Zgromadzenie, gdyż w ramach placówek misyjnych Zgromadzenie bezpośrednio prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą miejscowych niewidomych.
Podsumowując omawianą problematykę, chciałbym zdecydowanie podkreślić, że nie może istnieć Dzieło Lasek z pominięciem
któregokolwiek z elementów składowych „Triuno”.
* * *
Kiedy ten list dotrze do Państwa, będzie już Wielki Post, czas
refleksji i zadumy nad sensem życia. Kościół przypomina nam,
że mamy „nawrócić się i wierzyć Ewangelii”. Myślę, że największym wrogiem nawrócenia jest przekonanie, że nie mam się z czego nawracać.
Miłosierdzie i łaska nawrócenia zarezerwowane są dla
grzeszników. Bez grzechu był tylko Jezus Chrystus. Jeżeli nie potrafimy bić się w piersi, mówiąc: „moja wina”, to przynajmniej prośmy Boga o poznanie własnej grzeszności.
Wielki Post kończy święto Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę naszym Czytelnikom, aby Pan Zmartwychwstał i zagościł na
stałe w naszych sercach – alleluja!
Laski, dnia 3 marca 2014 r.

TEOLOGIA WIELKIEGO POSTU I WIELKANOCY
ks. Alfons Józef Skowronek

Dlaczego ludzie poszczą
zczupła sylwetka jest w modzie. Jedni chcą, drudzy „powinni” pościć. Oprócz tego jest jeszcze kategoria ludzi, którzy
utrzymują, że w tym punkcie asceza jest dobra duchowo i praktycznie. Poszczenie darzy człowieka nową skalą bycia i uwalnia
istotne segmenty prawdziwego życia.
Praktyka postu oznacza jednak zawsze, i to w pierwszym rzędzie, wyrzeczenie się. Któż chętnie z czegoś rezygnuje? Jeżeli dzisiaj ktoś pości, czyni to rzadko z pobudek religijnych. Najsilniejszą jest tutaj jedna podnieta: nadwaga, wykorzystanie okresu postu do pozbycia się kilku kilogramów.
Post kryje w sobie wiele wymiarów. Jednym z nich jest właśnie owa kategoria cielesna – wielu ludzi sądzi, że ograniczenie
w jedzeniu i piciu ma w sobie tę dobrą stronę, wymienioną szansę na schudnięcie. Decyduje tu jednak jedno: w reżimie poszczenia rozstrzyga się kwestia, czy poszerzyły się li tylko spodnie albo też i chrześcijańska świadomość. Jeżeli pan lub pani pragnie
utracić na wadze długofalowo, przedsięwzięcie to zacząć należy
od postu, trzeba jednak przy tym zmienić swój styl myślenia. Jeżeli post połączymy z wyciszeniem się i spokojem ducha, wtedy
człek dociera do samych korzeni praktyki postu. Ludzie zawsze
pościli dla okresowego wycofania się ze świata, oddawali się refleksjom, aby przedostać się do wnętrza. Niekiedy w poszukiwaniu Boga. Ten zwrot dokonuje się naturalnie jedynie wtedy, kiedy stworzone zostaną korzystne po temu warunki. Poszczenie
w hektycznym zabieganiu dnia jest trudne.

S
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Co właściwie oznacza biblijne pojęcie „pościć”? Słowo to przywodzi nam na pamięć rezygnację w przyjmowaniu pokarmów,
krótko i węzłowato „głodówkę”. Lecz post nie jest li tylko ograniczeniem. Jest czymś więcej niż samo obywanie się w spożywaniu łakoci, jak się to dzisiaj często praktykuje. Poszczenie nie jest
też jednak pobożnym uczynkiem, który przynosi nam plusowe
punkty u Boga. Chodzi natomiast o szczególną formę modlitwy,
mianowicie o rozmowę z Bogiem, której towarzyszy postna powściągliwość.
Można by powiedzieć, że post może być także modlitwą bez
słów, fizycznym wyrazem głodu i pragnienia łączności z Bogiem.
Dlaczego jednak człowiek powinien pościć? Czy przez to będzie mógł wywierać na Bogu określone wrażenie? Nie, tutaj chodzi w pierwszej linii o człowieka, który pragnie bardziej wzmocnić się w Bogu. Ta więź umacnia relację z Bogiem i bliźnimi. Jeżeli akt postu nie obejmuje także sióstr i braci, wówczas nasza
aktywność pozostaje ułomna.
Biblia nawet nie formułuje bezpośrednich wskazań dla praktyki postu. Nie jest to coś, czego Bóg od chrześcijan żąda lub oczekuje. Biblia jednocześnie ocenia poszczenie jako działanie dobre
i korzystne.
Wypowiedzi Jezusa na ten temat brzmią prosto i bezpośrednio. Dla postu stawia tylko jeden warunek – szczerość. On wiedział, że Jego uczniowie będą pościli, lecz nie określał kiedy, jak
długo lub jak często. Pobożni hipokryci byli dlań zgrozą: ludzie
ci byli bowiem indywiduami, którzy swą pobożność wystawiali
na pokaz, aby przez to osiągnąć publiczny aplauz. Taką strategię
stosowali także poszcząc sami, aby całemu światu pokazać, w jakim to kręgu wyrzeczeń żyją – w tym celu maskowali nawet wizerunki swych twarzy.
W Biblii Jezus zaleca zachowanie przeciwne: Kiedy człowiek
pości, wtedy nikt nie musi tego widzieć poza Bogiem, „Ojcem
w ukryciu”. I dlatego radzi, aby w czasie postu gruntownie się myć
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i zadbać o swój zewnętrzny wygląd, aby występować nienagannie świeżo: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.
Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.
Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę” (Mt 6,16).
Warto w tym miejscu wskazać garść nieodzownych danych historycznych. Post odgrywał wielką rolę od samego zarania chrześcijaństwa. Już od II stulecia jawi się dwudniowy post zasmucenia w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a w III wieku był obchodzony na wielu terenach i trwał cały Wielki Tydzień. Od początków
V wieku znany jest już wszędzie przedwielkanocny 40-dniowy
post. Okres ten obchodzono jako czas pokuty dla notorycznych
grzeszników, a zarazem jako przygotowanie katechumenów do
przyjęcia chrztu, którego udzielano w noc wielkanocną.
Biblijne zaplecze dla ustalenia okresu Wielkiego Postu na okres
40 dni i nocy wiązano z 40-dniowym postem Jezusa na pustyni
(Mt 4,). Liczba 40 przypomina również o 40 dniach potopu (Rdz
7,4-6), lata wędrówki Izraelitów przez pustynię (Wj 16,35), 40 dni
przeżywane przez Mojżesza na Górze Synaj (Wj 24,18) i o 40
dniach, o których Prorok Jonasz głosił swe kazania w Niniwie, aby
ocalić to miasto przed zagładą (Wj Jon 3,4).
Pora na garść migawek historycznych. Z zanikiem pokuty publicznej w Kościele pod koniec pierwszego stulecia przetrwał ryt
posypania popiołem jako widomy znak pokuty kreślony na czołach wiernych. Znalazł nawet swe poczesne miejsce w liturgii. Na
Synodzie w Benewencie (1091) Papież Urban II zalecił jego sprawowanie w Środę Popielcową. Średniowieczne przepisy postu zezwalały na jeden posiłek dnia, z reguły wieczorem. Spożywanie
mięsa, produktów mleka, alkoholu i jaj było wzbronione. Ostatni wtorek karnawału zwie się w tradycji francuskiej odpowiednio
Mardi Gras (tłustym wtorkiem), w języku angielskim Pancake
Tuesday (pączkowy wtorek). Dopiero w roku 1486 Papież Innocenty VIII zezwolił na spożywanie w Wielkim Poście produktów
mlecznych.
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W Kościele rzymskokatolickim 40-dniowy okres pokuty zwie
się wielkanocnym okresem pokuty. Ten odcinek czasu trwa od Środy Popielcowej do początku Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Wielkanocny Post kończy się w Wielki Piątek.
Żądania Kościoła katolickiego w odniesieniu do praktyki postnej reguluje Apostolska Konstytucja Pawła VI „Paenitemini”
(1966). Obok respektowania szczególnych przykazań zaleca się
tam także inne formy ascezy i pokuty. Wierni są wezwani do intensywniejszego uczestnictwa w nabożeństwach (np. Drogi
Krzyżowej), jak i do uczynków miłości bliźniego i wspierania ubogich. W wielu parafiach znana jest praktyka postnych posiłków.
Pod tym pojęciem rozumie się solidarnościowe posiłki na rzecz
projektów w krajach Trzeciego Świata, dla której to akcji rodziny rezygnują z niedzielnej pieczeni mięsnej. W jej miejsce konsumują jednodaniowy obiad o typowej jakości lub sprzedają dania za dobrowolne ofiary.
Od piątej niedzieli Wielkiego Postu (Niedziela Pasyjna) fioletowymi chustami zasłaniane są krzyże i obrazy. Ołtarzowe retabule i tryptyki w okresie Wielkiego Postu są zamykane i pokazują odwrotną stronę skrzydeł; wielkopostne chusty przesłaniają nieraz całe ołtarzowe prezbiterium.
Kościoły prawosławne podkreślają odmienne akcenty swej
wielkopostnej liturgii. W zależności od tradycji znane są różne
okresy i stopnie postu. Dla przykładu: Apostolski czas postu – jest
to jego lekka forma, trwa od pierwszej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego do święta Piotra i Pawła 29 czerwca. Istnieje ostry
już post wokół święta Zaśnięcia Maryi, który trwa od 1 do 14 sierpnia. I wreszcie okres postu św. Filipa, który odpowiada zachodniemu adwentowi i trwa od 15 listopada do 24 grudnia.
Każdy wierny powinien swe własne reguły poszczenia ustalić ze swoim duszpasterzem lub spowiednikiem. Poszczenie na
własną rękę nie jest zalecane. Odnośnie nakazanych postów Kościoły prawosławne znają trzy jego stopnie:
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1. post surowy, w którym zakazane jest – poza miodem – spożywanie wszelkich produktów zwierzęcych, a ponadto oleju i alkoholu;
2. post lekki, w którym sięgać wolno po wino, olej i małe zwierzęta;
3. oprócz wymienionych zakazów konsumować wolno jeszcze ryby.
W klasztorach praktykowana jest dodatkowa forma postu, tzw.
Xerophagia, która zobowiązuje do absolutnego zakazu spożywania pokarmów do godziny dziewiątej (godz. 15), po czym wolno
spożywać już tylko chleb, owoce i pić wodę. Tę formę przewiduje Wielki Czas Postu przed Wielkanocą i zobowiązuje do jej zachowania w „Czysty Poniedziałek” (pierwszy dzień postu)
i w Wielki Piątek.
Do prawosławnych mnichów odnoszą się ponadto dalsze reguły. Dodatkowo pościć powinni także w każdy poniedziałek. Poszczególne klasztory kierują się jednak własnymi przepisami.
W konwentach najbardziej surowych spożyć wolno gotowane jajko jeden raz w roku, w Wielkanoc.
Zgoła inaczej prezentuje się czas postu w Kościołach ewangelickich. Reformatorzy zmierzyli się z późnośredniowieczną tradycją pobożności: ważne nie stały się dla nich zewnętrzne akty liturgii, lecz usposobienie i nastawienie wiernych. W tym sensie wypowiedział się Marcin Luter swym ostrym językiem w Kazaniu
o dobrych uczynkach: „Chcę teraz milczeć o tym, że niektórzy tak
poszczą, że jednak upijają się do upadłego; że niektórzy poszczą
tak obficie z rybami i innymi pokarmami, że z mięsem, jajami
i masłem zbliżyliby się o wiele bardziej do postu (…). Z drugiej
strony, jeżeli człowiek doszedłby do wniosku, że od poszczenia
mąci mu się w głowie i zaczyna tracić rezon lub zrujnował sobie
żołądek (…), mąż taki powinien rzucić poszczenie i jeść, spać i sobie pofolgować na tyle, na ile tego wymaga zdrowie”.

ks. Alfons Józef Skowronek –Dlaczego ludzie poszczą
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Cytat ten mówi wyraźnie, że Luter uważał post za swego rodzaju indywidualny program treningowy. I stąd nie można tego
samego zachowania na równi zalecać drugim lub wręcz zaordynować. Zadanie postu sprowadza się według reformatora „do obłaskawienia starego Adama”. Poszczenie zalecane jest szczególnie
jako przygotowanie do przyjęcia Eucharystii. Post jest swego rodzaju subtelną zewnętrzną dyscypliną przed przystąpieniem do
Komunii św.
W tradycyjnym luteranizmie obowiązuje ścisły post w Wielki Piątek, aż do godziny śmierci Jezusa, do 15. Na drugim końcu ewangelickiego spektrum, np. u zielonoświątkowców lub protestantów ewangelikalnych, ale i chrześcijan reformowanych, gdzie
historyczne tradycje są traktowane ze sceptycyzmem, który wręcz
ostentacyjnie łamie zwyczaje Wielkiego Postu, zezwalając na spożywanie potraw mięsnych.
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Benedykt XVI

Perspektywy Zmartwychwstania*
szystkie cztery Ewangelie, a ponadto relacja Pawła o Zmartwychwstaniu w Pierwszym Liście do Koryntian 15, zakładają, że okres ukazywania się Zmartwychwstałego jest ograniczony w czasie. Paweł ma świadomość, że jemu jako ostatniemu została jeszcze dana łaska spotkania ze zmartwychwstałym
Chrystusem. W całej tradycji jasny jest także sens chrystofanii: ich
głównym celem jest zebranie kręgu uczniów, którzy mogą świadczyć, że Jezus nie pozostał w grobie, lecz żyje. Ich świadectwo jest
ze swej istoty posłaniem: muszą oni głosić światu, że Jezus jest Żyjącym – jest samym Życiem.
Otrzymali polecenie przede wszystkim podjęcia jeszcze jednej próby zgromadzenia Izraela wokół Jezusa. Również kerygmat
Pawła zaczyna się zawsze od dania świadectwa w obecności Żydów, którym jako pierwszym przyobiecane jest zbawienie. Jednak
przeznaczenie posłańców jest w gruncie rzeczy powszechne: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach” (Mt 28,18n). „Będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż
po krańce ziemi” (Dz 1,8). Wreszcie: „Idź – powiedział do mnie
– bo Ja cię poślę daleko, do pogan” – mówi Pawłowi Zmartwychwstały (Dz 22,21).
Część orędzia świadków stanowi także zapowiedź, że Jezus
przyjdzie ponownie, żeby osądzić żywych i umarłych oraz definitywnie ustanowić królestwo Boże w świecie. Szeroki nurt teologii nowożytnej zapowiedź tę uznał za najważniejszą treść orędzia, a niekiedy nawet za jedyny jej istotny rdzeń. Twierdzi się
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* Za: Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, „Jedność”, Kielce 2011, s. 295–310
(przedruk).
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więc, że już sam Jezus myślał wyłącznie w kategoriach eschatologicznych. „Oczekiwanie rychłego przyjścia” królestwa byłoby
specyficznym elementem Jego orędzia i najbardziej pierwotny kerygmat apostolski nie zawierałby niczego innego.
Gdyby rzeczywiście tak było, wtedy pojawia się pytanie, jak
mogłaby przetrwać wiara chrześcijańska, gdy to oczekiwanie rychłego przyjścia się nie spełniło. Teoria ta jest w istocie rzeczy
sprzeczna z tekstami, jak również z rzeczywistością rodzącego się
chrześcijaństwa, które przeżywało wiarę jako siłę działającą w teraźniejszości, a jednocześnie jako nadzieję.
Uczniowie niewątpliwie mówili o powtórnym przyjścia Jezusa, ale przede wszystkim świadczyli, że jest On Tym, który teraz
żyje, że jest samym Życiem i Tym, dzięki któremu my też stajemy się żyjącymi (zob. J 14,19). Jak się to jednak dokonuje? Gdzie
Go znajdujemy? Czy On, Zmartwychwstały, „wyniesiony na miejsce po prawicy Boga” (Dz 2,33), nie jest tym samym całkowicie
nieobecny? Czy też jest dla nas może w jakiś sposób dostępny? Czy
możemy dotrzeć aż do „miejsca po prawicy Boga”? Czy w tej nieobecności jest jednak równocześnie jakaś rzeczywista obecność?
Czy nie przyjdzie do nas dopiero w nieznanym nam dniu ostatecznym? Czy może przyjść także dzisiaj?
Pytania te stanowią znamienny rys Ewangelii Jana, odpowiedź
na nie dają również listy Pawła. Istotna treść tej odpowiedzi zarysowuje się ponadto i w relacjach o „wstąpieniu do nieba”, na których kończy się Ewangelia Łukasza i od których zaczynają się
Dzieje Apostolskie.
Zacznijmy więc od zakończenia Ewangelii Łukasza. Dowiadujemy się z niego o tym, w jaki sposób Jezus ukazuje się zebranym w Jerozolimie apostołom, do których przyłączyli się jeszcze
dwaj uczniowie z Emaus. Je razem z nimi i daje im pouczenia.
Ostatnie zdania Ewangelii brzmią: „Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił,
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu
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pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, [wielbiąc i] błogosławiąc Boga” (24,50–53).
Zakończenie to zdumiewa nas. Łukasz mówi, że kiedy Pan odszedł od nich definitywnie, uczniowie byli pełni radości. Spodziewalibyśmy się raczej czegoś zupełnie innego. Spodziewalibyśmy
się, że okażą się bezradni i smutni. Świat się nie zmienił, Jezus odszedł definitywnie. Otrzymali zadanie, które wydawało się niewykonalne i ponad ich siły. Jak mogli stanąć przed ludźmi w Jerozolimie, Izraelu i na całym świecie i mówić: „Ten Jezus, który –
jak się wydaje – poniósł porażkę, jest Zbawcą nas wszystkich?”
Każde rozstanie napełnia bólem. Mimo iż Jezus odszedł jako Ktoś
żyjący, to jak Jego definitywne odejście mogło nie napełnić ich
smutkiem? A jednak czytamy, że wrócili do Jerozolimy z wielką
radością i wielbili Boga. Jak można to zrozumieć?
Możemy w każdym razie wywnioskować z tego, że uczniowie
nie czują się opuszczeni. Nie myślą, że Jezus odszedł od nich daleko i znikł w jakimś niedostępnym dla nich niebie. Są najwidoczniej pewni Jego nowej obecności. Mają pewność, że (jak według
Mateusza Zmartwychwstały sam przecież powiedział) Jezus jest
teraz właśnie wśród nich obecny na nowy, pełen mocy, sposób.
Wiedzą, że „prawica Boga”, na miejsce której „został wyniesiony”,
zawiera w sobie nowy sposób Jego obecności, że ta obecność
wśród nich jest teraz nieutracalna i że jest nam tak bliski, jak może być właśnie tylko Bóg.
Radość uczniów po „Wniebowstąpieniu” koryguje nasz obraz
tego wydarzenia. „Wniebowstąpienie” nie jest odejściem do jakiejś
odległej strefy kosmosu; jest ono trwałą bliskością, której
uczniowie mają tak głębokie doświadczenie, że rodzi się z niego
nieprzemijająca radość.
Tak więc zakończenie Ewangelii Łukasza pomaga nam lepiej
zrozumieć początek Dziejów Apostolskich, w których „Wniebowstąpienie” Jezusa zostało dokładniej przedstawione. Zniknięcie
Jezusa poprzedza tu rozmowa, w której uczniowie – będący cią-
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gle jeszcze więźniami swych starych idei – pytają, czy teraz nadszedł już czas ustanowienia królestwa Izraela.
Tej idei odnowionego królestwa Dawida Jezus przeciwstawia
obietnicę i misję. Treścią obietnicy jest napełnienie ich mocą Ducha Świętego, misja zaś polega na tym, że mają być Jego świadkami aż po krańce ziemi.
Pytanie o czasy i chwile pozostaje wyraźnie bez odpowiedzi.
Postawa uczniów nie polega na dociekaniach natury historycznej, ani na wpatrywaniu się w nieznaną przyszłość. Chrześcijaństwo jest teraźniejszością: darem i misją, obdarowaniem wewnętrzną bliskością Boga i – na tej podstawie – dawaniem czynnego świadectwa Jezusowi Chrystusowi.
W tym kontekście pojawiają się słowa o obłoku, który Go osłonił i zabrał sprzed ich oczu. Obłok ten przypomina nam moment
Przemienienia, kiedy świetlisty obłok okrywa Jezusa i uczniów
(zob. Mt 17,5; Mk 9,7; Łk 9,34n). Przypomina nam godzinę spotkania Maryi z posłańcem Boga Gabrielem, który zwiastuje jej, że
moc Najwyższego „okryje Ją cieniem” (zob. Łk 1,35). Przypomina nam święty namiot Boga w Starym Przymierzu, w którym obłok stanowi znak obecności Pana (zob. Wj 40,34n), idącego przed
Izraelem w postaci obłoku także podczas jego wędrówki przez pustynię (zob. 13,21n). Wzmianka o obłoku ma jednoznaczny wymiar teologiczny. Zniknięcie Jezusa ukazuje nie jako wyruszenie
w drogę do gwiazd, lecz jako wejście w tajemnicę Boga. Mamy
więc tutaj aluzję do zupełnie innego porządku wielkości, do innego wymiaru bytu.
Nowy Testament – od Dziejów Apostolskich po List do Hebrajczyków – przez odniesienie do Psalmu 110, l opisuje „miejsce”, do którego Jezus odszedł w obłoku, jako zasiadanie (stanie)
po prawicy Boga. Co to znaczy? Słowa te nie wskazują na jakąś
odległą przestrzeń kosmiczną, gdzie Bóg ustawił niejako swój tron,
na którym wskazał miejsce także Jezusowi. Bóg nie zajmuje jednej przestrzeni obok wielu innych. Bóg jest Bogiem: stanowi uwa-
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runkowanie i podstawę wszelkiej istniejącej przestrzenności, nie
jest jednak częścią żadnej z nich. Bóg jest Panem i Stwórcą wszystkich przestrzeni. Jego obecność nie jest przestrzenna, lecz Boska
właśnie. „Zasiadanie po prawicy Boga” oznacza udział w tym Jego panowaniu nad przestrzenią.
W jednej z dysput z faryzeuszami sam Jezus daje nową interpretację Psalmu 110, która wyznaczyła kierunek myślenia chrześcijan. Idei Mesjasza jako nowego Dawida z nowym królestwem
Dawidowym – idei, którą przed chwilą napotkaliśmy u uczniów
– przeciwstawia wznioślejszą wizję Tego, który ma przyjść: prawdziwy Mesjasz nie jest synem Dawida, lecz jego Panem; nie zasiada na tronie Dawida, lecz na tronie Boga (zob. Mt 22,41–45).
Odchodzący Jezus nie udaje się na jakąś odległą gwiazdę; On
wchodzi we wspólnotę życia z Bogiem żywym, w sytuację Boskiej
wyższości nad wszelką przestrzennością. Dlatego nie „odszedł
gdzieś”, lecz mocą samego Boga pozostaje teraz zawsze obecny z nami i dla nas. To właśnie mówi Jezus swym uczniom w mowach pożegnalnych w Ewangelii Jana: „Odchodzę i znów przyjdę do was”
(14,28). Jest tu cudowna synteza osobliwego „odejścia” Jezusa, będącego jednocześnie Jego „przyjściem”. Tym samym zostaje też wyjaśniona tajemnica Krzyża, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia. W ten właśnie sposób Jego odejście jest przyjściem, nowym
sposobem bliskości, trwałej obecności, z którą także Jan łączy „radość”, o której dowiedzieliśmy się z Ewangelii Łukasza.
Skoro Jezus jest u Ojca, to nie jest gdzieś daleko; jest blisko nas.
Teraz nie znajduje się już w jednym tylko miejscu na świecie, jak
był przed „Wniebowstąpieniem”; teraz – mocą górującą nad wszelką przestrzennością – jest obecny przy wszystkich i wszyscy mogą Go wzywać – w całej historii i we wszystkich miejscach.
W Ewangelii znajduje się piękna krótka historia (zob. Mk
6,45–52 i par.), w której Jezus podczas swego ziemskiego życia antycypuje ten sposób bliskości, ułatwiając nam tym samym Jego
zrozumienie.
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Po rozmnożeniu chleba Pan poleca uczniom wsiąść do łodzi
i uprzedzić Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim On sam odprawi tłum. Potem odchodzi „na górę”, żeby się modlić. Uczniowie są
więc sami w łodzi. Wiatr jest przeciwny, jezioro wzburzone. Zagrażają im wysokie fale i wicher. Wydaje się, że Pan jest gdzieś daleko, zatopiony w modlitwie na swej górze. Ponieważ jest jednak u Ojca, widzi ich. A ponieważ ich widzi, przychodzi do nich po jeziorze, siada razem z nimi w łodzi i umożliwia im dotarcie do celu.
Jest to obraz czasu Kościoła – odnoszący się także do nas. Pan
jest „na górze” Ojca. Dlatego widzi nas. Dlatego może w każdej
chwili wejść do łodzi naszego życia. Dlatego możemy zawsze Go
wzywać i zawsze mieć pewność, że nas widzi i słyszy. Również dzisiaj łódź Kościoła płynie po wzburzonym oceanie czasu, przy przeciwnym wietrze historii. Często wydaje się, że musi zatonąć.
jednak Pan jest obecny i przychodzi w odpowiednim czasie. „Odchodzę i znów przyjdę do was” – to jest ufność chrześcijan, uzasadnienie naszej radości.
Z zupełnie innej strony coś podobnego widoczne jest w historii pierwszego ukazania się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie, z teologicznego i antropologicznego punktu widzenia historii bardzo bogatej w treść. Chciałbym tu wskazać tylko jeden jej
szczegół.
Po słowach dwóch aniołów w bieli Maria odwróciła się i zobaczyła Jezusa, jednak Go nie poznała. Gdy zaraz potem zawołał na nią po imieniu: „Mario!” – musi się ponownie odwrócić i teraz rozradowana poznaje Zmartwychwstałego; zwraca się do Niego: Rabbuni –jak do swego Mistrza. Chce Go dotknąć, zatrzymać,
ale Pan mówi jej: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca” (J 20,17). Dziwi to nas. Powiedzielibyśmy raczej:
właśnie w tym momencie, kiedy stoi przed nią, może Go dotknąć,
zatrzymać. Kiedy wstąpi do Ojca, nie będzie to już możliwe. Pan
mówi jednak coś innego. Teraz nie może Go dotykać i zatrzymywać. Poprzednie relacje z Jezusem nie są odtąd możliwe.
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Mamy tu do czynienia z tym samym doświadczeniem, do którego Paweł czyni aluzję w 2 Kor 5, 16n: „jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś [pozostaje] w Chrystusie, jest nowym stworzeniem”. Dawny sposób spotykania się ludzi i bycia ze sobą
przeminął. Teraz Jezusa można jeszcze dotykać tylko „u Ojca”.
Można Go dotykać, tylko wznosząc się. W Ojcu, we wspólnocie
z Ojcem, jest dla nas dostępny i bliski na nowy sposób.
Ta nowa dostępność zakłada pewną nowość również z naszej
strony. Przez chrzest nasze życie jest już odtąd ukryte z Chrystusem w Bogu; w naszej rzeczywistej egzystencji jesteśmy już „w górze”, u Niego, po prawicy Ojca (zob. Kol 3,lnn). Jeśli wzrastamy
w istotnej treści naszej chrześcijańskiej egzystencji, wtedy dotykamy Zmartwychwstałego; tam jesteśmy w pełni sobą. Dotykanie Chrystusa i wznoszenie się są wewnętrznie ze sobą powiązane. I nie zapominajmy, że według Jana miejscem „podwyższenia”
Chrystusa jest Jego Krzyż, oraz że nasze ciągle konieczne „wstępowanie do nieba”, nasze wznoszenie się w pragnieniu dotknięcia Go, musi być drogą odbywaną razem z Ukrzyżowanym.
Chrystus przebywający u Ojca nie jest daleko od nas; to raczej my jesteśmy daleko od Niego; jednak droga łącząca nas z Nim
jest zawsze otwarta. Nie jest to droga prowadząca w przestrzeni
kosmiczno-geograficznej, lecz droga „prowadząca w przestrzeni”
serca, droga przechodzenia od wymiaru zamykania się w sobie samym do nowego wymiaru Boskiej miłości, ogarniającej cały świat.
Wróćmy raz jeszcze do pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Powiedzieliśmy, że istoty egzystencji chrześcijańskiej nie stanowi badanie przyszłości, ale z jednej strony dar Ducha Świętego, z drugiej zaś świadectwo dawane przez uczniów na całym świecie Jezusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu (zob. Dz
1,6–8). A zniknięcie Jezusa otoczonego obłokiem nie oznacza
przemieszczenia się w inne miejsce kosmiczne, lecz przyjęcie Go
do bytu samego Boga i tym samym uczestniczenie w Jego zdolności bycia w świecie.
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Z kolejnych wersetów tekstu dowiadujemy się, że podobnie jak
wcześniej przy grobie (zob. Łk 24,4), tak i teraz ukazują się dwaj
mężowie w białych szatach i przekazują następujące przesłanie:
„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście
Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). W ten sposób zostaje umocniona wiara w powtórne przyjście Jezusa, jednocześnie jednak kolejny raz podkreślone zostało, że zadaniem uczniów nie jest wpatrywanie się w niebo, ani poznawanie czasów i chwil ukrytych
w tajemnicy Boga. Ich posłannictwo polega na dawaniu świadectwa Chrystusowi aż po krańce ziemi.
Wiara w powtórne przyjście Chrystusa stanowi drugi filar
chrześcijańskiego Credo. Ten, który stał się ciałem, a teraz na
zawsze pozostaje Człowiekiem, który na zawsze otworzył w Bogu obszar człowieczeństwa, wzywa cały świat do rzucenia się
w otwarte ramiona Boga, ażeby na koniec Bóg stał się wszystkim
we wszystkich, a Syn mógł przekazać Ojcu cały zgromadzony
w Nim świat (zob. 1 Kor 15,20–28). Zawarta jest w tym pewność
nadziei, że Bóg otrze wszelką łzę, że nie ostanie się żaden bezsens,
usunięta zostanie wszelka nieprawość i przywrócone będzie prawo. Ostatnim słowem historii świata będzie zwycięstwo miłości.
Zasadniczą postawą wymaganą od chrześcijan w okresie „czasu pośredniego” jest czuwanie. Oznacza ono po pierwsze, że człowiek nie zamyka się w chwili teraźniejszej i nie poddaje się rzeczom dotykalnym, lecz patrzy ponad rzeczy przemijające oraz ich
natarczywość. Istotne znaczenie ma kierowanie ku Bogu niczym
nieskrępowanego spojrzenia, pozwalające otrzymywać od Niego
kryterium właściwego postępowania i zdolność do niego.
Czuwanie oznacza przede wszystkim otwarcie na dobro, prawdę i Boga wśród niezrozumiałego często świata i w centrum władzy zła. Oznacza, że człowiek całą siłą i z wielką trzeźwością usiłuje czynić to, co słuszne, kierując się w życiu nie własnymi pragnieniami, lecz drogowskazem wiary. Wszystko to ukazane jest

24

TEOLOGIA WIELKIEGO POSTU I WIELKANOCY

w eschatologicznych przypowieściach Jezusa, a zwłaszcza w przypowieści o czuwającym słudze (zob. Łk 12,42–48), oraz – na inny sposób – w przypowieści o pannach nieroztropnych i rozsądnych (zob. Mt 25,1–13).
Co jednak z tego oczekiwania powtórnego przyjścia Pana wynika dla egzystencji chrześcijańskiej? Oczekujemy Go, czy raczej
nie? Już Cyprian z Kartaginy († 258) musiał upominać swych czytelników, żeby modlitwy o powrót Chrystusa nie zaniedbywali ze
strachu przed wielkimi katastrofami lub ze strachu przed śmiercią. Czy może chylący się ku upadkowi świat powinien nam być
droższy niż Pan, którego przecież oczekujemy?
Księga Apokalipsy kończy się obietnicą powrotu Pana i prośbą o jej spełnienie: „Mówi Ten, który o tym zaświadcza: «Zaiste,
przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!»” (22,20). Jest to
modlitwa kochającego, który w oblężonym mieście jest zadręczany wszelkimi niebezpieczeństwami oraz okropnością zniszczeń
i może jedynie oczekiwać przyjścia Ukochanego, który ma moc
przerwać oblężenie i przynieść ocalenie. Jest to wołanie pełne nadziei i przeczuwające bliskość Jezusa w sytuacji zagrożenia, gdzie
tylko On jeden może dopomóc.
W zakończeniu Pierwszego Listu do Koryntian Paweł
umieszcza tę samą modlitwę w wersji aramejskiej, którą można
jednak dzielić na dwa sposoby i w konsekwencji także różnie rozumieć: Marana tha („Przyjdź, Panie nasz!”), albo Maran atha
(„Pan nasz przyszedł”). W tym podwójnym sposobie czytania wyraźnie widoczny jest specyficzny charakter chrześcijańskiego oczekiwania przyjścia Jezusa. Jest ono wołaniem: „Przyjdź!” i jednocześnie pełną wdzięczności pewnością: „On przyszedł”.
Z Didache (ok. 100 r.) wiemy, że to wołanie stanowiło część
modlitw liturgicznych w celebrowaniu Eucharystii przez pierwszych chrześcijan oraz że mamy tu konkretny wyraz jedności tych
dwu sposobów czytania. Chrześcijanie wołają o definitywne przyjście Jezusa, a jednocześnie z radością i wdzięcznością przeżywa-
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ją fakt, że to swoje przyjście teraz już antycypuje i już teraz do nas
przychodzi.
W chrześcijańskiej prośbie o powtórne przyjście zawiera się
zawsze również doświadczenie obecności. Nigdy nie odnosi się
ona wyłącznie do przyszłości. Zrozumiałe jest więc to, co mówi
Zmartwychwstały: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Jest On wśród nas teraz –
w sposób najbardziej rzeczywisty w obecności eucharystycznej.
Jednocześnie jednak w chrześcijańskim doświadczeniu obecności zawiera się także napięcie powodowane odniesieniem do przyszłości, do definitywnej pełnej realizacji tej obecności: obecność
nie osiągnęła jeszcze pełni. Zawiera w sobie pragnienie czegoś więcej. Rodzi w nas dążenie do definitywnego spełnienia.
To wewnętrzne napięcie chrześcijańskiego oczekiwania powtórnego przyjścia, które musi charakteryzować życie i modlitwę
chrześcijańską, warto – jak mi się wydaje – objaśnić jeszcze za pomocą dwu odmiennych sformułowań teologicznych. W pierwszą
niedzielę Adwentu rzymska Liturgia godzin wkłada w usta modlących się katechezę Cyryla Jerozolimskiego (Kat. XV,1–3: PG
33,870–874), która zaczyna się od słów: „Głosimy przyjście Chrystusa – nie tylko pierwsze, ale i drugie (...). Albowiem to, co dotyczy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest zarazem Boskie i ludzkie. I tak, dwojakie jest Jego narodzenie: jedno z Boga, przed początkiem czasów; drugie z Dziewicy, gdy dopełniły się czasy.
Dwojakie też i przyjście: pierwsze – ukryte; drugie jawne, to, które nastąpi”. Te słowa o podwójnym przyjściu Chrystusa wycisnęły znamię na chrześcijaństwie i stanowią istotny rdzeń adwentowego kerygmatu. Jest on poprawny, ale niewystarczający.
Kilka dni później, w środę pierwszego tygodnia Adwentu, Liturgia godzin podaje interpretację zaczerpniętą z homilii adwentowych Bernarda z Clairvaux, w której zawarta jest wizja uzupełniająca. Czytamy w niej: „Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.
Trzecie jest pośrodku (adventus medius) między dwoma pozosta-

26

TEOLOGIA WIELKIEGO POSTU I WIELKANOCY

łymi (...). Pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku –
w duchu i mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie” (In Adventu
Domini, serm. III,4. V,1; PL 183, 45 A; 50 C-D). Na poparcie tej
swojej tezy Bernard przytacza J 14,23: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy”.
Mówi się tu wyraźnie o „przyjściu” Ojca i Syna. Jest to charakterystyczna dla Jana eschatologia aktualna. Nie odrzuca ona oczekiwania przyjścia definitywnego, które przemieni świat, ukazuje jednak, że czas pośredni nie jest pusty, że jest w nim właśnie ów
adventus medius, przyjście pośrodku, o którym mówi Bernard. Ta
obecność antycypująca stanowi niewątpliwie część eschatologii
chrześcijańskiej i chrześcijańskiej egzystencji.
Mimo iż termin adventus medius przed Bernardem nie był
znany, to jednak jego treść jest w różnych formach obecna od samego początku w całej tradycji chrześcijańskiej. Przypomnijmy
na przykład, że w obłokach, na których przychodzi Sędzia całego świata, święty Augustyn widzi słowa kerygmatu. Słowa orędzia
przekazanego przez świadków są obłokiem, który przynosi światu Chrystusa – już teraz. W ten sposób świat przygotowuje się do
przyjścia definitywnego. Sposoby tego „przyjścia pośrodku” są
różnorakie. Pan przychodzi przez swe słowo; przychodzi w sakramentach, szczególnie w Najświętszej Eucharystii; przychodzi do
mojego życia za pośrednictwem słów lub wydarzeń.
Istnieją jednak także epokowe sposoby tego przychodzenia.
Działalność dwu wielkich postaci Franciszka i Dominika na przełomie XII i XIII wieku była sposobem ponownego wejścia Chrystusa w historię, nowego ukazania znaczenia Jego słowa i miłości; sposobem odnowienia Kościoła i ukierunkowania na Niego
historii. To samo możemy powiedzieć o świętych XVI stulecia, takich jak Teresa z Avila, Jan od Krzyża, Ignacy Loyola, Franciszek
Ksawery; ich działalność, to nowe sposoby wkraczania Pana
w mętną i oddalającą się od Niego historię owego stulecia. Jego
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tajemnica, Jego postać, przybierają nowe oblicze; a przede wszystkim na nowy sposób staje się obecna Jego moc przemieniająca ludzi i kształtująca historię.
Czy możemy więc modlić się o przyjście Jezusa? Czy możemy szczerze mówić: „Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!” Tak, możemy. Więcej nawet: Musimy mówić! Modlimy się o antycypację
Jego odnawiającej świat obecności. Modlimy się w chwilach naszej osobistej udręki: Przyjdź, Panie Jezu, i wprowadź moje życie
w obecność Twej dobrotliwej mocy! Prosimy Go, żeby przyszedł
do osób, które kochamy, albo które są przedmiotem naszej troski. Prosimy o Jego skuteczną obecność w Kościele.
Dlaczego nie mielibyśmy prosić Go, żeby również dzisiaj posłał nowych świadków swej obecności, w których przychodzi On
sam? I jeszcze jedna prośba, która nie odnosi się bezpośrednio do
końca świata, jednak jest rzeczywistą prośbą o Jego przyjście i zawiera w sobie całą treść modlitwy, jakiej On sam nas nauczył:
„Przyjdź królestwo Twoje!” Przyjdź, Panie Jezu!
Wróćmy raz jeszcze do zakończenia Ewangelii Łukasza. Czytamy w nim, że Jezus wyprowadził swoich uczniów ku Betanii.
Tam „podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił,
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” (24,50n). Jezus rozstaje się, błogosławiąc. Błogosławiąc, odchodzi i z tym błogosławieństwem pozostaje. Jego ręce są nadal wyciągnięte nad tym
światem. Te błogosławiące ręce Chrystusa są jakby chroniącym
nas dachem. Są one jednak równocześnie gestem otwarcia, który rozrywa świat, ażeby weszło do niego niebo i mogło w nim stać
się obecnością.
W tym geście błogosławiących rąk wyraża się trwała relacja Jezusa do Jego uczniów i do świata. W swym odejściu przychodzi,
ażeby nas wynieść ponad nas samych i otworzyć świat na Boga.
Dlatego uczniowie mogli się radować, gdy wracali z Betanii do domu. W wierze wiemy, że Jezus unosi nad nami swe błogosławiące ręce. Jest to nieprzemijający powód chrześcijańskiej radości.

W ZACISZU IZDEBKI
Józef Korn

Z mroku grobu do nieba
Nabożny rapsod o Męce i Zmartwychwstaniu Pana
Przygotowanie

Rozdzierajcie wasze serca –
jam bez gniewu
mówi nam Pan w Księdze
proroka Joela
i kapłani: przepuść
ludowi Twojemu
wierząc że On zmiłuje się
jak powiedział
A psalmista woła
z głębokości serca
z nadzieją że Pan
odnowi w nas moc ducha –
zwraca się też święty
Paweł do Koryntian
by jednać się z Bogiem –
by chciał nas wysłuchać
Znakiem pojednania
jest post i modlitwa
najlepiej ukryta
w zaciszu izdebki –
również jałmużna
dyskretną być powinna
bez kalkulacji

Józef Korn – Z mroku grobu do nieba

z jednej lub drugiej
ręki
Bywa
że post jest czasem
gestem aktorskim –
stąd lepiej umyć twarz
i namaścić głowę
aby inni nie rozpoznali
że pościsz
tylko Ojciec w niebie
który odda tobie

Na znak solidarności
z Mistrzem – Jezusem
przez czterdzieści dni
oraz nocy poszczącym –
schylmy głowy
przed popiołem –
by nas skruszył
i godnie przygotował
do Wielkiej Nocy
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Nieustająca uczta i lekcja pokory

Dany nam dzień
to pamiątka
spożywania Paschy –
święto jeszcze z czasów
Mojżesza i Aarona
gdy Izrael sposobił się
do wielkiej wyprawy –
ucieczki z Egiptu
spod ucisku faraona
W Wielki Czwartek –
tuż przed Męką Pana –
jest to ważne
ustanowienie przez Jezusa
dwóch sakramentów:
Eucharystii i kapłaństwa –
w czas Wieczerzy Pańskiej –
tam też Jezus umył nogi
wszystkich swoich uczniów

Józef Korn – Nieustająca uczta i lekcja pokory

To wyraz szczególnej troski
i umiłowania
gdy nauczyciel w pokorze
tak traktuje uczniów –
ci godząc się na to –
uczestniczą w świętych znakach
stają się ważnym podmiotem
tych dwóch sakramentów
Podczas Ostatniej Wieczerzy
Jezus podniósłszy chleb
powiedział: to jest Ciało moje
za was wydane –
czyńcie to na moją pamiątkę –
oraz podobnie z winem –
czyniąc je krwią swoją –
najświętszy sakrament
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Od tego czasu na ołtarzu
i w całym świecie
odnawia się tajemnica
Jego obecności
wyzwalająca nieustające
dziękczynienie
i radość że Jezus
może nas
codziennie gościć

Józef Korn – W perspektywie Krzyża

W perspektywie Krzyża

W Wielki Piątek
dopełniła się ofiara
z przewidzianą przez proroka
perspektywą
w grozie ponadludzkiego cierpienia –
krwawa
choć Jezus prosił
by Ojciec ją odsunął
A ponieważ był też Bogiem
z ludzką twarzą
czuł i bał się
jako najzwyklejszy człowiek –
w końcu jednak poddał się
wyższym nakazom
będąc w jedności
ze swym niebieskim Ojcem
Zdradzony przez jednego
ze swoich uczniów
pozwolił się pojmać
przez ludzi Judasza –
Piotr był gotów walczyć
w Jezusa imieniu –
mieczem odciął ucho
słudze swego pana
Potem trzykroć
nie będzie mu znany Jezus
którego zawiodą
przed urząd Annasza
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a następnie Kajfasza
i do pretorium
przed władzę chwiejnego
Poncjusza Piłata
Chciał Go uwolnić
w zamian za Barabasza –
jednak tłum wściekłych ludzi
nękał Jezusa
głośno skandując
za uwolnieniem zbrodniarza
i ukrzyżowaniem
żydowskiego króla
Tak o sobie mówił Jezus
przed Piłatem
wykazując
że władza Poncjusza
nie jego
a z góry nadana –
on więc władca żaden –
zaś Jezusa królestwo
nie ze świata tego
Mimo gwaru tłumu
i rosnącej złości
Jezus wziął ciężki krzyż
na swoje ramiona
z notką: Jezus Nazarejczyk
król żydowski –
mimo sporów
jej treść
nie była zmieniona

Józef Korn – W perspektywie Krzyża

Umęczony Jezus
dotarł na Golgotę
tam Go ukrzyżowali
i bok przebodli –
widać też Matkę Jego
Jana i żonę Kleofasa –
z Magdaleną –
przy tej zbrodni
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Byli przy Nim
aż wszystko
wypełniło się –
a gdy Jezus
wypowiedział słowo: pragnę
padło też najważniejsze:
wykonało się!
wówczas głowa opadła
nad martwym ciałem
Józef z Arymatei
wraz z Nikodemem
zabrali ciało Jezusa
i obmyli
pokryli wonną mirrą
i aloesem
złożyli do grobu
w pomieszczeniu bliskim
Święte Ciało
martwego Pana Jezusa
niech spoczywa w nim
tak długo jak powiedział
niech też pochyli się nad Nim
każda dusza –
i z mroku grobu
skieruje wzrok
do nieba

Józef Korn – Wigilia wielkanocna

Wigilia wielkanocna

Wydawało się
że już nastąpił koniec –
Jezus w grobie
a najbliżsi za daleko
jak pojąć to co było
by nie zapomnieć?
ale mimo wszystko
karmić się nadzieją?
Pomóc nam w tym może
celebracja światła:
poświęca się ogień
i zapala paschał
wzniosłe orędzie
i procesja paschalna
by przejść do liturgii
Słowa odczytania
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Jak zapalone
liczne świece w kościele
rozświetlają ciemność
wszystkich zakamarków
tak Boże Słowo
rozświetla nasze serce
od zarania historii –
przez wieki wieków
Na początku powstały:
niebo i ziemia
i kolejno
wszystkie stworzenia
z człowiekiem –
Bóg testował wiarę
jak u Abrahama
prowadził Izrael
przez Czerwone Morze
Przymierze z Bogiem
zostało zagrożone
stąd próba zawarcia
nowego przymierza
i szukanie oparcia
w mądrości Bożej
z nowym duchem i sercem
z samego wnętrza
Przez zanurzenie w chrzcie
i śmierci Jezusa
otrzymujemy najpełniej
nowe życie
szczególnie przez –

Józef Korn – Wigilia wielkanocna

w Jego Zmartwychwstaniu
udział –
co stało się tuż po szabacie
o świcie
Obie Marie przyszły:
grób pusty został
spotkały Anioła
który to potwierdził
że nie ma Jezusa już tutaj –
zmartwychwstał
nakazując by poszły
do Galilei
Tam stanął Jezus
najpierw przed niewiastami
i rzekł: witajcie –
oddały Mu więc pokłony –
potem także
przed zdziwionymi uczniami:
Bóg i zwykły człowiek –
Chrystus uwielbiony
W procesji po północy
lub też nad ranem
pieśń za pieśnią
napełniają ludzkie serca
gromkim Alleluja –
by przed całym światem wołać:
mamy w s z y s t k o –
więcej nam nie trzeba!
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Józef Korn – Epilog

Epilog
* * *
Potrzeba nam zatem
uczyć się
mądrego
niechcenia:
zbyt dużych pieniędzy –
by wiązać
tylko
koniec z końcem
domu –
jako miejsca
przebywania
pod zimnym dachem
tytułów –
by nie zasłaniały nam
człowieczej
twarzy
* * *
Potrzeba nam również
uczyć się
mądrego
tracenia:
zdrowia –
nigdy z lekkomyślności
lecz dla
wyższej sprawy
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uczucia –
ulotnego
jak kwiat jabłoni
na wiosnę
czasu –
dla innych
i bez niepotrzebnego
pośpiechu
kochanej osoby –
wiernej nam
do samego
końca
i własnego życia –
pozornego
kresu
dni naszych…
* * *
Tak nie chcieć
i tak tracić –
to powstawać
z martwych –
by odnaleźć
wszystko

Rysunki: Jan Placha

O ŚP. SIOSTRZE BLANCE
7 lutego br. odeszła od nas do Pana siostra Blanka Wąsalanka – wielki pedagog i animator kultury w środowisku Lasek. Jej
ogromna wiedza muzyczna i teatralna została wszczepiona
w serca dzieci i młodzieży niewidomej i zaowocowała wieloma
wysokiej rangi artystycznej przedsięwzięciami.
Poniżej publikujemy materiały o Zmarłej, które oddają zaledwie fragment bogatej osobowości siostry Blanki. By przedłużyć pamięć o Niej, już teraz zapraszamy na 11 maja br. do Lasek, gdzie w tym dniu (niedziela) w sali Domu Dziewcząt (św.
Stanisława) odbędzie się koncert dedykowany siostrze Blance.
Redakcja
s. Blanka Wąsalanka FSK *
s. Rut Wosiek FSK

Na jubileusz 50-lecia profesji zakonnej
(16–17 listopada 2013 r.)
rodziłam się 1 czerwca 1921 roku w Jędrzejowie kieleckim.
Rodzicami mymi byli Maria z Piechowskich i Ignacy Wąsala. Wraz z dwojgiem młodszego rodzeństwa wychowywałam się
w atmosferze serdeczności, ciepła i przyjaźni. Ojciec – muzyk, nauczyciel śpiewu i muzyki – wcześnie potrafił rozbudzić zainteresowanie dla muzyki, nie wzniecając jednak jakichś szczególnych
ambicji życiowych w tym kierunku. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Pułtusku wstąpiłam do tamtejszego gimnazjum, a po-

U

* Pierwszą część życiorysu napisała s. Blanka po wstąpieniu do Zgromadzenia.
Druga część, pod red. s. Rut Wosiek, powstała w oparciu o materiały archiwalne.
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tem liceum ogólnokształcącego. Maturę otrzymałam
w 1939 roku. Projekty studiów uniwersyteckich (polonistyka) pokrzyżowała wojna.
W czasie okupacji mieszkałam początkowo z rodzicami w Łowiczu, prowadząc
z ojcem tajne komplety nauki
dla dzieci (w ramach akcji
tajnego nauczania Inspektoratu Oświaty) oraz prywatne komplety dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Prócz tego udzielałam lekcji gry na fortepianie początkującym. Na skutek aresztowań wśród młodzieży, opuściłam
na pewien czas Łowicz. Zamieszkałam u swej ciotki w Miechowie pod Krakowem, pomagając jej trochę w pracy w sklepie,
a prócz tego prowadząc lekcje dla dzieci. Następnie otrzymałam
propozycję opieki i nauczania trzech dziewcząt we dworze w Kołacinku k. Brzezin. W tym czasie zaczęłam się trochę interesować
psychologią. Robiłam pierwsze notatki z nielicznych książek, które udało mi się tam zdobyć. Boleśnie odczułam brak instrumentu, brak muzyki. Częściowo sytuację ratowało zezwolenie na granie w kościele na organach (grałam prawie tak samo źle, jak tamtejszy organista).
Kiedy po roku (szkolnym) pracy w Kołacinku wróciłam na pewien czas do Łowicza, trafiłam na wzmożone represje i masowe
wywożenie młodzieży do Niemiec. Byłam szczególnie zagrożona jako niemeldowana w tzw. „Arbeitsamtcie” [czyli biurze pracy]. Wówczas to udało mi się zdać egzamin do szkoły muzycznej
w Warszawie (ul. Okólnik 1 – dawne konserwatorium), której legitymacja uchroniła mnie od niechybnego, przymusowego wyjazdu. Powstanie Warszawskie przerwało rozpoczęte studia.
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Wróciłam do nich w kwietniu 1945 roku – natychmiast po
wznowieniu działalności konserwatorium w Łodzi, gdzie odnalazłam większość swych profesorów warszawskich. Studia na wydziale wokalnym i zetknięcie się z szerszą problematyką muzyczną zachęciły mnie do zagłębienia się w tę dziedzinę. Rozpoczęłam równoczesne studia na wydziale teorii specjalnej.
Od 1946 roku zaczęłam pracować zawodowo. W latach 1946–
1948 prowadziłam lekcje słuchania muzyki, solfeżu, zasad muzyki w szkole umuzykalniającej. W tym samym czasie rozpoczęłam
publiczne prelekcje w ramach akcji umuzykalniającej, prowadzonej przez Ludowy Instytut Muzyczny.
Od 1946 roku datuje się moja współpraca z radiem (recitale
śpiewacze, audycje słowno-muzyczne – łącznie ponad tysiąc).
W latach 1947–1951 byłam asystentką w konserwatorium,
gdzie prowadziłam ćwiczenia z harmonii oraz wykłady i seminaria z form muzycznych, folkloru, nauki o stylach. Od 1947 do
1949 roku pracowałam jednocześnie jako wykładowca przedmiotów teoretyczno-muzycznych w Wyższej Szkole Teatralnej
w Łodzi.
W 1948 roku umarła moja Matka, a w kilka miesięcy później
– Ojciec.
W 1949 roku objęłam stanowisko redaktora muzyki poważnej w rozgłośni łódzkiej. Po upływie półtora roku zostałam mianowana kierownikiem wydziału muzycznego tejże rozgłośni.
W 1951 roku otrzymałam dyplom ukończenia wydziału wokalnego. Nawał pracy radiowej i opieka nad młodszym rodzeństwem
spowodowały przerwanie studiów teoretycznych, do których wróciłam dopiero w 1957 roku.
W 1952 roku, na własną prośbę, zostałam zwolniona ze stanowiska kierownika wydziału muzycznego w radiu. Rozpoczęłam
pracę w „Artosie” jako prelegent i śpiewaczka w koncertach szkolnych. Z radiem kontynuowałam współpracę jako autor i wykonawca. W 1954 roku akcję koncertów szkolnych przejęły filhar-
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monie. Otrzymałam propozycję pracy w Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Tu przez dwa lata pełniłam obowiązki prelegenta
muzycznego i śpiewaczki. Z powodu braku mieszkania, wróciłam
do Łodzi na to samo stanowisko w Filharmonii Łódzkiej. Prace
prelegenta i śpiewaczki w koncertach szkolnych kontynuowałam
aż do chwili wstąpienia do zgromadzenia.
Jak już wyżej wspomniałam, w 1957 roku wróciłam do studiów
teorii specjalnej, które ukończyłam z odznaczeniem w maju 1959
roku.
W ciągu kilku lat zajmowałam się również publicystyką muzyczną (artykuły w „Poradniku Muzycznym”, „Radio pomaga nauczycielowi”, „Homo Dei” oraz recenzje z koncertów symfonicznych, recitali, przedstawień operowych). Ponadto opracowałam
podręcznik do lekcji słuchania muzyki oraz opowiadania o muzykach dla dzieci i młodzieży wydany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
W czerwcu 1959 roku po raz pierwszy zetknęłam się z Laskami. Od tej pory byłam tam kilkakrotnie, nie tylko w charakterze
gościa w Domu Rekolekcyjnym. Tu dojrzało moje postanowienie wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i ofiarowania swych sił i umiejętności służbie Krzyża.
* * *
Siostra Blanka wstąpiła do Zgromadzenia w październiku 1960
roku. Początkowo (jeszcze jako kandydatka i postulantka) była wychowawczynią w internacie dziewcząt. Nowicjat (1962–1963) odbywała na Piwnej, będąc jednocześnie organistką w kościele św.
Marcina w Warszawie. Pierwszą profesję złożyła 10 lutego 1963
roku jako siostra Paweł-Blanka od Dobrego Pasterza; po ślubach
do sierpnia pozostawała jeszcze w Klasztorze, następnie podjęła
pracę wychowawczo-dydaktyczną z niewidomymi dziećmi w Laskach, gdzie została powołana na kierowniczkę internatu dziewcząt (od sierpnia 1963 do września 1968). Powróciła do Klaszto-
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ru na czas „drugiego nowicjatu” i studiów na ATK (od października 1968 do lipca 1969). Od 1969 roku już nieprzerwanie była
w Laskach, należąc do różnych wspólnot. Najpierw pełniła funkcję przełożonej Domu św. Franciszka (do 1972), następnie była
kierowniczką Domu Chłopców (1972–1978), a od września 1978
roku należała znowu do Domu MB. Jasnogórskiej i pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej (wychowanie muzyczne,
język polski, historia, nauka o kulturze) oraz prowadziła chór
szkolny. Pracowała w szkole nieprzerwanie do 1994 roku, chociaż
od 1985 roku przeszła do wspólnoty Domu św. Franciszka.
Dodatkowo s. Blanka w latach 1971–1989 przez trzy kadencje była Radną Generalną (w tym przez dwie ostatnie kadencje
pełniła funkcję wikarii generalnej), a także członkiem Zarządu
TOnO w latach 1973–1977 (jako zastępca skarbnika) oraz 1980–
1995.
W roku 2005 s. Blanka zakończyła pracę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Od października 2012 roku zamieszkała
w Domu św. Rafała.
Od początku pobytu w Laskach s. Blanka miała możność rozszerzania swojej wiedzy i doświadczenia muzycznego – w nowicjacie, za specjalną zgodą ks. Prymasa Wyszyńskiego, podjęła studia w zakresie chorału gregoriańskiego oraz gry na organach
w Studium Muzyki Sakralnej w Aninie. Natomiast w 1969 roku
wyjechała z s. Almą Skrzydlewską do Włoch w celu pogłębienia
wiedzy w zakresie sztuki kościelnej.
W ciągu całego życia zakonnego s. Blanka swoją wiedzę, umiejętności i pasję twórczą oddawała szerzeniu kultury muzycznej
wśród wychowanków Lasek jako wychowawczyni, nauczycielka,
organizatorka życia kulturalnego, a szczególnie muzycznego. Prowadziła chóry, z którymi koncertowała w Polsce i za granicą (Australia, Niemcy, Austria, Włochy, Wielka Brytania). Wyławiała talenty wokalne, uczyła i przygotowywała do dalszych studiów
(m.in. Jolantę Kaufman, Janusza Kowalskiego, Wiesławę Stolar-
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czyk). Siostra Blanka była inicjatorką i współorganizatorką Szkoły Muzycznej dla Niewidomych w Laskach, powstałej w 1996 roku,
w której pracowała jako nauczycielka przedmiotów teoretycznych
i kierownik chóru, organizatorka wielu koncertów dla środowiska Lasek w wykonaniu znakomitych artystów instrumentalistów,
wokalistów, kameralistów.
Komponowała drobne utwory chóralne i solowe. Tworzyła
muzykę do obrazków scenicznych wystawianych przez wychowanków Lasek. Teatr i widowiska sceniczne były bowiem kolejną bardzo ważną formą apostolstwa s. Blanki wśród osób niewidomych i wraz z nimi. Bezpośrednio po II wojnie światowej siostra sama występowała przez rok w małym, ambitnym teatrze
objazdowym w Łowiczu i okolicach. Później mogła skorzystać
z tego doświadczenia, organizując w Laskach grupę teatralną złożoną z niewidomych uczniów różnych klas, włączając często do
współpracy znanych artystów scen polskich. Na przestrzeni lat
wszystkie chyba ważniejsze uroczystości i rocznice w Ośrodku
uświetniane były przez udźwiękowione przedstawienia, przygotowywane przez siostrę Blankę, która występowała w roli scenarzysty, kompozytora i reżysera. Do repertuaru włączała wiele dzieł
z klasyki literatury, przybliżając je tym samym zarówno aktorom
jak i widzom tych spektakli.
W miesięczniku „Scena” scharakteryzowano opracowane
przez s. Blankę formy teatralne jako „swoiste śpiewogry z udziałem aktorów w kostiumach, dla widzów pozbawionych percepcji obrazu będące żywym słuchowiskiem. Jest to zatem zapewne
zupełnie nowy rodzaj sztuki teatralnej, przeznaczony do odbioru równoczesnego audiowizualnego oraz wyłącznie audialnego.
Nikt z obecnych w sali nie zostaje pozbawiony współuczestnictwa w wydarzeniach, przygotowanych precyzyjnie w obu tych
aspektach odbioru, demonstrowanych i wypowiadanych głosa*
Krystyna Garbień, Scena amatora, w: „Scena”, Miesięcznik społecznego ruchu teatralnego, czerwiec 1980.
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mi zróżnicowanymi brzmieniem, natężeniem i dzielącą je od siebie przestrzenią”*.
W tym samym artykule s. Blanka mówi o swojej pracy pedagogicznej: „Staram się uwrażliwiać dzieci na dobrą literaturę, poezję, muzykę; staram się uwrażliwiać je na piękno, rozsmakować
w działaniach wymagających wysiłku, np. w opanowaniu muzyki Odrodzenia, pieśni dysonansowej z dysonansowym tekstem.
Nazwałabym to wspólnym przedzieraniem się przez poezję,
wspólnym z kolei przedzieraniem się przez poszczególne akordy,
aby w końcu móc wiązać muzykę ze słowem, zespolić je w pieśni.
Dzieci pokochały ten trud”.
Działalność ta została doceniona także przez współpracowników i następców siostry Blanki oraz Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – podczas uroczystych obchodów 85. urodzin s. Blanki, 31 maja 2006 roku, w dowód wdzięczności za życie oddane Dziełu Matki Elżbiety Czackiej otrzymała ona medal
„Pax et gaudium in Cruce”.
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Teresa Dederko

Siostra Blanka – Mama Hania
iostra Blanka pracowała z młodzieżą w Laskach przez ponad
pięćdziesiąt lat, a jako osoba wyjątkowa, obdarzona wieloma
talentami, wielką wrażliwością i wyobraźnią, wywierała znaczący wpływ na wszystkich, którzy się z nią zetknęli. Każdy z nas, jej
wychowanków, mógł czerpać z tej bogatej osobowości i zabrać tę
wartość jako kapitał na całe dorosłe życie. Nasze wspomnienia na
pewno będą zróżnicowane w zależności od tego, jakiego etapu
pracy s. Blanki dotyczą, okoliczności spotkania i osobistych przeżyć. Te różne relacje przybliżą obraz wspaniałego człowieka, który przez ponad pół wieku służył niewidomym, wychowując, ucząc
i przygotowując do aktywnego współuczestnictwa w kulturze.
W moich wspomnieniach wracam przede wszystkim do życia internatowego, harcerskiego i do zafascynowania obcowaniem
z kulturą.

S

Mama Hania
Moją pierwszą wychowawczynią w laskowskim internacie
w roku 1960 została nowa postulantka – Hanka Wąsalanka. Nasza grupa była bardzo liczna: 23 dziewczynki w wieku 7–10 lat,
niektóre przyszły prosto z przedszkola, inne z rodzinnych domów,
a część chodziła już do szkoły. Wychowywanie tak dużej gromady stanowiło niełatwe zadanie. Siostrę Hankę szybko zaczęłyśmy
nazywać Mamą Hanią, i tak zwracałyśmy się do niej w bezpośrednich kontaktach przez wszystkie lata. Po wakacjach często zdarzało się, że dzieci do wychowawczyń mówiły „mamo”, ale szybko przechodziły na formę proszę siostry/proszę pani. Mama Hania z ogromną cierpliwością i oddaniem starała się być dla nas
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prawdziwą dobrą Mamą. Gdy wracałyśmy ze szkoły, siadała na niskim krzesełku, a my wokół niej na podłodze, ale tak blisko, żeby chociaż dotknąć jej kolan. Mama Hania wypytywałam każdą
po kolei o jej przeżycia szkolne. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek
na nas krzyczała. Wieczorami, gdy leżałyśmy już w łóżkach, swoim pięknym sopranem śpiewała kołysanki: o Murzynku, o książątku, i najbardziej, przez nas lubianą, o Smoku Wawelskim, przy
której musiała śpiewać grubym głosem.
Nie miałyśmy wówczas świadomości, że jest ona znakomitą
śpiewaczką, artystką znaną w całym świecie muzycznym. Zrezygnowała jednak z kariery artystycznej i została od razu Mamą sporej gromadki, ale chyba zawodu jej nie sprawiłyśmy, skoro w Laskach pozostała i w nie wrosła. Po niecałym roku, w ostatki, Mama Hania musiała nas opuścić, ponieważ rozpoczynała nowicjat
w Warszawie. Rozstanie przeżyłyśmy ogromnie. Płacząc, siedziałyśmy nad talerzami z pączkami, i nie chciałyśmy ich jeść, mimo
iż słodycze były wtedy rzadkością. Ogarnęła nas czarna rozpacz.
Po odbyciu nowicjatu Mama Hania, już jako Siostra Blanka,
została kierowniczką internatu dziewcząt. Nasze kontakty nie były już tak bliskie i serdeczne, gdyż kierowanie sprawami internatowymi pochłaniało siostrze mnóstwo czasu, a my, może podświadomie, odczuwałyśmy pewien żal. Siostra Blanka nie zapomniała o swoich pierwszych wychowankach i kiedy przyszedł czas
młodzieńczego buntu i za nieodpowiednie zachowanie chciano
rozesłać naszą klasę po innych ośrodkach, Mama Hania ujęła się
za swoimi zbuntowanymi dziećmi. Zdenerwowane podsłuchiwałyśmy naradę nauczycieli i wychowawców, dotyczącą naszej przyszłości. Wtedy głos zabrała siostra Blanka. Podkreślając naszą solidarność i wzajemną lojalność, powiedziała, że jest to ogromna
siła, którą tylko trzeba pchnąć na dobre tory. Zostałyśmy w Laskach, a dystans jaki odczuwałyśmy w kontaktach z naszą dawną wychowawczynią zniknął, ale do tego jeszcze przyczyniło się
harcerstwo.

52

O ŚP. SIOSTRZE BLANCE

Druhna Komendantka
„Komendantka druhna Blanka
Wiedzie nas w szeroki świat
Od wielu, wielu lat
Wszystkim daje piękny dar
Harcerskiego życia czar”
Zapamiętałam tylko jedną zwrotkę piosenki, którą śpiewałyśmy na jednym z pierwszych obozów. Gdy byłyśmy młodszymi
harcerkami, wyjeżdżałyśmy na obozy stacjonarne, których przygotowywanie wcale nie było łatwe. Z pomocą starszych druhen
musiałyśmy rozstawiać duże namioty, wyplatać sznurkiem prycze, zbijać stoły i ławki. Komendantka Druhna Blanka pracowała z nami ramię w ramię i tak samo jak my znosiła wszystkie niewygody. Takie obozy uczyły samodzielności i usprawniały, co
przydało się w późniejszym życiu. Każdego lata obóz był organizowany w innym miejscu: nad morzem, w Górach Świętokrzyskich, na Roztoczu. Właśnie z drużyną harcerską byłam po raz
pierwszy w muzeum regionalnym, gdzie prawie wszystkiego można było dotykać. Z ogromnym przejęciem brałam do rąk kamienne narzędzia, którymi nasi przodkowie posługiwali się przed tysiącami lat.
Chyba wówczas zrodziło się moje zamiłowanie do zwiedzania muzeów i nie zraziło mnie nawet to, że na początku wizyty
przewodniczka opowiedziała o kilku eksponatach, po czym zwróciła się do siostry Blanki: „a teraz niech siostra przetłumaczy na
ich język”. Siostra Blanka wyjaśniła, że wszystko słyszałyśmy, bo
słuch mamy dobry. Gdy byłyśmy starsze, wyjeżdżałyśmy na obozy wędrowne, na przykład w Beskidy. Wieczorami, przy ognisku
Druhna Komendantka snuła wspomnienia, a czasami inicjowała dyskusje na różne poważne tematy. Na ręce Druhny składałyśmy przyrzeczenie harcerskie i przed nią zdawałyśmy egzamin
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z prawa harcerskiego. Niedawno, gdy zostałam włączona w prace nad projektem adresowanym do seniorów, przypomniał mi się
jeden z punktów tego prawa: „harcerz chce wiedzieć więcej niż
wie, umieć więcej niż umie”. Tylko że teraz słowo „harcerz” zastępuję słowem „senior”.
Przewodniczka w świecie Sztuki i Kultury
Kiedy tylko siostra Blanka zaczęła pracę w internacie, zorganizowała wyjazdy dzieci do Filharmonii na koncerty i spotkania
z „Ciocią Jadzią”, która opowiadała o życiu kompozytorów oraz
o ich konkretnych utworach. Po pewnym czasie na prośbę siostry
Blanki „Filharmonia” zaczęła przyjeżdżać do Lasek i nadal uczestniczyłyśmy w koncertach, ale słuchałyśmy ich w sali internatu
dziewcząt. W tym też czasie siostra Blanka zaczęła z wychowawcami i młodzieżą wystawiać poważne, wielkie inscenizacje, których była reżyserem. Najbardziej zapamiętałam przedstawienie
pod tytułem: „Lutnia Janowa”, oparte na tekstach Jana Kochanowskiego. Jeszcze dzisiaj, z pamięci, mogę odtworzyć duże fragmenty „Pieśni o Sobótce”.
Jeszcze jako uczennice szkoły podstawowej w roku szkolnym
1966/67 uczestniczyłyśmy w ważnym wydarzeniu, jakim był I Mikrokongres Kultury. Harcerki trzymały wartę pod drzwiami sal
wykładowych, pilnując ciszy, tak żeby nikt i nic nie zakłócało spokoju. W czasie wolnym od warty mogłyśmy słuchać wykładów
znakomitych uczonych, pisarzy i innych wspaniałych twórców
kultury, np. Pawła Jasiennicy, prof. Anny Świderkówny, Jerzego
Waldorffa.
Jakoś niedługo po Mikrokongresie, Siostra Blanka powołała
do istnienia Sekcję Kultury podzieloną na kilka podsekcji, w zależności od zainteresowań młodzieży. Ja zapisałam się do podsekcji poświęconej archeologii, kierowanej przez wychowawcę pana
Józefa Plachę. Z pewnością prowadzenie dla uczniów niewido-
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mych zajęć z tej dziedziny wymagało dużej pomysłowości i wyobraźni ze strony prowadzącego. Pan Placha wybierał z prasy popularnonaukowej artykuły interesujące nawet kompletnych
ignorantów, jakimi byliśmy, a dotyczące prac wykopaliskowych,
odkryć archeologicznych i znanych zabytków. Wszystko to fascynowało, pobudzało wyobraźnię i wzbogacało wiedzę. Po wstępnym przygotowaniu teoretycznym pojechaliśmy na wycieczkę do
pracowni konserwacji zabytków Muzeum Archeologicznego
w Warszawie.
Siostrze Blance zawdzięczamy udział w wielu wydarzeniach
kulturalnych, a także wyrobienie w nas potrzeby korzystania
z dóbr kultury i czerpania z tego przyjemności. Niejeden raz te
piękne wspomnienia podtrzymywały na duchu i pomagały pokonywać trudności. Wielu laskowskich wychowanków pracowało jako pracownicy fizyczni, ale otwarcie na kulturę równoważyło codzienną monotonię i przyczyniało się do aktywnego angażowania w działalność zespołów wokalnych, recytatorskich, chórów
kościelnych albo korzystanie z oferty filharmonii i teatrów.
Siostra Blanka każdemu kto ją zna kojarzy się z muzyką. To
była bardzo ważna dziedzina jej życia, ale o tym z pewnością lepiej napiszą wychowankowie, których talenty wokalne Siostra
Blanka odkryła, pielęgnowała i którym pomagała w karierze artystycznej.
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Hanna Pasterny

Mierzyć wysoko
iostrę Blankę poznałam we wrześniu 1988 roku. To był dla
mnie bardzo trudny czas, ponieważ dwa tygodnie przed końcem wakacji zmarł mój tata. Z jeszcze większym zapamiętaniem
rzuciłam się w wir nauki i pogrążyłam w lekturach. To były też
początki mojego pobytu w drugiej grupie internatu dziewcząt, którą dowodziła siostra Agata, nazywana Puchatkiem.
Zajęcia chóru odbywały się w poniedziałki po kolacji,
w świetlicy na drugim piętrze. Pokoje grupy pierwszej znajdowały się właśnie pod nią, więc przez poprzednie dwa lata zachwycałam się anielskim śpiewem starszych koleżanek. Nie mogłam się
doczekać, kiedy do nich dołączę, ale przez myśl mi nie przeszło,
by porozmawiać o tym z którąś wychowawczynią lub z siostrą
Blanką. Utarło się, że do chóru wstępują dziewczynki z drugiej
grupy, a ja wówczas jeszcze nie byłam przebojowym dzieckiem
i nie zamierzałam z tymi zasadami polemizować. W roku 1985 laskowski chór występował w Australii. Trzymając w ręce przywiezionego stamtąd przez chórzystki pluszowego misia koala, snułam wizje o dalekich podróżach. Co prawda wieść gminna niosła, że siostra Blanka bywa groźna, lecz mimo to na pierwsze
zajęcia szłam z przekonaniem, że wreszcie spełnia się jedno z moich marzeń.

S

Entuzjastyczny początek
Nowe się przedstawiają. Przychodzi moja kolej:
– Nazywam się Hania Pasterny.
– Hanka, tak jak ja!
Nie przepadam za tą formą mojego imienia, ale w głosie siostry
Blanki słyszę uśmiech, entuzjazm i zdecydowanie. Po raz pierw-
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szy myślę, że gdy ktoś zwraca się do mnie „Hanka”, nie musi to
oznaczać, że mnie nie lubi. W tym trudnym okresie mojego życia zaczynam myśleć o „Hance” jako kobiecie energicznej, silnej,
która jeśli się postara, odniesie sukces.
Schemat prób zawsze był taki sam. Zaczynałyśmy od rozśpiewania, następnie ćwiczenie znanych piosenek, często też nauka
czegoś nowego. Niektórych tekstów od razu uczyłyśmy się na pamięć, inne siostra nam dyktowała. Dyktowanie zapowiadała tydzień wcześniej, byśmy przyniosły brajlowskie maszyny. Na początku roku szkolnego dyktowania nie było, bo chór, z wyjątkiem
kilku nowych dziewczynek, ćwiczył kawałki, które wszyscy znali. Wdrożenie się wymagało dużej koncentracji i pamięciowego
wysiłku. Lubiłam się uczyć, więc poznawanie nowych tekstów
i melodii sprawiało mi przyjemność, ale początkowo denerwowało mnie, że tak mało umiem i odstaję od reszty.
W tamtym roku szkolnym w poniedziałki w naszej grupie pracowała wychowawczyni, która nie miała „smykałki” do dzieci. Nie
cierpiałam jej i trochę się jej bałam. (Na szczęście po roku odeszła.) Na chór czekałam więc jak na wybawienie. Jeśli nawet siostra Blanka była z nas niezadowolona, wiedziałam, że jej humor
się poprawi, a te chwile i tak były lepsze od wiecznych krzyków
nielubianej pani z grupy.
Radości i trudy pracy
Śpiewałam w sopranach. Siedziałam w pierwszym rzędzie. Siostra miała mnie więc “na oku i uchu”. Może bardziej mnie to mobilizowało. W listopadzie chór występował w Pułtusku. Byłam jedyną nowicjuszką, którą siostra wzięła i najmłodszą dziewczynką, uczennicą klasy trzeciej. Rozpierała mnie duma. Co prawda
wolałabym Australię, ale nie od razu Kraków zbudowano. W lipcu następnego roku śpiewałam w chórze, gdy do Lasek przyjechała Barbara Bush. Gdyby kilka miesięcy wcześniej ktoś mi powie-
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dział, że z własnej woli w czasie wakacji przyjadę do Lasek, wyśmiałabym go. A jednak przyjechałam, z radością pobiegłam na
próbę i bardzo się starałam dobrze wypaść. Byłam tak przejęta,
że kwiaty, które wręczałam żonie prezydenta Stanów Zjednoczonych, wypuściłam z ręki dopiero słysząc szept siostry Blanki.

Wizyta p. Barbary Bush w Laskach
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Z uśmiechem wspominam przedstawienie z 15 maja 1991 roku, z okazji Święta Ośrodka i dwusetnej rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja. Przygotowania trwały kilka miesięcy. W tym ogromnym przedsięwzięciu do chóru dołączyli inni uczniowie oraz osoby widzące. Pan Józef Placha wcielił się w rolę biskupa, a jego syn
Piotr był królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Pamiętam intensywne przygotowania i częste próby, zwłaszcza w ostatnim okresie przed premierą. Przedstawienie pokazaliśmy dwukrotnie. Zostało nawet sfilmowane.

15 czerwca 1991 roku – „Taka jest narodu wola” – przedstawienie na
Zamku Królewskim w Warszawie (fot. Maciej Bronarski)

Gdy w liceum na lekcji polskiego przerabialiśmy wiersz Ignacego Krasickiego „Hymn do miłości ojczyzny”, zaprezentowałam
nagranie tego utworu właśnie z owego pamiętnego przedstawienia. Polonistka przychylnie odniosła się do mojej inicjatywy i nawet przegrała utwór, by mogły go posłuchać kolejne roczniki.
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Raz czy dwa byłam z siostrą Blanką i chyba z państwem Gołąbami na koncercie w filharmonii. Czułam się tym zaszczycona.
W klasie ósmej siostra Blanka prowadziła zajęcia o kulturze. Niestety nie mogłam w nich uczestniczyć, ponieważ w tym samym
czasie miałam informatykę, na którą uczęszczałam z moją przyjaciółką Agnieszką. To był pierwszy rok informatyki w naszej szkole i udział w zajęciach był dla mnie dużym wyróżnieniem. Z jednej strony cieszyłam się, że dano mi możliwość poznawania tajników komputera, z drugiej, żałowałam, że się nie ukulturalniam.
Na szczęście siostra dbała o kulturalny rozwój nas wszystkich, nie
tylko swoich uczniów ze szkoły. To ona zapraszała do Lasek Jerzego Waldorffa, który wprowadzał nas w świat muzyki klasycznej. W roku 1990 odwiedziła nas natomiast japońska pianistka,
jedna z laureatek Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.
W ostatnim roku mojego pobytu w Laskach, w lutym 1994 roku, nasz chór wziął udział w Festiwalu Muzyki Dawnej Schola
Cantorum w Kaliszu. Jest to cykliczna impreza dla zespołów dzie-
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cięcych i młodzieżowych. Śpiewaliśmy po polsku, łacinie, włosku,
angielsku i francusku. Siostra Blanka była perfekcjonistką, więc
nasze próby trwały znacznie dłużej niż pozostałych chórów. Pot
lał się z czoła, zasychało w gardle, ale dalej trzeba było śpiewać.
Istniało nawet niebezpieczeństwo, że tylko nasza grupa nie pójdzie na zorganizowaną dla uczestników dyskotekę. Wszyscy mieliśmy dosyć. Na szczęście miejscowe wolontariuszki zdołały uprosić siostrę, by pozwoliła nam pójść. Nasza praca została uwieńczona sukcesem; zdobyliśmy wyróżnienie.
Nieporozumienie
Po feriach zimowych dowiedzieliśmy się, że chór ma wystąpić w Filharmonii Narodowej. Wzdrygnęłam się, słysząc tę radosną nowinę. Wiedziałam, co to znaczy: długie godziny prób, odrabianie lekcji w pośpiechu, brak czasu na cokolwiek, w tym na
czytanie książek, bez których nie wyobrażam sobie życia. Wraz
z dwiema koleżankami z klasy doszłyśmy do wniosku, że nie chcemy powtórki Kalisza i kategorycznie postanowiłyśmy, że nie wystąpimy w Filharmonii. Tuż przed Dniem Kobiet poprosiłyśmy
siostrę Blankę, by zwolniła nas z tego koncertu. Była bardzo zaskoczona i niezadowolona. Zapytała, czy filharmonia to dla nas
za niskie progi. Tłumaczyłyśmy, że próby pochłaniają mnóstwo
czasu, a musimy się przygotować do egzaminów wstępnych do liceum. Siostra stwierdziła, że musi znać siłę swojego chóru i skoro
nie chcemy śpiewać w Filharmonii, to jest koniec naszej chóralnej kariery i mamy wyjść z sali. Byłyśmy skonsternowane. Wróciłyśmy na swoje miejsca. Gdy się rozśpiewywaliśmy, konsultowałam z Agnieszką, co robimy. Eliza miała gorzej, bo była w altach, więc stała daleko od nas. Co prawda gadanie było surowo
zabronione, ale już i tak nic gorszego nie mogło się stać. Aga uważała, że skoro siostra nas wyrzuca, należy wyjść. Ja chciałam to wyjaśnić, ale nie miałam pomysłu, w jaki sposób. Ostatecznie gdy
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skończyła się głosowa rozgrzewka, w trójkę podeszłyśmy do siostry, podziękowałyśmy za współpracę i wyszłyśmy. Bolało mnie,
że tak się skończyła moja przygoda z chórem. Aga pocieszała, że
niedługo koniec roku, a we wrześniu zaczynamy naukę w liceach
dla widzących, więc niewiele tracimy. Mimo to w każdy poniedziałek miałam ochotę wejść do świetlicy. Gdy w pobliżu nikt się nie
kręcił, podsłuchiwałam pod drzwiami i nuciłam znane piosenki.
Jedna z wychowawczyń naciskała, byśmy przeprosiły i wróciły. To
nie wchodziło w grę. Nie zrobiłyśmy nic złego i nie wiedziałyśmy,
za co miałybyśmy przeprosić.
W maju chór uświetnił Święto Ośrodka. My również stanęłyśmy na scenie i wystąpiłyśmy w spektaklu przygotowanym przez
pana Stanisława Badeńskiego. Chwaliłyśmy się, że jesteśmy odważne, niezależne, więc występujemy „u konkurencji”. W rzeczywistości w ogóle mnie to nie cieszyło, bo przecież jedno nie musiało wykluczać drugiego, ale należało zachować pozory.
W tamtym roku szkolnym jednak nie doszło do występu w Filharmonii. Gorycz wyrzucenia osłodziło przekonanie, że stało się
tak z naszego powodu, ponieważ bez nas chór okazał się zbyt słaby, by dostąpić tego zaszczytu. O młodzieńcza naiwności! Dziś nie
pamiętam, czy rzeczywiście uważałyśmy się za gwiazdy, których
odejście przyćmiło blask chóru, czy był to kolejny szpan.
Szukanie drogi porozumienia
Nadszedł koniec roku. Kłębiły się we mnie sprzeczne uczucia
i miałam mętlik w głowie. Ekscytacja i radość mieszały się z lękiem, smutkiem i żalem. Na pożegnalnej imprezie niektórym nauczycielom dałam czekoladki. Podeszłam też do siostry Blanki.
Trochę obawiałam się jej reakcji, ale – mimo wcześniejszych nieporozumień – serdecznie się pożegnałyśmy. Gdy w kolejnych latach przyjeżdżałam do Lasek jako absolwentka, prawie zawsze ją
odwiedzałam. Pierwsze takie odwiedziny miały miejsce już w na-
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stępnym roku szkolnym. Przed przyjściem zapowiadałam się telefonicznie, by nie przeszkodzić Siostrze w innych zajęciach. Obie
lubiłyśmy te spotkania i nigdy nie poruszyłyśmy tematu mojego
burzliwego rozstania z chórem. Siostra cieszyła się moimi postępami w nauce, sukcesami, wydanymi dwiema książkami mojego
autorstwa, czytała moje artykuły. Opowiadała mi o występach chóru za granicą. Niestety, kiedy ja byłam w chórze, występowaliśmy
tylko w Polsce. Siostra zaprosiła mnie również na swoje osiemdziesiąte piąte urodziny. Z żalem musiałam odmówić, ponieważ
miałam inne ważne zobowiązania.
Kilka lat temu, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia,
siostra Blanka przeniosła się z domu św. Antoniego do domu
św. Rafała, gdzie trzykrotnie ją odwiedziłam. Gdy przyszłam po
raz pierwszy, jakaś siostra powiedziała, że mogę zostać tylko
chwilę. Mniej więcej po dziesięciu minutach bez pukania wkroczyła do pokoju i kazała mi wyjść, mówiąc, że siostra Blanka jest
zmęczona. Byłam zszokowana jej zachowaniem. Oczywiście są
sytuacje, gdy decyzje musi podejmować opiekun, członek rodziny lub lekarz. Jednak dopóki to możliwe, osoby niepełnosprawne i starsze powinny mieć możliwość samodzielnego decydowania o własnym życiu. Wyjaśniłam więc, że już na początku mojej wizyty ustaliłyśmy, że siostra Blanka powie mi, kiedy
mam wyjść. Tak się też stało. Odwiedziny skończyły się po godzinie.
Ostatni raz odwiedziłam siostrę Blankę w kwietniu ubiegłego roku. Była słaba, ale jej pytania świadczyły o tym, że mnie poznała. Trochę rozmawiałyśmy, lecz było też sporo ciszy, takiej naturalnej, niekrępującej. Trzymałyśmy się za ręce. Gdy się żegnałyśmy, czułam, że to było nasze ostatnie spotkanie. Po wyjściu od
niej, poszłam na długi spacer. Potrzebowałam ciszy. Chodziłam
po Puszczy Kampinoskiej, a w uszach dźwięczały mi słowa ostatniej zwrotki „Pieśni na drogę”. Śpiewałam ją z chórem na pożegnaniu absolwentów:
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„Gdy na życia szybkich wirażach,
W szumie wiatru, w dźwięku syreny,
Blask swój skarby wam wielkie ukażą,
Pamiętajcie, że jest skarb bez ceny!
Naszych życzeń i naszych uśmiechów,
Niech z daleka dogoni was echo
I niech zawsze wam przypomina,
Że tym skarbem jest Mądrość Jedyna,
Której żaden nie skradnie złodziej;
Bo ona z Boga pochodzi,
Bo ona z Boga pochodzi,
Bo Drogą, Prawdą, Mądrością jest On sam!”.
W dniu śmierci siostry Blanki zadzwoniła do mnie siostra Anita. Kontaktowała się z osobami, których numery znalazła w notesie zmarłej. Zaskoczyło mnie, że figurowało w nim również moje nazwisko, bo siostra Blanka nigdy do mnie nie dzwoniła. Zaczynałam dodatkową pracę i było mi trudno wyrwać się na
pogrzeb, ale Opatrzność pomogła. Po dwudziestu latach ponownie zaśpiewałam w laskowskim chórze, skompletowanym naprędce z uczniów szkoły muzycznej, nauczycieli i absolwentów. Dostaliśmy brajlowskie teksty pieśni. Wzruszyłam się, gdy na próbie przed pogrzebową Mszą śpiewaliśmy „Dobry Panie, uczyń
mnie narzędziem Twojego pokoju”.
„Pan Bóg przygotowuje człowieka do pewnych zadań i pewnej drogi” – powiedziała siostra Blanka w radiowej audycji „Zapiski ze współczesności”. Z pewnością była osobą nieprzeciętną.
Wysoko stawiała poprzeczkę sobie i innym. Uczyła nas nie tylko
śpiewu, lecz także bycia w jakiejś dziedzinie dobrym, nawet lepszym od osób widzących, gdyż tylko wtedy po opuszczeniu Lasek odnajdziemy się w świecie. Jej pasją była muzyka i starała się
nam tę miłość zaszczepić. Wrażliwa na sztukę, bardzo inteligentna, wymagająca, swoim perfekcjonizmem doprowadzająca do iry-
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tacji i rozpaczy. Nieraz obgadywałyśmy ją po wyczerpujących próbach. Mówiłyśmy, że to bezwzględna, zmanierowana hrabianka,
która nawet nie zauważy, jeśli podczas występu ktoś padnie trupem. Budziła w nas respekt, podziw i złość. Lubiłam ją, bardzo mi
imponowała, lecz jednocześnie jako dziecko się jej bałam.
Kiedy byłam w liceum i na studiach, podczas odwiedzin w Laskach spotykałam się z zabawną reakcją niektórych dzieci: słysząc
moje nazwisko, z przejęciem wykrzykiwały: „To ty jesteś z tej słynnej grupki buntowniczek, które wyleciały z chóru!”. Podobno po
tej historii siostra Blanka złagodniała. Również dla mnie to było
ważne doświadczenie. Przekonałam się, że jeśli nawet kogoś lubimy i zależy nam na dobrych z nim relacjach, mogą się pojawić
poważne nieporozumienia i konflikty. Nie musi to jednak oznaczać definitywnego końca znajomości. Zawsze jest jakieś wyjście;
nie warto przekreślać tego, co było cenne i można dojść do porozumienia. Tak zrobiłyśmy, dzięki czemu spędziłyśmy razem wiele dobrych chwil.
Opuściłam Laski i poszłam swoją drogą. Wielokrotnie doganiało mnie na niej echo najlepszych życzeń i dodający odwagi
uśmiech siostry Blanki.
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Andrzej Rottermund*

Siostra Blanka na Zamku Królewskim
nergiczna, drobna, uśmiechnięta postać w brązowym habicie pojawiła się po raz pierwszy w salach zamkowych w 1983
roku zanim jeszcze zostały one udostępnione zwiedzającym. Siostra Blanka przyjechała wtedy ze swymi niewidomymi podopiecznymi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, aby pokazać im Zamek Królewski, którego odbudowa wzbudzała wielkie
emocje i zainteresowanie wszystkich Polaków. Zwróciła się z propozycją wspólnego poprowadzenia dla nich zajęć. Młodzi pracownicy Działu Oświatowego dopiero tworzyli ofertę edukacyjną, dlatego propozycja ta początkowo ich przestraszyła, bowiem nie mieli ich zdaniem wystarczających kompetencji. Stała się jednak dla
nich wielkim wyzwaniem. Siostra Blanka z ogromnym zapałem
i cierpliwością wprowadzała pracowników oświatowych w świat
ludzi niewidomych, ich potrzeb, emocji i zainteresowań. Pokazała jak przełamywać bariery w stosunkach z nimi, jak nawiązywać
kontakty, jak rozmawiać, jak obcować na co dzień. Problematyka obecności osób niepełnosprawnych w muzeum była w latach
80-tych w Polsce prawie zupełnie nieznana.
Chcieliśmy bardzo podzielić się naszym nowym doświadczeniem. Dlatego postanowiliśmy zorganizować w Zamku ogólnopolską konferencję naukową poświęconą udostępnianiu zbiorów
muzealnych osobom niewidomym. Podczas konferencji siostra
Blanka dzieliła się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem z muzealnikami z całego kraju. Dzięki Niej Zamek Królewski w Warszawie, jako jedno z pierwszych muzeów w Polsce, „otworzył się”
na niepełnosprawnych zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Dzia-
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łalność tę z powodzeniem prowadzi do dzisiaj. Dzieci i młodzież
z Lasek wielokrotnie gościły w Zamku, uczestniczyły w przygotowywanych dla nich lekcjach muzealnych, podczas których nie
tylko słuchały opowieści o historii i o dawnych mieszkańcach
Zamku, ale mogły też dotykać niektórych eksponatów lub ich kopii. Także nasi edukatorzy muzealni przy różnych okazjach odwiedzali w Laskach siostrę Blankę.
W 1990 roku w Domu Przyjaciół Niewidomych zorganizowaliśmy pierwszą wystawę zamkowych dzieł sztuki, które na co dzień
przechowywane były w magazynach (mebli, rzeźb, porcelany, tkanin). Niewidome dzieci i dorośli z Lasek mogli poznać je przy pomocy nie tylko przekazywanych im komentarzy, ale także dotyku.
Nasza przyjaźń i współpraca z siostrą Blanką trwała 30 lat.
Osoba tak niezwykła, otwarta, ciepła i serdeczna dla ludzi przyciągała wszystkich. Była wzorem miłości i oddania bliźniemu.
Każdy z nas ze spotkania z siostrą Blanką wychodził bogatszy nie
tylko o wiedzę fachową, ale i o wrażliwość na drugiego człowieka.
Dla Dyrekcji Zamku, która zawsze przywiązywała dużą uwagę do pracy edukacyjnej, szczególnie z osobami niepełnosprawnymi, możliwość współpracy z siostrą Blanką było niezwykłą okazją. Dzięki swej głębokiej wiedzy popartej otwartością i wrażliwością, wzbogaciła działalność Zamku Królewskiego w Warszawie
w najbardziej potrzebnym i bardzo trudnym obszarze pracy edukacyjnej, jakim jest praca z osobami niewidomymi.
Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.
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Michał Wesołowski *

Była pełna spokojnej radości
odsumować Jej życie jest dość łatwo: poświęciła się Bogu, muzyce i dzieciom w Laskach. Dla nich muzyka ma kolosalne
znaczenie! Nie wiem, czy Ona sama wybrała imię Blanka, czy
otrzymała je od Zakonu – ale jest to niesłychanie trafne!
Poznałem Ją ponad 60 lat temu w Łodzi. Uczyła solfeżu w Ludowym Instytucie Muzycznym. Był rok 1947/1948, byłem
uczniem w tej szkole, a Ona młodą nauczycielką. W tamtym czasie uczniowie nie tylko mieli szacunek do nauczycieli, ale i w pewnym stopniu ich się bali. Siostra Blanka nazywała się wtedy Hanną Wąsalanką. Już wtedy nikt Jej się nie bał, była otoczona niekłamaną sympatią wszystkich.
Jako 11–12-letni chłopiec nie mogłem naturalnie sprecyzować,
na czym polegała Jej nadzwyczajność – ale tak było. Otaczała Ją
jakby jasność. Dziś nie pamiętam prawie nikogo z tamtych lat, ale
Ona zawsze istniała w moim świecie. Była pełna spokojnej radości i potrafiła nią zarazić także uczniów. Gdy po wielu latach miałem szczęście spotkać Ją w Laskach, było to dla mnie radosne wydarzenie! Grałem kilka razy w Laskach – dla tych dzieci, i dla Niej.
Niezapomniane przeżycia! Jej piękna dusza emanowała tą jasnością. Gdy niedawno odeszła, nie było to tragiczne wydarzenie: powtarzam zawsze, że to nie my decydujemy, kiedy to ma się stać
– a Pan Bóg wie, co robi. W pewnym wieku odejścia są częścią samego życia, a Siostra Blanka zostawiła po sobie „świetlisty spadek”. W jakiś sposób jest nadal z nami. Niechaj żywa pamięć o Niej
inspiruje w duchu miłości wszystkich, którzy mieli szczęście Ją
spotkać!

P

* Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, znany pianista, pedagog – od
początku lat 70-tych przebywa w Szwecji. Od lat 80-tych stale odwiedza nasz
kraj i koncertuje.
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Elżbieta Artysz*

Wielokrotne spotkania
ierwsze spotkanie z siostra Blanką – uśmiechnięta, drobna zakonna siostra, a rozmawia o muzyce fachowo, ze znawstwem
i utworów i wykonawców. Spotykamy się na koncertach. po Konkursie Chopinowskim w roku 1975. Pyta, czy Krystian Zimerman
mógłby zagrać w Laskach? Zagrał!
Ten niezwykły koncert pozostanie w pamięci wielu z nas,
a wiem, że również Zimermana.
Tak było wielokrotnie. I ciekawe okazjonalne rozmowy w cudownym otoczeniu „Laskowskiej” zieleni.
Będę Cię siostro Blanko pamiętać pięknie.

P

* Muzykolog. Nauczyciel historii muzyki w Szkole Muzycznej im. Fryderyka
Chopina. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich – wraz z mężem Jerzym Artyszem, śpiewakiem (baryton) zaprzyjaźniony od lat z siostrą Blanką.
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Anna Kocięcka

Dar obiecany od Boga
iedy zastanawiam się teraz od kiedy znam siostrę Blankę nie
znajduję innej odpowiedzi jak – o d z a w s z e – bo oczekiwanie na tę przyjaźń było w moim sercu tak, jak oczekiwanie na
dar obiecany od Boga, którego pragnienie jest zapisane we mnie.
Bóg wiec sprawia, że nasze serce otwiera się natychmiast, kiedy
ten dar nadchodzi. Nie wiem dzisiaj, czy nasze „iluminacyjne”
spotkanie było w Kaplicy w Laskach, u św. Stanisława na koncercie „Leśnych Ptaków”, czy w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej, a może w lesie...?. Wiem tylko, że od tego momentu Blanka, jak ją nazywałam prywatnie, stała się bardzo ważną częścią
mojego życia: duchowego, rodzinnego, zawodowego... I była –
i nadal jest – siostra Blanka wielką przyjaciółką naszej rodziny;
od 1939 roku „zasiedziałej” w Laskach, początkowo wakacyjnie,
ale od Powstania Warszawskiego, kiedy nasze mieszkanie w Warszawie przestało istnieć – na stałe. Od początku Siostry Franciszkanki były bliskie mojej rodzinie. Po śmierci mojej Babci okazało się, że jest Ona w III Zakonie św. Franciszka – pochowaliśmy
więc Ją w habicie franciszkańskim.
Mama w czasie okupacji woziła mnie do Zakładu na spacer,
a Ojciec budował kościół w Izabelinie z księdzem Aleksandrem
Fedorowiczem i siostrą Karolą. Obie też – moja siostra Wanda i ja
– otrzymałyśmy Pierwszą Komunię w kaplicy w Laskach z rąk
księdza Tadeusza Fedorowicza.
Siostra Blanka wstąpiła do Sióstr Franciszkanek w 1961 r., wtedy, kiedy ja „wyszłam w świat” studiując na Uniwersytecie Warszawskim i ten świat mnie trochę pochłonął – także aktywnością
studencką na polu kultury, bo wtedy właśnie zakładaliśmy z Elżbietą Artysz, Staszkiem Leszczyńskim / dzisiaj Dyrektor Festiwalu „Chopin i jego Europa” / i wielu innymi polską sekcję Jeunes-
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ses Musicales. Więc pewnie, mijając się w Laskach, na dobre spotkałyśmy się w latach 70-tych, kiedy ja już pracowałam w Departamencie Muzyki Ministerstwa Kultury.
I od razu Blanka stała się osobą ważną i kochaną przez całą
moją rodzinę – jej członkiem – towarzyszącym nam swoją modlitwą, radą i obecnością, kiedy tylko Matka Przełożona Jej pozwoliła. Stała się także najlepszym przyjacielem naszych przyjaciół, że wspomnę tylko o muzykach: Jerzym i Elżbiecie Artyszach
i nieżyjącej już dr Irenie Głowaczewskiej niosącej pomoc internowanym w Komitecie Prymasowskim na Piwnej. I tu muszę opisać niezwykłe spotkanie w naszym domu w Laskach. Gościliśmy
wtedy naszego przyjaciela pianistę Michała Wesołowskiego od początku lat 70-ych przebywającego w Szwecji, odwiedzającego Polskę w czasie I Solidarności, bo wtedy mógł przyjechać. Czekaliśmy także na Blankę. I kiedy ona weszła, zawsze powściągliwy Michał zerwał się i z radością krzyknął: „Hanka … Wąsalanka”. Otóż
Michał był dawnym uczniem siostry Blanki i pamiętał jej wspaniale zapowiadającą się karierę muzyczną – sam to zresztą opisał. A Program 2 Polskiego Radia przygotowuje program o Niej.
Była Ona bowiem wspaniałym „radiowcem”.
Połączyła nas także miłość do muzyki i chęć, aby poprzez muzykę służyć człowiekowi, pokazując mu piękno i głębię Bożej
MIŁOŚCI. Tak się bowiem stało, że Bóg dał mi w moim życiu zawodowym zajmować się muzyką – tworzeniem programów, organizacją koncertów, opieką nad młodymi muzykami. W Ministerstwie Kultury zajmowałam się festiwalami i konkursami muzycznymi, a więc także i Międzynarodowym Konkursem im. Fryderyka
Chopina. W 1975 roku obie z Blanką słuchałyśmy w Filharmonii
poszczególnych etapów przesłuchań konkursowych. To był konkurs Krystiana Zimermana. Obie wiedziałyśmy jak wielki dar został dany temu pianiście od Boga. I obie czułyśmy – ja znając naszego siedemnastolatka, a Blanka ze swoim cudownym darem rozeznawania – że Zimerman te talenty pomnoży dziesięciokrotnie,
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a może stukrotnie. I obie pomyślałyśmy: może mógłby zagrać w Laskach? Tak się stało, z chęcią się zgodził, po konkursie, w przerwie
koncertów w świecie, przyjechał z Majką, skrzypaczką, narzeczoną, wkrótce żoną, która zrezygnowała ze swojej kariery solistycznej dla Krystiana i ich dzieci. O tym koncercie w Laskach ma pisać Elżbieta Artysz – przyjaciółka Zimermanów. Ja chcę tylko powiedzieć, jak bardzo potrzebny był ten koncert młodemu
laureatowi i jego obecnej żonie – spotkanie z Laskami, z siostrą
Blanką i jej niewidomymi wychowankami. Nie było mojego spotkania z Krystianem i z Majką, czy listu od Majki, w którym nie
zapytaliby o Blankę, o Laski z chęcią przyjazdu – tylko jak?, ...kiedy? A jak ten koncert w Laskach był potrzebny duchowo Krystianowi, to sama przekonałam się towarzysząc mu z ramienia Ministerstwa Kultury w koncertach pokonkursowych w Helsinkach,
gdzie nie opuszczałam go na przysłowiowy „krok”, bo świat, ten
przez małe „ś” chciał go natychmiast zagarnąć. Myślę, że siostra
Blanka i dzieci z Lasek zostaną w sercu Krystiana, jak świetlisty
punkt, który obiecuje nam Bóg, jako dowód, że jego Miłość do nas
uczyni nas szczęśliwymi, jeśli tylko zgodzimy się ją przyjąć.
Wiele jeszcze mogłabym pisać o naszych wspólnych działaniach – siostry Blanki i Działu Oświatowego Zamku, ale o niektórych napisały moje koleżanki, Także Profesor Andrzej Rottermund w swoim „adresie” do tego numeru „Lasek”. I On i nieżyjący już Profesor Aleksander Gieysztor wiedzieli, jakim skarbem
jest ta współpraca otwierająca nas na wrażliwość ludzi niepełnosprawnych, co owocuje bardzo rozbudowanym programem edukacyjnym Zamku, w którym muzyka pełni ważną rolę.
Co do muzyki, ustaliłam z redaktorem naczelnym Lasek, że
w następnych numerach napiszę o wybitnych muzykach, wychowankach Lasek i siostry Blanki, którzy wielokrotnie występowali na Zamku: Joli Kaufman, Edwinie Kowaliku, instrumentalistach i zespołach.
Teraz chcę tylko powiedzieć jak wielkim wsparciem była dla
nas siostra Blanka w stanie wojennym i przez całe lata 80-te. Za-
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wsze mi mówiła, myśląc także o sobie: nie kręćmy się wokół własnych emocji, „nie kręćmy się wokół własnego ogona”, róbmy to,
do czego nas Bóg powołał, On to poprowadzi. I z tych rzeczy, które Bóg prowadził, doskonale pamiętam wspólny projekt teatralno – muzyczny z udziałem dzieci z Lasek i innych szkół.

15 czerwca 1991 roku – „Taka jest narodu wola” – przedstawienie na
Zamku Królewskim w Warszawie (fot. Maciej Bronarski)

Te wszystkie wydarzenia i wiele, wiele innych spotkań z siostrą
Blanką stanęło mi przed oczyma, kiedy zawiadomiona przez siostrę Anitę, znalazłam się przy Niej parę minut po Jej odejściu, w okolicach Godziny Miłosierdzia w piątek 7 lutego. Modląc się patrzyłam na Nią, jak łagodna i uśmiechnięta, znalazła wreszcie ukojenie u Pana Wielkiej Miłości! I miałam w uszach to, co mi
powiedziała parę miesięcy temu już u św. Rafała pełna prawdziwej
pokory: “widzisz Bóg mnie tu jeszcze trzyma na tej ziemi, dając mi
ten ostatni czas na nawrócenie, błogosławię Go za to”. Zaczęłam się
modlić wtedy także o to, aby Bóg dał i mnie czas na nawrócenie.
Dziękuję Ci Blanko!!!

Wanda z Kocięckich Barszczewska – Zawsze miała czas...
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Wanda z Kocięckich Barszczewska

Zawsze miała czas, aby wysłuchać innych
iostra Blanka – to zakonne imię przewijało się na obrzeżach
mojego dorosłego życia. Była zaprzyjaźniona z moją siostrą
Anną z racji muzycznych pasji ich obu. Obie – Ania i ja – wyrastałyśmy w cieniu Zakładu dla Niewidomych, gdzie do kaplicy
prowadziła nas w niedzielę nie tylko nasza matka. Domek w Laskach kupił nasz ojciec w 1939 roku i przez kilka lat dom był traktowany jako letni. W Powstaniu Warszawskim została zburzona
nasza kamienica, zamieszkaliśmy więc w Laskach na stałe. W kaplicy zakładowej przyjmowałam w czasie okupacji pierwszą komunię, będąc dzieckiem zaledwie sześcioletnim.
W późniejszych latach wszystkie ważniejsze uroczystości mojego życia odbywały się w Laskowskiej kaplicy. Ślub, którego udzielał ksiądz Tadeusz Fedorowicz, chrzty dzieci i wnuków, śluby córki i syna. Długo nie umiałam się modlić w dużym kościele, gdyż
bliskość Boga kojarzyła mi się z tą drewnianą kaplicą. Nasz dom
laskowski był bardzo gościnny. Mieliśmy, zarówno rodzice jak i my
obie, wielu przyjaciół, a że miejsca było dużo, w domu i w ogrodzie odbywały się spotkania towarzyskie.
W tych spotkaniach zaprzyjaźnionych osób często uczestniczyła siostra Blanka. Przychodziła z Zakładu piechotą, a w miarę upływu lat ktoś zmotoryzowany jechał po nią. Długo zaabsorbowana swoimi problemami życiowymi, wychowywaniem dzieci, pracą zawodową niezbyt dużo wiedziałam o tej zawsze
pogodnej, uśmiechniętej, wszystkim życzliwej siostrze franciszkance. Ona też nie mówiła wiele o sobie. Dotarło do mnie, że jest
muzykiem, prowadzi chór dzieci niewidomych, jest ich wychowawczynią i przyjaciółką. Powoli stawała się i moją na ile tylko
pozwalały nam obowiązki, jakie nałożyło na nas życie. Jak skoń-
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czyła 80 lat i o tym powiedziała, nie chciałam jej wierzyć. Była
przecież osobą energiczną, zajmującą się tyloma sprawami jednocześnie, przemierzającą ze swoim chórem Europę i nie tylko.
Zawsze miała czas, aby wysłuchać innych. Jestem jej ogromnie wdzięczna za modlitwę i słowa otuchy w okresie długiej i ciężkiej choroby mojej córki. Nigdy nie zapomnę, jak stałyśmy przy
gorącym piecu w domu rodziców w Laskach, a ona spokojnym
głosem tłumaczyła mi, aby to, co było wtedy najważniejsze, oddać Bogu do rozstrzygnięcia. Nieubłagany czas spowodował, że
siostra Blanka opuszczała Laski, bywała w innych domach franciszkańskich, a zdrowie nie pozwalało jej na intensywną pracę. Ja
zostałam emerytką, moje dzieci znalazły sobie drugie połowy, pojawiły się wnuki. Rodzice i teściowe – oraz te maluchy – wymagali opieki. Wtedy to do Siostry Blanki, do jej pokoiku naprzeciwko kaplicy przychodziłam z moją siostrą Anną oraz Anią i Frankiem – najstarszymi wnukami. Jej zdrowie nie pozwalało często
na uczestniczenie w spotkaniach przyjaciół. Pamiętam jednak, jak
przez wiele lat, ilekroć w kaplicy odbywały się uroczystości związane z rocznicami naszej rodziny, siostrę Blankę można było spotkać w pierwszej lub drugiej ławce od ołtarza, uścisnąć i ewentualnie przedstawić nowe maluchy. Po jakimś czasie dowiedziałam
się, że jest ciężko chora i przebywa w szpitaliku. Odwiedzałyśmy
Ją z moją siostrą, ale teraz zdaję sobie sprawę, że nie za często. Pewnego dnia zabrał Ją dobry Bóg do siebie, a uroczystości pogrzebowe długo pozostaną w mojej pamięci. Chórzyści śpiewali jak
chóry anielskie, ksiądz biskup Bronisław Dembowski nie spieszył
się z celebrą. Trumna w rzadko spotykanym kolorze i te kwiaty,
w większości białe lub kremowe, świadczyły o tym, że odchodzi
od nas nietuzinkowa osoba. Cześć Jej pamięci!

Barbara Grosfeld – Służyła rodzeniu się miłości do kultury
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Barbara Grosfeld

Służyła rodzeniu się miłości do kultury
ybór papieża Jana Pawła II wszystko zmienił, przywrócił
też dawne marzenia o roli kultury w polskim życiu. Można było uwierzyć, że znowu ma sens, że jest możliwe odważne realizowanie podstawowego elementu etosu polskiej inteligencji –
jakim jest edukacja.
Zaczęłam szukać pracy w szkole, lecz jako doktorantka Instytutu Historii PAN, nie budziłam zaufania w warszawskich liceach.
Tymczasem w Instytucie pojawiła się wiadomość, ze Zakład dla Niewidomych Dzieci w Laskach poszukuje nauczyciela historii. Moja nowa przyjaciółka ze studiów doktoranckich, pracownica prof.
Emmanuela Rostworowskiego w Polskim Słowniku Biograficznym,
Marysia Czaplińska, zaprosiła mnie przedtem na rekolekcje do Lasek, więc pojechałam tam w sprawie pracy jak do domu. Tak, Laski są miejscem, do którego nawet po jednym spotkaniu, należy się
na zawsze. Choć pracę nauczycielki podjęła, znająca jej specyfikę,
siostra zakonna, nie zapomniano o mnie i dostałam informacje o zajęciach, które dzieci z Lasek odbywały w Muzeum w Wilanowie.
Pojechałam natychmiast i zobaczyłam w sieni pałacu grupkę
małych dworzan Jana III Sobieskiego witających króla okrzykiem
„Vivat Johannes Rex”. Uroczystym przywitaniem króla z wielką powagą kierowała siostra Blanka.
Tak zaczęła się moja przygoda z historią, jako narzędziem terapii, pełną tajemnic grą, teatrem wyobraźni, spektaklem możliwości dla aktorów i widzów jednocześnie, jakimi stawały się dzieci.
Poddałam się siostrze Blance i wraz z dziećmi przeniosłam się
na serio w przeszłość, która potrzebowała solidnej erudycji, znajomości historycznych realiów, polskich tradycji i europejskich
kontekstów.
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Wszystko musiało być prawdziwe i każda rzecz musiała mieć
sens. Nie było żadnej zabawy w króla, nie było rekwizytów, tylko zapach prawdziwych starych mebli i obrazów, dźwięki odbijające się w zamkniętej pałacowej przestrzeni – słowo, muzyka,
taniec i uczucie, że to dziś, „tylko cokolwiek dalej”. Gra toczyła się
w prawdziwym muzeum z wykluczeniem wszelkiej tandety,
wszystkiego, co mogłoby być stosowne w domu kultury albo
w szkole, ale nie mogło mieć miejsca w instytucji muzealnej. Siostra Blanka strzegła „świętości” dziedzictwa kultury i prawdy przekazywanej dzieciom, powagi przekazu historycznego, szacunku
dla bezcennych wartości ukrytych w autentycznych, muzealnych
obiektach.
Kilka dni później, Jurek Gutkowski, kolega ze studiów doktoranckich, wiedząc, że szukam pracy nauczycielki zaprosił mnie do
zaczynającego się kształtować jako muzeum Zamku Królewskiego, będącego jeszcze w trakcie budowy.
W rozmowie z profesorem Aleksandrem Gieysztorem, twórcą nowego muzeum, mówiłam o swoich marzeniach o edukacji
i przyjęłam pracę w powstającym dziale oświatowym.
Spotkanym tam kolegom powiedziałam o siostrze Blance,
o metodach nauczania kultury w Laskach. Pojechaliśmy wszyscy
do siostry Blanki. Dla absolwentów polskich uniwersytetów było to seminarium najnowocześniejszych metod nauczania kultury – odrodzona dawna edukacja przez teatr jak w szkołach jezuickich i pijarskich przed rozbiorami.
Wracaliśmy poruszeni i pełni zapału mijając budzącą grozę,
otoczoną przez milicję Wyższą Szkołę Pożarniczą na Żoliborzu.
Zaczynał się stan wojenny. Teraz jednak kontakt z Laskami odebrał nam wszelkie obawy i wszelką małoduszność.
Mimo zakazu zgromadzeń i zamknięcia muzeów zapraszaliśmy do Zamku niewidome dzieci pod opieką siostry Blanki.
Gdy w sieni pustego zamku zebrały się grupy ZOMO, którym
pokazywano w nagrodę nowe muzeum, umundurowani mężczyź-
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ni zobaczyli niewidome dzieci, śpiewające Bogurodzicę. Pieśń
przywoływała pamięć Królestwa Korony Polskiej. Dzieci nie widziały ZOMO. Śpiew przeniósł nas w czasy wolności. Umundurowani mężczyźni spotkali w niepełnosprawnych uczniach pod
wodzą siostry Blanki, zapomniany i zakazany świat, zachowany
w Kościele.
Dzięki umiejętnościom, które nabywaliśmy obserwując pracę siostry Blanki, mogliśmy otworzyć w Zamku program edukacji dzieci niewidomych, potem głuchoniemych, dorosłych niepełnosprawnych i chorych. Mimo trwania stanu wojennego Zamek
godził się przyjmować gości, których nie ośmielono się wyprosić
z muzeum zbudowanego wg sloganów propagandy tamtych lat
„dla społeczeństwa”, gdy dla publiczności z powodu bezprawnych
przepisów stanu wojennego instytucje kultury były zamknięte.
Siostra Blanka towarzyszyła nam w naszych zmaganiach
o stworzenie w Zamku Królewskim miejsca rzetelnej edukacji,
godnej jego historii i zbiorów. Wspierała nas dodając odwagi i modląc się w różnych trudnych okolicznościach.
3 maja 1982 roku przybyła do Zamku na otwarcie wystawy
w rocznicę konstytucji 3 maja z 1791 r. urządzonej przez Dział
Oświatowy wraz z Działem Starych Druków Biblioteki Narodowej.
Zaproszeni goście – profesorowie historii z Warszawy i Krakowa oraz goście z Lasek byli świadkami ataku ZOMO na zebranych na placu Zamkowym mieszkańców Warszawy z flagami Solidarności. Staliśmy w oknach zamku, byliśmy zrozpaczeni. Wtedy siostra Blanka poprowadziła modlitwę różańcową. Brutalna
akcja przebranych w cywilne ubrania milicjantów zaczęła wygasać.
Po latach stanu wojennego zaczęliśmy nabierać nadziei, że Zamek stanie się centrum narodowej kultury, że kultura stanie się
narzędziem odrodzenia i rozwoju społecznego. Swoje nadzieje
opieraliśmy na fakcie, że Zamek Królewski w Warszawie stwarzał
możliwość narracji o historii Polski w długim trwaniu, że jego
zbiory, bryła, fakt odbudowy po latach nieistnienia, czyniły go
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miejscem opowieści o historii od średniowiecza do dziś. Chcieliśmy budować opowieść o historii Polski w szerokim europejskim
kontekście, unikając ujęć przyczynkarskich, nieistotnych dla potrzeb nowoczesnej edukacji.
Ku naszemu zaskoczeniu profesor Gieysztor ostrzegł nas, że
jesteśmy naiwni. Nie rozumieliśmy, dlaczego nie jest możliwy projekt edukacji o dziedzictwie budujący tożsamość i wydobywający na jaw ważne dzisiaj treści, dlaczego dochodzi do komercjalizacji dziedziny, którą postrzegaliśmy jako obarczoną misją, wymagającą szczególnej ochrony.
W tym trudnym czasie przemian po umowach okrągłego stołu, kontakt z Siostrą i ciągłe odnoszenie do dziedzictwa myśli związanego z Laskami prymasa Stefana Wyszyńskiego pozwalało nam
kontynuować marzenia z nadzieją, że wartościowe są właśnie rzeczy trudne.
Siostra Blanka stała się naszym mistrzem, przyjacielem, powiernikiem i wraz z dziećmi nauczycielem odwagi i radości życia kulturą.
Dzieci odkryły przed nami tajemnice materii, które mogły poznawać dotykiem, piękno rozpoznawanej przez siebie przestrzeni, radość przebywania w potężnych murach jeszcze nie wyposażonego w sprzęty labiryntu zamkowych pomieszczeń.
Zobaczyliśmy świat emocji poruszonych w dzieciach, które zostały już wprowadzone w świat kultury dzięki talentowi siostry
Blanki i jej miłości do sztuki i do dzieci.
Entuzjazm, który w uczniach z Lasek wzbudził kontakt ze
sztuką uświadomił nam jej wielką wartość terapeutyczną, która
jednak realizuje się dzięki pośrednictwu przewodnika, który sam
jest artystą.
Blanka była wielką artystką łączącą serca małych i większych
przyjaciół za pośrednictwem sztuki. Sama wycofana w cień służyła jak akuszerka rodzeniu się miłości do kultury, jako narzędzia
głębokiej relacji między nami.
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Róża Wawrzynowicz-Billip

Małe wspominki
ył to rok 1982 – Zamek Królewski w Warszawie otwierał swoje podwoje i jednymi z pierwszych gości były dzieci z Lasek.
Niewidome, a jak widzące. Chodząc po salach zamkowych cieszyły się: ...„ja widzę tę rzeźbę, ja widzę tę salę”. Tak nas pracowników Działu Oświatowego uczyła „czytać te dzieci” wspaniała siostra Blanka. Tryskała energią, wyrozumiała, pogodna, acz stanowcza. Uczyła nas pokazywać dzieciom sztukę tak jak one ją
poznawały – przez opis i dotyk. Szereg obiektów muzealnych
w Zamku wytypowany był do oglądania przez dzieci z Lasek.
„Tyle kroków liczy największa Sala – Balowa,..., a tyle dzieci
może objąć słup w Piwnicy Gotyckiej – jak wielkie drzewo w lesie”...
Pamiętam jedną z pierwszych wycieczek dzieci z Lasek na Zamek, gdy chłopiec stojący razem z nami w tejże Piwnicy Gotyckiej ...nagle znalazł się pod jej sklepieniem. Wdrapał się, a właściwie wskoczył trzymając się występów cegieł. On już taki jest –
stwierdziła siostra Blanka. W Laskach siostra Blanka pokazywała nam pracownie, pokoiki, sypialnie lśniące czystością i równiutko posłane łóżka przykryte ręcznej roboty (dziewcząt niewidomych) kapami i poduszkami. A na dworze krąg dzieci grających
w piłkę... „to tu są i dzieci widzące”...? pytamy. Nie, to są dzieci niewidome,... a duszą ich była – siostra Blanka. W pięknej sali widowiskowej uczyła dzieci teatru i muzyki, szczególnie śpiewu. Przyjeżdżała do nas z dziećmi na Zamek na koncerty. I jednego razu
przyjechała z Jolą Kaufman, swoją wychowanką, której pierwszy
poważny koncert odbył się u nas na Zamku.... ogromny sukces!
Ogromny sukces Joli, o czystym, kryształowym głosie, jak i Nauczycielki, która nieustannie czuwała nad kształceniem jej głosu.

B
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Gdy w czasie pamiętnego pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II
w Tarnowie (1979 r.) jechały tam dzieci z Lasek, pojechałam i ja
z moim zamkowym kolegą Danielem Artymowskim. A z dziećmi – niestrudzona siostra Blanka, jak zawsze pogodna i zorganizowana. Całonocna jazda autobusem, a potem, bladym świtem
parogodzinny marsz z parkingu na podtarnowskie błonia.
I w śpiewach oczywiście słychać Ją było. Miała piękny, mocny głos.
Sztukę znała; lubiła czytać „Historię malarstwa” siostry Wendy. Będąc parokrotnie w Jej przestronnym pokoju w Laskach,
(gdzie wokół pianina litografie z kręgu Chopina) przegadałyśmy
o sztuce i o życiu wiele godzin. Opowiadała o swoich świeckich
początkach w Łodzi i tym „magnesie Lasek” jaki postanowił o Jej
przyszłym życiu.
Zapamiętałam Ją właśnie taką – silną Bogiem, wolną, kochającą ludzi.
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Józef Korn

Pomagaj nam trwać w Bogu
Epitafium dla siostry Blanki
Uśmiechnięta
jak dziecięca buzia –
słonecznie
między ciemnym welonem
a białym kołnierzem –
jak przystało
na Rzeczpospolitej harcerza
ze schludnym habitem
i brązowym szkaplerzem
A wokół tyle problemów
bardzo złożonych
w których z przejęciem chciałaś mieć
swój czynny udział
w sprawach: rodzinnych
zakładowych czy zakonnych –
do rozmowy z Tobą
każdy chętnie by usiadł
Czasem na skrzypiącym krześle
lub taborecie –
wszak wciąż tliła się w Tobie
franciszkańska dusza –
nieraz można było poczuć się
jak w operze
zwłaszcza podczas muzycznych próbek
i przesłuchań
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Zegarek był w Twoim życiu
ważnym narzędziem
porządkował wiele zadań
i obowiązków –
jednak nie zakłócał
ukradkowym spojrzeniem
rozlicznych spotkań z Tobą
dawnych absolwentów
Szczególną przyjaźnią
darzyłaś niewidomych
troszcząc się o ich pełny rozwój
i kulturę –
byłaś kimś ważnym
w sprawach szkolnych i domowych –
dyskretną siostrą i matką
w tym co poufne
Wciąż wierna Ojczyźnie
i Opatrzności Bożej
wszystkie niewidome dzieci
Jej poleciłaś –
a przez autorski teatr
i muzyczny koncert
lokowałaś w ich sercach
ochronny kapitał
Jako „duch poruszający”
szkoły muzycznej
byłaś jej współtwórczynią
i animatorką –
udzielałaś rad
i swej wiedzy kompetentnej

Józef Korn – Pomagaj nam trwać w Bogu

dzieląc się doświadczeniem swoim
z wielką troską
W dwusetną rocznicę
Komisji Edukacji –
narodowego święta
dla polskiej oświaty
stworzyłaś w Laskach –
ku powszechnej satysfakcji –
Małą Komisję
dla uświetnienia tej daty
Twoje trzy Mikrokongresy
Kultury
w Laskach były szczepionką
przeciw chorobie banału –
a wiele Twoich scenariuszy
do zagrania
bodaj jedną z lepszych
dla niewidomych nauk
W dzień rocznicy
polskiej Konstytucji Majowej –
tej jednej z największych
kart praw obywatelskich –
w Laskach oraz na Zamku Królewskim
w Warszawie
odżył jej duch w aktorstwie
dorosłych i dzieci
Czy to w Ojczyźnie
czy w przeróżnych krajach świata
z „Cantus Gaudi”
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oraz „Ucelli Forestali”
kilometry muzycznej trasy
przemierzałaś –
choć w trosce o Twoje zdrowie
Cię przestrzegali
Powoli w końcu – jak wszyscy
traciłaś siły –
trudniej było jak dawniej
podejmować pracę
ale przy pomocy –
zwłaszcza pani Justyny –
w Filharmonii byłaś najwierniejszym
słuchaczem
Wyciszona wśród sióstr i braci –
w pokoiku małym
byłaś już gotowa
na życia akt ostatni –
wprawdzie nie na baczność
jak harcerka na warcie –
lecz z nadzieją na dobry zbiór
plonów Bożych żniw
I odeszłaś do Pana
siódmego lutego
zasiliwszy szeregi
najwcześniejszych Lasek
najbliższych Chrystusa
z Matką Założycielką –
z wiarą że stamtąd
można pomagać najbardziej
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Czy można więc powiedzieć:
skończona historia ?
Msza żałobna – ktoś spóźniony
gubi pieniądze –
Ty pewnie
już z innej perspektywy
na to spoglądasz –
i pomagasz nam
trwać w Bogu
jak Jezus trwa
w Tobie
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W ŚWIETLE KANONIZACJI JANA PAWŁA II
27 kwietnia br. na Placu Świętego Piotra w Rzymie odbędzie
się uroczysta kanonizacja dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Z tej okazji raz jeszcze przypomnijmy sobie najważniejsze
rysy biografii naszego Ojca Świętego, wykorzystując tekst napisany specjalnie na tę okoliczność autorstwa księdza Zygmunta
Podlejskiego. Dziękujemy Wydawnictwu Księży Sercanów za
zgodę na publikację tego artykułu na łamach naszego czasopisma.
Redakcja
ks. Zygmunt Podlejski

Zjednoczony z Chrystusem*
arol – późniejszy Jan Paweł II – urodził się w Wadowicach 18
maja 1920 roku. Jego ojcem był Karol Wojtyła, a matką była
Emilia z Kaczorowskich. Chłopak został ochrzczony 20 czerwca
1920 roku w kościele parafialnym i otrzymał na chrzcie świętym
imiona Karol Józef. Zwyczajem austriackim jeden z synów odziedziczył imię ojca, który do 1918 roku był zawodowym oficerem armii austriackiej, potem armii polskiej. Najstarszym synem Wojtyłów był urodzony w 1906 roku Edmund, który został później lekarzem. Po nim jeszcze w 1916 roku pani Emilia urodziła córeczkę
Olgę, która jednak zmarła po kilkunastu godzinach życia.
Różnica wieku między Edmundem i Karolem była stosunkowo duża, co na początku nie ułatwiało im kontaktu, ale bracia odnaleźli się trochę później i zostali przyjaciółmi. Młodszy brat po-
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* Za: Jan Paweł II – święty, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków
2014, s. 6–27 (przedruk).
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dziwiał starszego, starszy podziwiał młodszego. Ich przyjaźń nie
trwała niestety długo, bo Edmund zmarł nagle, mając zaledwie
dwadzieścia sześć lat. Zaraził się w bielskim szpitalu szkarlatyną
od chorej pacjentki i wszelkie próby ratowania jego życia okazały się bezskuteczne.
Karol był dzieckiem żywym, utalentowanym, pobożnym i wysportowanym, bo od najwcześniejszych lat ganiał za piłką i szusował na nartach. Z piłki nożnej z czasem zrezygnował, ale na nartach dokazywał nawet jako papież. Póki co uczył się pilnie w miejscowej szkole, służył w kościele jako ministrant i w wolnym czasie
zwiedzał okolice Wadowic. Kochał swoje miasto, kochał swoich
kolegów, wśród których niepoślednie miejsce zajmował syn przewodniczącego gminy żydowskiej w Wadowicach, Jerzy Kluger.
Przyjaźń ta przetrwała do końca życia. Dla Jerzego Karol do końca życia pozostał Lolkiem.
Pani Emilia zmarła l3 kwietnia 1929 roku z powodu niewydolności nerek i wrodzonej choroby serca. Edmund kończył studia medyczne, Karol – trzecią klasę szkoły podstawowej. Ojciec
trzymał młodego syna za rękę i walczył ze łzami. W mieszkaniu
zrobiło się pusto.
We wrześniu 1930 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Katechetą był tam ks. Kazimierz Figlewicz, który zwrócił uwagę na pucołowatego Karola i zachęcił go do przystąpienia
do grona ministrantów. Chłopak sprawował się przy ołtarzu tak
pobożnie, a w zakrystii tak nienagannie, że wkrótce został przewodniczącym wadowickich ministrantów. Tak zaczęła się jego duchowna kariera, choć wtedy jeszcze nie brał jej pod uwagę. Miał
zasadniczo inne zainteresowania. Był zapalonym bramkarzem
i często bronił bramki drużyny żydowskiej.
Po śmierci żony Wojtyła senior poświęcał wiele czasu swemu
synowi. Ojciec Lolka był człowiekiem odpowiedzialnym, sprawiedliwym i pobożnym. Władał biegle językiem niemieckim i pol-
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skim. Niemieckiego uczył Karola w domu. W przyszłości będzie
on się posługiwał tym językiem z wyraźnym akcentem austriackim. Ojciec Karola znał doskonale historię Polski i interesował się
żywo rodzimą literaturą. On pierwszy zwrócił uwagę Karola na
dzieła Cypriana Kamila Norwida. Kapitan Wojtyła czytał razem
z synem Biblię i klękał z nim do modlitwy. Potrafił mówić o Kościele z ogromną miłością, podkreślając ciągle, że Kościół nie jest
tylko ani przede wszystkim instytucją. Syn napisze wiele lat później o swoim ojcu: „Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium”.
Ksiądz Kazimierz Figlewicz stał się idolem Karola. Został niestety przeniesiony do Krakowa, gdzie młody Wojtyła kilka razy
go odwiedził. Przy okazji zwiedzał zabytki miasta, którym był
oczarowany. W gimnazjum należał zawsze do czołówki. Pokochał
historię, łacinę, zwłaszcza literaturę. Nowym katechetą został ks.
Edward Zacher. Pod jego wpływem Karol wstąpił do Sodalicji Mariańskiej, a w ostatnich dwóch latach gimnazjalnych był nawet jej
przewodniczącym. Do bierzmowania przystąpił 3 maja 1938 roku. Wkrótce potem wadowickie gimnazjum odwiedził arcybiskup
krakowski Adam Stefan Sapieha. Jako przedstawiciel uczniów witał go Karol Wojtyła. Spodobał się on arcybiskupowi do tego stopnia, że zasugerował ks. Zacherowi, żeby pokierował chłopca na
księdza. Katecheta powiedział jednak, że Karol wybiera się na polonistykę do Krakowa. Arcybiskup westchnął: „Szkoda!”.
Karol miał według własnych słów „nade wszystko zamiłowanie do literatury, a w szczególności do literatury dramatycznej i do
teatru”. Był zafascynowany twórczością Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego, a nade wszystko Norwida. Występował w teatrze
gimnazjalnym, gdzie wystawiono Antygonę Sofoklesa oraz Balladynę Słowackiego. Młody Wojtyła grał nawet główną rolę w Nie-boskiej komedii Krasińskiego. W tym czasie zetknął się z Mieczysławem Kotlarczykiem, który miał własną, oryginalną wizję te-
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atru i potrafił wzniecić w młodych ludziach do niej entuzjazm.
W 1937 roku Kotlarczyk wziął Karola pod swoją szczególną opiekę, wyczuwając w nim wyraźny talent aktorski. Przyszła droga życiowa Karola Wojtyły zaczęła się widocznie zarysowywać, ale –
jak się miało okazać – nie była to jednak jeszcze ta droga.
27 maja 1938 roku Karol celująco zdał maturę. W imieniu klasy wygłosił mowę pożegnalną. Było to równocześnie pożegnanie
z Wadowicami. Ojciec i syn zamieszkali w Krakowie na Dębnikach, w suterenie domu przy ul. Tynieckiej 10. Koledzy twierdzi-
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li, że Karol mieszka w katakumbach. Był to początek jego studiów
na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filologii Polskiej.
W tym roku wystąpił także na deskach teatru eksperymentalnego Studio 39, z pełnym powodzeniem. Jego bliskim przyjacielem
stał się Juliusz Kydryński, z którym uczęszczał na prywatne lekcje języka francuskiego do pani Jadwigi Lewaj. W tamtym czasie
ojciec i syn Wojtyłowie utrzymywali się ze skromnej wojskowej
emerytury, prowadzili więc życie prawie ascetyczne, co im nie
przeszkadzało kochać Boga, ojczyznę i bliźnich.
Od kilku miesięcy mówiło się o wojnie. 6 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht wkroczył tryumfalnie do Krakowa. Naród kompozytorów i poetów dał się poznać z najgorszej strony.
Na Wawelu zasiadł gubernator Hans Frank, katolik, który zamknął
katedrę i pozwolił ks. Figlewiczowi odprawiać dwie msze święte
w tygodniu, pod nadzorem policji.
Karol Wojtyła w podziemnych strukturach występował w teatrze Kotlarczyka i brał udział w konspiracyjnych wykładach uniwersyteckich. Starał się jednak o oficjalne zatrudnienie, żeby móc
się zajmować chorym ojcem. Pracował więc najpierw jako zaopatrzeniowiec w restauracji, a potem jako robotnik fizyczny w fabryce chemicznej Solvay. Zakuwał język francuski i z ojcem studiował
Biblię, zwłaszcza Nowy Testament. Był teraz jedynym żywicielem
rodziny, bo władze niemieckie odebrały ojcu skromną emeryturę.
W fabryce spotkał wspaniałych ludzi. Jeden z jego majstrów, strzałowy Franciszek Labuś, namawiał go, żeby został księdzem.
Karol należał do parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach
prowadzonej przez księży salezjanów. Tam poznał Jana Tyranowskiego, autentycznego mistyka, który odegrał w jego życiu ważną rolę. Tyranowski był z zawodu krawcem, ale jego pasją była modlitwa kontemplacyjna i praca z młodzieżą. Gdy Niemcy wywieźli prawie wszystkich księży z Dębnik do obozu w Oświęcimiu,
Tyranowski zorganizował regularną pracę duszpasterską z młodzieżą, do której wciągnął Karola. Powstał m.in. Żywy Różaniec,
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a Karol Wojtyła został jednym z animatorów. Tyranowski wprowadził go w dzieła św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avili. Duchowość karmelitańska stała mu się odtąd bliska.
18 lutego 1941 roku zmarł kapitan Wojtyła. Karol przebywał
w tym czasie u Kydryńskich. Poczuł się samotny jak nigdy przedtem. Ksiądz Figlewicz odprowadzał zmarłego na cmentarz Rakowicki. Karol popadł po śmierci ojca w głęboką zadumę nad sensem życia i często się modlił, leżąc krzyżem na podłodze. Mając
dwadzieścia jeden lat, myślał o kapłaństwie. Zniewolona ojczyzna potrzebowała i kapłanów, i aktorów. Kapłanów jednak potrzebowała bardziej.
Na razie spotykał się Karol ze swymi studenckimi przyjaciółmi, przeważnie w domu państwa Kydryńskich, gdzie spędzano
czas na recytowaniu tekstów polskich klasyków literatury i omawiano aktualną sytuację na frontach. W lipcu 1941 roku w Krakowie zjawił się Mieczysław Kotlarczyk. Wprowadził się do mieszkania Wojtyłów i znalazł pracę jako motorniczy tramwaju, ale jego marzeniem było założenie teatru słowa. 22 sierpnia 1941 roku
w mieszkaniu państwa Dębowskich odbyło się zebranie organizacyjne, w którym brał udział Karol Wojtyła. Tamtego dnia narodził się Teatr Rapsodyczny. Jedna z uczestniczek zebrania powiedziała, że Savonarola w porównaniu z Kotlarczykiem to pestka. Z grupy jednak odszedł Juliusz Kydryński. Jego wizja teatru
zbyt mocno różniła się od wizji Kotlarczyka. Podziemny Teatr
Rapsodyczny zaczął pracować na rzecz Słowa, które porusza świat.
Karol zaangażował się w pracę teatralną, ale często bywał myślami gdzie indziej.
Jesienią 1942 roku przekroczył furtę rezydencji biskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 i poprosił o przyjęcie do seminarium duchownego. Ksiądz rektor Piwowarczyk przyjął kandydata i poinformował go o konieczności konspiracji. Trzeba było prowadzić podwójne życie, co nie jest ani proste, ani łatwe, ani
bezpieczne.
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Karol musiał w końcu powiedzieć Kotlarczykowi o swojej nowej sytuacji, co go mocno zirytowało. Uważał on bowiem, że młody Wojtyła ma powołanie aktorskie, które jest być może ważniejsze od kapłaństwa. Karol jednak wiedział swoje i stopniowo wycofywał się z teatru, bo zajęcia w konspiracyjnym seminarium
wymagały wiele czasu i wysiłku. 29 lutego 1944 roku potrąciła
go niemiecka ciężarówka. Życie uratowali mu pani Józefa Florek
i niemiecki oficer, który kazał go, nieprzytomnego, zawieźć do
szpitala.
6 sierpnia 1944 roku gestapo urządziło polowanie na młodych
mężczyzn, żeby zapobiec powstaniu. Niemcy czuli się już niepewnie i obawiali się, że Kraków pójdzie w ślady Warszawy. Arcybiskup Sapieha zwołał swoich seminarzystów i ukrył ich w rezydencji.
18 stycznia 1945 roku Niemcy opuścili Kraków pod naporem
wojsk Armii Czerwonej. Karol Wojtyła rozpoczął ostatni rok studium teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i przygotowywał się
do przyjęcia święceń, które otrzymał l listopada 1946 roku w prywatnej kaplicy kard. Adama Sapiehy. Potrójne prymicje odprawił
w dniu swoich święceń w romańskiej krypcie św. Leonarda na Wawelu. Towarzyszyło mu grono najbliższych przyjaciół, wśród których zabrakło Jana Tyranowskiego, przebywającego w szpitalu
z powodu rozległego nowotworu.
Dwa tygodnie później ks. Wojtyła i ks. Starowieyski opuścili Kraków, żeby udać się przez Paryż do Rzymu. Polscy księża
studenci zamieszkali najpierw w Kolegium Belgijskim, skąd pieszo dochodzili na wykłady do Angelicum. W czasie wakacji ks.
Wojtyła zwiedzał Włochy, w 1947 roku dotarł do San Giovanni Rotondo, gdzie wyspowiadał się u sławnego kapucyna Ojca
Pio. Potem podróżował po Europie Zachodniej i zwiedził m.in.
dom św. Jana Marii Vianneya w Ars. Wrócił do Rzymu pełen
wrażeń i przemyśleń, żeby sfinalizować pracę doktorską u dominikanina Réginalda Garrigou-Lagrange’a. Miał nieco inny pogląd na życie wiary św. Jana od Krzyża niż jego promotor, ale 14
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czerwca 1948 roku zdał egzamin doktorski z bardzo wysoką oceną. Nie otrzymał jednak tytułu doktora, bo nie opublikował swej
pracy – publikacja była bowiem warunkiem uzyskania tytułu –
a nie zrobił tego z powodu braku pieniędzy. Gdy wrócił do Krakowa, Uniwersytet Jagielloński przyznał mu stopień doktora teologii.
Ksiądz doktor Wojtyła trafił jesienią 1948 roku jako wikariusz
do parafii Wniebowzięcia Matki Boskiej w Niegowici. Gdy dotarł
do granic parafii, ucałował ziemię, czego nauczył się od Świętego Proboszcza z Ars. Był biedny jak mysz kościelna. Poza kilkoma książkami i przyborami do golenia nie posiadał nic. Sypiał na
gołym łóżku, oddawał się bez reszty pracy duszpasterskiej i rozpoczął budowę nowego kościoła parafialnego. Jego pobyt w Niegowici trwał zaledwie osiem miesięcy, ale ludzie zdążyli zauważyć, że jest on człowiekiem modlitwy i ma serce dla biednych.
W marcu 1949 roku ks. Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie, gdzie był jednym z wikarych, oprócz
ks. Obtułowicza, Rozwadowskiego i Jaworskiego. Jego czwartkowe wieczorne konferencje skupiały inteligencję i studentów. Równocześnie z woli kard. Sapiehy objął funkcję duszpasterza akademickiego przy kolegiacie św. Anny. Wówczas też ks. Wojtyła odnowił swoje kontakty z Teatrem Rapsodycznym. Brał udział
w przedstawieniach, dyskusjach, a także błogosławił małżeństwa
swoich koleżanek i kolegów.
Ksiądz Wojtyła zdołał skupić wokół siebie około dwustu mężczyzn i kobiet, którzy utworzyli tzw. Środowisko, nazywane także Rodzinką czy Paczką. Młodzież nazywała go Wujkiem, co było pewnym pseudonimem w latach stalinowskich. Działalność
Środowiska była podziemna, pilnie śledzona przez Służbę Bezpieczeństwa. Ksiądz Wojtyła spotykał się z młodzieżą akademicką na
kajakach, górskich wycieczkach, nartach i oczywiście w kościele
i swojej mansardzie. Dyskutowano na wszystkie możliwe tematy, zwłaszcza na temat prawdy, wolności, godności, miłości i od-
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powiedzialności. Wojtyła umiał uważnie słuchać. Potrafił być dla
młodzieży przyjacielem, ale nie kumplem.
Ksiądz Wojtyła zaczął pisać i publikować w „Tygodniku Powszechnym”. Były to artykuły, potem poezja i dramaty. Posługiwał się pseudonimami Andrzej Jawień i Stanisław Andrzej Gruda. Napisał w tym czasie dramaty Brat naszego Boga i Przed sklepem jubilera. Powstawały poematy wysokiego lotu, bo autor był
przekonany, że za pomocą poezji można przekazać treści, które
nie mieszczą się w żargonie filozoficznym czy teologicznym. Był
przy tym biednym ascetą, który – jak powiada ks. Mieczysław Maliński – „nie lekceważył swojej niezwykłości, on jej w ogóle nie zauważał”.
W lipcu 1951 roku zmarł kard. Adam Stefan Sapieha. Jego następcą został abp Eugeniusz Baziak, człowiek dobry i zahartowany w walce z reżimem komunistycznym. Nowy arcybiskup uważał, że wikary od św. Floriana powinien się przenieść do domu
przy ul. Kanoniczej 19 i napisać pracę habilitacyjną, żeby potem
zostać profesorem akademickim. Wojtyła zajął się więc dziełem
niemieckiego filozofa, fenomenologa Maxa Schelera i napisał pracę habilitacyjną pt. Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera. Uzyskał stopień
doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1954 roku, ale nie został docentem, bo komuniści zlikwidowali wydział. Zaangażowano go więc na KUL-u jako specjalistę od etyki. W 1956 roku objął Katedrę Etyki na
Wydziale Filozoficznym lubelskiej uczelni. Jego wykłady cieszyły się ogromnym powodzeniem, choć operował językiem skomplikowanym i niełatwym.
W 1957 roku ks. prof. Wojtyła postanowił napisać książkę pod
tytułem Miłość i odpowiedzialność, która trzy lata później zrobiła furorę i wkrótce została przetłumaczona na kilka języków obcych. Książka była próbą uporządkowania etyki małżeńskiej i seksualnej, rozkojarzonej przez tzw. rewolucję seksualną.
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Na początku sierpnia Wujek dowiedział się od kard. Wyszyńskiego, że 4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował go tytularnym biskupem Ombi i biskupem pomocniczym abp. Baziaka. Zaszył się w kaplicy sióstr urszulanek w Warszawie, gdzie leżał krzyżem na podłodze przez pół nocy. 28 września 1958 roku otrzymał
sakrę biskupią w katedrze wawelskiej. Jeden z robotników z fabryki Solvay wykrzyknął pod koniec ceremonii: „Lolek, nie daj się!”.
Motto jego biskupiej posługi brzmiało Totus Tuus, a pochodziło
z modlitwy poświęcenia się Matce Jezusa autorstwa św. Ludwika
Marii Grignion de Montforta, którego Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny podsunął mu przyjaciel
Jan Tyranowski.
Potem wszystko potoczyło się dość szybko. Arcybiskup Baziak
zmarł 15 czerwca 1962 roku. 16 lipca kapituła metropolitalna mianowała bp. Wojtyłę wikariuszem kapitulnym, co znaczyło, że przejął tymczasowy zarząd diecezji krakowskiej. W Rzymie rozpoczęły się wkrótce burzliwe obrady II Soboru Watykańskiego, w których bp Wojtyła miał brać żywy udział. Trzeba dodać, że nie
zrezygnował z katedry akademickiej na KUL-u. 30 grudnia 1963
roku papież Paweł VI powołał bp. Wojtyłę na pasterza archidiecezji krakowskiej. Czterdziestoletni arcybiskup został siedemdziesiątym szóstym biskupem krakowskim, do czego przyczynił się
mimo woli Zenon Kliszko, główny ideolog partii komunistycznej.
Kliszko uważał, że młody, niedoświadczony intelektualista, trzymający się z dala od polityki, będzie człowiekiem, którym partia
będzie mogła do woli manipulować. Nie znał się na ludziach,
a o możliwościach Ducha Świętego nie miał żadnego pojęcia.
W 1966 roku abp Wojtyła współredagował orędzie do biskupów niemieckich, w którym znalazły się słowa: „Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie!”. Orędzie doprowadziło komunistyczne władze PRL-u do szału. Kliszko i cała reszta komunistycznych
decydentów zrozumieli, że nie docenili arcybiskupa Krakowa.
Wojtyła konsekwentnie i zdecydowanie walczył o wolność reli-
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gijną w Polsce, budowę nowych kościołów, możliwość praktykowania w życiu publicznym katolickich praktyk religijnych i traktowanie ludzi wierzących jak pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej. Walka o budowę kościoła w Nowej Hucie była twarda, ale ostatecznie zakończyła się zwycięstwem arcybiskupa
i nowohuckich wiernych. Komuniści robili dobre miny do złej gry.
W 1967 roku abp Wojtyła został mianowany kardynałem przez
papieża Pawła VI. W dalszym ciągu pracował na wielu odcinkach
pracy duszpasterskiej; zajmował się młodzieżą, przygotowaniem
młodych ludzi do małżeństwa, gromadził wokół siebie intelektualistów i artystów, nawiązał żywy kontakt z Komitetem Obrony
Robotników (KOR) i organizował akcje charytatywne na dużą
skalę. Konsekwentnie wprowadzał w życie diecezji postanowienia soboru i 8 maja 1972 roku inaugurował uroczyście synod diecezjalny, który miał trwać przez następne siedem lat.
25 lipca 1968 roku papież Paweł VI ogłosił encyklikę Humanae vitae, której współredaktorem był kard. Wojtyła. Kardynał
z Krakowa zasadniczo zgadzał się z treścią encykliki, która narobiła wiele niepotrzebnego szumu, ale miał w kilku punktach
odmienne zdanie, o czym uczciwie poinformował papieża. Kardynał Wojtyła wyłożył swój punkt widzenia etyki małżeńskiej
i seksualnej w książce Miłość i odpowiedzialność, którą papież i ojcowie soborowi mogli przestudiować, co Paweł VI na pewno uczynił.
Paweł VI zmarł w Castel Gandolfo 6 sierpnia 1978 roku. Jego następcą został kard. Albino Luciani, który przybrał imię Jan
Paweł I, i odmówił włożenia tiary papieskiej podczas mszy inauguracyjnej. Był człowiekiem skromnym, dobrym i zdziwionym,
że został papieżem. Świat zapamięta jego ciepły, zniewalający
uśmiech. Jan Paweł I zmarł nagle w nocy z 28 na 29 września 1978
roku. Po dwóch tygodniach rozpoczęło się kolejne konklawe, na
którym ku zaskoczeniu całego świata wybrano kard. Wojtyłę na
papieża. Przybrał imię Jan Paweł II. Już gdy pierwszy raz pojawił
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się na balkonie bazyliki św. Piotra, można było zauważyć, że nowy papież jest silną, zdecydowaną, otwartą osobowością. Jest człowiekiem, który wie, czego chce. Jego pierwsze słowa przyjmowano z entuzjazmem.
W grudniu 1978 roku Jan Paweł II zaapelował o wolność religijną dla wszystkich ludów i narodów świata. Pretekstem do
apelu była trzydziesta rocznica proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Władze komunistyczne w Moskwie
i Warszawie wpadły w panikę. Wyczuwały grożące im niebezpieczeństwo. Niedaleka przyszłość miała pokazać, że ich strach był
uzasadniony.
Jan Paweł II włączył się całym sobą we wzburzony nurt bieżących wydarzeń naukowych, kulturalnych, społecznych i narastających konfliktów politycznych. Nawiązywał kontakty z ludźmi, którzy byli odpowiedzialni za losy świata, przyjmował czołowych polityków, odwiedzał regularnie narody i państwa, głosił
w wielu językach przesłanie Ewangelii, nawoływał do pokoju,
sprawiedliwości, wolności i tolerancji. Był często krytykowany, bo
dla jednych był zbyt konserwatywny, dla innych zaś zbyt postępowy. Papież jednak znał stare arabskie przysłowie: „Psy szczekają, karawana idzie dalej”.
Od 2 do 10 czerwca 1979 roku Jan Paweł II po raz pierwszy
przebywał w Polsce. Były to dni, które zmieniły świat. Polacy się
wyprostowali. Uwierzyli, że dyktatorzy mają nad ludźmi tylko tyle władzy, ile im się daje. Gdy naród przestaje się bać, zaczynają
się bać dyktatorzy. A bali się panicznie, skoro 13 maja 1981 roku zbrodnicza ręka Mehmeta Aliego Agcy, wynajętego mordercy, skierowała półautomatyczny pistolet typu browning i oddała
serię strzałów w kierunku człowieka, który właśnie błogosławił
dziecko.
Jan Paweł II przeżył. Był głęboko przekonany, że ratunek zawdzięczał Matce Jezusa, którą kochał i czcił przez całe życie. Po-
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wiedział później: „Czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę”, lecz do całkowitego zdrowia nigdy już nie powrócił. Przebaczył jednak Aliemu Agcy, którego jedynym zmartwieniem było pytanie, dlaczego papież żyje, skoro on bezbłędnie celował.
Jan Paweł II po rekonwalescencji podjął potężny ciężar wszechstronnych obowiązków, które trudno nawet w ogromnym skrócie
przedstawić. Faktem jest, że miał ogromny, często decydujący
wpływ na dzieje świata w następnych prawie dwudziestu pięciu la-
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tach. Pozostawił po sobie potężne dzieło teologiczne, filozoficzne
i literackie. Jego rękopisy wynoszą przeszło osiemdziesiąt tysięcy
stron. Swoje książki, traktaty, dramaty, poezje, encykliki, adhortacje, listy i konstytucje apostolskie pisał, często klęcząc w kaplicy przed swoim Mistrzem. Jego najważniejsze prace to: Miłość i odpowiedzialność, Osoba i czyn, Przekroczyć próg nadziei, Dar i Tajemnica, Tryptyk rzymski, Wstańcie, chodźmy oraz Pamięć i tożsamość.
Odbył sto cztery pielgrzymki do wielu krajów świata na wszystkich kontynentach. Osiem razy odwiedził swój kraj ojczysty i dzięki niemu Duch Święty odnowił „oblicze tej ziemi”.
Jan Paweł II podejmował wiele inicjatyw pokojowych, ekumenicznych, misyjnych i społecznych. Nauczał, radził, analizował,
ostrzegał i propagował wolność, której granice stanowią prawda
i miłość. Bez prawdy i miłości nie można uporządkować spraw tego świata. Był niestrudzonym proboszczem Ziemi, prowadzącym
nieustanny dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Żył, modlił
się, pracował i cierpiał na oczach świata. Miał do końca swoich dni
bardzo serdeczny, odwzajemniony kontakt z młodzieżą, której ufał,
ale wymagał od niej też wiele wysiłku, wiary w odwieczną Prawdę i Miłość, rezygnacji z duchowej tandety. Potrafił żyć w zgodzie
z pracownikami mass mediów, doceniając ich niełatwą pracę i zachęcając ich do odpowiedzialności wobec prawdy.
Jan Paweł II wzrastał na oczach świata w łasce u Boga i u ludzi. Z biegiem lat zamilkli jego surowi krytycy i zaczajeni wrogowie. Ludzie dostrzegali Boga w człowieku. Papież spalał się publicznie z miłości do Boga, Kościoła i świata. Budził podziw, szacunek i miłość. Był wielkim darem Bożym dla Kościoła, Polski
i całej Ziemi.
Na początku kwietnia 2005 roku świat się zatrzymał. Na placu św. Piotra modliło się tysiące ludzi. Pojawiły się transparenty
z napisem Santo subito. Była to oddolna, spontaniczna beatyfikacja umierającego papieża.
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2 kwietnia tegoż roku abp Leonardo Sandri, zastępca sekretarza stanu, podszedł do mikrofonu i wzruszonym głosem oświadczył: „Najdrożsi bracia i siostry, o 21.37 nasz ukochany Ojciec
Święty powrócił do domu Ojca. Módlmy się za niego”. Po krótkiej chwili na placu Św. Piotra zerwała się burza oklasków. Tak zebrani na placu wierni zareagowali na wieść o wstąpieniu Jana Pawła II do nieba. Coś niepowtarzalnego i fantastycznego. Piotr Kraśko, świadek tamtych wydarzeń, wspomina o młodej, może
dwudziestoletniej dziewczynie, która stała na placu św. Piotra, gdy
tłum się już rozchodził. Popatrzyła w stronę papieskiego okna,
podniosła dłoń do ust i przesłała zmarłemu papieżowi pocałunek.
Był to gest prosty, szczery i autentyczny; gest wyrażający miłość
wielu tysięcy młodych ludzi do ukochanego Ojca.
Podczas pogrzebu Jana Pawła II Duch Święty potężnym zrywem wichru zamknął lekcjonarz na jego prostej trumnie, co wszyscy obecni odczytali jako znak, że już jest w domu Ojca. Był to moment wstrząsający.
13 maja 2005 roku papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
l maja 2011 roku około godziny 10.40 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra
w Rzymie, której przewodniczył papież Benedykt XVI.
30 września 2013 roku papież Franciszek – podczas konsystorza kardynałów – ogłosił, że kanonizacja Jana Pawła II odbędzie
się 27 kwietnia 2014 roku. Jest to Niedziela Miłosierdzia Bożego,
święto wpisane w 1985 roku do kalendarza liturgicznego przez
kard. Franciszka Macharskiego, a potem przez niektórych biskupów polskich w ich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski ojciec święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla
wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji s. Faustyny,
30 kwietnia 2000 roku papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Jest ono obchodzone w niedzielę po Wielkanocy.

kard. Joseph Ratzinger – Litania

101

kard. Joseph Ratzinger

LITANIA*
Do prywatnego odmawiania
Kyrie, elejson – Chryste elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Bogarodzico Dziewico – módl się za nami.
[Ojcze święty] Janie Pawle II,
Pielgrzymie Dobrej Nowiny,
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci,
Wielki przyjacielu młodzieży,
Wzorze oddania się Niepokalanej,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho Cierpiących i nieuleczalnie chorych,
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
* Za: Jan Paweł II – święty, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków
2014, s. 51–53.
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Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka,
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego,
Orędowniku pokoju,
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,
Nauczycielu modlitwy,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć,
Obrońco godności każdego człowieka,
Mocny wiarą, nadzieją i miłością.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami ojcze święty Janie Pawle II.
– Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa,
Odkupiciela człowieka.
Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za
dar apostolskiego życia i posłannictwa [Ojca świętego] Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości
do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
16 kwietnia 2005 roku
Uzupełniona po beatyfikacji Jana Pawła II

WSPOMNIENIA

Poniżej publikujemy wspomnienie ks. bp. Kazimierza Romaniuka pt. „Ludzie moich Lasek”.
Przypomnijmy, że ks. bp Kazimierz Romaniuk jest wiernym
przyjacielem Dzieła Lasek. Jak wynika z Jego wspomnień, z Laskami zaprzyjaźnił się już w latach kleryckich. Tu odprawił swoją
mszę prymicyjną. Tu odbywał swoje rekolekcje przed przyjęciem
święceń biskupich, tu szukał wyjaśnienia w sprawach trudnych
i tu szczodrze wspiera to Dzieło, które jest bliskie Jego sercu.
W 1954 r. został członkiem zwyczajnym Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi. W 2012 otrzymał najwyższe laskowskie wyróżnienie: medal „Pax et gaudium in Cruce”, czyli „Pokój i radość
w Krzyżu”. Od lat swoje honoraria autorskie przekazuje na realizację projektów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi na
rzecz swych podopiecznych, a zatem buduje trwały fundament
duchowy i materialny Dzieła.
Biskup Kazimierz Romaniuk urodził się 21 sierpnia 1927 r.
we wsi Hołowienki w powiecie sokołowskim. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dniu
16 grudnia 1951 r. i z inicjatywy Księdza Prymasa w 1956 r. wyjechał na studia biblijne do Rzymu, a następnie po dwóch latach
do Jerozolimy. W 1961 r. otrzymał tytuł doktora nauk biblijnych,
w 1966 habilitację, w 1969 tytuł profesora nadzwyczajnego,
a w 1971 – profesora zwyczajnego.
Od 1970 roku, przez dwanaście lat pełnił funkcję Rektora
Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Równocześnie wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w innych uczelniach.
Jako wybitny specjalista z zakresu nauk biblijnych należy do wielu międzynarodowych stowarzyszeń biblijnych.
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W lutym 1982 r. został biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej, a w marcu 1992 r. objął funkcję biskupa diecezjalnego nowo powołanej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Stanowisko to zwolnił w 2004 r. po osiągnięciu 77. roku życia.
Aktywność ks. bp. Romaniuka jest zdumiewająca. Wykłady
na różnych uczelniach i w seminarium, ciągłe pogłębianie studiów biblijnych, kierowanie życiem dydaktyczno-formacyjnym
w seminarium warszawskim, prowadzenie prac budowlanych
nowego obiektu – seminarium na Bielanach i wszechstronna
twórczość pisarska. Biskup Romaniuk jest autorem około siedemdziesięciu publikacji książkowych, blisko trzystu artykułów prasowych – zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
I wreszcie fundamentalne Jego dzieło to przetłumaczenie na
współczesny język polski całej Biblii, czyli Starego i Nowego Testamentu. Jest to po Biblii Jakuba Wujka pierwsze tłumaczenie
dokonane przez jednego człowieka. Biblia ta została nagrana na
płyty kompaktowe przez wybitnych aktorów. Warto w tym miejscu dodać, że jeden taki komplet Ksiądz Biskup przekazał Laskom i obecnie korzysta z niego nasza młodzież.
Kochany i drogi Księże Biskupie! W imieniu kierownictwa
Dzieła Lasek składam Ekscelencji gorące podziękowanie za tak
wielostronne zaangażowanie w nasze sprawy. Dzięki Księdzu Biskupowi Laski mogą się ciągle rozwijać i realizować piękną ideę
naszej Założycielki – Matki Elżbiety Róży Czackiej.
Władysław Gołąb
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bp Kazimierz Romaniuk

Ludzie moich Lasek
publikowane dotychczas krótkie wspomnienia, a także wielostronicowe książki, noszą takie właśnie tytuły: „Moje Laski” lub „Ludzie Lasek”. Zapoznanie się z tekstami nasunęło także mnie pomysł podzielenia się moimi wrażeniami ze spotkań
z instytucją Lasek, a zwłaszcza z ludźmi, którzy tę instytucję stanowią.
Stwierdzam coraz częściej, że Laski przez lata całe wywierały pewien wpływ także i na moje życie. Od dłuższego czasu odczuwam potrzebę nawiedzenia Lasek, a zwłaszcza tamtejszego
cmentarza, na którym osobiście pochowałem niektórych moich
przyjaciół, a obecnie spoczywa tam jakże wielu znanych mi ludzi,
często bardzo zasłużonych dla naszej Ojczyzny i Kościoła.
Cmentarz w Laskach to znakomity, godny szczególnej zadumy fragment naszych dziejów.
W mojej opowieści o Laskach i ludziach Lasek najbardziej będzie sensowne trzymanie się chronologii moich spotkań z instytucją i z ludźmi Lasek. Jest to zapis bardzo subiektywny, niema-

O
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Fragment rękopisu
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jący ambicji, by wspomnieć choć pokrótce wszystkich najważniejszych ludzi Lasek. Napisałem o tych, których ja spotkałem. To ludzie nie Lasek w ogóle, tylko ludzie moich Lasek.
Siostra Marta
Wszystko zaczęło się pod koniec pierwszej połowy ubiegłego stulecia od spotkań ze zmarłą niedawno Siostrą Martą, franciszkanką z Lasek. Ona to dość często nawiedzała opiekującą się
mną wtedy ciotkę moją, Pelagię. Te spotkania były podyktowane racjami czysto praktycznymi. Ciotka mieszkała wtedy w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, czyli tuż przy końcowej stacji
jakże popularnej wówczas kolejki EKD, łączącej Warszawę z miejscowościami położonymi na trasie Warszawa–Grodzisk. Z dobrodziejstw tej kolejki korzystała właśnie s. Marta, pełniąca w tym
czasie rolę tak zwanej siostry kołowej, do której obowiązków należały chyba codzienne podróże do Warszawy, związane z jakimiś
paczkami, bagażami.
Właśnie to, często niemałe obciążenie, Siostra zostawiała sobie na przechowanie u ciotki. Stąd jej wizyty u nas i moje spotkania z nią, gdyż wówczas, jako kleryk Metropolitalnego Seminarium Warszawskiego, odwiedzałem moją niezwykłą ciocię. To
właśnie Siostra Marta jako pierwsza opowiadała nam – lub przynajmniej mnie – o Matce Czackiej, o Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, o ich pracy wśród niewidomych. Już
wtedy postanowiłem przy najbliższej okazji odwiedzić Laski.
Siostra Marta stwierdziwszy, że chętnie słuchamy jej opowieści o Laskach, dostarczała nam różne istniejące już wtedy teksty
o Laskach. Odwiedziłem Siostrę Martę przed kilku laty. Niestety
była ciężko chora i już mnie nie poznała.
Wspominam ją czasem w moich codziennych Mszach świętych. To ona sprawiła, że już jako kleryk postanowiłem pojechać
do Lasek.
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Pan Antoni Marylski i jego rodzina
I już wkrótce jakoś się to stało. Nie pamiętam, kto ostatecznie doprowadził do tego, że po nawiedzeniu kościółka – kaplicy,
robiącej wrażenie ścianami z okrągłych, nieokorowanych sosen,
spotkałem Pana Antoniego Marylskiego, który – jak wiadomo –
mieszkał przy samej kaplicy. Poczułem się prawdziwie zaszczycony i uhonorowany, gdy Pan Marylski poprosił mnie, jeszcze
przecież skromnego kleryka, do siebie, posadził w głębokim fotelu i uraczył długą, jakże interesującą rozmową. Co chwila spoglądałem ukradkiem na ściany pokoju, całe wypełnione książkami. Przypominam sobie, że dostrzegł to mój znakomity Gospodarz i zaczął mówić o książkach. Głównie o filozofii – byłem wtedy
studentem filozofii – a głównie o J. Maritainie, E. Gilsonie i J.P
Sartrze. Relacje były tym bardziej ciekawe, że Pan Marylski osobiście spotykał tych ludzi. Byłem tym spotkaniem wręcz urzeczony. Otrzymałem do przeczytania, już nie pamiętam jakie, publikacje o Matce Czackiej, o ks. Korniłowiczu i o powstawaniu Lasek. Dopiero potem dowiedziałem się skądinąd, jaką w tym rolę
odegrał Pan Marylski.
Byłem uszczęśliwiony, bo Pan Marylski powiedział, że zawsze
będę mógł go odwiedzić, szczególnie wtedy, gdy otrzyma jakieś
nowe zagraniczne książki, zwłaszcza francuskie, o czym postara
się mnie powiadomić. Z zaproszenia aż nazbyt ochoczo korzystałem, odwiedzając Laski prawie co miesiąc przez czas seminaryjnych studiów.
Nie zdziwiłem się tedy specjalnie, kiedy chyba sama Matka
Czacka zaprosiła mnie do Lasek z moją prymicją, czyli pierwszą
Mszą świętą, co też miało miejsce pod koniec grudnia 1951 roku, o czym dokładniej w następnym akapicie.
Na koniec miało miejsce coś co sprawiło, że poczułem się trochę zażenowany w naszych relacjach z Antonim Marylskim.
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Byłem już prefektem studiów w Metropolitalnym Seminarium
Warszawskim i wykładałem patrologię. Otóż pewnego dnia zjawił się w naszym seminarium znany mi dobrze i podziwiany przeze mnie Pan Antoni. Poprosił o spotkanie ze mną i oświadczył, że
ks. Prymas Wyszyński przysyła go do mnie, żebym przyjął jego egzamin z patrologii. Zbliżała się bowiem data jego święceń kapłańskich. Pomysł ten Prymas Tysiąclecia utrzymywał dość długo w tajemnicy, czuwając jednak osobiście nad tym, żeby kandydat do
święceń prywatnie, ale solidnie przygotował się do kapłaństwa. Nie
pamiętam, jak przebiegał sam egzamin, ale pamiętam, że był bardziej kłopotliwy dla egzaminatora niż dla egzaminowanego.
W tytule niniejszego rozdziału jest mowa nie tylko o Antonim
Marylskim, lecz także o jego rodzinie. Chodzi o rodzonego brata Pana Antoniego, Jana, jego bratową i ich jedyną córkę. Moje
spotkanie z braterstwem Antoniego rozpoczęło się od ich córki,
w której sprawie zwrócił się do mnie jako wikariusza na Saskiej
Kępie ojciec już prawie dwudziestoletniej córki. Chodziło o to, żebym ją odwiedził, bo była ciężko chora i wybierała się na ważną
kurację aż do Egiptu. Oczywiście udałem się wkrótce z posługą
sakramentalną do Państwa Marylskich. Wtedy poznałem bliżej
Pana Jana, dość znanego już wtedy w Polsce malarza, oraz jego żonę. Mieszkali od jakiegoś czasu właśnie na Saskiej Kępie.
Krystyna po kilkumiesięcznej kuracji w Egipcie niestety zmarła. Odprawiałem Mszę św. pogrzebową i pochowałem ją w Laskach. Dosłownie parę lat po jej śmierci zmarł także jej ojciec.
Znów zażyczono sobie, bym go pochował w Laskach, co też, rzecz
jasna, uczyniłem.
Niedawno, porządkując, już jako emeryt, dawne papiery, znalazłem szkic homilii, którą wygłosiłem na pogrzebie Jana Marylskiego. Nie bez pewnego wzruszenia odczytałem sobie pożółkłe
karteczki. Pochowaliśmy malarza wśród niewidomych. Niestety
pensjonariusze Lasek nie będą mogli oglądać obrazów Marylskiego. Ale może ktoś im opowie czasem, jak wyglądają?
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Matka Elżbieta Róża Czacka
Jak już wspomniałem, prawdopodobnie sama Matka Czacka
– pewnie za sprawą Siostry Marty – zaprosiła mnie do Lasek
gdzieś około 20 grudnia 1951 roku z tak zwaną prymicją, czyli
pierwszą po święceniach Mszą św. Właśnie wtedy, chyba po raz
pierwszy spotkałem osobiście i zobaczyłem z bliska Matkę Czacką. Była już chora. Przebywała w pokoiku, który posiadał okienko z widokiem na wnętrze kaplicy. Leżąc w tym pokoju, Matka
Czacka uczestniczyła w mojej Mszy św. prymicyjnej. Po Mszy św.
udałem się do niej, udzieliłem jej prymicyjnego błogosławieństwa,
a Ona zrobiła mi wielki krzyż na czole. Bardzo sobie to błogosławieństwo zawsze ceniłem i nadal cenię. Od tej chwili poczułem
się szczególniej powiązany z Laskami. Starałem się wzbogacać moją wiedzę o życiu Założycieli Lasek, o ich pracy wśród niewidomych. Co jakiś czas nadal odwiedzałem Laski, przy tym zawsze,
rzecz jasna, Pana Marylskiego.
Wybiegając trochę naprzód i odstępując od chronologii, myślę w tej chwili o przygotowaniach do moich święceń biskupich,
które miały miejsce w dniu 4 marca 1982 roku. To wspomnienie
pierwszej Mszy św. odprawionej w Laskach spowodowało niniejsze skojarzenie z prawie jakby „prymicją biskupią”, też w Laskach.
Tam również odprawiłem moje „przed biskupie” rekolekcje
w dniach 28 II–3 III 1982 roku.
Właśnie w Laskach planowałem sobie moje przyszłe biskupie
poczynania. Pamiętam, że modliłem się o to – nie wstydzę się tego dziś powiedzieć – żeby dana mi była łaska łączenia biskupiej
posługi z pracą naukową, a dokładniej z uprawianiem apostolatu biblijnego, bo ze ściśle naukowych badań i pracy na wyższej
uczelni już „wspaniałomyślnie” zrezygnowałem. Okazuje się dziś,
że Pan dał mi więcej niż to, o co ośmielałem się prosić.
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Siostra Katarzyna
W roku 1952 zostałem wikariuszem w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie. O tej trochę niezwykłej parafii i o związkach z nią – a pośrednio wówczas i ze mną
– Siostry Katarzyny, w świecie znanej lekarki Zofii Steinberg, tak
napisałem w mojej autobiografii: „Działa tu dość prężna, choć niezbyt rozbudowana, Caritas parafialna. W świadczeniu chrześcijańskiego miłosierdzia zasłużyły się wyjątkowo panie: Hilchenowa i Sczaniecka. Całe dnie krążyły one po parafii, wyszukiwały
szczególnie potrzebujących i, jak tylko mogły, pomagały im. I ja
miałem przy tym niemało zajęć. Obie Panie wspierała siostra Katarzyna, franciszkanka z Lasek, która miała na Saskiej Kępie wielu znajomych, głównie w środowiskach arystokratycznych. Ona
co jakiś czas sygnalizowała, do kogo trzeba się udać i w czym pomóc”. (K. Romaniuk, Autobiografia, Kraków 2013, Wydawnictwo M).
Spotykałem się zawsze przy tym z s. Katarzyną. Rozmawiało
się wtedy także o Laskach, a ja osobiście uczyłem się od Siostry
wrażliwości na ludzkie, zwłaszcza duchowe, potrzeby. Bo Siostra
przypominała, że Laski mają się opiekować niewidomymi duchowo jeszcze bardziej niż niewidzącymi fizycznie.
W czasach nieco późniejszych wiele okazji do rozmów z s. Katarzyną, także na temat Lasek, miałem wtedy, gdy właśnie ona pośredniczyła między uwięzionym wówczas Księdzem Prymasem
Wyszyńskim a moją skromną osobą, o czym wspominam
w „Autobiografii” (por. strony: 37, 38, 42, 43, 46).
Siostra Katarzyna odnalazła mnie także w Rzymie, gdzie przebywałem w latach 1956–1961. Prosiła o odwiedzenie w jednej
z klinik rzymskich jednego ze znajomych polskich mężów stanu.
Niewykluczone, że ta wizyta przyniosła pożądany, upragniony
przez Siostrę owoc.
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Niezwykła osoba ta Siostra Katarzyna, tak jej bardzo zależało na tym, żeby wszystkim dobrze czynić.
Ulica Piwna; Siostra Maria Franciszka Tyszkiewicz
Na czas mojego profesorowania (1961–1970), a potem także
rektorowania w Seminarium Metropolitalnym Warszawskim
(1970–1992) przypadają moje kontakty z biblioteką sióstr franciszkanek na Piwnej. Ulica Piwna to dla wielu warszawiaków jakby część Lasek. Władzę prawie nieograniczoną – zwłaszcza w bibliotece na Piwnej – sprawowała Siostra Maria Franciszka z d.
Tyszkiewicz. Ona to powiadamiała nas o ważniejszych nowościach
wydawniczych, zwłaszcza zagranicznych, do których miała dostęp
dzięki jeszcze przedwojennym powiązaniom z wielu ważnymi
osobistościami, nie tylko europejskimi, ze świata bibliotekarsko-wydawniczego.
Z Siostrą Marią Franciszką rozmawiało się nie tylko o książkach, lecz także o problemach życia codziennego w Laskach.
Ośmielę się tu przypomnieć jedną osobistą prośbę Siostry Franciszki: prosiła mnie pewnego razu, żebym się szczerze pomodlił
w intencji jej krewnej, dokładnie panny Beaty Tyszkiewicz, bo oto
zdecydowała się pójść do szkoły teatralnej, by zostać aktorką, a to
przecież taki niebezpieczny zawód. Pomodliłem się. Niech Pani
Beata wybaczy mi tę niedyskrecję. Ale to tak dobrze świadczy o rodzinnej trosce Siostry Franciszki.
Laskom była s. Franciszka oddana całkowicie. Zarażała autentyczną życzliwością do Lasek wszystkich, których spotykała. Ja
w bibliotece na Piwnej cieszyłem się szczególnymi względami.
Ubolewam, że nie mogłem jej odwiedzić – choć o to prosiła – gdy
już umierała w szpitalu.
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Księża Fedorowicze
Dwaj kapłani dawnej archidiecezji lwowskiej, Tadeusz i Aleksander Fedorowicze, zajmują miejsce już dość znaczące w dziejach wojennych i powojennych Kościoła w Polsce. Ich kapłańskie
życie i działalność są ściśle powiązane z Laskami. Długoletniemu
kapelanowi Lasek, Tadeuszowi Fedorowiczowi, nie tylko sam Zakład Niewidomych, lecz także znaczna część inteligencji warszawskiej zawdzięcza swoje duchowe oparcie. Cotygodniowe skupienia, częste rekolekcje gromadziły w Laskach wiele znanych i nieznanych osobistości. Niektóre siostry – zwłaszcza te z wyższym
wykształceniem filozoficzno-literackim – wspierały Ojca Tadeusza. Mnie zaś dane było spotykać się częściej z młodszym Fedorowiczem, czyli z ks. Aleksandrem. Uczęszczaliśmy razem – ja
jeszcze jako kleryk, on jako już kapłan – na seminaria naukowe
dwu ówczesnych profesorów: ks. Wincentego Kwiatkowskiego
i ks. Antoniego Pawłowskiego. Pierwszy wykładał teologię fundamentalną, którą on nazywał „apologetyką totalną”, drugi zaś teologię dogmatyczną, zwłaszcza mariologię i traktat o wierze. Seminarium Warszawskie należało wtedy do wydziału teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Na nasze ówczesne spotkania
przychodziły takie późniejsze autorytety, jak ks. bp Władysław Miziołek, ks. bp Władysław Jędruszuk, ks. bp Wacław Skomorucha,
ks. prof. Witold Pietkun, ks. prof. Marcin Molski, ks. prof. Ryszard
Paciorkowski, ks. prof. Wojciech Tabaczyński, ks. Władysław Hładowski i wielu innych. Uczestnicy seminariów kolejno czytali fragmenty swoich prac magisterskich, czasem także rozpraw doktorskich.
Przepraszam, ale znów mała niedyskrecja. Dotyczy ks. Alego
– tak się mówiło na Aleksandra Fedorowicza – co dobrze o nim
świadczy. Otóż czytał on jeden z rozdziałów swojej pracy magisterskiej pisanej jeszcze we Lwowie. Tematem pracy było, o ile dobrze pamiętam, „Życie wewnętrzne Trzech Osób Boskich według
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św. Tomasza z Akwinu”. Wszystko po łacinie. Dzień był ciężki. Seminaria odbywały się po południu, od godz. 14. do 16. Większość
uczestników przeważnie nocą jechała do Warszawy. Rano mieli
już kilka godzin wykładów. Trudno było zdobyć się na właściwe
skupienie podczas słuchania tego, co czytał ks. Ali. Ten i ów drzemał. Widać było, że ks. prof. Pawłowski też zmagał się ze sobą.
W końcu przerwał czytanie i powiedział: „ Księże magistrze! Tak
jakoś ciężko dziś. Może ksiądz magister streści nam po polsku ten
fragment przygotowany na dziś do przeczytania. Niech ksiądz powie pokrótce, o czym będzie mowa, jak to należy rozumieć?”.
A ksiądz Ali odpowiedział: „Księże Profesorze, ja naprawdę nie
wiem, o co tu chodzi. Tak dawno to pisałem”.
Krąży jeszcze inna, pochodząca podobno od samego ks. Alego i również dobrze o nim świadcząca, opowieść. Miał on podobno wyznać, że kiedyś zasnął w czasie własnego kazania. Trudno
było w to uwierzyć. Zdarzyło się pewnie niejednemu kaznodziei,
że uśpił albo przynajmniej przyprawił o chwilową drzemkę swoich słuchaczy, ale żeby samemu zasnąć ... To chyba niemożliwe.
Ksiądz Ali jednak twierdził, że jemu to się udało.
A było tak: głosił rekolekcje właśnie siostrom w Laskach. Jedna z konferencji wypadła zaraz po obiedzie. Ksiądz Ali już trochę
chorował, więc przemawiał w pozycji półsiedzącej, pozostając przy
klęczniku. Konferencja miała charakter jakby medytacji, co oznaczało, że poszczególne zdania były przeplatane chwilami ciszy.
Otóż jedna z takich chwil trwała tak długo, że siostry zorientowały się, o co chodzi. Jedna z nich przybliżyła się do księdza, dotknęła go delikatnie i powiedziała: „Księże kapelanie, to już skończymy”. Wtedy się obudziłem! – mówi ksiądz Ali wcale nie skonfundowany.
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Biskup Bronisław Dembowski i inni Kapłani z Lasek
Pewne okoliczności sprawiły, że można też mówić o niejakich
związkach z Laskami – przynajmniej w niektórych latach – Seminarium Warszawskiego. Doszło do tego przede wszystkim za
sprawą obecnego już biskupa emeryta, a wtedy studenta filozofii, Bronisława Dembowskiego. Zgłosił się do seminarium jako
pracownik – dokładnie jako wychowawca z Lasek. To zrozumiałe, że swoim kolegom – byłem jednym z nich – często o Laskach
opowiadał, wzbudzając kleryckie współczucie dla niewidomych.
Trwające po dzień dzisiejszy związki biskupa z Laskami były
ciągle żywe, również dlatego, że jego rodzona siostra była także
franciszkanką, a on sam przez wiele lat kapelanował siostrom na
Piwnej, doznając niejednego ucisku po ogłoszeniu stanu wojennego, kiedy to właśnie na Piwnej znalazł swoją siedzibę Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich
Rodzinom – pomagający osobom internowanym po wprowadzeniu stanu wojennego.
Niech mi wolno będzie jeszcze raz ulec pokusie pewnej niedyskrecji. Kiedy ksiądz Bronek został biskupem, wszyscy jego,
zwłaszcza świeccy, przyjaciele, życzyli mu usilnie, żeby nie „zbiskupiał’, żeby pozostał jak dotychczas po prostu Bronkiem, choć
zdawali sobie sprawę, że to nie zawsze będzie łatwe.
W pierwszą rocznicę otrzymania święceń biskupich ponownie zapytano go: Bronek, jak to jest być tym biskupem? Można wytrzymać, można być sobą, da się jakoś żyć? Bronek odpowiedział:
Tak, można wytrzymać, da się jakoś żyć. Powiem więcej: Dlaczego to dają tak późno? Sam nie wiem, osobiście nie byłem przy tym.
Za czasów mojego rektorowania wielu kleryków, którzy sami
decydowali się opuścić seminarium, właśnie w Laskach znajdowało na całe lata sposób na życie i jakby własne powołanie. To także świadczy o związkach seminarium z Laskami.
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Prócz Księży Fedorowiczów w Laskach mieszkali i pracowali, a czasem przebywali na leczeniu, inni kapłani. Obecnie jest takich w Laskach aż sześciu. Z dawnych czasów wspomnę tu przynamniej trzech: Andrzeja Santorskiego, Jerzego Wolffa i Kazimierza Olszewskiego.
Ksiądz Jerzy Wolff, starszy ode mnie wiekiem, ale o rok młodszy święceniami kapłańskimi, to tak zwane powołanie spóźnione. W świecie przez wiele lat był dość znanym malarzem. Przed
wojną i chyba jakiś czas po wojnie studiował we Francji. W Polsce miał już także kilka wystaw swojego malarstwa, ale gdy wstępował do seminarium, postanowił więcej już nie malować. Po pracy na kilku wikariatach osiadł w Laskach i – podobno na wyraźne życzenie ks. Prymasa Wyszyńskiego – znów zaczął malować.
Pisywał także. Sam lubiłem czytać jego, przystępne także dla zwykłych śmiertelników, studia na temat malarstwa, zwłaszcza francuskiego. Dotąd pamiętam kilka analiz – medytacji na temat witraży katedry w Chartres.
Wspaniałe, oryginalne, ciekawe bywały także jego rozważania niektórych tekstów biblijnych. Pamiętam na przykład jego specyficzne dociekania, dlaczego Pan Jezus nigdy się nie śmiał. Ksiądz
Jerzy uważał, że Jezus jak nieraz płakał, tak też – skoro był w pełni człowiekiem – pewnie i nieraz śmiał się albo przynajmniej się
uśmiechał. Ale dlaczego żaden z Ewangelistów tego nie zanotował? Lubiłem odwiedzać Księdza Jerzego w Laskach, słuchać jego, bardzo mnie dokształcających, wypowiedzi. Bardzo pięknie
i chętnie opowiadał ks. Jerzy o Sandomierzu, który dość często odwiedzał. Zdaje się, że miał tam jakąś dalszą rodzinę.
W postaci Księdza Jerzego budował mnie jego stosunek do
dzieci, a zwłaszcza do niewidomej młodzieży laskowskiej. Wiele
razy, przybywając do Lasek, musiałem trochę poczekać na spotkanie z ks. Jerzym, bo on był zajęty czytaniem dzieciom i młodzieży różnych tekstów niezapisanych jeszcze pismem wypukłym
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Braille’a. Bardzo sobie cenił te zajęcia i poważnie je traktował. Budowało mnie to.
Pytałem kiedyś ks. Jerzego, czy może on jakoś wytłumaczyć
niewidomym, zwłaszcza dzieciom, jak wyglądają, jakie są jego obrazy. Odpowiedział, że nie ma żadnego problemu, gdy chodzi
o tych, którzy kiedyś normalnie widzieli, a dopiero z czasem stracili możność widzenia. Natomiast niewidomym od urodzenia bardzo trudno wytłumaczyć, co to są kolory i jakie są między nimi
różnice. Drugi, po Panu Janie Marylskim, malarz wśród niewidomych.
Kolegą kursowym ks. Jerzego był o wiele, wiele lat młodszy od
niego, najmłodszy zresztą na tym kursie, ks. Andrzej Santorski.
Andrzej prawdopodobnie nie trafiłby na dłużej do Lasek, gdyby
nie bardzo poważny wypadek samochodowy, który na jakiś czas
prawie całkowicie go unieruchomił, a potem skazał na inwalidzki wózek, co oznaczało, że była konieczna codzienna i szczególniejsza opieka nad kapłanem inwalidą, choć trzeba przyznać, że
Andrzej był bardzo czynny i pożyteczny, zwłaszcza w Seminarium
Warszawskim, gdzie przez wiele lat wykładał teologię dogmatyczną. Doktorat z tej dyscypliny zdobył na KUL-u, a jego profesor,
o. Krupa, bardzo zabiegał o to, by został jego asystentem, a z czasem zastępcą na katedrze mariologii. Nie wiem, czemu do tego nie
doszło.
Jako kleryk ks. Andrzej odznaczał się nieprzeciętnymi zdolnościami. Był też bardzo pracowity i niezwykle dokładny. Widywało się go najczęściej, gdy coś zapisywał w nieodłącznym notesiku, który zawsze miał ze sobą. Bardzo miła powierzchowność,
koleżeński, łatwy we współżyciu. Kilka razy odwiedzałem go, już
leżącego w szpitaliku laskowskim. Szkoda, że tak mało publikował. Przypomniałem mu kiedyś, żeby wydał drukiem te swoje notatki, których nazbierało się chyba kilkadziesiąt. Może to jeszcze
byłoby do zrobienia?
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Ksiądz Kazimierz Olszewski
Jest jednym z tych kapłanów, którzy zaliczają swój najdłuższy
staż w Laskach. Mieszka tam już od 46 lat. Wiem, że jest bardzo
ceniony zarówno przez mieszkańców, wychowanków, władze Lasek i siostry franciszkanki. Powiedział mi ktoś z owej władzy, że
ks. Olszewski to jedna z najpoważniejszych postaci w Laskach.
Uczyłem go i wychowywałem przez jakiś czas w seminarium.
Zawsze cichy, spokojny, pracowity. Był planowany na dalsze studia; pamiętam, że myślało się o filologii klasycznej. Niestety, zawsze trochę nie dopisywało mu zdrowie. Myślę, że Laski to także dla niego dobre środowisko. Czułem, że Laski cenią go sobie
bardzo. On je zresztą też.
Władysław Gołąb i Zofia Morawska
Nazwisko Pana Prezesa Władysława Gołąba kojarzy mi się
z Laskami od zawsze. Zetknęliśmy się chyba w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy jeszcze pracowałem w kurii warszawskiej, zajmując się sprawami gospodarczo-budowlanymi Archidiecezji. Były to czasy niełatwe dla Kościoła w Polsce. Tym bardziej podziwiałem nie tylko ludzką zaradność, ale także wielkie
zdolności menadżerskie Pana Prezesa. Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi to prawdziwy kombinat. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że na comiesięcznej liście płac Towarzystwa figuruje ponad 600 nazwisk. Towarzystwo, mimo zrozumiałych problemów nie tylko prawidłowo funkcjonuje, lecz także wyraźnie się
rozwija. Zasługa to niewątpliwie w znacznym stopniu całego Zarządu, ale głównie Pana Prezesa.
Jedno z ważniejszych zadań w zarządzaniu Laskami stanowi
kontakt ze światem zewnętrznym, nie tylko zresztą w granicach
Polski. Chodzi o kulturową łączność z ludźmi nauki, właścicielami zakładów pracy, z politykami. Mają w tym swoją cząstkę
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z pewnością także siostry franciszkanki, które cenią sobie takie
kontakty, nawiązując do tradycji tak bardzo żywej kiedyś za sprawą dziś już Służebnicy Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej.
Śledząc historię nie tyle może powstania, co umacniania i ciągłego rozwijania się Towarzystwa, wypada uczciwie stwierdzić, że
to w znacznej mierze zasługa też długoletniego Prezesa, mecenasa Władysława Gołąba.
Ale widzę coraz wyraźniej, że również jego Małżonki, która
tak wydatnie, i to już przez prawie 60 lat, wspiera swego Męża. Oby
tak dalej!
Z Panią Zofią Morawską, długoletnim skarbnikiem, główną
księgową Lasek spotkałem się przelotnie jako biskup pomocniczy Kardynała Józefa Glempa, ale miałem szczęście pozostawać
z nią prawie przez godzinę na miłej rozmowie, chyba z racji jej setnych urodzin. Mieszkała już wtedy w pokoju po śp. Ks. Antonim
Marylskim. Gdy się tam znalazłem, usadowiono mnie w fotelu,
który zajmowałem wtedy, gdy w latach czterdziestych ubiegłego
stulecia odwiedzałem Pana Antoniego.
O Pani Morawskiej już przedtem wiele słyszałem, ale przy tym
osobistym spotkaniu byłem pod szczególnym wrażeniem jej jakże rozległej, pojemnej, żywej pamięci i wielkiej imponującej erudycji.
Myślałem sobie wtedy: jak to dobrze, że właśnie tacy ludzie całe swoje życie poświęcili Laskom.
Halina Dernałowicz i Krystyna Popiel
Nie bardzo wiem, co te dwie Panie łączyło z instytucją Lasek,
ale wspominam o nich dlatego, że mieszkały w Laskach. Dom Haliny Dernałowicz dotychczas, zdaje mi się, stoi w Laskach.
A cóż wspólnego ja miałem z nimi? Otóż to:
Sprawa dotyczy jeszcze czasu mojego wikariatu na Saskiej Kępie. Podejrzewam, że to buszująca po Saskiej Kępie s. Katarzyna
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nasłała te zacne Panie na mnie. Były rzeczywiście zacne. Bardzo
im leżała na sercu sprawa jakości czyli moralnego zdrowia młodzieży polskiej, zwłaszcza męskiej, głównie takiej przedmaturalnej, czyli szukającej powoli swojej drogi życia. Właśnie taką młodzież obie Panie w nieznany mi sposób wyszukiwały, chyba najczęściej jednak poprzez rodziców, i – sam nie wiem, jakimi
sposobami – sprowadzały na różne spotkania, godziny modlitwy
i rozważań. Uważały przy tym, że do tego konieczny jest ksiądz.
Okazałem się jednym z nich. Spotkania odbywały się głównie
w Laskach, przeważnie w kaplicy, choć nie tylko. Jedno z takich
spotkań utkwiło mi szczególnie w pamięci. Było wyjątkowe między innymi dlatego, że składało się tylko z dwóch uczestników.
Okażą się oni w przyszłości nieprzeciętnymi ludźmi. Oczywiście
nie podam ich nazwisk. Było to spotkanie niezwykłe także dlatego, że ci dwaj młodzieńcy dali mi wtedy, chyba zaledwie trzyletniemu wikaremu, porządnie w kość. Przekonałem się już wtedy – dobrze, że już wtedy – jak bardzo poważnie trzeba traktować tego rodzaju spotkania, zwłaszcza z dorastającą młodzieżą.
Wspominam też mile zorganizowane przez te obie Panie spotkanie kilkudniowe z młodzieżą maturalną w Pewli. Z młodzieżą było kilku księży z innych diecezji. Wiem, że przynajmniej jeden żyje dotychczas. To ksiądz prałat Tadeusz Rutkowski, późniejszy rektor seminarium płockiego.
Niezmordowane były te Panie. Bogu za nie dzięki. Robiły wiele dobrego. Jestem przekonany, że Laski je w tym wspierały. Dlatego zaliczyłem je do „ludzi Lasek”.
Ksiądz Władysław Korniłowicz
Kiedy zjawiłem się w Laskach na kilka dni – co prawda nieczęsto się to zdarzało, bo do Warszawy blisko – zawsze przydzielano mi pokój, w którym zatrzymywał się bywający w Laskach
Prymas Tysiąclecia, a przedtem mieszkał tam przez kilka lat, tak-
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że już Sługa Boży, ks. Władysław Korniłowicz, postać znana już
nie tylko w Polsce. Przedmiotem mojego zainteresowania była
w tym miejscu przede wszystkim biblioteka. Trochę już postarzała, co prawda i niestety niebiblijna, choć są tam również publikacje biblijne.
Ale przy biurku zajmowanym kiedyś przez ks. Korniłowicza
myślało się przede wszystkim o nim i o jego jakże niezwykłym życiu. Do dziś, gdy mowa o tym człowieku, pojawia się pytanie: czy
Laski w ogóle byłyby, gdyby nie było ks. Korniłowicza? Chyba byłyby, bo to sprawa Matki Czackiej, ale w pełni uzasadnione zdaje się być pytanie następne: czy byłyby tym, czym się z czasem stały? To chyba głównie dzięki księdzu Korniłowiczowi Laski tak bardzo wyeksponowały potrzebę otaczania należytą opieką
niedowidzących lub wręcz niewidzących duchowo. Laskom od
początku nie tylko nie było to obce, ale owo spojrzenie na potrzeby ludzkiego ducha ks. Korniłowicz wyjątkowo wyraźnie dostrzegał.
Myślę, że Matka Czacka też zadawała sobie czasem pytanie:
jakie byłyby Laski bez Ojca Korniłowicza?
Warszawa 2014

ŚWIĘTY TOMASZ W JABŁONKACH
Na zaproszenie pani dyr. Agaty Kunickiej-Goldfinger konferencja została wygłoszona 28. stycznia br. w czasie obchodów
święta Patrona szkoły – św. Tomasza z Akwinu. Obecni byli
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
Redakcja
ks. Sławomir Szczepaniak

Święty Tomasz – Mąż Odwagi
oktor Anielski, takim mianem obdarzono św. Tomasza
z Akwinu, zupełnie tak, jakby całe jego życie było poszukiwaniem inteligencji czystej i wpatrywaniem się w to, co doskonałe. Tak, to prawda, ukazał on, w jaki sposób możemy racjonalnie rozumieć obecność Aniołów, zgłębiać tajemnice Boga, istnienia, bytu, substancji, istoty itd., ale całe to niezwykłe dzieło jego
myśli nie mogłoby powstać bez tej „drobnej” (w stosunku do wielkości dzieła) cechy jego charakteru, jaką była odwaga. Temat ten
rzadko pojawia się w literaturze, ale dla mnie stanowi podstawę
jego życia i dzieła. Nie o aniołach będę więc mówił, ale o odwadze – tej życiowej i intelektualnej.
Zacznijmy od życia osobistego. Święty Tomasz pochodził
z bardzo dobrego rodu. Był spokrewniony z Fryderykiem II, ówczesnym Cesarzem, z licznymi książętami, oraz z samym papieżem. Urodził się niedaleko Neapolu w 1225 roku. Jako człowiek
dobrze urodzony, był przeznaczony do służby politycznej,
a przynajmniej do tego, by zajął jakieś wielkie stanowisko w hierarchii kościelnej np. opata liczącego się zakonu benedyktyńskiego, jeśli jego drogą życia miałaby być kariera duchowna.
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Został posłany na nauki do wielkiego klasztoru świętego Benedykta na Monte Casino. Opuścił jednak szkołę zakonną i naukę kontynuował w Neapolu. Ku rozpaczy rodziny odrzucił karierę duchowną i wybrał niecieszącą się dobrą opinią wspólnotę
zakonu żebraczego św. Dominika.
Wiadomość ta dla rodziny była nie do zaakceptowania; to tak,
jakby szlachetny książę chciał popełnić mezalians, biorąc sobie
biedną chłopkę za żonę. Jak człowiek, który ma wszystko, może
nagle wybrać zakon żebraczy? Jak może chodzić od wioski do wioski, od miasta do miasta i zarabiać na życie, żebrząc?
Dlaczego Tomasz wybiera życie w zakonie żebraczym?
Przede wszystkim dlatego, że ogromnie ceni sobie wolność. A po
drugie, nie chce być zamknięty w schematach, które przygotowała mu rodzina i bliscy. Szuka własnej drogi życia, która byłaby
oparta na mądrości i prawdzie.
W tamtym czasie istniały dwa zakony żebracze: Zakon świętego Franciszka, który pragnął żyć prawdziwą wolnością, opiewając chwałę całego stworzenia. Byli to po trochę artyści, mistycy,
którzy w pięknie stworzenia odnajdywali i głosili chwałę Boga. Był
też zakon świętego Dominika, któremu założyciel wyznaczył inny cel: w ubóstwie i prostocie podejmować debatę z ruchami, które zrodzone pod hasłem reformy życia chrześcijańskiego wskutek braku odpowiedniej doktryny zrywały więź z Kościołem, głosząc herezje. Gdy Tomasz wstępował do zakonu, Dominikanie
obecni byli wśród albigensów, a szczególnie na południu Francji,
gdzie rozwijały się ruchy katarskie. Ruchy te stanowiły tak wielkie wyzwanie dla Kościoła, że papież Honoriusz III wysłał list do
wszystkich studentów Sorbony, aby podjęli misję u albigensów
i katarów. Mieli głosić prawdziwą doktrynę, by zawrócić ich z drogi herezji. Tomasz wybrał właśnie taką formę życia: po pierwsze
wolność, bo ubóstwo daje mu możliwość bycia wolnym, a po drugie poświęcenie się przede wszystkim pracy intelektualnej.
Podobno Tomasz na modlitwie zawsze prosił o jedną tylko
rzecz. Mianowicie codziennie prosił o mądrość. Zapytano go kie-
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dyś, za co dziękuje Bogu? Odpowiedział: „za to, że każdą stronę,
którą przeczytałem, zrozumiałem”. Byłoby wspaniale, abyśmy mogli tak powiedzieć każdego wieczoru: „Panie Boże, dziękuję Ci,
że zrozumiałem każdą stronę książki, którą dzisiaj przeczytałem”.
Ale gdzie w tym wszystkim jest jego odwaga? Przede wszystkim w tym, że przeciwstawił się rodzinnym knowaniom. Poszedł
do generała zakonu, który widząc jego zapał i trudności rodzinne, wysłał go na studia do Paryża. Jednak po drodze jego rodzeni bracia odbili go, i porwali. Rodzina nie dawała za wygraną, nie
chciała się pogodzić z jego decyzją, przetrzymywała go w twierdzy, w wieży zamkowej. Ażeby głupie myśli o życiu zakonnym
w prostocie i ubóstwie nie przychodziły Tomaszowi do głowy,
przyprowadzili do celi niewiastę o niezbyt dobrej reputacji.
Zróbmy tu małą dygresję dotyczącą charakteru Tomasza.
Wszyscy nazywali go „niemym wołem”. Taki wielki, potężny, trochę flegmatyczny, powolny człowiek, który nieustannie był pogrążony w swoich myślach. Koledzy śmieli się z niego. Uważali, że
nic nie rozumie, co się do niego mówi. Na wykładach niektórzy
litowali się nad nim, tłumaczyli mu po raz enty teksty. Ci, którzy
wykuli wszystkie formułki łacińskie przychodzili do niego i mówili: słuchaj, ty nie rozumiesz, ale ja ci to wszystko wytłumaczę….
Tak tłumaczyli, tłumaczyli aż do momentu, kiedy sami się zacieli, a wtedy to Tomasz kończył ich wykład ku zadziwieniu wszystkich. Ale wróćmy do naszej nieświadomej niczego niewiasty, która znalazła się sam na sam z Tomaszem.
A wtedy, ów niemy, flegmatyczny i ociężały wół wyjął drzewiec z ognia i z tym drzewcem rzucił się na biedną niewiastę, która z krzykiem uciekła. A Tomasz nakreślił na drzwiach celi znak
krzyża. Chyba jego siostry, które bardzo kochały brata, ulitowały się nad nim i pomogły mu w ucieczce.
Gdzie jest jego odwaga? Przede wszystkim w umiejętności wyboru swojego powołania. Wbrew temu, co wszyscy dla niego i za
niego ustalili, co „zapisano mu w gwiazdach”, potrafił znaleźć wła-
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sną drogę życia. Potrafił też pomimo trudności i przeciwności
konsekwentnie realizować drogę, którą wybrał.
Tym razem został wysłany przez przełożonych do Kolonii.
Tam zapoznał się z wielkim mistrzem – świętym Albertem z Kolonii. Można się śmiać z tego człowieka, że twierdził, iż żaby powstają z kałuży. Nie znał całego procesu rozrodczego żab, ale był
człowiekiem, który miał odwagę zaproponować światu nowy sposób myślenia.
W jaki sposób do tej pory myślano? Były dwie potężne doktryny intelektualne: Świętego Augustyna i świętego Anzelma
z Canterbury. Ten ostatni, zanim został biskupem Canterbury, był
opatem benedyktyńskiego klasztoru Le Bec w Normandii. Wielkie opactwa prowadziły szkoły. Były szkoły katedralne i szkoły
klasztorne. Anzelm był opatem i nauczycielem. Jest XI wiek. Pewnego dnia przyszedł do niego jeden z mnichów i mówi: „Ojcze,
gdybyśmy nie mieli Pisma Świętego i wypisów z Ojców Kościoła, gdybyśmy nie mieli zbiorów sentencji, (na nich oparta była nauka teologii, brano zdanie z Pisma Świętego i do tego komentarze
Ojców Kościoła i wszystko trzeba było wykuć na pamięć – pod paznokieć. Metoda paznokciowa: odtąd – dotąd nauczyć się na pamięć. Tak przebiegała lekcja, czyli czytanie od lectio, której studenci musieli się nauczyć na pamięć), gdybyśmy więc nie mieli tych
wszystkich sentencji, to co moglibyśmy powiedzieć o Panu Bogu? Czy w ogóle moglibyśmy coś powiedzieć o Panu Bogu?
Zobaczmy: mniej więcej do XIV–XV w. nikt, kto był przy zdrowych zmysłach, nie wątpił w istnienie Boga. Nie ma czegoś takiego jak negacja istnienia Boga. Mnisi tylko pytają, czy moglibyśmy
coś powiedzieć, opierając się wyłącznie na rozumie. I wtedy Anzelm wyłożył dowód na istnienie Pana Boga, który dzisiaj nazywamy dowodem ontologicznym; nawet człowiek głupi i nierozumny ma w swoim umyśle pojęcie Boga. Istnieje takie pojęcie
niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. Co ono oznacza? Oznacza istotę, nad którą nic doskonalszego pomyśleć nie
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można. Bo jeżeli można pomyśleć coś doskonalszego ponad Boga, to znaczy, że ten Bóg, o którym myślimy, nie byłby Bogiem.
Czyli w samym pojęciu Boga zawiera się cała doskonałość. A co
jest doskonalsze: talerz naleśników przed nami, czy najlepszy przepis w książce kucharskiej dotyczący smażenia naleśników?
Oczywiście talerz naleśników przed nami, jest lepszy niż najdoskonalszy przepis w książce. Czyli, jeżeli mówimy: Bóg jest doskonałością, to nie może On być tylko przepisem w książce, nie
może być jakąś ideą, którą posiadamy, ale musi istnieć, bo w tym
się mieści cała doskonałość. Bez tego istnienia nie byłby doskonały. A zatem oczywiste jest, że skoro Bóg jest istotą, na którą nic
doskonalszego pomyśleć nie możemy, to znaczy, że musi on też
istnieć. Jest to dowód świętego Anzelma z Canterbury. Święty Tomasz nie był jednak zadowolony z tego dowodu. Czym innym jest
logiczne wyjaśnianie pojęć, a czym innym konkretne istnienie.
Mamy jeszcze myślenie św. Augustyna, który pytał: w jaki sposób możemy poznać cokolwiek? Czy jeżeli będę próbował wam
tu opisać wieloryba lub słonia, to wystarczy wam do tego, sam
opis? Nie wystarczy. Opisując słonia, mogę co najwyżej zachęcić
was do otwarcia waszego intelektu na światło poznania, które będzie przychodziło bezpośrednio od Boga. Dlaczego? Bo Bóg stworzył cały świat, to w Bogu jest idea, zawierająca sumę własności
i doskonałości słonia. Mamy wewnętrznego nauczyciela, wewnętrzny głos, który nas budzi ze snu, abyśmy mogli otworzyć się
i wtedy Bóg ukazuje nam istoty, doskonałości tego wszystkiego,
co przez niego samego zostało stworzone. Warunkiem poznania
świata jest więc poznanie Boga. Im więcej nawrócenia, tym więcej poznania. Poznać, to uczestniczyć w prawdzie Boga. Możemy
więc powiedzieć, że dla Augustyna poznanie świata było uwarunkowane poznaniem Boga. Jeśli nie znamy Boga, nie znamy świata. Jeśli cokolwiek możemy powiedzieć o świecie, to tylko dlatego, że Bóg nam to objawił. Porządek poznania i porządek wiary
mieszają się wzajemnie i nieustannie się przenikają.
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Tomasz to odwraca i mówi: to nie tak, to Boga poznajemy poprzez to, co zostało stworzone. Poznając stworzenia, wychodzimy od tego, co zostało stworzone, i dopiero dochodzimy do Stwórcy, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że najpierw potrzebujemy wiary, żeby poznać świat. Najpierw poznajemy i dochodzimy do
prawdy, odsłaniamy tę rzeczywistość, która jest przed nami i dochodzimy do wiary.
Tomasz idzie drogą, którą wytyczyli mistycy, mówiąc: skosztuj i zobacz. Najpierw trzeba skosztować rzeczywistości, dotknąć,
przeniknąć, odnaleźć prawdę o niej i dopiero wtedy możemy ujrzeć istotę Boga. Dopiero wtedy dochodzimy do poznania Boga.
Nie odwrotnie.
Ale przejście od rzeczy stworzonych do poznania Boga może łączyć się z fałszywym obrazem Boga. Droga wytyczona przez
św. Augustyna wydawała się pewniejsza: pierwsza jest wiara, dopiero później nauka i poznanie. Tomasz nie miał zatem łatwego
życia, był ostro krytykowany nawet w łonie Kościoła. Ludzie Kościoła bali się otworzyć na wolność poszukiwań naukowych, by
nie wymknęły się one spod kontroli wiary. Najbardziej zaciekły
przeciwnik Tomasza – Siger z Brabancji – twierdził, że człowiek
ma dwa umysły: jeden, który może poznawać rzeczywistość i który może być omylny, drugi, który jest związany z wiarą, a więc jest
nieomylny. Jeżeli wierzymy, to musimy być posłuszni Kościołowi. Oznacza to, że o świecie możemy mówić wszystko, co wiemy,
bo tak nam się wydaje, jednak ostatecznie to musimy być posłuszni porządkowi wiary.
Okazuje się więc, że człowiek jest rozdwojony, nie wiadomo,
za czym ma podążać: za prawdą poznanej rzeczywistości, czy za
prawdą wiary. Żyjemy na rozstajach dróg. I znowu ten „niemy wół
z Sycylii” wstaje i zaczyna bronić jedności intelektu. Nie mamy
dwóch oddzielnych intelektów, nie jesteśmy podzieleni, ale mamy jeden intelekt. To znaczy, że poznając świat, dotykając rzeczywistości tego świata, możemy odnaleźć nie tylko prawdę o tym
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świecie, ale i prawdę o Bogu. Tomasz wprowadza genialny podział:
są rzeczy objawione i są rzeczy objawialne. To znaczy są rzeczy,
które są tylko na kartach Pisma Świętego i ich nie znajdziemy na
lekcjach biologii, fizyki czy matematyki, bo są to prawdy, które Bóg
daje i przekazuje je bezpośrednio. Ale znakomita większość prawd,
które możemy poznać są objawialne. Co to znaczy? Że mogą być
objawione przez Boga bezpośrednio, ale nie muszą, ponieważ są
zawarte w stworzeniu.
Poznając dogłębnie stworzenie i świat wokół nas, tak naprawdę nie oddalamy się od Boga, ale zbliżamy się do Niego. Oddalamy się tylko wtedy, kiedy wiemy niewiele o świecie. Myślę, że
wszyscy naukowcy to potwierdzą. Nauka może oddalić od Boga
tylko tych, którzy mało wiedzą. Ci, którzy dogłębnie studiują swoja dziedzinę, którzy poznają rzeczywistość, odkrywają piękno
i wspaniałość, prostotę rzeczywistości, która jest wokół nas i ta
prostota wskazuje na Tego, który Stwórcą, nie dowodzi, ale wskazuje na Tego, który jest Stwórcą tego świata.
Święty Tomasz pokazał nam jeszcze jedną wielką rzecz, że istnieje jedność pomiędzy stworzeniem świata a naszym umysłem.
To znaczy, że nasz umysł może być zwierciadłem dla świata. Może pokazywać piękno tego świata, może go zrozumieć, może go
ująć i może go racjonalnie wytłumaczyć. Jest to chyba największa zasługa intelektualna odwaga świętego Tomasza. Możliwa stała się ona dzięki odczytaniu i przyjęciu w łonie myśli chrześcijańskiej tekstów Arystotelesa. Teksty te zostały na łacinę tłumaczone z języka arabskiego. A teksty arabskie pojawiły się dzięki
przekładom syryjskim. Nie mieliśmy początkowo tekstów greckich. Otrzymaliśmy je dzięki kulturze arabskiej. Musimy jednak
pamiętać, że istnieje w tych czasach konflikt między chrześcijanami a światem arabskim. Przyjęcie mądrości ze świata arabskiego, przetłumaczenie ich na łacinę i wprowadzenie ich do myśli Kościoła jest dowodem ogromnej odwagi. Dzięki niej my dziś możemy poznawać świat, uczyć się o tym świecie w całkowitej
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wolności i nie zaprzeczając jednocześnie drodze duchowej. Każde nowe poznanie rzeczywistości, każde odnalezienie nowych perspektyw i horyzontów w poznaniu naukowym coraz bardziej ukazuje nam piękno i wspaniałość Boga.
Tomasz jest zatem człowiekiem otwartym. Nie zamyka się
w jakiejś doktrynie. Zawsze będzie on powtarzał: Platon jest moim przyjacielem, Arystoteles, Augustyn, ale prawda jest największym z przyjaciół. Nigdy nie przyjmował argumentu z autorytetu. My czasami uznajemy argumenty z autorytetu. Mówimy: tak
było powiedziane, tak mówili w telewizji, to czytałem w gazecie.
Jeżeli coś zostało powiedziane, to uznajemy to jako absolutną
prawdę. Jednej rzeczy, której nie lubiłem u studentów zdających
egzaminy, to kiedy na zadane pytanie odpowiadali: przecież ksiądz
tak mówił. Nie jest ważne, jak ja mówiłem, ale jaka jest prawda.
Tomasz ma odwagę zaprzeczyć, polemizować, podjąć dyskusję. Ma odwagę szukać prawdy nawet w obozie swego przeciwnika. Zawsze buduje swoje rozumowanie na argumentach, a nie na
doktrynach.
Nie boi się też tłumaczyć swoich argumentów na różne języki filozoficzne. Tomasz umiał słuchać argumentów innych. Na
przykład tych, którzy wysuwali argumenty Platona czy Arystotelesa, czy też posługiwali się argumentami Augustyna. Przyjmował te sposoby mówienia i próbował na nie odpowiedzieć w ramach tego samego języka filozoficznego. Nie bał się, że ktoś mówi inaczej. Miał umiejętność słuchania innych ludzi. Aby przyjąć
taką postawę intelektualną, potrzebna jest ogromna odwaga. Czasem mówimy: ale ja tego nauczyłem się inaczej i już nie wiem, jak
odpowiedzieć przeciwnikowi.
Tomasz jest człowiekiem ogromnej odwagi intelektualnej. To
jemu zawdzięczamy, że nasz sposób uczenia się dzisiaj jest wolny od przymusu doktrynalnego, a odkrywanie piękna świata jest
odkrywaniem wspaniałości Boga.
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października, w święto Patrona naszego Zgromadzenia, po
uroczystym obiedzie w Domu św. Franciszka, pożegnaniu
z siostrami i dopakowaniu ostatnich bagaży, wyruszyłyśmy na lotnisko – s. Bogumiła i s. Bogusława (które miały rozpocząć pracę misyjną w Rwandzie), służąca za tłumacza s. Sara oraz Matka
Radosława.
Kierunek: serce Afryki – Rwanda. Popołudniowym lotem katarskich linii lotniczych dotarłyśmy do Dohy – stolicy Kataru,
a stamtąd kolejnym, już nocnym, do Kigali, stolicy Rwandy.
Na lotnisku w Kigali oczekiwała nas s. Rafaela. Po kilkugodzinnej podróży jeepem, podziwiając malowniczy i pełen życia krajobraz rwandyjskiej ziemi dotarłyśmy do celu podróży – Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Kibeho, nazywanym, za sprawą objawień maryjnych, afrykańskim Lourdes.
Dzieci wraz z s. Fabianą, wolontariuszkami i pracownikami
ośrodka powitały nas śpiewem w kiniarwanda i po polsku „Bądź
pozdrowiony gościu nasz” z akompaniamentem gry na bębnie.
Matka otrzymała wielką kiść bananów z naszego ogrodu, a my
po bukieciku kwiatów.
Wieczorem w domowej kaplicy sióstr została odprawiona
Msza św., w której wraz z nami uczestniczyły wszystkie dzieci i wychowawcy. Odprawiał ją w miejscowym języku ksiądz z parafii,
który jest także katechetą w Ośrodku. Moment przeistoczenia
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podkreślony został oklaskami dla przychodzącego Jezusa, co było dla nas niemałym zaskoczeniem, a pieśni po komunii świętej
towarzyszył taniec.
W Kibeho spędziłyśmy 10 dni, przeznaczając ten czas przede
wszystkim na poznanie historii Ośrodka, zwiedzanie szkoły, internatów oraz powstających warsztatów zawodowych, na rozmowy z siostrami oraz spotkania z dziećmi, których obecnie przebywa tutaj 120. Pierwsza grupka dzieci przyjęta została do Ośrodka w 2008 roku, po trwającej 2 lata budowie, którą przy pomocy
środków z polskiego MSZ podjęła s. Rafaela. Rok później ruszyła działalność szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych, która jest pierwszą taką szkołą w kraju. W Rwandzie żyje 64 tys. osób
niewidomych, w tym 20 tys. dzieci, najczęściej zepchniętych na
margines życia społecznego. Nasza szkoła to zaledwie mała kropla w ogromnym morzu potrzeb.
Ośrodek znajduje się w pięknie położonym miejscu, na wysokości 2000 m, skąd roztacza się widok na rozliczne, zalesione
wzgórza, pola i domostwa. Kompleks budynków otoczony jest
murem. Dzieci mieszkają w internatach, gdzie uczą się czynności życia codziennego i czynności samoobsługowych. Przygotowane już w domach rodzinnych do trudnych warunków bytowych
są bardzo samodzielne, świetnie poruszają się po górzystym terenie ośrodka, przynoszą co dzień wodę do kąpieli z tanków położonych koło internatów, chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uwielbiają śpiewać. W każdej chwili wolnego czasu słychać z internatów ich piękne, melodyjne głosy.
W szkole realizowany jest normalny program nauczania oraz
nauka brajla. Przedmioty wykładane są w języku angielskim, który nie tylko uczniom, ale także nauczycielom sprawia jeszcze niemałe trudności.
Zwiedzając szkołę, miałyśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają
zajęcia w klasie wstępnej, przyjrzeć się nauce języka angielskiego, matematyki, zajęciom w pracowni komputerowej. Widziały-
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Tradycyjne tańce rwandyjskie w wykonaniu naszych uczniów
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śmy również naukę orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską, zajęcia usprawniania widzenia oraz naukę tradycyjnego
tańca afrykańskiego. Dzieci tutejsze są bardzo otwarte i chętne do
zabawy, a taniec i śpiew mają we krwi. Przepadają za słodyczami i potrafią wdzięcznie przełamać pierwsze lody.
W nowo powstającej części Ośrodka od stycznia mają się rozpocząć zajęcia starszych klas szkoły podstawowej oraz nauka
w warsztatach szkolenia zawodowego – dziewiarstwo i ceramika.
Znajduje się tu także duża wielofunkcyjna sala przeznaczona na
uroczystości, spotkania, koncerty itp.
Z nie mniejszym zainteresowaniem zwiedzałyśmy także pomieszczenia gospodarcze – kuchnię, piekarnię, pralnię, szwalnię
oraz oborę, w której „mieszkają” podarowane krowy.
Każdego ranka z liczną grupą dzieci uczestniczyłyśmy we
Mszy św. w kościele parafialnym. Kościół ten jest ważnym miejscem pamięci, gdyż podczas ludobójstwa w 1994 roku zginęły tam
setki tysięcy osób. Pięć minut drogi od kościoła znajduje się Sanktuarium Matki Słowa, które wzniesiono, by upamiętnić objawienia, jakie miały trzy rwandyjskie dziewczęta w początkach lat
osiemdziesiątych. Jedną z nich, Nathalie, mieszkającą na terenie
sanktuarium, miałyśmy okazję spotkać i chwilę z nią porozmawiać.
Sanktuarium jest miejscem licznych pielgrzymek. Ludzie przybywają tu, by się modlić, prosić o łaskę nawrócenia, wynagradzać
za popełnione grzechy oraz nawoływać do pojednania. Podczas
naszego pobytu miało tu miejsce spotkanie grup charyzmatycznych z Kibeho i okolic, całonocna adoracja i bardzo uroczysta
Msza św. w której wraz z dziećmi wzięłyśmy udział.
Nasze dni wypełnione były różnymi spotkaniami. Odwiedziłyśmy mieszkające po sąsiedzku włoskie Siostry Eucharystki, które prowadzą przedszkole dla dzieci z okolicy oraz kursy szycia i zajęć domowych, przygotowujące młode dziewczęta do zajmowania się domem i rodziną.
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Z Nathalie Mukamazimpaka w Sanktuarium Matki Słowa

Zwiedziłyśmy ośrodek rekolekcyjny Księży Marianów. Na górze Nyarushishi stoi sześciometrowa statua Jezusa Miłosiernego,
do którego przybywają pielgrzymi odwiedzający Sanktuarium
Matki Słowa. Brat Łukasz pokazał nam prowadzoną przez księży piekarnię bułek oraz zakład wyrobu hostii, gdzie miejscowa ludność znajduje zatrudnienie.
Jednego popołudnia wraz z s. Fabianą oraz naszymi wolontariuszkami, Natalią i Zosią, wybrałyśmy się do sąsiedniej wioski
zamieszkiwanej przez ludność pigmejską. Są to pierwotni mieszkańcy tego kraju. Do tej pory utrzymują się, jak większość mieszkańców Rwandy, z pracy na roli. Żyją bardzo prosto i ubogo, ciężko pracując. Codziennym widokiem są tu dzieci niosące wodę
w dużych plastikowych kanistrach oraz kobiety z chustami na plecach, w których noszą niemowlęta. Starsze dzieci, by wyręczyć rodziców, często opiekują się młodszym rodzeństwem. Spotkane
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przez nas dzieci były bardzo brudne, zaniedbane, wygłodzone,
w podartych ubraniach, boso.
Podczas wspólnych posiłków s. Rafaela, która jest odpowiedzialna za nasz Ośrodek, opowiadała nam poruszające, często bardzo trudne historie dzieci, które trafiły do naszego Ośrodka.
Gdy nasze odwiedziny w Rwandzie dobiegały końca, dzieci
wraz z wychowawcami przygotowały piękny program artystyczny – śpiewy i tańce. Miłym zaskoczeniem dla nas było zaproszenie do wspólnego tańca. Wolontariuszki – Zosia i Natalia – wręczyły nam na pamiątkę albumiki, które wykonały z pomocą dzieci. Zamieszczone w nich podziękowania po angielsku
i w miejscowym języku będą nam przypominały podstawowe
słówka w kiniarwanda, które udało nam się nauczyć i sprawiać nimi radość zarówno dzieciom, jak i pracownikom.
Siostry Bogumiła i Bogusława objęły swoje nowe działy pracy. Siostra Bogumiła jest odpowiedzialna za internaty dzieci, s. Bogusława za szkołę, s. Fabiana jest przełożoną wspólnoty i odpowiada za administrację.
Do stolicy Kigali towarzyszyła nam s. Rafaela i kierowca Albert. Po drodze mijaliśmy grupy ludzi, którzy wracali po spotkaniu modlitewnym w Sanktuarium Matki Słowa do swoich oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów domostw. Szli pieszo.
Noc spędziłyśmy w ubogim hotelu, w którym zatrzymują się
siostry i księża, a wczesnym ranem 14 października wyjechałyśmy
na lotnisko, by rozpocząć drugi etap naszej afrykańskiej podróży.
W RPA wylądowałyśmy ze sporym opóźnieniem. Na lotnisku
w Johannesburgu, stolicy kraju, czekała na nas s. Fides. Po kilkugodzinnej podróży niemalże pustą autostradą, mijając wielkie
przestrzenie z piękną, egzotyczną przyrodą okalającą parki dzikich zwierząt, dotarłyśmy do Siloe, gdzie witały nas s. Angelika
i s. Benedykta.
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Ośrodek zajmuje olbrzymi teren. Ziemia, na której się znajduje, została zakupiona w roku 1950 przez Kościół katolicki i przeznaczona na misję św. Bernarda, którą założył belgijski benedyktyn, o. Augustyn. Misja jest własnością miejscowego biskupa.
W roku 1951, pod nazwą Siloe, otwarto tu szkołę dla niewidomych
dzieci – pierwszą taką placówkę w RPA. W roku 1954 do pracy
w Siloe przybyły trzy siostry Belgijki ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i prowadziły Ośrodek do roku 2007, kiedy to z Lasek
przybyły Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.
Obecnie na terenie misji znajdują się dwie szkoły: Siloe – szkoła dla niewidomych, w której uczy się 150 dzieci oraz integracyjna Akademia św. Franciszka, w której w młodszych klasach uczy
się 420 dzieci widzących z sąsiadującej z misją wioski, a w klasach
VIII–XII jest 110 uczniów, w tym 28 niewidomych.
Niewidoma młodzież mieszka w dwóch oddzielnych internatach: dla dziewcząt i dla chłopców, podobnie młodsze dzieci niewidome ze szkoły Siloe. Dzieci widzące dochodzą na zajęcia szkolne ze swoich domów. Obie szkoły posiadają odrębny personel,
własny plan zajęć, osobną kuchnię i jadalnię. W internatach dla
dzieci niewidomych uczy się je czynności samoobsługowych oraz
prowadzi się indywidualne zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne dla
dzieci z dodatkowymi niepełnosprawnościami, np. dysfunkcją ruchu, słuchu itp. Dyrektorem szkoły dla niewidomych jest pani Molepo, która z wielką wdzięcznością wspomina swój pobyt w Laskach. Natomiast za integracyjną Akademię św. Franciszka odpowiada s. Fides. Siostra Angelika oprócz tego, że jest przełożoną
wspólnoty sióstr, zajmuje się księgowością i administracją, prowadzi także lekcje religii. Siostra Benedykta, która jest w Siloe od
roku, pracuje w internacie starszych niewidomych i słabowidzących dziewcząt, a także prowadzi zajęcia usprawniające dla najsłabszych dzieci niewidomych.
Siostry oprowadziły nas po całym ośrodku, zobaczyłyśmy sale lekcyjne, internaty, pokój pomocy dydaktycznych, w którym

138

LASKI W ŚWIECIE

znajdują się między innymi wypchane modele zwierząt naturalnej wielkości. Widziałyśmy też różne zajęcia lekcyjne. Niełatwo
jest nauczyć tutejszą kadrę nowych metod pracy z dziećmi niewidomymi. Nauka polega najczęściej jedynie na przekazie słownym. Siostry starają się dzielić z nauczycielami i wychowawcami
swoim doświadczeniem tyflopedagogicznym, pokazują, jak korzystać z posiadanych pomocy dydaktycznych.
Po południu odwiedziłyśmy dzieci i młodzież w internatach
przy odrabianiu lekcji, pracach porządkowych i podczas posiłku.
Miałyśmy okazję zobaczyć zajęcia z orientacji przestrzennej
– dzieci są bardzo dobrze zrehabilitowane, poruszają się samodzielnie po całym terenie misji. Czas wolny od zajęć maluchy spędzają w większości na świeżym powietrzu, grając w piłkę lub bawiąc się wykonanymi przez siebie pojazdami ze starych opon samochodowych i pustych plastikowych kanistrów po mleku. Bawią
się i grają na czym tylko się da; byłyśmy świadkami nietypowej
orkiestry złożonej z kilku małych chłopców, z których jeden grał
patykiem na rynnie, drugi asystował mu, ocierając o ścianę pustą plastikową butelką, trzeci puszką wystukiwał rytm na ławce
– wszystko to razem dawało niesamowity efekt muzyczny.
Podczas naszego pobytu w Siloe, 17 października, miała miejsce także wizyta p. Małgorzaty Tusk. Dzięki temu, że dzieci wystąpiły z przygotowanym dla niej programem artystycznym, mogłyśmy być świadkami ich talentów muzycznych, tanecznych
i aktorskich. Bardzo miłym zaskoczeniem był dla nas odśpiewany po polsku przez uczniów hymn narodowy. W podziękowaniu Pani Premierowej za dar w postaci 10 Braille Penów, iPadów
oraz drukarki brajlowskiej niewidoma młodzież ze szkoły integracyjnej zaśpiewała piosenkę „Szła dzieweczka” z piękną polską wymową.
W Ośrodku zwiedziłyśmy jeszcze bibliotekę, gdzie oprócz książek w alfabecie Braille’a znajdują się książki z powiększonym drukiem, audiobooki, filmy i komputerowe programy edukacyjne.
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Chór szkoły średniej, uczniowie szkoły muzycznej
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Warsztaty
koszykarskie

W towarzystwie s. Angeliki odwiedziłyśmy warsztaty dziewiarskie i koszykarskie, podziwiając wyroby dorosłych niewidomych
– piękne kosze z różnych rodzajów trawy, meble z trzciny i trawy morskiej. 18 osób niewidomych znajduje zatrudnienie
w warsztatach, dzięki czemu mają możliwość utrzymania swoich
rodzin. Na terenie misji znajduje się duży ogród warzywny, gdzie
również pracują niewidomi. Jest także farma kurczaków oraz sklepik z artykułami spożywczymi.
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Oprócz Sióstr i świeckiej kadry miejscowej, w ośrodku pracują wolontariusze. Poznałyśmy młode polskie małżeństwo – Adela i Tobiasz pracują w szkole muzycznej, gdzie dzieci i młodzież
uczą się gry na pianinie, gitarze, keyboardzie, bębnach, klarnecie,
saksofonie, trąbce, puzonie. Państwo ci pomagają także w internatach oraz w przygotowaniu uczniów szkoły średniej do egzaminów.
W czasie naszego pobytu uczniowie XII klasy zdawali akurat
egzaminy państwowe. W wyznaczone dni s. Fides jeździła do departamentu szkolnictwa, by przywieźć zestawy pytań egzaminacyjnych.
Raz w tygodniu niewidoma młodzież ze szkoły integracyjnej
przychodzi na ranną Mszę św., odprawianą w kościele parafialnym, który znajduje się na terenie misji. Posługę duszpasterską
pełni ksiądz pochodzący z Kenii.
Okazją do podziwiania afrykańskiej przyrody była dwudniowa wyprawa całej wspólnoty do wschodniej części Gór Smoczych.
Po drodze zatrzymałyśmy się przy kilku wodospadach, a także
w niezwykle pięknym kanionie Blyde, trzecim co do wielkości na
świecie.
Podczas niedzielnej Mszy św. w miejscowości Sabie s. Angelika opowiadała o naszym zgromadzeniu i pracy z niewidomymi.
Niezwykle ciekawa była taneczna procesja z darami, w której wzięła udział para zawierająca tego dnia związek małżeński. Liturgia
przepełniona była radością dzięki rozśpiewanemu i roztańczonemu chórowi, który przygotował oprawę muzyczną Mszy.
Po 20 dniach spędzonych w Afryce nasz pobyt dobiegł końca. Powróciłyśmy do Lasek ubogacone spotkaniami z ludźmi, inną kulturą i mentalnością, pięknem przyrody, głębszym zrozumieniem niełatwych misyjnych warunków, a nade wszystko utwierdzone w powszechności Kościoła, który miłością Chrystusa
rozświetla życie ludzi w najodleglejszych zakątkach ziemi.

Z ROZWAŻAŃ TYFLOLOGICZNYCH
s. Elżbieta Więckowska FSK

Rysunek jako wprowadzenie niewidomego dziecka
w przestrzeń otoczenia, w przestrzeń geograficzną
i kosmiczną*

Rys. 1. Rysunek ucznia, OSW w Laskach
* Artykuł powstał w oparciu o materiały z konferencji w Bydgoszczy 27.11.2011
„DOTYKAM ŚWIAT”.
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Rys. 2. David Filkin, Wszechświat Stephena Hawkinga,
Poznań 1998, s. 152
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1. Początki rozwoju wyobrażeń i pojęć przestrzennych
dziecka
ierwszą przestrzenią życia każdego z nas było ciemnawe, zaokrąglone wnętrze pod sercem matki. Rozwój dziecka
z uszkodzonym wzrokiem nie różni się w tym okresie od rozwoju dziecka posiadającego zdrowy narząd wzroku.

P

Rys. 3. Pierwsza przestrzeń naszego życia
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Zaraz po urodzeniu przestrzeń obserwowana przez dziecko widzące nieco się powiększa. Pozycja dziecka i niedoskonałe jeszcze
działanie zmysłu wzroku – silna krótkowzroczność1 – sprawiają,
że dziecko ze zdrowym narządem wzroku kontroluje wzrokiem tylko najbliżej znajdujące się obiekty. Dziecko stopniowo uczy się korelacji dwuwymiarowych obrazów tworzonych na powierzchniach
siatkówek jego oczu z ruchowo-dotykowym obrazem najbliższego trójwymiarowego otoczenia, czyli uczy się widzieć.

Rys. 4. Kończyny dziecka penetrują przestrzeń o kształcie zbliżonym
do walca

W tej sytuacji dziecko widzące postrzega zmiany w otoczeniu jako zmiany zachodzące w czasie: nad dzieckiem pojawia się
twarz matki, później twarz ojca, potem grzechotka, pajacyk, własna ręka...
Dziecko niewidome podobnie penetruje dotykiem otoczenie
w zasięgu kończyn. Podobnie rejestruje zmiany zachodzące w dostępnym mu otoczeniu jako zmiany przebiegające w czasie.
1
Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller, Psychologia dziecka, tłum. Małgorzata Babiuch et al., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995,
s. 236.
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W następnym etapie rozwoju dziecko widzące zaczyna siadać,
stawać, chodzić. Sprawniejszy wzrok dziecka rejestruje już przedmioty w różnych odległościach. Wtedy jego sposób postrzegania
otoczenia zmienia się istotnie. Przemieszczając się i bawiąc, dziecko zauważa wiele obiektów w różnych odległościach, obserwuje ich
ruch. Zaczyna rozumieć, że przedmioty nie przestają istnieć wtedy, gdy ono ich nie widzi. A zmiany w otoczeniu zaczyna postrzegać jako zmiany zachodzące w przestrzeni, nie tylko w czasie. Przestrzenny układ przedmiotów staje się zrozumiały dzięki widzeniu
stereoskopowemu i doświadczeniu motorycznemu.
Dziecko słyszy wypowiedzi dorosłych, zaczyna kojarzyć je
z konkretną sytuacją. Stopniowo uczy się dostrzegać i nazywać nie
tyko przedmioty, ale i relacje między przedmiotami – ich wzajemne położenie: talerz na stole, kołderka na łóżku, poduszka na
krześle itd. Dziecko widzące przyswaja sobie wiele wyobrażeń i nawet pojęć przestrzennych już w okresie uczenia się mowy i w wieku przedszkolnym.

Rys. 5. i 6. Dziecko niewidome poznaje dotykiem kolejne przedmioty
i osoby w najbliższym otoczeniu
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Niewidome dziecko uczy się – i powinno być uczone – poznawania rzeczywistości materialnej tymi zmysłami, które posiada.
Istotną rolę w poznawaniu odgrywa struktura dotykowo-kinestetyczna, pozwalająca na rozpoznawanie napotkanych wcześniej
i poznawanie nowych przedmiotów i ich powierzchni. Wykształcenie umiejętności poznawania dotykowego pozwala na zdobycie realnej wiedzy o otoczeniu.
W miarę zdobywania sprawności ruchowej dziecko niewidome i bardzo słabo widzące może nauczyć się przemieszczać samodzielnie w dobrze znanym obszarze dzięki temu, że pamięta
sekwencje ruchów potrzebnych do przebycia określonej trasy
i dotykowe doznania na poszczególnych etapach trasy. Ale przedmioty w otoczeniu spostrzega kolejno: „Jest wersalka, potem jest
stół, potem jest tapczan...”. Znajduje się zatem nadal w sytuacji bardzo podobnej do sytuacji niemowlęcia leżącego w łóżeczku i obserwującego przedmioty pojawiające się kolejno. Oprowadzenie
małego dziecka np. po pokoju i opowiedzenie mu, że „tapczan stoi
naprzeciwko wersalki, a stół jest między nimi, na środku pokoju”, niczego dziecku nie objaśnia, bo nie rozumie ono jeszcze słów
„naprzeciwko”, „pomiędzy” ani „na środku”. To, że słyszy rozmowy dorosłych i kierowane do niego objaśnienia, nie zmienia jego sposobu rozumienia, a raczej nierozumienia otoczenia.
Trudność w przyswojeniu terminów określających relacje przestrzenne leży w tym, że dziecko najczęściej słyszy te terminy wtedy, gdy nie może obserwować obiektów wymienianych w tych wypowiedziach: „Samochód stoi przed garażem”, „Ciocia czeka przed
sklepem”, „Sklep jest między stacją a pocztą”. Takie słowa jak „blisko”, „daleko” mogą kojarzyć się z czasem przemieszczania lub nawet z krótszym lub dłuższym czasem spędzonym w jakimś środku lokomocji.
Często zdarza się, że niewidome dziecko stosunkowo długo słowa odnoszące się do relacji rozumie wyłącznie w kategoriach czasowych, tak jak w zdaniu: „Lekcje są między śniadaniem a obia-
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dem, przed śniadaniem trzeba się ubrać i umyć”. Także słowo „kierunek” nic nie mówi dziecku, dla którego odległe przedmioty „były przedtem”, lub „będą potem”. Dziecko, które nigdy nie widziało, zwłaszcza, jeśli jest otoczone zbyt staranną opieką, może bardzo długo, wiele lat, egzystować w takim niemowlęcym rozumieniu
otoczenia. Dziecko to może nauczyć się na pamięć trasy w budynku lub nawet w przestrzeni otwartej, zapamiętując kolejne ruchy
i spostrzegane znaki informujące. Pamięta, że powinno iść, aż poczuje, że poręcz się kończy, potem trzeba wykonać stosowny ruch
mięśniami obręczy biodrowej i znowu iść, aż poczuje chodnik pod
stopami, wtedy trzeba… Dziecko pokonujące w ten sposób trasę
może psychicznie żyć w przestrzeni jednowymiarowej, może nie
obejmować wyobraźnią kształtu przebywanej trasy. Świadczą
o tym, relacjonowane nieraz przez pedagogów, zaskakujące wypowiedzi i zachowania niewidomych uczniów. Istotne jest, by dziecku „otworzyć przestrzeń” jak najwcześniej, zanim, jako młody człowiek, utrwali na stałe niepełny sposób rozumienia świata i już nie
będzie w stanie go zmienić. Szerzej omawiam temat w książce Nauczanie niewidomych dzieci rysunku2.
Jak więc dziecku, które nie widzi przekazać informację
o tym, że świat jest wielokroć większy,
niż zasięg jego rączek?
Jak rozbudzić jego świadomość przestrzenną?
Mogą do tego posłużyć trzy języki: język dźwięków, język słów
i język grafiki. Ale na to, by odbierać informację przekazywaną
jakimkolwiek językiem, trzeba się najpierw tego języka nauczyć.
A języka nauczymy dziecko, tylko nazywając tym językiem to, co
ono obserwuje zmysłami.
2
Anna Chojecka, Marian Magner, Elżbieta Szwedowska, s. Elżbieta Więckowska, Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Przewodnik dla nauczyciela, Laski 2008, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, rozdz. 4, s. 39–51.
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Rys. 7. Dźwięk mówi dziecku tylko o przedmiotach znanych

Rys. 8. Dziecko w znajomej, bezpiecznej przestrzeni

Język dźwięków dochodzących z otoczenia będzie niósł informację wtedy, gdy uczeń będzie znał źródła dźwięków i rozpoznawał ich położenia. Języka słów i języka grafiki trzeba uczyć systematycznie.
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Wyjściem ze stanu niemowlęctwa poznawczego powinno być:
1. Dostarczenie dziecku niewidomemu możliwości samodzielnego zdobywania doświadczeń motorycznych i lokomocyjnych w obszarze bezpiecznym i dającym poczucie bezpieczeństwa;

Rys. 9. Zabawa na dobrze skonstruowanych przyrządach jest bezpieczna

2. Metodyczna nauka pojęć relacji przestrzennych między
przedmiotami obserwowanymi przez dziecko w zasięgu jego
kończyn;
3. Metodyczne posługiwanie się makietą pomieszczenia znanego uczniowi;
4. Prawidłowe metodycznie nauczanie rysunku, w tym planu.
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2. Nauczanie pojęć relacji przestrzennych
Trzeba dziecko niewidome konsekwentnie uczyć
dostrzegania i nazywania
relacji przestrzennych między przedmiotami
spotykanymi codziennie w zasięgu jego rąk,
czyli pojmowanymi jako istniejące jednocześnie.

Rys. 10. Trzeba użyć wielu terminów przestrzennych, by opisać sytuację na stole ucznia

Powinno to być czynione konsekwentnie przez cały zespół
osób pracujących z dzieckiem. Ustalenie między pedagogami
nazw przedmiotów, miejsc, ruchów wykonywanych przez dziecko pomoże mu zrozumieć „język dorosłych”. Pomocne mogą być
ćwiczenia, które proponujemy w 9. rozdziale książki Nauczanie
niewidomych dzieci rysunku3.
3

Tamże, s. 96–105.
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Rys. 11. Elementarz T II, rysunek 2. Grzebienie i szczoteczka

3. Rola rysunku w nauczaniu pojęć przestrzennych
Rysunek nie zastąpi dziecku w żadnej mierze samodzielnych
doświadczeń manipulacyjnych i lokomocyjnych. Rysunek może
istotnie pomóc w budowaniu pojęć i wiedzy o przestrzenności
świata. Rysunek jest tworem przestrzennym. Czytanie rysunku jest
dotykowym penetrowaniem przestrzeni, rysowanie jest działaniem w przestrzeni. Rysunek ma wartość dla niewidomego, jeśli
przekazuje informacje o pojęciach, obiektach i relacjach przestrzennych
Jako pomoc dla nauczyciela i rodzica dziecka niewidomego
został wydany Elementarz do nauki rysunku4. Elementarz zawiera bardzo proste rysunki i propozycje rozmów z dzieckiem, rozmów wprowadzających w kolejne terminy przestrzenne. Istotnym
zadaniem pedagoga jest bowiem rozmawianie z uczniem
o kształtach i relacjach, które uczeń aktualnie obserwuje.

4
s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska, Elementarz do nauki rysunku
T. I Linie i figury, T. II Przedmioty, T. III Sylwetki, Laski [2008–2011], wyd.
TOnO, druk: Tactile Vision Inc. Kanada.
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Rys. 12. Elementarz T. I, rys. 1. Tu już nazywamy przestrzenne pojęcie
długości

Pierwszymi rysunkami czytanymi przez dziecko powinny być
rysunki jednej lub kilku linii. Śledzenie na rysunku linii prostych,
zakrzywionych i łamanych, gładkich, punktowych i przerywanych,
cienkich i grubych może być dla małego dziecka atrakcyjną zabawą. W toku tej zabawy należy wprowadzać pojęcia przestrzenne: Ta
linia jest dłuższa, tamta krótsza. Ta jest bliżej ucznia, tamta dalej od
ucznia. Brzegi arkusza nazywamy: dalszy i bliższy, lewy i prawy. Rogi arkusza: bliższy lewy, bliższy prawy, dalszy lewy i dalszy prawy.

Rys. 13. Elementarz T. I, rys. 4. Nazywamy brzegi arkusza i uczymy
się pojęcia „przy brzegu”

Należy starannie wprowadzić pojęcia „pionowo” i „poziomo”.
Terminy „pionowo, w górę, w dół” wprowadzamy, pokazując
uczniowi kierunek nitki, na której zawieszamy drobny przedmiot,
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potem kierunek pionowych słupów, drzew i krawędzi mebli. Podobnie uczeń powinien zaobserwować poziomą powierzchnię wody w dużym naczyniu. Należy naczynie pochylić i dać dziecku okazję do zauważenia, że „Woda jest «prosto», także wtedy, gdy miednica jest «krzywo»”. A potem pomóc zauważać poziome
powierzchnie podłogi, płyty stołu itp.

Rys. 14. Elementarz T. I,
(rys. 7.) „stoi” na stole. Tu
kółko jest naprawdę wyżej
niż kwadrat

Nie należy natomiast używać skrótu myślowego „górny, dolny” brzeg, ani „w górnej, w dolnej części arkusza” wtedy, gdy arkusz leży na poziomym stole, gdyż wprowadzamy ucznia w błąd
co do podstawowych kierunków w przestrzeni fizycznej. Umowny sposób mówienia „wyżej – niżej” w odniesieniu do stronic stosujemy dopiero po wyjaśnieniu jego umownego sensu.
Systematyczne nauczanie rysunku doprowadzi do tego, że rysunek będzie mówił zrozumiale o relacjach w coraz większym obszarze.

Rys. 15. Elementarz T. III, rys. 9. Kasia między meblami w pokoju
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Przyswojenie pojęć relacji w odniesieniu do bliskich
uczniowi przedmiotów doświadczanych przez ucznia
jako istniejące jednocześnie
i w odniesieniu do rysunków na arkuszu,
pozwoli przenieść to rozumienie
na relacje między przedmiotami odległymi.

4. Opanowanie wyobraźnią i słowami przestrzeni ciała
Opanowanie przestrzeni ciała wyobraźnią i słowami jest
istotnym elementem zdrowego poczucia tożsamości. Jest punktem
odniesienia do zrozumienia swojej pozycji między przedmiotami
otoczenia. Zakres pojęć z tej dziedziny podają Jadwiga
i Jacek Kwapiszowie w książce: Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się. Poradnik metodyczny, (WSiP, Warszawa 1990).

Rys. 16. Rysunki uczniów: ręka i twarz. Samodzielne rysowanie sprzyja
utrwalaniu wyobrażeń i pojęć
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Wskazywanie i nazywanie części własnego ciała, części ciała lalki lub fantomu może stać się zajęciem atrakcyjnym, jeśli będzie towarzyszyło czytaniu dobrych ilustracji i samodzielnemu rysowaniu.

Rys. 17. Rysunki uczniów – „Ludziki”. Prawidłowe wyobrażenie własnej sylwetki jest podstawą zdrowego poczucia tożsamości

Podobnie nazywanie określonych pozycji ciała powinno towarzyszyć przyjmowaniu tych pozycji przez ucznia, nadawaniu
pozycji fantomowi lub lalce, czytaniu rysunków i samodzielnemu rysowaniu sylwetek.

Rys. 18. Elementarz T. III, rys. 8. Jacek z piłką. Najtrudniej przybliżyć niewidomemu dziecku zjawisko ruchu
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5. Opanowanie wyobraźnią i słowami przestrzeni otoczenia
Plan jest najbardziej dokładnym sposobem przedstawiania relacji przestrzennych między wieloma przedmiotami na płaszczyźnie.

Rys. 19. Plan narysowany przez ucznia. Plan jest konwencją w pełni
dostępną dla niewidomych

W nauczaniu dzieci niewidomych posługiwania się planem
trzeba jednak stosować nieporównywalnie mniejsze stopnie trudności niż w nauczaniu dzieci widzących.
Plan jest konwencją dostępną dla dziecka niewidomego już na
etapie nauczania początkowego. Zaczynać trzeba od prezentowania na planie obszaru dostępnego dotykowi ucznia bez przemieszczania się. Wtedy plan opowiada o przedmiotach, które wyobraźnia ucznia rejestruje jako istniejące jednocześnie. Obszar objęty planem należy zwiększać stopniowo, by niewidome dziecko
mogło objąć wyobraźnią kolejne obszary przedstawione na planie.
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Rys. 20. Plany
do nauki
orientacji
przestrzennej
T.I, rys. 16.
Zacząć należy
od planu
nakrycia

Dopiero po przyswojeniu w ten sposób konwencji planu, kolejny plan czytany przez ucznia będzie rozumiany jako opowiadanie o przedmiotach istniejących jednocześnie. Wtedy plan dużego obszaru pomoże dziecku zrozumieć, że te odległe przedmioty też „istnieją tam dalej”, a nie „pojawią się potem”.
Przygotowane już Plany do nauki orientacji przestrzennej5 pokazują sposób stopniowania trudności i sposób rozmawiania
z dzieckiem.
Zwracam uwagę na pierwszy rysunek pierwszego tomu „Nakrycie dla jednej osoby”.
Rys. 21. Plany
do nauki
orientacji
przestrzennej
T. I, rys. 1.
Brzegi
serwetki są
układem
odniesienia

5
Alina Talukder, s. Elżbieta Więckowska, Plany do nauki orientacji przestrzennej, T. I Nakrycie stołu dla jednej osoby, T. II Nakrycie stołu, T. III Ustawiamy
krzesła, Tyflograf, Druk: Tactile Vision Inc.
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Rysunek przedstawia pustą serwetkę. Serwetka ma cztery brzegi. Każdy ma własną nazwę: brzeg dalszy, prawy, bliższy, lewy. Żaden brzeg nie nazywa się „górny”, ani „dolny”, bo serwetka leży
na poziomym stole. To jest bardzo ważny rysunek. Obramowanie objętego planem obszaru pozwala na lokalizowanie umieszczonych na nim oznaczeń prezentujących przedmioty na serwetce. „Talerz stoi przy bliższym brzegu serwetki. Łyżka leży na prawo od talerza. A kubeczek stoi dalej, w prawym dalszym rogu
serwetki”. Już na tym etapie należy wprowadzić nawyk określania położenia przedmiotu w odniesieniu do innych.

Rys. 22. Plany do … T. II, rys. 13. Sprawdzanie planu nakrytego stołu
jest trudne, bo wymaga od ucznia przemieszczania się

Seria książeczek Plany do nauki orientacji przestrzennej obejmuje tom II Nakrycie stołu. Tego obszaru uczeń nie ogarnie dotykiem bez przemieszczenia się. Ma szansę zrozumieć, że obchodząc stół i stając przy nim z przeciwnej strony dokonał i przemieszczenia, i obrotu, a relacje „lewo, prawo” zmieniły się ze
zmianą sposobu oglądania stołu.
Tom III Ustawiamy krzesła pomoże zrozumieć trudny dla niewidomego problem obrotów, zwrotów i kierunków.
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Nie przygotowano dydaktycznych planów pomieszczeń.
Pierwszym dla ucznia planem pomieszczenia powinien być plan
pokoju, w którym mieszka lub pracuje. Taki plan powinien przygotować dla niego lub z nim jego nauczyciel. Podobnie pierwszym
planem terenu otwartego powinien być plan obszaru, w którym
uczeń samodzielnie przemieszcza się. Tworzone coraz częściej plany obiektów zabytkowych i komunalnych będą wartościową informacją dla niewidomego obeznanego z konwencją „plan”.

Rys. 23. Plan szkoły, rys. ucznia. Uczeń szkoły średniej opanował wyobraźnią kształt budynku

6. Plan a orientacja przestrzenna
Ważne jest, aby określić istotny związek nauczania planu z nauczaniem orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się.
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Dziecko, którego wyobraźnia przestrzenna uwięziona jest
w przestrzeni zakreślanej zasięgiem jego kończyn
nie może odbierać informacji o szerszym otoczeniu
ani językiem słów, ani językiem dźwięków,
ani językiem grafiki.
Nie może orientować się w nim.
Przyswojona w Polsce znakomita metoda nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się opracowana przez Stanley’a Suterkę została wypracowana we współpracy
tyflopsychologów z Uniwersytetu Michigan i ociemniałych żołnierzy amerykańskich. Ociemniali żołnierze mieli za sobą ponad
20 lat życia „po widzącemu”, kilkanaście lat nauki szkolnej i wojskowe szkolenie topograficzne. Rozumieli bez trudu wszystkie informacje o otoczeniu, jakie przekazywali im widzący psychologowie. Ich rewalidacja polegała „tylko” na nauczeniu się życia bez
korzystania ze wzroku.
Dziecko, które nigdy nie widziało jest w diametralnie innej sytuacji. Wiedzę o otoczeniu ma znikomą w porównaniu z ociemniałym żołnierzem. Zasób pojęć przestrzennych równie znikomy.
Nie może mieć orientacji przestrzennej tzn. świadomości relacji między poszczególnymi przedmiotami w otoczeniu oraz relacji między swoim ciałem a zespołem przedmiotów tworzących otoczenie.
Wydaje się oczywiste, że nauczyciel orientacji przed rozpoczęciem nauki samodzielnego przemieszczania się powinien skontrolować i na ogół poważnie uzupełnić wiedzę uczniów w zakresie pojęć przestrzennych.
Powinien także stopniowo zapoznać ucznia z kształtem budynków i ich wnętrz, a także komunalnej przestrzeni dróg i ulic.
Powinien także pomóc w zrozumieniu zasad poruszania się ludzi i pojazdów w tych przestrzeniach. Poza bezpośrednim pozna-
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niem takich obiektów jak chodnik, jezdnia, krawężnik, torowisko,
pomocą może być opracowanie graficzne Aliny Talukder Plany
typowych ulic i skrzyżowań do nauki orientacji przestrzennej6.

Rys. 24. Plany typowych ulic i skrzyżowań. Plan ulicy czteropasmowej

Dopiero po sprawdzeniu i uzupełnieniu zespołu pojęć przestrzennych ucznia i jego wiedzy o strukturze przestrzeni komunalnej nauczyciel będzie mógł udzielać wskazówek i objaśnień
w sposób zrozumiały dla ucznia.
7. Opanowanie wyobraźnią i słowami
przestrzeni geograficznej
Opanowanie umiejętności korzystania z planu obszaru,
w którym uczeń przemieszcza się samodzielnie, jest najlepszym
przygotowaniem do rozumienia, że mapa jest obrazem realnie
istniejącego obszaru. Nie jest suwerennym tworem, o którym
trzeba opowiedzieć nauczycielowi stosowny tekst.
6

Alina Talukder, Plany typowych ulic i skrzyżowań do nauki orientacji przestrzennej, Studio Tyflografiki „Tyflograf ”, Owińska 2010.
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Rys. 25. Europa – mapa podstawowa, wydruk próbny. Znaki mapy
podstawowej są układem odniesienia dla map tematycznych

Niewidomy czyta grafikę fragment po fragmencie, a obraz całości buduje stopniowo w wyobraźni. Dlatego wielką trudnością
w czytaniu jest dla niewidomego duża ilość informacji umieszczonych na każdej mapie. Musi on opanować znaki legendy i przestrzeń mapy pamięcią i wyobraźnią. Istotne jest więc zastosowanie poziomu generalizacji mapy, odpowiedniego dla czytelnika
określonej grupy wiekowej. Ważne jest prawidłowe stopniowanie
trudności. Jedną z pomocy metodycznych w czytaniu map jest
mapa podstawowa obszaru. Zawiera ona podstawowe znaki,
zwłaszcza liniowe, które „organizują przestrzeń mapy”, tworzą
układ odniesienia. Ten układ pozwala lokalizować kolejne
obiekty spotykane przy czytaniu następnych map tego samego ob-
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szaru. Mapa zawsze będzie dla niewidomego trudna, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe opracowanie oprawy słownej każdej
mapy. Nie wystarczy dobrze zredagowana legenda, poprawne opisy zastosowanych sygnatur i objaśnienie użytych skrótów nazw
geograficznych. Potrzebny jest opis mapy. Opis powinien pełnić
dwie funkcje: uzupełniać wiedzę o mapie o te informacje, których
nie da się umieścić na mapie, a także pomagać w czytaniu określonej mapy, podsuwając najkorzystniejszą strategię jej czytania.
8. Opanowanie wyobraźnią i słowami
przestrzeni kosmicznej
Jedyną dostępną dla niewidomego obserwacją astronomiczną jest bardzo niedokładna obserwacja kierunku padania
promieni słonecznych. Podstawową drogą poznania położeń i ruchów ciał niebieskich pozostają model i rysunek. Zobowiązuje to
widzących tyflopedagogów do bardzo przemyślanego stopniowania trudności i bardzo starannego adaptowania rysunków z zakresu astronomii. Stosowanie modeli przeznaczonych do nauczania astronomii może okazać się bardzo użyteczne.
Przy adaptowaniu rysunków z astronomii trzeba szczególnie
starannie przestrzegać zasad adaptacji7.
Spróbuję pokazać przykład prawidłowej adaptacji na ilustracjach trudnego dla ucznia tematu – „Oświetlenie Ziemi w ciągu
roku”.
7
Ujednolicone zasady adaptacji grafiki i ilustracji rekomendowane przez Ministra Edukacji Narodowej zawarte są w następujących dokumentach:
• Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych, opracowane przez nauczycieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla
Niewidomych i Słabo Widzących w Polsce: Bydgoszcz, Laski, Łódź 2011;
• Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych
dla uczniów niewidomych, opracowana przez zespół tyflopedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce: Bydgoszcz, Kraków,
Laski, Owińska 2011.
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Rys. 26.
Prezentacja
w rzucie
ukośnym

Typowa ilustracja tematu: „Oświetlenie Ziemi w ciągu roku”
w podręcznikach i atlasach wykonywana jest w rzucie ukośnym,
niezrozumiałym dla niewidomego.
Dla niewidomego należy taki rysunek zaadaptować.
Załączone tu rysunki nie zostały przygotowane do uwypuklenia w jakiejkolwiek ze stosowanych współcześnie technik. Są tylko schematami ideowymi. Przed wykonaniem ich w jakiejkolwiek
technice należałoby opracować je tyflograficznie, dobierając odpowiednio format, stosując sprawdzone w tej technice linie, faktury powierzchniowe i znaki.

Rys. 27. Objaśnienie znaków
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Czytanie mapy i trudnego rysunku musi być poprzedzone
uważnym przeczytaniem legendy – objaśnienia użytych znaków.

Rys. 28. Prezentacja położeń Ziemi w rzucie prostokątnym na płaszczyznę orbity

Właściwy rysunek sytuacji oświetlenia Ziemi w ciągu roku należy wykonać w rzucie prostokątnym na płaszczyznę orbity Ziemi, czyli w widoku „od strony Gwiazdy Polarnej”. Rysunek objaśnia zmiany oświetlenia w sposób jakościowy. Na konturze Ziemi zaznaczamy tylko położenie bieguna północnego i obszar
cienia – nocy. Nie rysujemy szczegółów mniej istotnych – zarysów lądów, ani siatki kartograficznej. Odbiór takiego rysunku
przez naszą niewidomą absolwentkę przekonał mnie, że adaptacja jest prawidłowa: „Nareszcie zrozumiałam zjawisko, a nie rysunek”. Nie wiem natomiast, czy zjawisko to może być zrozumiałe dla uczniów szkoły podstawowej, czy też powinno być objaśniane w późniejszym etapie edukacji.
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Ten prosty schemat należy uzupełnić „widokami z boku” prezentującymi kolejno cztery położenia Ziemi.

Rys. 29. Prezentacja położeń Ziemi w dniach przyjmowanych za początek pory roku. Rzut prostokątny na płaszczyzny prostopadłe do orbity

Prezentacje na rys. 29. także opisują zjawisko jakościowo: tu
dzień jest krótszy, a tu dłuższy, tu Słońce będzie wyżej na niebie,
a tu niżej.
Dopiero, gdy uczeń zrozumie istotę zjawiska, można przejść
do rysunków dokładniej pokazujących jego przebieg.
Po zrozumieniu takiego wprowadzenia uczeń może ze zrozumieniem czytać dobrze zredagowany rysunek w Atlasie do Przyrody8. Na powierzchni Ziemi zaznaczone są już podstawowe li8

Atlas do Przyrody, wyd. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Laski 2010.

s. Elżbieta Więckowska FSK – Rysunek jako wprowadzenie...

169

Rys. 30. Prezentacja rysunków z Atlasu do Przyrody, ś2 „Oświetlenie
Ziemi w ciągu roku”
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nie siatki geograficznej: równik, zwrotniki, koła podbiegunowe.
Można już rozważać dokładnie w którym dniu, na którym równoleżniku promienie słoneczne padają w południe prostopadle
do powierzchni Ziemi, na którym biegunie jest noc polarna, a na
którym dzień polarny.
Grafika dotykowa może być dla niewidomego istotną pomocą w poznaniu zjawisk niedostępnych bezpośredniemu poznaniu.
Spełnione być muszą dwa warunki:
• Grafika dotykowa musi być prawidłowo zredagowana;
• Niewidomy uczeń musi być stopniowo, metodycznie wprowadzony w czytanie grafik, co proponuje rewalidacyjny program
nauczania dzieci niewidomych grafiki9.
Bibliografia:
Ewa Bendych, Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka, 1 cz., „Szkoła Specjalna” 1994, nr 5, s. 276–87; 2 cz., „Szkoła Specjalna” 1995, nr 1, s. 3–15;
3 cz., „Szkoła Specjalna” 1995, nr 3, s. 141–53.
Anna Chojecka, Marian Magner, Elżbieta Szwedowska, s. Elżbieta Więckowska, Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Przewodnik dla nauczyciela,
TOnO, Laski 2008.
Judith M. Dixon, Metody szkolenia niewidomych w posługiwaniu się mapami
wypukłymi, w: Materiały międzynarodowej konferencji na temat rysunku
wypukłego dla niewidomych, 25–27.04.1984, Berlin. Maszynopis tłumaczenia w Bibliotece Tyflologicznej w Laskach.
Henryk Górski, Sympozjum w Brukseli poświęcone planom miast dla niewidomych i słabowidzących, „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, nr 3, s. 152.
Wolfgang Fromm, Zasady i metody percepcji rysunków wypukłych, „Review of
European Blind” nr 4 XLII 1983. Maszynopis tłumaczenia polskiego w Bibliotece Tyflologicznej w Laskach.
9
Anna Chojecka, Marian Magner, Elżbieta Szwedowska, s. Elżbieta Więckowska, Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Przewodnik dla nauczyciela, TOnO, Laski 2008; s. Elżbieta Więckowska, ABC tyflopedagoga – nauczanie niewidomych dzieci rysunku, w: Świat w zasięgu ręki, Bydgoszcz 2011; s. Elżbieta Więckowska, Rewalidacyjny program nauczania dzieci niewidomych
rysunku, na konferencji „Dotykam Świat” w OSW w Bydgoszczy 27.11.2010,
[CD].
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Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla
uczniów niewidomych, opracowana na zlecenie Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej przez zespół
tyflopedagogów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce: Bydgoszcz, Laski, Kraków, Owińska, 2011.
Marek Jakubowski, Tyflografika – historia i współczesność, metody i technologie, „Tyfloświat” nr 1(3) 2009, s. 36–40.
Marek Jakubowski, Mapa tyflologiczna pilnie potrzebna, „Tyfloświat” nr 2(8)
2010, s. 13–17.
Jadwiga Kwapisz, Jacek Kwapisz, Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się. Poradnik metodyczny, WSiP, Warszawa 1990.
Annie Lamant, Zastosowanie technik dotykowych w nauczaniu, w: Nowoczesne techniki kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących, Europejska
Konferencja, Owińska, 25–26.04.2003r., red. Anna Kaczmarek, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.
Nikolaj Anatolevič Semevskij, Obučenie grafike v škole ślepych, Moskwa, Prosveščenie 1952.
Nikolaj Anatolevič Semevskij, Obučenie risovaniju v škole ślepych, Moskwa, Prosveščenie 1960.
Wanda Szuman, O dostępności rysunku dla dzieci niewidomych, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1967.
Elżbieta Szwedowska, s. Elżbieta Więckowska, Rysunek jako metoda kształcenia wyobraźni i orientacji przestrzennej, w: Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, red. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, wyd.
APS, Warszawa 2001.
Alina Talukder, Życie dziecka bez obrazków, „Tyfloświat” nr 1(7) 2009, s. 36–
40.
Tyflokartografia, praca zbiorowa, redakcja merytoryczna Józef Mendruń, redakcja techniczna Elżbieta Oleksiak, „Przegląd Tyflologiczny” nr 1–2(40–
41) 2010.
Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller, Psychologia dziecka, tłum. Małgorzata Babiuch et al., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1995.
s. Elżbieta Więckowska, Projekt zasad redagowania rysunku i ilustracji dla niewidomego, w: Nowoczesne techniki kształcenia dzieci niewidomych i słabo
widzących. Europejska Konferencja, Owińska, 25–26.04.2003, red. Anna
Kaczmarek, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.
s. Elżbieta Więckowska, Zasady redagowania tyflografiki, „Tyfloświat” nr 3(5)
2009, s. 7–13.
s. Elżbieta Więckowska, Rewalidacyjny Program Nauczania Dzieci Niewidomych
Rysunku, na konferencji „Dotykam Świat” w OSW w Bydgoszczy 27.11.
2011, dysk CD.
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s. Elżbieta Więckowska, Cele i metoda nauczania dzieci niewidomych rysowania i czytania rysunku, w: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum
z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi, red. Stanisław Jakubowski, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, s. 58–71.
Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych, opracowane przez nauczycieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla
Niewidomych i Słabo Widzących w Polsce, rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do stosowania przy przygotowywaniu brajlowskich wersji podręczników i materiałów pomocniczych; Bydgoszcz, Laski, Łódź, 2011.
Źródła ilustracji:
Atlas do Przyrody, wyd. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Laski 2010.
Elementarz do nauki rysunku: T. I Linie i figury, T. II Przedmioty, T. III Sylwetki., s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska, Laski [2008–2011], wyd.
TOnO, druk: Tactile Vision Inc. Kanada.
Plany do nauki orientacji przestrzennej: T. I Nakrycie stołu dla jednej osoby, T.
II Nakrycie stołu, T. III Ustawiamy krzesła, Alina Talukder – Owińska,
s. Elżbieta Więckowska – Laski, Tyflograf, druk: Tactile Vision Inc.
Plany typowych ulic i skrzyżowań do nauki orientacji przestrzennej, Alina Talukder, Tyflograf, Owińska 2010.
Wszechświat Stephena Hawkinga, David Filkin, Poznań 1998.
Rysunki – Jan Placha.
Rysunki dydaktyczne i fotografie – Bożena Mikołowicz.
Rysunki uczniów i absolwentów OSW w Laskach; Pocztówka TOnO.
Źródła ilustracji w porządku prezentacji:
1. Rysunek ucznia, OSW w Laskach.
2. David Filkin, Wszechświat Stephena Hawkinga, Poznań 1998, s. 152.
3. Rysunek – Bożena Mikołowicz.
4. Rysunek – Jan Placha.
5. jw.
6. jw.
7. jw.
8. Pocztówka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, ok. 1936.
9. Rysunek – Jan Placha.
10. Stanowisko pracy ucznia, OSW w Laskach, fot. – Bożena Mikołowicz.
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11. s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska, Elementarz do nauki rysunku,
T. II Przedmioty, Laski [2008–2011], wyd. TOnO, druk: Tactile Vision Inc.
Kanada.
12. s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska, Elementarz do nauki rysunku,
T. I Linie i figury, Laski [2008–2011], wyd. TOnO, druk: Tactile Vision Inc.
Kanada
13. jw.
14. Fot. – Bożena Mikołowicz.
15. s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska, Elementarz do nauki rysunku,
T. III Sylwetki, Laski [2008–2011], wyd. TOnO, druk: Tactile Vision Inc.
Kanada.
16. Rysunki uczniów, OSW w Laskach.
17. Rysunki uczniów, OSW w Laskach.
18. s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska, Elementarz do nauki rysunku,
T. III Sylwetki, Laski [2008–2011], wyd. TOnO, druk: Tactile Vision Inc.
Kanada.
19. Rysunek ucznia, OSW w Laskach.
20. Alina Talukder – Owińska, s. Elżbieta Więckowska – Laski, Plany do nauki orientacji przestrzennej, T. I Nakrycie stołu dla jednej osoby, Tyflograf,
druk: Tactile Vision Inc. Kanada.
21. jw.
22. Alina Talukder – Owińska, s. Elżbieta Więckowska – Laski, Plany do nauki orientacji przestrzennej, T. II Nakrycie stołu, Tyflograf, druk: Tactile Vision Inc. Kanada.
23. Rysunek ucznia, OSW w Laskach.
24. Alina Talukder, Plany typowych ulic i skrzyżowań do nauki orientacji przestrzennej, Tyflograf, Owińska 2010.
25. Europa – mapa podstawowa, wydruk próbny.
26. Rysunek – Jan Placha.
27. Rysunek – Bożena Mikołowicz.
28. jw.
29. jw.
30. Atlas do Przyrody, wyd. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Laski 2010.
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Zofia Krzemkowska

Warto czytać prasę poświęconą
tematyce niewidomych
undacja Szansa dla Niewidomych powstała 10 stycznia 1992
roku w Warszawie. Jej prezesem jest Marek Kalbarczyk, który pisze: „Ostatnio, co roku realizujemy około 30 projektów, a każdy z nich w znaczącym stopniu zmienia życie wielu niewidomych.
(…) Realizujemy projekty ważne, mające realne znaczenie. Powielają je później inni, bo widzą ich efekty. (…) W tym roku Fundacja realizowała dwa duże projekty ogólnopolskie. Pierwszy z nich
dotyczył kwestii zatrudnieniowych niewidomych i niedowidzących, a drugi umiejętności codziennych i samodzielności naszych
beneficjentów”.
Mnie, być może ze względu na sentyment regionalny, najbardziej zainteresowała realizacja opisanego przez Kingę Przybysz
projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego”, oraz „Przyjazna, bezpieczna i kompleksowa edukacja uczniów niewidomych i słabowidzących w środowisku szkolnym” realizowany w Zespole Szkół Nr 16
im. Wandy Szuman, opisany przez koordynatora projektu Justynę Rogowską”1.
Szczególnie cenne wydaje się poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie: nauki brajla, orientacji przestrzennej,
czynności dnia w szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi. Oby jednak nie skończyło się tylko na projekcie, bo wymienione umiejętności praktyczne są niezbędne w dorosłym samodzielnym życiu. Oby z innowacyjnego programu projektu skorzystały inne tego typu szkoły w kraju, poza Toruniem.

F

1

Marek Kalbarczyk, Fundacja ma już 22 lata!, „Help” nr 4 (11), grudzień 2013.
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Fundacja Szansa dla Niewidomych działa na terenie całego
kraju poprzez 16 tyflopunktów w każdym mieście wojewódzkim.
Chciałam przekonać się, na czym działalność tych punktów polega. Odwiedzam tyflopunkt bydgoski, usytuowany w centrum
miasta w jednym pokoju. Koordynatorką realizowanych projektów jest specjalistka tyflopedagog – po pedagogice i psychologii
– Ewelina Czerwińska, która obecnie pracuje nad dużym projektem: „Zdobywanie kwalifikacji – drogą do zatrudnienia”. Dokonuje naboru beneficjentów (ma 27 kandydatów) i przygotowanej
do pracy z niewidomymi i słabowidzącymi fachowej, kompetentnej kadry. Projekt przewiduje realizację 16 tematycznych zagadnień, w których chodzi między innymi o doradztwo zawodowe,
turystykę itp.
Pani Ewelina Czerwińska mówi: „Nie mogę zapewnić [beneficjentom] pracy. Po ukończonym szkoleniu otrzymują certyfikaty. Cenię u beneficjentów chęci zdobywania wykształcenia, poszerzania wiedzy, nabywania nowych umiejętności praktycznych.
Nie bez znaczenia są: bycie razem, poznanie się i zintegrowanie”.
Obecnie szuka wolontariuszek przygotowanych do pomagania
niewidomym, dysponujących wolnym czasem, bo na nie jest duże zapotrzebowanie wśród całkowicie niewidomych mieszkających w Bydgoszczy. W XXI wieku spacer niewidomego nie może być luksusem. Rzadkie wychodzenie z domu ma swoje przyczyny. Między innymi brak osoby towarzyszącej, która udzieli
pomocy.
Ewelina Czerwińska jest autorką ciekawego wywiadu: Jak żyć?–
normalnie, dzień po dniu… Został zamieszczony w kwartalniku
„Help” nr 11 z grudnia 2013 roku. Polecam go nowo ociemniałym, jak również Zmagania z dysfunkcją wzroku – historia prawdziwa.
W tym samym numerze kwartalnika dla szukających pracy interesującą pozycją może okazać się: Staż w Brukseli na wyciągnięcie ręki. Autorką jest niewidoma Monika Zarczuk-Engelsma. Czy-
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telnicy „Pochodni” znają to nazwisko. Monika ukończyła filologię polską, otrzymała pracę w dużej korporacji Ergo Hestia,
w Fundacji Integralia. W miarę przybywania nowych obowiązków Monika uzupełniała wykształcenie, starała się o staż w Parlamencie Unii Europejskiej. Mimo licznych odmów, nie zrażała
się. Wielokrotnie ponawiała starania. Czym się to skończyło? Dowiedzą się ci, którzy zechcą przeczytać wspomniany artykuł
w kwartalniku.
„Help – wiedzieć więcej” – to kwartalnik rehabilitacyjny dostępny w wersji: elektronicznej, czarnodrukowej i brajlowskiej (160
egz. w brajlu, każdy numer zawarty w 2 tomach). Można je wypożyczyć we wspomnianych tyflopunktach na terenie całego kraju. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest Marek Kalbarczyk.
Kontakt z redakcją: kwartalnik@szansadlaniewidomych.org
Wydawca: Szansa dla Niewidomych.
E-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org
Strona internetowa: www.szansadlaniewidomych.org
Siedziba: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
Biuro: ul. Kameralna 1/30 , 03-406 Warszawa, tel. 22/818-72-31.
Wróćmy jeszcze do cytowanego na początku artykułu: „Fundacja ma już 22 lata!” Marek Kalbarczyk pisze: – wydajemy kwartalnik „Help” – więcej widzieć. Dla nas to bardzo ważna sprawa. Możliwość pisania o nowoczesnej rehabilitacji, przekonywania do niej
niewidomych i niedowidzących oraz ich widzących bliskich, wydaje nam się kwestią najważniejszą. Mamy „Help” i środki na jego wydawanie. Szukamy ciekawych autorów i publikujemy ich artykuły.
Kolejnym ogromnym sukcesem była 11. edycja konferencji
REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 2 i 3 grudnia 2013 roku. Materiały
z niej, w 2 tomach, są dostępne również w brajlu. Wypożyczyłam
je z bydgoskiego tyflopunktu i bardzo mnie zainteresowały.
Ponieważ konferencja była szerzej komentowana w prasie środowiskowej, odsyłam zainteresowanych do brajlowskich materia-
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łów pokonferencyjnych. Ukazały się również w czarnym druku.
Współorganizatorami konferencji – poza Fundacją Szansa dla
Niewidomych – byli: ZG PZN i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
Omawiany przeze mnie 11 numer kwartalnika również w swej
treści nawiązuje do wspomnianej konferencji. Zwracam uwagę na:
Porady prawne i biznesowe; Świat poznawany dotykiem, czyli kilka słów o tyflografice; Bo wygląd ma znaczenie, o poradach wizażystki. Rodziców i opiekunów dzieci powinna zainteresować zamieszczona publikacja: – Jak reagować jeżeli dostrzegasz znęcanie
się nad niewidomym bądź słabowidzącym dzieckiem.
Warto przeczytać cennik publikacji oferowanych przez Fundację, bo jeśli nawet wysoka cena i brak miejsca na ich przechowywanie w domu nie pozwolą nam na ich indywidualny zakup,
to może znajdą się środki na ten cel w bibliotekach środowiskowych, a my je potem będziemy mieli możliwość wypożyczyć.
„Help” ma też humor – ujęte na wesoło wydarzenia z życia „po
niewidomemu”. Warto też sięgnąć do poprzednich numerów
kwartalnika, bo zawarte w nich informacje nie zdezaktualizowały się.
Rozpropagujmy interesujący – nie tylko dla mnie – kwartalnik „Help”, bo jest jeszcze mało znany w środowisku niewidomych
i słabowidzących. Niech brajlowskie materiały nie leżą w tyflopunktach, ale krążą wśród czytających to pismo i spragnionych
wiedzy o nowościach rehabilitacyjnych i technicznych ułatwiających naukę i codzienne życie.
Jesteśmy wdzięczni Fundacji Szansa dla Niewidomych za udostępnienie nam ciekawych materiałów w wersji brajlowskiej. Jest
to szczególnie ważne teraz, w kryzysie tego pisma, gdy mało osób
uczy się brajla i likwiduje się czasopisma w tej wersji, tłumacząc
to brakiem środków.
Opuszczam bydgoski tyflopunkt obładowana brajlowskimi
materiałami.

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
Małgorzata Pyrka

Kto tu kogo uczy – czyli o umiejętności
bycia odkrywcą
darzyło wam się kiedyś powędrować na zajęcia z gotowym
planem gry? Pewnie, zazwyczaj spędzamy nad nim sporo czasu, opracowując sobie indywidualne założenia rozwojowe naszego podopiecznego, dobierając do nich skuteczne narzędzia i drapiąc się w głowę co by tu zrobić, żeby było ciekawie i interesująco przy okazji. Idziemy, dajemy z siebie wszystko, realizujemy i …
temat zajęć przeprowadzony, tylko na ile rzeczywiście skorzystał
z tego nasz podopieczny?
Zasady, nasza wiedza, doświadczenie, umiejętność realizacji
programów – to wszystko bardzo ważne. Czasem tylko odnoszę
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wrażenie, że podopieczny, jako jednostka, w tym wszystkim nam
nieco umyka.
Zawsze uważałam się za osobę otwartą na wiedzę. Wiele lat
pracowałam z końmi, przygotowywałam je do pracy w hipoterapii, do sportu dla osób niepełnosprawnych i napotykałam po drodze różne problemy natury szkoleniowej. Szukałam wówczas nowej wiedzy i nowych technik. Wydawało mi się, że wszystko idzie
w dobrym kierunku. Jednak za każdym razem czegoś brakowało. Nowe rozwiązania nie grały tak, jak powinny. Teraz wiem, że
melodii nie było, bo nie zwracałam uwagi na informacje, które starały się przekazać mi konie. Zrozumiałam, że wychodząc na plac
treningowy z założeniem, że wszystko wiem, uzbrojona po zęby
w wiedzę i doświadczenie, blokuję rozwój relacji między mną a koniem, ale też i jeźdźcem. W tym całym „profesjonalizmie” gdzieś
mi umknęło, że praca z koniem i podopiecznym czy jeździectwo
to przede wszystkim komunikacja. W końcu mówimy o porozumieniu z koniem… Co ono powinno zakładać? Dobrowolność,
zaufanie. Trudno jest dopasować się do kogokolwiek, z kim mamy współpracować, jeśli trzymamy się mocno teorii, zasad, ustaleń, a nie zwracamy uwagi na to, jak druga strona czuje się w narzuconych regułach działania. Zatem odpuściłam, przestałam
uczyć konie, zaczęłam uczyć się od nich. Od tego momentu wiele się zmieniło w moich relacjach z końmi, ale też z jeźdźcami, których szkolę. Wcześniej rzadko zastanawiałam się co mogę uzyskać
od drugiej osoby, jeśli wsłucham się w jej refleksje czy zinterpretuję reakcje. Zdałam sobie sprawę jak często myślałam, że wiem
swoje i wiem lepiej, bo przecież to ja jestem nauczycielem i mam
w ręku „pewną i niezmienną” wiedzę. To zamknęło mi drogę do
doświadczeń płynących z innych źródeł niż książki, czy nawet inni trenerzy. Postanowiłam więc działać odwrotnie i przyjęłam zasadę, ażeby nie oceniać, nie wskazywać konkretnych rozwiązań,
tylko umożliwić interakcję między ludźmi a końmi. Zamiast stać
na placu i mówić do jeźdźca, zaczęłam go słuchać. I koni także.
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Pokazuję i jednym i drugim
sposób, w jaki można się
rozwijać, jak naprawiać
pewne problemy, korzystając z informacji zwrotnej.
Inspiracją do tej zmiany
byli moi podopieczni, którzy mieli niską samoocenę
i w każdym swoim działaniu szukali potwierdzenia
u mnie. Często też, z rozżaleniem w głosie, twierdzili,
że nikt ich nie słucha, bo
wszyscy dookoła lepiej od
nich samych wiedzą, co dla
nich dobre, pomocne czy rozwojowe. Jeden z nich był przygarbioną, niepewną siebie osóbką, przytwierdzoną nogami i rękami
do konia i próbował mi wmówić, że przecież to jest korzystne i fajne. Przegadaliśmy sprawę. Okazało się, że kiedyś uwielbiał przychodzić na zajęcia i nagle, nie wiedzieć czemu, podczas którejś lekcji, zaczął kierować uwagę na ludzi, którzy go obserwowali. Był
tak skoncentrowany na ocenach innych, że nie mógł już myśleć
o sobie i o koniu podczas jazdy. Zaproponowałam inny rodzaj pracy. Na początku miał problem, żeby wyjść poza krąg oceny. Siedział na koniu i czekał na moje dyktando, a potem nerwowo próbował się pod nie dopasować. Kiedy prosiłam, żeby przekierował
uwagę na konia, widziałam po nim, że odczuwa pewną pustkę. Powoli zaczęły się pytania. Razem szukaliśmy odpowiedzi. Podopieczny zaczął mówić o swoich odczuciach i o tym, co jest najlepsze dla jego konia i uzasadniał to. Przestał czuć presję z mojej
strony. Dziś z dumą obserwuję jak ów podopieczny wypracowuje sobie jeździecką samodzielność, jak słucha swojego ciała i zaczyna rozumieć biomechanikę ruchu konia. Nie pyta mnie już czy
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siedzi prawidłowo, czy łydkę ma dobrze ułożoną, bo odpowiedź
daje mu koń i, co istotne, on ją słyszy. Dotarło do mnie, że jako
trener jeździectwa czy hipoterapeuta nie mam odpowiadać na pytania jeźdźców. Na placu jestem po to, żeby jeźdźcy czy pacjenci
zaczęli zadawać sobie pytania, żeby zaczęli reagować na to, co
„usłyszą” od zwierzęcia, żeby nabywali świadomości własnego cia-

182

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ

ła i ćwiczyli równowagę itp., a nie tylko bezwiednie mniej lub bardziej liczyli na pomoc osoby, która je prowadzi. Podopieczny zaczyna ufać sobie, a koń, na którym jeździ, jest zaciekawiony jego oddziaływaniami, czerpie przyjemność z jazdy i bawi się własnym ruchem.
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Teraz, w swojej pracy z naszymi podopiecznymi i końskimi
współterapeutami, łączę dwa światy – jeźdźca i konia. Powstrzymanie się od mówienia co jest właściwe, poprawne, a co nie, to
tylko z pozoru łatwiejsza droga. Wciąż jestem trenerem, hipoterapeutą, który ma pewną wiedzę o koniu, jeździectwie, oddziaływaniach terapeutycznych, i z niej korzysta. Wciąż udzielam informacji, kiedy ktoś zapyta, ale robię to inaczej. Ukierunkowuję
parę na „czytanie z siebie”, ponieważ do wiedzy trzeba dołożyć doświadczenie ciała, pewne własne wyobrażenie siebie i konia w danym ćwiczeniu i ruchu. Nauka z końmi przebiega zawsze wielokierunkowo – konie integrują nasze myśli, emocje, zmysły, intuicję i to czego się uczymy dotyczy całej naszej osoby i wielu sfer
życia jednocześnie. Zasady są. Pomagam podopiecznym zbierać
doświadczenia w myśl tych zasad, ale nie po to, żeby się ich sztywno trzymali.
Moja odpowiedzialność wzrosła. Muszę – i chcę – dawać
jeźdźcom i koniom większą uważność, żeby nie zrobili sobie
krzywdy, kiedy będą rozpoznawać nawzajem swoje odczucia, słuchać siebie nawzajem i tworzyć własne wyobrażenie spójnej całości. W zadaniach, jakie wykonujemy na zajęciach, nie chodzi tylko o odpowiednie wykonanie ćwiczenia, ale o to wszystko, co wydarza się wewnątrz i na zewnątrz: w relacji z koniem,
w podopiecznych, w grupie. Oni sami wybierają swój własny styl
działania, mają szansę uczyć się w swoim własnym tempie; sami
decydują jak daleko chcą wyjść poza swoją strefę komfortu. Dzięki takiemu podejściu proces uczenia się rozpoczyna się podczas
zajęć i trwa nadal po ich zakończeniu, ponieważ wyjątkowość doświadczenia sprawia, że otwieramy się na zmianę.
Zanim więc, po raz kolejny, pełni wiedzy, zapału i zaangażowania, powędrujemy na zajęcia ze sztywnym konspektem w ręku, pozwólmy sobie wyjść poza własną strefę komfortu i dajmy
sobie zgodę na bycie odkrywcą.
[Autorką zdjęć jest Wanda Kozikowska.]

ODESZŁY DO PANA
s. Rut Wosiek FSK

Śp. siostra Leonarda
od Woli Bożej i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
Jadwiga Kozłowska
(9.10.1916–26.11.2013)
Przeżywszy lat 97; Profesji zakonnej – 73; Powołania 77
iostra Leonarda – Jadwiga Kozłowska urodziła się 9 października 1916 roku w Wielkim Łęcku, pow. Działdowo, jako ósme,
najmłodsze dziecko miejscowego rolnika Adama Kozłowskiego
i jego żony Julianny z Wypychów. Wśród rodzeństwa była też starsza od niej o 6 lat Anna – przyszła nasza s. Aniceta. Jadwiga sakrament chrztu św. otrzymała w miejscowym kościele parafialnym 12 października 1916 roku, a sakrament bierzmowania
23 września 1923 roku w Lidzbarku. Pięciooddziałową szkołę powszechną w Wielkim Łęcku ukończyła 28 czerwca 1936 roku.
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Rodzice bardzo nas kochali – wspominała przy okazji 50. rocznicy profesji w 1990 roku. – Pamiętam, że zgłaszało się wiele osób
z prośbą do rodziców, by oddali któreś z dzieci na wychowanie, że
przyjmą jak swoje, ale rodzice nie zgodzili się. Było bardzo ubogo, ale nie oddali żadnego dziecka, całą gromadkę trzymali przy
sobie i bardzo troszczyli się o nas. Najstarsza siostra wyszła wkrótce za mąż, brat poszedł do wojska, a reszta uczyła się i pomagała rodzicom. Po kilku latach nauki obie siostry zaczęły pracować
zarobkowo, a młodszy brat uczył się jeszcze. Ja ze starszą siostrą
byłam z rodzicami. Była wielka radość, gdy na święta lub przy innej okazji rodzinka zbierała się w komplecie. Kościół i szkoła były blisko – w środku wsi. Moja Mama dużo udzielała się w parafii, a ks. Proboszcz pomagał i był doradcą w wychowywaniu dzieci. Był też kościół filialny w sąsiedniej wsi, pod wezwaniem
Przemienienia Pańskiego, tam 6 sierpnia (to również dzień urodzin
mojej Mamy) odbywa się uroczysty odpust. Rodzice, zauważywszy mój słaby wzrok, ofiarowali mnie w tym kościele do Przemienienia Pańskiego.
Z tego najwcześniejszego okresu mego życia pamiętam radosną
atmosferę domu, majowe wieczory, gdy siadaliśmy na progu domu,
śpiewając wspólnie, nasłuchując odgłosów przyrody. W naszej rodzinie modlitwa miała ważne miejsce; pamiętam jak jesienią pozostawiało się pracę w polu, by zdążyć na różaniec…
Po przystąpieniu do pierwszej Komunii świętej chodziła z mamą codziennie na Mszę św. i do Komunii świętej. Wspomina też
świadectwo swego nauczyciela, którego spotykała przy ołtarzu
Pańskim, który widząc jej problemy ze wzrokiem, pomagał jej też
w szkole. Już wtedy do jej dziecięcej świadomości docierało przeczucie krzyża ślepoty. W innych swoich wspomnieniach pisała
o przypadkowym spotkaniu z grupą dzieci, które wyśmiewały się
z jej słabego wzroku, a także o innym przeżyciu. Kiedy miała 14
lat, koleżanki zaczęły mówić, kim chciałyby być w przyszłości
i któraś powiedziała, że będzie zakonnicą. Jadzia przyjęła to bo-
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leśnie i z płaczem, zdając sobie sprawę, że ona zakonnicą nigdy
nie będzie, właśnie z powodu wzroku.
W wieku 17 lat przeżyła trudne zmiany w domu rodzinnym:
dwie siostry wyszły za mąż, brat się ożenił, matka zmarła na raka, a po kilku miesiącach również ojciec – na astmę. Jadwiga wyjechała do Grudziądza, gdzie pomagała siostrze, która opiekowała się także ich bratem, kończącym seminarium nauczycielskie.
Także w Grudziądzu miała blisko do kościoła i chodziła tam
codziennie. Miejscowy ksiądz zainteresował się nią i pomógł w nawiązaniu kontaktu z siostrami Elżbietankami, które miały tam
swój dom i szukały dziewcząt do pracy w ich domu oraz w szpitalu warszawskim. Pojechała więc do Warszawy i bardzo się zaprzyjaźniła z tamtejszymi siostrami, które jednak potwierdziły, że
stan jej wzroku uniemożliwia pracę przy obsłudze chorych, ale pomogły jej nawiązać kontakt z Laskami przez s. Wacławę Iwaszkiewicz, którą znały. Siostra Wacława po zapoznaniu się z Jadwigą
wkrótce przekazała wiadomość, że może ona zostać przyjęta do
Zgromadzenia w Laskach.
W pracy u sióstr Elżbietanek, w kuchni szpitalnej, zastąpiła ją
rodzona siostra. O swoim przyjeździe do Lasek tak napisała
w swym jubileuszowym wspomnieniu: W Laskach najpierw poszłyśmy do Kaplicy – blisko ołtarza modliłyśmy się i wtedy uświadomiłam sobie, że jest to 6 sierpnia – i tak spełniło się moje ofiarowanie przez Rodziców do Przemienienia Pańskiego. Tego samego dnia została przyjęta do aspiratu i tak rozpoczęło się jej
wymarzone, a trwające ponad 70 lat ŻYCIE ZAKONNE.
Do aspiratu została przyjęta 6 sierpnia 1936 roku; do nowicjatu – 6 stycznia 1939 roku;
Pierwszą Profesję złożyła 6 stycznia 1940 roku; Profesję
Wieczystą 6 stycznia 1946 roku.
W pierwszych latach formacji przeszła sześć operacji okulistycznych. W tym czasie jej głównymi obowiązkami było składa-
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nie i przygotowywanie ulotek na kwestę, praca w pralni, w refektarzu i obsługa gości.
Wybuch wojny zastał ją w nowicjacie. Przeżyła wtedy oblężenie Warszawy i zbombardowanie naszego domu przy ul. Wolność.
W kolejnych latach wojny zajmowała się niewidomymi dziewczętami w Kozłówce i Żułowie.
W grudniu 1949 r. została wysłana, wraz z grupą niewidomych
dziewcząt, do prowadzonego przez nasze siostry „Domu Szkolenia Niewidomych” w Pniewie, pow. Kutno. Ukończyła tam roczny kurs dziewiarstwa, zdając końcowy egzamin 2 grudnia 1950
roku, a 15 grudnia – także egzamin czeladniczy w zawodzie dziewiarskim przy Izbie Rzemieślniczej w Łodzi. Na początku 1951
roku wróciła do Lasek, do jednego wówczas domu zakonnego –
św. Franciszka, w którym pozostała przez kolejne dziesięciolecia
swego życia, również po podziale domu, w 1962 roku, na trzy
wspólnoty zakonne. W roku 1967 ukończyła z grupą kilku starszych sióstr, które uzupełniały zaległe na skutek wojny i okupacji wykształcenie, Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Izabelinie.
Od początku była „żelazną” pomocą kolejnych przełożonych
przy doraźnych pracach w warsztatach dziewiarskich, stałą radną domową, niezastąpioną, dyżurującą bez jakichkolwiek przerw,
furtianką. W dawnym Domu św. Franciszka nie miała innego pokoiku poza tą „ogólnolaskowską furtą”, z okienkiem, wychodzącym na ganek domu i mikroskopijną ówczesną dyżurkę, z telefonem i … łóżkiem, na którym przysiadały siostry załatwiające
swoje sprawy – bowiem tam właśnie znajdował się jedyny telefon w domu. A wszystko to – w obrębie klauzury… .
Przez ponad 50 lat przez ten pokoik i okienko załatwiane były wówczas w pierwszej kolejności wszelkie sprawy Lasek: przyjmowanie gości, wycieczek, cudzoziemców i ofiarodawców.
Zgodnie z prawem kościelnym i Konstytucjami zmieniały się bowiem w tym okresie, co trzy, ewentualnie co sześć lat, kolejne przełożone, ale symbolem trwałej tożsamości Lasek dla tych, którzy
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tu zawsze licznie przyjeżdżali, pozostawała ta furta i czuwająca
w niej – Furtianka, czyli Siostra Leonarda zwana popularnie „Ciocią”.
Po wprowadzeniu przez Kapitułę obchodów jubileuszy zakonnych, jako jeden z pierwszych roczników obchodziła w 1990 roku 50-lecie Profesji.
W ciągu następnych lat coraz więcej bliskich jej osób odchodziło od czynnego życia i do Domu Ojca. Zmieniała się struktura Domu i całych Lasek, a także miejsce, jakim była tradycyjna
„furta”. Słabły siły fizyczne Siostry. W 2009 roku – po załamaniu
stanu zdrowia, z częściowym porażeniem ruchowym i koniecznością przejścia na stałe do Infirmerii – Siostra zaakceptowała
przeniesienie jej do Domu św. Rafała. Początkowo uczestniczyła jeszcze, w miarę możności, we wspólnych posiłkach w refektarzu. Wiernie przyjeżdżała też na Msze święte do kaplicy domowej, a w większe święta także do dużej Kaplicy. Dużym utrudnieniem stawała się postępująca utrata słuchu, towarzysząca
wcześniejszej całkowitej utracie wzroku. Do końca wielką radością Siostry były każde odwiedziny różnych osób z jej Rodziny.
Cieszyła się dowodami ich pamięci i sama interesowała się ich
sprawami.
Ostatnie pogorszenie stanu zdrowia Siostry łączyło się z bolesnymi zmianami krążeniowymi, Bardzo cierpiała. Rozważany
był ewentualny wyjazd Siostry do szpitala. 13 listopada, w dniu
rozpoczynających się rekolekcji Sióstr Jubilatek, ks. Kazimierz Olszewski udzielił Siostrze Sakramentu Chorych. Do wyjazdu jednak nie doszło.
W następnych dniach cierpienie narastało, mimo stosowania
środków przeciwbólowych. W ciągu ostatnich dni i nocy siostry
wymieniały się, czuwając i towarzysząc Siostrze modlitwą. Kilkakrotnie odwiedziła ją Matka Radosława. Mimo narastającej słabości, w coraz rzadszych chwilach przytomności, Siostra wyraź-
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nie modliła się o łaskę śmierci, o to, żeby Pan Jezus i Matka Boża już ją „zabrali do siebie”.
Siostra odeszła do Pana w dniu swoich imienin, 26 listopada
– we wtorek – w dniu św. Leonarda, w otoczeniu modlących się
Sióstr.
Pogrzeb odbył się w czwartek 28 listopada 2013 roku o godz.
14.00. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył i kondukt na
cmentarz prowadził ks. rektor Sławomir Szczepaniak; Mszę św.
koncelebrowali z nim: ks. Kazimierz Olszewski, ks. Edward Engelbrecht, ks Norbert Kondej i ks. Stanisław Hoinka. Dojechało
też kilkanaście osób z rodziny Siostry, które po pogrzebie spotkały się w Domu Rekolekcyjnym.
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s. Rut Wosiek FSK

Śp. siostra Sabina
od Miłości Słowa Wcielonego
Leokadia Maślanka
(24.10.1928–27.11.2013)
Przeżywszy lat 85; Profesji – 58; Powołania – 60.
iostra Sabina – Leokadia Maślanka urodziła się 24 października 1928 roku w Nowej Wsi w poznańskiem. Była czwartym
z jedenaściorga dzieci miejscowych gospodarzy Wojciecha Maślanki i Marii z domu Chwistek. Sakrament chrztu św. otrzymała w kościele parafialnym w Smogulcu 4 listopada 1928 roku, a sakrament bierzmowania 17 czerwca 1947 roku w Siporach.
Do szkoły powszechnej chodziła w sąsiedniej Laskownicy.
Jednak do wybuchu wojny w 1939 roku zdążyła ukończyć tylko
trzy klasy. Podczas okupacji znalazła się wraz z rodziną na terenie wcielonym do Rzeszy i musiała podjąć pracę. Najpierw przez
dwa lata u polskich gospodarzy w sąsiedztwie, a następnie, do
końca wojny, u Niemców, w Kazimierzowie, w obrębie rodzinnego powiatu.
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Po zakończeniu wojny została w domu i pomagała rodzicom
w gospodarstwie. Przez rok uczęszczała na kursy wieczorowe
i ukończyła w ten sposób czwartą klasę. W grudniu 1948 r. znowu przerwała naukę i wyjechała do brata do Szczecina, gdzie podjęła pracę w Szczecińskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego.
Tam nauczyła się szycia i uzyskała kwalifikacje „maszyniarki”. Mogła w ten sposób pomagać młodszemu rodzeństwu, które chodziło jeszcze do różnych szkół. Przez dwa lata pomagała też swojej
siostrze, która podczas służby męża w wojsku samotnie wychowywała dziecko.
W tym czasie uświadomiła sobie także swoje powołanie do
służenia Bogu w życiu zakonnym. Jego realizacja okazała się jednak trudna. Zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
w Szczecinie, gdzie nie mogła zostać przyjęta bez ukończonej
szkoły podstawowej, a uzupełnienie trzech brakujących klas okazało się niemożliwe, bo pracowała w fabryce na zmianach w różnych godzinach. W 1953 roku dowiedziała się o Laskach i listownie zgłosiła się z prośbą o przyjęcie. Na próbę przyjechała w sierpniu, podczas urlopu wypoczynkowego, za co była wdzięczna, bo
nie musiała w fabryce ujawniać swoich zamiarów. Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża została przyjęta 5 listopada 1953 roku, a po dziesięciu dniach przeszła do postulatu.
W tym czasie pracowała jako pomocnica w szwalni sióstr w Laskach.
Nowicjat rozpoczęła 14 sierpnia 1954 roku; Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1955 roku, Profesję Wieczystą –
15 sierpnia 1961 roku.
W ciągu sześćdziesięciu lat życia zakonnego, w jego początkach, przez rok pracowała w internacie, jako pomoc wychowawcza u małych dziewczynek, a następnie dwa lata pomagała
w szwalni na Piwnej. W tym czasie chodziła na wykłady i zdawała egzaminy na Kursach Katechetycznych Archidiecezji Warszawskiej. W 1967 roku w Szkole dla Pracujących w Izabelinie ukoń-
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czyła przerwane przez lata wojenne ostatnie klasy szkoły podstawowej.
Przez wszystkie pozostałe lata jej czynnego życia pracowała
kolejno: w ówczesnej szwalni centralnej sióstr – przy Domu św.
Franciszka, (z czasem ograniczanej lokalowo na rzecz kuchni centralnej i w związku z rozwojem szwalni w Klasztorze Warszawskim), gdzie początkowo była pomocnicą, a po powrocie z Piwnej, w latach 1966–1998, odpowiedzialną za szwalnię i westiarnię sióstr w Laskach. Starsze siostry wspominają do dziś jej
spostrzegawczość i troskliwość przy zauważaniu różnych niedostatków ich garderoby, która przechodziła w o wiele większym niż
obecnie stopniu właśnie przez ręce westiarki, bo przecież nie było miejsca na szafy w pokojach, a zimowe rzeczy Siostra przyjmowała i zabezpieczała na strychu. Miała też talent w wynajdywaniu i zdobywaniu materiałów na habity i fartuchy, wynajdywaniu
i kupowaniu odpowiednich podkoszulek, po podjętej przez Zgromadzenie rezygnacji z szycia tradycyjnych płóciennych koszul, co
wymagało niemałych zdolności. Zachowały się jeszcze, jako „relikty” z tamtych lat, niektóre z tych pierwszych fartuchów z tzw.
„zerówki”, albo zdobytych rulonów płótna „harcerskiego”.
Niestety nieuleczalna choroba coraz bardziej, i przedwcześnie,
ograniczała jej aktywność. Jeszcze przez dwa kolejne lata (1998–
2000) służyła, w miarę możności, pomocą w refektarzu Domu św.
Franciszka. Od lipca 2000 roku została przeniesiona do wspólnoty Domu św. Rafała i zamieszkała na parterze nowego Domu. Tu
pozostała do końca swoich dni narastającej udręki, w jakim stopniu uświadomionej – Bóg to wie.
Śmierć zakończyła to pasmo cierpienia w piękny i symboliczny sposób – godny wielkiego stylu samego Pana.
Siostra w ostatnich miesiącach dzieliła wspólny pokój z s. Leonardą. Była też świadkiem ostatnich dni cierpienia i całodobowych dyżurów przy jej odchodzeniu.
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Po śmierci s. Leonardy, w dniu 26 listopada – s. Sabina została przeniesiona „chwilowo” do westiarni sióstr, na tym samym korytarzu, kilka pokoi dalej.
27 listopada, w środę, przed poranną Mszą św. o godz. 8.00,
zaszła tam do niej na chwilę siostra Przełożona, a podczas Mszy
św. roznoszący Komunię św. chorym – ks. Sebastian Wyrzykowski, który pobłogosławił Siostrę. Chwilę później, po Mszy św. i rozpoczęciu w domowej kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, wychodzące siostry zauważyły przez uchylone drzwi, że w tym
krótkim czasie Siostra Sabina niepostrzeżenie odeszła do Domu
Ojca. Eksportacja ciała z kaplicy domowej odbyła się, podobnie
jak poprzedniego dnia po śmierci s. Leonardy, o godz. 18.30. Od
południa siostry przychodziły do kaplicy na modlitwę przy otwartej trumnie. O godz. 16.00 odmówiły Nieszpory żałobne.
Pogrzeb siostry Sabiny odbył się w piątek 29 listopada o godz.
14.00. Mszę św. pod przewodnictwem ks. rektora Sławomira
Szczepaniaka, koncelebrowało, podobnie jak poprzedniego dnia,
czterech księży: ks. Kazimierz Olszewski, ks. Edward Engelbrecht,
ks. Norbert Kondej i ks. Stanisław Hoinka. Modlitwy na cmentarzu poprowadził ks. Jan Konarski, który podzielił się ze zgromadzonymi swoimi wspomnieniami ze spotkań z s. Sabiną i dotknięcia najgłębszej tajemnicy jej cierpienia w ostatnich latach.
Na uroczystości pogrzebowe z różnych stron Polski przyjechała rodzina siostry (około 20 osób). Po pogrzebie wszyscy spotkali się w Domu Rekolekcyjnym.
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2–03.12 W Pałacu Kultury w Warszawie odbyła się XI Edycja
Międzynarodowej Konferencji Reha for the Blind In
Poland pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP – Pani Anny Komorowskiej. Tematem przewodnim konferencji było: „wykształcenie najlepszym
antidotum na dyskryminację niewidomych”. Głównym
organizatorem konferencji jak zwykle, była Fundacja
„Szansa dla Niewidomych”, a jednym ze współorganizatorów Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach. Jeszcze przed otwarciem konferencji odbyła się manifestacja niewidomych przed Salą Kongresową Pałacu, której hasłem były słowa: „My nie widzimy
nic, a Wy – zauważacie nas?” Sesję merytoryczną otworzył Marek Kalbarczyk, społeczny prezes Fundacji
„Szansa dla Niewidomych”. Następnie wystąpili goście
specjalni: dr Joanna Staręga-Piasek (Instytut Rozwoju
Służb Specjalnych), Władysław Gołąb (prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach),
prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz przedstawiciel Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Sesja merytoryczna objęła następującą tematykę: edukacja drogą do sukcesu, nowoczesna rehabilitacja na co
dzień i z technologią za pan brat. Dwudniowe obrady
obfitowały w tematykę naukową, spotkania praktyczne, prezentacje z zakresu nowoczesnych osiągnięć
sprzętu rehabilitacyjnego i technicznego z całego
świata, gry, zabawy i występy artystyczne. Niewątpliwie jest to ogromne osiągnięcie prezesa Marka Kalbarczyka w popularyzacji tematyki związanej z życiem
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i pracą niewidomych. W pierwszym dniu obrad tzw.
„Idole” otrzymały osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla niewidomych.
5.12 W Rabce obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Delegacja wolontariuszek wraz z s. Irminą i dwoma wychowawczyniami: p. Katarzyną
Świerk i Moniką Mszańską, wyjechała do Nowego
Targu na spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury.
W czasie spotkania rozstrzygnięty został plebiscyt
Aktywny 2013, w którym brał udział Młodzieżowy
Wolontariat Zobaczyć świat działający przy Szkole
Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce, zdobywa jąc IV miej sce. Dal szą część świę to wa nia
kontynuowano w Internacie w niedzielę 15 grudnia.
W programie była dziękczynna Msza święta w intencji wolontariuszy oraz wspólne spotkanie, w czasie
którego dziękowano im za wszelką pomoc udzielaną
dzieciom niewidomym.
6.12 W Rabce w internacie odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem. Prezenty zostały przygotowane, jak co roku
już od wielu lat, przez Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej z Krakowa. Pani Prezes Stowarzyszenia – Bogdana Pilichowska z p. Tomaszem Pilichowskim i z grupą przyjaciół: p. Teresą Podoską z synem Łukaszem (rodzina s. Goretti)
i kuzynami z rodziny Szczepkowskich, z doktorostwem Marylą i Wojciechem Radło oraz państwem
Nepelskimi przygotowali indywidualne prezenty dla
każdego dziecka ze szkoły zgodnie z pragnieniami wyrażonymi w listach do św. Mikołaja. Dzieci w ramach
wdzięczności przygotowały małe upominki i krótki
program o św. Mikołaju – wiersze i piosenki, który zaprezentowały gościom z Krakowa. Spotkanie odbyło
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się w atmosferze wzajemnej serdeczności i życzliwości, a towarzyszyła mu ogromna radość dzieci z otrzymanych prezentów.
Również w Laskach w tym dniu odwiedził domy święty Mikołaj. Dzień ten, tradycyjnie, szczególnie żywo
przeżyły Przedszkolaki, które w dniu swego Patrona
miały specjalną Mszę św., a po niej spotkanie z udziałem rodziców i gości.
6-7.12 W Szkole w Jabłonkach, w godzinach 9–16, udostępniona była do zwiedzania wystawa rzeźby Piotra Kuscha pt. ZNAKI ŚWIĘTOŚCI, związana z zakończonym Rokiem Wiary oraz, w jego „przedłużeniu”, stanowiąca wyraz wiary Artysty: wierzę w Syna Bożego.
Mimo bardzo niesprzyjających warunków – akurat
w tych dniach przez teren Warszawy i Lasek przechodził orkan „KSAWERY”, który wcześniej dał się we znaki w całej północno-zachodniej Europie – wystawę odwiedziło w ciągu tych dni wiele osób, w tym grupy naszej młodzieży i pracownicy.
10.12. W Laskach odbyła się uroczystość poświęcenia
i oddania do użytku przebudowanego domu dr. Włodzimierza Dolańskiego dla potrzeb dydaktyczno-wychowawczych dzieci głuchoniewidomych. Cała przebudowa kosztowała ponad dwa miliony złotych i zosta ła sfi nan so wa na przez lon dyń ską fun da cję
działającą na rzecz niewidomych w Laskach –
„Fund for the Blind of Laski”, z zapisu śp. Jadwigi
z Reyów Sewerynowej Morawskiej. W uroczystości
wzięli udział goście honorowi: pani Anna Morawska-Mesmet – córka fundatorki i prezes fundacji pan Tadeusz Potworowski. Uczestniczyli także inni donatorzy, dzięki którym obiekt będzie odpowiednio wyposażony: pani Monika Woźniak-Makarska – przezes
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Anna Morawska-Mesmet z wielkim wzruszeniem dziękuje za wypełnienie testamentu swojej matki
(fot. Grzegorz Ostrowski)

Polskiego Towarzystwa Reasekuracji i pani Maria
Misz czak z fir my Gla xo Smi th Kli ne Con su mer
Healthcare. Uroczystość rozpoczęła się w Domu
Przyjaciół, gdzie gości powitała dyrektor Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego pani Elżbieta Szczepkowska. Następnie zabrali głos: prezes Władysław Gołąb,
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Tadeusz Potworowski – prezes londyńskiej fundacji Fund
for the Blind of Laski (fot. Grzegorz Ostrowski)
Tekst tablicy pamiąt kowej: „Dom dr Włodzimierza
Dolańskiego wybitnego niewidomego naukowca, pianisty i działacza społecznego
(1886–1973) / dar dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach na cele
związane z edukacją i rewalidacją dzieci głuchoniewidomych / Fundator modernizacji i rozbudowy Fund for
the Blind of Laski w Wielkiej
Brytanii ze spadku po śp.
Jadwidze z Reyów Sewerynowej Morawskiej / Laski A.D.
2013” (fot. Grzegorz Ostrowski)
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który przybliżył zebranym postać dr. Włodzimierza
Dolańskiego – darczyńcy domu; inż. Jan Kucza-Kuczyński, który przedstawił przebieg rozbudowy
domu i wreszcie pani Małgorzata Benisz zaprezentowała film o pracy z dziećmi głuchoniewidomymi.
Na zakończenie pani Anna Morawska-Mesmet ze
wzruszeniem podziękowała za wypełnienie woli swojej matki. Następnie wszyscy udali się do domu dr.
Włodzimierza Dolańskiego, gdzie proboszcz parafii
pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach
ksiądz Grzegorz Jankowski dokonał poświęcenia rozbudowanego obiektu i odsłonięto tablicę utrwalającą pamięć darczyńców. Uroczystość zakończył wspólny posiłek w Domu Rekolekcyjnym, połączony
z przekazaniem gościom drobnych upominków od
dzieci głuchoniewidomych.
12.12 W Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Zbyszek”, działającym w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim, odbyła się projekcja filmu „Imagine”
w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Film opowiada
o niewidomym instruktorze orientacji przestrzennej,
który stosuje metodę echolokacji. Na pokazie filmu,
reprezentując Laski, byli obecni: p. Zbigniew Jęczmyk
i p. Stanisław Badeński. Po projekcji filmu odbyła się
ponad dwugodzinna dyskusja, zarówno na temat samego filmu, jak i zagadnienia orientacji przestrzennej u niewidomych – metod, technik, procesów nauczania, itp. oraz miejsca echolokacji w tym procesie.
Cieszy nas, że mogliśmy fachowo i rzetelnie odpowiedzieć na wiele pytań, nie umniejszając roli języka
filmu w przekazie treści tyflologicznych, a przy tej
okazji opowiedzieć o pracy z dziećmi niewidomymi
w Laskach.
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13.12 WDomu Przyjaciół Niewidomych w Laskach odbyła
się Konferencja promująca poradnik „Model VIISA”,
zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i Fundację Orange, która sfinansowała wydanie publikacji, oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej
– Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych.
W konferencji wzięli udział między innymi: prof. dr
hab. Tadeusz Gałkowski, prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, dr Tadeusz Majewski, dr Antonina Adamowicz-Hummel, Dorota Buchman z Fundacji Orange, Agnieszka Karczewska-Gzik, Monika Wawrzeńczyk
i Jolanta Rafał-Łuniewska z ORE (Ośrodka Rozwoju
Edukacji), które opowiedziały o działaniach podejmowanych na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi czyli o adaptacji podręczników, materiałów pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących oraz o banku dobrych praktyk. Są to zagadnienia, w które włączani są także pracownicy naszego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Polski Związek
Niewidomych reprezentowała Małgorzata Pacholec –
Sekretarz Generalny.
13.12 W Domu w Rabce odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe, na które przybyli zaproszeni goście.
Swoją obecnością szkołę w Rabce zaszczycili: pani
Ewa Przybyło – Burmistrz Miasta Rabki, a także
przedstawiciele władz Rady Powiatu, Rady Miasta
i różnych instytucji, duchowieństwa oraz Lasek: matka Radosława i p. dyrektor Szymon Sławiński. Spotkanie rozpoczęła s. Irmina, witając gości, a następnie
wystawiono Jasełka pt. „Konkurs szopek” w wykonaniu wychowanków i wychowawców z Internatu. Po
przedstawieniu goście, pracownicy, uczniowie, siostry
składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem. W dal-
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szej części spotkania wszyscy zostali zaproszeni na
wieczerzę wigilijną i tradycyjne śpiewanie kolęd. Jasełka, autorstwa wychowawcy Adama Zięby, rozpoczynają się od ogłoszenia przez burmistrza miasta
konkursu szopek bożonarodzeniowych. Stolarz Józef,
mieszkaniec tego miasta, postanawia przygotować
szopkę na konkurs. I to on, wkładając w swoją pracę
całe swe serce, wykonał najpiękniejszy żłóbek dla Nowonarodzonego. Od tego momentu w tym wybranym
mieście, jak mówią słowa z jasełek mieszkańcy prześcigają się w czynieniu dobra, bo każdy, kto okaże dobre serce, widzi nie tylko pusty żłóbek, ale piękną
i prawdziwą szopkę z Dobrych Serc uczynioną. Jasełka były dedykowane wszystkim gościom i darczyńcom, a także były wyrazem wdzięczności za przekazywane w różnej formie dary, za życzliwość, otwartość
i dobroć serc okazywaną szkole w Rabce.
15.12 W trzecią niedzielę Adwentu obchodzono uroczyście
80. rocznicę urodzin ks. Kazimierza Olszewskiego,
któremu z tej okazji redakcja „Lasek” składa podziękowania za wieloletnią posługę duszpasterską na rzecz
niewidomych. Życzymy wiele sił do dalszej służby
w naszym środowisku i Bożej Opieki na co dzień.
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18.12 W sali Domu św. Stanisława w Laskach odbyło się tradycyjne SPOTKANIE OPŁATKOWE z udziałem naszego Pasterza Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.
W tym roku krótki program adwentowy przygotowali uczniowie starszych klas Liceum. Życzenia w imieniu zgromadzonej Wspólnoty złożył Prezes Władysław
Gołąb oraz przedstawiciele różnych środowisk: młodzieży, pracowników i sióstr. Do wszystkich przemówił też Ksiądz Kardynał, który potem dzielił się ze zgromadzonymi opłatkiem. Po opuszczeniu sali Ksiądz Kardynał przeszedł w towarzystwie Matki Radosławy
i księdza rektora Sławomira Szczepaniaka do Domu św.
Rafała, zatrzymując się na krótkiej, serdecznej rozmowie w pokojach chorych Sióstr.
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20.12 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbyło się popołudniowe adwentowe spotkanie dla pracowników i sióstr,
dla całej Wspólnoty TRIUNO. W jego programie była konferencja s. Judyty Pudełko na temat Ewangelii
Dzieciństwa, o godz. 15.00, wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, z okazją do spowiedzi, oraz konferencja ks. Sławomira Szczepaniaka. Spotkanie zakończyło się Mszą św. o godz. 17.30.
Tego dnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach rozpoczęły się też dwutygodniowe zimowe ferie
świąteczne trwające do 5 stycznia 2014 roku. Wiele
dzieci rozjechało się do swoich domów rodzinnych już
w poprzednich dniach.
21.12 W sobotę zaczęli przyjeżdżać pierwsi goście, wśród
nich nasi dawni wychowankowie i inni niewidomi, którzy spędzą w Laskach Święta.
26.12 W sali Domu św. Stanisława odbył się tradycyjny WIECZÓR KOLĘD, z licznym udziałem gości i sióstr. Te-
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go samego dnia w Klasztorze warszawskim po wieczornej Mszy św. przy śpiewie kolęd spotkał się z mieszkankami Domu, zaproszonymi gośćmi oraz siostrami
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz i Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski. Z Lasek przyjechali: Matka Radosława, prezes Władysław Gołąb z Małżonką i ks. rektor Sławomir Szczepaniak.
2014 r.
10.01 O godz. 16.00 w sali Domu św. Stanisława dzieci i młodzież oraz liczna reprezentacja mieszkańców Ośrodka
i sióstr spotkali się przy wspólnym kolędowaniu, na zakończenie okresu świątecznego. W spotkaniu uczestniczył też Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski Ks.
Bp Wojciech Polak, który z tej okazji po raz pierwszy
odwiedził Laski.
12.01 W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się 14.
Charytatywny Koncert Noworoczny Aptekarzy. Głównym beneficjentem koncertu było Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Okręgowa Rada Aptekarska już
od wielu lat czynnie wspiera niewidome dzieci w Laskach. Towarzystwo na koncercie reprezentowali:
prezes Zarządu – Władysław Gołąb i wiceprezes – Piotr
Grocholski, z Małżonkami. Tym razem szczególną
atrakcją było wręczenie nagród, tak zwanych „Aniołów
Farmacji i Medycyny”, wybranych w plebiscycie przez
pacjentów na terenie całego kraju. Koncert Straussowskiej Orkiestry „Obligato” poprowadził jak zwykle Jerzy Sobeńko. Tym razem w koncercie wystąpili artyści
scen operowych i operetkowych z Budapesztu. Gospodarzem koncertu, już po raz trzynasty, był niezastąpiony Bogusław Kaczyński. Koncert rozpoczęła uwertura do „Lekkiej kawalerii” Franza Von Suppé’go, a na zakończenie orkiestra wykonała „Marsz Radetzky’ego”
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Jana Straussa (ojca). Na przeszło trzygodzinny koncert
złożyły się utwory głównie Imre Kalmana, Franza Lehara i Jana Straussa. W ramach koncertu na ręce prezesa Władysława Gołąba przedstawiciel Zarządu
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie złożył projekt porozumienia dalszego wspierania Towarzystwa
przez korporację aptekarską. W tym miejscu chcielibyśmy złożyć gorące podziękowania za tę inicjatywę. Ponadto gorąco dziękujemy dyrektorowi Izby – Waldemarowi Firkowi za szczególną życzliwość i okazywane serce. Warto też podkreślić, że dyrektor Waldemar
Firek obecny koncert przygotował osobiście, pisząc jego scenariusz.
15.01 W szpitalu w Łomży zmarła w wieku 70 lat, Mama naszych sióstr: Dominiki i Sylwii oraz p. Marioli Mazurek, pielęgniarki z Działu Lekarskiego ŚP. WANDA
PIAŚCIK. Pogrzeb odbył się 18 stycznia, w sobotę,
o godz. 11.00 w ich rodzinnej parafii Dobrybór. Z Lasek i Warszawy dojechało kilkanaście sióstr z Matką,
s. Anitą i s. Janą Pawłą oraz księża: Andrzej Gałka, Sławomir Szczepaniak i ks. Jakub Szcześniak.
17–19.01 W Domu Rekolekcyjnym w Laskach miały miejsce rekolekcje Ruchu ZNAK, tworzonego przez członków
Klubów Inteligencji Katolickiej zwłaszcza warszawskiego i krakowskiego, oraz środowiska czasopism: „Tygodnik Powszechny”, „Znak” i „Więź”. Obecni byli m.in.
redaktor naczelny „Więzi” Zbigniew Nosowski z Żoną,
prezes wydawnictwa „Znak” Henryk Woźniakowski
(syn śp. Jacka Woźniakowskiego), także znane wielu
siostrom p. Danuta Baszkowska, założycielka i prezes
Ekumenicznego Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania
EFFATHA, oraz przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej. W piątek i sobotę uczestnikom towarzyszył

206

INNE WYDARZENIA

Ks. Biskup Grzegorz Ryś. Ze względu na dużą liczbę
osób biorących udział w rekolekcjach, Msze święte
i konferencje odbywały się w Kaplicy Centralnej. Po
wieczornej konferencji trwała adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 22.00. W sobotę Ksiądz Biskup
odprawił Eucharystię „w intencji sióstr i wszystkiego
tego, co się nazywa Laski i we wszystkich intencjach tego miejsca”. Wśród księży posługujących Sakramentem
Pokuty i prowadzących poranną Liturgię godzin, w której uczestniczyło około 40 osób, byli: o. Marek Pieńkowski OP i o. Stanisław Jaromi OFM Conv. Podczas
rekolekcji był też czas na dyskusje w grupach nad pytaniami z ankiety Papieża Franciszka, dotyczącymi rodziny. Atmosferę, poza pomieszczeniami, w których
odbywały się spotkania, ożywiały harce dzieci.
18–25.01 Łączyłliśmy się modlitwą z przeżywanym przez chrześcijan całego świata kolejnym Tygodniem Modlitwy
o Jedność Chrześcijan poprzedzonym, jak zwykle,
Dniem Judaizmu (17.01.). Hasło tegorocznego Tygodnia,
przygotowane przez chrześcijan z Kanady, brzmiało:
Czyż Chrystus jest podzielony? (1 Kor 1-17). W nawiązaniu do zakończonego Tygodnia Modlitw, tradycyjnie
w ostatni czwartek stycznia, czyli 30.01 – odbyła się Msza
św. o jedność w kościele św. Marcina w Warszawie.
20.01 W Domu św. Rafała odbyło się spotkanie z zaprzyjaźnioną od wielu lat z Laskami piosenkarką Antoniną
Krzysztoń, która pragnęła zaśpiewać specjalnie dla starszych i chorych sióstr. Po koncercie artystka została na
wspólnej kolacji w refektarzu Domu św. Rafała
20–25.01 Grupa tegorocznych absolwentów kończących Szkołę
Św. Maksymiliana w Laskach: 14 niewidomych, 9 przewodników, wśród nich: Matka Radosława, s. Dominika, ks. rektor Sławomir Szczepaniak, wychowawcy
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i dwie mamy – wyjechała na pielgrzymkę do Włoch.
W zorganizowaniu pielgrzymki dopomógł zaprzyjaźniony z Laskami Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, p. Piotr Nowina-Konopka, który, jak pamiętamy,
przed kilku miesiącami przed swoim wyjazdem do
Włoch spotkał się dwukrotnie z siostrami w Domu Rekolekcyjnym: z okazji rocznicy śmierci Ojca Tadeusza
oraz podczas Kapituły. Zapewnił wówczas, że będzie-
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my mieć „nasz DOM” w Rzymie. Podczas krótkiej pielgrzymki, przy niesprzyjającej pogodzie pielgrzymi odwiedzili Asyż, modlili się przy grobie Ojca Św. Jana
Pawła II, a podczas środowej audiencji generalnej spotkali się osobiście z Papieżem Franciszkiem, co pozostanie chyba najmocniejszym przeżyciem tych dni.
Matka, w miarę możności, towarzyszyła pielgrzymom,
zwłaszcza w Asyżu i podczas spotkania z Ojcem Świętym, ale pozostały czas wykorzystywała na intensywne kontakty w Kongregacji d.s. Świętych, w związku
z procesem w sprawie domniemanego cudu w procesie beatyfikacyjnym Matki Elżbiety Czackiej.
25–26.01 W sobotę – w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
– obchodziły swoje imieniny: s. Blanka w Domu św.
Rafała, a s. Jana Pawła – w Domu św. Franciszka. Do
s. Blanki, po Mszy św. odprawionej w Jej intencji w kaplicy domowej oraz wspólnym obiedzie z życzeniami
i wspomnieniami, w ciągu całego dnia przychodzili kolejni goście, także przyjeżdżający z Warszawy. Natomiast następnego dnia – w niedzielę 26 stycznia w ka-
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plicy domowej była Msza św. w intencji Solenizantki –
jako dar od wielopokoleniowego chóru „Leśnych ptaków”, których kilkunastoosobowa reprezentacja dojechała również z Warszawy. Po Mszy św., podczas dłuższego śniadania przypominali sobie wspólnie z Solenizantką dawne melodie. Siostra Jana Pawła obchodziła
tegoroczne imieniny jeszcze w Domu św. Franciszka,
ale przy tej okazji od wspólnoty Domu św. Rafała otrzymała w prezencie imieninowym KLUCZ (ściślej okolicznościowy breloczek do klucza) z zaproszeniem do
pokoju w Domu św. Rafała.
25.01 O godz. 18.00 w sali Domu św. Stanisława tradycyjnym
polonezem rozpoczęła się STUDNIÓWKA – bal dla
dwanaściorga tegorocznych maturzystów oraz absolwentów innych szkół opuszczających w tym roku nasz
Ośrodek. Po części artystycznej uczestnicy przeszli na
wspólną kolację do jadalni internatu dziewcząt, a po
niej odbyła się zabawa taneczna.
09.02 W niedzielę w Domu św. Rafała w licznym towarzystwie krewnych z Warszawy i Gości z parafii w Sokółce rozpoczęły się obchody SETNYCH URODZIN SIOSTRY AUGUSTYNY.
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Mszę św. w kaplicy domowej odprawił ks. Marcin
Kowalczyk, przy czynnym
udziale Gości.
Urodzinowy tort z portretem Jubilatki, dzielony
przez kilka dni, przypominał, że w kończącym się
pierwszym stuleciu naszego Zgromadzenia była to
pierwsza tego typu uroczystość.

ZAŁĄCZNIK
Myśl tyflologiczna i pedagogiczna Lasek (2)
W poprzednim numerze „Lasek” rozpoczęliśmy prezentację
dorobku pedagogicznego osób związanych z naszym środowiskiem. Ponieważ przy okazji prezentowania dokonań siostry
Elżbiety Więckowskiej uwzględniono także pozycje współautorskie, będziemy sukcesywnie uzupełniać dorobek wymienionych
wóczas współautorów, pomijając ich pozycje już wcześniej zasygnalizowane.
Tym razem przedstawiamy naszego wieloletniego tyflopedagoga – mgr Małgorzatę Galster. To między innymi jej pozycje
zostały już uwzglęgnione w poprzednim numerze „Lasek”.
* * *
Studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała pod kierunkiem prof. Jadwigi Puzyniny. Jej mąż, Czesław Puzyna, pomagał niewidomym; między
innymi panu Andrzejowi Adamczykowi, jako lektor podczas przygotowywania pracy doktorskiej, potem regularnie bywał w szpitaliku zakładowym, pomagając leżącym tam chorym.
W czasie studiów mgr Małgorzata Galster należała do Sekcji
Językoznawczej Warszawskiego Koła Polonistów. A tuż po ich zakończeniu (1972) przygotowała bibliografię językową na Kongres
Slawistów.
Przez jeden rok pracowała w internacie chłopców (klasa II
i III), potem w nauczaniu początkowym. Została wprowadzona
przez siostrę Julię Łukjaniec w metodę ośrodków pracy, której była i jest do dzisiaj wielką zwolenniczką.
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Studia podyplomowe z tyflopedagogiki na UMCS w Lublinie
– praca pt. „Wycieczki szkolne jako podstawowy element w nauczaniu dzieci niewidomych w klasach I, II i III”, napisana pod
kierunkiem dr Ewy Bendych.
Uczestniczyła w konsultacjach w sprawie skrótów brajlowskich
przygotowywanych wcześniej przez Zygmunta Saloniego i Tadeusza Józefowicza.
Uczyła języka polskiego w klasach IV – VIII, potem w gimnazjum, obecnie w gimnazjum i szkole podstawowej.
Artykuł: „Specyficzne zagadnienia w nauczaniu języka polskiego dzieci z uszkodzeniem wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych”, w: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi”.
Praca zbiorowa pod red. Stanisława Jakubowskiego, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Warszawa 2001.
Jest to kluczowa pozycja w dorobku pani Małgorzaty Galster,
dla której najważniejsze było i jest niewidome dziecko, któremu
poświęciła swoją wiedzę i już ponad czterdziestoletnie doświadczenie pedagogiczne.
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