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OD REDAKCJI
Józef Placha

W trosce o pokój
ie ma chyba dzisiaj bardziej palącego problemu niż pokój. Ktoś
porównał go kiedyś do pieniędzy, mówiąc, że zwykle mówi się
o nich wówczas, gdy ich brak. Coś w tym jest, skoro słowo pokój pojawia się coraz częściej w naszej przestrzeni życia.
Podejmując temat odredakcyjnej refleksji nad troską o pokój,
zasadniczo chcę się zdystansować od kontekstu politycznego, choć
rzecz jasna nie można zupełnie tego aspektu pominąć.
Żyjemy w czasach, kiedy nie wszystko od nas zależy. W dużej
mierze o losach tego świata decydują politycy – i to najczęściej największych mocarstw.
By jednak nadać szerszy charakter tym rozważaniom, postaram
się o nakreślenie tego problemu, będąc zainspirowany moją wizytą w kinie, co mi się ostatnio bardzo rzadko zdarza z powodu mało interesującego dla mnie repertuaru. Na tym tle film produkcji
hiszpańskiej pt. „Ziemia Maryi” jest wyjątkiem, który zresztą potwierdza zasygnalizowaną regułę.
Głównym motywem pójścia na ten film była „reklama” – której oficjalnie raczej brak – jednego z moich przyjaciół. I nie zawiodłem się.
Reżyser od samego początku nawiązuje do biblijnej historii Bożego aktu stworzenia, pojawienia się człowieka, który wypowiada
Bogu posłuszeństwo i ponosi konsekwencje wynikające z tego faktu.
Wreszcie moment najważniejszy: przyjście na świat Jezusa, który został poczęty z Ducha Świętego w łonie Maryi z Nazaretu, która jest główną bohaterką filmu. Bóg zechciał przyjść z pomocą zagubionemu przez swoje nieposłuszeństwo człowiekowi. Matka Bo-
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ża swoją nieustającą obecnością w naszym życiu publicznym wyprasza u Jezusa potrzebne nam łaski.
Autor filmu wprowadza na ekran kogoś, kto pełni rolę swoistego rodzaju przewodnika. Jest to postać jakby stojąca z boku wydarzeń, a jednocześnie przedstawiająca się jako „adwokat diabła”, którego zadaniem było wyszukiwanie argumentów podważających sens
wydarzeń związanych z objawieniami i cudownymi działaniami za
przyczyną Matki Bożej w różnych częściach świata. Rozmawia z bezpośrednimi świadkami tych wydarzeń, ukazując złożony proces ich
nawróceń. Większość z nich doznała wewnętrznej przemiany po odbyciu pielgrzymki do Medjugorie.
A zatem kolejno pojawia się przed widzem biznesmen, który poza pieniędzmi i robieniem interesów nie widzi świata. Dalej top modelka z Kolumbii, która – po nawróceniu – w codziennej modlitwie
różańcowej każdy z paciorków poświęca w intencji konkretnej osoby. Pojawia się także niejaki Salvador Inques – od chwili nawrócenia stara się docierać do różnych osób chorych, niepełnosprawnych, a nawet do środowiska prostytutek, głosząc tam orędzie Ewangelii. Kolejna postać to ksiądz, który założył w Panamie wioskę,
poświęcając ją Królowej Pokoju, w której gromadzi osoby dorosłe,
młodzież i dzieci, potrzebujące wszechstronnej pomocy duchowej
i materialnej. Z jego ust padają znamienne słowa, że nawrócenie
to nie tylko jakaś krótka chwila, ale długa podróż, która trwa do
końca życia. O nic nikogo nie prosi, zdając się całkowicie na dobroć
Opatrzności Bożej. Twierdzi również, że pokój to pilna sprawa świata, i nigdy go nie będzie, jeżeli nie pojawi się w naszych rodzinach.
Wśród autentycznych świadków nawróceń prezentuje się także lekarz o polskim nazwisku: John Bruchalski, ginekolog ze Stanów
Zjednoczonych, znany z praktyk aborcyjnych. Przeżył on swoje „duchowe przebudzenie” pod wpływem pielgrzymki do Sanktuarium
Matki Bożej z Guadalupe. Po tej pielgrzymce – również jako wielki czciciel Bożego Miłosierdzia – założył klinikę położniczą, w której razem z żoną troszczą się o każde nowo poczęte życie.
„Adwokat diabła” dociera także do prowadzącej burzliwy tryb
życia tancerki z Las Vegas w Stanach Zjednoczonych – znanej pod
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pseudonimem „Lola”. Okazało się, że zachorowała ona na stwardnienie rozsiane. Jako wyznawczyni kościoła episkopalnego postanowiła odbyć podróż do Medjugorie, gdzie odzyskała siły, a nade
wszystko pogłębioną wiarę.
Podobnie u innej sparaliżowanej do pasa nastolatki zdarzył się
cud, który pozwolił jej stanąć na nogi i jako pierwszej wejść i zejść
o własnych siłach z Góry Objawień w Medjugorie.
W pewnym momencie – jako przerywnik między poszczególnymi świadectwami – pojawia się refleksja, że na krótką metę wydaje się, iż zwycięża pieniądz, kariera, przemoc i wojna, ale w dłuższej perspektywie, zwłaszcza wówczas, gdy zostanie uruchomiona
aktywność modlitewna i post, zwycięża Chrystus i Maryja, którzy
są wciąż obecni wśród nas. Matka Boża objawia się przecież nie tylko w Lourdes, Fatimie, Guadalupe, Bogocie czy Medjugorie, ale także na całym globie ziemskim, ratując ludzkość od nieszczęść, których „reżyserem” jest zawsze zły duch.
Mimo tak spektakularnych nawróceń, z jakimi mamy do czynienia od 30 lat w Medjugorie, Watykan wciąż bada wiarygodność
tamtych objawień, co nie oznacza ich zakwestionowania.
W końcówce filmu nawet sam „adwokat diabła”, klękając
w miejscu kultu, postanawia poddać się uzdrowicielskiej mocy tych
objawień.
* * *
W perspektywie miesiąca poświęconego w sposób szczególny
Matce Bożej Różańcowej może warto wybrać się do kina i zobaczyć
– a raczej przeżyć – coś naprawdę wzruszającego, co może przybliżyć nas do spraw najważniejszych.
Módlmy się o pokój.
Oby obecność Matki Bożej w naszych rodzinach i całej wspólnocie Lasek – wśród pracowników świeckich i sióstr naszego Zgromadzenia – była ważną cegiełką w budowaniu prawdziwego pokoju także w naszej Ojczyźnie oraz na całym świecie.

PRZESŁANIE SIÓSTR MARYI Z DARMSTADT

Do wszystkich Polaków
w dniu 1 września 2014 roku
Przed 75 laty Niemcy napadły na Polskę. Druga wojna
światowa rozpoczęła się
z trudnymi do przewidzenia następstwami – śmiercią
milionów, zniszczeniami, wywłaszczeniami, pracą
przymusową, wysiedleniami. Do tego doszło jeszcze
wyniszczanie narodu żydowskiego i zakładanie niemieckich
nazistowskich obozów śmierci
na polskiej ziemi.
Ten fakt jest dla nas bardzo bolesny i tylko z głębi serca
możemy Państwa za to przeprosić.
Jeszcze do dziś nikt z nas nie może zmierzyć głębokości ran
pozostawionych przez tę wojnę w każdej polskiej rodzinie.
Ludzkie pocieszenie tu nie wystarczy, ale Psalmista w psalmie
56,9 powiedział:
„TYŚ POLICZYŁ DNI MOJEJ TUŁACZKI,
ZEBRAŁEŚ MOJE ŁZY W BUKŁAK SWÓJ,
CZYŻ NIE SĄ ZAPISANE W KSIĘDZE TWOJEJ?”

Przesłanie Sióstr Maryi z Darmstadt
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Bóg widział wszystko, we wszystkim współcierpiał i zachował
to w Swoim miłosiernym sercu. Najmniejsze cierpienie zostało
przez Niego zauważone i wszystko ma dla Niego znaczenie.
Krzyż Golgoty przypomina nam wciąż o Jego niezmiennej
miłości do nas.
Ten krzyż jest dla nas wspólnym pocieszeniem. Jest to miejsce
przebaczenia i źródło uzdrawiającej miłości naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, która może połączyć ze sobą
nasze narody.
BOŻE POBŁOGOSŁAW POLSKĘ!
Evangelische Marienschwesternshaft, Darmstadt, Niemcy.

Ten list został wysłany pocztą na adres + siostry Joanny Lossow, [ul.
Piwna 9/11 Warszawa] w języku polskim i niemieckim. Przepisałam to piękne świadectwo warte upowszechnienia w najbliższych
dniach drogą mailową lub w prasie. Siostry Diakonise z Darmstadt
nawiązały z nami kontakt w początkach lat 60. XX wieku, który
z przerwami trwa do dziś.
s. Maria Krystyna Rottenberg FSK (Paryż)

LIST
Władysław Gołąb

Na jubileuszowo
radycja obchodzenia jubileuszów sięga starożytnego Egiptu
(3 tysiące lat przed Chrystusem). O roku jubileuszowym mówi także Stary Testament, a następnie papież Bonifacy VIII
(1300 r.) Dziś zwyczaj obchodzenia jubileuszów stał się nagminny. Złośliwie o jubileuszach pisał w swoich „Słówkach” Tadeusz
Boy-Żeleński.
Rok 2014 obfituje w jubileusze i rocznice. Mamy zatem 100lecie wybuchu pierwszej wojny światowej, 75-lecie drugiej wojny światowej i 70-lecie powstania warszawskiego. Ale poza tymi
dramatycznymi rocznicami mamy i radosne jubileusze: przede
wszystkim 25-lecie odzyskania niepodległości – powołania
pierwszego demokratycznego rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Myślę, że mało radośnie obchodzimy te piękne rocznice – jubileusze. Wolimy przeżywać dramatyczne wydarzenia. Chętnie mówimy o popełnionych błędach, chwalimy się swoją wiedzą i przewidywaniem, ale już z perspektywy minionych wydarzeń. Ileż papieru poświęcono na udowodnienie, jak absurdalnym był
wybuch powstania styczniowego, a następnie warszawskiego zrywu. Mnie to osobiście boli, bo w jakim celu rozrywać zabliźnione rany… Może gdyby nie te „bezsensowne” powstania, nie udałoby się odrodzić Niepodległą Polskę? Odbudować z ruin Warszawę? Oprzeć się skutecznie zbrodniczym totalitaryzmom?
Cieszmy się zatem, że mamy naprawdę wolną Polskę, że mamy wolność słowa, że możemy dzielić się z innymi naszym sercem i naszą służbą.

T
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Skoro mowa o jubileuszach, to warto przypomnieć bliski naszemu sercu – dwudziestolecie ukazywania się czasopisma „Laski”.
We wstępie do pierwszego numeru „Lasek” w czerwcu 1994
roku między innymi pisałem: „Dziś oddajemy do rąk Państwa
pierwszy numer „Lasek”, pisma informującego o życiu Dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej. Znajdą w nim Państwo krótkie informacje, terminarz planowanych imprez i uroczystości oraz szersze omówienie spraw, którymi żyliśmy w minionym okresie. Pismo zawierać będzie ponadto informacje z życia niewidomych
w Polsce i za granicą ze wskazaniem źródeł, z których zostały zaczerpnięte. I wreszcie mam nadzieję – stanie się miejscem, z którego przemawiać będą ci wszyscy, którzy identyfikują się z Dziełem i chcą je kształtować dla większej chwały Boga w Trójcy Jedynego poprzez usilne zabieganie o jedność w Dziele oraz
niesienie światła niewidomym na ciele i niewidomym na duszy”.
Dalej pisałem o czynnej współpracy z Czytelnikami w redagowaniu pisma: „Nie miejmy żalu, że nie zamieszczono w nim
ważnych wydarzeń, o których sami nie powiadomiliśmy redakcji. Niech to będzie nasze wspólne pismo, za które wszyscy współodpowiadamy”.
Już w tym pierwszym numerze „Lasek” gorąco dziękowałem
doktorowi Józefowi Plasze za Jego ogromne zaangażowanie
w przygotowaniu tego pierwszego numeru. Dziś równie gorąco
dziękuję za całe 20 lat pięknej pracy na stanowisku redaktora naczelnego „Lasek”. Ileż było trudności, które trzeba było pokonać.
Kilkakrotnie zmienialiśmy drukarnię, zmienialiśmy szatę zewnętrzną. Redaktor naczelny włączał społecznie w pracę nawet
członków własnej rodziny i za to dziś z głębi serca mówię: „Bóg
zapłać”.
Już w tym pierwszym numerze Józef Placha między innymi
pisał: „zaczynamy skromnym nakładem 200 egzemplarzy. Z góry przepraszamy za różnego rodzaju zmiany czy skróty. Decydu-
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ją o tym jedynie względy redakcyjne (…). Świadomi tych wszystkich braków próbujmy razem tworzyć tę swoistą płaszczyznę kontaktu. Być może przybliży nam ona siebie i to co robimy w Dziele, które na samym początku było i powinno być nadal „z Boga
i dla Boga” – jak chciała tego nasza Patronka i Założycielka”.
Cieszy mnie każdy kolejny numer „Lasek”. Dziś nakład sięga
500 egzemplarzy, a numery świąteczne nawet 800.
Otrzymujemy wiele listów z podziękowaniem za „Laski”. Rozszerzyła się także lista autorów i współpracowników. Z tego miejsca wszystkim serdecznie dziękuję. Za publikacje nie wypłacamy
tantiem autorskich, bo niestety nie posiadamy na ten cel środków
finansowych. Dziękuję wolontariuszom za ich zaangażowanie.
Mam tu na myśli przede wszystkim panią Annę Pawełczak-Gedyk, która niemal od samego początku regularnie pracuje w redakcji „Lasek”.
Naszym Czytelnikom z całego serca dziękuję za okazywaną
życzliwość i wierność. Mamy Czytelników, którzy prenumerują
czasopismo „Laski” od pierwszego numeru, ale mamy i takich,
którzy poznali je w ostatnich miesiącach – wszystkim z tego miejsca serdecznie dziękuję.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Władysław Gołąb
Laski, dnia 30 września 2014.
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Od Redakcji
Niech i mnie będzie wolno w imieniu Redakcji „Lasek” dołączyć
w tym miejscu do podziękowań dla wszystkich współpracowników
– a szczególnie za ogromne wsparcie ze strony pana prezesa Władysława Gołąba, który nie pozwalał, aby zatrzymywać się w rozpoczętym dwadzieścia lat temu redagowaniu pisma z powodu pojawiających się trudności. Bez Jego determinacji i aktywnego współredagowania naszego czasopisma nie udałoby się nam dotrwać do
zaskakującego dla nas jubileuszu.
Chciałbym także podziękować Jego Małżonce Justynie, która –
razem z panią Anną Pawełczak-Gedyk – swoim korektorskim okiem
minimalizowała liczbę błędów, od których niestety nie udało nam
się uwolnić podczas dwudziestoletniej „orki” redakcyjnej.
Nie mogę również pominąć wkładu mego syna Jana, który od
samego początku istnienia „Lasek” troszczy się o szatę graficzną pisma.
Wprawdzie w dwudziestoletnim zmaganiu się nad stroną techniczną było wiele osób wspierających nas, ale szczególnie chcę podziękować za wieloletnią współpracę firmie ANTER, kierowanej
przez Andrzeja Leśkiewicza we współpracy z Pawłem Żukiem.
Nie można zapomnieć także o dawnej współpracy z firmą Ryszarda Dziewy w Lublinie: „PRINT”. Od wielu lat – do dzisiaj –
drukujemy nasze czasopismo w Zakładzie Poligraficznym „Tonobis” w Laskach, którym kieruje Kazimierz Stępień. Serdeczne dzięki.
Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Ofiarodawców,
którzy pozwalają nam na zmniejszenie kosztów związanych z wydawaniem „Lasek”.
Wreszcie chciałbym też zachęcić tych, którzy mają zamiar z nami współpracować lub dopiero niedawno dołączyli do nas – jak na
przykład pani Bożena Mikołowicz – aby poprzez twórcze zmaganie się ze słowem pisanym doświadczyli prawdziwej radości.
Józef Placha

ROCZNICA ŚMIERCI
OJCA TADEUSZA FEDOROWICZA

W dniu 22 czerwca br. w Laskach obchodzono 12. rocznicę
śmierci ojca Tadeusza Fedorowicza.
Uroczystość rozpoczęto przy grobie Zmarłego, gdzie ksiądz
Kazimierz Olszewski poprowadził modlitwę, po czym wszyscy
udali się do kaplicy zakładowej, w której pod przewodnictwem
księdza biskupa Bronisława Dembowskiego odprawiona została Msza święta.
Następnie uczestnicy spotkania udali się do Domu św. Stanisława, gdzie zaprezentowano program pt. „Święty Jan Paweł
II i ojciec Tadeusz Fedorowicz. Ich przyjaźń i więź duchowa”.
Poniżej drukujemy słowa dyrektora generalnego Szymona
Sławińskiego otwierające uroczystość. Po tym wystąpieniu wysłuchaliśmy z nagrania głosu księdza kardynała Mariana Jaworskiego, który był od wielu lat zaprzyjaźniony zarówno z ojcem
Tadeuszem jak i Janem Pawłem II.
Dalszą część uroczystości poprowadził Maciej Jakubowski,
którego wprowadzenie w tę część spotkania drukujemy poniżej.
Pan Maciej szczegółowo omówił genezę serdecznej przyjaźni Papieża z naszym Ojcem oraz scharakteryzował źródła, które posłużyły do zaaranżowania naszego spotkania.
Ta niezwykła przyjaźń została zilustrowana naprzemiennym
odczytaniem fragmentów wspomnień ojca Tadeusza oraz niektórych listów Jana Pawła II. Wspomnienia odczytała niezwykle sugestywnie Maja Komorowska, a listy Papieża – Wiesław Komasa.
Teksty odczytane przez wspomnianych wybitnych aktorów
scen polskich również publikujemy poniżej.
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Na zakończenie programu redaktor Tadeusz Konopka zaprezentował wystawę (jego współautorstwa) pt. „Od Soboru do Kanonizacji”, która została wcześniej wyeksponowana w Rzymie
podczas kwietniowej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II.
Z folderu tej wystawy publikujemy fragment dotyczący osoby
ojca Tadeusza Fedorowicza.

Warto zaznaczyć, że projekt graficzny do tej wystawy wykonała siostra z naszego Zgromadzenia: s. Alberta Chorążyczewska.
(Redakcja)
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Szymon Sławiński

Słowo na otwarcie spotkania
orocznie, w czerwcu, spotykamy się w Laskach na okolicznościowym spotkaniu poświęconym pamięci Księdza Tadeusza Fedorowicza. To już dwunaste takie spotkanie, gdyż za kilka dni, 26 czerwca, minie 12. rocznica śmierci Księdza. Dla jednych – Ojca Tadeusza, dla niektórych – „Wuja” Tadeusza.
Każdemu z naszych czerwcowych spotkań nadajemy jakiś motyw przewodni. Kilka tygodni temu przeżywaliśmy uroczystość
kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Trudno byłoby więc nie
uczynić motywem naszego tegorocznego spotkania refleksji nad
bliską relacją przyjaźni i duchowej więzi, która łączyła biskupa,
kardynała i wreszcie Papieża, dziś już świętego Papieża, ze skromnym kapelanem z warszawskich Lasek.
Podbudowuje wybór takiego właśnie tematu naszej tegorocznej rocznicowej refleksji również fakt, iż w Watykanie, na czas uroczystości kanonizacyjnych Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
przygotowała wystawę poświęconą kilku postaciom z Polski na
różny sposób bliskich Janowi Pawłowi II. Wybrane zostały postacie czterech Polaków, a wśród nich właśnie Ojciec Tadeusz.

C
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W ten sposób kapelan z Lasek zawędrował po raz kolejny do
Rzymu, tym razem na kanonizację polskiego Papieża, którego za
życia, przez wiele lat, jak wiadomo, corocznie na papieskie zaproszenie w Watykanie odwiedzał.
O wystawie rzymskiej opowie i dokona prezentacji wystawionych plansz red. Tadeusz Konopka, współtwórca wystawy, ale najpierw zechciejmy wspólnie odnowić naszą pamięć, a może po raz
pierwszy usłyszeć, o przyjaźni i więzi duchowej, które łączyły Papieża Polaka, dziś już zaliczonego do grona świętych i skromnego duszpasterza z Lasek.

Maciej Jakubowski

Wszystko to jest zdumiewającą historią….
Takim zdaniem kończy Ojciec Tadeusz Fedorowicz
swoje wspomnienie o znajomości z Ojcem Świętym,
dziś już świętym Janem Pawłem II.
Proszę Państwa,
s. kard. Marian Jaworski, człowiek bardzo bliski i Janowi Pawłowi II i Ojcu Tadeuszowi Fedorowiczowi, przekazuje nam
ważne świadectwo: była między nimi wyjątkowa bliskość… jeden

K
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drugiego doskonale rozumiał… jeden o drugim wiedział to, co najistotniejsze i ważne, równocześnie kieruje ku nam pewną przestrogę: trzeba jak najbardziej wspominać ludzi i wydarzenia, które są
dla nas ważne, ale w tym wszystkim trzeba zachować roztropną dyskrecję, żeby niczego nie widzieć po swojemu, tylko starać się być
wiernym (temu), co miało miejsce.
Wspominając w czasie tego spotkania Ojca Tadeusza Fedorowicza w 12 rocznicę śmierci i świętego Papieża Polaka i ich wzajemne relacje, będziemy się odwoływać do takich źródeł informacji i świadectw, które mówią, bez żadnej wątpliwości, jak rzeczywiście było, co rzeczywiście miało miejsce.
Mamy kilka takich podstawowych źródeł informacji i świadectw. Pierwszym jest wspomnienie Ojca Tadeusza, skreślone jego ręką: Moja znajomość z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Drugim źródłem są listy i kartki biskupa i kardynała Karola Wojtyły i Ojca Świętego, kierowane do Ojca Tadeusza, zachowane w archiwum w Laskach. Sięgniemy za chwilę do tych dwóch źródeł.
Trzecim źródłem jest kilka opublikowanych wypowiedzi Ojca Świętego o Ojcu Tadeuszu i ich wzajemnej relacji. O ile Ojciec
Tadeusz zachował daleko idącą dyskrecję co do charakteru tej relacji i absolutną dyskrecję co do treści rozmów z Janem Pawłem
II, o tyle Ojciec Święty w kilku wypowiedziach powiedział wyraźnie: wielokrotnie korzystałem z jego kapłańskiej mądrości i szczerej przyjaźni, wiele mu zawdzięczam…, jako kierownikowi duchowemu…, (w) trudnych i delikatnych sprawach był dla mnie ostoją i pomocą…
Czwartym źródłem informacji są świadectwa ludzi, którzy byli blisko. Może niektóre z tych świadectw dziś usłyszymy.
Gdy w świetle tego co wiemy i pamiętamy, spojrzymy na wzajemne relacje Ojca Tadeusza i św. Jana Pawła II to narzuca się, dosyć oczywisty, podział na dwa okresy. Pierwszy możemy nazwać
umownie krakowskim, drugi watykańskim (papieskim).
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Znamy dokładną datę tej chwili, gdy rozpoczął się okres pierwszy. To były pierwsze dni września 1959 roku, gdy Ojciec Tadeusz prowadził na Jasnej Górze rekolekcje dla Episkopatu Polski.
Wtedy Ksiądz biskup Karol Wojtyła poprosił Ojca Tadeusza o rozmowę i przeprowadzili pierwszą długą rozmowę, spacerując po
ogrodach przyklasztornych. I od tego czasu spotykali się już regularnie, głównie w Krakowie, także w Warszawie, parokrotnie
w Laskach.
W tamtym czasie Ks. Karol Wojtyła był najmłodszym polskim
biskupem, był – można by powiedzieć – biskupem „początkującym”, a Ojciec Tadeusz, o 13 lat starszy, był „w sile wieku”, jako
człowiek i jako kapłan, cieszył się wówczas dużym autorytetem.
Równocześnie, przy wszystkich różnicach osobowości, byli
ludźmi tego samego kręgu myśli i kultury, mieli podobny stosunek do ludzi, zwłaszcza młodych, do Kościoła i do wiary. Wydaje się zrozumiałe z perspektywy czasu, że szybko nawiązali bliski
kontakt porozumienia, zaufania i przyjaźni: była między nimi wyjątkowa bliskość… jeden drugiego doskonale rozumiał… – powiedział ks. kard. Jaworski.
Ale było jeszcze „coś” więcej. Ojciec Święty napisze po latach
o kierownictwie duchowym Ojca Tadeusza. A więc nie tylko ludzka przyjaźń i zrozumienie łączyły ich w tym pierwszym krakowskim okresie znajomości.
Spójrzmy teraz na drugi okres relacji Ojca Świętego i Ojca Tadeusza. Relacje musiały ulec zmianie, choćby ze względu na oddalenie, ale, jak wiemy, nie zostały przerwane i zakończone. Dotykamy tu czegoś szczególnie delikatnego, by nie powiedzieć – tajemnicy. Oto ten, który jest teraz „na szczycie” – na szczycie
Kościoła, ale też na szczycie swojej własnej drogi i ma kontakt
z najwybitniejszymi umysłami Kościoła i z wielkimi mistrzami życia duchowego, już w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski zaprasza do Watykanu Ojca Tadeusza i będzie go zapraszał na co-
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roczny krótki pobyt, tak długo, jak tylko się da, ze względu na wiek
i stan zdrowia Ojca Tadeusza, a więc aż do połowy lat 90. A listy
i kartki z pozdrowieniami z Watykanu będą przychodziły niemal
do końca życia Ojca Tadeusza, jeszcze do początku 2002 roku.
Jak wynika ze wspomnień Ojca Tadeusza, za chwilę o tym
usłyszymy, dla niego pierwsze kontakty nie tyle z Ojcem Świętym,
ile z jego nowym otoczeniem, z ludźmi i całym ceremoniałem, były niełatwe. Czuł się skrępowany i zażenowany, by nie powiedzieć
zagubiony. Ale wola Papieża była silniejsza i jednoznaczna.
A potem w czasie wizyt Ojca Tadeusza w Watykanie będą mogli spotkać się z Ojcem Świętym parokrotnie i odbyć zwykle jedną lub dwie długie rozmowy, zazwyczaj w czasie wieczornego spaceru po tarasie na dachu Pałacu Apostolskiego. Dlaczego to tak?
– pyta Ojciec Tadeusz w swoim wspomnieniu i wyznaje, że sam
tego właściwie nie pojmuje, bo przecież on sam ma bardzo niewiele do powiedzenia. Widocznie Ojcu Świętemu był jednak wyraźnie potrzebny kontakt właśnie z nim, z kimś zaufanym, dyskretnym, pozostającym poza wszelkimi układami formalnymi,
umiejącym wnikliwie słuchać, rozumiejącym to, co najistotniejsze.
W wywiadzie dla George’a Weigela Ojciec Święty wypowiedział takie zdanie: Próbują mnie zrozumieć od zewnątrz, a mnie
można zrozumieć tylko od wewnątrz. Czy właśnie Ojciec Tadeusz
był tym, czy jednym z tych, którzy go rozumieli od wewnątrz?
Zgodnie z sugestią Ks. kard. Jaworskiego – nie spekulujmy, pozostawmy otwartym to pytanie. Nie poznamy też treści rozmów,
które na tarasie Pałacu Apostolskiego toczyli święty Papież
i skromny kapelan z Lasek. Tajemnicę tych rozmów obaj zabrali ze sobą do Domu Ojca, skąd teraz – taką możemy mieć nadzieję – patrzą na nas z uśmiechem, zapewne prawdziwie ojcowskim.
Przecież nie bez przyczyny, jednego i drugiego tytułowaliśmy i tytułujemy imieniem Ojciec.

ks. Tadeusz Fedorowicz – Moja znajomość z Janem Pawłem II
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* * *
A teraz wysłuchajmy, tyleż umysłem co sercem, jak gdyby dialogu: Głos pierwszy to będą fragmenty wspomnienia Ojca Tadeusza: Moja znajomość z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Głos drugi to będą wybrane listy Ojca Świętego do Ojca Tadeusza.
Głosu pierwszego zechce udzielić Pani Maja Komorowska,
głosu drugiego Pan Wiesław Komasa.
Bardzo serdecznie zapraszamy…

Maja Komorowska odczytuje słowa ojca Tadeusza Fedorowicza
ks. Tadeusz Fedorowicz

Moja znajomość z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
cz. I
amierzam napisać o mojej, tak bardzo dziwnej i niepojętej,
znajomości z Ojcem Świętym. Pierwszy raz zobaczyłem ks.
Karola Wojtyłę w roku 1950 wiosną, w pierwszą niedzielę Postu.
Wszedłem do kościoła św. Floriana w Krakowie, gdy Msza św. już

Z
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się zaczęła i właśnie na ambonę wchodził młody szczupły ksiądz.
Zaczął mówić; nie lubiłem słuchać kazań, ale tym razem tak mi
się podobało, że wysłuchałem do końca; było doskonałe, krótkie,
jasne, treściwe. Poszedłem do zakrystii. Zapytałem kościelnego:
kto to jest? Powiedział: to ks. wikary Wojtyła. Do dziś nie mogę
sobie darować, że wtedy nie podszedłem do niego.
Bliżej poznałem już ks. biskupa Wojtyłę w czasie rekolekcji Episkopatu na Jasnej Górze w pierwszych dniach września 1959 r. Ks.
prymas Wyszyński polecił mi głosić tam nauki. Bardzo się przestraszyłem; poszedłem do mego brata ks. Alego po radę. On mi powiedział spokojnie: „pamiętaj, że biskupi są też zwyczajnymi ludźmi”. W czasie tych rekolekcji ks. biskup Wojtyła poprosił mnie
o rozmowę; odbyła się w czasie spaceru w ogrodzie klasztoru.
Ks. biskup był przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw
apostolstwa świeckich. Do tej komisji należał też Stefan Swieżawski i mnie do niej ks. biskup powołał. Zebrania były dwa razy w roku. Gdy odbywały się w Krakowie, ks. biskup zapraszał mnie do
mieszkania u niego. Najpierw przy ul. Kanoniczej 25, przez kilka lat, później, gdy został ordynariuszem krakowskim, w domu
arcybiskupim przy ul. Franciszkańskiej 3. Tak parę razy do roku
tam mieszkałem. Przy tych okazjach kilka razy Ojciec Święty brał
mnie do samochodu, wyjeżdżaliśmy za miasto – raz do lasu Bielańskiego, parę razy szosą na Zakopane i gdzieś tam po drodze robiliśmy spacer w pobliskim terenie. Raz, gdy „ukrywał się” u ss.
Albertynek na Prądniku, przysłał po mnie samochód na Franciszkańską, by porozmawiać.
Gdy Ojciec Święty przyjeżdżał do Warszawy, zatrzymywał się
zawsze u ss. szarych urszulanek przy ul Wiślanej, telefonowano
po mnie do Lasek, bym tam przyjeżdżał. Przy złej pogodzie siedzieliśmy w mieszkaniu, przy dobrej szliśmy na spacer nad Wisłę lub gdzieś bliżej.
Dwa razy Ojciec Święty przyjeżdżał do Lasek; raz było to w zimie, przy złej pogodzie wyciągnięto mnie z jakiegoś domu, gdy
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chodziłem „po kolędzie”, drugi raz poszliśmy na spacer do lasu,
poza ogrodzeniem Zakładu – było to po południu i nagle Ojciec
Święty przypomniał sobie, że umówił się z kardynałem Rubinem
w Laskach na godzinę, która już dobrze minęła. Natychmiast wróciliśmy do domu, ale kardynał Rubin już odjechał.

LISTY JANA PAWŁA II
DO OJCA TADEUSZA FEDOROWICZA
cz. I
CONCILIUM OECUMENICUM
VATICANUM II – 1962
+ Drogi Ojcze!
Pragnę przesłać serdeczne pozdrowienia z Soboru. Zdjęcie
przedstawia bazylikę św. Piotra w dniu otwarcia Soboru – i bodajże nawet mógłbym zidentyfikować miejsce, w którym wtedy
się znajdowałem. W każdym razie wszystko to tworzy nowe doświadczenie o bardzo szerokim zasięgu. Pomimo oddalenia tkwię
jednakże bardzo mocno we wszystkich sprawach, które mi Pan
Bóg zlecił w Polsce – i proszę Ojca, jako tego, który dobrze zna
te sprawy, zawsze o modlitwę. Od grobu św. Piotra przesyłam serdeczne pozdrowienia i uścisk braterski.
+ Karol bp

+ Drogi Księże Prałacie, Kochany Ojcze!
Bóg zapłać za dobre słowa przesłane mi z Lasek 31. października. Ale jeszcze bardziej Bóg zapłać za wszystko, co Ojcu zawdzięczam w ciągu tych lat. Ojciec sam wie najlepiej, w jak trud-
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nych i delikatnych sprawach był dla mnie ostoją i pomocą. Sprawy te w dalszym ciągu „kładę na serce” Ojca, ufając, że ma On tutaj szczególną łaskę stanu i dar rady.
Bardzo serdecznie polecam D[uśkę], której teraz może jeszcze bardziej potrzeba pomocy Ojca niż kiedykolwiek. Nie przestaję ufać, że Bóg tam wszystkim pokieruje.
Jeśli Drogi Ojciec Tadeusz kiedyś zajedzie do Rzymu, to bardzo serdecznie zapraszam – tak samo jak w Krakowie.
Dziękuję raz jeszcze za wszystko, polecam się modlitwom Ojca i Lasek.
Rzym, 5 XI 78 Jan Paweł II
* * *

Listy Jana Pawła II czyta Wiesław Komasa

ks. Tadeusz Fedorowicz

cz. II
dy ks. Karol Wojtyła, już jako Ojciec Święty, przybył po raz
pierwszy w roku 1979 do Polski, otrzymałem telefon, że mam
się stawić w pałacu arcybiskupim przy ul. Miodowej. Zaraz pojechałem autobusem i jakąś taksówką w okolicę Miodowej (da-

G
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lej nie można było dojechać) i poszedłem piechotą do pałacu –
jakoś mnie nie zatrzymano. Wszedłem do sieni, było tam wielu
biskupów i innych dostojników, którzy czekali na Ojca Świętego,
gdyż ten zatrzymał się trochę dłużej na spotkaniu z młodzieżą akademicką przed kościołem św. Anny. Ktoś wprowadził mnie do saloniku zaraz za sienią. Po dobrej chwili wszedł Ojciec Św., który
wziął mnie za rękę (przy wszystkich tych dostojnikach), zaprowadził mnie do windy w sąsiednim pomieszczeniu, wyjechaliśmy na
drugie piętro na krótką rozmowę; kazał mi pojechać na Jasną Górę, gdzie miał nazajutrz jechać, mówiąc, że tam będzie więcej czasu. Pojechałem – ale Jasna Góra była oblężona przez tłum ludzi
(jak za czasów Jana Kazimierza przez Szwedów) – nie można się
było dostać bez jakiegoś biletu, którego nie miałem. Sporo czasu
chodziłem to tu, to tam, szukając jakiejś możliwości. Na takiego
byle jakiego księżynę nie zwracano uwagi. Wreszcie spotkałem jakiegoś paulina i wyjaśniłem mu swoją sytuację. Ten poczciwiec
wprowadził mnie na teren klasztoru. Jakoś wszedłem do wnętrza
i znalazłem się przed drzwiami apartamentu dla godniejszych
osób, gdzie mieszkał Ojciec Św., tam na korytarzu było kilku księży i kilku panów (Włochów) z obstawy Ojca Św. Ci panowie patrzyli podejrzliwie na każdego przybysza. Widziałem, że tak patrzyli i na mnie. Po chwili przyszedł ks. prymas Wyszyński i gdy
zobaczył tę sytuację, powiedział mi, żebym jednak odszedł, a on
wytłumaczy to Ojcu Św. Poczułem się jak między „młotem a kowadłem” – a jedno i drugie potężne. Posłuchałem ks. prymasa i na
podwórzu klasztoru usiadłem na ławce, by jakoś oprzytomnieć
w tej dziwnej sytuacji – w sprzeczności między papieżem a prymasem! Po dobrej chwili przyszedł do mnie sekretarz ks. prymasa (ks. Piasecki) i zaprowadził mnie z powrotem do klasztoru. Posadził mnie na kanapie w sionce pokoju Ojca Św. i kazał czekać.
Była już blisko godzina Apelu Jasnogórskiego, który miał prowadzić Ojciec Św. ale przyjechał spóźniony kardynał Król (Polak
z Ameryki) i właśnie zaczął Mszę św. „na Szczycie”. To opóźniło
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Apel wieczorny o jakieś 20 minut. W tym czasie Ojciec Św. wziął
mnie do swego pokoju i mieliśmy sporo czasu na rozmowę. Zapraszał mnie do Watykanu, prosił, bym przyjeżdżał raz na rok.
Odtąd co roku tam jeździłem.

JAN PAWEŁ II
cz. II
Watykan, 30 listopada 1993 r.
+ Najprzewielebniejszy Drogi Księże Infułacie,
Bardzo się ucieszyłem listem i nie mogę zastosować się do zakazu, by nie odpowiedzieć na niego, bo serce pełne wdzięczności za modlitwy i odwiedziny w Rzymie nie pozwala mi milczeć.
Ucieszyłem się też, widząc Ojca na fotografiach ze ślubu Ani Karoń, co świadczy, że dobrze się czuł.
Dziękuję Księdzu Infułatowi i „Laskom” za tak wiele modlitw
i Mszy św., które z pewnością są ogromnym duchowym oparciem
dla Papieża, aktualnie częściowo unieruchomionego, ale ufającego w rychłe już uwolnienie z więzów. Obiecują, że uczyni to Matka Boża Niepokalana w wigilię swego święta. Jej też polecam Kochanego Ojca Infułata, by był zdrów i jeszcze mógł tu przyjechać
następnym razem.
Z wielką czcią i serdecznością pozdrawiam i błogosławię Dobrego, Kochanego Księdza Infułata. Załączam też opłatek wigilĳny, jako symbol mej „obecności” przy wieczerzy w Laskach.
Jan Paweł II PP

ks. Tadeusz Fedorowicz – Moja znajomość z Janem Pawłem II
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Watykan, 4 czerwca 1994 r.
+ Bardzo Czcigodny, Drogi Ojcze Tadeuszu,
Karteczkę od Ojca otrzymałem właśnie w tych dniach, gdy tak
wiele o Nim myślę. A dzieje się to dzięki Jego książce Drogi Opatrzności, którą czytam. Pragnę Ojcu serdecznie podziękować za to,
że ją napisał. Jest piękna, pięknem duszy Autora, pięknem Boga,
który jest w Jego sercu, w Jego oczach patrzących na świat i ludzi. Oni Go w Nim odnajdują, choć Go nie znają i nie rozumieją, lecz tęsknią za Nim, bo całe ich życie jest zaprzeczeniem tego
szczęścia, dla którego Bóg stworzył człowieka, a on sam odwraca się od Niego i ucieka wprost w przeciwnym kierunku. […]
Ufam, że jeszcze tu Ojciec zawita. Błogosławię serdecznie.
Cum osc. fr. [cum osculo fraterno]
Jan Paweł II
* * *

ks. Tadeusz Fedorowicz

cz. III
awsze przyjmował mnie w Polskim Domu przy via Pfeiffer,
bardzo gościnny i miły o. Konrad Hejmo, dominikanin. Dom
ten znajduje się tuż przy placu św. Piotra. Sekretarz Ojca Święte-

Z
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go ks. Dziwisz płacił za mój pobyt, wyznaczał dzień i godzinę stawienia się u Ojca Świętego, zwykle dwa razy. Czasami był to obiad,
częściej kolacja i po tym spacer po dachu.
Ojciec Św. brał mnie windą na dach, gdzie PP Pius VI urządził chodnik w formie kwadratu. Są tam partie kryte sklepieniem,
ale większość jest otwarta. Ten chodnik jest ogrodzony niewysokim murem z schodami kilkoma, by móc spojrzeć na plac św. Piotra i na miasto. Jest tam sporo roślin w donicach, miejsca do siedzenia. Tam spacerowaliśmy dookoła (w kwadracie) pod gwiazdami, wieczorem po kolacji. Około godz. 21-ej Ojciec Św.
wypuszczał mnie i wracałem na via Pfeiffer. Gdy była zła pogoda (rzadko), spacerowaliśmy dookoła dużego stołu w jednej z wielkich sal (gdzie odbywają się audiencje).

JAN PAWEŁ II
cz. III
25 III [1989]
Czcigodny i Drogi Ojcze!
Bóg zapłać za życzenia wielkanocne zawarte w liście z 11 bm.
Proszę przyjąć moje również bardzo serdeczne życzenia na Wielkanoc, która jest „Festivitas festivitatum”: surrexit Dominus vere!
Z całego serca podzielam troski, które znalazły wyraz w liście
Ojca. Już w 1987 r. (III pielgrzymka) dość wiele mówiłem na ten
temat. I gotów jestem nadal to czynić. Bywa jednak czasem i tak,
że gdy „zatyje serce ludu”, wówczas nie są skłonni słuchać słów
prawdy, które zawsze są wymagające. Jednakże – we wszystkim,
na co patrzymy – nie przestajemy powtarzać „na końcu Serce Niepokalanej zwycięży”. Bardzo serdecznie życzę tych rzeczy Ducha
Świętego, które płyną z Chrystusowej tajemnicy paschalnej.
J. Paweł II

Listy Jana Pawła II do ojca Tadeusza Fedorowicza
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Castel Gandolfo, 23 lipca 1995 r.
+ Drogi Księże Infułacie, Ojcze Tadeuszu,
Dziękuję serdecznie za list pełen pogody i młodzieńczości ducha. To wszystko można z niego wyczytać. Jest tam i piękno przyrody, jest radość z młodego pokolenia, w którym owocuje ziarno rzucane przez lata w trakcie spotkań czy wspólnych wędrówek.
Oj, chciałoby się jeszcze im towarzyszyć, a tu nogi i serce już się
tyle napracowały, że teraz trudno nadążyć za rwącą się do życia
młodzieżą. Ja także jestem pełen podziwu dla p. prof. Swieżawskiego, wobec tego, co Ojciec o nim pisze. Wyjątkowy człowiek.
Wróciliśmy z gór. Pięknie tam było i pogoda też dopisała, pozwalając na górskie spacery i zadumę nad hojnością Bożych darów. Co za kontrast z tym, co niekiedy przez swą bezmyślność
człowiek Bogu oddaje.
Jeszcze raz dziękuję Drogiemu Ojcu za te „plotki” i w pełni wakacyjnych miesięcy pozdrawiam serdecznie.
Z błogosławieństwem et cum osc. fr. [osculo fraterno]
Jan Paweł II

Watykan, 3 czerwca 1995 r.
+ Drogi Ojcze,
Całkiem szczerze piszę, że cieszą mnie Jego choćby krótkie listy i nie odnajduję w nich tego samooskarżania się o niejasność
myśli. Gdy serce angażuje się w pisane słowa, nie są ważne historyczne fakty. Trudno wymagać, by w tych pięknie przeżytych
osiemdziesięciu dziewięciu latach była zawsze młodzieńcza jasność i fizyczna sprawność. Jednak młodzieńczy duch nad nimi
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panuje, to on nadaje ton pokoju i radosnego zaufania w Dobroć
Bożą, jako owoc dojrzałego ducha w słońcu Bożego Miłosierdzia.
Dobrze, że Laski wspominają zmarłego przed trzydziestu laty śp. ks. Aleksandra, brata Ojca. W pełni na to sobie zasłużył. Cieszy mnie również opinia Ojca o młodych, bo widzę w nich przyszłość Kościoła w jaśniejszych barwach. Zawsze w to wierzyłem,
a jutrzejsze przyjście Ducha Pocieszyciela wiarę tę umacnia.
Dzisiaj wyruszam do Belgii z nadzieją, że jestem wspierany
modlitwą tylu dobrych ludzi, a Duch Św. dopełni reszty. Z serdecznym błogosławieństwem dla Drogiego Ojca i całego tamtejszego
środowiska.
Jan Paweł II
* * *

Ks. Tadeusz Fedorowicz

cz. IV
onieważ Papież prosił, żebym raz w roku był u Niego, co roku w końcu października jadę do Rzymu. Zatrzymuję się
u naszych (laskowskich) Sióstr w Capodacqua di Assisi, ok. 4 km

P
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na południe od Asyżu, na stoku góry Subasio, i stamtąd jadę na
kilka dni do Rzymu.
Na Święta Wielkanocne i na Boże Narodzenie zawsze dostaję życzenia, nieraz poza tym otrzymuję listy. Trudno pojąć, że ten
Człowiek przy ogromie swoich zajęć ma czas i „głowę”na taką korespondencję.
Często słyszę, że Papież jest taki „słaby”. Myślę, że to nieraz
wynika stąd, że ludzie przeważnie widzą Papieża przy ołtarzu.
A wtedy On jest tak „zajęty”spotkaniem „na szczycie”, że nie dba
o swoją postawę i wygląda na słabego albo chorego. Po Mszy św.
już się tej „słabości” nie widzi.
Jedną z cech tej osobowości jest zdumiewająca pamięć ludzi
i zdarzeń. Gdy przejeżdża swoim papamobile wśród tłumów, patrzy nie na „tłum”, ale w oczy pojedynczym ludziom – i dlatego
ci ludzie mają wrażenie osobistego spotkania z Papieżem. Przy tym
Papież ma zdumiewającą pamięć. I jeszcze to, że pozostał tym samym człowiekiem, jakim był przed wielu laty (przed biskupstwem).

JAN PAWEŁ II
cz. IV
Watykan, 28 czerwca 1996 r.
+ Czcigodny i Drogi Księże Infułacie,
Dowiedziałem się, że Drogi Ksiądz Infułat obchodzi w dniu
dzisiejszym 60-lecie święceń kapłańskich. Całym sercem łączę się
z Nim w dziękczynieniu za tę wielką łaskę kapłaństwa daną Jemu,
a przez Niego Kościołowi, któremu służył wiernie przez te wszystkie lata ofiarnej i owocnej posługi kapłańskiej, która zapisała się
wdzięczną pamięcią w wielu sercach Polaków w ciągu tych sześćdziesięciu lat. Jeszcze teraz Dostojny Jubilat daje przykład rado-
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snej służby Chrystusowi wśród wszystkich, których Pan postawił
na Jego drodze, zwłaszcza młodych i poszukujących.
Ciesząc się wraz z Księdzem Jubilatem, przesyłam serdeczne
Apostolskie Błogosławieństwo dla wszystkich Uczestników Nabożeństwa i polecam Jego dalsze życie opiece Matki Najświętszej.
Jan Paweł II
[List przesłany faksem, z datą 28.06.1996, o godzinie 9.07]

Watykan, 24 kwietnia 1997 r.
+ Drogi Księże Infułacie,
Dobrze, że mam Kogoś, kto tak serdecznie towarzyszy mi modlitwą każdego dnia. Jestem Mu bardzo wdzięczny.
Wróciliśmy szczęśliwie z Sarajewa, a jutro znów czekają Czechy, potem Liban, a wreszcie Polska. Polecam się stałej pamięci
przed Panem, szczególnie w tych dniach.
Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia swą łaską i błogosławieństwem na każdy dzień.
Pozdrawiam serdecznie
Jan Paweł II

* * *

ks. Tadeusz Fedorowicz – Moja znajomość z Janem Pawłem II
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Ks. Tadeusz Fedorowicz

cz. V
tych moich „spotkaniach” ja nic nie mówię albo bardzo
mało. Papież potrzebuje uważnego a dyskretnego słuchacza. Czasem o coś zapyta, ale to rzadko.
Wszystko to razem jest dla mnie niepojęte, dlaczego to tak? Może to, że umiem słuchać i nie przeszkadzam. A Papież, werbalizując swoje myśli, kontroluje sam siebie – nie wiem, czy słusznie tak
myślę, ale innej racji nie widzę. Może moje rekolekcje na Jasnej Górze były bardzo „obiektywne”(?) i to Go zachęciło do rozmowy i nadal jestem jak najbardziej obiektywny – tak jakby mnie nie było.
Zresztą niczego w tym nie rozumiem. Sam prawie nic nie mówię –
bo i nie mam nic do mówienia. A Papież jakoś ufa mojej dyskrecji.
Wszystko to jest zdumiewającą historią, której w istocie zupełnie nie rozumiem.
Capodacqua di Assisi – Laski
3 listopada 1993 – 15 stycznia 1996

W
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* * *
W związku z odejściem ojca Tadeusza do Pana Ojciec Święty
napisał:
Watykan, 28 czerwca 2002 r.
Dobry pasterz daje życie swoje za owce (J 10,11)
Kiedy dowiaduję się o śmierci księdza Tadeusza Fedorowicza,
myślę, że te wymagające słowa Pana Jezusa znalazły właśnie swoje wypełnienie. Odszedł dobry pasterz, który w kapłaństwie każdego dnia z gorliwością oddawał swe życie za owce. A przecież był
taki moment w jego historii, w którym okazał gotowość na cierpienie i śmierć, gdy jako ksiądz Archidiecezji Lwowskiej, wiedziony pasterską troską, dobrowolnie dołączył do zesłańców wywożonych z tego miasta do dalekiego Kazachstanu. Nie mogłem nie
wspomnieć tego czynu księdza Tadeusza i jego pionierskiej posługi wśród deportowanych, gdy nawiedzałem ten kraj.
Był pełnym mądrości kierownikiem duchowym wielu poszukujących doskonałości chrześcĳańskiej, długoletnim opiekunem
duchowym całego dzieła Lasek, wielkim przyjacielem niewidomych i wszystkich, którzy tam przyjeżdżali. Sam wielokrotnie korzystałem z jego kapłańskiej mądrości i szczerej przyjaźni. Wiele mu zawdzięczam. Dziś podczas Mszy św. dziękowałem Bogu
za to dobro i polecałem Jego miłosierdziu duszę księdza Tadeusza.
Niech Chrystus Najwyższy Pasterz da mu niewiędnący wieniec
chwały (por. 1P 5,4)!
Jednoczę się w modlitwie ze wspólnotą w Laskach, z Rodziną i Przyjaciółmi Zmarłego oraz wszystkimi Uczestnikami liturgii pogrzebowej, na czele z drogimi Braćmi Kardynałami.
Wszystkim z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Jan Paweł II, Papież

Od Soboru do Kanonizacji

35

Od Soboru do Kanonizacji*

Kapłaństwo jako służba
ieloletni duszpasterz w Zakładzie dla Dzieci Niewidomych
w Laskach k. Warszawy, opiekun duchowy kilku pokoleń
polskiej inteligencji, od 1959 roku kierownik duchowy ks. Karola Wojtyły, później Jana Pawła II. W 1940 roku dołączył z własnej
woli do Polaków deportowanych przez Sowietów do Kazachstanu by służyć im jako kapłan.

W

Duszpasterz deportowanych
We wrześniu 1939 r. Stalin na mocy paktu z hitlerowskimi
Niemcami zaatakował Polskę, zajął jej wschodnią część i rozpoczął masowe deportacje Polaków w głąb Związku Sowieckiego.
* Fragment z folderu wystawy rzymskiej.
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„Ks. Fedorowicz, będąc młodym kapłanem Archidiecezji
Lwowskiej, zgłosił się do swojego Arcybiskupa z prośbą o pozwolenie, aby mógł wyjechać z transportem Polaków deportowanych
na Wschód. Arcybiskup Twardowski udzielił zezwolenia i ks. Tadeusz Fedorowicz mógł spełnić tę kapłańską misję wśród rodaków rozsianych na terenach Związku Radzieckiego a zwłaszcza
w Kazachstanie”.
Jan Paweł II, Dar i tajemnica, WAM, 1996

Pierwszą Mszę św. na zesłaniu odprawił w samotności w lesie, w następnych, zawsze w ukryciu, uczestniczyli wierni. Otaczał ich opieką duszpasterską: spowiadał, pocieszał. Za kielich do
Mszy służył mu srebrny kieliszek do wódki, który dostał od żydowskiego zesłańca, a za patenę – ofiarowany przez dziecko talerzyk z namalowaną papugą. Swoją drogę zesłańca rozpoczął na
dalekiej północy, w Republice Maryjskiej gdzie ciężko pracując
przy wyrębie lasu, cierpiał głód i chorował.
Po dwóch latach dotarł do armii generała Władysława Andersa, stworzonej z uratowanych z Gułagu Polaków. Po odkryciu, że
tysiące polskich oficerów w 1940 roku zaginęło „bez śladu” (później odkryto ich groby w Katyniu) armia Andersa w 1941 r. opuściła Związek Sowiecki i przez Bliski Wschód dotarła do Włoch.
Tam, w latach 1944-1945 brała udział w walkach z Niemcami
m.in. na Monte Cassino. Ks. Fedorowicz został jednak w Związku Sowieckim, by jako kapłan nadal służyć polskim zesłańcom pozostającym w Kazachstanie i na Syberii.
„Można go nazwać »wynalazcą« nowego rodzaju duszpasterstwa – duszpasterstwa deportowanych” powie o nim Jan Paweł II
w Kazachstanie w 2001 roku.

Od Soboru do Kanonizacji
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Kościół nie może porzucić człowieka
Do Polski wrócił w 1944 roku jako kapelan wcielony do Wojska Polskiego utworzonego przy armii Stalina. Wkrótce potem wydalony z wojska, ks. Fedorowicz spotyka ks. Władysława Korniłowicza. Znali się z akademickiego stowarzyszenia „Odrodzenie”,
w ramach którego m.in. ze Stefanem Swieżawskim już przed wojną szukali dróg odnowy Kościoła. Korniłowicz namawia go do
wyjazdu do Lasek koło Warszawy.
W Laskach mieści się założony przez Matkę Elżbietę Różę
Czacką w roku 1921 Zakład dla Dzieci Niewidomych. Jej pragnieniem było kształcenie i służenie osobom niewidzącym tak, by stawały się apostołami „niewidomych na duszy” – ludzi słabej wiary lub poszukujących sensu życia. Dzieło to wspiera duchowo ks.
Korniłowicz, częstym gościem w Laskach jest ks. Stefan Wyszyński, przyszły Prymas Tysiąclecia. Od 1947 roku Ojcem duchowym
Dzieła Lasek zostaje ks. Tadeusz Fedorowicz.
W ciągu ponad 50 lat posługi staje się przewodnikiem duchowym niewidomych oraz współpracujących z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi – Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Wspiera go w tym jego brat, ks. Aleksander (1914–1965), prekursor odnowy liturgicznej, który już w 1951 roku, jako pierwszy
w Polsce, odprawia Mszę św. twarzą do ludu.
Laski to także Dom Rekolekcyjny – miejsce spotkań kilku pokoleń inteligencji. Zauroczeni prostotą miejsca i klimatem zaufania do człowieka, Laski chętnie odwiedzają także ludzie dalej stojący od Kościoła: pisarze i poeci, politycy i intelektualiści. Spotkania z księdzem Fedorowiczem często stają się początkiem
wieloletniej przyjaźni i jego opieki duchowej, czego dowodem jest
choćby rozległa korespondencja. „Jeśli Laski dla każdego kto się
z nimi zetknął stają się powodem do zastanowienia, to także dlatego, że są zaprzeczeniem powierzchownego sądu o tym jaki sens
dla kultury i historii ludzkiej mają dzieła ciche, skromne i niewi-
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doczne” pisał w 1986 roku we wstępie do książki Ludzie Lasek Tadeusz Mazowiecki, przyszły premier Polski po zmianach z 1989 roku.
Wspólnie dla wolności wyznania i ewangelizacji
Szukając nowych form pracy z młodzieżą, gdy totalitarna władza chciała mieć wszystko pod kontrolą, a sprawy religii próbowano zamknąć w murach kościołów, ks. Tadeusz Fedorowicz od
1959 roku wyrusza na piesze, wakacyjne „wędrówki” w odległe zakątki kraju. Pozwalają one w klimacie większej wolności rozmawiać i śmiać się, modlić i podziwiać piękno stworzonego świata.
W tym samym czasie słynne wyprawy z młodzieżą w góry i na kajaki organizuje także ks. Karol Wojtyła, wkrótce biskup Krakowa
i przyszły Papież. I jeden i drugi kapłan, aby uniknąć przykrości
ze strony władz, zachęcają młodzież by zamiast tradycyjnie „proszę księdza” zwracać się do nich per „Wuju” lub „Wujku”. Takie wychodzenie Kościoła do ludzi znalazło oddźwięk w dokumentach
soborowych.
„Nie mów – obiecuję, tylko będę się starał. Nie mów dojdę, tylko będę szedł. Nie mów, że zrobię, tylko będę robił. Nie mów, że
się nawróciłeś, tylko, że stale się nawracasz i starasz się mieć dobrą wolę” – takie słowa zanotował jeden ze słuchaczy licznych konferencji „Wuja” Fedorowicza. Uczestnicy „wędrówek” do dziś pamiętają wygłaszane przez ks. Fedorowicza słynne „gadki” o ważnych, życiowych wyborach, a także jego mądre, trafiające
w sedno homilie podczas Mszy św. odprawianych nad jeziorem,
w lesie czy w stodole.
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Duchowe kierownictwo
„Niech mi wolno będzie wspomnieć w tym miejscu znaną
w Polsce postać ks. Tadeusza Fedorowicza, któremu osobiście wiele zawdzięczam jako kierownikowi duchowemu” napisał Jan Paweł II w wydanej w 1996 roku książce Dar i tajemnica. Poznali się
bliżej we wrześniu 1959 roku na Jasnej Górze, gdzie kapelan z Lasek przybył na zaproszenie ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, by
wygłosić rekolekcje dla całego Episkopatu. „Pamiętaj, że biskupi
są też zwyczajnymi ludźmi” powiedział przed wyjazdem jego brat,
ks. Aleksander Fedorowicz.
Od czasu tamtych rekolekcji Wojtyła i Fedorowicz pozostawali w ciągłym kontakcie. Spotykali się najczęściej w Domu Arcybiskupim w Krakowie, zawsze szukając miejsca do rozmowy bez
świadków: w lesie, nad Wisłą lub w ogrodzie. Te spotkania trwały nieprzerwanie aż do wyjazdu kardynała Wojtyły do Rzymu na
konklawe w 1978 roku „Ojciec sam wie najlepiej, w jak trudnych
i delikatnych sprawach był dla mnie ostoją i pomocą”, napisał do
niego Jan Paweł II krótko po wyborze na Stolicę Piotrową. Zachęcony przez Papieża ks. Fedorowicz przynajmniej raz w roku jeździł do Rzymu. Tam kilkakrotnie spotykał się z Papieżem. Rano
wraz z nim odprawiał Mszę św. a wieczorem spacerowali i rozmawiali na tarasie Pałacu Apostolskiego. „On zawsze mówił, ja
słuchałem” – usłyszała osoba, która zapytała księdza Fedorowicza o relacje z Janem Pawłem II. „Wielokrotnie korzystałem z jego kapłańskiej mądrości i szczerej przyjaźni” – napisał Papież w telegramie po jego śmierci.

[W materiałach poświęconych 12. rocznicy śmierci ks. Tadeusza
Fedorowicza wykorzystano fotografie autorstwa Anny Magner
i Piotra Szkolika oraz ze zbiorów Archiwum Ojca Tadeusza Fedorowicza]
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Pomiżej drukujemy materiał zaprezentowany podczas konferencji naukowej „Meandry związków twórczości i wychowania”, która miała miejsce w Międzyzdrojach w dniach 20–22 maja 2014. Jej organizatorem był Instytut Pedagogiki Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Przy okazji wyrażamy podziękowania dla „spiritus movens” Konferencji – prof.
dr hab. Andrzeja J. Sowińskiego oraz Jego współpracowników
z dr Paulą Wiażewicz-Wójtowicz na czele – sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Józef Placha

Wybrane formy kreatywnej aktywności
w rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku
Wstęp
pisując się w profil konferencji na temat: „Meandry związków twórczości i wychowania”, chciałbym nawiązać do
zmierzenia się z tym zagadnieniem w obszarze moich doświadczeń pedagogicznych w środowisku osób z dysfunkcją wzroku.
Nie ma czasu na wyjaśnianie podstawowych terminów
związanych z tyflopedagogiką, a więc działem pedagogiki zajmującym się problematyką nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością wzrokową, ale zakładam, że w tym gronie są one
na ogół znane. Dlatego przejdę od razu do zagadnień związanych
z kreatywnością i próbą nachylenia jej do możliwości rozwojowych w tym zakresie osób z dysfunkcją wzroku.

W
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Rozwinięcie
Kreatywność jest jednym z czynników sprzyjających wychowaniu do autentyzmu oprócz czterech innych czynników osobowościowych, takich jak: rozumność, wartościowanie, wolność
i otwartość metafizyczna. Zwraca na to uwagę Stefan Kunowski,
a także twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej – mój
mistrz – ks. Janusz Tarnowski. W ramach tychże pięciu czynników kreatywność jest wymieniana blisko wolności, wychodząc
z założenia, że właściwie rozumiana wolność w wychowaniu do
autentyzmu to podstawowy warunek wewnętrznej dojrzałości
człowieka i przygotowania go do odpowiedzialności za siebie i innych. Z kolei nadmierne utożsamianie się na przykład z osobą
znaczącą – jakkolwiek oczywiste na pierwszym etapie rozwoju –
niejednokrotnie niszczy oryginalność i niepowtarzalność twórczą osoby z taką czy inną niepełnosprawnością. Dlatego chodzi
o to, by pielęgnować w sobie choćby najdrobniejszy okruch twórczości, jako warunek bycia także człowiekiem autentycznym.
Wydaje się, że nie mają racji zwolennicy ujęcia elitarnego, którzy uważają, iż jedynie wybitne umysły tworzą wybitne dzieła.
Twórczość, także tę przez małe „t”, mogą uprawiać również inne
osoby i z całą pewnością osoby te można nazwać twórcami. Zwolennicy takiego ujęcia problemu twórczości zaliczani są do grupy egalitarnego podejścia do zagadnienia kreatywności (M. Czerwińska, Słowem potrafię wszystko. O piśmiennictwie osób z niepełnosprawnością wzroku. Studium bibliologiczno-tyflologiczne,
Zielona Góra 2012, s. 112).
Twórczość w tym drugim ujęciu pomaga niewątpliwie osobom
z dysfunkcją wzroku odnaleźć sens życia i w osiągnięciu pełnego zdrowia psychicznego, które ściśle łączy się z możliwością jak
najpełniejszej samorealizacji. Wiedział coś na ten temat Abraham
Maslow, podkreślając wagę tej potrzeby w życiu każdego człowieka.
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Maslow wyróżnia twórczość pierwotną i wtórną. „Twórczość
pierwotna (samorealizująca się) polega na spontanicznej, pozbawionej subiektywnego wysiłku aktywności człowieka, przejawia
się w zwykłych sprawach życiowych, w chwilach natchnienia, inspiracji i zaciekawienia. Jest cechą wielu ludzi, nie znajduje jednak odzwierciedlenia w wybitnych osiągnięciach twórczych.
Twórczość wtórna oparta jest na talencie i uzdolnieniach specjalnych, wymaga wytężonej pracy, długiego przygotowania, nieustannej krytyki, perfekcjonistycznych wzorów. Znajduje wyraz
w wytworach o dużej wartości naukowej lub artystycznej. Twórczość, która gładko i prawidłowo stosuje oba procesy we właściwym powiązaniu i odpowiedniej kolejności, Maslow nazywa twórczością zintegrowaną. Jej zawdzięczane są wielkie dzieła sztuki,
ważne wynalazki, odkrywcze teorie naukowe (…) Prawdziwa
twórczość to swoista postawa człowieka, który nie uznaje tworzenia za cel sam w sobie, ale odczuwa je jako wyraz własnej osobowości i sposób kontaktu ze światem” (tamże).
Z kolei Maria Gołaszewska stwierdza (za M. Czerwińską), że
„można mówić o twórczości wtedy, gdy produkt jest cenny dla samego twórcy, chociażby dlatego, że przez jego wytworzenie nauczył się czegoś, przeżył jakieś wzruszenia, wzbogacił się wewnętrznie. Za wyższy jej stopień uważa taką aktywność, która zostawia po sobie produkt wartościowy dla większej grupy ludzi,
szczególnie cenny społecznie” (tamże, s. 113).
Odnosząc powyższe uwagi do problematyki rewalidacji
osób z dysfunkcją wzroku – a więc do tego najważniejszego procesu akceptacji samych siebie oraz przywracania i przystosowania niewidomych do życia z innymi i wśród innych – możemy powiedzieć, że właśnie wszelkiego rodzaju działania twórcze – w tym
różne formy kreatywnej aktywności – mają ogromny walor rewalidacyjny.
Mówiąc „rewalidacja” mam na uwadze nie tylko usprawnienie fizyczne, psychiczne, czy społeczne, ale również moralne, a na-
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wet duchowe – co bardziej szczegółowo opracowałem, koncentrując się na poszerzeniu horyzontów współczesnej pedagogiki rewalidacyjnej w oparciu o założenia chrześcijańskiej pedagogiki
personalno-egzystencjalnej (zob. J. Placha. Integralny model rewalidacji na przykładzie „doświadczenia Dzieła Lasek” w świetle
chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012).
W ten integralny model wychowania wpisuje się również
wszelkiego rodzaju aktywność twórcza dzieci i młodzieży, która
nie jest tylko działaniem samym dla siebie, przynoszącym gratyfikacje natury estetycznej i przyjemnościowej, ale musi odnosić
się do rozważań natury etycznej. Wydaje się, że dopiero taka twórczość spełnia swoje najdonioślejsze funkcje. W tym duchu prof.
Andrzej J. Sowiński prezentuje swoje „Szkice do teorii wychowania kreatywnego” (zob. Wyd. Impuls, Kraków 2013). Słusznie ów
autor zauważa, że „człowiek kreatywny to osoba wolna (niezależna), będąca w ciągłym rozwoju, posiadająca swoją tożsamość i indywidualność, przejawiająca twórczą ekspresję. Kreatywność wymaga korzystania z wyobraźni, wynika z posiadania ducha fantazji, marzeń i aspiracji. To wszystko można zdobyć, uczestnicząc
w kulturze, przez kontakt z poezją, muzyką, plastyką, filmem czy
baletem. W tym kontekście kreatywność danej osoby jest wyrazem kultury; więcej, kultura kreuje osobę i wzmacnia jej kreatywność” (tamże, s. 11).
By przejść już bardzo konkretnie i praktycznie do zasadniczego tematu mojego wystąpienia, chciałbym nawiązać do osobistego doświadczenia na odcinku budzenia kreatywnej aktywności
w rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Wiąże się ono z kilkuletnią współpracą Koła Archeologicznego w Laskach – które miałem przyjemność prowadzić na początku mojej przygody pedagogicznej w Laskach jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia – z Państwowym Muzeum Archeologicznym
w Warszawie. Oto krótka historia tej współpracy.
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Zacznijmy od znamiennego cytatu: „Nie przedmioty są celem
wykopalisk archeologa, lecz ludzie”. Zdanie to wypowiedziane
przez Mortimera Wheelera jasno wyraża zadania archeologii, a zarazem wyjaśnia ciągle rosnące zainteresowanie towarzyszące rezultatom badań w tej dziedzinie nauki.
Powodowani więc potrzebą poznania ludzi, którzy nas poprzedzili wiele wieków temu, postanowiliśmy – razem z niewidomą
młodzieżą z Lasek – zająć się archeologią. A wystartowaliśmy właściwie „na surowo”. Przypuszczam, że na samym początku naszej
aktywności na tym odcinku, nikt z nas nie potrafił ściśle zdefiniować: co to jest archeologia. Włącznie ze mną. Mam zupełnie inne wykształcenie. Ale był zapał i nieodparta chęć wniknięcia
w nurt zagadnień, co do których towarzyszyło jedynie przeczucie, że są bardzo istotne, by zrozumieć całokształt dziejów ludzkości.
A więc ciekawość świata i ludzi – oto dwa główne motywy powstania Koła Archeologicznego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Kilka lat działalności
Koła zrobiło swoje. Znacznie rozszerzyliśmy swoje horyzonty myślenia.
Wiadomo skądinąd, że znaleźć odpowiednie zainteresowanie
– zwłaszcza w przypadku osób niewidomych – to jeden z bardzo
ważnych elementów rewalidacji, czyli – jak już wspomniałem wyżej – przystosowania niewidomych do specyficznych warunków,
w jakich przypadnie im żyć z chwilą osiągnięcia samodzielności.
Archeologia – w naszym skromnym wydaniu – również miała i ma temu służyć. Przede wszystkim, świadomi braku wiedzy
z tej dziedziny, nawiązaliśmy bliski kontakt z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Mieliśmy to szczęście, że
trafiliśmy na ludzi nam przychylnych. To nie znaczy, że nie było
przeszkód; ale jest to tym cenniejsze, że mimo to znaleźliśmy
wspólny język. Oczywiście, pracownicy Muzeum z miejsca nie zaczęli uczyć się pisać systemem pisma „brajla” (pismo wypukłe –

Józef Placha – Wybrane formy kreatywnej aktywności...

45

punktowe), a my staliśmy się od razu wytrawnymi archeologami.
Najpierw były prelekcje dotyczące życia naszych przodków na
przestrzeni wieków. Prelegenci przywozili ze sobą do Lasek pełne kosze różnych eksponatów, które opuszczały gabloty muzealne jedynie z nadzwyczajnych powodów. Tymczasem u nas na co
dzień można je było dotknąć, a nawet przymierzyć – jeżeli to była na przykład zbroja czy strój. Takim właśnie sposobem młodzież
kształtowała sobie pojęcia o najdawniejszej historii. Niektórych
eksponatów nie można było przywieźć do Lasek, toteż w małych
grupkach sami zjawialiśmy się na ulicy Długiej w Warszawie. Przy
okazji zwiedzaliśmy prawie wszystkie wystawy poświęcone nie tylko pradziejom Polski, ale również innych krajów. Słowem, gromadziliśmy wiedzę archeologiczną.
Po jakimś czasie okazało się, że to za mało. Zrodziła się więc myśl
bardziej aktywnego, praktycznego i twórczego zaangażowania.
W tym celu postanowiliśmy zorganizować konkurs pt. „Archeologia w wyobrażeniach młodzieży”. Zaczęliśmy szukać gliny oraz
innych materiałów, z których można by wyczarować nasze małe
„laskowskie muzeum” archeologiczne. Po jakimś czasie okazało
się, że mamy 56 prac z gliny, plasteliny, drewna i metalu. Były to
na przykład: gród słowiański, figury Światowida, chatki słowiańskie, garnki gliniane, narzędzia pracy i walki itp. Na tym nie koniec. Po wręczeniu nagród zorganizowano ekspozycję najlepszych
prac: najpierw w Laskach, a następnie w samym Muzeum Archeologicznym, gdzie niejedna wycieczka zatrzymywała się przed gablotami z pracami naszych dzieci. Przez jakiś czas niektóre z nagromadzonych eksponatów były także wystawione w witrynie Biblioteki Pedagogicznej przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie
– już niestety nieistniejącej. Również i tam można było spotkać
ludzi, którzy nie przechodzili obok prac naszych wychowanków
obojętnie.
Wyrazy uznania okazało nam Polskie Towarzystwo Archeologiczne, które przez ręce ówczesnego dyrektora Muzeum – prof.
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Krzysztofa Dąbrowskiego – wręczyło laureatom nagrody. Galowe przyjęcie w gabinecie Dyrektora było czymś nadzwyczaj wzruszającym. Wyczuwało się podczas tego spotkania szczere uznanie dla osiągnięć naszej młodzieży, a nie wyżebraną litość dla biednych niewidomych doprawioną niezdrową ciekawością.
Nowym etapem naszej współpracy z Muzeum było ogłoszenie następnego konkursu pt. „Ornamenty archeologiczne w plastyce użytkowej”. Ozdoby na zabytkach archeologicznych młodzież
poznawała w taki sam sposób jak poprzednio, to znaczy posługując się zmysłem dotyku. Dużą pomocą okazały się na pewno
matryce dawnych ornamentów, wykonane przez pracowników
Muzeum. W Laskach natomiast wytłoczono z nich, na arkuszach
ze specjalnego tworzywa, sporo wypukłych odbitek, dostosowanych do możliwości poznawczych niewidomych. Otrzymaliśmy
w ten sposób swoistego rodzaju „podręcznik”, do którego można było w każdej chwili zajrzeć i mieć niejako pod ręką wzór potrzebnego ornamentu. Za kryterium ocen prac przyjęto: stopień
samodzielności, stopień posługiwania się wzrokiem oraz wiek.
Plonem wspólnych wysiłków uczniów i nauczycieli okazały się następujące przedmioty wykonane przez młodzież: lampy z abażurami, serwety, makatki, torebki, poduszki, świeczniki, naczynia gliniane itp. Wszystkie wymienione przedmioty musiały oczywiście
zawierać w sobie pewne elementy ornamentyki archeologicznej.
W związku z tym konkursem Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało nam fundusze, za które zakupiliśmy nagrody dla twórców
najlepszych prac.
Śledząc więc poczynania młodzieży niewidomej z Lasek,
chciałoby się powiedzieć za Marią Grzegorzewską: „Nie ma kaleki – jest człowiek” – obdarzony możliwościami do przekształcania i tworzenia świata coraz piękniejszego i lepszego.
Takie twórcze przekształcanie świata na coraz piękniejsze i coraz lepsze środowisko naszego życia, wymaga wysiłku nie tylko
uczniów, ale także nauczycieli i wychowawców. Przywołam w tym
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miejscu osobę z naszego środowiska Lasek, która w lutym tego roku odeszła od nas w wieku 93 lat, a która była przez wiele lat swoistego rodzaju spiritus movens w zakresie budzenia wśród wychowanków Lasek ich zdolności twórczych. Mam na myśli siostrę
Blankę Wąsalankę. Przywołując jej osobę, chcę w ten sposób podziękować za jej wielki pedagogiczny trud. Będąc muzykiem z wykształcenia, jednocześnie była wyczulona na piękno słowa, którym świetnie operowała. Zanim trafiła do Lasek i wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, zajmowała się pracą popularyzatorską w Polskim Radiu, przez kilka lat prowadząc dla dzieci audycje z zakresu wychowania muzycznego.
Swoją wiedzę i kulturę bycia przeniosła następnie do Lasek.
Prowadziła chóry, z którymi koncertowała w Polsce i za granicą
(Niemcy, Austria, Włochy, Wielka Brytania – a nawet Australia).
Miała zdolność do wyławiania talentów wśród naszych wychowanków. Była inicjatorką i współorganizatorką Szkoły Muzycznej dla Niewidomych w Laskach, w której kształciło się i nadal
kształci wielu znanych wokalistów oraz instrumentalistów.
Tworzyła różnego rodzaju widowiska sceniczne. W jednym
z nich również i ja miałem zaszczyt brać udział, jako że s. Blanka wychodziła z założenia, że wspólne działanie na tym odcinku
wychowawców z ich wychowankami to dodatkowe narzędzie pedagogiczne, być może skuteczniejsze niż inne, tradycyjne metody wychowawcze. Efektem tego było to, że w roku 1991, z okazji
dwusetnej rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja wystąpiliśmy nawet na Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł przedstawienia:
„Taka jest narodu wola”. Mój syn – który jako osoba widząca został również zaproszony do udziału – grał rolę króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, a ja byłem biskupem krakowskim Feliksem Turskim, przed którym król (mój syn Piotr) składał między innymi przysięgę wierności Bogu i narodowi.
Bardzo trafnie charakteryzuje sposób realizacji tych – oraz innych – scenicznych przedsięwzięć siostry Blanki, Krystyna Gar-
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bień, która w miesięczniku Scena Amatora – poświęconym ruchowi teatralnemu w Polsce – nazwała próby siostry Blanki swoistymi śpiewogrami „z udziałem aktorów w kostiumach, dla widzów
pozbawionych percepcji obrazu, będące żywym słuchowiskiem.
Jest to zatem zapewne – pisze dalej K. Garbień – 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 głosami zróżnicowanymi
brzmieniem, natężeniem i dzielącą je od siebie przestrzenią”
(K. Garbień, w: Scena Amatora, 1980.)
Siostra Blanka tak mówiła o swoim warsztacie pedagogicznym:
„Staram się uwrażliwić dzieci na dobrą literaturę, poezję, muzykę; staram się uwrażliwić je na piękno, rozsmakować w działaniach
wymagających wysiłku, np. w opanowaniu muzyki Odrodzenia,
pieśni dysonansowej z dysonansowym tekstem. Nazwałabym to
wspólnym przedzieraniem się przez poszczególne akordy, aby
w końcu móc wiązać muzykę ze słowem, zespolić je w pieśni.
Dzieci pokochały ten trud” (tamże).
Dodać tutaj należałoby, że ów wspólny trud dzieci niewidomych i nauczycieli miał również wyzwalać poczucie, że nikomu
nie chodzi o jakąkolwiek formę uzyskiwania przewagi nad innymi. Wszystkie role do zagrania były ważne, co w dobie szukania
różnego rodzaju form często niezdrowej rywalizacji między sobą również rozwijało potrzebę synergii, współpracy, w której „sukces jednej osoby nie jest osiągany kosztem innej” (Jan Szafraniec,
Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego 2008, s. 64). Słowem – siostra
Blanka miała na uwadze to, co jest istotą mądrego wychowania
do kultury szczególnie w zakresie budowania relacji międzyludzkich, bez których nawet najbardziej spektakularne osiągnięcia
w obszarze sztuki kłóciłyby się z naturą najgłębiej rozumianej
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twórczości, mającej za zadanie rozwijać zarówno osobowo jak
i społecznie.
Zakończenie
Reasumując, raz jeszcze zwróćmy uwagę na bliską zbieżność
i miejsce wolności i kreatywności w wychowaniu. Wprawdzie badania, na jakie chcę się powołać, były przeprowadzone swego czasu przez F. R. Donovana w odniesieniu do rodzin, ale można je
odnieść także do warunków wychowania instytucjonalnego, z jakim mamy najczęściej do czynienia w przypadku dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Mianowicie ów autor podkreśla, że „33%
dzieci wychowanych w atmosferze szczególnej swobody charakteryzuje się rozwiniętą postawą twórczą, którą można stwierdzić
tylko w 2% w rodzinach rygorystycznych” (F. R. Donovan, Education stricte ou education liberale, Paris 1970, za: R. Gloton,
C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1976,
s. 128).
Myślę, że te zastanawiające dysproporcje związane z potrzebą rozwoju postaw twórczych w atmosferze właściwie rozumianej wolności, mogą posłużyć nam jako swoistego rodzaju puenta także dla tych rozważań.
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Szanowny Panie Redaktorze
W ostatnim numerze Lasek zamieszczony był ciekawy artykuł
o niewidomych autorach książek.
Chciałabym zwrócić uwagę Redakcji na p. Andrzeja Lewandowskiego z Torunia. Jest on absolwentem UMK, a do czasu, gdy zaczął tracić wzrok był pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej
uczelni, uzyskał stopień doktora matematyki. W roku 1992 przeszedł na rentę. Słabnący wzrok pozwalał mu początkowo na uprawianie turystyki, na zwiedzanie miast europejskich, na poznawanie pereł architektury i malarstwa. Jego ukochane miejsce na ziemi to Asyż.
Kontakty ze sztuką zachęciły p. Andrzeja Lewandowskiego do
dzielenia się ze słuchaczami swymi wrażeniami. Odbył ok. 300 spotkań połączonych z prezentacjami przeźroczy, a potem deklamacją autorskich tłumaczeń z literatury (sonety Petrarki i, najliczniejsze, tłumaczenia poezji rosyjskiej, często nieznanej polskiemu czytelnikowi).
Dzięki sponsorom wydał dotąd 11 tomików poezji w pięknej szacie graficznej.
Wiosną tego roku A. Lewandowski został uhonorowany przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako twórca i krzewiciel kultury, Medalem III stopnia „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. O A. Lewandowskim można się sporo dowiedzieć z Internetu.
O kunszcie tłumacza niech świadczy wiersz I. Kozłowa „Modlitwa”.
Z Bogiem,
czytelniczka Lasek z Torunia,
Urszula Pokojska
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Iwan Kozłow – Poeta heroiczny
rzez wiele lat nic nie zapowiadało dramatu Iwana Kozłowa
(1779–1840). Nikt też zapewne nie przypuszczał, że zostanie
on kiedyś jednym z najwybitniejszych poetów rosyjskiego Romantyzmu.
Wywodzący się ze znakomitego szlacheckiego rodu, starannie i wszechstronnie wykształcony, szybko wspinał się po szczeblach kariery w administracji państwowej. Błyskotliwa inteligencja, niezwykła szlachetność charakteru zyskiwały mu powszechną sympatię. Zawarte w 1809 roku udane małżeństwo i dwoje
uroczych dzieci były dopełnieniem obrazu człowieka szczęśliwego. Nieoczekiwanie w kilka lat po ślubie wkradła się w tę idyllę
ciężka choroba. Słynący jako znakomity tancerz, Kozłow zaczyna tracić władzę w nogach. Mimo heroicznych prób walki z chorobą, paraliż obydwu nóg w 1818 roku przykuwa go na zawsze do
inwalidzkiego wózka. Jednocześnie zaczyna mu słabnąć wzrok,
który traci całkowicie w 1821 roku. Do końca życia będzie też nękany straszliwymi bólami, starannie ukrywanymi przed otoczeniem.
Te wszystkie dramatyczne doświadczenia Kozłow znosi
z nadzwyczajnym hartem ducha, wspomaganym przez głęboką
wiarę. Lata choroby wykorzystuje na pogłębienie swego wykształcenia i rozszerzenia zainteresowań kulturalnych. Do wyniesionej
z dzieciństwa biegłej znajomości włoskiego i francuskiego dodaje znajomość dwu nowych języków: angielskiego i niemieckiego.
Z pasją poznaje literaturę europejską, zwłaszcza poezję, którą łatwo zapamiętuje dzięki swym fenomenalnym zdolnościom
(znał na pamięć wszystkie cztery Ewangelie!). Przyjaźń z wybitnym poetą Wasylem Żukowskim oraz jego słynącą z urody, inte-
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ligencji i rozlicznych talentów krewną A. Wojejkową, skłania 40letniego Kozłowa do czynnego zajęcia się poezją. W 1821 roku publikuje anonimowo swój pierwszy wiersz „Do Swietłany”. Jego adresatką jest wspomniana wyżej A. Wojejkowa, zwana przez przyjaciół Swietłaną, gdyż powszechnie utożsamiano ją z tytułową
bohaterką ballady, którą zadedykował jej Żukowski. Debiut spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony czytelników jak i najwybitniejszych poetów owych czasów. Podobny
sukces odnoszą kolejne utwory Kozłowa, zwłaszcza opublikowany w 1824 roku poemat „Mnich”, ujęty w formę pełnej dramatyzmu lirycznej spowiedzi umierającego młodego zakonnika. Poemat przyniósł autorowi szeroki rozgłos wśród czytelników, a także wzbudził podziw u samego Aleksandra Puszkina.
Liczni przyjaciele odwiedzali chętnie dom Kozłowa, czyniąc
to nie z powodu współczucia, ale dla przyjemności obcowania
z uroczym człowiekiem, który ubrany zawsze z wyszukaną elegancją, uczestniczył ze swadą i znajomością rzeczy w literackich dyskusjach lub recytował w oryginale niemal całą poezję europejską
od Dantego po Byrona. W spotkaniach tych uczestniczyli A. Puszkin, W. Żukowski, E. Baratyński, I. Kryłow, A. Gribojedow, kompozytor M. Glinka, młody M. Lermontow (na którego twórczość
Kozłowa wywarła znaczny wpływ), a także Adam Mickiewicz.
Iwan Kozłow był wielkim miłośnikiem muzyki; w jego domu
odbywały się często wieczory muzyczne. Wielokrotnie koncertowała dla Kozłowa serdecznie z nim zaprzyjaźniona wybitna polska pianistka i kompozytorka Maria Szymanowska.
Oprócz twórczości własnej, na którą znaczny wpływ miała poezja Żukowskiego i Byrona, Kozłow z upodobaniem przekładał
poezję europejską. Przekłady o bardziej swobodnym charakterze
publikował jedynie pod własnym nazwiskiem, co było wówczas
powszechnie stosowaną praktyką. Nadzwyczajną popularność
zdobył wiersz „Wieczorny dzwon”, będący swobodnym przekładem utworu irlandzkiego poety Thomasa Moore’a „Those evening
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bells”. Z muzyką Aleksandra Alabiewa jest on do dziś jedną z najpopularniejszych pieśni rosyjskich.
Iwan Kozłow jest też autorem pierwszego poetyckiego przekładu „Sonetów Krymskich” Adama Mickiewicza, dokonanego
w 1828 roku, w oparciu o filologiczne tłumaczenie pióra księdza
Piotra Wiaziemskiego. Oto początek sonetu „Stepy Akermańskie”:
В пространстве я плыву сухого океана
Ныряя в зелени, тону в его вoлнах;
Cреди шумящих нив я зыблюся в цветaх
Минуя бережно багровый куст буряна (…)
Choć Mickiewiczowski 13-zgłoskowiec został zastąpiony inną formą, bardziej zgodną z duchem wersyfikacji rosyjskiej, przekład Kozłowa posiada wysoką wartość artystyczną i znakomicie
przyczynił się do popularyzacji arcydzieła naszej poezji wśród czytelników rosyjskich.
Niestety twórczość Kozłowa pozostaje nieznana polskim miłośnikom poezji, do czego przyczynił się zapewne brak zainteresowania ze strony tłumaczy. Powyższym szkicem oraz załączonymi przekładami, chcę ukazać polskim czytelnikom tego niezwykłego człowieka, który dzięki nadzwyczajnej sile ducha nie ugiął
się pod ciężarem cierpień, zachował żar serca i siłę wyobraźni,
znajdując swoje spełnienie w poezji.
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Iwan Kozłow
(z rosyjskiego przetłumaczył Andrzej Lewandowski)

Moja Modlitwa
O Stwórco mój i Zbawicielu
Którego nie śmiem głosić chwały
I tylko płonę od lat wielu
Całą swą duszą, sercem całym.
Panie, który zechciałeś kiedyś
Miłością zgładzić grzechy mnogie
I dzieląc z nami ziemskie biedy,
Byłeś nam Bratem, Ojcem, Bogiem.
Ty, który w słonecznym promieniu
Objawiasz ziemi piękno swoje,
A nocą, na nieba sklepieniu
Zapalasz gwiazd ogniste roje.
Najwyższy sędzio, Ty zło kruszysz,
Rwiesz sieci przez nie zastawione,
Aby okazać grzesznej duszy
Swe boskie dobro nieskończone.
O usłysz, Chryste, modły moje,
Oświeć mnie, błagam Cię w pokorze
I ucisz serca niepokoje,
Jak kiedyś uciszyłeś morze!
Ojcze, przyjm w progi swe nędzarza,
Syna, który swą część roztrwonił;
Wszak kiedyś nad grobem Łazarza,
Tyś Zbawicielu łzę uronił.

Iwan Kozłow – Moja Modlitwa

Ja krzyża swego się nie lękam,
Cierpienie wiarą kwitnąć może.
Nam krzyże daje Twoja ręka,
One nam Ciebie dają, Boże!
W Twe ślady pójść jestem gotowy.
Błagam: duchowi dodaj siły,
Ja wieniec nosić chcę cierniowy,
Który Twe skronie też nosiły.
Choć muszę znosić cierpień wiele
Mych oczu i nóg pozbawiony,
Wciąż płonie w udręczonym ciele
Uczucia żar nieugaszony.
W Tobie ma radość, blask łagodny
I w Tobie tylko mam nadzieję,
Że kiedyś sługa Twój niegodny
Godową szatę też przywdzieje.
Niechaj sumienia niepokoje
Uciszy miłosierne słowo;
Chciej spojrzeć na łzy skruchy moje
I nie sądź, Panie, zbyt surowo.
Tyś Wszechmogący, ja – bezsilny,
Tyś Królem, ja nędzarzem tylko,
Tyś wieczny, jam jest proch mogilny,
Ty jesteś Bogiem, a ja – chwilką.
Utwierdź mnie Panie w świętej wierze
Abym pojednał się ze światem
I czystym sercem kochał szczerze,
Nie bacząc kto wrogiem, kto bratem.
Aby nadziei promieniami
Ma dusza była przeniknięta,
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Bym mógł żyć dobra wspomnieniami
I o zniewagach nie pamiętał.
Ja tylko Tobie zaufałem;
Jak słodko jest mi kochać Ciebie
I w Twoją opiekę oddałem
Me dzieci, żonę oraz siebie.
Swą krwią niewinną zmywasz Panie
Ludzkiego grzechu plamę ciemną.
Niechaj Twa miłość pozostanie
Na zawsze, wszędzie, we mnie, ze mną.
(1833)

W ZACISZU IZDEBKI
Józef Korn

Budować pokój
Na przemoc odpowiadać przemocą:
oto rada antypacyfistów –
nadstawiać drugi policzek: też błąd –
bo agresor
zgarnie wszystko
Cóż więc można zrobić gdy na oczach
uruchamia się machinę kłamstwa
przedstawiającą wszystko na opak
wciąż oddaloną
od wszelkich zasad?
Jedynie można stwierdzić niezbicie
że to nie człowiek lecz jakiś demon
sieje nienawiść oraz życicę
licząc na zbiór
zasiewu swojego
Czy są granice takiego siewu?
czy zło musi aż tak szybko rosnąć?
odpowiedzi szukajmy w sumieniu –
oraz czy karmię się
strawą Bożą
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Bo chociaż nawet największy tyran
nam i sobie marny los gotuje
to każdy
osobistym przykładem życia
pokój na ziemi buduje
[22.07.2014]

Innym odda swoje Królestwo
Poemat Izajasza o winnicy
jest wprowadzeniem
do wizji Jezusa
w której źli i podstępni najemnicy
chcieli przejąć ziemię
nawet po trupach
Wszystkich którzy
w imieniu gospodarza
upomnieli się o należne plony
wytracili –
włącznie z synem włodarza –
licząc na rychłe zyski i dochody
Jednak Jezus tę scenę puentuje
zupełnie inaczej
niż ich złe myśli –
innym swą ziemię w najem obiecuje
by zebrać owoce
ze swej winnicy
[5.10.2014]

Józef Korn – Prawdziwy bliźni

Prawdziwy bliźni
Świadomość Pawła
że nie swoją naukę głosi
a objawioną
przez Mistrza – Jezusa Chrystusa
daje mu poczucie
nawet ponadludzkiej mocy
która sprawia
że stał się wolnym
w każdych warunkach
Nie musi przed nikim
się wdzięczyć –
nikogo lękać
bo moc Ewangelii silniejsza
niż ludzki układ –
burzy bariery zachowań
i wszelki konwenans –
podobnie
jak postawa i nauka Jezusa
W swej istocie
nauka ta miłością znaczona
w stosunku do Boga
oraz bliźniego naszego
nie jak kapłana i lewity
wręcz zalękniona –
ale Samarytanina pomagającego
W świetle jego
przyjaznego gestu
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nie lewity i uczonego
czekającego na odpowiedź
można śmiało ocenić
kto jest prawdziwym bliźnim –
i wziąć do serca słowa:
idź i ty
czyń podobnie
[7.10.2014]

Okno nieba na ziemi
Apokaliptyczna wizja
może przerazić
ale również daje
chrześcijańską nadzieję
bo jeden z aniołów
zatrzymał część zagłady
pieczętując tych
którzy będą w niebie
Był to tłum w białych szatach
przed tronem Baranka
tych co przyszli do Niego
z wielkiego ucisku
lecz przedtem się oczyścili –
stąd biała szata –
we krwi Baranka ją wybielili
jak w ługu

Józef Korn – Okno nieba na ziemi

To ci których miejsce
na Górze Błogosławieństw:
ubodzy w duchu
którzy się smucą i cisi
pragną sprawiedliwości
i są miłosierni
czystego serca
pokój czyniący
i cierpią
Wszyscy błogosławieni
którym urągają
i mówią o nich kłamliwie –
będą zbawieni –
to święci których na świecie
wciąż jest za mało
a którzy są dla nas
oknem nieba
na ziemi
[1.11.2014]
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Książeczka Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”
była szczególnie ceniona przez Matkę Elżbietę Różę Czacką.
Warto więc wiedzieć coś więcej o jej autorze.
Redakcja

ks. Zygmunt Podlejski

Tomasz à Kempis*
1379–1471
kromna objętościowo książeczka „O naśladowaniu Chrystusa” jest obok Biblii najbardziej poczytnym dziełem chrześcijańskim. To najpiękniejszy tekst ludzkiego autorstwa. Znany niemiecki biskup Johann Michael Sailer, który tłumaczył „O naśladowaniu Chrystusa”, napisał: „Przy różnych okazjach poznałem
różnych ludzi, z których kilku zasiadało na ławie filozofów, inni
razem z nami na ławie duchownych, kilku żyjących w klasztorach,
inni poza ich murami; wszyscy zaświadczyli uradowani, z dobrej
woli, że wśród wielu książek, które jak ziarnka piasku spoczywają na półkach bibliotek, niełatwo znajdowali choćby jednej, która z wyjątkiem Pisma Świętego wywarłaby na ich życie wewnętrzne więcej przełomu lub ożywienia jak książeczka O naśladowaniu Chrystusa”. Autor poczytnej i wspaniałej książeczki jest
natomiast prawie nieznany. Jest nim najprawdopodobniej kanonik regularny Tomasz à Kempis, któremu warto się bliżej przyjrzeć.
Dzisiejszy człowiek, zwłaszcza młody, skażony nerwowym,
przyspieszonym rytmem życia i pogonią za dobrami konsump-
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cyjnymi, uwikłany w zdradzieckie kredyty, będzie prawdopodobnie tekstem Tomasza à Kempis rozczarowany. Dzieło natchnionego autora wymaga bowiem wewnętrznego skupienia, pewnej
wewnętrznej dojrzałości, dystansu wobec obiegowej hierarchii
wartości i współczesnego, często niechlujnego języka, za pomocą którego ludzie próbują się kontaktować. Nie znajdzie także
prawdy i piękna w książeczce o. Tomasza człowiek, który – jak to
określił św. Augustyn – „nie zdołał wyciszyć hałasu ciała”. Gdy ów
„hałas ciała” się wyciszy, słowa natchnionego autora zalśnią jak
drogocenne perły.
Książeczka Tomasza à Kempis nie jest adresowana tylko do zakonników i zakonnic, choć zawiera wiele dobrych rad, wskazań
i zaleceń skierowanych do nich. Tomasz à Kempis nie ma zamiaru zrobić ze świata wielkiego klasztoru, ale chce pomóc znaleźć
pewną, sprawdzoną drogę do świętości, do której przecież wszyscy wyznawcy Chrystusa są powołani. Zatem obok Pisma Świętego warto w swoim domowym zbiorze książek umieścić natchniony tekst Tomasza à Kempis i od czasu do czasu do niego zajrzeć, zwłaszcza w godzinach trudnych, w godzinach ciemności,
zwątpienia i bezsensu.
Tomasz Hemerken urodził się w 1379 roku w małym niemieckim miasteczku Kempen, leżącym przy granicy holenderskiej. Jego rodzina była pobożna, o czym świadczy fakt, że starszy brat Tomasza, Johann, wkroczył na drogę duchowną, Tomasz zaś poszedł
w jego ślady. Innych członków rodziny historia nie zanotowała.
Tomasz spędził całe życie w Niderlandach. Studiował w holenderskim mieście Deventer, należącym wówczas do diecezji utrechckiej, w słynnej szkole Braci Wspólnego Życia. Do tej samej uczelni uczęszczali później Mikołaj z Kuzy i Erazm z Rotterdamu. Duchowym opiekunem Tomasza w Deventer był jeden ze
współzałożycieli wspólnoty braterskiej, Florentius Radewijns, który był z kolei uczniem słynnego kaznodziei i mistyka Gerarda Grootego. Tomasz doskonalił się wewnętrznie, spełniając funkcję ko-
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pisty. Przepisywał stare teksty, żeby je ocalić dla potomnych, którzy będą mogli je studiować.
W 1399 roku Tomasz wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna, do klasztoru w Windesheim na tak zwanym Agnetenbergu (Wzgórza św. Agnieszki) koło Zwolle, na północ od Deventer. Przeorem klasztoru był starszy brat Tomasza,
Johann. Tomasz nie miał tam łatwego życia. Cierpiał z powodu
wewnętrznych problemów, bo pilnie studiował kwestię świętości
i pragnął ją konsekwentnie realizować, co łatwe nie jest. Brakowało mu zrozumienia ze strony konfratrów, którzy bez oporu akceptują przeciętność, nie lubią natomiast, gdy konfrater odbiega
od ogółu. Cierpienie jednak łamie lub hartuje. Tomaszowi pozwoliło okrzepnąć i znaleźć własną drogę do Chrystusa. Dopiero
w 1406 roku został oficjalnie wcielony do wspólnoty, zaś w 1413
roku przyjął święcenia kapłańskie.
Klasztor Kanoników Regularnych w Zwolle został obłożony
interdyktem przez biskupa z Utrechtu. Kanonicy przenieśli więc
swój konwent na trzy lata do Lunenkerku. Johann Hemerken został w 1431 roku przełożonym konwentu w Arnheim. Był człowiekiem zmęczonym i chorym. Tomasz nie opuszczał brata przez
czternaście miesięcy. Trwał przy nim do jego śmierci.
Tomasz wrócił potem do klasztoru w Zwolle, gdzie w dalszym
ciągu pracował jako kopista. Wyciszył się wewnętrznie, pilnie
wchłaniał przepisywane teksty i rozmyślał o sensie życia, miłości,
śmierci i Jezusie z Nazaretu. W jego głowie i sercu rodziły się myśli, które utrwalił później w książeczce będącej przewodnikiem duchowym dla następnych pokoleń chrześcijan.
Tomasz piastował przez dwie kadencje stanowisko zastępcy
przeora. Nie był jednak typem człowieka, który zabiegał o przywileje i zaszczyty. Pozostał pokornym, cichym, pracowitym i pobożnym księdzem. W wolnych chwilach spisywał swoje myśli,
szkicował zarysy kazań i powoli stawał się pisarzem, choć pisał
początkowo raczej do szuflady. Jego kazania porywały. Celę To-
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masza odwiedzało wielu konfratrów i osób spoza konwentu, które szukały rady, zrozumienia i kierownictwa duchowego.
Jezus powiedział bowiem: „Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5,14-15). Nie da się ukryć prawdziwej wielkości i autentycznej świętości. Tomasz à Kempis próbował naśladować
Chrystusowy sposób widzenia i przeżywania Boga, ludzi i świata. Jego dorobek literacki pęczniał i stawał się znany. Obejmował
traktaty o tematyce ascetycznej, mistycznej i homiletycznej. Tomasz nie stronił też od poezji i szkiców biograficznych. Natchniony autor „Pasji” stał się najbardziej znaczącym i znanym przedstawicielem tak zwanej devotio moderna – kierunku duchowości,
który narodził się właśnie w Holandii, we wspólnocie Braci i Sióstr
Wspólnego Życia oraz w klasztorze Kanoników Regularnych
w Windesheim. Inicjatorem ruchu był Gerard Groote, którego
przemyślenia znalazły się w książeczce „O naśladowaniu Chrystusa”, przypisywanej Tomaszowi à Kempis, gdyż on najprawdopodobniej zebrał dorobek myślowy swego środowiska i zredagował
dzieło, które nie ma sobie równych. Devotio moderna była reakcją na przerost modlitwy liturgicznej, gadulstwa teologicznego
i pewnych form pobożności ludowej, które zalatywały zabobonem.
O naśladowaniu Chrystusa propagowało pobożność indywidualną, osobistą: praktykowanie cnót i wierne, solidne wykonywanie obowiązków danego stanu, potrzebę samotności, milczenia,
kontemplacji i umiaru w praktykach ascetycznych, które nie powinny stawać się celem, lecz w najlepszym wypadku środkiem do
celu, i to nie najważniejszym. Celem jest naśladowanie Chrystusa.
Tomasz à Kempis był wielkim czcicielem Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Bolesnej. W jego spuściźnie literackiej znaleźć można wiele modlitw i odnośników do kultu Serca Jezusowego i Matki, „której duszę przeniknął miecz – aby na
jaw wyszły zamysły serc wielu”.
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Tomasz był porywającym kaznodzieją. Jego język był precyzyjny, prosty, a przecież w pewien sposób przejmujący, wzniosły.
Skomponował czterdzieści cztery pieśni religijne, które do dziś
grzeją serca, służą Panu Bogu i wiernym. Jego poetyckie hymny
religijne należą do najwspanialszych i najlepszych, jakie ukazały
się w XV wieku.
Najbardziej znane i rozpowszechnione jest jednak genialne
dzieło „O naśladowaniu Chrystusa”. Służy nieustannie chrześcijanom wszystkich wyznań, jego błogosławione owoce są niewymierne. Gdy Dag Hammarskjöld wsiadał 17 września 1961 roku
w Leopoldville do samolotu, w którym zginął, miał w bagażu wraz
z książeczką czekową, mapą i osobistymi dokumentami, książkę
„O naśladowaniu Chrystusa”, z którą się zazwyczaj nie rozstawał.
Na wewnętrznej okładce umieścił tekst ślubowania, jakie złożył
w dniu objęcia urzędu sekretarza generalnego ONZ. Dag Hammarskjöld nie był katolikiem. Był jednak chrześcijańskim mistykiem.
Tomasz Hemerken, zwany od miejsca urodzenia Tomaszem
à Kempis, oddał ducha Bogu 25 lipca 1471 roku. Zmarł w rodzimym klasztorze na Agnetenbergu w sędziwym wieku dziewięćdziesięciu dwóch lat w opinii świętości.
Kanonicy regularni kilkakrotnie wszczynali starania o beatyfikację Tomasza, ale wszystkie wysiłki pozostały daremne. Tomasz
à Kempis na pewno nie uważał, że beatyfikacja czy kanonizacja
jest konieczna, nie obdarza świętością tylko popularnością, o którą nie zabiegał. Doczesne szczątki natchnionego autora i błogosławionego kapłana zostały pochowane w kościele pw. św. Michała w Zwolle.

* Przedruk z: ks. Zygmunt Podlejski, Bez aureoli III, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków 2011.

ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
Teresa Duda

By lepiej pomagać
ielęgniarki z Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Laskach
uczestniczyły 7 czerwca 2014 r. w sesji pielęgniarskiej organizowanej przez XLV Zjazd Okulistów Polskich. Miejscem szkolenia były nowoczesne hale targów Expo w Łodzi. Udział w sesji był
bezpłatny, a koszty oddelegowania pokryło TONO. W Zjeździe
wzięło udział 1433 uczestników oraz 11 gości zagranicznych.
W wystawie udział wzięło 50 firm, podczas Zjazdu wygłoszono 225
prezentacji ustnych, przedstawiono także 49 prac plakatowych.
Szkolenie w ramach sesji pielęgniarskiej prowadził p. prof.
Wojciech Omulecki – lekarz okulista z Łodzi, który jako pierwszy wygłosił wykład pt.: Profilaktyka okołooperacyjna w chirurgii
zaćmy. Wypowiedź oraz prezentacja multimedialna przeniosła
uczestników w świat sali operacyjnej, gdzie wszystko ma ustalony cel, porządek, a nawet czas trwania zabiegu nie pozostaje bez
znaczenia dla uzyskania oczekiwanego przez pacjenta efektu. Dużą uwagę poświęcił Wykładowca antybiotykoterapii i działaniom
mającym na celu zmniejszenie ryzyka operacji.
Kolejny referat pt.: Znaczenie edukacji zdrowotnej w zapobieganiu niedowidzenia u dzieci wygłosiła p. Helena Motyka – pielęgniarka z Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej SU w Krakowie. W materiałach będących streszczeniem
referatu Autorka pisze, że „problem niedowidzenia u dzieci jest
przyczyną wielu trudności adaptacyjnych i rozwojowych, które
z czasem obniżają możliwości funkcjonalne w życiu dorosłym.
Profilaktyka niedowidzenia jest często pomijana w praktyce medycznej jak również w literaturze. Celem referatu była prezenta-
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cja znaczenia prowadzenia edukacji przez pielęgniarki w zapobieganiu niedowidzenia u dzieci”.
Trzeci temat: Problemy pielęgnacyjne u dzieci z rozpoznanym
siatkówczakiem prezentowała p. Jolanta Zięba – pielęgniarka
z ośrodka krakowskiego. „Siatkówczak (retinoblastoma) – wewnątrzgałkowy złośliwy nowotwór – jest najczęściej występującym pierwotnym nowotworem u dzieci. Cechuje go duży stopień
złośliwości. Najczęściej rozpoznawany jest między 1 a 3 rokiem
życia, w 2/3 przypadków rozwija się w jednym oku. Dziedziczony jest autosomalnie dominująco. Jeżeli rodzice mieli siatkówczaka, to występuje w 50% u dzieci. Częstość schorzenia szacuje się
na 1:15000-20000 żywych urodzeń. Wczesne wykrycie i stosowane obecnie metody leczenia pozwalają w ponad 90% przypadków
na uratowanie życia chorego dziecka”. Celem referatu było przedstawienie problemów opieki pielęgniarskiej w przygotowaniu dzieci do badań diagnostycznych, jak również w pielęgnowaniu po
ustalonym leczeniu. W odniesieniu do rodziców dzieci – prowadzoną edukację zdrowotną i wsparcie.
Wiele emocji wzbudził ostatni wykład p. prof. H. Gruszczyńskiego nt. Stresu zawodowego u pielęgniarek. Zarówno prezentowane treści, jak i forma przekazu, zasługują na dłuższe zatrzymanie się nad tematem, co opiszę w kolejnym wydaniu Lasek. Należy dodać, że równolegle na kilku salach wykładowych szkolili
się lekarze okuliści, a na głównej hali wystawienniczej prezentowały swój sprzęt firmy medyczne i wydawnicze. Dużym zainteresowaniem cieszył się symulator operacji wewnątrzgałkowej, przy
pomocy którego można było „wykonać” zabieg witrektomii, trzymając prawdziwe narzędzia w dłoniach, Na koniec komputer podał statystykę błędów i ruchów niecelowych. Taka „zabawa” w chirurga okulistę jest szansą na trening sprawności poruszania się
w niewielkiej przestrzeni jaką jest ludzkie oko, zwłaszcza, że obraz widziany w mikroskopie jest stereoskopowy, a siatkówka składa się z wielu różnych warstw. Nikomu z podejmujących to wy-
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zwanie nie było do śmiechu, tym bardziej, że pozostali zainteresowani obserwowali w podglądzie monitora poczynania kolegi.
Galerię zdjęć z całego Zjazdu można zobaczyć na stronie
http://pto.com.pl/galeria-pto2014.
Autorką zdjęć jest trzecia uczestniczka szkolenia – pielęgniarka Teresa Duda

Uczestniczki sesji pielęgniarskiej p. Barbara Godos
i p. Małgorzata Krech

Najnowszy sprzęt firmy Alcon do operacji usunięcia
zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej

Z WARSZTATU TEOLOGA
ks. Alfons Józef Skowronek

Starzenie się – dopust czy szansa?
ytanie, czy istnieje możliwość odmłodzenia się, musi oczywiście napotkać na zaprzeczenie, o ile dotyczy wieku kalendarzowego. Człowiek z siedemdziesiątką na karku nie może raptem
stać się 60-latkiem. Ale, na ile problem ten dotyczy wieku biologicznego, możemy tę prognozę bez reszty zaakceptować.
Wielu lekarzy, którzy poważnie badają kwestię odmłodzenia,
obserwuje ustawicznie następujący fenomen: pacjenci, którzy
poddali się badaniom przed pięciu lub dziesięciu laty, wyglądają po zabiegach młodziej, mimo iż przybyło im 5 lub 10 lat życia.
Można to spokojnie nazwać odmłodzeniem.
Słowo „odmłodzenie” wciąż jednak jeszcze jest nadużywane.
Termin ten bywa na przykład „naciągany”. Współczesna gerontologia i geriatria pragną zoptymalizować ogólne poczucie pacjenta. Usunięte mają być: zmęczenie, zawroty głowy, szum w uszach,
poczucie ogólnego zniechęcenia, a odzyskanie zdolności trwałej
koncentracji, krótko mówiąc – osiągnięcie radości życia. Nie chodzi przecież li tylko o wydłużenie życia; rzecz w tym, aby zapanować nad ułomnościami zaawansowanego wieku.
Nie liczy się tu jednak też tylko problem starości i starczych
schorzeń. Ważną i doniosłą rolę odgrywa także czynnik duchowy. Każdy z nas może obserwować, jak człowiek pod ciśnieniem
lęku, gospodarczego kryzysu, przeżywanego zawodu w nieszczęśliwej miłości, zatroskania o przyszłość swych najbliższych starzeje się niemal momentalnie, „przez jedną noc”. Zaobserwować możemy naturalnie i inne zjawisko, kiedy to ci sami ludzie znów sta-
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ją się młodzi, jak tylko zmieniła się niekorzystna dla nich życiowa sytuacja. Nieprzyjemna wiadomość lub kłótnia i spory mogą
człowiekowi dopiec nie tylko na resztę dnia, lecz także i postarzeć
go o całe lata. Głębokie duchowe wstrząsy potrafią człowieka przemienić w niedołężnego starca.
W sercu człowieka zmagają się dwa z sobą nie do pogodzenia trendy: tęsknota za dożyciem starości, a przy tym pozostanie
wiecznie młodym. Byłoby bajecznie, jak w baśni Andersena, kiedy to ze zniedołężniałej staruszki można byłoby wyczarować kwitnące urodą młode dziewczę.
Od niepamiętnych czasów badacze, alchemiści, kapłani
i świeccy głowili się nad wynalezieniem eliksiru życia. Dzisiaj odmładzamy się nie tylko w nowoczesnych uzdrowiskach, lecz ten
sam efekt osiągamy przez iniekcje, naświetlania z pomocą skomplikowanych aparatów – wszystko to ma służyć fenomenalnemu
wydarzeniu jednego i tego samego cudu.
Dzisiejsze centra badań są w posiadaniu oryginalnych recept
wielu środków odmładzających, które są strzeżone jako wielkie
tajemnice i były do dyspozycji tylko dla królów, książąt lub bogatych osób. Człowiek pragnie być nie tylko młodym, lecz za
wszelką cenę chce młodym pozostać. Życzy on sobie, aby cud odmłodzenia funkcjonował możliwie łatwo i szybko. Podobnie jak
opasły najchętniej pragnąłby dalej obficie konsumować, a jednocześnie cieszyć się smukłą sylwetkę. Bogacz i człowiek przyzwyczajony do sukcesów, który bez trudu nabywać może rzeczy materialne i za nie słono płacić, uważa, iż odmłodzenie może także
sobie kupić za pieniądze. Szybki cud trwałego odmłodzenia jednak nie istnieje.
Pragnienie zabezpieczenia starości jest zrozumiałe i racjonalne. Może jednak przemienić się w niepowściągliwą żądzę prowadzącą nawet do neurozy. Bezsensowne jest poświęcanie całego życia zabezpieczeniu wyimaginowanej starości i odmawianie sobie
niezliczonych rzeczy w swym życiu. Absolutne „zabezpieczenie
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się” nie istnieje. Rzymski cesarz Marek Aureliusz mawiał: „Nasze
życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli”.
Nastawienie do rzeczy jest głównym czynnikiem, który określa nasz żywot. Stałe krzesanie trosk jest złym nawykiem, a jeszcze większym jest ustawiczne mówienie o tym. Kiedy człowiek poniósł stratę, wtedy lepiej wykuwać nowe plany, a zapominać o starych niepowodzeniach. Nigdy nie zaprzestańmy wykuwania nowy
planów. U zdrowego człowieka nie istnieje wiek, w którym krzesanie nowych konceptów byłoby zabiegiem spóźnionym.
Nigdy nie należy budować swego życia na sprawach zewnętrznych, drugoplanowych. Kiedy się to uczyniło, wtedy nieodzownie pojawi się moment, w którym owe drugorzędności zatracają swe znaczenie i człowiek uwikła się w nowy kryzys. Zewnętrzny wygląd, sport, życie towarzyskie, strój i permanentna
rozrywka nigdy nie mogą wypełnić życia.
Również życie budowane tylko na erotyce staje się egzystencją zagrożoną i skazaną na monotonię i brak miłości. Małżeństwo,
aby było wartościowe i piękne, musi bazować na wartościach duchowych i na autentycznym koleżeństwie przez cały okres jego
trwania.
Wybitni znawcy życia podkreślają jednogłośnie, że samo przejście w stan spoczynku jest „ingerencją”, która wzmaga proces starzenia się i skraca długość życia poniżej oczekiwanego horyzontu. Ciągle i wciąż daje się zaobserwować sytuacja, że brak określonej zawodowej aktywności wzmaga niedomogi starości.
Starsi ludzie pytani, czy żywią jakieś życiowe plany na okres emerytury, do którego się zbliżają, odpowiadają najczęściej negatywnie. Większość indagowanych odpiera, iż takiego pytania w zasadzie sobie nie zadawała. Częsta odpowiedź brzmi: „Jakoś tam
sobie poradzę, znajdę jakieś zajęcie…”. Kiedy indagujący pytać nie
przestaje, otrzymuje odpowiedzi wymijające, szczególnie kiedy
stan spoczynku jawi się w odległej przyszłości, a tymczasem mijają lata, miesiące, ostatnie tygodnie…
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W Ameryce myśl o przygotowaniu się do starości toruje sobie drogę do tego stopnia, że wielkie koncerny organizują dla stojących przed emeryturą pracowników kursy poświęcone tej problematyce, a na nich radą i pomocą przygotowuje się ich w zgoła nową fazę egzystencji. W planowaniu czasu otwierającego stan
spoczynku adepci muszą uwolnić się od wyobrażenia, jakoby emerytura była początkiem wiecznego urlopu. Nowi emeryci muszą
być w stanie wymalować sobie, co godzina za godziną zamierzają począć z ową wielością uwolnionego czasu, jak zagospodarować nagłą tę pustkę.
Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym długości życia jest
zachowanie radości życia, wyczekiwanie z zaciekawieniem następnej godziny oraz twórczego jej wykorzystania. Od naszych narodzin życie znajduje się w nieprzerwanym rozwoju, którego nie
wolno zaniedbywać. Johann Wofgang Goethe pisał jako 81-letni
starzec do kanclerza von Muellera: „Oj, czy ja dlatego osiągnąłem
wiek 80 lat, iż miałbym ustawicznie myśleć wciąż o jednym i tym
samym? Podążam raczej do tego, aby codziennie wmyślać się
w coś innego, nowego, aby się nie zanudzić. Trzeba się ustawicznie zmieniać, odnawiać, odmładzać, aby nie zastygnąć”.
W latach starości sprawą szczególnie ważną jest otoczenie
przyjaciół, albowiem zdecydowanymi wrogami starości są nuda
i osamotnienie. Z budową przyjaźni zaczynać należy od wczesnej
młodości, przy czym musimy pamiętać, iż trzeba ją pielęgnować,
jeśli pragnie się ją utrzymać.
Kontakty z otoczeniem utrudniają starszym ludziom często
dwie rzeczy: po pierwsze gadatliwość starczego wieku, czyli skłonność do monologów, a po wtóre nieodparta chęć do udzielania
rad, o które nie jesteśmy pytani. Żywimy oczywiście pragnienie
dzielenia się naszymi życiowymi doświadczeniami (które często
przeceniamy), z czym powinniśmy jednak zaczekać, aż nas o to
poproszą. Sytuacje, w których je zdobyliśmy, różnią się często diametralnie od współczesnych realiów. A przy tym wszystkim wie-
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lu starszych ludzi cechuje skłonność do egoizmu. Obarczony tymi i podobnymi przymiotami starszy człowiek z góry skazany jest
na osamotnienie.
Starzejącym się podsunąć niech mi będzie wolno kapitalną
myśl Franza Kafki: „Ten, kto nie straci zdolności dostrzegania piękna, nigdy się nie zestarzeje”.
* * *
Człowiekowi wierzącemu religia udziela wielkiego wsparcia
i pomocy. Napawa go jasnością widzenia rzeczywistości i pewnością, która dzisiaj nie jest dana wielkiej masie ludzi.
Im starszy człowiek się staje, tym bardziej konfrontowany czuje się z faktem, że jego możliwości kontaktowe raptownie maleją, ponieważ już nie może dobrze słyszeć, widzieć i poruszać się.
Jest to nader bolesny ubytek, lecz jednocześnie stanowi naturalne zaproszenie, aby głębiej wejść w siebie. Zbagatelizowanie tej zachęty byłoby inną wielką stratą.
Stwierdzenie powyższe ewokuje naturalnie ważki temat modlitwy w podeszłym wieku. Modlitwa 80-latka jest oczywiście inna niż u 25-latka. Kryje w sobie z pewnością więcej dojrzałości
i głębi, ale też ma swe własne trudności. Jak możemy modlić się
w wieku zaawansowanym? Co może nam w tym pomóc?
Kiedy Dag Hammarskjöld sprawował kierownictwo Organizacji Narodów Zjednoczonych, urządził w olbrzymim gmachu tej
instytucji salę do medytacji, do której jego dyplomaci, urzędnicy i zwiedzający – do jakiejkolwiek religii by nie należeli – mogli wycofywać się na medytację i wyciszenie. Własnoręcznie napisał w tym celu tekst i wyłożył go w tejże Sali. Pierwsze zdanie
napisanego przez niego tekstu brzmi: „W każdym z nas zakodowane jest centrum ciszy, spowite milczeniem” (We all have within
us a center of stillness surrounded by silence). Ów wewnętrzny ośrodek ciszy jest pewnie tym samym, co w swej długiej duchowej tradycji mistycy nazywali „spiczastym ostrzem” wierzchołka duszy.
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Słusznie twierdzi Dag Hammarskjöld, iż owo centrum jest obecne i to w każdym z nas. Nie trzeba go tworzyć, lecz tylko znaleźć
do niego dostęp. Może być tak, że droga do niego jest szlakiem mało uczęszczanym i zachwaszczonym i dlatego musi być wpierw
wykarczowana. W wieku podeszłym matka natura nieco nam ułatwia przebycie tej drogi do wnętrza.
Wiekowo zaawansowani odkrywają przy tym szybko, iż wytrwanie w prawdziwym skupieniu wcale nie jest rzeczą łatwą –
także dlatego, ponieważ kurczy się ich zdolność koncentracji.
W późnym wieku jest to strata, z którą muszą się zmierzyć. Szczęśliwy ten człowiek, któremu ów ciężar nie doskwiera. W podeszłym wieku zwiększające się fizyczne niedomogi starości trzeba
zaakceptować i stanąć z nimi przed Bogiem, co częstokroć wcale nie jest łatwe. Modlitwy w starości nie należy idealizować!
W młodych latach niejeden pocieszał się myślą o wolnym czasie
na modlitwę, kiedy się zestarzeje, a kiedy tak daleko już zaszedł,
odkrywał, jak ciężka i rozczarowująca może być modlitwa. Im głębiej korzenie modlitwy sięgały za młodu, tym łatwiej mogą się
sprawdzać i umacniać w starości.
Modlić można się w gronie kilku osób, we wspólnocie lub
większej grupie. Można też modlić się we dwoje, i naturalnie wielu będzie się modliło w samotności. Kościół lub kaplica jest z reguły najbardziej stosownym miejscem na modlitwę, ale miejsca
takie nie zawsze są dostępne lub łatwo osiągalne. Można modlić
się w swoim mieszkaniu lub pokoiku („Herrgottswinkel”) albo też
obrać pewien prosty przedmiot jako centrum swego skupienia.
Do dyspozycji mamy wiele form modlitwy. Na pierwszym
miejscu stoi bez wątpienia celebracja Eucharystii, do której sam
Jezus zaprasza nas słowami: „To czyńcie na moja pamiątkę!”. Wezwanie to uwypukla centralny moment Mszy św. Wspominamy
tu, jak Jezus sam w swym życiu, w swym cierpieniu i w swym
zmartwychwstaniu pragnie być w centrum naszego życia. Eucharystia koncentruje naszą uwagę w głębię tej Tajemnicy. Owo wspo-
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mnienie staje się wtedy samo przez się dziękczynieniem. Greckie
słowo „Eucharystia” samo oznacza przecież dosłownie dziękczynienie. Mają tu swe miejsce również nasze troski i prośby. Punkt
szczytowi kryje się w tym, że Jezus sam daje się nam w swoim Ciele i Krwi. Tym samym czyni dokładnie to, co dla naszego Boga jest
tak charakterystyczne: albowiem Bóg pragnie oddać się w nasze
posiadanie. Jest to gorące Jego pragnienie, ucieleśnione w Jezusie i w Nim wzorcowo przeżywane. Dla tych, którzy nie mają możliwości przeżywania Mszy św. w kościele lub kaplicy istnieją telewizyjne i radiowe transmisje Eucharystii, co dla wielu starych
ludzi może stać się źródłem pocieszenia.
Oficjalną modlitwą Kościoła jest brewiarz, w którym główną
rolę odgrywają Psalmy. Święty Augustyn mówi na ten temat: „Za
nas modli się Chrystus jako nasz Kapłan, w nas modli się jako nasza Głowa, do Niego modlimy się my jako do naszego Boga. Rozpoznajemy więc nasze głosy w Nim, lecz także Jego głos w nas”.
Kto tak się modli, czuje się zjednoczony z całym Kościołem, albowiem włącza się w modlitwę, która nieustannie wznosi się do
Boga ze wszystkich krańców ziemi. I tak modli się również za
wszystkie potrzeby świata, znane i nieznane. Są świeccy, którzy
brewiarzową modlitwę godzin, lub jej część, odmawiają codziennie. Modlą się wspólnotowo – także jako para małżeńska – lub sami.
Bardziej rozpowszechniona jest modlitwa na różańcu. Jest to
ulubiona modlitwa starych ludzi. Różaniec odmawia się zarówno wspólnie jak i samemu. W niektórych domach opieki dla osób
starszych, w kościołach parafialnych i kaplicach ludzie schodzą
się w określonych porach dnia na odmówienie różańca.
Karol Wojtyła zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Papieża w swoim przemówieniu na „Anioł Pański” mówił serdecznie
o modlitwie różańcowej. W 24 rocznicę swojego Pontyfikatu
wzbogacił różaniec o pięć dalszych tajemnic z publicznego życia
Jezusa: 1. Chrzest Jezusa w Jordanie; 2. Objawienie się Jezusa
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w Kanie Galilejskiej; 3. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia; 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor; 5. Ustanowienie
Eucharystii. Nazwał je Tajemnicami Światła.
W podeszłym wieku nasza modlitwa staje się spokojniejsza.
Często jest to ciche przebywanie pod miłującym okiem Boga. Nie
musimy wiele Mu mówić, albowiem Bóg wie przecież wszystko.
Cokolwiek nie znalazłoby się na skali radości i cierpienia, życzeń
i trosk, osiągnięć i porażek, z wszystkim tym możemy dzielić się
z Bogiem i Jemu to powierzać. Bóg patrzy na nas pełen miłości,
z wielką sympatią i cieszy się naszym istnieniem. To wystarcza.
Znane jest opowiadanie o Proboszczu z Ars, który zauważył,
jak pewien gospodarz regularnie i długo spędzał czas w kościele. Pewnego dnia zapytał go, co też on w tym kościele porabia. Odpowiedź brzmiała: „Nic nie robię, ja patrzę na Niego, a On patrzy
na mnie”. W tych prostych słowach tkwi istota modlitwy. Już wiele razy starzy ludzie mogli to odkrywać sami i odczuwali głęboką i spokojną radość, będącą owocem modlitwy.

KORESPONDENCJA
s. Maria Dominika Maciejewicz*

Autorka z Ojcem Świętym Franciszkiem

List z Kenii
isała pewna dziewczyna do przyjaciółki, a ja miałam od przyjaciółki pozwolenie czytania jej listów, opisujących życie zakonne. Modliłam się bardzo, aby moje pragnienie życia zakonnego się
ziściło. W Laskach przez kilkanaście lat codziennie adorowałam Pa-

P

* Autorka korespondencji jest osobą niewidomą – absolwentką naszego Ośrodka.
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na Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób zrodziło się
we mnie pragnienie zostania siostrą sakramentką. W roku 2005
dnia 15. września wstąpiłam do Sióstr Orionistek. Z chwilą wstąpienia do Klasztoru towarzyszyła mi myśl, aby powiedzieć „tak” Panu Jezusowi do końca życia. W sercu miałam radość, że Pan Bóg
dał mi możliwość poświęcenia życia z miłości dla Niego.
W Postulacie była możliwość poznawania charyzmatu, studiowania liturgii, katechizmu Kościoła, także codziennie adorowałam
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ogromnym przeżyciem było dla mnie wstąpienie do Nowicjatu. Po uroczystej Mszy świętej
z Ulą, Martą oraz innymi siostrami zostałyśmy wprowadzone do
pomieszczeń Nowicjatu w Domu Prowincjalnym w uroczystej procesji, śpiewając pieśń „Błogosław duszo moja Pana”. W Nowicjacie w obecności sióstr i księdza kapelana każda z nas otrzymała habit, welon oraz Konstytucje Zgromadzenia; potem były obłóczyny.
Była to dla mnie chwila radości – mogłam wstąpić do Nowicjatu
w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia.
Nowicjat był dla mnie czasem pogłębionego kontaktu z Bogiem
poprzez modlitwę oraz rozważanie Słowa Bożego (lectio divina),
studiowanie pism św. Alojzego Orione, poznawanie Konstytucji
i Norm Generalnych. Naszą mistrzynią była siostra Bernarda.
W drugim roku Nowicjatu pojechałam do Włoch, do Sióstr Sakramentek, do Tortony. Chciałam dodać, że w Postulacie miałam okazję być w Tortonie u Sióstr Sakramentek, poznając historię Sióstr.
W drugim roku Nowicjatu przygotowywałam się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Złożyłam je w roku 2010, także w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Domu Niewidomych Sióstr Sakramentek, we Włoszech, w Tortonie. Nigdy nie
zapomnę tej uroczystości; pragnęłam totalnie zjednoczyć się
z Chrystusem i całkowicie oddać się Jemu. Dzień ten był pełen radości. W Tortonie w Domu Macierzystym miałyśmy kilka razy w roku spotkanie Sióstr Juniorystek. W mojej grupie były siostry z Madagaskaru, jedna z Wybrzeża Kości Słoniowej, dwie Włoszki.
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W Zakonie nie staram się szukać sióstr idealnych. Kiedy przyjdą chwile kryzysu, zawsze odnawiam motywację – przypominam
sobie, po co tu przyszłam i dla kogo żyję, Ponieważ Jezus mnie bardzo kocha, Jemu zaufałam bez reszty. To jest ta radość, która cechuje osoby konsekrowane! Piszę te słowa do osób konsekrowanych, które mają kryzys powołania. Ufam, że to moje świadectwo może pomóc im w wytrwaniu w powołaniu.
Od września jestem na misjach w Kenii. Nasza wspólnota jest
międzynarodowa – jest siostra z Chile, z Argentyny oraz z Polski
i trzy Kenijki. Jesteśmy w miejscowości Meru. Mieszkamy blisko Katedry. Doświadczenie przebywania na misjach jest dla mnie bardzo ciekawe.
Raz w tygodniu mamy adorację z osobami, które do nas przychodzą. Jakże inaczej przeżywa się tutaj adorację! Czuje się, że wszyscy się przygotowują z radością na przyjście Pana Jezusa. W Afryce inaczej przeżywa się liturgię. Tutaj ludzie oddają Bogu chwałę
przy pomocy gestów, tańca oraz typowo afrykańskich instrumentów muzycznych. Bardzo lubię taką formę modlitwy. Spotkanie
z Panem Bogiem jest tutaj pełne radości! Raz w tygodniu mamy
Adorację z młodzieżą w Katedrze. Należymy do grupy modlitewnej „Fatima”. Ludzie są bardzo życzliwi. Raz do naszej Wspólnoty pewna osoba przyniosła w darze żywą kurę. Było to dla mnie
wzruszające. Ludzie dzielą się z nami tym, co mają. W domu robimy różańce i prawie w każdą niedzielę sprzedajemy je przy Katedrze.
Pamiętam w modlitwie o „Dziele Lasek”. Życzę wszystkim czytelnikom „Lasek”, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał ich radością i pokojem, a siostrom i księżom życzę, by miłość do Chrystusa nigdy w nich nie zagasła.
Siostra Maria Dominika od Miłosierdzia Bożego
ze Zgromadzenia Małych Sióstr Misjonarek Miłości
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Siostra Maria Dominika – na zdjęciu u góry: w środku. Na zdjęciu
u dołu: z prawej strony
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Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia zostało założone w 1915 roku we Włoszech przez świętego Księdza
Alojzego Orione, który wcześniej (w 1893 roku) założył też Zgromadzenie Synów Boskiej Opatrzności (Księży Orionistów). Siostry i Bracia służą osobom najbiedniejszym, w których widzą samego Jezusa.
W roku 1927, w istniejącym już Zgromadzeniu Sióstr Orionistek, św. Alojzy Orione dał początek kontemplacyjnej gałęzi
Zgromadzenia pod nazwą Siostry Sakramentki Niewidome.
Włączone w Instytut Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
tworzą w nim wspólnoty kontemplacyjne poświęcone modlitwie,
a szczególnie adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlą się za Papieża i Kościół oraz za duchowych synów i córki Księdza Orione, którzy oddani są dziełu ewangelizacji. Ofiarowują Bogu swoją utratę wzroku za ludzi niewierzących w Chrystusa, aby mogli
Go „ujrzeć” w świetle wiary. Siostry Sakramentki nie zachowują
ścisłej klauzury. Według słów Księdza Orione „ich klauzurą jest
brak wzroku”. W swoich domach zakonnych podejmują działalność odpowiadającą ich możliwościom. Nauczają katechizmu, robótek ręcznych, muzyki, udzielają osobom niewidomym lekcji
czytania i pisania brajlem. Organizują spotkania pogłębiające życie duchowe i w tym samym celu prowadzą korespondencję za pomocą alfabetu brajla. Strojem Sióstr Sakramentek jest biały habit,
czerwony szkaplerz z symbolem Hostii oraz biały welon.
Aktualnie Siostry Sakramentki Niewidome są obecne we Włoszech, Argentynie, Brazylii, Kenii i Chile.
Dom Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia znajduje się w Zalesiu Górnym k/Warszawy.
Dom Generalny znajduje się w Rzymie.
www.orionistki.pl/
www.suoredonorione.org
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Zofia Krzemkowska

Nowe książki
arto śledzić nowości wydawnicze, zwłaszcza te, które dotyczą spraw niewidomych, bo ukazuje się ich niewiele.
Chcę polecić dwa poradniki:
Pierwszy z nich to „Świat otwarty dla niewidomych i ich bliskich” Marka Kalbarczyka, wydany przez Fundację „Szansa dla
Niewidomych” w 2014 r. Jest on dostępny w dwóch wersjach: brajlowskiej – w dwóch tomach oraz w powiększonym druku. Poradnik powstał w ramach projektu współfinansowanego przez woj.
kujawsko-pomorskie ze środków PFRON oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.
Jest to poradnik przydatny w rehabilitacji nowo ociemniałych
i tych dorosłych, którzy mają trudności w adaptacji do środowiska i uzyskaniu samodzielności. Powinni go znać członkowie rodzin osoby niewidomej, przyjaciele, współpracownicy, wykładowcy po raz pierwszy stykający się z niewidomymi na licznie organizowanych szkoleniach, aby wprowadzić ich w problematykę
niewidomych i wskazać na trudności, jakie muszą pokonywać. Ma
więc wielorakie zastosowanie.
Autor w dziesięciu rozdziałach przedstawia następujące zagadnienia:
– bezwzrokowe rozpoznawanie przestrzeni – pierwsze próby,
– otoczenie dostępne dla niewidomych i słabowidzących,
– mówiący i słuchający tyflokomputer
– syntezatory mowy,
– programy wspomagające ludzi niedowidzących,
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– mówiące urządzenia codziennego użytku,
– urządzenia lektorskie,
– oprogramowanie użytkowe,
– brajlowskie monitory i notatniki,
– elektroniczne powiększalniki,
– cyfrowe odtwarzacze,
– telefony komórkowe dla osób niewidomych
– udźwiękowienie otoczenia,
– uprawnienia
– zachowanie się wobec niewidomych.
W ostatnim rozdziale znajdziemy cenne wskazówki dla rodziców dzieci niewidomych. Oto niektóre z nich:
– Należy rozwijać zmysł estetyki i dbać, by niewidome dziecko miało wyczucie, jak wyglądać, jak się ubrać i prezentować;
– Korygowanie wad takich jak: garbienie, nieumiejętność dbania o higienę, niepanowanie nad mimiką i gestami;
– Należy walczyć z tzw. tikami, natręctwami, które są plagą
w tym środowisku. Gdy się nie widzi, można nie wiedzieć,
jak to fatalnie wygląda.
Jeśli chcemy poznać inne porady, sięgnijmy sami do omawianej lektury. Warto!
Dla mnie szczególnie przydatne okazały się: Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych, Konwencja ONZ, bo warto być świadomym
swoich praw.
Zawarte informacje przydadzą się również tym, którzy chcą
nabyć nowoczesny sprzęt, a sami nie bardzo wiedzą, jaki jest dla
nich najkorzystniejszy.
W rozdziale: „Tyflokomputer mówi i słucha” – określono rolę komputera w naszym życiu: „Dzięki komputerom piszemy listy, podania, prace naukowe, obliczamy pensje, podatki, kilome-
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try do przejechania, oglądamy mapy, eksponaty w muzeach, dzieła sztuki sakralnej, planujemy podróże w najodleglejsze miejsca,
robimy zakupy, kontrolujemy pracę w firmie, zapisujemy projekty w generatorach wniosków, szykujemy artykuły do prasy, nagrywamy obraz i dźwięk filmów, tworzymy rozbudowane prezentacje itd. To wszystko potrafią komputery personalne”.
W rozdziale: „Najlepiej w domu” autor przeciwstawia dwie
skrajne postawy występujące często wśród niewidomych: bierność,
apatia, niechęć do działania, izolowanie się, opór przed wyjściem
z domu, obawa przed nabiciem sobie guzów, utrzymywanie się
z niskiej renty socjalnej, niechęć do podjęcia pracy, gdyby renta
miała być zawieszona. Wymienione zachowania mogą wystąpić
w pierwszym etapie po utracie wzroku, gdy nowo ociemniały nie
umie przystosować się do zaistniałej sytuacji życiowej. Nie chce
podjąć wysiłku działania, kieruje się „łatwizną” i wygodnictwem.
To prowadzi donikąd. Potrzebna jest pomoc fachowca, ale też
obecność i serdeczność bliskich, którzy powinni znać trudności
swojego domownika i sposoby ich przezwyciężania. Druga postawa – krańcowo różna – to aktywność, ambicja, potrzeba działania, ciekawość świata, chęć podjęcia edukacji, poznawania języków obcych, zarabiania, samodzielności, założenia rodziny. Do
niej autor zachęca.
W tym samym rozdziale szczególnie interesujący jest fragment
dotyczący sprzątania. Są tu opisane techniki, którymi powinien
posługiwać się ociemniały i całkowicie niewidomy. Są one wypracowane przez autora, który jest wychowankiem szkoły w Laskach.
Posiadane umiejętności zdobywał dzięki długoletniemu doświadczeniu życiowemu i własnym przemyśleniom. Chodzi m.in. o mycie blatów, podłóg, czyszczenie dywanów, pracę z odkurzaczem,
mycie wanny, zmywanie naczyń itp. Polecam go instruktorom
prowadzącym zajęcia w ramach rehabilitacji podstawowej. Jest to
szczególnie ważny przedmiot dla niewidomych. W innych pozy-

86

Z TYFLOLOGICZNYCH ROZWAŻAŃ

cjach z literatury fachowej w języku polskim nie znalazłam tak
szczegółowych opisów tych prac.
Drugi zapowiadany przeze mnie poradnik to: „Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli”. Wydany przez Fundację Polskich Niewidomych
i Słabowidzących „Trakt” w 2012 r.
Można go zamówić, dzwoniąc pod numer 606-75-75-85. Dostępne są dwie wersje przewodnika: czarnodrukowa i na płycie.
Jest to wartościowa praca naukowa, która pozwoli rozwiać wiele wątpliwości, np.: Jak ja, jako dorosła osoba nieznająca brajla mogę pomóc mojemu dziecku w nauczeniu się tego pisma? Albo: moje dziecko nie chce niczego dotykać. Robi to niechętnie. Jak to
zmienić? Lęki związane z czytaniem brajla są naturalne. Rodzą się
często z niewiedzy i głęboko zakorzenionych stereotypów oraz wynikających z nich obaw i pytań. Odpowiedzi na te i inne wątpliwości znajdziemy w omawianej lekturze.
Co jest celem Przewodnika? Misją Przewodnika jest przekazanie jak najpełniejszych informacji teoretycznych i praktycznych
rodzicom, opiekunom, nauczycielom, studentom kierunków pedagogicznych, którzy po raz pierwszy zetknęli się z niewidomym
uczniem. Poszerzyłabym ten krąg odbiorców o instruktorów nauki brajla, których w Polsce jest coraz więcej. Na ogół mają wykształcenie wyższe, nie zawsze pedagogiczne. Ważne mogą okazać się dla nich wskazówki metodyczne, dotyczące dotykowego
czytania oraz odczytywania wypukłych rysunków.
Praktycy – na co dzień uczący brajla nie tylko dzieci, ale także dorosłych – dobrze wiedzą, że najtrudniej nauczyć dotykowego czytania. Oto krótki fragment z Przewodnika na ten temat:
„Umiejętności związane z czytaniem dotykowym nie są wrodzone. Ich opanowanie wymaga wielu ćwiczeń rozwijających percepcję dotykową, przygotowujących do właściwej nauki brajla. Czytanie dotykowe polega na przesuwaniu palców obu dłoni po wy-
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pukłych wierszach ze znakami brajlowskimi. Na pierwszym etapie nauki brajla współpraca i koordynacja obu rąk jest bardzo
ważna”.
Prezes Fundacji „Trakt” Józef Mendruń, w oparciu o cytowany w książce list otwarty do Ludwika Braille’a – podkreśla potrzebę posługiwania się tym pismem. Preferuje przede wszystkim jak
najwcześniejsze oswajanie z nim małych niewidomych dzieci. Nasuwa się jednak pytanie: Dlaczego dziecko, a potem młodzieniec
i dorosły człowiek, tak szybko rezygnuje z brajla, mimo że w dzieciństwie dobrze go opanował? Ogranicza się do słuchania, a nie
samodzielnego pisania i czytania. Z czasem zapomina znaki brajlowskie. W czym tkwi sedno tego problemu?
Książka omawia następujące zagadnienia:
– brajl i czytanie dotykowe – słów kilka do rodziców i nauczycieli;
– zanim dziecko pójdzie do szkoły;
– wsparcie niewidomego dziecka w wieku przedszkolnym
i w poszczególnych obszarach jego rozwoju;
– jak przygotować dziecko do nauki szkolnej – propozycje zestawu ćwiczeń;
– jak przygotować dziecko do nauki brajla;
– o potrzebie nauczania dziecka niewidomego rysunku;
– jak uczyć niewidome dziecko odczytywania wypukłych rysunków – wskazówki dla nauczycieli i rodziców;
W książce jest również katalog pomocy rozwijających percepcję dotykową i naukę brajla – jak je wykonać i jak z nich korzystać, literatura przydatna rodzicom i nauczycielom pracującym
z małym niewidomym dzieckiem, obszerna bibliografia, spisy ilustracji, zdjęć, tabel.
Kolorowe ilustracje wzbogacające tekst przedstawiają m.in.
brajlowski sześciopunkt, numerację klawiatury maszyny brajlowskiej itp.
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Dla mnie szczególnie interesująca była informacja o autorkach
książki. Jest to praca zbiorowa, w której przygotowaniu uczestniczyło pięć autorek. Została napisana pod redakcją adiunkta w Zakładzie Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Małgorzaty Paplińskiej. Jak podano w informacji, jest ona
ekspertem nauczania brajla w Polsce i na świecie, ocenia adaptację podręczników w wersji brajlowskiej. W pracy naukowej interesuje się dotykowym czytaniem brajla oraz edukacją i rehabilitacją dzieci niewidomych z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Jest współzałożycielem, wiceprezesem Fundacji na Rzecz
Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących „Cedunis” oraz konsultantem i nauczycielem wspomagającym w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych, do których
uczęszczają osoby z dysfunkcją wzroku.
Wśród autorek są dwie siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach: s. Benita – Barbara Hadamik –
metodyk pracy z dziećmi niewidomymi w przedszkolu i s. Elżbieta – Zofia Więckowska, która była nauczycielem fizyki i rysunku zawodowego w Laskach w szkołach ponadpodstawowych.
W 1955 r. otrzymała dyplom magistra fizyki na Uniwersytecie
Warszawskim, w 1967 r. dyplom ukończenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Obecnie jest kierownikiem Działu Tyflologicznego w Laskach. Opracowała metodykę nauczania rysunku w ramach nauczania początkowego dzieci niewidomych. Jest
autorką szeregu artykułów o nauczaniu tych dzieci. Uczestniczyła przy tworzeniu map wypukłych dla niewidomych od 1985 roku.
Wśród autorek są też dwie nauczycielki z Lublina ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
im. Zofii Sękowskiej – Bożena Kazanowska i Ewa Prusak. Są tyflopedagogami i oligofrenopedagogami. Ewa Prusak – nauczyciel
dyplomowany, ekspert komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy. Bożena Kazanowska pracuje z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi w Lublinie oraz ze
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studentami studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych
w Lublinie, Krakowie, Kielcach i Radomiu.
Omawiana książka zawiera podstawowe wiadomości o piśmie
brajla i jego wartości użytkowej.
Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”
dysponuje wieloma cennymi pozycjami wydawniczymi dotyczącymi naszego środowiska, wypukłymi mapami dla niewidomych
i opisami zwiedzanych obiektów. Warto się z nimi zapoznać, zakupić je, wzbogacić swoją bibliotekę i wykorzystać w pracy zawodowej z niewidomymi i słabowidzącymi.
Być może zamieszczenie omówienia wyżej wymienionych pozycji wydanych przez różne fundacje przyczyni się do ich rozpropagowania. Oby tak się stało. Warto własne odczucia i doświadczenia skonfrontować z doświadczeniami innych osób.
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Zofia Krzemkowska

Dlaczego chcesz zostać instruktorem
pisma brajla
rzyjeżdżający do Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia im. Józefa Buczkowskiego „Homer” na szkolenie w zakresie rehabilitacji podstawowej korzystają z pomocy, wiedzy
i umiejętności specjalistów – instruktorów: pisma brajla, czynności dnia codziennego i samodzielnego poruszania się. Są też instruktorzy usprawniania widzenia, szczególnie przydatni słabowidzącym.
24 czerwca 2014 r. odbył się w wymienionym Ośrodku egzamin eksternistyczny dla kandydatów na instruktorów brajla.
Wśród tematów egzaminu pisemnego był również taki: „Dlaczego chcesz zostać instruktorem pisma brajla”.
W obecnym okresie, kiedy wszechobecne stają się nośniki
elektroniczne, ogranicza się rolę pisma punktowego; jest mniej
wydawnictw w tej wersji, odczuwa się też brak środków na ich wydawanie.
Trudności są również ze znalezieniem pracy po kierunkach pedagogicznych w związku z masowym zwalnianiem nauczycieli.
Przytoczę fragmenty trzech prac, które mogą okazać się interesujące. Najpierw jednak ogólna charakterystyka zdających.
Do egzaminu przystąpiło pięciu uczestników: cztery kobiety
i jeden mężczyzna. Wśród nich trzy osoby całkowicie niewidome.
Wiek 22–50 lat. Wszyscy mają wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe, głównie pedagogiczne. Reprezentują: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkołę Menadżerską w Legnicy, Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Zamieszkują w Gdańsku, w Grudziądzu, Trzebieniu – blisko Bolesławca,
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na Podlasiu. Wszyscy poszukują pracy. Jeśli ją otrzymują, jest to
tylko wolontariat. Chcą kontynuować studia na tyflopedagogice.
Postulują propagowanie brajla także wśród zainteresowanych osób
widzących, zwłaszcza na kierunkach pedagogicznych i psychologicznych, bo według ich obserwacji wiedza społeczeństwa
o sprawach niewidomych, o ich osiągnięciach czy problemach jest
żenująca.
Uczestnicy kursu chwalą atmosferę w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych i Słabowidzących we
Wrocławiu (odbyli tam staż asystenta nauczyciela). Są wdzięczni za zdobyte tam doświadczenia, bezinteresowną pomoc i życzliwość. Oczekują pomocy od PZN, zwłaszcza terenowych placówek, w zakresie znalezienia pracy, naborze osób do nauki brajla
wśród nowo przyjętych członków PZN. Oczekują zaopatrzenia ich
w odpowiednie pomoce, przybory i podręczniki. Preferują nauczanie indywidualne.
Izabela Wasilewska z Grudziądza, absolwentka germanistyki,
pisze:
„Jestem pedagogiem »z krwi i kości«. Zanim straciłam wzrok,
pracowałam przez wiele lat jako nauczyciel języka angielskiego
i niemieckiego w wielu szkołach. Żyłam rytmem i gwarem szkoły. Kochałam moich uczniów, ich osobiste sprawy były mi bardzo
bliskie. Oddawałam się całym sercem sprawom wychowawczym
i wspierałam dzieci »całą sobą«.
Utrata wzroku »odebrała mi powietrze«. W jednym momencie straciłam więcej niż tylko zdrowie. Straciłam także cel, jaki motywował mnie do życia.
Przeszłam proces rehabilitacji. Nauczyłam się funkcjonowania jako osoba niewidoma i zapragnęłam uczyć (tak, jak kiedyś).
Instruktorem pragnę zostać z następujących względów:
1. Wraz z nauką brajla będę wspierać osoby niewidome
w przekonaniu, iż świat »stoi przed nimi otworem«;
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2. Chcę połączyć moje kompetencje językoznawcze z umiejętnością nauczania pisma punktowego. Skorzystają na tym
te osoby, które nie są w stanie opanować materiału w czarnym druku;
3. Fascynuje mnie poprawność językowa, a nauka pisma brajla przez osoby niewidome to jedyna szansa opanowania tematu;
4. Chcę podnosić własne kwalifikacje, wbrew wszelkim przeciwnościom losu iść »z podniesioną głową« do celu;
Dzięki opanowaniu przeze mnie pisma punktowego przestałam być wtórną analfabetką. Samodzielne funkcjonowanie
w świecie i »czytanie dotykiem« uskrzydliło mnie. Bycie instruktorem umożliwi mi oddziaływanie i niesienie pomocy w samodzielnym życiu i odbiorze otaczającego świata innym osobom”.
Agnieszka Szpakowska z Podlasia pisze:
„W wieku ośmiu lat straciłam wzrok wskutek nowotworu.
Z Bożą pomocą – jestem protestantką – bardzo szybko, bo w ciągu siedmiu miesięcy nauczyłam się pisma brajla. Kiedy jeździłam
na obozy organizowane przez Chrześcijańskie Centrum dla dzieci z domów dziecka z moimi rodzicami, którzy byli kadrą obozową – zakorzeniła się we mnie chęć pomocy innym osobom.
W ciągu roku mogłam – wraz z rodziną – brać podopiecznych
z domu dziecka i gościć ich przez weekend w swoim domu. Ta forma wolontariatu sprawiła, że zapragnęłam studiować pedagogikę opiekuńczą. Jednak nie czułam się do końca usatysfakcjonowana ze swojej działalności. Czułam potrzebę uczenia kogoś brajla. Wiedziałam, że z Bożą pomocą mogę sprawdzić się w tej
działalności. Mam pomoce, które mi w tym pomagają. Własną
maszynę brajlowską, tabliczkę, rysik, kubarytmy. Użyczam ich
tym, których uczę. Zgłosiłam się do fundacji „Szansa dla Niewidomych”, gdzie zostałam wolontariuszką uczącą pisma punktowego. Obecnie przychodzi do mnie dziewczyna, która właśnie
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przez tę instytucję dowiedziała się, że chcę uczyć brajla. Spotykamy się u mnie w domu. Chciałabym zostać instruktorem pisma
punktowego, gdyż wiem, że poprzez to będę mogła pomóc osobom niewidomym i widzącym – także tym, którzy będą chcieli
nabyć umiejętność samodzielnego czytania i pisania. Wiem, że
wiele osób ma takie pragnienie. Tylko poprzez znajomość tego pisma możemy uczyć się w domu, przy rodzinie, indywidualnie. Preferuję takie nauczanie. Mam nadzieję, że będę mogła pomóc sobie i wielu innym osobom. Myślę, że pomoże mi uzyskany tytuł
instruktora brajla, będzie mi łatwiej ze znalezieniem pracy, liczę
na pomoc PZN na moim terenie”.
Magdalena Baer – dr nauk humanistycznych, zatrudniona na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, osoba słabowidzącą, napisała:
„Pisma punktowego chciałam się uczyć od dzieciństwa, ale
moje marzenie mogłam zrealizować dopiero w 2009 roku, „Roku Louisa Braille’a”. Chcę uczyć pisma brajla, żeby propagować je
wśród niewidomych i osób widzących, gdyż zauważyłam, że jest
zainteresowanie tym pismem. Brajl fascynuje osoby widzące i dlatego chcą go poznać, a ja pomyślałam, że jest to szansa, by przy
okazji propagować wiedzę o środowisku niewidomych wśród widzących.
Chcę doskonalić swoje umiejętności, bo wiem, że jeszcze długa droga przede mną, jeśli chodzi o perfekcję w pisaniu i czytaniu. Obecnie mam 29 lat i od 19 lat należę do PZN. Tam poznaję środowisko osób niewidomych i słabowidzących. Zdobytą wiedzę chcę przekazywać innym. Wydaje mi się, że praca z widzącymi
jest również bardzo ważna, gdyż pomaga to widzącym uświadomić sobie nasze problemy.
Miałam przyjemność prowadzenia wykładu na temat środowiska osób niewidomych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Mówiłam tam również o pisaniu i czytaniu brajlem. Było wiele py-
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tań, duże zainteresowanie. Uświadomiłam sobie wtedy, że wielu
ludzi chciałoby poznać to pismo, a nie ma ku temu ani okazji, ani
możliwości. Czyniłam takie próby, ale była to liczna trzydziestoosobowa grupa, brakowało brajlowskich tekstów i odpowiednich
przyborów”.
Życzymy instruktorom, aby ich oczekiwania, że nabyte uprawnienia ułatwią im zdobycie pracy, w pełni się spełniły, bo praca
wśród ludzi i dla ludzi da im satysfakcję. Niech towarzyszą ich pracy słowa: „Widzieć człowieka w człowieku”.
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Zofia Krzemkowska

Zapraszamy do „EDENU”!
Ludzie błagają Boga o zdrowie.
Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie
zdrowia leży w jego własnych rękach.
/Demokryt z Abdery/

Ciechocinek – perłą uzdrowisk nizinnych
województwa kujawsko-pomorskiego
azwa miejscowości pochodzi od imienia „Ciechota”. Ciechocinek jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk nizinnych
w Polsce, docenianym przez kuracjuszy polskich i gości zagranicznych. Bogate źródła wód mineralnych stosowane w zabiegach balneologicznych i do celów pitnych, znane w całej Europie dziewiętnastowieczne tężnie solankowe wytwarzające aerozol, który
wpływa na powstawanie specyficznego mikroklimatu, stanowią
niewątpliwe zalety uzdrowiska. Ciechocinek usytuowany jest na lewym brzegu Wisły. Liczy 13 tys. stałych mieszkańców, 19% to osoby bezrobotne. Najtrudniej o pracę jest zimą, bo wówczas liczba
kuracjuszy gwałtownie maleje. Klimat cechuje duże nasłonecznienie, niewielkie wahania temperatury, mało opadów, łagodne wiatry, umiarkowana wilgotność powietrza. Czynnych jest 26 sanatoriów i szpitali, które oferują łącznie 5 tys. miejsc dla kuracjuszy.
Kilkanaście słonych źródeł wykorzystywanych jest do kąpieli leczniczych, produkcji soli, szlamu i ługu leczniczego. Lekko słona woda mineralna „Krystynka”, dostępna w pijalni w Parku Zdrojowym, wspomaga leczenie przy chorobach narządu ruchu, układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, stany po
zawale serca), układu oddechowego (przewlekłe nieżyty gardła,
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krtani, tchawicy i nieżyty oskrzeli) i przy chorobach reumatycznych. Stosowane w uzdrowisku zabiegi to: kąpiele solankowe
i kwasowęglowe, zabiegi borowinowe, masaże: klasyczny i podwodny, inhalacje, gimnastyka na sali i w basenie.
Atrakcją miasta jest deptak – rozsławiony przez Danutę Rinn
w popularnej piosence – dywany kwiatowe, zegar i kalendarz
kwiatowy oraz Festiwal Folklorystyczny Ziemi Kujawsko Dobrzyńskiej, Festiwal Piosenki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Romów, strażacki, operowo-operetkowy.
Zespół tężni to trzy segmenty drewnianej konstrukcji o łącznej długość 1741 m. i wysokości 15,8 m. Jest to jeden z nielicznych unikatowych zabytków techniki XIX wieku w Europie. Strefa wokół tężni wyróżnia się specyficznym mikroklimatem i stanowi wielkie inhalatorium. Warto odwiedzić warzelnię soli
oddaną do użytku w 1840 r. i teatr z 1890 r. W Ciechocinku jest
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142 ha terenów zielonych, w tym trzy parki; najbliższy „Edenu”
sosnowy, park koło tężni i najpopularniejszy – Zdrojowy. Słynny jest w nim starodrzew: klony, dęby, lipy, kasztanowiec jadalny, tulipanowiec. W centrum uzdrowiska znajduje się muszla koncertowa w stylu zakopiańskim z 1909 roku, fontanny: „Jaś i Małgosia” (uwieczniona na licznych zdjęciach) oraz „Żabka”.
W centrum Ciechocinka znajduje się słynny „Grzybek” – fontanna oblegana przez kuracjuszy, którzy chcą posłuchać szmeru spadającej wody i pooddychać powietrzem nasyconym solanką. Są
też stawy z czarnymi i białymi łabędziami.
Można tu zafundować sobie przejażdżkę dorożką lub złotą karetą np. nad Wisłę, skorzystać z licznych taksówek, ryksz albo meleksów kursujących od poniedziałku do piątku od godz. 14.00.
Można wybrać się do Nieszawy (9 km od Ciechocinka) albo do
Ostrowąsa i Raciążka do Sanktuarium Matki Boskiej Radosnej,
gdzie odprawiana jest Msza św. o zdrowie kuracjuszy. Atrakcją jest
również przeprawa promem przez Wisłę czy uroczysty podwieczorek w klasztorze Sióstr Serafitek.
W Ciechocinku pracuje kilkunastu niewidomych masażystów,
m.in. w sanatorium „Gracja”, w Domu Zdrojowym. W przeszłości było ich znacznie więcej. W latach siedemdziesiątych przedstawiciele Ciechocinka przyjeżdżali do Krakowa, by w tamtejszej
szkole pozyskiwać niewidomych masażystów do pracy. Obecnie
taki powszechny nabór nie istnieje, a niewidomych masażystów
w Ciechocinku jest coraz mniej.
Obok parku sosnowego znajduje się dworek z 1932 r. prezydenta Ignacego Mościckiego, Prezydent nigdy w nim nie zamieszkał. 2 maja 2003 r., po gruntownej renowacji i po załatwieniu niezbędnych formalności został udostępniony przez Aleksandra Kwaśniewskiego do publicznego zwiedzania. Aktualnie organizowane
są tam wystawy, można zwiedzać bibliotekę oraz piękny ogród.
Sądzę, że warto przyjechać do Ciechocinka, gdyż ma on w sobie wiele uroku, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim.
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Nasz dom – „EDEN”
Wg słownika wyrazów obcych „Eden” to biblijny rajski ogród
pełen wdzięku i rozkoszy.
Tu znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy PZN, który podlega ZG PZN, im. Mariana Mikołaja Kaczmarka – inicjatora i twórcy Ośrodka, żyjącego w latach 1937–1993. Jako osoba
niewidoma zmagająca się z cukrzycą, postanowił stworzyć ośrodek, który by leczył i edukował przede wszystkim cukrzyków. Pana Kaczmarka spotkałam tuż po utracie wzroku. Wprowadzałam
w świat niewidomych, na konkretnych przykładach pokazywałam
nasze możliwości, zachęcałam do działania. W 1986 r. przy ul.
Słońskiej 15, w peryferyjnej dzielnicy Ciechocinka, zakupił dom
mieszkalny z 1,5 ha sadem, a w 1988 r. przyjmował do Ośrodka
pierwszych pacjentów. Obecnie jego dzieło kontynuuje żona, Wacława Kaczmarek, świetna organizatorka, menadżer, potrafiąca
zdobyć środki na rozwój Ośrodka. Dziękujemy Pani dyrektor za
znajomość potrzeb i oczekiwań niewidomych kuracjuszy. Zna je
Pani od dawna. Rozwój Ośrodka śledzę, przyjeżdżając tu, gdy tylko jest ku temu sposobność.
Zawsze nawiedzam na ciechocińskim cmentarzu przy ul. Wołszewskiej grób z czarnego granitu, w którym spoczywa Marian
Kaczmarek. Nie ma końca wspomnieniom. W lutym minęło 21
lat od jego śmierci. „Czas mija, pamięć pozostaje”.
Przy wejściu do „Edenu” jest tablica z popiersiem Mariana
Kaczmarka z datami jego urodzin i śmierci. Pod nią żywe kwiaty. Ta pamięć – mimo upływu lat – cieszy.
W żadnym z naszych ośrodków nie spotkałam kącika pamięci patrona danego miejsca. A szkoda, może warto naśladować
„Eden”.
Mam przed sobą nowo wydany folder „Edenu” w języku polskim, angielskim i niemieckim, bogato ilustrowany kolorowymi
zdjęciami. Czytamy w nim, że cały Ośrodek przystosowany jest dla
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osób niepełnosprawnych. W jednym z takich pokoi dla wózkowiczów, znajdującym się na parterze, oporęczowanym, z tarasem,
z możliwością bezpośredniego wyjścia do ogrodu, zamieszkałam
na czas pobytu. Ośrodek dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą zabiegową. Jak podaje folder, leczy się tu m.in.: schorzenia pourazowe narządu ruchu, reumatyczne, górnych dróg oddechowych,
naczyniowo-krążeniowych, cukrzycę, dziecięce porażenie mózgowe i stwardnienie rozsiane. Korzystałam z: magnetroniku, fotela
masującego, łóżka wodnego. Wieczorem przez 45 minut, siedząc
w fotelu w grocie solnej, oddychałam solankowym powietrzem,
słuchałam śpiewu ptaków, szumu morskich fal i dyskretnej relaksującej muzyki. Bez rozmów. Idealna cisza, która pozwala na przeniesienie się w baśniowy świat i oderwanie się od codzienności.
W sumie w ciągu 14 dni było 36 zabiegów, bezinwazyjnych, regenerujących organizm. W domu jest 96 miejsc w pokojach jedno
i dwuosobowych oraz jeden apartament. Ośrodek zatrudnia 23
pracowników, głównie pielęgniarki i fizykoterapeutów.
Szczególne podziękowania wyrażam całemu personelowi,
a zwłaszcza zastępcy dyrektora Ośrodka ds. medycznych, panu dr.
Jackowi Chojnowskiemu – specjaliście chorób wewnętrznych, balneoklimatologowi – za serdeczny stosunek do pacjentów,
uwzględniający ich życzenia i potrzeby zdrowotne. Współpracuje on z dwoma innymi lekarzami. Nie bez znaczenia jest odpowiednie rozplanowanie zabiegów. Moje rozpoczynały się od 7.00
rano. Miałam więc sporo wolnego czasu. Mogłam być w „Edenie”
dzięki uzyskanemu po latach przerwy dofinansowaniu z PCPR.
Jako emerytki nie byłoby mnie stać na pokrycie kosztów związanych z pobytem moim i mojego przewodnika.
Połowa sukcesu osoby niewidomej, zwłaszcza w zakresie kontaktów społecznych, zależy od dobrego, nieprzypadkowego
przewodnika. Do jego wyboru przywiązuję dużą wagę. W „Edenie” taką przewodniczkę miałam. Z zawodu pielęgniarka, przez
27 lat pracowała wśród niewidomych w dziale rehabilitacyjnym.
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O wielu specyficznych sprawach dot. niewidomych nie trzeba było jej informować.
Dla chętnych Dom organizuje wycieczki po Ciechocinku, do
Torunia, Kruszwicy, Lichenia – odpłatne. W kawiarni, można
uczestniczyć: w wieczorku „Czar wspomnień – piosenki o Ciechocinku”, w wieczorkach tanecznych, we wspólnym śpiewie pieśni
biesiadnych. W sali nr 55 – oznakowanej brajlem, podobnie jak
gabinety zabiegowe i windy – odbywają się dla chętnych pokazy
i prelekcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W tej samej sali są
również przybory służące niewidomym, np. rzadko już spotykane kubarytmy i książki brajlowskie, które można samemu wypożyczyć na okres pobytu.
Ośrodek prowadzi leczenie: sanatoryjne – 21 dni, połączone
z rehabilitacją; 28 dni – finansowane przez NFZ, czternastodniowe turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PCPR, oraz pełnopłatne pobyty dla kuracjuszy którzy nie mogą liczyć na dofinansowanie, a bardzo chcieliby do „Edenu” wrócić. Ceny pobytu są zróżnicowane, zależne od pory roku. W okresie od świąt
Bożego Narodzenia do 10 stycznia Ośrodek jest nieczynny. Okres
ten przeznaczony jest na dokonanie wszelkich napraw. „Eden” jest
ośrodkiem całorocznym.
Podczas mojego turnusu odwiedzili „Eden” uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Byli to przedstawiciele klas V, VI i gimnazjalnej z czterema nauczycielkami. Zwiedzanie Ośrodka rozpoczęli od groty solnej. Zatrzymali się na dłużej w ogrodzie, w mini tężni – najnowszym nabytku
Ośrodka. Ze względu na dużą odległość od tężni miejskich jest to
cenne. Dzieci zgromadzone pod popiersiem Mariana Kaczmarka
wysłuchały informacji o jego dokonaniach i o samym „Edenie”. Było wiele pytań. To dobrze, że przyjeżdżając szkolnym autobusem,
by zwiedzić Ciechocinek, nie pominięto placówki dla niewidomych.
Dumą Ośrodka jest zadbany pełen zieleni i kwiatów ogród.
W centralnym jego punkcie znajduje się figura Matki Boskiej
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przybrana różańcami i różami pozostawionymi przez kuracjuszy
w podzięce za poprawę zdrowia. Alejki ogrodu są wyasfaltowane, niewidomi mogą spacerować po nich sami, bez pomocy przewodnika. Szczególnie ulubionym miejscem jest dla nich wspomniana już mini tężnia.
Już prywatnie udałyśmy się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Piotra i Pawła (w stylu neogotyckim z dwoma wieżami).
Nieopodal kościoła znajduje się figura Pani Ciechocińskiej w białej szacie z niebieską chustą. Na tablicy umieszczone są podziękowania z różnych stron Polski za łaskę poprawy zdrowia. Zobaczyłyśmy też dwie kaplice: Zgromadzenia Sióstr Bezhabitowych Honorata Koźmińskiego przy ul. Warzelnianej (siostry też przyjmują
gości) i Sióstr Szarytek przy ul. Brata Alberta. Tu spotkałyśmy niewidomego masażystę, Jerzego Janiaka, który w tym roku przechodzi na emeryturę. Przepracował w Domu Zdrojowym 44 lata. Jeśli będzie to możliwe, chce nadal pracować. Od 15 lat czyta brajlem teksty liturgiczne podczas Mszy i śpiewa psalmy responsoryjne.
Opinie uczestniczek leczenia sanatoryjnego w „Edenie”
Wybrałam dwie rozmówczynie, prosząc o uwagi dotyczące ich
pobytu w „Edenie”.
Izabela Kurapiewicz przyjechała z Gdańska wraz z mamą. Iza
jest nowo ociemniałą, całkowicie nie widzi. Przed utratą wzroku
ukończyła ekonomię i chemię. Pracowała w banku i w księgowości. W 2006 roku miała wypadek samochodowy. Nastąpił zanik
nerwów wzrokowych. Lekarze nie są zgodni, czy przyczyną był
właśnie ten wypadek. Teraz jej źródłem utrzymania jest renta. Odbyła szkolenie w ramach projektu „Gotowy do podjęcia pracy”.
Ukończyła staż w firmie ubezpieczeniowej „General”, ale na jej stałe zatrudnienie zabrakło środków. Nadal intensywnie poszukuje
pracy. Iza mówi: „Rozpiera mnie energia działania, konkretnego,
pożytecznego. Może przydałabym się przy opracowywaniu i reali-
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zacji modnych teraz projektów? Zadaję sobie pytanie: dlaczego –
mimo czynionych z mojej strony starań – nie ma na mnie zapotrzebowania? Posługuję się długą białą laską z końcówką w kształcie piłki, aby nie wczepiała się w podłoże, po którym chodzimy. Laska została sprowadzona z Kanady. Zakupiłam ją w Gdańsku w Altiksie. Jestem z niej zadowolona. Ponieważ wśród niewidomych jest
mało znana, pokazuję ją wszystkim zainteresowanym”.
Aby się rozwijać, uczy się języka angielskiego, który miała
w szkole i na studiach, oraz włoskiego. Opłaca to z własnych środków. Przed wypadkiem ważna była dla niej turystyka, wycieczki.
Dobrze pływała. Po Gdańskiej Starówce, gdzie kiedyś mieszkała,
poruszała się sama z białą laską, ale po przeprowadzce szuka instruktora orientacji przestrzennej, który by ją zapoznał z nową
dzielnicą.
W środowisku niewidomych ma dwa autorytety: bardzo ceni
dr. Stanisława Kotowskiego (za jego ciekawy i nie za obszerny miesięcznik „Wiedza i Myśl”) i Wojciecha Maja. Indywidualne szkolenie komputerowe Izy trwało miesiąc w jego domu w Kielcach
i było finansowane przez Urząd ds. Zatrudnienia w Gdańsku. Teraz kobieta świetnie radzi sobie z komputerem. Wypowiada się na
liście dyskusyjnej, rozmawia, zbiera informacje. Nie jest zwolenniczką kursów komputerowych wieloosobowych – nieliczni niewidomi wśród słabowidzących nie nadążają za resztą grupy, stresują się, potrzebują więcej czasu na opanowanie umiejętności, a instruktor przy licznej grupie słabowidzących nie ma dla nich czasu.
Uważa, że posługiwanie się komputerem nie wyklucza znajomości brajla. Zna alfabet, kupiła maszynę brajlowską do pisania, ale
do nauki brajla, tak na serio, jeszcze się nie zabrała. I tym razem
będzie jej potrzebny niewidomy instruktor tego pisma.
Oto co powiedziała nam Iza o „Edenie”: „Zakochałam się
w nim od pierwszego pobytu na leczeniu sanatoryjnym trzy lata
temu. Był to wprawdzie październik, ale urzekł mnie wtedy zadbany piękny ogród dostępny dla niewidomych. Po trzech latach znów
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znalazłam się tutaj, już w „moim Edenie”. Tym razem nowością była mini tężnia, którą od razu polubiłam. Tu spędzałam wiele czasu, nawiązywałam kontakty z innymi. Czułam się wśród swoich.
Chodziłam na wieczorki, tańczyłam, śmiałam się, byłam odprężona, wypoczywałam psychicznie i fizycznie. Lubiłam ćwiczyć na
przyrządach w ramach gimnastyki. Nie lubię postaw osób roszczeniowych, narzekających, szukających „dziury w całym”. Odeszły
ode mnie problemy związane z poszukiwaniem pracy. Potrafiłam
się cieszyć pobytem i dniem dzisiejszym. Gdy była mi potrzebna
pomoc, zawsze ją znajdowałam. Chciałabym tu wrócić znów dla
poratowania zdrowia i samopoczucia. Cenię personel Ośrodka za
uprzejmość i chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Korzystałam z niej wielokrotnie. Niektórzy – dłużej tu pracujący – zapamiętali mnie z poprzedniego pobytu. Było mi bardzo miło. Byłam
w wielu domach, ale „Eden” wyróżnia się pod tym względem”.
Poprosiłam też o wypowiedź bytomiankę – niewidomą Teresę Supeł – masażystkę po szkole krakowskiej, która przepracowała w swoim zawodzie 32 lata, m.in. w bytomskim szpitalu i przychodni kolejowej. „Gdy zaczynałam pracować – mówi Teresa –
byłam osobą słabowidzącą, mogłam pomóc innym. Z biegiem czasu wzrok się pogorszył, teraz ja muszę prosić o pomoc dla siebie”.
Mimo że była pracownikiem służby zdrowia, po raz pierwszy znalazła się w sanatorium, nie ma więc skali porównawczej. Przyjechała tu ze słabowidzącą koleżanką Janiną Gozdek. „Eden”, o którym nigdy dotąd nie słyszały, wskazał im NFZ. Musiały odbyć
siedmiogodzinną podróż autobusem z Katowic, by się tu znaleźć.
Nie żałują wyboru, mimo że trafiły na niepogodę – pierwsza połowa maja była zimna i deszczowa – wszystko im się podoba:
i opieka lekarsko-pielęgniarska, i uprzejmość obsługi, i różnorodne zabiegi z których tu korzystały, i smaczne urozmaicone wyżywienie, i rozrywki w kawiarni, i to, że wszystko było na miejscu,
że duża stołówka na jedną zmianę, że posiłki gorące, że peryferyjna dzielnica, bo cicho i spokojnie. Dotarcie do miasta w godzi-
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nach popołudniowych ułatwia meleks. „Dla nas Ślązaków – narażonych na węglowe pyły – szczególnie ważne było lecznicze powietrze ciechocińskie w grocie solnej i mini tężni na terenie Domu. 45 minutowy pobyt w grocie otrzymać można w ramach zabiegu, albo kupić bilet wstępu za 10 zł. Był maj, więc nigdy nie
nawąchałam się tyle bzu, co w Ciechocinku. Zachęcamy niewidomych, by liczniej korzystali z naszego Domu. Zgodnie z szyldem: – Zapraszamy do „Edenu” Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy PZN im. Mariana Mikołaja Kaczmarka „Eden” po zdrowie
i wypoczynek – My przyłączamy się do tych zaproszeń!”
Podobne pozytywne opinie znajdujemy w wypełnianych ankietach. Klienci, bo tak się tu o nich mówi, chwalą pobyt w tym
miejscu, który wprawdzie jest drogi, ale rekompensują to profesjonalne usługi i dobre warunki pobytu. Serdecznie dziękujemy
wszystkim tym, którzy się o nas troszczyli i starali uprzyjemnić
nam pobyt w „Edenie”, dziękujemy za możliwość przebywania
wśród życzliwych ludzi i pięknej przyrody, za podreperowanie
zdrowia i przywrócenie radości życia i wiary w ludzi.
Ośrodki dla niewidomych
W latach 80. ubiegłego wieku istniała tendencja tworzenia
ośrodków wypoczynkowych dla niewidomych przez PZN. Gdy
jednak okazało się, że ciężar ich utrzymania przekracza możliwości finansowe Związku, zaczęto się ich wyzbywać. Obecnie funkcjonują: „Klimczok” w Ustroniu Morskim (z dłuższą przerwą jesienno-zimową, oblegany latem), w Olsztynie, „Eden” w Ciechocinku oraz najstarszy – działający od 1936 roku – należący
pierwotnie do ociemniałych żołnierzy „Nestor” w Muszynie, obecnie poważnie zadłużony. Chodzą słuchy o zmianie jego przeznaczenia. Ubolewam nad tym, bo łączą mnie z nim dobre wspomnienia. Gdy się uczyłam, a potem pracowałam, byłam w Muszynie trzydzieści razy. Zawsze coś mnie tam przyciągało; cenna

Zofia Krzemkowska – Zapraszamy do „EDENU”!

105

była możność umówienia się ze znajomymi i bycia tam razem
w tym samym okresie. Fakt, że już nie będzie służył wypoczynkowi, napawa smutkiem.
Czy ośrodki powinny być „selekcyjne” – tylko dla niewidomych, odrębne? To sprawa kontrowersyjna: jedni uważają, że swobodniej czują się wśród swoich, drudzy, że nasze ośrodki są zbyt
drogie w porównaniu z innymi. Wolą wybrać tańsze, mimo że ich
standard jest niższy w porównaniu do naszych.
Na zakończenie chciałabym zachęcić do przyjazdu do dwóch
ośrodków prowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. Są to: całoroczny w Sobieszewie k. Gdańska z turnusami rehabilitacyjnymi, gdzie
można pod opieką instruktora nabyć niezbędne umiejętności ułatwiające funkcjonowanie bez wzroku albo ze wzrokiem bardzo
słabym, oraz w Rabce. Nie bez znaczenia, zwłaszcza dla wierzących, jest możliwość uczestniczenia w codziennej Eucharystii i różańcu.

WRZEŚNIOWE PIELGRZYMKI
Krystyna Śmigielska

Grecja – śladami św. Pawła Apostoła
9–19 września 2014r.
pielgrzymkach organizowanych przez Krajowe Duszpasterstwo Osób Niewidomych uczestniczę od 2001r. były to
pielgrzymki, które mogę nazwać moimi prezentami urodzinowymi od Matki Bożej. Pierwsza pielgrzymka, w 2001r., rozpoczęła
się właśnie w dniu moich urodzin, 7 września. Następne miały
miejsce w podobnym terminie.
Moim największym marzeniem było odwiedzenie sanktuariów
Matki Bożej w Lourdes, Ziemi Świętej i Grecji. Bytność w Lourdes i Ziemi Świętej to przede wszystkim pragnienie duchowe. Grecja to też przeżycie duchowe związane z nauczaniem św. Pawła,
ale i otarcie się o antyk. W pierwszej klasie liceum z powodu choroby miałam nauczanie indywidualne. Moja nauczycielka była
wielką pasjonatką kultury starożytnej Grecji. Opowiadała tak sugestywnie, tak pięknie, tak kolorowo, że już wtedy zapragnęłam
znaleźć się w Grecji. Następną dawkę piękna starożytności otrzymałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie opiekunem roku był
dr Aleksander Krawczuk. Pragnienia zostały, ale bez żadnej szansy na zrealizowanie.
Do Lourdes pojechałam w 2001r., Ziemię Świętą odwiedziłam
w 2009r. Zostało jedno niespełnione marzenie – Grecja.
Dlaczego piszę o prezentach urodzinowych?
Urodziłam się 7 września 1939r. pod spadającymi bombami.
W niemowlęctwie straciłam rodziców. Wojnę przeżyłam u obcych
ludzi. Po wojnie nikt mnie nie szukał. Nikt nie pamiętał o moich
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urodzinach, aż do momentu kiedy opowiedziano mi o Matce Bożej, która kocha wszystkie dzieci. Tę Dobrą Mamę przyjęłam jako swoją i pokochałam całym sercem na zawsze. Od tego czasu
w każde urodziny spotykało mnie coś dobrego. Nigdy nie prosiłam o prezenty dla siebie, ale Matka Boża znała moje marzenia
i myśli – te radosne i te smutne.
Kiedy w 2001r. znalazłam się w drodze do Lourdes, wróciły
wspomnienia. Jak w kalejdoskopie przesuwały się rocznice urodzinowe i różne upominki. Tylko Mama znała moje myśli i pragnienia, co było możliwe, spełniała. I tym razem moje ostatnie
pragnienie zostało spełnione. Urodziny w niedzielę, a wyjazd do
Grecji we wtorek. Jestem pewna, że to prezent od mojej Mamy,
bo po ludzku myśląc, nie miałabym siły pokonać tych jedenastu
dni w Grecji przy obecnym stanie zdrowia.
Rano, 9 września, pojechałyśmy na lotnisko. O godzinie 8.15
w kaplicy na lotnisku została odprawiona Msza święta, którą koncelebrowało trzech księży: Andrzej, Jan i Piotr. Następnie udali-
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śmy się do odprawy, gdzie czekała na nas pani Kamila z biura Pielgrzymkowo – Turystycznego „Ad Astra”. Rozdała nam niebieskie
czapki z napisem „Grecja”, zawieszki z nazwiskiem pielgrzyma
i nazwą biura oraz telefonem do pilotki. Pomagała też przy odprawie. Po oddaniu bagażu i przejściu przez bramki udaliśmy się
do sali odlotów. Po niedługim czasie wsiedliśmy do samolotu linii greckich. W godzinach południowych czasu greckiego otrzymaliśmy posiłek, a po godzinie 14 wylądowaliśmy w Atenach.
Powitała nas sympatyczna pani Katarzyna, która była naszą
pilotką przez cały pobyt w Grecji. W drodze do hotelu pani Kasia poinformowała nas, że po zakwaterowaniu w pokojach planowane jest wejście na Akropol. Zrobiło się nieco chłodniej, zaczął
padać deszcz, którego dawno nie było. Zakwaterowanie w hotelu trwało dość długo, bo tuż przed nami przyjechała inna grupa,
a windy były tylko dwie po cztery osoby (na dwanaście pięter).
Po rozlokowaniu się pojechaliśmy na Akropol. Ciągle padał
deszcz. Wspinamy się na górę. Wysoko i dla mnie ciężko. Cały czas
pomagała mi Halinka. Z wielkim wysiłkiem pokonałam schody.
Pod Partenon Halinka poszła sama. Ja zostałam i usiadłam na kamieniu. Towarzyszyła mi pani Wacława z Ciechocinka. Byłam zadowolona, bo panią Wacię poznałam wcześniej podczas pobytu
na Ukrainie. Potem byłam u pani Waci na turnusie rehabilitacyjnym w Ciechocinku. Polubiłam Tę miłą i serdeczną osobę. Dobrze więc gwarzyło nam się na tym kamiennym siedzeniu. Tuż
przed grupą zeszłyśmy na dół. Szybki przejazd do hotelu, kolacja i wędrówka windą na dwunaste piętro skąd roztaczał się przepiękny widok na rozświetlone miasto i Akropol.
Po śniadaniu następnego dnia udaliśmy się na Mszę świętą
w Katedrze Świętego Dionizego Areopagity. Z zewnątrz i wewnątrz przypomina Bazylikę św. Pawła za Murami ale w mniejszej skali. Pani Kasia opowiadała o znaczeniu wizyty Jana Pawła
II w 2001 roku. Uczestniczyło w niej trzydzieści tysięcy ludzi, co
upamiętniają tablice. Po wyjściu z Katedry poszliśmy Aleją Uni-
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Akropol nocą

wersytecką, gdzie znajdują się trzy ważne budynki z XIX wieku.
Po odzyskaniu niepodległości Ateny budowano na nowo, nawiązując do antyku.
Następnie pojechaliśmy na Stadion Olimpijski zbudowany
również w XIX wieku – stąd dobrze widać było Akropol. Potem
spacer ulicą rządowych rezydencji, obok rezydencji prezydenta
i premiera.
Przez ogród miejski poszliśmy pod Parlament obejrzeć zmianę warty. Idąc przez ogród, poznaliśmy historię rodziny królewskiej; Po odzyskaniu niepodległości nastały w Grecji wielkie spory o władzę. Nie mogąc dojść do porozumienia, zdecydowano się
wprowadzić monarchię. Z braku własnej arystokracji wprowadzono rodzinę bawarską, ale para królewska okazała się bezdzietna,
wobec czego wprowadzono rodzinę angielską. Rodzina królewska panowała do połowy lat 70. XX wieku. Następnie, w wyniku
plebiscytu monarchię zniesiono.
Królowa Amelia bawarska zajęła się ogrodnictwem i stworzyła ten pełen egzotycznych roślin piękny ogród, w którym byliśmy.
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Z ogrodu pojechaliśmy pod Areopag, skałę, skąd przemawiał do
Ateńczyków św. Paweł. Odczytany został fragment z Dziejów Apostolskich o wystąpieniu św. Pawła i jego niepowodzeniu.
Po wejściu na ostatnie schody zostałam w cieniu przepięknego drzewa, siedząc w wygodnym fotelu. Podziwiałam piękno tak
wielkie, tak cudowne, że dech zapierało. Przepiękne drzewa, pachnące krzewy, góry jak gdyby przytulone do nieboskłonu i opadające tarasami zieleni w głąb. I radość płynąca z obłoków. To było moje największe, najwspanialsze przeżycie podczas pielgrzymki w Grecji. Były i inne cudowne doznania, ale już nie o takim
natężeniu duchowym. Po obiedzie poszliśmy na spacer handlową ulicą na plac targowy. Ja wróciłam do hotelu na odpoczynek,
a Halinka wyszła ponownie na zwiedzanie.
W czwartek 11 września wyjazd z Aten o godzinie 8. Pierwszy dłuższy postój to Msza Święta w najpiękniejszej świątyni – pod
gołym niebem. Miejsce piękne, otoczone górami, w dole płaska
dolina nad morzem. My byliśmy na płaskowyżu na wysokim
urwisku między drzewami. U stóp czerwone dachy osady, dalej
oliwne gaje, białe miasteczko tuż nad morzem. W dół prowadzi
droga i kręty kanał. Droga przez Beocję, prowadzi serpentynami
wśród gór. Dużo drzew – najczęściej sosny, dużo skał, serpentyny. Duży odcinek wiedzie nad morzem – Widać Eubee. Najpierw
są Delfy. Słuchamy historii Pytii, kłamstwa kapłanów „tłumaczących przepowiednie”. Całość u stóp kilkusetmetrowej ściany.
W głębi głęboka dolina i idącą w górę skalną drogą. Pośród dawnych wielu skarbców odbudowany jest jedynie skarbiec Ateńczyków. Na skałach liczne napisy. Podeszliśmy do kilku kolumn, które pozostały po świątyni Apollina. Wyżej stadion, niżej – resztki
po gimnazjonie. Tam ćwiczyli zapaśnicy i w niedużym okrągłym
basenie zażywali kąpieli. Obiad zjedliśmy w restauracji prowadzonej przez rodzinę.
Po obiedzie wyjeżdżamy w głąb lądu, przez Tesalię krainę rolniczą. Widać było oliwki, bawełnę, pola – wszystko otoczone gó-
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rami na horyzoncie. W autokarze słuchaliśmy konferencji ks.
Chrostowskiego o otoczeniu, w jakim wzrastał św. Paweł. Po drodze obejrzeliśmy klasztor bizantyjski bł. Łukasza ze Stiri z pięknymi mozaikami. Jest to najpiękniejszy i najlepiej zachowany monastyr w Grecji. Nocowaliśmy w Kalambace, w hotelu u stóp Meteorów. Balkon wychodził na ulicę z widokiem na skałę.
W hotelu spokój, bez tłoku. Można było pooglądać liczne rzeźby, są niewielkie, rzeźbione na wzór antyczny, ale twarze nietrafione.

Meteory
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Meteory to niesamowite formacje skalne powstałe po wyschnięciu wielkiego jeziora, które kiedyś zalewało Tesarię. Przez wieki zamieszkiwali tu pojedynczy pustelnicy w prymitywnych, płytkich jaskiniach. Te skały dają do myślenia, odrywają od ziemi i dążą do
nieba. Klasztory zaczęły powstawać w XII w., szczyt rozwoju to wiek
XIV. Zamieszkiwało tu wtedy ok. 20 tys. mnichów w dwudziestu
klasztorach. Okupacja turecka zahamowała ich rozwój. Klasztory
istniały, jeżeli opłacali się okupantom. Obecnie można objechać górą niemal wszystkie klasztory, widać je z różnych miejsc. W jednym
z nich kręcono Bonda „Tylko dla twoich oczu”. Zwiedziliśmy kościółek św. Stefana, oglądaliśmy wnętrze cerkwi. Pani Kasia objaśniła
sens układu ikon. Zadziwiający sąd ostateczny: smok pochłania potępionych, którzy zjeżdżają mu do pyska, krętą czerwoną wstęgą wyglądającą jak buchający ogień. Przy ważeniu dusz diabeł szachruje – obciąża dodatkowo szalę wagi. Chrystus Pantokrator jedną ręką błogosławi, w drugiej trzyma zamkniętą księgę życia.
Obiad zjedliśmy w restauracji u stóp skał. Przedtem, w jednej
z restauracyjnych sal była Msza święta. Po obiedzie pojechaliśmy
do Salonik. Po postoju w Veri przez piękne góry, wśród piętrzących się głazów „słoniowych” dotarliśmy do Olimpu – najwyższego pasma górskiego Grecji. Po drugiej stronie, grecka Riwiera –
gaje brzoskwiniowe. Fantastycznie poprowadzona autostrada. System tuneli przebija góry. Verii to starożytna Berea. Tu nauczał św.
Paweł, co upamiętniają dwie mozaiki: Święty Paweł Nauczający
i sen Świętego Pawła, którego wzywa Macedończyk.
Saloniki – miasto założone w IV w. p.n.e. przez szwagra Aleksandra Wielkiego. Nazwa miasta pochodzi od imienia siostry
Aleksandra. Miasto to od XV w. do 1912 r. było pod okupacją turecką. Potem na skutek zaprószenia ognia spaliło się w ok. 70 %.
Stąd miasto dolne – nowoczesne, szerokie ulice, aleje, bulwary.
Biała wieża, zatoka, zieleń, Górne miasto, takie jak przed pożarem – wąskie uliczki, nieduże okna, czerwone dachy. Zwiedziliśmy Katedrę św. Demetriusza – patrona miasta, oraz ruiny sta-
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rożytnej agory i teatru – pozostałość po Rzymianach. Do hotelu
wróciliśmy pieszo. Po kolacji już nigdzie nie wychodziłam, starałam się poukładać wrażenia mijającego dnia. Jutro Kavalla i Filippi – dzień św. Pawła.

Tesaloniki Agora, Biała Wieża
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Filippia

Po śniadaniu pojechaliśmy do Filippi. Najpierw zwiedzaliśmy
ruiny starożytnego miasta: teatr i mury bazyliki. W IV w. budowano szybko i niezbyt starannie. Budowle te dość szybko rozpadały się. Nieznani są nawet patroni. Są resztki bazyliki A. Bazylika B znajduje się niżej, za szosą, za ruinami forum. Forum było duże – pozostało parę kolumn. W domu św. Pawła odkryto
piękną posadzkę z motywami ptaków i roślin. Na Forum św. Paweł był biczowany. Jedno z pomieszczeń to przypuszczalne więzienie, gdzie zastało Go trzęsienie ziemi. Strażnik, przekonany, że
więzień uciekł, chciał popełnić samobójstwo. Święty Paweł zawołał do strażnika: jestem tutaj! Strażnik zaprosił św. Pawła do swojego domu, nawrócił się z całą rodziną i został ochrzczony.
Z ruin starożytnego miasta udaliśmy się do miejsca chrztu
pewnej kobiety. W tym miejscu nauczał św. Paweł, ale nikt ze słuchaczy nie przyjął jego nauki. Kiedy odchodził, podeszła do niego niewiasta i zaprosiła św. Pawła do swojego domu. Po wysłu-
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chaniu jego nauczania poprosiła o chrzest. Święty Paweł ochrzcił
Lidię, a potem jeszcze trzy inne kobiety.
W miejscu pierwszego chrztu postawiona jest świątynia – baptysterium. Nad rzeczką ustawiono ołtarz i amfiteatralne siedzenia. Przez naszych księży została odprawiona wzruszająca, bardzo piękna Msza św. Miało też miejsce odnowienie przyrzeczeń
chrztu świętego. Wszyscy zostaliśmy „ponownie ochrzczeni”.
Obiad zjedliśmy w Kavalli przy porcie. Kavalli to dawne Neapoli. I tu wspominają św. Pawła kościoły i mozaiki. Po obiedzie
zatrzymaliśmy się jeszcze w Amfipolis, gdzie podziwialiśmy pomnik imponującego lwa. Stąd Aleksander Wielki rozpoczął podbój świata. Późnym popołudniem dotarliśmy do hotelu. Było trochę zamieszania w pokojach, ale udało się niedomogi zlikwidować. Wieczorem spacer.
W niedzielę 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża,
szczególnie uroczyście obchodzone w Kościele Prawosławnym pojechaliśmy wzdłuż zatoki do Ouranopolis, stąd wyruszyliśmy na
pokład statku, z którego można oglądać Republikę Mnichów na
Górze Athos. Jest to rejs wokół półwyspu Chalcydyckiego. Na statku była duża grupa rosyjskojęzyczna z duchownym prawosławnym. Do naszego statku podpłynęło łódką dwóch mnichów z Góry Athos z relikwiami. Rozpoczęła się uroczystość – modlitwy,
śpiewy i całowanie relikwii. Po zakończeniu uroczystości mnisi
odpłynęli. Cały rejs trwał kilka godzin. Było wspaniale. Relaks całkowity. Statek powoli zbliżył się do pomostu. Kiedy wszyscy dotarli do miejsca zbiórki, ruszyliśmy pieszo na obiad do pięknej restauracji tuż przy morzu. Wieczorem spacer po sklepach.
Rano następnego dnia dowiedzieliśmy się, że jedna z uczestniczek pielgrzymki upadła. Najpierw zawieziono ją karetką do
miejscowego szpitala. Niestety, nie było tam ortopedii. Po prześwietleniu zdecydowano się zawieźć chorą do szpitala w Salonikach. Towarzyszyły jej s. Anita i p. Kasia nasza pilotka, a my autokarem pojechaliśmy za karetką. W szpitalu podjęto decyzję
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o operacji i pozostawieniu tam pacjentki, którą po kilku dniach
przetransportowano do Polski. Z powodu pęknięcia kości udowej zdecydowano o wymianie szyjki stawu biodrowego.
Z Salonik już jednym ciągiem, z przerwą na Mszę świętą
w przydrożnej restauracji i postojem pod Termopilami, dojechaliśmy do Vrachati.

Termopile – Leonidas
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Po drodze miało jeszcze miejsce wzruszające spotkanie z Polakiem, który biegnie od 8 sierpnia z Augustowa, aby wziąć udział
w maratonie w Atenach. Przy okazji biegnie na rzecz żony chorej na raka i córeczki znajomych, której grozi utrata nóżek.
W Vrachati pozostaliśmy do końca pielgrzymki czyli cztery
noce. Wygodny pokój, przepiękny hotel. Świetne jedzenie
w przestronnej jadalni. Aleje obrośnięte pięknymi krzewami,
kwiatami i palmami. Dwa baseny i morze tuż, tuż.
Rano wycieczka do pobliskiego starożytnego Koryntu, gdzie
można obejrzeć fragmenty muru i mnóstwo śladów starego miasta. Według mitu założył go Syzyf. Miasto było bogate, położone
między dwiema zatokami, posiadało dwa porty. Żegluga wokół
Peloponezu zajęłaby trzy dni. Na tym odcinku dużo szybciej siłami niewolników można było przenieść towary lądem. Stąd wielkie bogactwo Koryntu i bardzo rozbudowane usługi „Cór Koryntu”. Miasto zostało zburzone przez Rzymian w II wieku i odbudowane potem przez Cezara. Na wzgórzu kilka kolumn –
Świątynia Apolina, którą Rzymianie oszczędzili. I resztki wielkiej
agory, sklepów i magazynów, skała, na której urzędował sędzia.
Tu kwitł handel. W tym mieście św. Paweł spędził półtora roku.
Ze względu na charakter miasta, Listy do Koryntian różnią się od
innych. Tu na kamieniach odprawiona została Msza Święta, a towarzyszył jej wiatr od Zatoki Korynckiej.
Potem pojechaliśmy do Myken zobaczyć grobowiec Agamemnona. W restauracji, gdzie jedliśmy obiad, można było obejrzeć
zdjęcia znanych klientów tego lokalu, m.in. Johna Kennedy’ego,
Busha, a także różnych senatorów z USA i lordów z Anglii.
Popołudnie nad morzem. Piękny wieczorny spacer po plaży.
17 września o 8.15 pojechaliśmy do Nafplio. Jak mówiła p. Kasia, to jedno z najpiękniejszych miast greckich. I rzeczywiście –
miasteczko pełne uroku, położone u stóp niemal pionowej skalistej góry. Wspięliśmy się wysoko po schodach do małego kościoła Przemienienia Pańskiego, gdzie od półtora roku pracuje sie-
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Msza św. w Koryncie

demdziesięcioletni ks. Jerzy (przedtem kapelan wojskowy) obecnie duszpasterz ok. 300 Polaków mieszkających na Peloponezie.
Odprawia również Msze Święte w Patrze, Kalamacie i Tolo. Po
Mszy św. częstuje nas kawą i sokami. Zeszliśmy na dół, gdzie znajduje się piękny Plac Republiki oraz uliczki prowadzące do morza
i sklepiki.
Nafplio było pierwszą stolicą, po odzyskaniu niepodległości
przez Grecję. Tutaj zamordowano pierwszego prezydenta. Władzę objął wówczas dwudziestoletni Otto z dynastii niemieckiej.
Następnie pojechaliśmy do Epidauros z ruinami antycznego
sanktuarium Asklepiosa – boga medycyny. Było tu najstarsze „sanatorium świata”. Na tablicach opisane są historie chorób
i uzdrowień. Chory przed operacją obłożony był ropuchami, liśćmi laurowymi i znieczulany jadem węży. Operowany był w stanie odurzenia. W muzeum są narzędzia chirurgiczne, a także liczne torsy greckie i rzymskie. Lecznica była znana w całym świecie starożytnym.

Krystyna Śmigielska – Grecja – śladami św. Pawła Apostoła

119

Wszyscy pielgrzymi podziwiali teatr – duża budowla na dwanaście tys. miejsc. Tu grano największych tragików. Pani Kasia rzuciła trzema rodzajami monet, aby zademonstrować akustykę. Po
dźwięku można było rozróżnić nominały monet. Szeleściła kartą, otwierała zamek błyskawiczny – każdy dźwięk słychać było
wszędzie. Tajemnica akustyki nie jest znana. Podobno Amerykanie dokonali dokładnych pomiarów, odtworzyli wszystko u siebie – oprócz akustyki. Jeszcze nieprawdopodobny widok Kanału Korynckiego, wyglądającego jak skalna szczelina (lustro wody 19 metrów poniżej mostu). Skraca on podróż o trzy dni i czyni
z Peleponezu wyspę. Nasze Vrachati leży nad zatoką Koryncką
Morza Jońskiego.
Ostatni dzień pielgrzymowania 18 września.
Podziwialiśmy miasto Patra, trzecie pod względem wielkości
miasto Grecji. Tu w Katedrze Prawosławnej są relikwie Krzyża
Świętego i Głowa zamęczonego św. Andrzeja Apostoła, przeniesiona z Konstantynopola.

Patra kościół św. Andrzeja
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Święty Andrzej jest patronem Kościoła Wschodniego. Relikwie te papież Paweł VI zwrócił Prawosławiu w 1964r. Wtedy wybudowano tę piękną świątynię pokrytą wewnątrz obrazami z życia św. Andrzeja. Msza Święta została odprawiona w pobliskim
kościele katolickim.
Po typowo greckim obiedzie, jedziemy na zakupy do sklepu
spożywczego. Kolacja, uroczyste pożegnanie i podziękowania. Rozeszliśmy się do pokojów, aby przygotować się do wyjazdu. Pobudka była przed godz. 4.00, śniadanie, wyjazd na lotnisko, wylot o 8.45.
Pragnę jeszcze raz gorąco podziękować Halince – mojej przewodniczce, która dbała o mnie jak najczulsza matka. Siostrze Anicie i ks. Andrzejowi za serdeczną troskę o mnie.
Kochani Pielgrzymi i pani Kasiu, niech ta pielgrzymka pozostanie w naszych sercach i wyzwala dobro i piękno.
Fotografie – s. Ludmiła Krajnik FSK
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s. Rut Wosiek FSK

Ukraina – szlakiem Sługi Bożej Matki
Elżbiety Czackiej
15–19 września 2014 r.
ielgrzymka trwała pięć dni. Trasę około 700 kilometrów
(w jedną stronę) pokonywaliśmy w luksusowych warunkach,
na pokładzie zakładowego autokaru z p.Włodkiem Domańskim
za kierownicą, co komfort tej podróży i poczucie bezpieczeństwa
powiększało niepomiernie, wraz z niekłamanym podziwem dla
mistrzostwa Kierowcy, o którym pod koniec podróży wiedzieliśmy już na pewno, że gdyby trzeba z pojazdem o tej kubaturze
przejechać po linie, też nie byłoby problemu. A pomysł pielgrzymki dojrzewał od dłuższego czasu: z jednej strony jako jeden z etapów naszych integracyjnych spotkań w łonie TRIUNO, trochę
z myślą o czasie między stuletnimi rocznicami: Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w roku 2010, a zbliżającym się jubileuszem
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (w 2018 r.).
Bodźcem do wyjazdu była też inicjatywa Ojców bernardynów,
czyli Braci mniejszych z Żytomierza, którzy odbudowując kościół
i klasztor w ruinie dawnego kościoła seminaryjnego, czyli miejsca, (parafrazując świętego Jana Pawła II – „gdzie się wszystko zaczęło”) – czyli, gdzie zrodziło się powołanie Róży Czackiej do życia konsekrowanego i utworzenia nowego zgromadzenia zakonnego, postanowili fakt ten upamiętnić przez wmurowanie na
ścianie kościoła tablicy poświęconej Matce Czackiej. Taka była,
w skrócie i uproszczeniu, historia tej pielgrzymki.
Zaproszeni do udziału zostali wszyscy członkowie szeroko rozumianego Dzieła TRIUNO: niewidomi i widzący, świeccy i duchowni. Na wyjazd (bądź co bądź w trakcie roku szkolnego!) zdecydowały się ostatecznie 23 osoby, w większości siostry, z Matką
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Radosławą i ks.Rektorem Sławomirem Szczepaniakiem. Laikat reprezentowały cztery Panie: z Ośrodka w Laskach – p.Elżbieta Harasiuk, z Żułowa – p.dr stomatolog Janina Marczyńska oraz ze
wspólnoty świętomarcińskiej: p.Marzenna Guzowska i Maria (Lilka) Wosiek. O prowadzącym bezpiecznie całe to towarzystwo
p.Włodku i jego „wypożyczonym zmienniku” przy kierownicy,
p.Adamie Kaczmarku z Sobieszewa, już na wstępie wspomniałam.
Nie były to może idealne proporcje jak na reprezentację Dzieła,
ale – Bogu dzięki, że się udało je zachować.
Po ustaleniu składu grupy zasadniczym problemem było ustalenie trasy, która by rzeczywiście jakoś odzwierciedlała ów „szlak”,
jaki przyszło pokonać niewidomej Róży Czackiej przed – UWAGA! prawie dokładnie STULECIEM. I jeszcze, co było do przewidzenia, ale co objawiało się wyraźniej na szlaku – zarówno miejsca i drogi, jak i historyczne rocznice – nieustannie napotykały
i krzyżowały się ze szlakami i rocznicami historii narodowej, a także mniejszymi drogami i rocznicami różnych osób, włączających
się „po drodze” w to Dzieło. Brzmi to nieco zawile, ale taka się nam
co chwila ujawniała rzeczywistość tej pielgrzymki..
Wracając do konkretu: pierwszy był więc Żytomierz. To tutaj
w czerwcu 1915 roku dociera Róża Czacka, wraz z rodzinami swoich braci w wojennej tułaczce przed napierającymi wojskami rosyjskimi i po wyjeździe rodziny w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia zatrzymuje się w Żytomierzu z jedną tylko wierną towarzyszką, Heleną Makowiecką (wybierając to miejsce ze
względu na bliskość kościoła). Znane są dalsze wydarzenia najbliższych trzech lat: poprzez śluby zakonne w III zakonie św.Franciszka, składane na ręce profesora miejscowego Seminarium duchownego ks.Władysława Krawieckiego aż do powrotu Róży – już
jako siostry Elżbiety do Warszawy oraz pozostawionego tam zalążka Dzieła i skupionych przy nim niewidomych.
Następnego dnia – 16. września, po noclegu w domku naszych
sióstr i – częściowo – w Ośrodku miejscowej Caritas w Zarycza-
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Biała Cerkiew – przed Szkołą Muzyczną (d. pałac Branickich)

nach, po Mszy św. w żytomierskiej katedrze, koncelebrowanej przez
ks.Sławka wspólnie z Proboszczem katedry – wracamy do jeszcze
dalszych początków: do domu (pałacu) Branickich w Białej Cerkwi, gdzie urodziła się przed 138 laty Róża Czacka. Ze Szkołą Muzyczną, która tu działa i jej Dyrekcją mamy już od ponad dwudziestu lat bliskie, rodzinne kontakty. Przy wejściu wita nas wmurowana w ścianę tablica poświęcona Matce. A wewnątrz, w sali
koncertowej (zapewne w dawnym salonie) – czeka Pani Dyrektor,
ze swymi współpracownikami i kilkorgiem uczniów w uroczystych
narodowych strojach (wyszywanych „soroczkach”) – z przygotowanym koncertem – muzyką Chopina i solowymi występami, także starannie wykonanymi po polsku piosenkami: Kukułeczką
i Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska.
Po południu – odległy o około 100 km. Kijów z przepięknymi cerkwiami, słynną Ławrą Peczerską i niezapomnianym wido-
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kiem potężnego Dniepru, przy zachodzącym słońcu, pomiędzy
wzgórzami, na których rozpościera się miasto. Bardzo chcieliśmy
nawiedzić miejscowy Majdan, któremu przecież towarzyszyliśmy
pamięcią i modlitwą w ciągu ostatnich miesięcy, mieliśmy nawet
ze sobą znicze do zapalenia. W miarę zbliżania się w zapadającym
zmroku do tego centralnego, a jakoś nam bliskiego miejsca, powitał nas dopływający z jego strony czarny dym i widok płomieni płonących opon… także odgłos pieśni i widok flag narodowych.
To był akurat wieczór po przyjęciu przez miejscową Dumę decyzji – zgody na częściową autonomię regionu donieckiego… Nie
było gwałtownych zamieszek, milicja czuwała w pogotowiu, nie
reagując, a raczej w miarę możności ułatwiając samochodom objechanie ulic zajętych przez manifestantów.
Dzień trzeci – 17 września – czyli znowu ważna rocznica.
W Polsce obchodziliśmy ją niedawno – 1 września -jako 75 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Tutaj to dzisiejszy dzień
jest równie dokładnym „jubileuszem” 75-lecia wkroczenia wojsk
sowieckich na teren ówczesnej Rzeczpospolitej. Nie sposób się
uwolnić od skojarzeń, wraz pamięcią wczorajszego widoku Majdanu kijowskiego i dobiegających wiadomości z niedalekiej przecież wschodniej Ukrainy. O godz.16.00 podjeżdżamy w komplecie (z naszymi tutejszymi Siostrami) pod „nasz” kościół, gdzie po
odprawionych wspólnie Nieszporach i krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu przeżywamy najważniejsze wydarzenie naszej
pielgrzymki. Przy wejściu do kościoła ks. Biskup Senior Jan Purwiński święci pamiątkową tablicę (jest ona wmurowana po drugiej stronie wejściowych drzwi – równolegle od identycznej tablicy, poświęconej św. Arcybiskupowi Feliksowi Felińskiemu.
Mszę św. pod przewodnictwem Ks.Biskupa koncelebrują miejscowi Bernardyni wraz z Przeorem i Prowincjałem, oraz oczywiście
nasz ks.Rektor. Liturgia w języku ukraińskim, przy wypełnionym
kościele i długie kazanie Biskupa. Śpiewał chór katedralny, w liturgię czytań i Modlitwę Powszechną włączyły się nasze Siostry,

s. Rut Wosiek FSK – Ukraina – szlakiem Sługi Bożej...

125

zarówno pracujące obecnie na Ukrainie, jak i te, które przeszły
w ostatnich latach przez tutejsze placówki. W procesji z darami
– również Siostry niosą: kwiaty, świece, różaniec Matki i uroczysty „korowaj”, procesję zamyka Matka Radosława, niosąca Hostię
– Chleb Eucharystyczny.
Ostatnim akcentem tego długiego spotkania była wspólna radosna agapa w Klasztorze Braci Bernardynów.
Dzień 18 września od świtu był już wstępem do drogi powrotnej. Przez spotkania z Gospodarzami Sanktuariów Maryjnych:
w Berdyczowie, obecnym celem pieszych pielgrzymek, uznanym
za narodowe sanktuarium Ukrainy, skąd przed stu laty siostra Elżbieta Czacka wyjeżdżała pociągiem z transportem repatriacyjnym
do Warszawy, i Latyczowie – w kościołach już działających, odnawianych z największym trudem i poświęceniem po całych dziesięcioleciach, kiedy służyły jako magazyny lub zakłady produkcyjne – wieczorem dojechaliśmy do naszego Domu w Starym Skałacie. Przed dojazdem do domu nawiedziliśmy jeszcze „nasz”
kościół na Świętej Górze oraz wybudowaną na jej zboczu (to już
pasmo Miodoborów) Kalwarię. W domu, mimo zmęczenia, zdążyliśmy jeszcze zwiedzić i podziwiać pomieszczenia działającego
już pełną parą Centrum Wczesnego Wspomagania. Jest to małe,
ale WIELKIE dzieło naszych sióstr, zwłaszcza s. Marii. Jego żywymi świadkami byli pp.Włodimir i Lena (reżyser i scenarzystka), którzy służyli nam jako przewodnicy w czasie zwiedzania Kijowa, a w Żytomierzu P.Wołodia dojechał specjalnie, żeby zrobić
profesjonalną dokumentację naszej uroczystości w kościele (ich
sześcioletnia córeczka Ania po turnusach wczesnej interwencji
w Skałacie zostanie przyjęta do przedszkola w Laskach.
19 września – ostatni dzień pielgrzymki – rozpoczęliśmy Mszą
św. o godz. 6.00 w domowej kaplicy i po szybkim śniadaniu ruszyliśmy w ostatni, ale bynajmniej nie najkrótszy etap naszego pielgrzymowania. Najpierw w kierunku Zbaraża, który ze szczytu
Świętej Góry można swobodnie zobaczyć. Tu zaczynały się już tak-
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że kolejne poplątania, czy powiązania „szlaków” ludzkich losów
prowadzących do wspólnego Dzieła. Szosa, na którą wjechaliśmy
do tegoż Zbaraża, wiodła krętą linią przez prawie godzinę. Nie
przypominała tak często wspominanego przez Ojca Tadeusza Fedorowicza i ks.Aleksandra „Czarnego szlaku” najazdów tatarskich.
Może jednak chwilami biegła tą samą drogą, po której Pan Zagłoba z Rzędzianem, jadąc po Helenę ze Zbaraża do Podwołoczysk,
właśnie w Klebanówce kupowali konie. Trylogia sienkiewiczowska towarzyszyła nam coraz wyraźniej także po dotarciu do Zbaraża, przez dawne mury i fosę za Gniezną, w której ukrywał się
podczas oblężenia twierdzy Pan Jan Skrzetuski.
W odbudowywanym stopniowo kościele Bernardynów, parafii św.Antoniego, oglądaliśmy ślady zniszczeń i kilkudziesięcioletniej świadomej dewastacji ruin oraz ratowane obecnie pieczołowicie szczątki dawnego wystroju. W sąsiednim zamku, o wiele szybciej dźwigniętym z ruiny, również można było obejrzeć
ślady przeszłości, nawet prehistorycznej, miasta i Ziemi Zbaraskiej
– aż po historię najnowszą, czyli salę poświęconą „Niebiańskiej
Sotni” – Ofiarom ostatnich walk na kijowskim Majdanie.
W tym miejscu znowu spotkały się, czy też skrzyżowały niektóre, późniejsze drogi. Zbaraż to rodzinne miasto moje i mojej
młodszej, też uczestniczącej w naszej pielgrzymce, siostry. Tu się
urodziłam, a żeby było „śmieszniej”, czy może też trochę smutniej
– to tutaj, w rodzinnym mieście i domu „witałam” wkraczające do
Ojczyzny sowieckie czołgi. Było to przed 75 laty, w dniu 18 września 1939 roku, dokładnie w przypadającą tego dnia siódmą (!)
rocznicę moich urodzin.
Droga ze Zbaraża, przez granicę w Rawie Ruskiej, do Żułowa – to już ostatni i niedługi etap naszego pielgrzymowania. Do
Lasek dotarliśmy około godziny 23.00. Za wszystko – Deo gratias!
Fot s. Rut Wosiek, s. Emmanuela Łukasiak
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Kościół Bernardynów w Żytomierzu

Msza św. w kościele OO. Bernardynów (ks. Sławomir Szczepaniak czyta Ewangelię)
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Procesja z darami – Matka Radosława

Koncelebra pod przewodnictwem ks. bp. seniora Jana Purwińskiego
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Kościół na Świętej Górze
w Połupanówce-Starym
Skalacie

Zbaraż – kościół OO.
Bernardynów pw. św.
Antoniego

WSPOMNIENIA

21 września br. w szpitalu w Warszawie zmarł Józef Szczurek, były wychowanek Lasek, wybitny niewidomy dziennikarz
i działacz społeczny. Jego pogrzeb odbył się w Laskach w dniu 27
września. Wzięło w nim udział wielu przyjaciół Zmarłego z całej Polski. W słowie pożegnalnym prezes Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi między innym powiedział: „Józef
Szczurek urodził się 28 stycznia 1928 roku w Sławkowie na Śląsku. Do Lasek przybył w 1938 roku, a – po przerwie wojennej –
opuścił je w 1949 roku z uprawnieniami masażysty (…). Może
ktoś postawić mi pytanie: dlaczego zasłużył na pochówek na
cmentarzu Laskowskim? Otóż Józef w Laskach nauczył się służyć prawdzie i drugiemu człowiekowi. Był tej zasadzie wierny,
mimo różnych meandrów życiowych. Wniósł ponadto ogromny
wkład w sprawy niewidomych. Do końca pracowitego życia przygotowywał encyklopedię prasową o przeszło trzystu niewidomych
działaczach i osób widzących działających na rzecz niewidomych. Ponadto, jako jeden z nielicznych niewidomych, był świadkiem w procesie Matki Elżbiety Róży Czackiej. O pochowanie śp.
Józefa Szczurka na cmentarzu zakładowym w Laskach zwróciło się do mnie kilku wybitnych działaczy naszego środowiska i jestem rad, że Zmarły spocznie wśród Ludzi Lasek (…). Niech Dobry Ojciec przyjmie Cię drogi Józefie w swoje ojcowskie ramiona”.
Poniżej zamieszczamy osobiste wspomnienia śp. Józefa
Szczurka, które stanowią ważny przyczynek do biografii Zmarłego.
Redakcja
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Józef Szczurek

Co zawdzięczam szkole w Laskach
Nieco wspomnień i przemyśleń
a przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, realizując swe
dziennikarskie zadania, oddałem do różnych czasopism kilkanaście artykułów związanych tematycznie z działalnością Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i szkołą dla niewidomych
dzieci w Laskach, ale ciągle mam odczucie, że jest to niewiele z tego, co mógłbym i chciałbym o tym zakładzie powiedzieć, aby
utrwalić w zbiorowej pamięci niektóre istotne, jak mi się wydaje, wydarzenia sprzed lat. Jednak natłok rozmaitych spraw, bardzo niechętnych zwłoce, dość skutecznie odsuwa w czasie moje
myśli i pragnienia sięgające czasów szkolnych.

N
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Gdy więc w grudniu 2010 roku, wraz z bożonarodzeniowymi i noworocznymi życzeniami z laskowskiego zakładu nadeszła
prośba o przysyłanie prac wspomnieniowych z okazji stulecia Towarzystwa – przyjąłem ją z zadowoleniem. Apel kierownictwa Lasek zdopingował mnie nie tylko do ukazania wartości, jakie wyniosłem ze szkoły i które ukształtowały moje późniejsze życie, lecz
także do przedstawienia kilku innych okoliczności mających dla
mnie niemałe znaczenie.
Urodziłem się w Sławkowie – miejscowości znajdującej się we
wschodniej części województwa Śląskiego. Od czasu jak sięgam
pamięcią, miałem krótki wzrok. Nie ograniczało to jednak moich sprawnościowych możliwości i w niczym nie wyróżniało spośród dobrze widzących rówieśników.
W dziesiątym roku życia, po ukończeniu dwóch klas w miejscowej szkole, wzrok zaczął mi się szybko pogarszać. Dwumiesięczna kuracja w sosnowieckim szpitalu nie przyniosła pożądanych rezultatów. Diagnoza okulistów brzmiała: odklejenie siatkówki i nieodwracalna utrata widzenia.
Jeszcze kiedy przebywałem w szpitalu, lekarze wysłali do zakładu w Laskach pismo z prośbą o przyjęcie mnie do szkoły. I tak,
w listopadzie 1938 roku, mając 10 lat, znalazłem się w trzeciej klasie laskowskiej szkoły. Pochłonięty nauką i rozmaitymi uczniowskimi sprawami, własnymi i swych nowych kolegów, szybko zaaklimatyzowałem się do szkolnego i internatowego życia. W ciągu paru tygodni nauczyłem się brajla i dużo czytałem. W każde
niedzielne popołudnie odwiedzałem bibliotekę, w której już wtedy królowała siostra Monika.
Moim klasowym wychowawcą był wspaniały całkowicie niewidomy pedagog, Józef Buczkowski. Uczył polskiego, matematyki, robót ręcznych. Wobec uczniów był opiekuńczy, delikatny, bezpośredni a jednocześnie wymagający i konsekwentny. Traktował
nas poważnie, po partnersku.
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Na lekcjach rzadko kiedy siedział za stołem. Spacerował po
klasie, coraz to dochodził to do jednego, to do drugiego ucznia,
sprawdzał, jak i co pisze, czy siedzi prosto, czy ma przed sobą potrzebne pomoce. Gdy wychodziliśmy zimą na zewnątrz budynku, w szatni sprawdzał dotykiem każdego malucha – czy ma właściwie zawiązany szalik, suche rękawiczki i dobrze nałożoną czapkę. Był dla nas jak ojciec i bardzo go lubiliśmy.
Wychowankowie podzieleni byli na cztery grupy. Do pierwszej należeli najmłodsi- od dziewięciu do jedenastu lat. Ostatnia
– czwarta skupiała chłopców powyżej szesnastu lat, przeważnie
uczniów szkoły zawodowej. Każda grupa miała swoich wychowawców oraz własny rozkład zajęć i program życia internatowego.
Dużą wagę przywiązywano do ruchu na świeżym powietrzu.
Każdego dnia po obiedzie poszczególne grupy pod opieką swego wychowawcy wychodziły na spacer trwający – w zależności od
pogody – od jednej do dwu godzin. Były to głównie wędrówki
w dość szybkim tempie po leśnych drogach i ścieżkach. Bardzo
lubiliśmy codzienne głośne czytanie książek. Poznałem w ten sposób mnóstwo interesujących powieści, oczywiście dostosowanych
do wieku i rozwoju umysłowego słuchaczy.
Pod koniec czerwca 1939 roku wyjechałem na wakacje do rodzinnego domu. W uczniowskim bagażu miałem również dwa
brajlowskie tomy, jako wakacyjną lekturę. Gdy po słonecznych wakacyjnych miesiącach szykowałem się do powrotu do szkoły, z Lasek przyszło pismo, aby ze względu na trudne do przewidzenia wydarzenia z przyjazdem powstrzymać się do odwołania. Nikt wtedy nie przypuszczał, że na to odwołanie przyjdzie poczekać ponad
sześć bardzo smutnych i bardzo trudnych wojennych lat.
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Drugi etap
Wreszcie nadszedł tak długo oczekiwany dzień. Powtórnie
przyjechałem do Lasek we wrześniu 1945 roku. Po wojennych
zniszczeniach sale klasowe nie były jeszcze odremontowane i nauka rozpoczęła się dopiero pod koniec października. Zostałem
włączony do klasy piątej szkoły podstawowej i do grupy chłopców „przerośniętych”.
Początkowe miesiące były niezwykle trudne. Brakowało żywności, odzieży, naczyń kuchennych, mebli i dosłownie wszystkiego. Nie było elektrycznych silników wodociągowych i kanalizacyjnych i wszystkie prace tego rodzaju musiały być wykonywane
ręcznie. Urządzenia mechaniczne do tych czynności Zakład mógł
zakupić dopiero w 1947 roku.
Szkoła i internat dla chłopców mieściły się w większej części
w spalonym Domu św. Stanisława, w którym w okresie międzywojennym mieszkały dziewczęta. Dom św. Teresy, w którym dawniej mieściły się klasy szkolne i internat chłopców, zburzyły niemieckie bomby. Odbudowano go we wrześniu 1947 roku i znów
wypełniła go uczniowska wrzawa.
Wychowawcą grupy przerośniętych uczniów był niewidomy
nauczyciel – Stefan Rakoczy. Planował zajęcia, dbał o dobrą atmosferę, starał się, aby wszystko było na czas i właściwie wykonane. Był naszym przyjacielem, doradcą w sprawach trudnych,
których w okresie dojrzewania bywa dużo, pomagał w załatwianiu różnych skomplikowanych spraw, łagodził niesnaski. Miał do
pomocy widzącego wychowawcę, który pilnował codziennego porządku.
Mimo ogromnych trudności, liczba uczniów każdego roku
znacznie się zwiększała, a programy szkolne były w pełni realizowane. Wysoki poziom nauki ułatwiał późniejszym absolwentom
dostęp do szkół średnich, w których uczyła się młodzież widząca. Poza programem obowiązkowym uczyłem się dwu języków
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obcych – angielskiego i łaciny oraz muzyki na fortepianie, śpiewu solowego, rytmiki i tańca towarzyskiego.
Nie tylko nauka
Dużym uznaniem cieszył się męski chór pod kierunkiem prof.
Witolda Friemanna. W latach1946-1949 zespół ten występował
wielokrotnie w różnych zakładach pracy i instytucjach kulturalnych w Warszawie. Nie kończyło się na występach wokalnych. Zimą 1947 r. zespół przygotował przedstawienie jasełkowe oparte
na tekstach Wincentego Pola, Lenartowicza, Konopnickiej oraz
innych polskich poetów i kompozycji prof. Friemanna. Widowisko cieszyło się ogromnym powodzeniem, przedstawiane było
wielokrotnie dla publiczności z Warszawy i spopularyzowane
w całej Polsce przez „Kronikę Filmową”.
Warto też wspomnieć o innym, oryginalnym przedstawieniu
muzyczno- pantomimicznym, zrealizowanym pod kierunkiem
Witolda Friemanna oraz jednego ze znanych reżyserów warszawskich. To przedstawienie także cieszyło się aplauzem. Jego treścią
był nocny napad wojowników słowiańskich na inne plemię, zwycięska walka, a potem tryumfalny taniec i marsz, oczywiście na
tle muzyki i odpowiedniego oświetlenia.
Dla ponad dwudziestu niewidomych uczestników przygotowano specjalne kostiumy. Tę pantomimę także oglądali widzowie
ze stolicy. Nie wiem, czy zachowały się jakieś notatki o tej śmiałej próbie artystycznej, wiadomo mi natomiast, że ani przedtem,
ani potem podobnej inicjatywy nie odnotowano, dobrze więc byłoby, aby jakiś ślad, chociażby w formie niniejszej relacji, po niej
został.

136

WSPOMNIENIA

Twarz Posejdona
W sierpniu 1947 roku starsza grupa chłopców wyjechała nad
morze do Sobieszewa; wtedy jeszcze tę miejscowość z niemiecka określano mianem: Bązak. Rok wcześniej władze państwowe
przekazały laskowskiemu zakładowi około stuhektarowy majątek
jako rekompensatę za upaństwowione ziemie uprawne na Lubelszczyźnie w rejonie Żułowa. Dziś Wyspa Sobieszewska jest jedną
z dzielnic Gdańska.
Wyjazd nad morze łączył dwa cele: pracę w ramach popularnej wówczas letniej akcji dla młodzieży pod nazwą: „Służba Polsce” i wypoczynek. Przed południem każdego dnia chłopcy pracowali przez pięć godzin, głównie przy wyrównywaniu terenu, zasypywaniu lejów po bombach i innej ciężkiej broni, usuwaniu
rozmaitego żelastwa i połamanych pni drzewnych oraz przy zbiorach niektórych płodów rolnych.
Trzeba pamiętać, że w marcu 1945 roku w rejonie Trójmiasta
toczyły się bardzo ciężkie walki. Gdańsk legł w gruzach. Na plaży przylegającej do majątku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi saperzy oczyścili z min i innych niewybuchów 150-metrowy odcinek i poza ten obszar nie wolno było wychodzić. Ten fragment plaży był odgrodzony metalową siatką od pozostałej,
nieodminowanej jej części.
Przedpołudniowa praca odbywała się pod okiem osób widzących, które jednocześnie wykonywały czynności przekraczające
możliwości niewidomych. Natomiast całe popołudnia przeznaczone były na kąpiel morską i wypoczynek na plaży. Nie muszę
chyba dodawać, że przedtem nikt z nas z morzem się nie zetknął.
Prawdopodobnie ta okoliczność przyczyniła się któregoś dnia do
przygody, która omal nie stała się trudnym do wyobrażenia dramatem.
Pod wieczór tego właśnie dnia nagle zerwał się silny wiatr. Spokojne dotąd morze rozfalowało się potężnie. Fale z olbrzymią
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prędkością i siłą zaczęły uderzać o brzeg. W naszej grupie rozgorzała potrzeba wielkiej przygody. Wzburzony morski żywioł wydawał się czymś wspaniałym i pięknym. Zapragnęliśmy zmierzyć
się z nim jak najprędzej.
Kierownik laskowskiego zakładu – pan Antoni Marylski, który był z nami na plaży, porwany również falą entuzjazmu, zawołał: chłopcy, bierzemy się za ręce, mocno się trzymamy i idziemy
w morze na spotkanie fal! W środku łańcucha rąk był pan Marylski.
Z okrzykami radości ruszyliśmy w spienione morze. Gdy uszliśmy kilkanaście metrów, ogromna fala z taką siłą uderzyła w nas,
że w jednej chwili rozerwała wszystkie dłonie, a potężny odbrzeżny prąd zaczął nas z dużą prędkością znosić w głąb morza. Przez
jedną sekundę pomyślałem, że to już koniec, że wszyscy na zawsze
zostaniemy w odmętach.
I wtedy jakby stał się cud. Potężna fala, największa ze wszystkich dotychczasowych, uderzyła z taką siłą, że odrzuciła nas o kilka metrów wstecz, a za nią druga, równie wielka, zepchnęła
wszystkich na miejsce, gdzie już był pod nogami grunt. Wszyscy,
ile sił w nogach i rękach, zaczęli biec do brzegu.
Po chwili przerażeni, trzęsący się, ale ocaleni, leżeliśmy na piasku. Pan Marylski przez dłuższy czas nie mógł wymówić ani jednego słowa. Nikt go przedtem ani potem takim nie widział. Władca mórz i oceanów – Posejdon – tym razem do nas się uśmiechnął. Najpierw szarpnął, ukazał gniewną twarz, przeraził, a potem
wypchnął na brzeg.
Po dwu dniach, gdy minął sztorm, znów ruszyliśmy na plażę. Ciche, spokojne morze zaczęło ciągnąć ku sobie, ale wtedy było już zupełnie inaczej. Na brzegu stało trzech widzących wychowawców i gdy tylko ktoś odszedł nieco dalej w głąb morza, natychmiastowe głośne gwizdki przenosiły go ku brzegowi. I tak już
zostało na wszystkie następne lata, bo trzeba wiedzieć, że do Sobieszewa na każde wakacje wyjeżdżają dzieci z Lasek, a nigdy nie

138

WSPOMNIENIA

zdarzył się jakikolwiek nieszczęśliwy wypadek. Nasza sztormowa
przygoda posłużyła za skuteczną przestrogę i dobrą lekcję.
Ptaki wyfrunęły z gniazd
Szkołę podstawową ukończyłem z bardzo dobrymi wynikami w czerwcu 1948 roku. Zawisło nade mną natrętne pytanie: co
dalej? Laskowscy opiekunowie znaleźli odpowiedź. Zostałem włączony do kilkunastoosobowego zespołu, który tego samego roku
rozpoczął naukę na trzyletnim kursie masażu leczniczego. Program był tak skonstruowany, że należało go zrealizować w ciągu
jednego roku.
Praktyczne i teoretyczne zajęcia z masażu prowadził niewidomy nauczyciel – Wacław Józefowicz. Natomiast większość
przedmiotów teoretycznych, jak anatomia, fizjologia, higiena, powierzono siostrze Monice Bogdanowicz. Byli też inni wykładowcy – głównie lekarze.
Po dobrze zdanym egzaminie i ze świadectwem dyplomowanego masażysty, w czerwcu 1949 roku opuściłem Laski. Miesiąc
później rozpocząłem pracę w zakładzie fizykoterapeutycznym
przychodni lekarskiej w Bytomiu, a po roku przeniosłem się do
szpitala w Katowicach, gdzie podjąłem pracę na oddziale neurologicznym dla kobiet i dzieci. Dodam jeszcze, że w 1954 roku zakończyłem pracę w służbie zdrowia i rozpocząłem studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa.
Co otrzymałem
Czas wreszcie zastanowić się, co mi dała szkoła w Laskach i oddychanie atmosferą tego ośrodka. Odpowiedzi na tak postawione pytanie wydają się proste, a jednocześnie są bardzo trudne, bo
nie jest łatwo ująć wszystkie elementy składające się na oddziaływanie jednych ludzi na widzenie świata przez drugiego człowie-
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ka, zwłaszcza w okresie, kiedy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany intelektualnie i emocjonalnie. Postaram się jednak znaleźć
słowa, które choć w części ukażą moje przekonania, kształt pojęć i wybory dróg.
W zakładzie w Laskach przywiązywano ogromną wagę do
rzetelności nauczania. Byli dobrzy nauczyciele, którzy oprócz wysokiego poziomu intelektualnego, mieli ukształtowane poglądy
na rozmaite zagadnienia, własne przekonania, których nie ukrywali i zdecydowane postawy moralne. Dzięki temu wiadomości
przekazywane uczniom stawały się prawdziwe i przekonujące,
a dzięki cechom rzetelności, łatwiej i głębiej zapadały w umysły
i serca.
W szkole w Laskach, dzięki panującej tam intelektualnej atmosferze zrodziła się we mnie zdrowa ambicja oraz nieustająca
ciekawość świata i ludzi, która dotąd nie wygasła. To dzięki niej,
gdy tylko wyjechałem na Śląsk, natychmiast zacząłem rozglądać
się za możliwościami dalszej nauki.
Jesienią 1950 roku zostałem przyjęty do Ogólnokształcącego
Liceum dla Pracujących w Katowicach. Przez całe cztery lata należałem do najlepszych uczniów w klasie.
W czerwcu 1953 roku, a więc gdy kończyłem dziesiątą klasę,
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Katowicach zorganizowała wielką imprezę kulturalną dla „przodowników pracy
i nauki”. Brali w niej udział najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół
średnich dla pracujących z całego województwa, po dwóch z każdej klasy, w sumie ponad pięćset osób. Katowickie liceum im. Adama Mickiewicza reprezentował mój kolega i ja.
Referat wstępny wygłosił przewodniczący Centralnej Rady
Związków Zawodowych Wiktor Kłosiewicz – w tamtym okresie
polityk popularny w całym kraju. Dłuższy fragment jego wystąpienia poświęcony był moim osiągnięciom w pracy i nauce. Referujący stawiał mnie za wzór dla młodzieży. W następnych częściach uroczystości były występy artystów – poezja, muzyka –
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a potem wielki bal. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową nagrodę.
Imprezie tej sporo miejsca poświęciły katowickie gazety. Jednym z prasowych bohaterów uroczystości stałem się ja, a także
moja szkoła i szpital, w którym pracowałem.
Na świadectwie maturalnym miałem wszystkie oceny bardzo
dobre, z wyjątkiem matematyki, z której otrzymałem stopień dostateczny.
Nie gorzej było na uczelni. Na pierwszy rok dziennikarstwa
uniwersytet mógł przyjąć sto osób, ale do egzaminu wstępnego dopuszczono 2000 chętnych. Pracownicy naukowi Wydziału nie
ukrywali zaskoczenia i zdumienia, że w setce wybranych znalazł
się kandydat niewidomy i to na miejscu bliskim początku listy.
Na czwartym roku dwóch studentów otrzymało stypendium
naukowe, jednym z nich byłem ja. Nie mówię o tym, aby zasłużyć na pochwalne opinie, lecz by tym bardziej podkreślić, że pragnienie zdobywania wiedzy i udowodnienie, że człowiek niewidomy nie jest skazany na margines – narodziło się we mnie właśnie tam – w cieniu i szumie topól i lip otaczających laskowską
szkołę.
Po ukończeniu studiów i rozpoczęciu pracy redakcyjnej potrzeba nieustannego zwiększania horyzontów myślenia nie pozwoliła mi spocząć na laurach. Przez ponad dwadzieścia lat
uczęszczałem na wykłady w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Odbywały się tam dyskusyjne spotkania z naukowcami różnych specjalności, publicystami polskimi i zagranicznymi i literatami, podczas których omawiano rozmaite zagadnienia społeczne, polityczne i kulturalne. Ich celem była aktualizacja wiedzy
i zgłębianie ciągle zmieniających się warunków w otaczającym nas
świecie. Po przejściu na emeryturę sytuację ułatwia mi internet.
Jestem stałym gościem portali naukowych, zwłaszcza historycznych, kulturalnych i społecznych.
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Człowiek jest najważniejszy
Również i tę prawdę przyswoiłem sobie w Laskach, dlatego
chciałem pracować w służbie zdrowia, aby każdego dnia pomagać ludziom. Pacjenci okazywali mi zaufanie i wdzięczność. Co
rano witali mnie z radością.
Rozstanie z nimi nie przyszło mi łatwo, ale po ukończeniu
szkoły średniej utrwaliło się we mnie przekonanie, że stać mnie
na więcej, że swym wpływem powinienem objąć większe grono
ludzi, zdecydowałem się więc na dziennikarstwo, jako dalszą drogę zawodową. Już w pierwszych miesiącach studiów niektórzy
członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych
zapewniali, że fotel za redakcyjnym biurkiem czeka na mnie niecierpliwie, że swym współtowarzyszom losu i ich przyjaciołom powinienem oddać zdobyte skarby wiedzy, doświadczeń i przyjaźni. Przez dziesiątki lat starałem się, aby ich nie zawieść, aby wskazywać tylko dobre, najlepsze drogi.
Odpowiadając na pytanie, co wyniosłem z Lasek, mógłbym
jeszcze długo pisać – o potrzebie włączania się do pracy społecznej i codziennym współżyciu między ludźmi, o wynajdowaniu
i promowaniu jaśniejszych punktów naszego istnienia, ale są to
przejawy, które każdy, kto chce być w zgodzie ze swym sumieniem,
codziennie powinien stosować. Chciałbym zatem podnieść
jeszcze tylko jeden aspekt. Z domu wyniosłem wizję świata, w którym najważniejsze miejsce zajmuje Stwórca wszechrzeczy, Bóg.
Mniejszą wagę przywiązywano do form, natomiast świadomość
czynienia dobra przenikała codzienne życie. W Laskach – poprzez
szkolne lekcje religii, niedzielne msze i inne nabożeństwa, poprzez
przykłady wielu wspaniałych ludzi oraz ich poświęcenie i oddanie innym, i wreszcie poprzez codzienne życie – prawda ta we
mnie utrwaliła się na zawsze. Jestem wdzięczny Niebiosom, że nigdy nie było tak, abym popadł w konflikt z tą wszechogarniającą rzeczywistością.

ODESZŁY DO PANA
s. Rut Wosiek FSK

Dnia 17 lipca 2014 roku
odeszła do Pana nasza Siostra

Śp. Siostra Daniela
od Nieustającej Miłości Serca Pana Jezusa
Przeżywszy lat 100; Życia zakonnego 78; Profesji 74.
iostra Daniela – Stanisława Smagacz urodziła się 13 sierpnia 1914
roku we wsi Siemiechów, woj. krakowskie, diec. tarnowska. Jej rodzice:
Piotr Smagacz i jego żona Maria z domu Sołtys mieli tam dziewięciomorgowe gospodarstwo. Stanisława była
najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa. Miała jedną siostrę i siedmiu
braci.
Jej urodzenie i pierwsze lata dzieciństwa przypadły na czas pierwszej
wojny światowej. Jako małe dziecko wraz z resztą rodzeństwa zachorowała na czerwonkę. Jeden z jej braci umarł, a ją, jak w rodzinie opowiadano, uratowało zapalenie papierosa, po którym jej
się polepszyło. „Wyzdrowiałam i żyję” – wspominała po wielu latach przy okazji Jubileuszu 50-lecia profesji.
Do szkoły poszła dopiero po zakończeniu wojny, w 1922 roku. Skończyła pięć oddziałów, bo była potrzebna w domu do pasienia krów. W tym czasie, w odległym o kilkanaście kilometrów
sanktuarium w Tuchowie, 19 maja 1923 roku przyjęła Pierwszą Komunię św., a potem, 2 lipca 1925 roku, sakrament bierzmowania.
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Już wtedy zaczynało się budzić w niej powołanie zakonne. We
wspomnieniach jubileuszowych tak o tym napisała: Powołanie
miałam od dzieciństwa. I w szkolnych latach wołał mnie głos Boży do zakonu. Starsze rodzeństwo często urządzało u nas zabawy.
Wtedy chowałam się, żeby się z chłopcami nie witać, bo myślałam,
że to mi zaszkodzi w przyjęciu do zakonu. Nieraz mówiłam Mamie, że chcę wstąpić do zakonu, a Mama mówiła: idź, idź, to cię
tam zaraz wygonią. Wtedy już więcej Mamie nie mówiłam. Sama
się męczyłam, byłam bezradna, ale głos Boży w duszy wciąż mnie
wołał, by zostać zakonnicą.
Co roku 2 lipca jeździła z rodziną na odpust do Tuchowa. Tam
też pierwszy raz zobaczyła zakonnicę, sprzedającą dewocjonalia
Nie ośmieliła się jednak do niej podejść, ale uciekła z domu i poszła na służbę, do Tuchowa. Przez trzy lata pomagała Siostrom
Służebniczkom Dębickim w prowadzonej przez nie ochronce oraz
w pracach domowych.
W tym też czasie jej sąsiadka z Siemiechowa – Józia Stępek,
przyszła s. Aleksandra –wstąpiła do Lasek. Stanisława zmieniła
pracę w Tuchowie i czekała na wiadomość od s. Aleksandry, która znała jej pragnienie i zapowiedziała jej przyjazd do Lasek. Uzyskała zgodę rodziców i serdeczną zachętę (wraz z pisemną opinią)
od swego spowiednika o. Józefa Puchalika, redemptorysty.
Z Lasek szybko przyszła odpowiedź, że może przyjechać. Tak
o tym opowiadała w dalszym ciągu swoich wspomnień: Teraz zaczęło się szykowanie, pakowanie. Brat zawiózł mnie koniem na stację kolejową do Gromnika. Pociągiem jechałam pierwszy raz w życiu. Bałam się, ale Pan Bóg dawał mi odwagę. Sama przyjechałam
do Warszawy. Prowadził mnie Anioł Stróż i dobrzy ludzie. Zajechałam na Wolność 4. Przyjęła mnie siostra Helena. Miałam wtedy 22 lata. Potem pojechałam do Lasek… 31 października 1937 roku, na Święto Chrystusa Króla, dostałam welonik z rąk Mateńki
i nowe imię – s. Daniela.
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Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
została przyjęta 29 sierpnia 1936 roku; Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1940 r.; Profesję Wieczystą – 15 sierpnia 1946
roku.
Już na pierwszym etapie życia zakonnego przeżyła chorobę nerek, która opóźniła jej przyjęcie do nowicjatu w styczniu i spowodowała przesunięcie obłóczyn na dzień 15 sierpnia 1939 roku, co
znowu, jak przy jej przyjściu na świat, zbiegło się z rozpoczęciem
następnej – drugiej wojny światowej.
Jako nowicjuszka pracowała w Domu na ul. Wolność 4 –
w pralni, kuchni i refektarzu. Od 1942 roku, kiedy Dom na ul.
Wolność znalazł się na terenie getta, została przeniesiona wraz
z pozostałymi siostrami i nowicjuszkami na ul. Elektoralną 9,
gdzie mieściły się biura i magazyny Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi. Pomagała tam w kuchni i refektarzu.
Po wybuchu Powstania, w sierpniu 1944 roku, przy kopaniu
rowów uszkodziła sobie rękę i jako ranna została przeniesiona do
pałacyku Ireny Tyszkiewiczowej, przyszłej s. Marii Franciszki, na
ul. Litewską. Po powrocie na Elektoralną przeżyła tam ostatni
okres Powstania, naloty burzące miasto do fundamentów, a następnie ewakuację do Pruszkowa z siostrami i niewidomymi.
W tym czasie złożyła też swoje kolejne śluby roczne na ręce Przełożonej – s. Adeli Góreckiej. Z całą grupą powróciła do zburzonych przez lata wojny Lasek, a w październiku przeżyła kolejną
przymusową ewakuację przed zbliżającym się frontem.
Po zakończeniu działań wojennych – w latach 1945–1950 –
pracowała głównie w kuchniach i refektarzach w tymczasowych
placówkach: w Wojnowie, Pieścidłach i Grybowie. W latach 1950–
1959 – pracowała w gospodarstwie w Żułowie, w latach 1959–
1964 – w kuchni Domu św. Stanisława w Laskach, następnie w kuchence w Przedszkolu. Kolejne prawie dwadzieścia lat – znowu
w Żułowie: w gospodarstwie, ogrodzie i chlewni, a w latach 1980–
1984 w refektarzu. W sierpniu 1984 r. została przeniesiona do Do-
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mu Modlitwy w Szczawnicy. Początkowo pracowała tam w ogrodzie i pralni, potem w refektarzu i jako pomoc w kuchni. Tam też,
w 1990 roku, przeżyła swój Jubileusz 50-lecia profesji.

W sierpniu 1991 roku została przeniesiona do Domu św. Rafała w Laskach, gdzie w pierwszych latach włączała się w prace domowe i pomoc w refektarzu, a także w modlitwy i spotkania
wspólnoty domowej. W 1995 r. po skomplikowanym złamaniu
nogi wiele miesięcy spędziła w Szpitalu Bielańskim.
Od tej pory zamieszkała na Oddziale Chorych Sióstr i doraźnie pomagała w refektarzu. Z czasem nie opuszczała już swego pokoju, a w ostatnich latach – łóżka.
Po kilkakrotnych pogorszeniach i poprawach zdrowia ostatnie miesiące życia Siostry wypełnione były coraz większym trudem i cierpieniem. Odeszła do Pana niepostrzeżenie dnia 17 lipca 2014 roku, około godz. 14.00. Eksportacji z kaplicy Domu św.
Rafała przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski. Pogrzeb odbył się
19 lipca o godz. 14.00.
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s. Rut Wosiek FSK

27 czerwca odeszła do Pana nasza Siostra

Śp. Siostra Maria Imelda
od Woli Bożej
Eugenia Józefowska
Przeżywszy lat 89; Życia zakonnego 68; Profesji 66.
iostra Maria Imelda – Eugenia
Józefowska – córka Stanisława
Józefowskiego i jego żony Marianny z Klamków – urodziła się dnia
15 listopada 1924 roku we wsi Zawada, pow. radomski, woj. kieleckie. Miała siostrę Stanisławę, która wstąpiła do zakonu dominikanek klauzurowych – Mniszek
Zakonu Kaznodziejskiego i jako
s. Teresa spędziła tam wiele lat. Po
śmierci swojej matki s. Maria Imelda utrzymywała z s. Teresą OP
stały kontakt i do ostatnich lat jej życia spędzała w klasztorze św.
Anny w Przyrowie pod Częstochową swoje odpoczynki, a kilkakrotnie też indywidualne rekolekcje. Eugenia ukończyła sześcioklasową szkołę powszechną i do wojny pomagała rodzicom w gospodarstwie domowym. Lata wojny 1941–1945 spędziła w Niemczech, wywieziona do przymusowej pracy, jako „Landarbeiterin”.
Zachowana niemiecka Karta Pracy (Arbeitskarte) nie podaje
szczegółowych informacji na temat miejsca i rodzaju tej pracy. Po
zakończeniu wojny Eugenia wróciła do domu i w dalszym ciągu
pomagała w pracach gospodarczych.
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Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża została przyjęta 26 lipca 1946 r. Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1948 r. Profesję Wieczystą – 15 sierpnia 1954 roku
W ciągu prawie siedemdziesięciu lat życia zakonnego pracowała głównie z niewidomymi dziećmi. W pierwszych latach, w postulacie i nowicjacie, pomagała w Internacie Chłopców. W latach
1948–1949 w pralni; 1950–1951 – w kuchni; 1951–1953 jako pomoc wychowawcza w Przedszkolu; znowu dwa lata: 1954–1956
– w kuchni w „Hoteliku”; 1956–1962 – w Przedszkolu i Internacie Dziewczynek; w latach 1962–1964 była w Żułowie, gdzie obsługiwała niewidome staruszki. Po powrocie do Lasek została
przydzielona do ówczesnego Domu św. Stanisława i do pracy
w różnych grupach Internatu Dziewcząt. Na skutek pogarszania
się stanu zdrowia Siostry, w tym też zagrożonego od dzieciństwa
wzroku, w końcu lat siedemdziesiątych została przeniesiona do
Domu św. Franciszka. Zamieszkała na piętrze w Domku św. Antoniego i pomagała w pralni zakładowej. Od sierpnia 1980 r. była przeniesiona do Wspólnoty św. Rafała, mieszkając w dalszym
ciągu na piętrze Domu św. Antoniego. Była odpowiedzialna za
sprzątanie tego domu, co w miarę upływu lat stawało się coraz
trudniejsze. Ostatnie lata życia Siostra Imelda spędziła w Domu
św. Rafała na Oddziale Chorych Sióstr. W ostatnich tygodniach,
w lepsze dni, Siostra spacerowała jeszcze przy pomocy balkonika po korytarzu. Po kolejnej infekcji Siostra nie opuszczała już łóżka, przy którym modliły się i czuwały na zmianę siostry i panie
z domu. 27 czerwca, po kolejnym pogorszeniu, Przełożona Domu św. Rafała, s. Anita, czuwająca przy łóżku Siostry, przywołała zbierające się w refektarzu siostry – były to chwile odejścia Siostry Imeldy do Pana. O godz. 21.00 ks. rektor Sławomir Szczepaniak przewodniczył wspólnej modlitwie przy eksportacji zwłok
Siostry z kaplicy domowej. Pogrzeb odbył się w poniedziałek 30
czerwca.
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Włodzimierz Leśniak

Wspomnienie o Siostrze Marii Imeldzie
piątek 27 czerwca bieżącego roku, wieczorem wracałem do
domu pełen wrażeń po wysłuchanym koncercie symfonicznym w filharmonii. Serce moje przepełniał podniosły nastrój.
W domu syn Łukasz poinformował mnie o śmierci Siostry Marii Imeldy. Tę smutną wiadomość przekazał telefonicznie nasz
przyjaciel Czesław K.
Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła: została zabrana z grona
żyjących w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak się wkrótce dowiedziałem, była czcicielką Najświętszego Serca Jezusowego. Niezwłocznie pomodliłem się, prosząc o spokój duszy zmarłej Siostry.
Coraz więcej sióstr nam bliskich odchodzi do Pana po zasłużoną nagrodę za ponoszony trud, za serce, a nierzadko i zdrowie
oddawane nam – niewidomym.
Siostra Maria Imelda zapisała się w mojej pamięci jako jeszcze jedna siostra z Przedszkola, obok s. Germany i s. Grzymisławy...
Wiem z opowiadania Siostry Marii Imeldy, że byłem dzieckiem bardzo żywym, czasami przysparzającym kłopotów. Oto kilka przykładów: Będąc w Sobieszewie na koloniach – cały czas mówimy o moim pobycie w Przedszkolu – spadłem z huśtawki. Biedna zatrwożona Siostra musiała wykorzystać wszystkie swoje
umiejętności, by przywrócić mi zdolność oddychania.
Następny przypadek. Przedszkole znajdowało się w domu pod
wezwaniem Świętego Stanisława na pierwszym piętrze. Naprzeciw tego domu znajdowała się piaskownica, w której bawiły się
przedszkolaki. Tak też było pewnego pięknego ciepłego dnia. Zbliżała się pora drugiego śniadania. Siostra wyszła, żeby nas zawo-
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łać. Ja, na pewno chcąc Siostrze dopomóc, pobiegłem z dzwoneczkiem w ręku na trzecie piętro i w jednym z pokoi otworzyłem
okno w ten sposób, by móc jedną nogę wystawić prawie na zewnątrz; jedną ręką trzymałem się okna, a w drugiej dzwonkiem
dzwoniłem na resztę dzieci. Siostra, gdy to zobaczyła, zamarła ze
strachu. Zrzuciła sandały, przybiegła i zdjęła mnie z okna.
Pamiętam tylko łamiący się głos Siostry, mówiący mniej więcej te słowa: „Włodziu, dziecko kochane, przecież mogłeś wypaść
przez okno i co my byśmy wtedy zrobiły?”. Nie chciałbym zanudzać kogokolwiek opisywaniem tak osobistych przeżyć. Proszę
jednak pozwolić mi na przedstawienie jeszcze jednego zdarzenia.
W Przedszkolu w łazience stała beczka napełniona wodą. Koło beczki postawiłem taboret i wszedłem na parapet okienny. Zacząłem manipulować przy zawiasach od okien i w pewnym momencie jedna część okna wraz ze mną spadła na posadzkę. Gdy
odzyskałem przytomność już w ambulatorium znajdującym się
na galerii, odezwałem się do sióstr tymi oto słowami: „Prose Siostry, psepraszam, ze się nie zabiłem”. Tych przypadków można było by podać więcej, ale myślę, że to wystarczy.
Opisane powyżej zdarzenia były mi opowiadane przez Siostrę
Marię Imeldę, jak też przez s. Grzymisławę. Wynika z nich wielka wrażliwość, opiekuńczość, słowem oddanie całego swojego życia i wysiłku po to, byśmy czuli się bezpieczni – zwłaszcza małe
dzieci – przedszkolaki.
W tym roku minęło 48 lat opuszczenia przeze mnie Lasek. Kilkakrotnie podczas odwiedzin spotykałem się z Siostrą Marią Imeldą. Szczególnie utkwiły mi w pamięci dwa takie spotkania. Pierwsze w sierpniu 1999 roku Siostra mieszkała w Domu pod wezwaniem Świętego Antoniego. Nasza długa rozmowa pełna była
wzruszeń i wspomnień. Siostra interesowała się moim życiem rodzinnym, zawodowym, osobistym. Dużo pytała, wiedziałem, że
nie przez ciekawość, lecz przez zwykłą serdeczną troskę o mnie.
Tak jak zawsze.
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Drugie spotkanie, również będące miłą rozmową, miało miejsce w maju 2009 roku, gdy Siostra mieszkała już w Domu pod wezwaniem Świętego Rafała. Wtedy nie myślałem, że jest to nasza
ostatnia rozmowa. Dzisiaj pozostają wspomnienia. Do tych wspomnień dochodzi jeszcze pytanie: Kiedy stan zdrowia pozwoli mi
na przyjazd do Lasek, by móc fizycznie stanąć przy grobie Siostry
Marii Imeldy i powtórzyć jej to, co mówiłem w trakcie naszych
spotkań: „Kochana Siostro, wszystkie wspomnienia z Przedszkola, wiążą się z Wami, siostrami, które zastępowałyście nam nasze
rodzone mamy. Każda z Was czyniła to jak najlepiej umiała. I to
jest najważniejsze, najpiękniejsze, najszlachetniejsze. Niech Pan
Bóg, gdy przyjdzie czas, wynagradza każdą z Was obficie, a moja wdzięczność jest i pozostanie w codziennej modlitwie”.
30 czerwca bieżącego roku, w dniu pogrzebu Siostry Imeldy,
czułem wewnętrznie bliskość moich drogich Lasek. Często nawiedza mnie refleksja o przemijaniu czasu; o ludziach, którzy odchodzą, pozostawiając po sobie owoce dobra czynionego przez całe
życie. I takie dobro również czyniła Siostra Maria Imelda. Wiem
od niej samej, że nie miała łatwego dzieciństwa. Wierzę, że teraz
jest jej dobrze.
Panie Boże Wszechmogący, przyjmij naszą Siostrę Marię Imeldę do swojej Światłości. Niech odpoczywa po ziemskim trudzie
– u boku Świętych Pańskich! O to prosi Cię przedszkolak, który
czasami przysparzał tyle trosk i zmartwień Siostrze Marii Imeldzie oraz innym Laskowskim Siostrom”.
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20.03 Dr Józef Placha wziął udział w pracach Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającym pod patronatem
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk kierowanym przez prof. dr hab. Mariana Nowaka
z KUL-u. Obrady miały miejsce w Instytucie Pedagogiki KUL w Lublinie. Spotkanie było poświęcone problematyce Dróg i bezdroży edukacji we współczesnej rodzinie chrześcijańskiej. Józef Placha – jako przedstawiciel środowiska Lasek – podzielił się swoimi refleksjami
na temat: Miejsce osób z niepełnosprawnością w rodzinie współczesnej – w świetle nauczania Jana Pawła II.
Autor wystąpienia podkreślił między innymi, że „na
problem choroby i jakiejkolwiek formy niepełnosprawności na ogół spogląda się z pozycji zła, jakie dotyka
człowieka. Jest to oczywiście zrozumiałe, skoro mówimy, że jest to ból, brak, defekt, nieszczęście. Przeżycia
związane ze słabością: lęk, bunt, przygnębienie, apatia,
agresja, a nawet odejście od Boga, są niejako wpisane
w psychologię cierpienia. W świetle jednak tego, co mówi Biblia, nauka Kościoła, a zwłaszcza papież Jan Paweł II, ów stan mniejszej sprawności ma również swój
pozytywny wymiar. A nawet niektórzy postrzegają go,
jako jedyny w swoim rodzaju dar – nie tylko dla osoby egzystencjalnie przeżywającej ból cierpienia, ale także dla tych, którzy są świadkami tego cierpienia i próbują mniej lub bardziej skutecznie mu zaradzić – nawet w sytuacji największego cierpienia i największego
ograniczenia możliwości człowieka”. Można zatem powiedzieć, iż „miejsce osób z niepełnosprawnością w rodzinie i społeczeństwie – w świetle nauczania Jana Paw-
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ła II – jest dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem
i zadaniem”.
16.05 W Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja
na temat: Nauczyciel wczesnej edukacji. W ramach szeroko rozumianej edukacji w tym zakresie dr Józef Placha wygłosił wykład pt. Nauczyciel dzieci niewidomych
w okresie ich wczesnej edukacji, podkreślając, że „niezależnie od mniej lub bardziej wartościowych programów
i metod diagnostycznych, zawsze najważniejszą sprawą
pozostanie – gdy chodzi o rodziców – bezwarunkowa
miłość wobec nawet najbardziej poszkodowanego
przez los dziecka; zaś w przypadku pedagogów i terapeutów: świadomość misji i najgłębiej rozumianej pomocy tym, którzy jej z upragnieniem oczekują”.
19–21.05 Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowano Konferencję Naukową na temat:
Meandry związków twórczości i wychowania. Obrady
odbyły się w tych dniach w Międzyzdrojach. W ramach
części plenarnej Konferencji wystąpił również reprezentant naszego środowiska – dr Józef Placha, który przedstawił temat: Wybrane formy kreatywnej aktywności
w rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Całość wystąpienia prezentujemy na łamach bieżącego numeru „Lasek”.
3.06 W Zamościu miało miejsce ogłoszenie wyników XX
Konkursu Plastyczno-Literackiego organizowanego
przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz
Katolickie Radio Zamość. Cieszymy się z sukcesu Pani Barbary Zdybel, mieszkanki „Domu Nadziei”
w Żułowie, której wiersz Wielki Pontyfikat Jana Pawła II został wyróżniony przez ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego.
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3-4.06 W Lublinie odbył się I Zjazd Polskiego Towarzystwa
Psychologii Religii i Duchowości, w którym wziął
udział także przedstawiciel Lasek. W ramach II Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez to Towarzystwo na KUL-u dr Józef Placha wygłosił referat
pt. Rola religii w integralnym rozwoju osób z niepełnosprawnością, w którym – oprócz wielu czynników
wpływających na integralny rozwój osób z niepełnosprawnością, zwrócił uwagę na szczególne znaczenie
czynnika autogennego i deogennego. Wyjaśnił, że
„czynnik autogenny to nic innego jak próba samourzeczywistnienia, którą możemy nazwać inaczej potrzebą
„stanięcia na własnych nogach”, czy „wzięcia swojego
losu w swoje ręce”. Jest to szczególnie ważne dla osób
z jakąkolwiek niepełnosprawnością, które, bardziej niż
inne, podatne są na różnego rodzaju manipulacje ze
strony otoczenia bądź same czują się lepiej, gdy ktoś nimi steruje. I wreszcie czynnik deogenny, który wiąże się
z odwołaniem do aktywności duchowej człowieka z jej
całym potencjałem podmiotowego podejścia do samego siebie, prowadzącego do samowychowania i samorewalidacji, oraz otwarcia na czynnik nadprzyrodzony
– a więc religijny – w procesie wewnętrznej i zewnętrznej integracji z innymi”.
13.06 W Krasnymstawie w parafii Świętego Franciszka
miała miejsce uroczystość upamiętniająca 15. rocznicę beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego – kapłana ziemi Krasnostawskiej. Na te uroczystości zaproszona została s. Pia oraz chór „Słoneczny Krąg”, który aktywnie
uczestniczył w programie.
Przypomnijmy, że 26 marca 1999 r. w Watykanie został uroczyście promulgowany dekret o męczeństwie za
wiarę 108 Sług i Służebnic Bożych, w tym i ks. Z. Pi-
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15.06

16.06

17.06

21.06

sarskiego a 13 czerwca 1999 r. w Warszawie w czasie
pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II dokonał ich
uroczystej beatyfikacji.
W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach o godz.
11.00 była sprawowana Msza św. prymicyjna neoprezbitera Ks. Tomasza Beka. Ks. Tomasz posługiwał w Laskowskiej Kaplicy jako diakon i katecheta w Gimnazjum. Podczas swoich święceń kapłańskich, 24 maja,
został przez ks. kardynała Kazimierza Nycza oddelegowany do posługi duszpasterskiej w naszej Kaplicy
i Ośrodku w Laskach. W koncelebrze towarzyszyli neoprezbiterowi nasi księża: ks. rektor Sławomir Szczepaniak i ks. Sebastian Wyrzykowski, a także ks. Stanisław
Hoinka. Homilię wygłosił ks. Jakub Szcześniak.
Podczas Mszy św. o godz. 6.30, odprawionej w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej – o. Eugeniusz Pokrywka OP
– dawny wychowanek Lasek, w ostatnich latach duszpasterz w naszym Ośrodku, obecnie w Sobieszewie –
obchodził 40. rocznicę swoich święceń kapłańskich.
Obchodziliśmy 100-lecie urodzin pierwszego proboszcza parafii w Izabelinie, śp. ks. Aleksandra Fedorowicza. Uroczystej Mszy św. Jubileuszowej, o godz. 18.00,
przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz. W siedmioosobowej koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. proboszcz ppłk Stanisław Dębicki, pierwszy i jedyny wikariusz ks. Aleksandra – ks. prałat Bronisław Piasecki,
ks. rektor Andrzej Gałka, o. Leon Knabit OSB, dawny
wikariusz tej parafii oraz jej wieloletni mieszkaniec –
Mały Brat ks. Moris Maurin.
W Żułowie ksiądz kanonik Marian Dwornicki obchodził Jubileusz 65-lecia, a ksiądz prof. Antoni Tronina
45-lecia święceń kapłańskich. Podniosłe wydarzenia
zgromadziły wielu znakomitych gości; wśród nich był
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abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski – główny
celebrant Mszy św., Matka Radosława, s. Anna Maria,
s. Aniela, Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mec. Władysław Gołąb z Małżonką, księża z dekanatu wschodniego krasnostawskiego, członkowie rodzin, koledzy i koleżanki Jubilatów oraz parafianie z rodzinnych miejscowości. Arcybiskup Wacław Depo
Metropolita Częstochowski w odczytanym liście zapewnił Jubilatów o swojej pamięci w modlitwie. Pragniemy złożyć naszym czcigodnym księżom Jubilatom
serdeczne podziękowania za posługę kapłańską w Dziele oraz życząc wszelkich Łask Bożych i opieki Matki Bożej na dalsze lata.
22.06 W Laskach obchodziliśmy 12. rocznicę odejścia do Pana naszego Ojca – ks. Tadeusza Fedorowicza (+26.VI.
2002). Więcej na ten temat wewnątrz tego numeru
„Lasek”.
Tego samego dnia, po nieszporach i nabożeństwie
czerwcowym, w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej była
sprawowana Msza św. prymicyjna ks. Karola Myszka,
który przed dwoma laty posługiwał w naszej Kaplicy
i w Internacie Chłopców jako diakon Seminarium
w Pelplinie.
23.06 Po nabożeństwie czerwcowym, w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym
konferencja ks. Rektora Sławomira Szczepaniaka: Nadzieja zawieść nie może.
26.06 W sali Domu św. Stanisława odbyło się uroczyste ślubowanie tegorocznych absolwentów szkół naszego
Ośrodka. W tym roku spotkanie to przygotowała Szkoła św. Maksymiliana, a rolę gospodarza pełnił dyr. Wojciech Święcicki, który powitał gości. Dyrektor Ośrodka, Elżbieta Szczepkowska, przedstawiła w serdeczny
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sposób kolejno każdego z szesnaściorga tegorocznych
absolwentów. Po wprowadzeniu sztandaru Ośrodka
odbyło się ślubowanie i odśpiewano hymn państwowy.
Po wręczeniu nagród zabrali głos: prezes Władysław
Gołąb i Matka Radosława. Na zakończenie młodzież ze
Szkoły św. Maksymiliana zaprezentowała program artystyczny Refleksje nad czasem, oparty na tekstach ks.
Jana Twardowskiego.
Tego dnia, wieczorem o godz. 19.30 w Domu Rekolekcyjnym odbyło się piękne i poruszające spotkanie modlitewne z Nabilem Abu Nicola i Samią Ashqaar, przedstawicielami chrześcijańskiej wspólnoty z Nazaretu:
„New Life Community”, modlącej się o pokój i jedność
chrześcijan w Ziemi Świętej. Tytułem Spotkania były
słowa z Ewangelii św. Jana 1,46: Czy może być coś dobrego z Nazaretu? [… ] chodź i zobacz! Goście opowiadali o sytuacji chrześcijan w Nazarecie.
27.06 W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – po
Mszy św. o godz. 6.30, odprawionej w intencji prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mec. Władysława Gołąba, uczestnicy liturgii składali Solenizantowi życzenia imieninowe. A wkrótce potem – po
dziękczynnej Mszy św., koncelebrowanej o godz.
8.00, odbyło się zakończenie roku szkolnego 2013/2014,
rozdanie świadectw i wyjazd większości dzieci do ich
domów rodzinnych
30.06–14.07 W Rabce odbył się turnus formacyjno-wypoczynkowy zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo
Osób Niewidomych i Niedowidzących. Uczestniczyło
w nim ponad 80 osób z całej Polski. Każdego dnia mieli oni możliwość brania udziału w Eucharystii sprawowanej w rabczańskim domu lub w różnych miejscach
podczas wyjazdów: w Krakowie na Franciszkańskiej 3,
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w Starym Sączu w kościele Sióstr Klarysek. W tym roku tematem codziennych rozważań były uzdrowienia
opisane przez św. Łukasza Ewangelistę. Tegoroczne wycieczki związane były ze św. Janem Pawłem II. W Wadowicach mieliśmy okazję zwiedzić niedawno otwarte nowoczesne muzeum poświęcone Ojcu Świętemu.
Jak zwykle nie zabrakło spacerów po Rabce oraz pogodnych spotkań na sali i „pod chmurką”. Atrakcją, podobnie jak w ubiegłym roku, był występ zespołu „Majeranki”, który prezentuje piosenki i tańce góralskie, jeżdżąc po całym świecie. Zespół przedstawił wzruszający
program – wspomnienie pielgrzymek do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II. W odwiedziny do Rabki
przyjechał też ksiądz biskup z Elbląga, Jacek Jezierski
wraz z księdzem kapelanem. Nad całością czuwał ks.
Andrzej Gałka wraz z s. Ludmiłą, s. Emmanuelą, s. Koletą i s. Zdzisławą.
1.07–14.07 W Laskach odbył się turnus rehabilitacyjny dla grupy rodziców z dziećmi niewidomymi w wieku przedszkolnymi, które objęte są programem wczesnego
wspomagania rozwoju.
5.07–18.07 Szesnaścioro dzieci ze szkoły w Rabce przebywało pod
opieką wychowawców, w tym s. Martyny, rodziców
i wolontariuszy, na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Sobieszewie. Za organizację odpowiadała
wychowawczyni z internatu p. Małgorzata Starmach.
Wielką radością dla całej grupy z Rabki było spotkanie z s. Hiacyntą. Podczas turnusu były zajęcia plastyczne, muzyczne oraz rehabilitacja ruchowa. Wśród atrakcji nie mogło zabraknąć kąpieli w morzu oraz wycieczek: statkiem na Hel (wizyta w fokarium), do
Gdańska – do Centrum Nauki Hewelianum, do ZOO
i na Starówkę.
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9.07–14.07 Siostra Maristella uczestniczyła w obozie formacyjnym dla studentów, organizowanym przez Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, tym razem w Przemyślu.
10.07 W Lędzinach k/Tychów zmarł w wieku 75 lat Ojciec
s. Adriany – śp. Piotr Skrzyniarz. Pogrzeb odbył się 12
lipca w sobotę, o godz. 9.00. Mszy św. pogrzebowej
w kościele p.w. św. Anny w Lędzinach przewodniczył
ks. Proboszcz. W koncelebrze był kuzyn s. Adriany o.
Marcin, oblat Maryi, od kilku lat pracujący w Meksyku, oraz miejscowy ksiądz wikary.
15.07 O godz. 18.00 w Izabelinie w 49. rocznicę śmierci śp.
Ks. Aleksandra Fedorowicza sprawowana była Msza
św. pod przewodnictwem pochodzącego z Izabelina ks.
Zenona Wójcika. W koncelebrze uczestniczyli: o. Leon Knabit OSB, który – już tradycyjnie – wygłosił okolicznościowe kazanie, ks. proboszcz Stanisław Dębicki oraz ks. Mirosław Jeleniewicz, kapelan Sióstr Rodziny Maryi. Po Mszy św. uczestnicy przeszli na cmentarz,
gdzie modlitwie przy grobie ks. Alego przewodniczył
o. Leon. W przyszłym roku, w ramach obchodów 50.
rocznicy śmierci ks. Aleksandra Fedorowicza, planowana jest realizacja programu telewizyjnego z historii
parafii oraz filmu o księdzu Aleksandrze.
17.07–31.07 W Laskach, w Domu Matki Bożej Jasnogórskiej (Internat Dziewcząt) odbył się turnus wypoczynkowy dla
około czterdziestu pań niewidomych z Warszawy i różnych stron Polski.
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19.07–27.07 S. Maristella wyjechała, po raz kolejny, z dwunastoosobową grupą dzieci pracowników Lasek na „Wakacje z Bogiem” do Sobieszewa.

26.07 W Warszawie zmarł śp. Jerzy Tyszkiewicz – mąż zaprzyjaźnionej z nami Pani Mai Komorowskiej. Msza
św. pogrzebowa była sprawowana 31 lipca o godz.14.00
w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach. W koncelebrze pod przewodnictwem ks. Andrzeja Gałki, który wygłosił też bardzo serdeczną i osobistą homilię,
uczestniczyli, m.in., ks. Kazimierz Olszewski, ks.
Grzegorz Michalczyk, dawny proboszcz w Laskach,
obecnie duszpasterz środowisk twórczych, i ks. Andrzej
Luter. Wśród uczestników uroczystości pogrzebowych
była m.in. Anna Komorowska, małżonka Prezydenta
RP. Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Izabelinie. Zmarły był spokrewniony z rodziną Fedorowiczów, a jego ojciec wychowywał się wspólnie z o. Tadeuszem i ks. Aleksandrem oraz ich rodzeństwem
w Klebanówce. Po pogrzebie miało miejsce krótkie spo-
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tkanie z poczęstunkiem w Domu Rekolekcyjnym w Laskach.
27.07 W Żułowie odbył się zjazd rodzinny z okazji 93. Urodzin księdza kanonika Mariana Dwornickiego.
Msza św. o godz. 12.00 oraz wspólny obiad, zorganizowany we własnym zakresie, przy niewielkiej pomocy
Pań z kuchni i jadalni, zgromadził ok. 30 osób najbliższej rodziny księdza Mariana. Następnego dnia, 28 lipca (rocznica urodzin), w intencji Czcigodnego Jubilata była sprawowana Msza św., po której Panie z „Domu
Nadziei” zaśpiewały jako życzenie Błogosławieństwo
św. Franciszka.
2.08 W dniu liturgicznej Uroczystości Matki Bożej Anielskiej, podczas Mszy św. koncelebrowanej o godz. 8.00
w Laskowskiej Kaplicy odbyła się Uroczystość Profesji Wieczystej Siostry Moniki od Jezusa Wzgardzonego i Cierpiącego. Mszę św., pod przewodnictwem
ks. Andrzeja Gałki, koncelebrowało dziewięciu księży:
ks. Kazimierz Olszewski, o. Włodzimierz Zatorski OSB,
ks. Edward Engelbrecht, ks. Piotr Markiewicz, ks. Marcin Kowalczyk, ks. Sebastian Wyrzykowski, ks. Tomasz
Bek i ks. Norbert Kondej.
5–14.08 Grupa osób niewidomych z przewodnikami wyruszyła z Grupą Biało-Żółtą XXXIV Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Z Lasek po
Mszy św., ok. godz. 9.00 wyszła grupa ponad dwudziestoosobowa. Do pierwszego postoju w Babicach,
gdzie mieli włączyć się do idącej z Warszawy grupy, odprowadzało pielgrzymów wiele osób. Także podczas
dalszej trasy zmieniała się kilkakrotnie liczebność naszej grupy, z której niektórzy pielgrzymi wyłączali się
na kilka dni, a inni dołączali w trakcie marszu. Od początku grupie towarzyszyli: ks. Tomasz Bek, a także p.
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Jarosław Sikorski, ofiarny kierowca i organizator postojów (z rozstawianiem namiotów) oraz trzy siostry:
s. Edyta (niezastąpiona organizatorka pielgrzymek,
osobiście uczestniczyła już w 39., s. Karolina i s. Ancilla. Pielgrzymi dotarli szczęśliwie przed Obraz Królowej Polski i po wspólnej Mszy na Jasnej Górze wrócili do Lasek po południu 15 sierpnia.
8.08 O godz.14.00 w kościele parafialnym i na cmentarzu
w Lipkowie odbył się pogrzeb naszego dawnego wieloletniego kierowcy, zmarłego dnia 4 sierpnia w wieku 65 lat śp. Juliana Góreckiego.
13.08 Na Cmentarzu Powązkowskim, o godz.10.00, odbył się
pogrzeb śp. Marii Janiny Wiernikowskiej zmarłej 10
sierpnia w Warszawie, w wieku 97 lat, zaprzyjaźnionej
z Ojcem Tadeuszem i Laskami. Śp. Pani Maria była inspiratorką i redaktorką wspomnień Ojca Tadeusza
z Kazachstanu pt. Drogi Opatrzności (wyd.1991).
Mszę św. koncelebrowało kilku kapłanów, z których
każdy wyrażał swoją wdzięczności wobec Zmarłej.
28–29.08 W Laskach odbyła się dwudniowa SESJA PEDAGOGICZNA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO. Rozpoczęła się
Mszą św. koncelebrowaną o godz. 9.00 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Po przejściu do sali Domu św. Stanisława, Dyrektor Ośrodka p. Elżbieta Szczepkowska
otworzyła sesję, następnie zabrał głos Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mec. Władysław Gołąb. Pierwszego dnia był wykład Joanny Kwiatkowskiej:
Jestem rodzicem dziecka niepełnosprawnego, a po
przerwie – wystąpienie Mateusza Puchowskiego na temat: Uzależnienie od podszewki, czyli elementarz kadry
pedagogicznej i rodziców. Następny dzień sesji rozpoczęła refleksja biblijna – Panie, abym przejrzał, którą
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w zastępstwie za ks. Wojciecha Bartkowicza podjął ks.
Tadeusz Huk, po której miał miejsce wykład Wypalenie zawodowe – moja rola w przezwyciężeniu tego syndromu Krzysztofa Stefaniaka.
2.09 W Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy odbyło się spotkanie na
temat sytuacji formalno-prawnej nieruchomości przy
ul. Obrońców 24 w Warszawie oraz sytuacji przebywających tam wychowanków naszego Domu Dziecka Niewidomego. Nasze Towarzystwo reprezentowali: Władysław Gołąb – prezes TOnO, Józe Placha – sekretarz
TOnO, Elżbieta Szczepkowska – dyrektor Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Laskach, Paweł Wdówik
– członek Zarządu TOnO. Władze miasta reprezentowali: Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, który był gospodarzem spotkania,
Robert Kempa – zastępca burmistrza dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy, Jolanta Sobczak – dyrektor
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Małgorzata Tejchman i Wiesława Puciłowska – Mazowiecki
Urząd Wojewódzki, Edyta Jóźwiak i Aneta Bernacka –
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Ewa Michałowska – reporterka Polskiego Radia ze Studia Reportażu i Dokumentu.
11.09 W starym budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość otwarcia katedry im. Tadeusza Mazowieckiego. Inauguracji dokonał Prezydent
Bronisław Komorowski i rektor UW prof. Marcin Pałysz. W swoim przemówieniu Prezydent przybliżył postać pierwszego niekomunistycznego Premiera w Polsce, przytaczając trzy zasady, jakimi kierował się w swoim życiu: 1. „Nie ma wielkiej polityki bez zaplecza
moralnego”; 2. „Można się różnić i spierać, ale nie wol-
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no się nienawidzić”; 3. Na zatrzymanie zła nigdy nie jest
za późno”. Dalej Prezydent powiedział, że „można być
mądrym i dzielnym jednocześnie”. W ramach uroczystości wygłoszono dwa wykłady: Aleksandra Halla
i prof. Andrzeja Waśkiewicza. W spotkaniu wziął również udział prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi Władysław Gołąb z Małżonką.
W godzinach popołudniowych z okazji 25-tej rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego Rządu
została odprawiona Msza święta w kościele św. Marcina z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego i przedstawicieli władz oraz przyjaciół śp. premiera Tadeusza Mazowieckiego, po czym wszyscy przybyli do Lasek, aby złożyć kwiaty przy grobie Zmarłego. Na
cmentarzu Prezydenta powitali: prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb
i siostra Alberta Chorążyczewska, w imieniu przełożonej generalnej s. Radosławy Podgórskiej.
12.09 O godz. 15.00 na cmentarzu w Palmirach dla upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i pierwszych egzekucji – odprawiona została Msza św.,
której przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski. Następnie odmówiono modlitwę ekumeniczną i apel pamięci z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach wzięli udział:
wojewoda mazowiecki, Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, przedstawiciele władz terenowych,
przedstawiciele stowarzyszeń, szkół wyższych i średnich oraz organizatorzy uroczystości – zwłaszcza z kręgu Kampinoskiego Parku Narodowego. Laski reprezentowali: ze strony Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża Matka Radosława Podgórska i prezes Władysław Gołąb reprezentujący Towarzystwo
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Opieki nad Ociemniałymi oraz młodzież ze szkoły św.
Maksymiliana. Przy okazji przypomniano, że uroczystości te odbywają się już po raz 21. Ich inicjatorami byli: ks. Józef kardynał Glemp i ówczesny dyrektor KPN
Jerzy Misiak.
14.09 W Warszawie w wieku 33 lat
zmarła śp. Ania Figura, Absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Pogrzeb odbył się w Żabnicy
k/Żywca. Ania była człowiekiem dobrym, życzliwie usposobionym do świata i ludzi,
chętnie niosła pomoc innym.
Zostawiła niezatarty ślad w sercach swoich przyjaciół
i wszystkich, którzy ją znali.
16.09 W Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie Pierwsza
Dama – Anna Komorowska, żona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęła na audiencji prywatnej prezesa Zarządu Władysława Gołąba i siostrę Albertę Chorążyczewską – członka Zarządy Towarzystwa. Przedmiotem audiencji było zapoznanie Pani Prezydentowej
ze sprawą dzieci z domu na Saskiej Kępie. Pani Anna
Komorowska oświadczyła, że Dzieło Lasek darzy pełnym zaufaniem. Konkluzją spotkania było obopólne
przekonanie, że dobro dzieci jest sprawą najważniejszą
i wszystkie problemy związanie z dziećmi zostaną pozytywnie rozwiązane. Prezes Władysław Gołąb zaprosił Panią Prezydentową do roboczej wizyty w Laskach
w celu zapoznania się z metodami wychowywania
i szkolenia niewidomych dzieci. Z tego miejsca gorąco dziękujemy Pani Prezydentowej za poświęcony nam
czas i okazaną ogromną życzliwość.
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20.09 W krakowskiej siedzibie wydawnictwa księży Sercanów: DEHON – odbyła się piękna uroczystość z okazji dwudziestolecia istnienia tego wciąż rozwijającego

Od lewej: ks. Stanisław Wowra, ks. Zygmunt Podlejski i Józef Placha

Wręczenie statuetki przez dyrektora Wydawnictwa
DEHON ks. Krzysztofa Zimończyka. Na zdjęciu od lewej
korektorka Barbara Kerschner i sekretarz wydawnictwa –
Elżbieta Kalina
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się środowiska dobrej książki religijnej. Wśród zaproszonych gości byli również między innymi ksiądz Zygmunt Podlejski z Austrii oraz Józef Placha z Lasek.
Ksiądz Zygmunt od osiemnastu lat współpracuje
z tym wydawnictwem a także z naszym czasopismem
„Laski”. Jako wieloletni autor został uhonorowany statuetką wierności wartościom, które są również bliskie
naszemu środowisku. Z tej okazji redakcja „Lasek” składa księdzu Zygmuntowi serdeczne gratulacje i nadzieję na dalszą owocną współpracę z nami.
22.09 W szpitalu w Łomży zmarła, w wieku 78 lat, Mama
s. Klaudii – śp. Zofia Szydlik. Pogrzeb odbył się 24.IX.
w Kuziach koło Łomży, z Lasek wyjechała delegacja
sióstr z Domu Matki Bożej Jasnogórskiej.
24.09 W Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
w sali C-1031 o godz. 11.00 miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej s. Lidii Witkowskiej FSK. Praca nosi tytuł: Rola kierownictwa duchowego w procesie kształtowania „Dzieła Lasek”. Recenzenci ocenili ją bardzo
wysoko, wskazując na jej wysokie walory zarówno
merytoryczne, jak i metodologiczne. W tej pięknej
uroczystości wzięło udział kierownictwo Dzieła oraz
delegacja „Domu Nadziei” w Żułowie. Siostrze dr Lidii
Witkowskiej redakcja „Lasek” składa serdeczne gratulacje.
28.09 W wieku 58 lat zmarła śp. Janina Tkaczyk (z d. Jarosz)
– wychowanka Lasek. Została pochowana na Cmentarzu Północnym w Warszawie.
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d pewnego czasu w środkach masowego przekazu pojawiały się informacje na temat Domu Dziecka Niewidomego
przy ul Obrońców 24 w Warszawie. W związku z tym winni jesteśmy naszym Czytelnikom wyjaśnienie. Od ponad trzydziestu
lat prowadzona jest w tym miejscu przez nasze Towarzystwo placówka, ulokowana w domu, którego właścicielem był pan Kazimierz Sztajer. Przed śmiercią nie sporządził on testamentu, ale
w swojej ustnej woli wyrażał chęć przekazania nieruchomości na
rzecz dzieci niewidomych, którymi opiekuje się nasze Towarzystwo. Dlatego już od 1983 roku podjęliśmy działania, aby wykorzystać to miejsce dla dobra niewidomych i uruchomiliśmy tam
Dom Małego Dziecka Niewidomego, przekształcony później
w Dom Dziecka Niewidomego, który stworzyła i prowadziła do
2012 r. p. Cecylia Czartoryska. Placówka ta działa na terenie
dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
W związku z zakwestionowaniem przez lokalne władze oraz
wojewodę mazowieckiego zasadności funkcjonowania wspomnianej placówki w tym miejscu, poczyniliśmy starania o przeniesienie jej do Rabki. W świetle jednak dodatkowych wyjaśnień
okazało się, że mamy szansę utrzymania Domu w dotychczasowym miejscu, z jednoczesną możliwością uzyskania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przez nasze Towarzystwo,
a nawet uzyskania prawa własności w drodze zasiedzenia. Jest
to proces długotrwały, jednak nie chcemy tej szansy utracić ze
względu na moralny obowiązek wypełnienia woli ofiarodawcy.
Mimo różnych koncepcji dalszej naszej obecności w tym miejscu
– włącznie z propozycją utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka i potrzebą przeprowadzenia nieodzownego remontu – będziemy docelowo zmierzać do powołania w tym miejscu Specjali-
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stycznego Domu Dziecka, którego charakter byłby zbliżony do
dotychczasowej formuły działania. Co nie wyklucza realizacji
założeń, które respektowałyby rodzinny charakter opieki nad
dzieckiem niewidomym w tej placówce. Sprawa jest w toku.
Gdy pojawią się w tej kwestii nowe elementy, będziemy o tym
informować Państwa w kolejnych numerach „Lasek”.
Redakcja

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 40 zł (czterdziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
Redakcja

