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Od redakcji
W poprzednim numerze „Lasek” w zakończeniu chronologicznych wydarzeń – pod datą 29.05 – umieściliśmy notatkę o ukonstytuowaniu się nowego Zarządu naszego Towarzystwa. Z kolei we wstępie do tego numeru w imieniu Czytelników
i szeroko rozumianego środowiska Lasek gorąco witam nowych
członków Zarządu: p. Stefana Dunin-Wąsowicza oraz p. Damiana Reśkiewicza, życząc im wiele Bożego wsparcia. Szczególne życzenia kieruję pod adresem nowego Prezesa naszego
Towarzystwa: p. Pawła Kacprzyka, aby doświadczył autentycznej troski, ale i satysfakcji z pełnienia tak odpowiedzialnej,
a zarazem zaszczytnej funkcji, służąc osobom niewidomym
i całemu Dziełu Lasek. Szczęść Boże.
Józef Placha

O tożsamość Dzieła Lasek

W

książce Jacques’a Maritaina pt. „Religia i kultura” odnaleźć można następujące zdanie: „Katolicyzm nie jest
partią religijną, jest on religią, jedyną religią prawdziwą…”.
Zacytowano te słowa również na stronie 130 w książce pt. „Integralny model rewalidacji na podstawie «doświadczenia Dzieła
Lasek»”. Co do pierwszej części stwierdzenia J. Maritaina nie ma
żadnych wątpliwości. Natomiast druga jego część u niektórych
może budzić nawet opór – tak jak to uczyniła jedna z recenzentek
książki, nawiązującej do „doświadczenia Dzieła Lasek”. Zresztą
nie zauważyła przy tym, że zakwestionowała słowa wypowiedziane przez jednego z najwybitniejszych filozofów XX wieku, przypisując je autorowi cytującemu słowa Jacques’a Maritaina. W tym
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nieporozumieniu jedno wydaje się być pożądane, by zawsze dokładnie identyfikować autorów wypowiadanych słów, a ponadto
nie można ich wyrywać z szerszego kontekstu. A tym szerszym
kontekstem jest fakt, że J. Maritain – razem ze swoją żoną Raissą
– po długich poszukiwaniach Prawdy przeszli na katolicyzm, odnajdując w nim sens swojego życia i traktując go jako najdroższy
dla nich skarb. J. Maritain miał więc prawo sformułować swoją
myśl tak, jak to uczynił w cytowanym na początku fragmencie,
uzupełniając ją kilkoma innym zdaniami, w których podkreśla
powszechność wartości odnalezionych w Kościele katolickim, ze
szczególnym zaznaczeniem otwartości na dobro wspólne. Mówi:
„Katolicyzm cieszy się wszelkim dobrem i bez zawiści wytwarza
dobro nawet poza swymi granicami. Lecz dobro to jest tylko
pozornie poza katolicyzmem, w rzeczywistości niewidzialnie do
niego należy. Czyż wszystko ostatecznie nie jest nasze, czy nie
należy do nas, którzy jesteśmy Chrystusowi?”.
Nawiązując do „doświadczenia Dzieła Lasek” – katolicyzm,
który stanowi o tożsamości naszego środowiska, jest katolicyzmem otwartym, gdzie było i nadal jest miejsce na ekumeniczne
dążenia do jedności różnych wyznań, a nawet tworzy się przestrzeń (zwłaszcza w Domu Rekolekcyjnym) dla ludzi niewierzących, ale szczerze poszukujących Prawdy.
Jest to kierunek działania Matki Czackiej, która stanęła przed
problemem wyboru drogi: bez Boga lub z Nim. Wybrała ten
drugi kierunek działania. Matka powołała Dzieło zgodnie z duchem Jezusowej Ewangelii: ubóstwa i Krzyża, czego wyrazem
jest laskowskie pozdrowienie: „Przez Krzyż – do Nieba”. A więc
nie superbogate i wygodne struktury oraz modne wówczas kierunki filozoficzne, lecz proste, codzienne przyjmowanie Krzyża
cierpienia przez niewidomych, i wszystkich, którzy zechcieli iść
razem z Matką do końca, łącząc wszystko z Krzyżem Chrystusa.
Jeżeli więc zacytowano we wspomnianej na początku książce
słowa J. Maritaina, to między innymi o takim rodzaju „doświad-
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czenia Dzieła Lasek” myślano. A więc o perspektywie poszukiwań
dalekich od jakiejkolwiek ksenofobii i zaściankowych poglądów.
Spuśćmy jednak na to wszystko zasłonę. Najważniejsze wydaje się to, aby szeroko otwartej na dobro wspólne, katolickiej
tożsamości Dzieła Lasek bronić, gdyby gdziekolwiek i kiedykolwiek próbowano ją zakwestionować.
Należałoby ją również nadal rozwijać na miarę współczesnych
potrzeb i uwarunkowań, do czego – mam nadzieję – chciałoby
dołączyć także nasze czasopismo.
Życzę zatem owocnej lektury…
* * *
Gdy ten numer dotrze do naszych Czytelników, minie ponad
2 miesiące od kanonizacji Matki Teresy z Kalkuty, która miała
miejsce w Watykanie 4 września. Ta nowa Święta w Kościele jest
również bardzo bliska Laskom. Odwiedziła wspólnotę laskowską
3 sierpnia 1983 roku, poszukując miejsca dla Misjonarek Miłości w Polsce. Ostatecznie zamieszkały one w Zaborowie, gdzie
w listopadzie 1994 i w maju 1995 roku doszło do kolejnych spotkań Matki Teresy z siostrami ze Zgromadzenia Franciszkanek
Służebnic Krzyża. Po pobycie w Laskach w 1983 roku ówczesna
Przełożona Generalna FSK Matka Alma Skrzydlewska na łamach
naszego czasopisma streściła myśli Matki Teresy skierowane do
nas w następujących słowach: „Módlcie się razem, bo modlitwa
wiąże, modlitwa oczyszcza serce, a tylko czystym sercem ogląda
się Boga”.
Aby niejako przedłużyć obecność świętej już Matki Teresy
z Kalkuty w Laskach, proponujemy wybór niektórych Jej rozważań rozsianych w specjalnych ramkach po całym numerze
„Lasek”, z nadzieją, że także dzisiaj odnajdziemy w nich umacniającego Ducha.
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Władysław Gołąb

O Światowych Dniach Młodzieży
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią
(Mt 5,7)

P

odczas miesięcy wakacyjnych w tym roku nasza uwaga skupiona była na wizycie Ojca Świętego Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży. Dla całego świata wydarzenie to było
wielką katechezą o miłosierdziu. W kazaniu na Jasnej Górze
Ojciec Święty między innymi powiedział: „Znamienne, że obecna rocznica chrztu waszego narodu zbiega się dokładnie z Jubileuszem Miłosierdzia”. Należy to traktować jako konkretny
program, zadanie i wyzwanie: by ze swego osobistego chrztu
czerpać siłę do uczynków miłosierdzia, bo to jest istotą chrześcijańskiego życia.
30 lipca w sobotnie popołudnie kardynał Stanisław Dziwisz,
witając Ojca Świętego, mówił – wskazując na młodzież: „To oni
przejmą odpowiedzialność za losy swoich narodów, wspólnot
i rodzin. To oni będą głosić Ewangelię pokoju nowym językiem,
z nową wrażliwością, z nową nadzieją”. Kontynuując tę myśl, Papież w swoim przemówieniu powiedział: „Jezus nie jest Panem
komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba
mieć trochę odwagi (…). Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was,
byście nas nauczyli – jak to właśnie teraz robicie – żyć razem
w różnorodności, w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości nie
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jako zagrożenia, lecz jako szansy. (…) Miejcie odwagę nauczyć
nas, że łatwiej jest budować mosty, niż wznosić mury!”. Ileż w tym
lekcji dla nas, tak lękających się wszystkiego, a przede wszystkim
tego obcego, którego jedynym celem jest skrzywdzić nas, zagrozić naszej bezpiecznej egzystencji. Miejmy odwagę, jak mówił
następnego dnia Franciszek, podobnie jak Zacheusz, wspiąć się
na sykomorę, aby spotkać Jezusa. Skorzystajmy z tej lekcji.
Ojcem Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II.
Inicjatywa ta zrodziła się w jego sercu już podczas spotkań ze
studentami w Krakowie i ze sługą bożym ks. Franciszkiem Blachnickim, twórcą ruchu oazowego. Pierwsze spotkanie Jana Pawła
II z młodzieżą miało miejsce w Rzymie w Niedzielę Palmową
15 kwietnia 1984 r., ale nie było to jeszcze światowe spotkanie,
tylko Jubileusz Młodych. Obchodzono wówczas „Rok Święty Odkupienia”. Rok później tego rodzaju spotkanie odbyło się z okazji
ogłoszenia przez ONZ roku 1985 Międzynarodowym Rokiem
Młodzieży. Wtedy to papież Jan Paweł II postanowił, że od 1986
r. spotkania młodzieży będą się odbywały co rok na przemian:
raz jako Dzień Młodzieży w diecezjach, a w następnym jako
Światowe Dni Młodzieży w miejscu wyznaczonym przez papieża.
Spotkania diecezjalne zawsze powinny odbywać się w Niedzielę
Palmową. W 1987 r. Światowe Dni Młodzieży po raz pierwszy
odbyły się poza Rzymem w Buenos Aires.
25 lat temu w dniach 14-15 sierpnia 1991 r. ŚDM odbyły się
w Polsce na Jasnej Górze. Było to o tyle spotkanie przełomowe, że
po raz pierwszy młodzież ze Wschodu mogła spotkać się z Ojcem
Świętym i młodzieżą z Zachodu. Na każde ŚDM papież przygotowuje orędzie oraz specjalne hasło, np. na ŚDM w 2001 r. hasło
brzmiało: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
(Łk 9,23). Na spotkanie w 2005 r. w Kolonii Jan Paweł II przygotował hasło: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). Jest to
zawołanie uczonych mędrców, którzy po narodzeniu Chrystusa

10

List

przybyli ze Wschodu do Jerozolimy z zapytaniem o nowonarodzonego króla żydowskiego. Natomiast w orędziu apelował do
młodych: „Ofiarujcie Panu złoto waszego istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go z miłości, odpowiadając wiernie na Jego
wołanie; wznieście ku Niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy,
ku czci Jego chwały; ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności
uczucie ku Niemu, prawdziwemu Człowiekowi, który umiłował
nas aż do śmierci jako złoczyńca na Golgocie”. Orędzie to Jan
Paweł II przygotował w Castel Gandolfo 6 sierpnia 2004 r., czyli
na rok przed śmiercią. Światowe Dni Młodzieży w Kolonii obserwował i błogosławił już z nieba. Warto z tego orędzia przytoczyć
jeszcze kilka słów tak dziś aktualnych: „Czcijcie Chrystusa: On
jest Skałą, na której możecie zbudować waszą przyszłość i świat
bardziej sprawiedliwy i solidarny. Jezus jest Księciem pokoju,
źródłem przebaczenia i pojednania, które może uczynić braćmi wszystkich członków rodziny ludzkiej (…). Zaproszenie do
uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży dotyczy również
was, drodzy przyjaciele, którzy nie jesteście ochrzczeni lub którzy
nie odnajdujecie się w Kościele. Czyż nie jest prawdą, że również wy macie pragnienie Absolutu i jesteście w poszukiwaniu
„czegoś”, co nada znaczenie waszemu życiu? Zwróćcie się do
Chrystusa, a nie będziecie zawiedzeni!”. Jakże te słowa współbrzmią z orędziem papieża Franciszka… Jan Paweł II nie odrzucał
niewierzących lub inaczej wierzących, był otwarty na drugiego
człowieka, widział w nim twarz umęczonego Chrystusa.
W ostatnim „Przewodniku Katolickim” przeczytałem ciekawą wypowiedź jednego z uczestników spotkań krakowskich,
który był również obecny na ŚDM na Jasnej Górze w 1991 r.:
„A co zachowam w pamięci z tych dni, które już za nami? Na
pewno przesłanie, że miłosierdzie jest zawsze młode, słowa do
dziennikarzy – świat obecnie przeżywa wojnę cząstkową, ale nie
jest to wojna religijna – przejazd tramwajem z niepełnosprawnymi, krakowiaka i tango milonga odtańczone przed papieżem
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oraz kontynentalny orszak świętych. A także apel Franciszka do
biskupów, a potem i do młodzieży, by pamiętali o dziadkach,
zwłaszcza że sam mam już gromadkę wnucząt”.
Ja w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży uczestniczyłem za pośrednictwem telewizji i radia. Ogromne wrażenie wywarła na mnie Droga Krzyżowa, którą na krakowskich
Błoniach poprowadził papież Franciszek, a rozważania do poszczególnych stacji przygotował bp Grzegorz Ryś. To wspaniały
materiał do kontemplacji w rozumieniu naszego udziału w Męce
Chrystusa. Okazji do głębokich przeżyć w tym czasie było mnóstwo. W spotkaniach wzięło udział, jak niektórzy mówią, blisko
dwa i pół miliona młodzieży ze wszystkich kontynentów świata.
Wśród nich była też młodzież z innych wspólnot chrześcijańskich, a także pewna liczba niewierzących. Było też niezwykłe
zgromadzenie biskupów (ponad tysiąc), którzy wygłaszali nauki
dla poszczególnych grup młodzieży.
Przed kilku laty dużo mówiło się o „pokoleniu JPII”, dziś
zaczynamy mówić o „pokoleniu F”. Co jednak pozostało z pokolenia JPII? Niestety, myślę, że niewiele. Czy tak samo będzie
z pokoleniem F? Potrafimy zachwycać się papieżem, jego kazaniami, troską o ubogich i wykluczonych. Czy jednak zmienia się coś
w naszych sercach? Czy nie jesteśmy trochę takimi faryzeuszami,
którzy przychodzą do świątyni i chwalą się przed Bogiem, jakimi to są „dobrymi katolikami”? Z ochotą chcemy pochylać się
nad rannym biedakiem na drodze do Jerycha, ale przypadkiem
żeby nie był on poganinem, a już na pewno nie Samarytaninem,
który politycznie jest dla nas tak bardzo obcy i wstrętny. Zróbmy
rachunek sumienia i zapytajmy się: komu ja okazuję miłosierdzie
i co z tą moją grzesznością? Potrafimy bić się w cudze piersi i nawracać wszystkich, byleby mnie osobiście to nie zabolało.
Papież Franciszek był w Polsce i zachwycił się nami. Wielokrotnie o tym mówił w środowych katechezach. Starajmy się, aby
nie musiał się za nas wstydzić.
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* * *
Mamy za sobą gorące lato. Wielu z nas odpoczywało nad morzem
lub w górach, ale też wielu czas ten spędziło w domu. Wracamy
do codziennych zajęć. Życzę wszystkim dużo siły i radości z wykonywanej pracy. Praca może też być naszą modlitwą i osobistym
spełnianiem się. Niech uśmiech towarzyszy nam wszystkim, gdy
podejmujemy codzienny trud.
Laski, 3 września 2016 r.

Odwiedziłam kiedyś w Melbourne starego człowieka,
o którym wszyscy zapomnieli. Widziałam jego pokój;
był w opłakanym stanie. Chciałam go posprzątać, ale on
wciąż powtarzał: „Nie trzeba, wszystko jest dobrze”. Nie
namawiałam go, ale w końcu, bez mojej namowy pozwolił
mi to zrobić. W tym pokoju stała piękna lampa od lat
pokryta kurzem. Spytałam go: „Dlaczego nie zapalasz tej
lampy?”. „Dla kogo? – odrzekł. – Nikt mnie nie odwiedza”.
„Czy zapalałbyś ją, gdyby odwiedzała Cię siostra?” –
spytałam. „Tak – powiedział. – Jeśli usłyszę ludzki głos,
zrobię to”. Po jakimś czasie przysłał mi notatkę: „Matko,
światło, które zapaliłaś w moim życiu, wciąż się pali”.
Widzisz, co może zdziałać mały uczynek?
św. Matka Teresa z Kalkuty

sobieszewo
s. Ida Burzyk

Uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola
dla dzieci niewidomych i słabowidzących
w Sobieszewie
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

(Mt 25,40)

W

tym szczególnym Roku Miłosierdzia doświadczyliśmy
ogromnej Łaski Serca Jezusowego. Dzięki niej udało się
zakończyć budowę nowego przedszkola. Dziękujemy wszystkim
ludziom dobrej woli za ofiarność, zrozumienie potrzeb niewidomych dzieci, życzliwość i hojność szlachetnych serc.

Jeszcze rok temu przedsięwzięcie to wydawało się niemożliwe do zrealizowania. Dzięki wsparciu naszych Patronów: Matki
Czackiej i Ojca Pio – w co mocno wierzymy – znów niemożliwe stało się możliwym. W niecały rok powstał budynek przedszkola, będący bliźniaczym bratem Działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Został on bardzo dobrze wkomponowany

14

sobieszewo

w otoczenie: piękny kwitnący ogród i plac zabaw. Przedszkole
zostało wyposażone w odpowiednie sprzęty użytkowe, jak również pomoce niezbędne w prowadzeniu terapii. Nowy dom jest
miejscem szczególnym, tak bardzo potrzebnym naszym małym,
niewidomym dzieciom na określonym etapie ich rozwoju i potrzeb edukacyjnych, bowiem umożliwia kontynuację rehabilitacji
oraz stwarza możliwości dalszej edukacji dzieci i wspomagania
ich rozwoju, przy równoległej opiece terapeutycznej w wielu
specjalnościach: rehabilitacja widzenia, orientacja przestrzenna,
rytmika, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, logopedia oraz
zajęcia z tyflopedagogiem i konsultacje z psychologiem.
Przedszkole działało już wcześniej, ale okazało się, że zbyt
małe sale ograniczały liczbę dzieci mogących uczęszczać do
przedszkola. Nowy budynek rozwiąże ten problem oraz stworzy
dzieciom lepsze warunki do zabawy, nauki i terapii.
Oficjalne otwarcie nowego Przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie odbyło się 18 czerwca w wypełnionej po brzegi sali Matki Czackiej. Uroczystość
zaszczyciło swoją obecnością wielu gości i przyjaciół, a przede
wszystkim dzieci z rodzinami. W szczególny sposób cieszyliśmy
się z obecności naszych darczyńców, bo dzięki ich wsparciu możliwa była realizacja inwestycji służącej małym dzieciom niewidomym i słabowidzącym.
Swoją obecnością zaszczycił nas pan Piotr Kowalczuk – wiceprezydent Gdańska ds. edukacji, który przed rozpoczęciem Mszy
św. skierował słowa do zgromadzonych, a także wspólnie z naszą
solistką Karolinką odśpiewał piosenkę o Sobieszewie. Podzielił
się również osobistym świadectwem doświadczania w swoim
życiu pomocy o. Pio.
Głównym sponsorem budowy naszego przedszkola było Polskie Towarzystwo Reasekuracji. Pełnymi wdzięczności sercami
powitaliśmy Zarząd PTR, tj. prezes Monikę Woźniak-Makarską,
wiceprezesa Tomasza Czałbowskiego i wiceprezesa Jacka Kuga-

s. Ida Burzyk – Uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola
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cza. W imieniu PTR przemówiła pani Monika Woźniak-Makarska, podkreślając swoją wielką radość z powstałego dzieła.
W tym szczególnym dniu była również z nami p. Halina Lewkowska – wiceprezes Fundacji ENERGA, wspierającej budowę
nowego budynku przedszkola. Pani Lewkowska towarzyszy nam
i pomaga w codziennych problemach, za co jesteśmy jej ogromnie wdzięczni. Swoją obecnością zaszczycił nas też pan Dariusz
Majorek – dyrektor oddziału PFRON w Gdańsku oraz zaprzyjaźniona z nami pani Urszula Podgórniak – były wieloletni doradca
Prezydenta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych. Serdecznie
powitaliśmy panią Katarzynę Wojciechowską, której podziękowaliśmy za uczestniczenie w powstaniu tego dzieła.
Na ręce przybyłego na uroczystość inżyniera pana Jacka Lewandowskiego złożyliśmy podziękowania tym, którzy bezpośred-
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Przy mikrofonie: Prezes TOnO Paweł Kacprzyk

nio uczestniczyli w budowie przedszkola, tj. kierownikowi ekipy
budowlanej panu Markowi Termanowi, projektantowi – panu
Konstantemu Lemańskiemu oraz inspektorowi nadzoru budowlanego – panu Wiesławowi Wróblowi i całej ekipie budowlanej.
Z radością powitaliśmy naszych gości z Lasek, ciesząc się,
że ten dzień świętowania spędzamy razem. Była z nami Matka Generalna – s. Radosława, prezes Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach pan Paweł Kacprzyk, wiceprezes pan
Józef Placha z małżonką, pani Elżbieta Szczepkowska – dyrektor
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej w Laskach

s. Ida Burzyk – Uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola
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Z prawej: dyrektor OSW w Laskach Elżbieta Szczepkowska

oraz pan Piotr Płóciennik – dyrektor administracyjny w Laskach.
Ze szczególnym wzruszeniem i wdzięcznością przywitaliśmy
byłego wieloletniego prezesa TOnO pana Władysława Gołąba
wraz z małżonką oraz byłego wieloletniego dyrektora OSW w Laskach pana Piotra Grocholskiego, którzy wspierali powstawanie
placówki w Sobieszewie.
Obecne były z nami również siostry ze wspólnoty sobieszewskiej, a także siostry z Lasek i Indii.
Uroczystość składała się z trzech części. Pierwszą stanowiła
dziękczynna Msza św. koncelebrowana przez o. Eugeniusza Po-
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krywkę oraz proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
w Sobieszewie ks. Stanisława Kowalskiego. Podczas modlitwy
z wdzięcznością dziękowaliśmy Bogu za cały rok pracy, w którym doświadczyliśmy tylu łask i dobra poprzez wstawiennictwo
naszych Patronów: św. O. Pio i Matki Czackiej. Dziękowaliśmy
za przyjaciół i darczyńców oraz ich pomoc i współdziałanie
w nowym dziele. Wyrażaliśmy wdzięczność za zaangażowanie
i pracę zespołu terapeutów, nauczycieli i pracowników w codziennym funkcjonowaniu Działu Wczesnego Wspomagania
Rozwoju i Przedszkola. Bardzo radosnym i wzruszającym momentem było zaśpiewanie przez Karolinkę pieśni „Boża radość
jak rzeka”, z równoczesnym pokazywaniem gestów przez Oliwkę
i Krzysia. Wielbiliśmy więc Pana na wszelkie sposoby, dziękując
za wszystkie otrzymane łaski, a także za dar naszego spotkania
w tym dniu.
W części drugiej uroczystości nastąpiły podziękowania,
gratulacje, przemówienia gości, rodziców dzieci oraz kameralny koncert przedszkolaków. Piękną oprawę muzyczną zarówno Mszy św., jak i drugiej części spotkania oraz występy dzieci

s. Ida Burzyk – Uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola
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przygotowała muzykoterapeutka pani Elżbieta Górna, która do
muzycznej współpracy zaprosiła swoje dawne uczennice: panią
Elizę Praskę-Nowakowską, absolwentkę Lasek, oraz panią Anetę
Czaplińską. Piosenka „Alleluja! Radość i Miłość nam w sercach
gra!” zakończyła tę część spotkania, po której goście przeszli do
przedszkola, gdzie czekało wiele niespodzianek i atrakcji.
W każdej sali proponowano zarówno dzieciom, jak i dorosłym różne działania. W pierwszym gabinecie, w którym mieściło się „Bezpieczne skrzyżowanie”, pani Agata Hołubowicz,
terapeutka widzenia i nauczycielka orientacji przestrzennej,
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utrwalała w formie zabawy zasady przechodzenia przez ulicę.
W „Sali artystycznej” nauczycielki przedszkola, tyflopedagog
pani Sylwia Marczuk-Socha i pani Jolanta Kozłowska, zapraszały
do tworzenia prac artystycznych. Natomiast w „Sali wesołych
zabaw” rehabilitanci ruchu: pani Katarzyna Skibicka i pan Jakub
Kuźmiński proponowali dzieciom i rodzicom różne formy zabaw ruchowych.
Tego dnia dopisała nam zarówno pogoda, jak i humor. W bufecie przedszkolnym był poczęstunek; m.in. przedszkolaki pod
okiem naszej psycholog pani Agnieszki Rusin i nauczycielki
przedszkola pani Magdy Grabiańskiej serwowały samodzielnie
przygotowane „szaszłyki owocowe”. Część dzieci z rodzinami
spędzała czas na placu zabaw i w ogrodzie.
Ten piękny, słoneczny, pełen niezwykłych spotkań i przeżyć
dzień na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci i w sercu.
Matka Czacka, znając wagę prawidłowego wychowania i rehabilitacji dzieci niewidomych, tak mówiła o wychowaniu przedszkolnym: „Wychowanie na tym etapie jest niezbędną podbudową pod wykształcenie ogólne i zawodowe, jest podwaliną
prawidłowej postawy życiowej człowieka”.
Przy pożegnaniu, wyjeżdżając już z Sobieszewa, ktoś powiedział: Dziś Matka Czacka się cieszy! …

Największym ubóstwem na świecie nie jest brak
jedzenia, lecz – brak miłości. Znamy ubóstwo ludzi
niezadowolonych z tego, co posiadają, nieumiejących
przyjąć cierpienia, poddających się rozpaczy.
Ubóstwo serca jest często trudniejsze do ukojenia
i przezwyciężenia.
św. Matka Teresa z Kalkuty

Elżbieta Górna – Krótka refleksja na zakończenie roku szkolnego
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Elżbieta Górna

Krótka refleksja na zakończenie roku szkolnego
(2015/2016)

K

ażdy dzień jest wyzwaniem. Każdy dzień jest przygodą…
Za chwilę wyjedziemy na wakacje właśnie na spotkanie z przygodą. Ale przecież przeżywamy ją codziennie – także w ciągu
roku szkolnego, w czasie naszych różnorodnych spotkań, terapii,
zajęć, ćwiczeń, zabaw i bogatych doświadczeń w Sobieszewie –
Wczesnej Interwencji, w Domu św. Ojca Pio.
Każdy dzień jest Darem. I tego doświadczamy podczas naszych spotkań i zajęć rehabilitacyjnych.
Jak zwykle i ten rok szkolny minął bardzo szybko, jak zwykle
bardzo intensywny, pracowity zarówno dla dzieci i ich rodzin, jak
i terapeutów, pełen niespodzianek i doświadczeń zarówno tych
dobrych, jak i może czasem też tych bardziej trudnych.
Tak… Nasz wspólny czas i działania w Sobieszewie są dla nas
wszystkich i wyzwaniem, i dużą przygodą. Często razem z rodzicami na przemian śmiejemy się i płaczemy. Czasami bowiem
nie dowierzamy kolejnemu krokowi do przodu, a czasem… nie
doceniamy też dostatecznie momentów zatrzymania, refleksji…
Dziękujemy Wam wszystkim – naszym kochanym Dzieciom
i ich Rodzicom, że możemy przeżywać to razem, że możemy
Wam towarzyszyć w trudnościach, radościach, niespodziankach,
ale i problemach, szukając wspólnie najlepszych dróg ich rozwiązania. Dziękujemy za Wasze zaufanie, współpracę, cierpliwość, wierność i wytrwałość. Dziękujemy za WASZĄ MIŁOŚĆ
do dzieci, która jest nie tylko najlepszą dla nich terapią, ale dla
nas – terapeutów – prawdziwym drogowskazem i umocnieniem
w naszych działaniach.
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Każdy z nas swoją specjalnością zawodową, ale również swoim oddaniem i zaangażowaniem pragnie objąć Wasze dziecko,
wspomagając je we wszystkim, co jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w życiu i pomagając mu wykorzystać tkwiące
w nim możliwości.
Cieszymy się dziś z wielu owoców naszej wspólnej pracy
i postępów dzieci w rozwoju i funkcjonowaniu. Dziękujemy
dzieciom – naszym kochanym studentom – za ich dzielność,
pracowitość, za cudowną energię i miłość życia, które są dla nas
wszystkich przykładem.
W tym roku szkolnym dzieci korzystały z następujących terapii: terapii widzenia i orientacji przestrzennej, muzykoterapii,
fizjoterapii, zajęć z tyflopedagogiem oraz psychologiem Ośrodka.
Spotykaliśmy się też we Wczesnej Interwencji na wielu imprezach
integracyjnych, wspólnym kolędowaniu, warsztatach, konsultacjach, modlitwie, zabawie i in.
Ten rok był szczególny, ze względu na prowadzoną budowę
nowego przedszkola. Stworzy ono naszym wychowankom doskonałe warunki i możliwości dalszej edukacji i terapii.
Staraliśmy się wspomagać naszą Siostrę Kierowniczkę – s. Idę,
która włożyła ogromnie dużo pracy, wysiłku i zaangażowania
w powstanie i przygotowanie do funkcjonowania nowego budynku, choć głównymi Twórcami tego dzieła są, jak sama mówi,
nasi Patronowie: św. Ojciec Pio i Matka Czacka, o czym Siostra
pisała w poprzednim artykule, poświęconym uroczystości otwarcia nowego przedszkola.

Wakacyjne wspomnienia
Dotknąć Wrocławia
Dwugłos
* * *
Krystyna Śmigielska

W

ramach corocznych wakacji dla osób niewidomych i niedowidzących przyjechaliśmy do Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska, który w 2016 r. został Europejską Stolicą Kultury.
Wyjazd ten, jak zawsze, miał charakter rekolekcyjno-wypoczynkowy. Zamieszkaliśmy w pawilonach internatu Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej w dzielnicy Złotniki. Pani Maria Grzegorzewska była wspaniałym pedagogiem i psychologiem. Założycielka i dyrektorka
Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Pań
stwowego Instytutu Nauczycielskiego. Stworzyła teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu szkolnictwa specjalnego w Polsce.
Przywiązywała dużą wagę do psychologii osób niewidomych.
Miałam przyjemność poznać panią Marię podczas Jej odwiedzin
w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem. Ja byłam pacjentką,
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już po maturze i zdanych egzaminach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowałam jako pomoc wychowawcy, aby zarobić na
potrzeby, jakie wiązały się z moim pobytem w Krakowie. Pani
Maria obserwowała moje poczynania z młodzieżą i powiedziała:
„Dziewczyno, ty masz charyzmę, powinnaś zostać pedagogiem”.
I zostałam.
W Dolnośląskim Ośrodku mieści się Zespół Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum masażu,
zasadnicza szkoła zawodowa i policealna szkoła masażu. Teren
Ośrodka jest duży, obsadzony drzewami, krzewami i kwiatami.
Znajdują się tu basen i obiekty sportowe – boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, koszykówki, bieżnie i skocznie. Na
tej powierzchni usytuowany jest jeden budynek, podzielony na
wiele pawilonów. W każdym pawilonie są klasy szkolne, świetlice (a w nich stoły do ping-ponga, telewizory), gabinety do zajęć
terapii manualnej i duża sala na imprezy kulturalne.
Zostaliśmy rozlokowani w wygodnych pokojach. Dwie jadalnie – stoliki kolorowe, czteroosobowe, smaczne dania podawane
były w sposób estetyczny na półmiskach. Kuchnia miejscowa
i wyjątkowo sympatyczny personel.
Sala na imprezy kulturalne została podzielona na dwie części.
W jednej usytuowano kaplicę z Najświętszym Sakramentem.
Msze święte były odprawiane codziennie o godzinie 8.00, a medytacje prowadzone przez ks. dr. Andrzeja Gałkę o godzinie 17.00.
Na wyjazdach Msze św. były odprawiane w różnych kościołach.
W środę 29 czerwca pojechaliśmy do XIII-wiecznego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. (Nazwa Trzebnica pochodzi od czasownika „trzebić”, czyli wycinać lasy.)
Święta Jadwiga pochodziła z Bawarii. Dobrze wykształcona
w klasztorze cysterek; została wydana za mąż w wieku 13 lat za
Henryka Brodatego. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe. Święta
Jadwiga opiekowała się chorymi, ubogimi, fundowała szpitale
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Sarkofag św. Jadwigi w Sanktuarium w Trzebnicy

i sierocińce. Namówiła męża do ufundowania kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Bartłomieja. Zmarła mając
lat 30, pięć lat po śmierci męża. W dwadzieścia parę lat po śmierci
została kanonizowana przez Papieża Klemensa IV, którego córka
odzyskała wzrok za przyczyną św. Jadwigi (Guy Foulques, późniejszy Papież Klemens IV, po śmierci żony przyjął święcenia
kapłańskie). Miejsce kultu św. Jadwigi słynęło z cudów. Mieszkały
tu siostry cysterki. W XVII w. kościół został rozbudowany i zyskał
barokowy wystrój. Oprócz złoconych ołtarzy, jest tu kilkanaście
obrazów malowanych przez Marcina Willmanna, przedstawiających życie św. Jadwigi.
W 1810 r. nastąpiła kasata zakonu przez władze pruskie. Po
wojnie niezniszczony kościół przechodził kilka razy renowacje.
Obecnie przybywają tu liczne pielgrzymki.
W czwartek 30 czerwca zwiedzaliśmy Wrocław z księdzem
Tomaszem, miejscowym duszpasterzem osób niewidomych
i osób głuchych.
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Po obiedzie pojechaliśmy
tramwajem na wrocławską Starówkę. Podczas drogi miało
miejsce prawdziwe oberwanie
chmury. Przestało lać, gdy wysiedliśmy w pobliżu Katedry
pw. św. Jana Chrzciciela, która
powstała w czasach Bolesława
Chrobrego w tysięcznym roku.
Obecną, czwartą Katedrę, poprzedzały trzy inne kościoły,
które znajdowały się w tym
samym miejscu. Tę budowlę zaczęto budować w XIII w.,
a ukończono w XIV w. W kwietniu 1945 r. zniszczona w 70%.
Ks. Tomasz Filinowicz
Po wojnie odbudowana. W latach 80–90 zainstalowano na wieżach strzeliste iglice. Katedra jest pięknym przykładem gotyku
– trzynawowa, wspaniałe organy. Na lewo od prezbiterium śliczny
obraz Matki Bożej Sobieskiej – darowany Sobieskiemu przez Papieża z wdzięczności za obronę Wiednia. Jan Paweł II koronował
ten obraz, nazywając go Obrazem Matki Boskiej Adorującej.
Ulicą Katedralną idziemy przez Wyspę, oglądając po drodze
Kościół Świętego Krzyża. Mijamy romański Kościół św. Idziego z początków XIII w. W małym Kościele św. Piotra i Pawła
odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Mostem Tumskim obwieszonym kłódkami przechodzimy na Wyspę Piasek.
W Kościele NMP na Piasku mieści się Duszpasterstwo Osób
Niewidomych i Głuchych prowadzone przez ks. Tomasza Filinowicza. Przez Wyspę Młyńską wracamy na Ostrów Tumski. Przechodzimy obok niewielkiego kościoła św. Marcina, najstarszego
kościoła gotyckiego we Wrocławiu. Obok na wybrzeżu pomnik
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Jana XXIII. Wspomnę jeszcze o pomniku kardynała Kominka.
U stóp cytat z przesłania do biskupów o przebaczeniu. Autorstwo
przypisuje się kardynałowi Kominkowi.
W piątek 1 lipca jedziemy na wycieczkę do Krzeszowa i Świdnicy. Krzeszów – sięga XIII w. Początkowo byli tu Benedyktyni.
Od końca XIII w. – Cystersi z Henrykowa. Miejsce kultu Matki
Boskiej Łaskawej – ikony z XIII w. Przepiękna barokowa Bazylika
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Szczególnie wspaniały
fronton. Obecnie mieszkają tu siostry benedyktynki przybyłe ze
Lwowa tuż po wojnie. Bogaty złocony wystrój. Wspaniałe organy, jedne z najlepszych w Polsce – dzieło Englera. Oglądamy
jeszcze Mauzoleum Piastów Śląskich, tu spoczywają m.in. Bolko
I oraz Bolko II. We wnętrzu wspaniałe freski – dzieło Michała
Willmanna i innych.
W czasie Mszy świętej przypadkowo uczestniczyliśmy w niecodziennej uroczystości odnowienia ślubów małżeńskich 15 par.
Obok drugi kościół św. Józefa – barokowa świątynia z końca
XVIII w. Tutaj Michał Willmann namalował 50 fresków na wzór
Kaplicy Sykstyńskiej. Jest to historia św. Józefa, jego smutków
i radości. Wnętrze jasne, dominuje biel. Nad chórem niewielkie
organy z początku XVIII w.
Świdnica – Kościół Pokoju
Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej cesarz wyraził zgodę
na budowę trzech luterańskich „kościołów pokoju” – w Świdnicy,
Jaworze i Głogowie. W Świdnicy świątynię zbudowano w 1657 r.
Wszystkie trzy musiały być zbudowane wyłącznie z drewna, gliny, piasku i słomy, bez wież i dzwonów. Z zewnątrz białe ściany pruskiego muru. Wewnątrz otoczona trzema poziomami
drewnianych empor, pięknie eksponowanych fragmentów Biblii
w ozdobnych kartuszach, w centrum barokowy biało-złoty ołtarz
wielopiętrowy z rzeźbą chrztu Chrystusa przez św. Jana. Piękna
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ambona z 1729 r. pełna symbolicznych rzeźb. Wspaniałe organy
i imponująca loża rodziny Hochbergów na drewnianych kolumnach w złoconych ramach. Oryginalna, niepowtarzalna całość.
Kościół Pokoju został wpisany w 2001 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Na zakończenie wycieczki na deptaku
jemy lody.
Legnica
Po południu 4 lipca jedziemy do Legnicy. Przede wszystkim
odwiedzamy kościół św. Jacka, od niedawna słynny z uznanego
za cud zdarzenia z Hostią Świętą.
Otóż 25 grudnia 2013 r.
w czasie udzielania Komunii
świętej księdzu wypadł z rąk
komunikant. Zgodnie z przepisami został włożony do kielicha z wodą, aby się rozpuścił.
Po kilkunastu dniach nie tylko
się nie rozpuścił, ale powstała
czerwona obwódka, która się
uwypukliła. Powiadomiono
biskupa, który nakazał jeszcze
obserwować, ale nic nie uległo
zmianie. Badały to dwie niezależne komisje ekspertów:
z Wrocławia i ze Szczecina.
Stwierdziły, że jest to tkanka z ludzkiego, bardzo schorowanego
serca. Od soboty 2 lipca tkanka ta zgodnie z dekretem biskupa
i Ojca św. Franciszka otoczona jest kultem. Umieszczona w relikwiarzu w kaplicy za szybą. Jest obiektem modlitwy i adoracji.
Osoby niewidome z naszej grupy otrzymują pozwolenie podejścia do relikwiarza poza kratą zupełnie blisko.
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Sam kościół jest neogotycki z początku XX w. Najpierw był
luterański, po wojnie katolicki jako parafia pod wezwaniem św.
Jacka. Pokryty jest ładnymi freskami. Jest scena, jak św. Jadwiga
rozpoznaje pozbawione głowy ciało syna Henryka Pobożnego,
który zginął w bitwie z Mongołami w 1241 r.
5 lipca we wtorek jedziemy do Muzeum Pana Tadeusza na
wrocławskim Rynku. Oglądamy też izby pamięci Władysława
Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego usytuowane na
terenie muzeum. Zdjęcia, nagrody, nagrania głosów w słuchawkach, ruchome obrazy na ścianach.
Następnie przechodzimy do czasów szlacheckich. Kuchnia,
gdzie wąchamy przyprawy ziołowe, ekspozycje sztućców, talerzy,
kompletów do kawy i herbaty. Modele dworów szlacheckich.
Ubiory męskie i kobiece. Na ścianach obrazy, pejzaże, scena polowania na niedźwiedzia, dworek w Tuhanowiczach.
Sercem kolekcji jest rękopis „Pana Tadeusza” wystawiony
w gablocie obok zdjęcia poszczególnych kart, które można powiększać. Na półkach różne wydania dzieł Mickiewicza.
Po wyjściu z muzeum idziemy pieszo w stronę Ostrowa Tumskiego. Na Wyspie Piaskowej w Kościele NMP na Piasku mamy
Mszę św. W bocznej kaplicy jest siedziba Duszpasterstwa Głuchych i Niewidomych oraz miejsce wystawiania ruchomej szopki. Po Mszy św. idziemy przez most Tumski na poczęstunek do
budynku mieszczącego wiele instytucji kościelnych.
W czasie wolnym siedzimy z Halinką trochę na ławce nad
Odrą obok pomnika kardynała Kominka. Następnie tramwajem
jedziemy jeszcze na Rynek pospacerować i nasycić się pięknym
Ratuszem z XIII w., który należy do najpiękniejszych ratuszy
europejskich.
W środę 6 lipca jedziemy autokarami do Oławy. Najpierw
Msza św. w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia. Znany i piękny obraz
przywieziony został ze Wschodu przez repatriantów i umieszczony tutaj w gotyckim kościele św. Błażeja. Obraz jest obiek-
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tem kultu. Po Mszy św. idziemy na krótki spacer wokół ratusza,
liczącego kilkaset lat. Następnie kawałek przez miasto idziemy
do Domu Kultury. Tutaj podejmuje nas grillem pani Marzena,
szefowa tutejszego Koła Związku Niewidomych. Jest też kilkadziesiąt miejscowych osób. Gdy zrywa się ulewa, przenosimy się
do sali widowiskowej. Tu kończymy kiełbaski i kaszanki. Potem
ponad 1,5 godz. trwają wspólne śpiewy. Występuje żeński zespół
z okolicy, grają nasi muzycy. Po ostatniej porcji karkówki z grilla
wracamy do domu.
W czwartek po południu jedziemy z Halinką obejrzeć Panoramę Racławicką. Czekając na wejście, oglądamy w pobliskim
parku pomnik poświęcony Katyniowi, powstały kilkanaście lat
temu. Na półokrągłym cokole stoi anioł o surowej twarzy, wyciągający ręce, a u stóp klęczy, przysiadłszy na piętach, kobieta
trzymająca w ramionach półnagie ciało wychudzonego mężczyzny z otworem z tyłu czaszki.
Oglądanie Panoramy trwa pół godziny. Poznajemy jej historię, komentarz przybliża nam poszczególne sceny widoczne na
płótnie. Niewidomi otrzymują indywidualne aparaty z nagranymi
tekstami, pozostali słuchają komentarza przez głośniki. Wrażenie
głębi i przestrzeni postępuje jeszcze usypany na powierzchni sali
piach, korzenie i sztachety. Zaciera się granica między płótnem
a tą aranżacją; stąd naprawdę, poruszając się po pomoście, tkwimy w środku bitwy.
Po obejrzeniu Panoramy wstępujemy jeszcze raz do kościoła
św. Elżbiety na Starym Mieście, gdzie mieści się Kaplica Katyńska.
8 lipca część uczestników turnusu pojechała na wycieczkę
do wodospadu w Szklarskiej Porębie. Ja z Halinką jedziemy do
ZOO. Przede wszystkim oglądamy Afrykanum, zbudowany
w ubiegłym roku pawilon poświęcony Afryce. Królują tu ryby
w wielkich akwariach po obu stronach przejścia. Ryby najrozmaitszych kształtów, kolorów i wielkości pogrupowane według
ich występowania w oceanach czy jeziorach Afryki. Na pewnym
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odcinku idziemy jakby w głębie morskiej wody i ryby otaczają
nas po bokach i z góry. Gdzie indziej panuje afrykański upał, tu
kwitną różne storczyki i tropikalne drzewa, ale szybko opuszczamy ten rejon, bo w tropiku trudno wytrzymać.
Po herbacie idziemy na teren ogrodu zoologicznego, który
został otwarty w 1864 r. Obecnie ZOO zajmuje powierzchnię
33 ha, na kolekcję składa się 6549 zwierząt reprezentujących 606
gatunków. Około 100 gatunków w warunkach wrocławskiego
ZOO regularnie się rozmnaża. Oglądamy słonie, niedźwiedzie,
foki, strusie, żyrafy i małpy. W innym miejscu w ZOO pingwiny
polują na małe rybki (jest to pora ich karmienia), gdzie indziej
powoli poruszają się węże morskie, pływają dziwne, przypominające latawce z długimi ogonami płaszczki, zdarzają się i rekiny.
Kilka razy jeździłyśmy z Halinką indywidualnie tramwajem
do Wrocławia, aby jak najwięcej zobaczyć i wchłonąć piękno
tego miasta.
Wrocław to miasto wysp, ponad 100 mostów i wielu parków.
Najstarszy jest Park Szczytnicki, na terenie którego znajduje się

Panowie z Niepołomic oglądają makietę katedry wrocławskiej
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Hala Stulecia. Obiekt ten wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na scenie Hali odbywają się najważniejsze
imprezy kulturalne, w tym koncerty zagranicznych muzyków czy
widowiska operowe. We Wrocławiu jest również Teatr Muzyczny
Capitol, gdzie odbywa się Przegląd Piosenki Aktorskiej. Narodowe Forum Muzyki, to nowoczesny kompleks sal koncertowych
o najlepszej akustyce. Zachwyca również architektonicznie. Piękne kamieniczki, najcenniejsze domy, zachowały się w pierzei
zachodniej m.in. „Pod Gryfami” z XVI w., „Siedmiu Elektorów”
z XVII w., „Pod Złotym Słońcem” z 1730 r. Odbudowane po
II wojnie światowej. Pomnik Aleksandra Fredry w Rynku wykonany w 1879 r. dla Lwowa, pomnik dłuta Leonardo Marconiego.
Po wojnie przewieziony do Wrocławia i powtórnie odsłonięty
15 lipca 1956 r.
Ostrów Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela jest perłą gotyckiej architektury, najstarszą najlepiej zachowaną i odbudowaną
częścią Wrocławia.
W piątek, 8 lipca, wieczorem, uroczyste spotkanie pożegnalne
pełne ciepłych słów, podziękowań i śpiewu. W dobrych nastrojach wracamy do domu 11 lipca 2016 r.
Modlitwa umieszczona na tablicy przy kościele
pw. Matki Bożej Różańcowej we Wrocławiu-Złotnikach.
Święta Boża Rodzicielko
Królowo i Matko naszego narodu
Pani Jasnogórska
dziękujemy Ci za wszystko coś uczyniła dla naszej Ojczyzny
za opiekę w trudnych dziejowych momentach
za łaskę wiary i bezcenny dar wolności
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Ucieczko grzeszników
Wyjednaj u Twego Syna przebaczenie naszych win
wobec Boga, bliźnich i Ojczyzny
Matko dobrej przemiany
obudź nasze sumienia
pomóż pokonać słabości, błędy i nałogi
wyzwól nas z bierności i egoizmu
ucz podnosić się z upadków
Miłosierna Pani
spraw, by w życiu publicznym panowała uczciwość,
odpowiedzialność i solidarność
a w naszych rodzinach zgoda, harmonia i miłość
Pocieszycielko strapionych
otocz swą szczególną opieką ludzi chorych i samotnych
oraz słabnących w wierze, w nadziei i w miłości
Czarna Madonno
pomóż nam kontynuować chwalebne tradycje naszych przodków
naucz nas mądrze odpowiadać na wezwania współczesności
chroń nas przed utratą wiary, upadkiem moralnym
wewnętrznym skłóceniem i zewnętrznym zagrożeniem
Królowo Polski
ucz nas dawać słowem i czynem świadectwo
prawdziwej wiary chrześcijańskiej
i odpowiedzialnej miłości do Ojczyzny
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* * *
Zofia Krzemkowska

L

etnie wakacje planujemy szczególnie starannie. Chcemy
oderwać się od codzienności, przeżyć coś niezwykłego,
wzmocnić się duchowo i fizycznie na cały rok, by nabrać sił do
pokonywania trudności, których każdy ma niemało. Czy będziemy umieli cieszyć się pięknem chwili, otaczającymi nas ludźmi,
przyrodą, każdym dniem? Czy spełnią się nasze oczekiwania?
Myślimy o tym, wyjeżdżając z rodzinnego domu, zwłaszcza, gdy
mamy nasze wakacyjne dni spędzić w nowym środowisku, dotąd
nam nieznanym. Jak nam tu będzie – zastanawiamy się.
„Dotknij Wrocławia” to tytuł przewodnika turystycznego dla
niewidomych i słabowidzących wydanego w 2011 roku, autorstwa
Marka Kalbarczyka. Wiedząc, że będę na turnusie we Wrocławiu,
sięgnęłam do niego. Czytam: „Wrocław leży w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej w Pradolinie Wrocławskiej
nad Odrą i czterema głównymi jej dopływami: Ślężą, Oławą,
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Widawą, Bystrzycą. Jest miastem wysp. Ma ich 25 i 118 mostów.
Liczy 733 tys. mieszkańców. Ma 293 km² powierzchni. Powstał
w X wieku. Prawa miejskie otrzymał w XIII wieku”.
Co to jest turnus formacyjny i na czym polega
Na ogół mówi się w środowisku osób niewidomych o turnusach rehabilitacyjnych, o szkoleniach, ale turnus formacyjny?
Może być on doskonałą okazją, aby zatrzymać się w życiowym pędzie, wejrzeć w siebie, zastanowić nad tym, co zmienić w naszym
dotychczasowym życiu, z czego zrezygnować. Czy umiem znosić
z pokorą liczne krzyże? Czy bezwarunkowo zgadzam się z wolą
Bożą? Czy Bóg jest w moim życiu zawsze na pierwszym miejscu?
Na turnusie mamy okazję pogłębić swoją wiarę, posłuchać
wybranych fragmentów Pisma Świętego. Można odbyć indywidualną rozmowę z którymś z wybranych, obecnych wśród nas
kapłanów lub sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Franciszkanek
Służebnic Krzyża, które zawsze służą dobrą radą.
W tym pędzie nic nie zobaczysz. Musisz się zatrzymać. Odejść
nawet kilka kroków od siebie. Jak malarz od obrazu i poprawić,
jeśli coś zostało do poprawienia. (Czesław Jaroszewski)
Program formacyjny podczas naszego turnusu był bogaty:
codzienna Eucharystia, adoracje, medytacje pod kierunkiem
księdza rektora Andrzeja Gałki. Był też czas na wspólne spotkania, śpiew, z tego śpiewania słyną Laski, grillowanie, a przy
okazji uczczenie solenizantów i jubilatów. Był czas wolny na
indywidualne zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska, w której odkryć
można wiele mało znanych ciekawych zakątków. Można było
również odwiedzić niewidomych przyjaciół z Wrocławia i okolic.
Wsiadając do tramwaju czy autobusu, niektórzy z nas byli
zaskoczeni zapowiedzią przystanku: „Ośrodek dla niewidomych”.
Jest to ułatwienie dla przyjezdnych nieznających miasta. Niewidomi korzystają też z pewnych ulg, np. płynąc po Odrze, nie płacą

36

Wakacyjne wspomnienia

Spotkanie na terenie Ośrodka

za bilety, idąc do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego także mają wstęp wolny.
Byliśmy zakwaterowani na obrzeżach miasta w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Marii
Grzegorzewskiej przy ul. Kamiennogórskiej. Drzwi do pokojów
oznaczone były wypukłymi rysunkami liści i kwiatów.
W jednej z sal na okres naszego pobytu urządzona była kaplica, w której spotykaliśmy się codziennie.
Maria Grzegorzewska, współtwórczyni pedagogiki specjalnej,
jest patronką Ośrodka. W holu głównym znajduje się jej olejny
portret.
Młodzież może korzystać z bogatej biblioteki uzupełnianej
o ukazujące się w brajlu nowości W szkole znajduje się basen,
z którego i my mogliśmy korzystać. Ze względu na upalny lipiec,
było to cenne udogodnienie. Młodzież ma duże możliwości do
uprawiania sportu na terenach przyległych do szkoły. Są tu m.in.
bieżnie, boiska do piłki nożnej i siatkowej itp. Przy Ośrodku
działa Towarzystwo Przyjaciół Niewidomych Dzieci.
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W Ośrodku funkcjonują: Zespół Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka Niewidomego, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące dla niewidomych i słabowidzących, technikum dla niewidomych i słabowidzących w zakresie
masażu, szkoła policealna – masaż, zasadnicza szkoła zawodowa
o kierunkach: monter, mechanik urządzeń, kucharz małej gastronomii. W jednej z klas można było obejrzeć rękodzieła z tkanin
oraz wyroby garncarskie, niektóre nawet nagradzane.
We Wrocławiu znajduje się nieźle prosperująca Spółdzielnia Niewidomych „Dolsin” zatrudniająca niewidomych. Przy
ul. Grunwaldzkiej znajduje się Okręg PZN, który podobnie jak
większość boryka się z kłopotami finansowymi – brak środków
na działalność i trudności kadrowe.
Uczestnicy turnusu formacyjnego, ich opinie o tej formie
działalności Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych
Ubiegłoroczny turnus formacyjny odbył się w Olsztynie. Zorganizowany był w Seminarium Duchownym. Relacjonowałam
go w oparciu o opinie jego uczestniczek: Krystyny Śmigielskiej
i Zuzanny Jankowskiej z Warszawy. W tym roku postanowiłam
na turnus pojechać sama.
Były 83 osoby z całej Polski. Chętnych jest zawsze znacznie
więcej niż miejc. Były m.in. dwie osoby na wózkach inwalidzkich,
dwie rodziny niewidomych z małymi dziećmi, sześciu panów
z Domu dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach.
Pan Jerzy Orzeł, którego poznałam podczas pielgrzymki na
Ukrainę śladami Matki Elżbiety Czackiej, powiedział, że jego
Koło PZN, które obchodziło 50-lecie istnienia, liczy 129 członków. Był na wielu turnusach formacyjnych, m.in. w Zwierzyńcu,
w Rabce, w Olsztynie i obecnie we Wrocławiu. Jest z nich zawsze
zadowolony, chętnie korzysta z możliwości wyjazdu, gdy tylko
nadarzy się możliwość. Ważną rzeczą jest odpowiednio przy-
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gotowany przewodnik, o co nie jest łatwo. Dobrze jest, gdy ma
podobne zainteresowania i potrzeby co niewidomy. Tym razem
z panem Jerzym był kleryk Marcin.
Dla Aleksandry Bohusz pracującej przy obsłudze wycieczek,
także zagranicznych, na „Niewidzialnej Wystawie” przewodniczką była mama, mieszkająca na stałe w Łodzi. To najczulszy niezawodny przewodnik. Powiedziała, że jest dumna ze swojej córki,
która aktywnie włącza się w liturgię, czytając Słowo Boże brajlem.
Weteranką w turnusach formacyjnych była obecna emerytka
Janina Wiśniewska. W przeszłości kierowała warszawską sekcją niewidomych esperantystów. Uczestniczyła w turnusie po
raz szósty. Wszystko tu ceniła: panującą atmosferę, modlitewne
skupienie i bycie razem wśród ludzi, których zna od lat. Cieszy
się na te coroczne spotkania. Na co dzień w Warszawie mieszka
sama, ale nie jest osamotniona. Ma liczną, kochającą się rodzinę,
której członkowie sami wychodzą z ofertą pomocy; nie musi o nią
nieustannie prosić.
Po wielu latach sama odnalazła mnie pani Alicja Redosz –
dawna uczennica Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, w którym
pracowałam. Wspominała z sentymentem nasze wspólne zajęcia,
czym sprawiła mi radość, bo znaczy to, że moja praca nauczyciela
nie poszła na marne. Pani Alicja przyjechała z dziewięcioosobową grupą z Pruszkowa. Była z widzącym mężem Henrykiem, jej
przewodnikiem. Przez cały rok żyła wspomnieniami z turnusu
w Olsztynie. Sądzi, że ten turnus też będzie ciepło wspominała,
bo ciągle się tu coś ciekawego, wartego przemyślenia działo. Nie
można się nudzić – stwierdziła Alicja.
Podziwiałam uspołecznienie i umiejętności muzyczne uczestników z Niepołomic. Pan Paweł grał na fisharmonii szkolnej podczas Eucharystii, panowie Piotr i Olek śpiewali, chętnie włączając
się do liturgii. Samodzielnie prowadzili tajemnice różańcowe.
Zdumiewa u wszystkich uczestników zdyscyplinowanie, punktualność, nieprzeszkadzanie innym w odbiorze tego, co się właśnie
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dzieje. Spotkałam na turnusie wielu dobrych brajlistów, znających
to pismo perfekcyjnie i czytających z odpowiednią dykcją teksty
liturgiczne w brajlu. To cieszy, bo świadczy o tym, że doceniamy
brajla i nadal biegle się nim posługujemy.
Wędrówki po sanktuariach i kościołach
Już pierwszego dnia pobytu pojechaliśmy do Trzebnicy, 30
km od Wrocławia.

Zwiedzanie Sanktuarium w Trzebnicy

Znajduje się tam Sanktuarium Jadwigi Śląskiej, księżnej, która
chętnie pomagała biednym. Jej mężem był Henryk Brodaty, a synem Henryk Pobożny, który zginął w walce z Tatarami w 1241
roku pod Legnicą. Po kościołach i sanktuariach byliśmy oprowadzani przez przewodników.
W Krzeszowie mieliśmy całodzienną wycieczkę. Pojechaliśmy
w Sudety przez miejscowość Kamienna Góra. W Sanktuarium
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Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie słuchaliśmy koncertu organowego i uczestniczyliśmy w Eucharystii. W Świdnicy byliśmy w ewangelickim Kościele Pokoju. Kolejny wyjazd, 70 km
od Wrocławia, do Legnicy. Miasto kojarzy się nam z radzieckim
garnizonem wojskowym, który przez wiele lat tu stacjonował.
Nawiedziliśmy kościół św. Jacka, w którym miał miejsce cud
eucharystyczny. Jako niewidomi mogliśmy być blisko i pomodlić
się przy relikwiarzu. Oglądaliśmy też dwie katedry: Najświętszej
Marii Panny, która jest już tylko zabytkiem, i katedrę Piotra i Pawła, która nadal służy wiernym.
Z Legnicy pochodzą dwie siostry Franciszkanki Służebnice
Krzyża: Zdzisława, której z nami nie było, i siostra Ludmiła,
z rodziną której się spotkaliśmy. Była urocza mama i brat z żoną.
Są dumni, że mogli poznać tak liczną grupę osób, której służy
pomocą ich córka i siostra.
Wrocław ma wiele kościołów. Oto niektóre z nich: kościół
św. Katarzyny, Kolegiata Świętego Krzyża i kościół św. Bartłomieja na Ostrowie Tumskim, Archikatedra Jana Chrzciciela,
kościół św. Wojciecha, bazylika św. Elżbiety, katedra św. Marii
Magdaleny oraz kościół bł. Czesława. Nie do wszystkich zdążyliśmy dotrzeć
Nasze duszpasterstwo niewidomych
Archidiecezji Wrocławskiej
W ostatni dzień czerwca 2016 roku, po długiej jeździe tramwajem, przed katedrą Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim
czekał na grupę ksiądz Tomasz Filinowicz.
Zwiedzaliśmy katedrę Jana Chrzciciela i okoliczne kościoły
na Ostrowie Tumskim. Przed katedrą znajdowała się metalowa
makieta kościoła, przygotowana z myślą o niewidomych. Był też
brajlowski opis historii katedry, ale niestety w konserwacji. Takie
makiety z opisami w brajlu znajdują się przy bazylice św. Elżbiety,
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Ratuszu i Filharmonii Wrocławskiej. Oby brajliści znający dobrze
to pismo jak najczęściej z nich korzystali.
W pierwszych dniach lipca mieliśmy zaproszenie od ks. Tomasza, miejscowego duszpasterza niewidomych, na spotkanie
w siedzibie duszpasterstwa. Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy
św. w kościele św. Piotra i Pawła, potem był poczęstunek przygotowany przez miejscowe panie z duszpasterstwa. Jedna z nich,
całkowicie niewidoma Beata Wawerska, i jej dwie koleżanki mówiły: We trójkę, pod kierunkiem księdza, jest raźniej i łatwiej.
Ksiądz Tomasz Filinowicz jest duszpasterzem aż trzech różnych
grup: niewidomych, głuchoniemych i podopiecznych hospicjum
domowego. Jest to duże obciążenie dla jednego kapłana. Z każdą z wymienionych grup ksiądz pracuje odrębnie, bo różne są
potrzeby i oczekiwania. Trzeba je poznać i działać tak, by przynajmniej część oczekiwań spełnić. Każda grupa wymaga innej

Oglądanie makiety katedry wrocławskiej
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formy pomocy i troski. Rozmawiając z miejscowymi paniami
o pracy księdza jako przewodnika duchowego, usłyszałam, że
podziwiają jego zaangażowanie i bycie wśród nich. Zawsze poradzi, jak rozwiązać pojawiające się trudności. Jest duchowym
wsparciem w trudnych chwilach życia. Umie słuchać, nie tłumaczy się brakiem czasu, nie odsyła do innych. Mimo wielu
obowiązków, znajduje dla każdego wolną chwilę. Doceniają jego
trud i są wdzięczne, że chce im służyć. Ubolewają tylko nad
małym zasięgiem oddziaływania. Spotykają się na Eucharystii
w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 15.00, a potem rozmawiają.
Ubolewają nad obojętnością ze strony samych niewidomych,
brakiem zaangażowania i zainteresowania się sprawami duszpasterstwa. Wspólnie zastanawiają się, jak to zmienić. Na spotkaniu
bywa 25-30 osób. Jak na taki rozległy
Wrocław jest to mało. Dla osób niewidomych ważna jest parafia, bo jest blisko miejsca zamieszkania, ale powinna
też być ważna praca duszpasterstwa
stworzonego specjalnie z myślą o niewidomych, a spraw do omówienia jest
zawsze wiele. Np. udział w organizowanych przez Krajowe Duszpasterstwo
Niewidomych co dwa lata pielgrzymkach krajowych. Najbliższa planowana
jest na wrzesień 2017 r. do Lublina.
Oława to miasto liczące 34 tys.
mieszkańców. W autokarze modliliśmy się do Matki Boskiej Pocieszenia. Prosiliśmy o łaski potrzebne nam
i naszym rodzinom. W Sanktuarium
w Oławie mieliśmy Mszę św. Uczestniczyli w niej członkowie liczącego ponad 100 osób miejscowego koła PZN.
Marlena Liczmonik
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We Mszy uczestniczył również burmistrz miasta pan Tomasz
Frischmann, który mówił o przewodniczącej koła, Marzenie Liczmonik, że uwrażliwia jego i władze miasta na potrzeby i problemy niewidomych. Pani Marzena, była nauczycielka, i jej mąż są
prawdziwymi społecznikami.
Ksiądz rektor Andrzej Gałka mówiąc o współpracy z samorządami, dał przykład Jerzego Orła – przewodniczącego Koła
PZN z Grodziska Mazowieckiego, wybranego do Zarządu Głównego PZN do nowych władz. Wspomniał też o redaktorce kwartalnika „Laski”, pani Annie Gedyk, która od lat na podobnych
turnusach towarzyszy grupie z Niepołomic.
Na zakończenie spotkania w Oławie w Domu Kultury był
grill, a przy nim słuchanie zespołu wokalnego niewidomych działającego przy Okręgu PZN we Wrocławiu i chóru seniorów.
Ksiądz Tomasz towarzyszył nam przez cały pobyt we Wrocławiu, pomagając w załatwianiu różnych spraw organizacyjnych.
Sam nie dokonasz niczego. Jeśli w Twoim działaniu jest Bóg,
dokonasz wiele!
Inne wycieczki
We Wrocławiu zwiedzaliśmy Muzeum Pana Tadeusza. 17 sal,
w których zgromadzono 200 eksponatów, prezentujących staropolską obyczajowość. W rękawiczce dotykaliśmy mebli, dawnych
sprzętów i strojów noszonych w omawianym okresie. W muzeum
najcenniejszym eksponatem jest rękopis „Pana Tadeusza”, który
powstawał w latach 1832–1834. Mogliśmy obejrzeć jedną ze stron
z objaśnieniem w brajlu. Takich brajlowskich oznaczeń w muzeum
jest więcej, np. na poręczach schodów sygnalizujących kierunek
zwiedzania. Istnieją też nagrania z audiodeskrypcją, udostępniane przy indywidualnym, a nie grupowym zwiedzaniu. Szkoda,
że zabrakło dla nas folderów w języku polskim o Muzeum Pana
Tadeusza. Usystematyzowałyby one naszą wiedzę o tym miejscu.
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28 uczestników turnusu oglądało Panoramę Racławicką. Historia interesuje mnie od zawsze. Panorama Racławicka – obraz
ukazujący wizję przebiegu bitwy pod Racławicami – zbrojnego starcia wojsk polskich z wojskami rosyjskimi – która miała
miejsce 4 kwietnia 1794 roku, zakończonej zwycięstwem Polaków. Wspaniała audiodeskrypcja, która włącza się automatycznie, pobudza wyobraźnię. Jak głosi przewodnik, wystawa
została przywieziona do Wrocławia ze Lwowa. Od 1985 roku
jest udostępniona publiczności. Obraz ma 15 m wysokości, 114
szerokości. Pomysłodawcą Panoramy był Jan Styka, który zaprosił
do współpracy Wojciecha Kossaka.
Kolejna wycieczka: dwie i pół godziny od Wrocławia autokarem jedziemy do Szklarskiej Poręby, jest tam spacer do wodospadów i zwiedzanie fabryki kryształów.
Płynęłam przez godzinę po Odrze statkiem żeglugi pasażerskiej z przystanku Kardynalskiego, mijając Politechnikę Wrocławską.

Spacer do wodospadów
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Byłam w Ogrodzie Japońskim i Botanicznym. Stanowi on
bazę dydaktyczną Uniwersytetu Wrocławskiego. Spędzałam
w nim wieczór ostatniej niedzieli we Wrocławiu. Spacer wśród
zieleni wygodnymi ścieżkami jest prawdziwą przyjemnością.

Zwiedzanie fabryki kryształów

Wieczorne spotkania
Wszyscy z radością uczestniczyli we wspólnej zabawie. Podczas jednego z takich spotkań słuchaliśmy gawędy połączonej
z czytaniem wierszy niewidomego poety i pieśniarza, absolwenta
Lasek, Andrzeja Bartyńskiego. Rozpoczął je wierszem „Niewidomy i gość”:
Gdy przychodzisz do mnie
Swoje drzwi zamknij
I siądź przy stole wyraźnie
Będzie podany jasny owoc
I złoty klucz

46

Wakacyjne wspomnienia

Otwórca okna
Że Los nie znaczy wieczna noc
Tylko trudność przekręcenia
Andrzej Bartyński mówił o Lwowie, w którym się urodził,
o spotkaniu z Matką Elżbietą Różą Czacką, o tym, co mu dały
Laski, i o wielkim zaszczycie, jakim było napisanie tekstu do
kantaty, którą wykonały chóry wrocławskie na powitanie papieża
Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Ojczyzny. Obecnie
pan Andrzej przygotowuje międzynarodowy festiwal poetycki
w Polanicy, gdzie mieszka.

Andrzej Bartyński z małżonką Krzysią

Niespodzianka
Na koniec pobytu uczestnicy zostali obdarowani drobnymi
prezentami. Dla tych, którzy byli po raz pierwszy na takim turnusie, było to miłym zaskoczeniem. Wróciliśmy do swoich domów
pełni wrażeń.
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Organizatorzy
W imieniu uczestników turnusu formacyjnego odbywającego
się we Wrocławiu w dniach 27 czerwca do 11 lipca 2016 roku
składamy serdeczne „Bóg zapłać” za poniesione trudy, okazaną
wyrozumiałość i dobroć organizatorom, czterem księżom: rektorowi dr. ks. Andrzejowi Gałce – głównemu organizatorowi,
duszpasterzowi niewidomych diecezji bydgoskiej ks. Piotrowi
Buczkowskiemu, duszpasterzowi niewidomych archidiecezji
wrocławskiej ks. Tomaszowi Filinowiczowi, ks. Janowi Szubce
– proboszczowi parafii na warszawskiej Chomiczówce, siostrom
ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża: s. Ludmile,
s. Damianie – kompozytorce pieśni religijnych, a na co dzień bibliotekarce, s. Darii pomagającej chorym i s. Emmanueli służącej
wszystkim w różnorodnych sytuacjach.
Dziękujemy też pracownikom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy Kamiennogórskiej 16 we Wrocławiu za okazaną nam życzliwość, pomoc.
Był to dla nas – uczestników czas w pełni wykorzystany,
umacniający duchowo i wzbogacający wiedzę krajoznawczą.
Im bardziej oddajemy się Bogu, tym lepiej poznajemy siebie
i przybliżamy się ku drugiemu człowiekowi. (Benedykt XVI)
fot. ks. Piotr Buczkowski
Pozwól, że Ci coś powiem: „Jeśli odczuwasz ciężar swoich
grzechów, nie bój się! Bóg jest kochającym Ojcem.
Jego miłosierdzie jest znacznie większe, niż możesz
sobie wyobrazić”.
św. Matka Teresa z Kalkuty
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Wrocławska laurka
Zygmunt Bogucki

Taki przypadek szczęśliwy nam wszystkim się zdarzył,
że Pan Bóg nasz zespół księdzem Andrzejem obdarzył,
bo nie tylko wygłasza doskonałe kazania,
choć czasami w tych kazaniach nam ciutkę przygania.
Charyzmatyczny, bardzo bezpośredni do ludzi,
a coś takiego chyba zawsze szacunek budzi.
Jest także dla nas zwiastunem doskonałych wieści,
bo nazwisko Jego okulistyczne ma treści.

Ks. Andrzej Gałka

Zygmunt Bogucki – Wrocławska laurka

Ks. Piotr Buczkowski

Natomiast ksiądz Piotr z racji swojego powołania
pomaga dzielnie wypełniać kapłańskie zadania.
Dlatego również niejeden raz stawał przed ołtarzem,
by podzielić się swych własnych doświadczeń bagażem.
Fotografia to jego druga pasja życiowa
i talentu w tym względzie przed nikim nie schowa.
Obejrzyjcie jego odbitki! Chodźcie, a nuże!
lepiej wyglądamy na nich niźli w naturze.

Ks. Jan Szubka
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Ksiądz Jan będąc wśród nas, też dużej pracy dokonał,
niejedną osobę do większej wiary przekonał.
Byli i tacy, którzy po przekazie prawd wiary
starali się wziąć ze swymi wadami za bary.
Chciałem też podziękować, to odpowiednia chwila,
za przepyszne kiełbaski, kaszanki z grilla.

s. Ludmiła

Źródłosłów tego słowa: zawsze dla ludzi miła.
Jasne jak słońce! To musi być siostra Ludmiła.
Pochłonięta pracą i zabiegana przeważnie,
gdyż do opieki nad nami podchodzi poważnie.
Chociaż wiele obowiązków jej życie wypełnia,
wydaje się, że się przez nie doskonale spełnia.
Ludzie mówią: milutka, bez przerwy uśmiechnięta,
z wełny szydełkiem potrafi robić zwierzęta.

s. Emmanuela

Zygmunt Bogucki – Wrocławska laurka

Do kadry też należy siostra Emmanuela,
wyprawy turystyczne z nią to nie bagatela.
Czy to trudne? Łatwizna, gdy się patrzy z boku,
lecz wielu nie jest w stanie dotrzymać jej kroku.
Pragnie osiągać sukcesy w sporcie i w wierze,
Twarda, nieustępliwa jak „Gromu” żołnierze.
Jako kierowca mogłaby w rajdach brylować.
Ponoć i z ekonomii trudno ją zdeprymować.

s. Damiana

Siostra Damiana, gdy śpiewa i gra, to się złoszczę,
bo w tej pięknej dziedzinie kunsztu jej zazdroszczę.
A ja cóż za przeokropnego losu niedola
potrafię zagrać zaledwie Do-Re-Mi-Fa-Sol-La.
Nie tylko za śpiew powinna dostać gromkie brawa,
albowiem jej biblioteka to też wielka sprawa.
Przewiduję, że na Piwnej nie dostanę bury,
gdy stwierdzę, że pełni rolę ministra kultury.
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s. Daria

Siostra Daria mająca rozeznanie w lekach
z kurowaniem pacjentów przenigdy nie zwleka.
A cierpiących sympatycznie do siebie nastraja,
bo jest przy nich skuteczniejsza niźli pszczółka Maja.
Metodycznie bada, jak naukowiec bez mała.
Potrafi wygoić każdy punkt naszego ciała.
Boję się, że mnie uzdrowi. Powie: to banalne.
Stracę prawa do renty. To wręcz niedopuszczalne!
Pewnie niektórzy nazwą mnie teraz wierszokletą.
Nie trapię się tym, bom skromnym, lecz wielkim poetą.
Podziękowania Wam wszystkim. Była tu enklawa,
żyliśmy dla Boga, istniał też sport i zabawa.
Dzięki!!! Przesyłamy wszystkim najszczersze życzenia,
niechaj spełniają się Wasze największe pragnienia.
Dołączą się do tych wszystkich pruszkowskich sugestii
pozostali uczestnicy, nie ulega to kwestii.
fot. ks. Piotr Buczkowski

70. rocznica śmierci
księdza Korniłowicza
W związku z 70. rocznicą śmierci Sługi Bożego księdza Władysława Korniłowicza, która przypada 26 września br., poniżej
drukujemy fragment biografii z książki autorstwa s. Rut Wosiek
i s. Teresy Landy, ilustrujący świętość księdza w obliczu choroby
i śmierci.*
Redakcja
s. Teresa Landy FSK, s. Rut Wosiek FSK

Choroba i śmierć ks. Władysława Korniłowicza

W

nocy z 24 na 25 września nastąpiło znaczne pogorszenie.
Gdy Ojciec wymówił słowo „matka”, wezwano Matkę
Czacką. Kilkakrotnie wydawało się, że to już koniec. Najbliżsi zmieniali się przy łóżku Ojca. Jeszcze w przeddzień śmierci
uśmiechem powitał imiona dwóch osób bardzo sobie bliskich,
których obecność mu zasygnalizowano.
* s. Teresa Landy, s. Rut Wosiek, ksiądz Władysław Korniłowicz, Biblioteka
„WIĘZI”, Warszawa 2003.
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26 września od rana wiedziano, że koniec jest bliski. Wspólna
modlitwa zgromadzonych przy Ojcu nie ustawała. Ojciec uczył,
że umierającemu potrzebna jest modlitwa Kościoła, dlatego wielokrotnie odmawiano teraz przy nim modlitwy za chorych, za
umierających. Litanie i Ordo commendationis animae. Wchodzili
wszyscy, którym ich obowiązki przyjść pozwalały, aby się włączyć
w tę wspólną modlitwę.
Gorączka wzrosła wreszcie tak, że gromnica, którą trzymał
i opierał o siebie, stopniała i wygięła się. Odcisnął się na niej
krzyżyk, który Ojciec trzymał w tej samej ręce.
O godzinie 10.35 ks. Władysław Korniłowicz zakończył
ziemskie życie. Matka Czacka zamknęła mu oczy. Bolesny wyraz
twarzy zmienił się natychmiast, twarz rozjaśniła się pogodnym
uśmiechem. Wkrótce potem zszedł obrzęk, twarz się wygładziła
i jakby odmłodniała.
Żałobny dzwon kapliczny oznajmił całym Laskom, że Ojciec
nie żyje. Zwłoki zniesiono do kaplicy domu rekolekcyjnego. Tam
odbyła się uroczystość nieprzewidziana żadną liturgią, a jednak
wyrażająca coś bardzo istotnego dla życia ks. Korniłowicza: jego
umiłowanie piękna, jego związek z artystami i ze światem ich
przeżyć, jakąś swobodę ducha, który we wszystkim, co dobre
i piękne widział materiał dla uczczenia Boga i Jego Tajemnic.
W ostatnim roku życia Ojca osiedlił się z żoną w Laskach
prof. Witold Friemann, muzyk i kompozytor. Ojciec podczas
choroby chętnie słuchał gry profesora, miał swoich ulubionych
mistrzów – szczególnie Chopina i Beethovena – oraz ulubione
utwory, o które prosił najczęściej: balladę As-dur, polonez As-dur, kilka etiud, a przede wszystkim nokturn Es-dur, opus 9,
nr 2 Chopina. Prof. Friemann wspomina zdarzenie z okresu, gdy
Ojciec słuchał jeszcze koncertów, siedząc w fotelu na ganeczku:
„Przyszedłem do niego, aby spytać, czy nie ma jakichś życzeń.
Ojciec, po chwili mocowania się z sobą, wyraźnie mówił te słowa:
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– «Nokturn…, Nokturn»… Znając ulubiony utwór, poszedłem
szybko do instrumentu i odegrałem go, jak mogłem najstaranniej. Gdy powróciłem po dalsze rozkazy, Ojciec spojrzał na mnie
niezwykle wyraziście i powiedział z naciskiem: – «Nokturn ten…
do trumny, do trumny…» – Zrozumiałem. Chciał, aby mu zagrać
to dzieło, gdy już będzie spoczywał w trumnie”.
Dalszy ciąg wspomnień profesora przenosi nas w dzień po
śmierci ks. Korniłowicza: „Nie zapomniano […] o życzeniu
przedśmiertnym zmarłego. Przed wyprowadzeniem ciała do dużej kaplicy, zamknięto na chwilę wejście do domu rekolekcyjnego.
Otworzono na przestrzał wszystkie drzwi prowadzące do pokoju,
gdzie stał fortepian i nieliczne grono obecnych w najgłębszej ciszy
wysłuchało tchnącej prostotą i słodyczą melodii”.
27 września przeniesiono zwłoki Ojca do kaplicy zakładowej. Leżał tam przybrany w kapłańskie szaty, w prostej trumnie z surowego sosnowego drzewa – zgodnie z franciszkańskim
obyczajem, który sam wprowadził w Laskach. Przez drewniany
kościółek przewijały się tłumy ludzi. Przynosili spontanicznie
obrazki, kwiaty, gałązki, którymi dotykali rąk Zmarłego, aby mieć
pamiątkę uświęconą jego dotknięciem. Atmosfera tego kościoła,
pełna pokoju i pogody, pociągała do modlitwy nie tyle za duszę
Ojca, ile raczej do Boga za jego przyczyną.
Pogrzeb odbył się 28 września 1946 roku, w sobotę rano.
Był to jedyny termin, jakim rozporządzał między swymi wizytacjami pasterskimi ks. biskup Wyszyński, a pogrzeb bez jego
udziału był nie do pomyślenia. Mimo tak wczesnego terminu,
przyjechało wiele osób, choć zjazd byłby z pewnością liczniejszy,
gdyby można było odłożyć pogrzeb na późniejszą porę. Biskup
Wyszyński odprawił Mszę św. i poprowadził kondukt w asyście
biskupa Choromańskiego, delegowanego przez Kurię Warszawską, oraz licznych księży – przyjaciół, uczniów i wychowanków
ks. Korniłowicza.
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Ojciec został pochowany pośrodku małego zakładowego
cmentarza, u stóp wielkiego brzozowego krzyża. W kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. biskup Wyszyński mówił o życiu
i dobrze wykonanym dziele Ojca: „Taka wielka gromada przewinęła się wokół tego człowieka. Zawsze był otoczony tłumem;
zaprawdę, tak wielka rzesza starała się doń zbliżyć i dotknąć,
albowiem «moc wielka zeń wychodziła» i wszyscy czuli, że uczył
inaczej, «jako władzę mający». I oto z tej wielkiej gromady jest nas
tu nieliczna gromadka – i my jesteśmy świadkami tego ostatniego
akcentu życia, jesteśmy świadkami tego dokonanego dzieła, jesteśmy świadkami tego oddania człowieka Bogu. I to jest bodajże
ostatnia nauka, bardzo nas wiążąca, albowiem Bóg nic nie czyni
bez celu. Skoro więc dał nam tę łaskę, że jesteśmy tutaj i możemy
oddać ostatnią posługę naszemu Ojcu, niech to zapadnie głęboko
w nasze dusze i niech ta lekcja, która płynie z takiego życia i takiej
śmierci, wzbudzi w nas pragnienie takiego życia i takiej śmierci”.
Słowa pogrzebowego przemówienia przyjaciela najlepiej chyba
podsumowują życie księdza Korniłowicza, a w każdym razie ten jego
etap, który się zamknął pogrzebem. Ojciec sam rzadko przemawiał
podczas pogrzebów, zwłaszcza podczas pogrzebów osób bliskich.
W pamięci przyjaciół pozostały jednak jego słowa wypowiedziane
nad grobem bratowej, żony Rafała Korniłowicza. Chciał powiedzieć
o niej coś bardzo dobrego i bardzo pięknego. Swoim zwyczajem długo szukał odpowiednich słów. Wreszcie je znalazł. To, co w zmarłej
najbardziej cenił, wyraził jednym zdaniem: – To był żywy człowiek…
– i raz jeszcze powtórzył: – To był żywy człowiek…
Bóg nie żąda od nas sukcesu w każdej dziedzinie, lecz
wierności. Jakkolwiek piękna będzie nasza praca, nie
przywiązujmy się do niej. Bądźmy gotowi zrezygnować
z niej w każdej chwili, nie tracąc pokoju ducha.
św. Matka Teresa z Kalkuty

Z duchowości Lasek
s. Lidia Witkowska FSK

Na drodze modlitwy z Ojcem Korniłowiczem

ks. Korniłowicz z ks. Zawadzkim

W

ładysław Korniłowicz urodził się 5 sierpnia 1884 r.
w Warszawie, a zmarł 26 września 1946 r. w Laskach.
Środowisko, w którym się wychowywał, nie sprzyjało kształtowaniu uczuć religijnych i przyczyniło się do jego wewnętrznych
zmagań i poszukiwań. Jego ojciec, dr Edward Korniłowicz, znany
psychiatra i neurolog, należał do najwybitniejszych warszawskich
pozytywistów. Poprzez sposób bycia i wielki urok osobisty miał
ogromny wpływ na pacjentów. W domu Korniłowiczów bywali przedstawiciele radykalnej inteligencji, literaci. Bezpośredni

s. Lidia Witkowska FSK – Na drodze modlitwy z Ojcem Korniłowiczem

59

wpływ na rozwój religijny Władysława i jego braci miała matka,
Wiktoria z Pollów, w przeciwieństwie do swojego męża osoba
głęboko religijna.
Jak pisała s. Teresa Landy FSK, Ksiądz Korniłowicz wyniósł
z atmosfery rodziny o wysokim poczuciu obywatelskim, uspołecznionej i szlachetnej, ścisłą więź ze swoim pokoleniem oraz szczególne dane do przyszłej swojej działalności apostolskiej. Choć rodzina,
zwłaszcza w osobach ojca i braci nastawiona racjonalistycznie,
włączyła się w życie tworzącej się inteligencji radykalnej i wolnomyślnej, Władysław Korniłowicz nie uległ wpływom rodzinnym
jeśli chodzi o sprawy religijne i zachował żywą wiarę dzieciństwa1.
Jego doświadczenia duchowe pomogły mu później w pracy duszpasterskiej i apostolskiej, w docieraniu do osób o podobnej postawie życiowej.
Po maturze w szkole realnej w 1903 r., na prośbę swego ojca
Władysław podjął studia przyrodnicze i filozoficzne wraz z Władysławem Tatarkiewiczem i Edwardem Lothem w Zurychu, gdzie
również przebywał jego starszy brat, Rafał Korniłowicz. Tam też
zetknął się z prof. Friedrichem Foersterem, którego wykłady wywarły na niego duży wpływ i definitywnie utwierdziły w zamiarze
porzucenia studiów przyrodniczych i wstąpienia do seminarium
duchownego. Profesor radził nie zwlekać, powiedział do młodego
studenta: Sutanna daje ten obiektywizm i bezosobowość, które
pozwolą panu dotrzeć tam, gdzie ja nigdy nie będę mógł dotrzeć2.
Korniłowicz wstąpił do seminarium w r. 1905. W seminarium
warszawskim przebywał kilka miesięcy, a następnie, w kwietniu
1906 r., udał się do Fryburga w Szwajcarii, gdzie podjął studia
teologiczne. Miejsce to było wówczas ośrodkiem formacji tomistycznej. Po śmierci Ojca Korniłowicza Kardynał Wyszyński pisał: Najbardziej charakterystyczną cechą umysłowości i duchowości
T. Landy, Formacja katolicka w dwudziestoleciu, „Znak” 1959, nr 57, s. 366.
Por. R. Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz. Kapłan wśród ludzi, Laski-Warszawa 2009, s. 33.
1
2
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Ojca był tomizm. Nie był Ojciec książkowym naukowcem w ścisłym
tego słowa znaczeniu. Nie szperał w Tomaszu, ale żył nim. (…)
Cała duchowość Ojca była tomistyczna, tu znalazł miarę dla swej
pracy w dziedzinie moralnej i duszpasterskiej. (…) Tomizm stał się
potężnym narzędziem apostolskiej działalności Ojca. Cały wielki
jego wpływ na inteligencję, na młodzież akademicką, na oddalonych od Boga, na szukających Go, na siostry zakonne, na młodzież
ociemniałą tłumaczy się przeżyciem tomistycznym Ojca3.
Święcenia kapłańskie przyjął w r. 1912 z rąk ks. bpa Adama
Sapiehy w krakowskiej kaplicy seminaryjnej. Późniejsza praca
duszpasterska wśród kapłanów stanowiła ważną dziedzinę
działalności księdza Korniłowicza. Miał on duży wpływ na formację alumnów, budził w nich zamiłowanie do liturgii, zachęcał
do wspólnej modlitwy brewiarzowej.
Znaczącym etapem w życiu młodego kapłana było również
spotkanie w 1918 r. niewidomej Założycielki Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża – Matki Elżbiety Róży Czackiej.
W latach 1922–1930 był dyrektorem Konwiktu Księży przy
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracując gorliwie nad formacją kapłanów. W uznaniu zasług w prowadzeniu Konwiktu,
Ojciec Święty Pius XI mianował go swoim szambelanem tajnym.
Wykładał też na KUL etykę i liturgię oraz opiekował się młodzieżą szkolną, studentami i organizacjami katolickiej inteligencji.
W tym okresie datuje się jego głęboka przyjaźń z ks. Stefanem
Wyszyńskim, późniejszym Prymasem Tysiąclecia.
W 1930 r. ksiądz Korniłowicz przeniósł się na stałe do Lasek, gdzie w ścisłej współpracy z Matką Czacką kształtował duchowość Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Jednocześnie prowadził intensywną pracę spowiednika i rekolekcjonisty, obejmując nią szerokie kręgi młodej inteligencji katolickiej (Odrodzenie, Bractwo Przemienienia, tzw. Bratki, środowisko
S. Wyszyński, Ksiądz Władysław Korniłowicz, „Tygodnik Powszechny” nr
50/1946, s. 1.

3
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ziemiańskie), a także kapłanów i siostry zakonne. Szczególną
gorliwość wykazywał wobec ludzi niewierzących lub religijnie
obojętnych. Za pośrednictwem jego kapłańskiej posługi dokonał
się cały szereg nawróceń i konwersji wyznawców innych religii.
W r. 1942 ciężko zachorował na nowotwór. W 1944 r. dokonano
w Warszawie pierwszej operacji, po której jeszcze wrócił do pracy
duszpasterskiej w Laskach. W kwietniu 1946 r., po drugiej operacji nastąpił stopniowy zanik mowy. Ksiądz Korniłowicz zmarł
w Laskach 26 września 1946 r.
Jego duchowy i liturgiczny wpływ odcisnął swoje piętno
w wielu środowiskach Kościoła w Polsce. Swoim kapłańskim
życiem dawał nieustanne świadectwo i pokazywał, jakie aspekty
życia duchowego są fundamentalne, budujące jedność Kościoła. Szczególny charyzmat, jakim Ojciec Korniłowicz się cieszył,
wypływał właśnie z jego modlitwy. W książce poświęconej Ojcu
Władysławowi czytamy: Był człowiekiem niezwykle otwartym,
bezpośrednim w kontaktach z ludźmi, akceptującym inne osoby
z ich słabościami, problemami, a jednocześnie bezkompromisowym w sprawach wiary i moralności, stawiającym wobec innych
wymagania, jakie stawiał samemu sobie. Henryka Twarowska
pisze, iż był on człowiekiem serdecznym, bezpośrednim i przyjacielskim, ośmielał wręcz „(…) ludzi do zawierania z nim znajomości. Cechowała go delikatność, powodująca, że niczego innym nie
narzucał. Miał dar uważnego słuchania człowieka i niesienia mu
natychmiastowej pomocy. Do wszystkich odnosił się jednakowo;
nie obojętne były mu smutki i radości drugiego człowieka (…).
Cechowała go szlachetność i wyrozumiałość dla ludzkich słabości,
ale nie pobłażliwość4. Jerzy Liebert będący pod wielkim wpływem
i urokiem księdza Korniłowicza pisał o nim: ksiądz, słup w su4
J. Niszczota FSK, Ojciec wszystkich poszukujących. Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz, spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca, Warszawa
1998, s. 459–460.
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tannie żywego ognia5. Miał niezwykły charyzmat jednania ludzi
z Bogiem, potrafił uważnie słuchać drugiego człowieka, dla wielu był nieocenionym kierownikiem duchowym, duszpasterzem
inteligencji, ojcem poszukujących. Miał poczucie humoru i był
kapłanem wielkiej miary, szaleńcem Bożym.
Eucharystia była dla niego źródłem życia. Pisał: Wielka jest
potęga modlitwy wspólnej i jednej ofiary: Ubi sunt duo vel tres
congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum6 – mówi Pan.
Mam to przekonanie, że najwięcej światła otrzymujemy i najsilniej
serce rozgrzejemy, gdy zasilać będziemy ducha ze źródeł liturgii.
Liturgia to nie coś, co się tylko „odprawia”. To jest modlitwa, która
niesie z sobą życie Boże, łaskę miłości Boga i bliźniego7.
Bardzo często po latach we wspomnieniach, wielu znajomych
pisało o tym, że rozmowa z Ojcem Korniłowiczem kończyła się
wspólną modlitwą brewiarzową. Uwaga Ojca była skierowana
na drugiego człowieka. W każdej chwili: w podróży, w czasie
odpoczynku, odwiedzając kogoś czy odpisując na list – wszystko
włączał w modlitwę, w której nie ustawał. Chętnie też innych
włączał do wspólnej modlitwy. Również cenił sobie chwile samotności. Zanurzał się wówczas w tajemnicy Chrystusa, którego
kontemplował, nasycał się Jego obecnością.
W Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża, w Laskach, możemy znaleźć wiele świadectw mówiących
o ważnej roli, jaką odegrał Sługa Boży w życiu wielu kapłanów,
osób konsekrowanych czy świeckich. We wspomnieniach ks. Stanisława Mystkowskiego czytamy: Do niezwykle szczęśliwych oraz
opatrznościowych wydarzeń w moim życiu kapłańskim zaliczam
spotkanie i bliższą łączność duchową z ks. Władysławem KorniłoJ. Liebert, Romantyczność, [w:] Poezje zebrane, Warszawa 1951, s. 138.
Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje imię, tam jestem pośród nich
(Mt 18,20).
7
Wł. Korniłowicz, Konferencje z dnia 27 XII 1937 r., Warszawa 2001 [do
użytku wewnętrznego], s. 79.
5
6
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wiczem. (…) Sposób jego podejścia do mnie i do moich „kłopotów”
wewnętrznych był niezwykle miły, ciepły, serdeczny i owiany czarem życia nadprzyrodzonego i pięknem liturgii Kościoła. Pozyskał
moje całkowite zaufanie i przyjaźń niemal od pierwszej chwili
spotkania i od pierwszych szczerych wynurzeń osobistych. Tyle
miał na twarzy pogody i dobroci, tyle w sercu prostoty i szczerości,
tyle w uścisku dłoni przyjacielskiej życzliwości, że serca zdobywał
niezwłocznie i trudno było cokolwiek ukryć przed nim w zakamarkach swojej duszy8.
Ksiądz Antoni Pawłowicz we wspomnieniach o Księdzu Korniłowiczu pisał: Jak w życiu, tak i w swych konferencjach czuwał
nad tym, by wyniszczać siebie, by nie zjednywać słuchaczy dla
czegoś własnego, lecz by ich całkowicie zwracać ku głębiom wiary
i ku heroizmowi codziennego obowiązku9.
Ksiądz Antoni Gościmski, który znał Ojca Korniłowicza i w
latach 1939–1941 pracował z nim w Żułowie, napisał we wspomnieniach: Ksiądz Korniłowicz emanował na wszystkich swoją
osobowością. Czuło się ogromną harmonię ducha, spokój i stałe
odniesienie do Boga. Oddziaływał rozmowami, kazaniami, modlitwą, a najwięcej tym, że był taki, jaki był. Nawet bez słów emanowało z niego życie Boże10.
Niewątpliwie ksiądz Korniłowicz miłował Kościół, był świadkiem i znakiem czasu w Kościele. To, że był człowiekiem modlitwy nie oznaczało, że omijały go trudy, zmagania, czy doświadczenia wewnętrzne. Niejednokrotnie kroczył drogą wiary,
gdzie nie było łatwych odpowiedzi, gdzie burzył się w nim obraz
samego siebie, czy tego, co z wielkim trudem było budowane
w Laskach. Nie ominęła go droga lęku, posądzeń, samotności,
pokus, opuszczenia, czy ciemności.
8
S. Mystkowski, Wspomnienia 1949 r., Archiwum Wł. Korniłowicza (AWK)
sygn. 42/4, s. 119–120.
9
A. Pawłowicz, Wspomnienia 1949 r., Archiwum Wł. Korniłowicza (AWK)
sygn. 42/5, s. 158.
10
J. Niszczota, Ojciec wszystkich poszukujących…, dz. cyt., s. 301.

64

Z duchowości Lasek

Dusza, która Boga poznaje i kocha, to tak
jakby w sobie odtwarzała życie Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Syn jest odbiciem Ojca
– z Nim i w Nim możemy odzyskać te rysy
Boże, które wyryte były w Jego duszy11.
Już starożytni Grecy mówili, że człowiek to ciało, dusza
i duch12. Nie mamy żadnych wątpliwości, że należy dbać o ciało
i często poświęcamy na to zbyt wiele czasu; ale dusza, duch?
Zapominamy o naszym życiu duchowym, o tym, że jeśli nie karmimy naszej duszy dobrym pokarmem, to ona powoli umiera,
czy krąży na peryferiach iluzyjnego świata duchowości. Wbrew
temu co myślimy na ten temat, to właśnie stan naszego ducha
wpływa na naszą cielesność. Zatem nie ma wątpliwości, że musi
istnieć równowaga pomiędzy dbałością o ciało i duszę, bo ma to
ogromne znaczenie dla całości naszego rozwoju, naszego człowieczeństwa.
A więc, czym karmimy naszą duszę?
Jak i gdzie szukamy pokarmu duchowego?
Wydawałoby się to proste: człowiek decyduje się na pewien
styl życia, dokonuje wyborów, które równocześnie go w jakimś
stopniu „ustawiają” wobec wartości, podejmowanych działań,
decyzji. Skoro należę do Dzieła Lasek, rodzą się proste pytania:
Co stanowi dla mnie pokarm duchowy tego miejsca?
Wł. Korniłowicz, Konferencje, Warszawa 2001, s. 124.
Biblia jasno wskazuje, że duch i dusza to zupełnie coś innego. Czym te pojęcia różnią się od siebie? Wspominając o duszy, pisarze biblijni posługiwali
się hebrajskim słowem néfesz lub greckim psyché. W odniesieniu do ducha
pisarze biblijni używali hebrajskiego wyrazu rúach albo greckiego pneúma.
Duch jest jakby jeszcze bardziej wewnętrznym wymiarem duszy, jej osobowym
upostaciowieniem i otwarciem na dar łaski. „Duch” oznacza, że człowiek,
począwszy od chwili swego stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi
nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy
sposób podniesiona do komunii z Bogiem.
11
12
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Jak wykorzystuję codzienność do wewnętrznego wzrastania?
Czym dzielę się z innymi?
Myślę, że przynależność do Dzieła Lasek może i powinna
oznaczać wybranie/powołanie. Myślę również, że człowiek, który
odnajdzie, zrozumie i zaakceptuje swoje powołanie, przestaje
„szukać”… albo inaczej, nie szuka już „czegoś”, a w codzienności
realizując swoje zadania szuka i zmierza do „Kogoś”.
Wśród naszych rozmów, omawiania wielu problemów, często
również rozmawiania o innych ludziach – tak rzadko poruszamy
tematy duchowe, choćby temat modlitwy. Za mało jest zwyczajnej rozmowy o przeżyciach duchowych, doświadczeniach wiary
i wewnętrznych trudnościach. Dlaczego? Przecież jako chrześcijanie, ludzie wierzący powinniśmy dzielić się naszą wiarą, jej
doświadczeniami. To okazja do wzmocnienia kogoś, a również
wzbogacenia siebie. Może ktoś inny zakwestionuje to, co mówię,
może zweryfikuje mój świat duchowych wyobrażeń, iluzji? Może
otworzy przede mną przestrzeń swojego serca, by pokazać mi, jak
ważny jest dla niego Bóg?
Człowiek rozwija się osobowo i JEST CZŁOWIEKIEM będąc
w RELACJI (dobrej relacji), natomiast jednym z warunków budowania dobrych relacji jest troska o jakość komunikacji. Jeżeli
nie rozmawiamy o wierze, o doświadczeniu Boga w codzienności,
to nie rozwija się w nas życie duchowe. Człowiek sam zbyt łatwo
może stworzyć sobie świat religijnych iluzji, wejść w świat schorowanej wyobraźni i nią kaleczyć siebie i innych.
Warto w tym miejscu przypomnieć bogate treści Katechizmu
Kościoła Katolickiego mówiące na temat modlitwy. Czytamy
w nim o różnych aspektach modlitwy: modlitwa jest darem Boga
(p.2559), modlitwa jako przymierze (p.2562), modlitwa jako komunia (p. 2565), a przede wszystkim Katechizm przypomina
nam najważniejszą prawdę, że to Bóg pierwszy wzywa człowieka
(p. 2567). W dalszej części Katechizmu możemy dowiedzieć się
o różnych formach modlitwy (KKK 2700–2724).
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Modlitwa jest ściśle związana z duchowością, gdyż jest warunkiem zbliżenia się do Boga. Jest ona wyrazem dążenia naszej duszy do zjednoczenia się z Bogiem. Modlitwa jest również
wyrazem naszej wiary13. Mówiąc o modlitwie, zawsze musimy
pamiętać, że zasadniczą rolę w niej odgrywamy nie my, lecz
Bóg. Dla wielu autorów tekstów na temat duchowości modlitwa
w życiu danej osoby jest swoistym probierzem, który najlepiej
opisuje jej życie duchowe.
W ciągu wieków wytworzyła się cała tradycja modlitwy, medytacji, czy wręcz powstawały szkoły modlitwy. O modlitwie
nauczają apostołowie, ojcowie i nauczyciele Kościoła. Jednak najdoskonalej znaczenie i moc modlitwy oddają nam słowa samego
Jezusa Chrystusa: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi,
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą (Mt 7,7).
Dawniej mnisi, ojcowie pustyni doskonale rozumieli, że wierne
trwanie przy Bogu, bez względu na okoliczności, emocje, to przede
wszystkim czas przygotowania gruntu, na którym Bóg będzie mógł
zasiać cokolwiek tylko zechce. I wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, by wzrastać. Codzienna, regularna modlitwa jest ćwiczeniem
„mięśni” do stawiania oporu w dniach doświadczeń. To wtedy będziemy mogli stanąć do walki ze Złym, który zna nasze najsłabsze
strony i nieustannie chce nas zdobyć dla siebie. Jak czynili to inni?
Jak ludzie Lasek zmagali się z Bogiem, z samym sobą, ze swoimi
słabościami, doświadczając trudności na modlitwie?
Człowiekiem modlitwy, który wielu ludziom pogubionym na
drodze wiary pokazywał drogę do Miłosiernego Boga, był ksiądz
Władysław Korniłowicz, współtwórca Dzieła Lasek, przez wielu
zwany po prostu Ojcem.
W modlitwę wchodzi się tak, jak wchodzi się w liturgię: przez ciasną bramę
wiary. Przez znaki Jego Obecności szukamy i pragniemy właśnie Oblicza
Pana; chcemy słuchać Jego słowa i je zachowywać (KKK 2656).

13
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• Jaka droga wiodła go do odkrycia modlitwy w chrześcijaństwie i do praktykowania jej we własnym życiu?
• Jak rozumiał modlitwę, zarówno liturgiczną, jak i osobistą?
• Co było charakterystyczne w życiu modlitwą Sługi Bożego14?
Liturgia zajmowała w życiu księdza Władysława Korniłowicza najważniejsze miejsce. Był to niewątpliwie homo Ecclesiae15.
Jego życie duchowe wypływało z umiłowania modlitwy liturgicznej Kościoła. Nadawała ona sens codziennemu apostolskiemu posługiwaniu księdza Korniłowicza wśród osób świeckich
i konsekrowanych.
Od końca lat dwudziestych ubiegłego stulecia, na długo
przed Soborem Watykańskim II, był on jednym z prekursorów
myśli o powszechnym powołaniu do świętości. Przez modlitwę
świadomie włączał ludzi świeckich w najczystszy nurt Kościoła
i chciał, aby oni byli świadkami wielkich tajemnic Bożych. Ksiądz
Władysław Korniłowicz był człowiekiem otwartym wobec tajemnicy Mistycznego Ciała (por. KKK 790–795). Swoim głębokim życiem wewnętrznym, zjednoczeniem z Bogiem ukazywał
innym ważność modlitwy, relacji z Panem w miejscu, w którym
się człowiek w danej chwili znajduje. To uzmysłowiało innym,
że jest wiele różnorodnych dróg świętości w Kościele. Skupione
wokół niego środowisko inspirował duchem liturgii, stawiając
Eucharystię w centrum życia chrześcijańskiego. W pismach księdza Korniłowicza odnaleźć można wskazówki dotyczące rozumienia wielkich tajemnic Bożych oraz zachętę, by w Laskach
14
W dniu 27 września 1978 r. na podstawie Dekretu Kongregacji do Spraw
Świętych ks. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński dokonał otwarcia procesu
informacyjnego o życiu i cnotach Sługi Bożego. 11 listopada 1981 r. doczesne
szczątki Sługi Bożego zostały przeniesione do kościoła św. Marcina w Warszawie. W czerwcu 1995 r. proces na szczeblu diecezji został zakończony i akta
przesłano do Kongregacji w Rzymie.
15
homo Ecclesiae – człowiek Kościoła
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tworzyć Kościół wspólnotowy, służebny i otwarty. Swoim życiem
świadczył o tym, że prawdziwą siłą narodu jest jego duchowość.
Wielu z tych, którym towarzyszył na drodze duchowego rozwoju,
wspaniale wpisało się w życie Kościoła.
Kilka lat przed śmiercią ksiądz Korniłowicz napisał piękną
modlitwę, która pokazuje, skąd czerpał moc i siłę. Nie miał wątpliwości, KTO jest ŹRÓDŁEM jego życia i bez KOGO nic nie ma
sensu istnienia. W życiu duchowym doświadczał takich momentów dojścia do muru, gdzie nie ma już ruchu, gdzie czeka tylko
Bóg. Trudno ufać, gdy nie ma już w nikim oparcia, gdy wszystko,
co się liczyło – straciło wartość. Coraz bliżej stawał śmierci, gdzie
z głębi serca głośno wołał:
Jezu! bądź źródłem życia mego!…
Jezu, nie oddalaj się nigdy ode mnie –
Teraz widzę – Kto Ty jesteś…
Zaczął szukać Oblicza Pana, Oblicza, w które tyle razy wpatrywały się jego oczy wiary. Zaczął kroczyć nową drogą ku
wiecznemu miłowaniu i już nic nie stanowiło dla niego większej wartości. To, co dawniej może było pragnieniem, stało się
rzeczywistością ducha, doświadczeniem „niewidomego, który
przejrzał”. To z pewnością było bliskie Słudze Bożemu, gdyż on
sam wzbogacił ideę Dzieła Lasek o służbę niewidomym na duszy.
Zaczął widzieć jaśniej i rozumieć tajniki wiary. Jego wewnętrzny
głos miłości wołał dalej:
W Tobie mam wszystko
w Tobie doskonałość,
w Tobie rozum,
w Tobie prawda,
w Tobie Miłość,
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w Tobie siła,
w Tobie moc,
w Tobie wytrwałość aż do końca.
Ksiądz Korniłowicz rozumiał, że odtąd nie może inaczej kochać ludzi, jak miłością samego Boga. Był przekonany, że jeśli
człowiek kocha Boga, to z pewnością modlitwa go zmienia. Często to właśnie ona jest dla nas miejscem walki, ale też miejscem
dojrzewania, które przenika nasze codzienne życie. Prosił, aby
Jezus nauczył go kochać bliźniego swoją miłością. Jego modlitwa stawała się coraz bardziej prosta; chodzi w niej o spotkanie
z Panem, przebywanie w Jego świętej obecności. Nic własną siłą,
nic samemu.
Jezu, bądź źródłem mojej miłości ku Bogu i ku ludziom,
niech Boga i ludzi kocham Twoją miłością –
naucz mnie kochać –
Wypowiadając te słowa, stawał się coraz silniejszy wewnętrznie, coraz głębiej odczuwał, jak ważne jest działanie Jezusa w duszy ludzkiej. Być może rachował swoje kapłańskie sumienie w obliczu zbliżającej się śmierci. Wszystkie trudne doświadczenia,
bolesne wspomnienia w obliczu zbliżającego się spotkania z Panem, nabierały innego wymiaru, wymiaru wieczności. Wiara
otwierała coraz szersze horyzonty ducha. Stawała się niewyczerpanym pokarmem w chwilach duchowej posuchy. Rozpoczynało się mozolne umieranie oczekiwań i wyobrażeń cielesnego
człowieka, związanych ze sposobem objawiania się Boga. Światło
przygasało, droga wydawała się niepewna, dosięgały go cierpienie
i choroba. Mimo tych doświadczeń ksiądz Korniłowicz coraz
wyraźniej odczuwał bliskość i działanie Boga. W krainie dobrze
przeżywanej samotności była tylko jedna myśl, jedno marzenie,
jedna pasja, jedno pragnienie: prowadzić ludzi do Boga:
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Daj bym w ludziach Ciebie kochał –
by jedynym pragnieniem moim był wzrost w nich łaski Twojej…
bym szanował ich jak świątynię Twoją
lub bym budował w nich mieszkanie dla Ciebie.
Śledząc słowa tej pięknej modlitwy, można stwierdzić, że
ksiądz Korniłowicz zawarł w niej całe swoje doświadczenie modlitwy. Jako kapłan zdający sobie sprawę z uprawnień jakie otrzymał od Kościoła na mocy udzielonego mu sakramentu kapłaństwa, wciąż stawał się świadkiem wiary, człowiekiem modlitwy,
który konsekwentnie budował prawdziwe relacje także z drugim
człowiekiem. Nie myślał o sobie, bo wiedział, że ludzkie siły są
zawodne. Wszedł w przestrzeń Bożego działania, które nadawało
sens wszelkiemu doświadczeniu. Tu nie było już miejsca na oceny
lecz walka o wzrost Królestwa Bożego w duszach ludzkich. Jego
krótka modlitwa była wołaniem syna do Ojca, wołaniem tego,
który wie, o co prosi. Objawiała delikatną miłość, która już nie
myśli o sobie, ale przede wszystkim o drugim człowieku, którego
Bóg stawia na jego drodze.
Niech to będzie moim jedynym pragnieniem –
rozszerzanie Królestwa Bożego,
Królestwa łaski Twojej w duszach ludzi…
W swoich notatkach osobistych Ojciec Korniłowicz napisał
znamienne słowa świadczące o głębokim przekonaniu, że tylko
Bóg zna całą prawdę o człowieku, o jego życiu:
Od wieków widziałeś i ten moment,
w którym znajduję się w tej chwili –
widzisz – błędne drogi moje –
upadek mój (sessionem meam) lepiej ode mnie.
W każdej chwili żyję – energią, siłą Twoją –
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wciąż biorę
w każdym poruszeniu umysłu,
woli – serca – w każdym czynie –
Ty jesteś głównym motorem,
głównym sprawcą.
Każda chwila mego życia do Ciebie należy –
jest Twoją własnością
każde poruszenie myśli – woli serca w Tobie,
zgodnie z Tobą – dla Ciebie...16.
Życie modlitwy, codzienne otwieranie się na Boga, dawało
Ojcu nowe światła wewnętrzne. Ksiądz Korniłowicz nie miał
wątpliwości, że człowiek zatopiony w Bogu porusza się coraz
głębiej w Bożej przestrzeni i jedynie to, co jest zanurzone w Bogu
ma wartość.
W jednym z listów do swojej duchowej córki Ojciec Korniłowicz pisał: Wielu rzeczy uczymy się i zaczynamy rozumieć dopiero
w cierpieniu, w osamotnieniu, w nędzy upadków własnych i słabości. Malejemy – a Bóg w nas rośnie17. Nie przerażała go słabość,
nędza ludzka, upadki, bo wiedział, że to też droga, która wiedzie
człowieka do Boga i podczas której otwierają się człowiekowi
duchowe oczy. Do tej samej siostry pisał: Człowiek daje ludziom
w sposób nieuchwytny – i nie tyle ile chce dać ale na ile ma Boga
w sobie – i że czasem dla siebie jest on nieznośny i wypruty ze
wszystkiego – a inni z niego czerpią – i on nie wiedząc o tym daje.
Najważniejsze, żeby być w ręku Boga – mieć Jego łaskę – a łaska
nie zawsze jest „odczuwalna”18.
Wł. Korniłowicz, Notatki z własnych rekolekcji – Kuźnice 3-8 III 1936 r.
Archiwum Władysława Korniłowicza (AWK) sygn. 312/1, List do s. Adeli
Góreckiej z dnia 30 I 1944 r.
18
Archiwum Władysława Korniłowicza (AWK) sygn. 312/1, List do s. Adeli
Góreckiej z dnia 21 XII 1943 r.
16
17
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Kształt modlitwy Sługi Bożego zakreśla przestrzeń spotkania
dwóch pragnień: Bożego i ludzkiego. Bóg chce, aby człowiek Go
pragnął. Ksiądz Korniłowicz dał wyraz temu wielkiemu pragnieniu Boga. I nie było ważne, jakie okoliczności temu towarzyszyły.
Syn Boży moment najpełniejszego modlitewnego zjednoczenia
z Ojcem przeżywał w nocy opuszczenia, w bólu, w konaniu i w
momencie śmierci krzyżowej. Bóg powołuje każdego człowieka
do głębokiego, mistycznego zjednoczenia ze sobą na modlitwie.
Jednak zanim tak się stanie, często modlitwa najpierw musi być
duchową walką, a terenem tej walki jest ludzkie serce. W tajemnicach doświadczeń ciemności, radości i chwały przychodzi Bóg.
Modlitwa jest zawsze czymś niepowtarzalnym, tak jak niepowtarzalny jest człowiek. W okresie kryzysu staje się najczęściej
poszukiwaniem Jego obecności, tęsknotą, która zamienia się
często w próbę wiary. Wtedy mamy tendencję szukania pomocy
u ludzi, a nadmierne nadzieje w nich pokładane czasami prowadzą nas do jeszcze większych niepokojów, trwonimy czas. Trudno nam się oprzeć pokusie oparcia w ludziach. Stąd modlitwa
w kryzysie powinna prowadzić do zawierzenia siebie Jezusowi
z tym wszystkim, co przeżywamy, co czasami trudno nam jest
unieść w ciszy i samotności. Ten szczególny czas doświadczenia wewnętrznego ma wielki, głęboki sens i z pewnością, jeśli
będzie właściwie przeżyty, przyniesie wielkie dobro, które w tym
momencie cierpienia tak ciężko dostrzec. Wystarczy jeden dotyk
Boga, a wszystko nabierze harmonii, piękna i blasku. W jednym
momencie wszystko, co skomplikowane stanie się dziecinnie
proste i oczywiste. Często w okresie ciemności jeszcze mocniej
wyłania się Bóg, który jest Światłością świata. On nie pozwoli,
by pochłonęły nas ciemności, ale sam rozświetli naszą drogę
i pozwoli nam przejść przez morze doświadczeń suchą nogą.
Czy dbam o moją duszę, a nie tylko o ciało?
Czy znajduję czas na modlitwę?
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Czym ją karmię?
Jaka jest moja modlitwa?
Czy jest spotkaniem, relacją?
Czy jej owocem jest przymierze z Bogiem i ludźmi?
Czy jest modlitwą dziękczynienia, przeproszenia, ufności,
płaczu, czy błagania?
Czy przygotowuję się do niej?
Ile czasu poświęcam na adorację Jezusa?
Czy modlitwa przemienia moje życie?
Czy modlitwa porządkuje moje życie, serce?
Czy dzięki modlitwie potrafię przebaczać?
Jak przeżywam trudności w modlitwie?
Czy moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego 		
(Ps 84,3)?
Czy modlitwa upodobnia mnie do Niego?
Również dzisiaj, niezależnie w jakim stanie ducha się znajdujemy, pamiętajmy, że On przychodzi do nas w modlitwie, naszej
nieporadności, niewierności, trudnych doświadczeniach i mówi:
Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem
umarły, a oto jestem żyjący, na wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani (Ap 1,17-18). On ma klucz do naszego serca, On przeprowadzi nas do ostatniego momentu życia i łagodnym głosem
jeszcze nieraz powtórzy: Nie lękaj się, bo jestem z tobą!
Czy pozwalasz Mu wejść w twoje życie?
Czy zapraszasz Go do swojej codzienności?
Czy zapraszasz innych do wspólnej modlitwy?
Czy potrafisz wzruszyć Serce Boga?
Czy możesz powiedzieć, że On jest Źródłem twego życia?

Z księgarskiej półki

Hanna Pasterny

Hotelowe niespodzianki*

S

taram się unikać hoteli. Nie chodzi tylko o koszty. Zwykle
fajniej jest mieszkać u kogoś znajomego lub poznanego np.
przez internet, jak w przypadku mojej podróży do Stanów. Jest
z kim porozmawiać, można się dowiedzieć czegoś ciekawego,
nawiązać kontakty, które później owocują. Jest to także łatwiejsze logistycznie. Jeśli jestem z kimś, zwykle nie mam większych
problemów. Sama w hotelach bywam rzadko, bo jest to dla mnie
nieprzyjemne i stresujące. W takich sytuacjach, po zameldowaniu się, do pokoju idę z pracownikiem recepcji lub ochrony, by
pomógł mi się zorientować w otoczeniu. Jeśli w hotelu są schody,
a mój pokój nie znajduje się zbyt wysoko, wolę je od windy. Liczę
drzwi pokoi, począwszy od schodów lub windy, by następnym
razem bez problemów trafić do siebie.
* Kolejny odcinek refleksji niewidomej Autorki książki pt. „Moje podróże
w ciemno”.
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W Bakuriani w Gruzji do pokoju zaprowadził mnie ktoś z obsługi. Jechaliśmy windą. Nie było czasu na zorientowanie się,
gdzie są schody. Zapomniałam też zapytać, czy pokój 301 mieści
się na trzecim piętrze. W recepcji prawie nigdy nikogo nie było,
personel nie mówił też po angielsku. Byłam tak zmęczona po
długiej podróży, że zapomniałam, po której stronie korytarza
znajduje się mój pokój. Pamiętałam tylko, że były to ostatnie
drzwi. Gdy więc następnym razem wracałam do siebie sama
schodami, znalezienie pokoju zajęło mi dużo czasu. Poszukiwania
rozpoczęłam od trzeciego piętra. Co prawda klucz nie do końca
pasował, ale udało się mi otworzyć drzwi. Dopiero później odkryłam, że w tym hotelu prawie nikt nie zamykał drzwi na klucz.
W dwóch pokojach natknęłam się na nie moje rzeczy, co
oznaczało, że mój pokój prawdopodobnie znajduje się piętro
niżej. Po drodze zwiedziłam jeszcze jeden pokój. Byłam już prawie pewna, że nareszcie trafiłam. Choć klucz tkwił w zamku, a ja
miałam swój w kieszeni, wytłumaczyłam sobie, że może drzwi
otworzyła sprzątaczka. W środku nie znalazłam jednak mojego
plecaka. Ale do czterech razy sztuka! Wreszcie dotarłam do celu!
Niestety, brajlowskie numery na drzwiach pokoi to rzadkość.
Dobrze, gdy tradycyjne numery są wypukłe, ale i tak to dla mnie
trudność, bo nie pamiętam kształtów wszystkich cyfr. Dlatego
przed każdym wyjazdem staram się je sobie przypomnieć.
* * *
Chciałabym mieć urządzenie, które lokalizowałoby gniazdka.
Łatwo je znaleźć, gdy w pokoju są nocne lampki lub telewizor, bo
wystarczy przesunąć ręką po kablu. Gdy takich urządzeń nie ma,
zaczynają się problemy. Obmacywanie ścian nie jest przyjemne,
no i marnuję czas.
W droższych hotelach zamiast kluczy są karty chipowe.
Niestety, rzadko jest tak, że można je przyłożyć do czytnika na
drzwiach w dowolny sposób. Przeważnie trzeba to zrobić wła-
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ściwą stroną i odpowiednim końcem. W katowickim hotelu Best
Western przyjaciółka nakleiła na moją kartę kawałek taśmy klejącej, zapamiętałam jej pozycję i nie było problemu. Natomiast
w Belgii jedna ze współlokatorek wycisnęła na mojej karcie ślad
za pomocą spinki. Mogłam go wyczuć dotykiem. Pewnie takie
rzeczy są zabronione i gdyby personel to odkrył, miałybyśmy
kłopoty, ale rozwiązanie się sprawdziło.
Dużą wadą systemu kart wejściowych jest to, że gdy nie wsunie się karty w szczelinę specjalnego panelu w pokoju, to nie ma
prądu. Natomiast jeśli się wychodzi, trzeba kartę zabrać. Podczas
swojej nieobecności w pokoju nie naładujesz już więc laptopa
czy telefonu. Jednak wyłączenie prądu po wyjęciu karty bywa też
zaletą. W niektórych hotelach po włożeniu karty automatycznie
włącza się światło. Nie umiem zasnąć przy zapalonym świetle,
nawet gdy świeci tylko nocna lampka.
W hotelu Westin w Warszawie do pokoju zaprowadził mnie
miły pan. Rozpakowałam się, poszłam na umówione spotkanie
i do pokoju wróciłam dopiero późnym wieczorem. Gdy włożyłam
kartę, rozbłysły wszystkie światła. Nie widziałam ich w ciągu dnia.
Nie wszystkie wyłączniki udało się mi znaleźć, a chciałam przez
noc naładować laptop. W końcu się poddałam i wyjęłam kartę,
a laptop podładowałam rano. Mogłam następnego dnia poprosić
w recepcji, by nie włączali mi światła. Niestety, nie wpadłam na
to. Myślałam, że jest tak tylko na powitanie. Okazało się jednak,
że po każdym sprzątaniu.
Czasem pokoje wyposażone są w dziwaczne zaparzacze do
kawy i herbaty. Zdecydowanie wolałabym zwykły bezprzewodowy czajnik. Byłoby również fajnie, gdyby buteleczki z szamponem
i balsamem po kąpieli różniły się kształtem. Nie zawsze mogę je
rozróżnić, toteż na wszelki wypadek zazwyczaj biorę takie rzeczy
z domu.
W Holiday Inn w Warszawie po kąpieli znalazłam tylko mały
ręczniczek. Przeszukałam cały pokój i łazienkę. Bardzo mnie to
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zaskoczyło. Jakoś zdołałam się nim wytrzeć, a rano dowiedziałam
się, że nad wanną jest półka, na której leży mnóstwo ręczników.
Była tak wysoko, że musiałam stanąć na palcach. Nie wpadłam na
to, by szukać ręczników w tak nietypowym miejscu. Dotychczas
wiedziałam, że ręczniki leżą na łóżku, wiszą w łazience lub leżą
na półce pod umywalką.
* * *
Duże zaskoczenie przeżyłam w łazience w Berlinie. Po przekręceniu dźwigni prysznica woda przestała lecieć z kranu przy
wannie i zaczęła kapać z małego kraniku. Bezskutecznie próbowałam to ustrojstwo przekręcić w inną stronę. W końcu odkręciłam kran w znajdującej się obok umywalce i o dziwo prysznic
zaczął działać. To równie nielogiczne jak w Wielkiej Brytanii dwa
osobne krany – jeden z ciepłą, drugi z zimną wodą.
Jednak na tym nie koniec brytyjskich niespodzianek. W Yorku po wejściu do łazienki natrafiłam na przycisk przy drzwiach.
Okazało się, że uruchamia się nim wiszący nad wanną prysznic,
natomiast światło zapala się poprzez pociągnięcie za wiszący
w pobliżu sznurek. Po długich poszukiwaniach znalazłam jeszcze
jeden przycisk włączający wodę, tym razem nad wanną.
Jeśli w pokoju hotelowym mieszkam z kimś, a drzwi otwiera
się normalnymi kluczami, zwykle dają nam jeden, bo „przecież
i tak zawsze będziecie chodzić razem”. Nie wiem, skąd to przeświadczenie. Jak już wspominałam, przewodnik nie jest nianią,
która musi nade mną czuwać przez całą dobę. Nie jesteśmy nierozłączną parą! Rzeczywiście, bywa i tak, że jest tylko jeden klucz
na pokój, i basta. Ale jeśli istnieje taka możliwość, to jest znacznie
wygodniej, gdy każdy ma swój. Gdy mieszkam z osobą widzącą,
a klucz jest jeden, proszę, bym to ja mogła go mieć, bo ona łatwiej
mnie znajdzie. Problem jest w hostelach, w których nie ma gdzie
zostawić klucza, bo nie ma w nich recepcji. W schronisku młodzieżowym w Liège marnowałam mnóstwo czasu na szukanie
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mojej współlokatorki. Gdy wychodziłam do miasta, zostawiałam
jej klucz, a po powrocie musiałam przeszukać dwa budynki, by
go odzyskać.
Bywa, że wbrew temu, co piszą na stronach hoteli, w pokojach
nie ma internetu. Sieć bezprzewodowa działa jedynie w pobliżu
recepcji. Jest to dla mnie uciążliwe nie tylko dlatego, że muszę
tam iść z laptopem – dużo trudniej jest mi się również skupić.
Zwykle jest tam głośno, więc mimo słuchawek nie zawsze dobrze
słyszę mowę programu udźwiękawiającego mój laptop. We wspomnianym schronisku młodzieżowym spotkała mnie jeszcze jedna
niemiła niespodzianka. Co prawda był dostęp do internetu, ale
nie działały programy pocztowe, np. Outlook Express. Budynek
należy do prowincji Liège i okazało się, że odgórnie zablokowano
porty pop3 i smtp. Nie uprzedzono nas o tym, mimo że większość
grupy stanowiły osoby niewidome. Dla nas korzystanie z poczty
przez stronę jest trudne, bardzo czasochłonne, a niejednokrotnie
wręcz niemożliwe, gdyż takie strony mają zbyt dużo elementów graficznych.
* * *
Rzadko trafiam na windy, które są udźwiękowione i ubrajlowione. Te dwa udogodnienia muszą iść w parze. Brajlowskie
przyciski bez udźwiękowienia nie mają sensu, bo nie wiadomo
na którym piętrze winda się zatrzymała. Jeśli winda mówi, ale
przyciski nie są opisane brajlem, nie wiadomo, jaki się nacisnęło.
W jednym z hoteli bez dostosowanej windy jedynym ułatwieniem
był brak dywanu na parterze. Zjeżdżając na poziom recepcji, po
otwarciu drzwi windy dotykałam podłogi laską. Jeśli nie było
dywanu, wysiadałam, jeśli był, należało cofnąć się do środka.
Gorzej było w drugą stronę. Starałam się nie jeździć tą windą
sama. W brukselskim hotelu Radisson natrafiłam na jeszcze jedną
windową niespodziankę. Winda nie tylko nie mówiła i nie była
ubrajlowiona, ale uruchamiało się ją tą samą kartą, którą otwiera

Hanna Pasterny – Hotelowe niespodzianki*

79

się pokój. Dało się dojechać tylko na piętro, na którym się mieszkało. I nie znalazłam schodów! Na dodatek przez sporą część
naszego pobytu była przerwa techniczna w działaniu internetu
i telefonu, więc nie można było odwiedzić znajomych mieszkających na innym piętrze ani do nich zadzwonić, by umówić się
na dole.
W luksusowym pokoju w strefie biznesowej spędziłam trzy
koszmarne noce. Mimo że zarezerwowałam cichy pokój, co godzinę na kilka minut uruchamiała się głośna klimatyzacja, którą
teoretycznie mi wyłączono. Nie jest tak, że osoby niewidome mają
idealny słuch i wszystkie są genialnymi muzykami. Natomiast
brak wzroku trzeba kompensować inaczej, co powoduje wyostrzenie się innych zmysłów. Koncentruję się więc na bodźcach
dotykowych i słuchowych, bo nie mam innego wyjścia. Pomaga
mi to, lecz także bardzo męczy. Personel hotelu wmawiał mi, że
klimatyzacja się nie włącza. Strasznie mnie to irytowało. Skoro
ją słyszę, to znaczy, że działa! Dopiero ostatniego wieczoru, gdy
obsługa nabrała pewności, że nigdzie się nie przeprowadzimy,
recepcjonistka przyznała, że klimatyzacji w żadnym pokoju nie
da się wyłączyć. Dlatego zawsze wolę pokój z oknem niż klimatyzowany. Mogę wtedy nie tylko go wywietrzyć, ale i sprawdzić, jaka
jest pogoda. W innym brukselskim hotelu w pokoju był wyświetlający się na ekranie elektroniczny kominek. Nawet było słychać
trzaskający ogień. Trudno się było tym zachwycić, zwłaszcza że
w pomieszczeniu brakowało szafy i krzesła.
Lubię, gdy w nocnym stoliku lub biurku jest szuflada. Chowam do niej drobiazgi, bo łatwiej mi je znaleźć. W jednym z hoteli Marion wykorzystała do tego znajdujący się w pokoju sejf.
Ona rzeczywiście ma tendencję do gubienia różnych rzeczy, więc
schowała do sejfu to, co najczęściej jej ginie, między innymi
szczotkę do włosów. Najbardziej rozbawiło mnie to, że Marion
zamykała ten sejf na szyfr. Może tylko dzięki temu szczotka jej
nie uciekła!
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Kobiety zazwyczaj lubią mieć w pokoju lustro. Mnie to obojętne, bo i tak nie widzę swojego odbicia. Kiedyś mieszkałam
z osobą, której przeszkadzał odblask szklanych powierzchni, więc
chciała je zasłonić. Przytrzymałam jej duże prześcieradło, którym zasłoniła lustro, a ona okleiła je taśmą klejącą. Nie widzę od
urodzenia i nie jestem w stanie sobie wyobrazić ani zrozumieć,
co może przeszkadzać w ekranie lub lustrze. Po prostu jej uwierzyłam i starałam się ją wspierać.
* * *
Jednak w hotelowych pokojach zdarzają się także miłe niespodzianki. W Veliko Turnovo w Bułgarii miałyśmy z kuzynką łóżko
wodne. Gdy pierwszy raz się na nim położyłam, czułam się dość
dziwnie. Jak tylko któraś się poruszyła, zaczynało nami bujać. Na
szczęście nie nabawiłam się choroby morskiej – na łóżku naprawdę świetnie się spało. Znajomi przychodzili je testować. Wpadła
też pani archeolog, którą poznałyśmy na śniadaniu, i nawet przyniosła pyszne wino. Taki luksus był chyba tylko w naszym pokoju.
Natomiast nasze koleżanki z Czech odkryły na środku swojego
pokoju cztero- czy pięcioosobowe jacuzzi. Zaprosiły nas do niego
na wieczorek integracyjny. Było miło, lecz cieszyłam się, że u nas
nie ma tej atrakcji. Po pierwsze, w pokoju było czuć bardzo silny,
nieprzyjemny zapach chloru. Po drugie, o piątej rano włączało się
filtrowanie, więc każdego dnia miały głośną, wczesną pobudkę.
Miło wspominam też hotel na greckiej wyspie Syros. Co prawda zginęły nam wówczas bagaże, więc pod prysznic szłam w kozakach, ale w pokoju było słychać szum morza, a gdy na balkonie
rozsiadłam się w wygodnym fotelu, życie wydało się znacznie
piękniejsze, w serce zaś wstąpiła nadzieja, że kiedyś odzyskam
klapki i resztę zawartości plecaka. I rzeczywiście, oddali mi to
wszystko następnego dnia.
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* * *
Wyzwaniem są też dla mnie hotelowe restauracje. Szwedzki
stół to dobre rozwiązanie, bo bierze się to, na co ma się ochotę,
ale osoba niewidoma bezwzględnie potrzebuje pomocy. Muszę tu
zastrzec, że kilku moich niewidomych znajomych uważa inaczej.
Według mnie szukanie po omacku jedzenia i branie go samemu
jest niewygodne i grozi katastrofą. Znalezienie stolika, trzymanie
laski, przeciskanie się w tłumie – to ryzykowne. Można kogoś
oblać gorącą herbatą, poplamić czyjeś ubranie dżemem, samemu zanurzyć rękaw w majonezie… Samodzielne korzystanie ze
szwedzkiego bufetu jest także nieestetyczne i niehigieniczne. Nie
chciałabym, by ktoś wkładał łapy do półmiska, z którego potem
ja będę coś brać.
Zwykle kelnerzy sami proponują mi pomoc przy szwedzkim
stole, a niekiedy robią to przypadkowi goście. Jeśli biorę jajecznicę, proszę, by podano mi ją w miseczce na płatki. Gonienie jej po
talerzu nie jest wygodne. Raz w Ustroniu, w restauracji hotelowej,
podczas śniadania podeszła do mnie jakaś kobieta. Zapytała, jak
mi pomóc. Poprosiłam o herbatę i suchą bułkę. Nie chciałam nic
innego, bo akurat się czymś zatrułam i ledwo żyłam. Zaskoczyło
ją, że proszę tylko o to. Wyjaśniłam jej więc mój problem, lecz
mimo to długo usiłowała mnie przekonać, że mam się nie krępować i naprawdę może mi jeszcze coś przynieść.
Jeśli na śniadanie muszę iść wcześnie, jest mniejsza szansa,
że kogoś spotkam. Wszystko jest przygotowane, ale nie zawsze
kręcą się kelnerzy. Moje szanse otrzymania pomocy zwiększają
się, gdy w hotelu pokoje nie mają balkonów. Znacznie wzrasta
więc prawdopodobieństwo spotkania zdesperowanego palacza,
którego nałóg wyciągnął z łóżka. Biedak pali tego porannego
papierosa przed hotelem i potem zazwyczaj pierwszy pojawia
się w restauracji.
Gdy mieszkałam w hotelu w Budapeszcie, zwykle pomagała
mi recepcjonistka. Niestety, nie pracowała w weekendy. W nie-
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dzielę rano nie zastałam nikogo z grupy, a kelner mówił tylko po
węgiersku. Otrzymałam więc to, co uznał za stosowne. Zmotywowało mnie to do zapisania i nauczenia się kilku węgierskich
słówek, by następnym razem nie dostać kota w worku.
Po śniadaniu tylko raz usłyszałam, że powinnam z kimś przychodzić, bo kelnerzy nie są od pomagania niewidomym, lecz
mają inną pracę. Nie powiedział mi tego żaden z kelnerów, lecz
pani z recepcji. Zgadzam się, że byłby to problem, gdyby zwalił
się tabun niewidomych. Jednak w tym przypadku taki komentarz
był niestosowny. Byłam współorganizatorką międzynarodowej
konferencji. Przez pięć dni w hotelu mieszkało pięćdziesiąt osób,
hotel dużo na tym zarobił, więc ta uwaga tym bardziej mnie zaskoczyła.
Natomiast moje pozytywne doświadczenia związane z hotelową restauracją wiążą się z pobytem w Tbilisi. Restauracja mieściła
się w piwnicy. Zaprowadził mnie do niej pan z recepcji, który
mówił trochę po angielsku. Podał mi, co chciałam, następnie
usiadł przy sąsiednim stoliku i oznajmił, że na mnie zaczeka. Podziękowałam mu i zapewniłam, że sobie poradzę, ale stwierdził,
że w hotelu jest niewielu gości, więc i tak nie ma nic do roboty.
Pamiętam też pewien hotel, w którym restauracyjne stoliki
były dość małe. Gdy podczas śniadania sięgnęłam ręką po kubek, ze zdziwieniem odkryłam, że jest prawie pusty. W końcu
się zorientowałam, że moja sąsiadka przy stoliku i ja piłyśmy tę
samą herbatę. Nie udało się nam dociec, która której ją wypiła.
Bardzo nas to rozbawiło.
W restauracji wspomnianego wcześniej hotelu Best Western
w Katowicach obsługiwało nas kilku kelnerów i każdy co innego
nakładał na talerz. Nie zawsze orientowałam się w porę, że jest
ich dwóch lub trzech, więc na moim talerzu lądowała np. kapusta,
której nie lubię. Poprosiłam panów, by mówili, co podają. Po którymś razie zapamiętali, że mają mnie uprzedzać, i nie dostawałam
już tego, czego nie lubię lub na co nie miałam ochoty.
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* * *
Na śniadania schodziłam sama, lecz w hotelowej restauracji
zawsze był już ktoś z grupy (przeważnie Belgijka) i do mnie
podchodził. Marion nie lubi się wcześnie zrywać, więc śniadanie
zanosiłyśmy jej do pokoju. Nasze pokoje były obok siebie, toteż
pierwszego dnia poprosiłyśmy w recepcji, byśmy mogły otwierać
jedną kartą oba. Bez problemu dało się to załatwić. Dzięki temu
rano Marion nie musiała wstawać, by mnie wpuścić ze śniadaniem, a gdy w nocy rozmagnetyzowała się moja karta, otworzyła
mi drzwi swoją. W szabat to ja otwierałam jej pokój, bo ona tego
dnia nie może mieć styczności z elektroniką.
W hotelach bywałam nie tylko budzikiem Marion. Podczas
pewnego wyjazdu codziennie robiłam pobudkę profesorowi, który miał pokój naprzeciwko nas. W nocy z soboty na niedzielę
moja współlokatorka przypadkowo odkryła na jego drzwiach
kartkę z prośbą, by go nie budzić. Profesor, który zapewne zapomniał, że nie widzę, więc tej kartki nie przeczytam, miał szczęście, że koleżanka spojrzała na jego drzwi. W przeciwnym razie
wczesnym rankiem postawiłabym go na nogi. Pewnie nie byłby zachwycony.
Jako dziecko kilkakrotnie uczestniczyłam w spotkaniach
z Krzysztofem Zanussim, który ma dom w Laskach. Od czasu
do czasu odwiedzał niewidome dzieciaki i opowiadał o swoich
podróżach. Zanim dowiedziałam się, że jest słynnym reżyserem,
był dla mnie miłym panem rozdającym pachnące mydełka, które
przywoził z zagranicznych hoteli. W tamtych latach, gdy najdrobniejsza rzecz z Zachodu była w Polsce egzotyką, chwaliłam się
nimi przed moimi kuzynami. I mimo że czasy się zmieniły, ja do
dziś zbieram hotelowe mydełka i szampony.

Z twórczości niewidomych poetów
Andrzej Bartyński urodził się 25 maja 1934 r. we Lwowie.
W okresie okupacji hitlerowskiej, za czynny udział w ruchu
oporu jako łącznik AK, został wraz z całą rodziną aresztowany
przez gestapo i osadzony w więzieniu na Łąckiego we Lwowie.
W czasie przesłuchania dziewięcioletni Andrzej stracił wzrok.

W Laskach ukończył szkołę podstawową dla niewidomych.
W 1962 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako poeta debiutował w 1956 r., a w 1961 r. został członkiem Związku Literatów Polskich. Za swój dorobek literacki
oraz twórczy wkład w rozwój kultury został uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrnym medalem „Zasłużony
Kulturze – Gloria Artis”.
Redakcja

Andrzej Bartyński

Jak kamień
Mamo ja nie płaczę
bo twardy jestem jak kamień
ale kamieniem być nie łatwo
gdy się nie widzi czy jest światło
w życiu oczy mieć warto
a ja mam tylko noc i noc
Mamo ja nie płaczę wiedz to
mówiłaś do mnie – synku walcz
walczyłem zawsze nadal walczę
Mamo patrz ja nie płaczę
musisz być silny jak Herkules
mówiłaś mamo do mnie czule
Mamo ja nie płaczę w ogóle
tylko czasami ktoś powie w głos
nie widzieć świata co za los!
Trudną mam rolę w nocnym teatrze
Mamo ja nie płaczę
czasem zamyślę się przez chwilę
czy świat jest piękny – i to tyle
Mówiłaś do mnie
synku jak żołnierz
bądź dzielny taki
Mamo jam gotów
gotów do walki
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27 VI 96 r. – po południu
13:35 – czwartek

Oko
Już za oknami szary kot zmierzchu
długimi rzęsami zapalił gwiazdy
Księżyc, seledynowy skarabeusz
pełznie, pełznie pod moim palcem
bo ociemniałym być poetą
znaczy dotykać świat daleko
dalej niż widzisz ty widzący
Moje przestrzenie jest noc i słońce
którego oko we mnie płonie
Ja mogę kosmos ująć w dłonie
będąc poetą ociemniałym
Ja widzę w słowie doskonałym
zarys istnienia i nicości
Ja stoję tam gdzie ty nie staniesz
poza granicą widzialności
Już za oknami szary kot zmierzchu
długimi rzęsami zapalił gwiazdy
Księżyc, seledynowy skarabeusz
pełznie, pełznie pod moim palcem

Andrzej Bartyński
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2 VII 96 r. – po południu
godz. 12:48 – wtorek

Święty pustelnik
Daleko, daleko
za morzem, za rzeką
za górą, za chmurą
za ciemną bajurą
za lasem, za czasem
za drzewem zwalonym
za zdaniem podrzędnie
złożonym
żył święty pustelnik
który kochał ludzi
w kryształowych myślach
i wznosił modły
do swojego Boga
Aż godzina przyszła
Na niebiańskich progach
stanęła dusza świętego
człowieka
A tam nikt nie czeka
– Nie jesteś przyjęty
do naszego grona
/powiedziało grono
z boskiego ogródka/
– Tu nam nie trzeba
świętego odludka

W zaciszu izdebki
ks. Stanisław Hoinka*

Ośmielam się przesłać coś, co przyszło w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. W Astanie jest nieustająca adoracja.
Ciekawe, że przychodzą i nieochrzczeni. Bywa, że poprawia się
zdrowie, niektórzy zaczynają szykować się do Chrztu Świętego.
Na kłopoty, cierpienia, adoracja jest wielką pomocą.
Wielkie rzeczy, wielkie dzieła nie są trudne,
bo dokonują się tylko mocą Boga. Wszechmogącego.
Bez Boga nic dobrego, sensownego, nie powstanie.
A my odczuwamy to jako trudne! Bardzo trudne!
Bo nie widzimy Niewidzialnego.
Sytuacja jest taka, jak ojca z synkiem.
Ojciec może zrobić sam.
I zrobi szybciej i lepiej.
Ale On chce, by syn był współpracownikiem, współtwórcą.
Dlatego Ojciec zaprasza syna, synów,
do współdziałania z Nim.
Ale znowu to trudne! Bo my Go nie widzimy
* Od wielu lat pomaga w pracy duszpasterskiej w Kazachstanie.
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i wydaje się nam, że jesteśmy sami,
i zdani na własne tylko siły.
Z Nim wszystkiego możemy dokonać.
(tak jak mały synek z wielkim Ojcem).
I będzie to trudne, ale na miarę naszych możliwości, nie więcej.
Bo On nie żąda ode mnie więcej niż mogę!
Ale i nie mniej niż mogę. Dlatego trudne.
Dlatego trzeba «dać wszystko».
Ale ufając, że On też da wszystko.
Dlatego główne zadanie, to niemartwienie się ogromem
trudności.
«Niech was nie ogarnia niepokój, bojaźń przewidywań!».
Trzeba rozpoznać, czego chce Pan Bóg i jak włączyć się mam
w Jego plan, w Jego działanie.
Więc mocna prośba: «Powiedzże wyraźnie, co nam czynić
trzeba».
On chce, byśmy odczytali, rozpoznali, nasze zadanie, czyli nasz
wkład w Jego działanie.
A to jest możliwe, bo On tego chce!
«Posyłam was!» i będą wielkie rzeczy, mocą Jezusa!

fot. Michał Hoinka

Sesja sierpniowa w Laskach i w Rabce
29–30.08 w Laskach odbyła się Sesja Pedagogiczna naszego
Ośrodka. Poniżej publikujemy artykuł ks. Bogdana Czupryna.
Załączamy również tekst referatu ks. Sławomira Nogi, wygłoszonego podczas Sesji Pedagogicznej w placówce naszego Towarzystwa w Rabce-Zdroju. Sesja ta odbyła się 31.08 br. Teksty
pozostałych prelegentów opublikujemy w następnym oraz kolejnych numerach „Lasek”.
(red.)
LASKI
Ks. Bogdan Czupryn

Prawda o człowieku

T

ak sformułowany temat przywołuje bardziej podstawowe pytanie o samą prawdę1. Czym jest prawda w ogóle? W porządku poznawczym stanowi ona cechę sądu i bywa określana jako
zgodność myśli z rzeczą. Jednak prawdziwe zdanie o konkretnym
1
Bardziej szczegółowe omówienie poruszanych zagadnień znajduje się w pracy: B. Czupryn, Prawda o człowieku fundamentem osobowego rozwoju, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2015.
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aspekcie czy właściwości danej rzeczy nie oddaje jeszcze – jak
często powiadamy – całej prawdy o niej. Z prawdą o rzeczy mamy
do czynienia wówczas, gdy ujmujemy jej istotę, czyli pokazujemy
to, co w niej najważniejsze, co decyduje o jej tożsamości. Spróbujmy zilustrować powyższą myśl następującym przykładem.
Otóż, poznając leżącą przede mną książkę stwierdzam, zgodnie
z obiektywnym stanem rzeczy, że liczy 100 stron. Jednak ten sąd
– choć prawdziwy – nie oddaje jeszcze prawdy o tej konkretnej
książce, tym bardziej nie pokazuje, czym książka jest w ogóle.
Odczytamy prawdę dopiero wówczas, gdy pomijając cechy drugorzędne, takie jak kolor okładki czy kształt czcionki, ujmiemy
to, co w niej istotne, co sprawia, że jest rzeczywiście książką.
Często używamy określenia „cała prawda” na oznaczenie tego, co
najbardziej istotne. Denerwujemy się, gdy ktoś opowiada o mało
znaczących szczegółach, pomijając to, co w danym zdarzeniu było
najważniejsze. Mówimy wówczas: „powiedz jak było naprawdę,
co rzeczywiście zaszło”. Powyższe doświadczenie, zapewne bliskie
każdemu, potwierdza, że to nie suma szczegółowych informacji,
ale ukazanie tego, co istotne, czyli tego, co stanowi konieczny
układ treści danej rzeczy określający jej tożsamość, oddaje prawdę o niej. Prawda wyraża zatem zrozumienie tego, co poznajemy,
a nie tylko bierną recepcję wrażeń zmysłowych.
Powyższe, dość pobieżne, rozważania, odnoszą się w całej
pełni do człowieka. Prawda o nim, to coś więcej niż suma konkretnych informacji o funkcjonowaniu różnych właściwych mu
organów czy procesów. To również coś więcej niż zbiór różnorodnych informacji z rozmaitych dziedzin (psychologii, teologii czy
biblistyki). Prawda o człowieku powinna ujawniać go całościowo
w tym, co dla niego istotne, oraz wyjaśniać rację jego istnienia.
Musi zatem odpowiadać na pytanie, kim i dlaczego jest człowiek.
Tak ujęta wyraża rozumienie bytu ludzkiego.
Człowiek od zawsze potrzebował istotnej wiedzy o sobie, bo
chciał siebie rozumieć. Początkowo zaspokajał się mitem. Dość
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szybko zaczął poszukiwać bardziej racjonalnych wyjaśnień.
Stwierdził jednak, że poznanie empiryczne – choć niezwykle
przydatne dla celów praktycznych – nie udźwignie tego zadania. W klimacie tych poszukiwań pojawia się filozofia rozumiana jako umiłowanie mądrości. Uznawany za ojca filozofii
europejskiej Tales pokazał najpierw, że człowiek rzeczywiście
potrzebuje wiedzy mądrościowej, to znaczy chce wiedzieć, kim
jest, w jakim świecie żyje i po co. Następnie określił – oczywiście w podstawowych zarysach – w jaki sposób do niej dotrzeć. Trzeba ująć badany przedmiot całościowo, by w dalszych
rozważaniach, wykorzystując naturalne możliwości poznania,
poszukiwać niesprzecznych racji jego istnienia i działania. Ostatecznie Arystoteles dopracował metodę filozofii realistycznej;
z czasem została ona nazwana metafizyczną interpretacją rzeczywistości. Szczególne zasługi w dziele umacniania realizmu
należy przypisać św. Tomaszowi z Akwinu, który najpierw jasno
oddzielił poznanie naturalne od wiary, a następnie, dzięki nowej
koncepcji bytu, jeszcze bardziej związał dociekania filozoficzne
z realnym światem.
Praktycznie do końca XVIII w. obserwujemy dość zgodne
współistnienie filozoficznej refleksji nad człowiekiem z empiryczną interpretacją jego natury. Sytuacja zmieniła się dość radykalnie
w Oświeceniu. Rozpoczęta wówczas reforma nauki (D’Alambert)
znajduje swoje dopełnienie w pozytywizmie Augusta Comte’a.
Od nauki oczekiwano wtedy przede wszystkim użyteczności,
a więc wspierania postępu technicznego i walki z cierpieniem.
Dotychczasową filozofię uznano za nieużyteczną. Tej nowej wyznaczono dwa skromniejsze, ale za to przydatne zadania: analizę
ludzkiego poznania pod kątem jego efektywności oraz encyklopedyczne porządkowanie wyników nauk szczegółowych. Zasadnicze tematy starej, czyli „nieużytecznej” filozofii: Bóg, dusza,
dobro jako „nienaukowe” przeniesiono na płaszczyznę wyłącznie
subiektywnych przekonań lub odczuć. Myślenie oświeceniowe
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o filozofii przetrwało do dzisiaj. W przekonaniu wielu, jest ona
po prostu nieużyteczna.
Doświadczenie czasu udowodniło, że bez filozofii trudno się
obejść. Nauki szczegółowe, choć bardzo przydatne w realizacji
rozmaitych celów praktycznych, nie odkrywają istoty i ostatecznych racji istnienia człowieka. A bez tego refleksja etyczna sprowadza się wyłącznie do prezentacji przekonań, często krańcowo
odmiennych. Równouprawnienie wszystkich religii i „prywatyzacja” obrazu Boga zamiast spodziewanego pokoju doprowadziły
do konfliktów. W tej sytuacji zaczęto nobilitować filozofię realistyczną. Jak trafnie zauważył jeden ze współczesnych filozofów:
uroczyście wyprowadzono metafizykę głównym wejściem, by po
kryjomu wprowadzać ją kuchennymi drzwiami. Wołanie o rzetelną filozofię staje się coraz donioślejsze. Szczególnie mocno
wybrzmiewa w encyklice Jana Pawła II Fides et ratio. Rzetelny
dialog między ludźmi dla budowania lepszej przyszłości domaga
się, jako swoistego fundamentu, filozofii mądrościowej – podkreślił papież. Tylko wówczas wzniesiemy się ponad różnice religijne
i światopoglądowe. Bez tego pogłębi się jedynie zamęt aksjologiczny, a relatywizm etyczny i wynikający zeń nihilizm urosną
do rangi najważniejszej cnoty. Dla kształtowania autentycznie
ludzkiego świata potrzebujemy prawdy o człowieku. Błąd antropologiczny systemów totalitarnych XX wieku stanowi tragiczne
potwierdzenie tej zależności – o czym przypomniał Jan Paweł II
w encyklice Centesimus Annus. Jeżeli zatem chcemy budować lepszy świat dla człowieka, jeżeli zabiegamy o adekwatną koncepcję
wychowania, małżeństwa i rodziny, czy wreszcie wolności, musimy wiedzieć kim rzeczywiście jestem ja – człowiek. Warto jeszcze
zauważyć, iż bez rzetelnej refleksji nad sobą, bez próby rozumienia siebie, bardzo łatwo ulec rozmaitym manipulacjom. W dobie
kreacyjnej roli mediów, to zagrożenie staje szczególnie mocne.
Niedawno przestrzegał przed tym papież Franciszek podczas
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Trzeba wiedzieć kim
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jestem i po co, aby mądrze oceniać propozycje obecnego czasu,
aby nie poddawać się biernie medialnej ideologizacji. Dodajmy
jeszcze, że w świetle obiektywnej prawdy o człowieku, łatwiej
usłyszeć głębię tego wszystkiego, co Bóg do nas mówi. Łatwiej
zrozumieć, że proponuje nam drogę do pełni życia.
Skoro już wiemy – przynajmniej w ogólnych zarysach – czym
jest prawda o człowieku i jakie znaczenie posiada, spróbujmy
w dalszych rozważaniach pokazać jej podstawową treść. Niewątpliwie, w historii myśli ludzkiej pojawiły się różne odpowiedzi
na pytanie o istotę człowieka. Niektóre wykluczają się nawzajem,
inne rażą powierzchownością. Mogłoby to usprawiedliwiać przekonanie, jakoby poznanie obiektywne było nieosiągalne. Wielość
koncepcji nie świadczy jednak o tym, że jesteśmy bezradni, by
wskazać tę właściwą. Podobnie z faktu, że czegoś nie rozumiemy
nie wynika, że sprawa jest niezrozumiała sama w sobie. Filozofia
podsuwa bardzo proste kryterium oceny: trzeba odnieść proponowane rozwiązania do wspólnego wszystkim podstawowego
doświadczenia siebie. Ono wyznacza drogę do dalszej bardziej
szczegółowej refleksji i zarazem „czuwa” nad właściwym jej przebiegiem. Dzięki temu odkrywamy wyjątkową pozycję człowieka
w świecie i pytamy o jej uzasadnienie. Rozumienie tej osobliwej
niepowtarzalności w stosunku do świata przyrody doprowadziło
do koncepcji osoby. Warto przy okazji podkreślić szczególny
wpływ tzw. sporów trynitarnych na jej rozwój. Żyjący na przełomie IV i V wieku Beocjusz podał definicję osoby, która do dzisiaj
stanowi stały punkt odniesienia dla bardziej szczegółowych badań. Według niego osoba to indywidualna substancja natury rozumnej. Dla dalszego rozumienia istoty osobowego istnienia nie
sposób przecenić rozwiązań św. Tomasza z Akwinu. Stwierdził on
z całą mocą, że każdy ma świadomość istnienia siebie jako faktycznego podmiotu dla różnych czynności. „(…) jeden i ten sam
człowiek – mówi Akwinata – ma świadomość, że jest on zarówno
tym, który poznaje umysłowo, jak i tym, który odbiera wrażenia
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zmysłowe”2. To lapidarne stwierdzenie podkreśla, że osoba ludzka
stanowi jedność bytową i każdy tej jedności doświadcza. Ciało
współtworzy osobowe istnienie człowieka. Nie ma zatem jakiegoś
dramatycznego rozdarcia między naturą a osobą. Przeciwnie, do
natury człowieka należy osobowe istnienie. Zawsze, niezależnie
od warunków życia i kondycji cielesnej, jest on osobą, bo posiada niematerialną duszę stanowiącą właściwe źródło osobowego
istnienia i działania.
W oparciu o Tomaszowe inspiracje oraz korzystając z analiz
takich filozofów, jak ks. kard. K. Wojtyła, o. M. Krąpiec, czy S.
Swieżawski możemy pokusić się o następującą definicję osoby3:
Człowiek z natury jest osobą – to znaczy świadomym siebie indywidualnym podmiotem, który przez własne działania kształtuje
siebie oraz otaczającą go rzeczywistość. Podstawowym wyrazem
i poniekąd zwieńczeniem osobowego istnienia jest właśnie – jak
wynika z powyższego – kształtowanie; być osobą, to decydować
o sobie i realnie wpływać na otaczający nas świat, w tym również
na postawę innych ludzi.
Obserwacja potoczna pokazuje różne wymiary kształtowania warunków naszej egzystencji. Postęp techniczny, nieznane
dotąd możliwości komunikacyjne, nowe formy terapii – to tylko
niektóre przejawy tej aktywności. Niewątpliwie ułatwiają one
życie, ale też niosą konkretne zagrożenia. Obok tego, nie sposób
nie zauważyć kształtowania kontekstu społeczno-obyczajowego.
Powstają nowe koncepcje życie, proponuje się nowe systemy
wartości – to wszystko tworzy klimat kulturowy dla egzystencji
każdego. Zewnętrzny świat ludzkich wytworów coraz bardziej
nas ogarnia. Żyjemy na pograniczu kultury i natury. Jedno i dru2
S. Th. I, q.76. a.1. Tł. za: S. Swieżawski, Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Poznań 1956, s. 89–90.
3
Tytułem przykładu warto wskazać przynajmniej niektóre dzieła wspomnianych autorów: M.A. Krąpiec, Ja – człowiek czy Człowiek jako osoba; K. Wojtyła,
Osoba i czyn; S. Swieżawski, Człowiek i tajemnica.
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gie istotnie wpływa na naszą codzienność. Mimo tych rzeczywistych ograniczeń widzimy wystarczająco jasno realne kształtowania siebie. Dotyczy ono różnych aspektów naszego życia. Mniej
lub bardziej, ale jednak decydujemy o wyglądzie zewnętrznym,
sposobie odżywiania, charakterze pracy czy relacjach z innymi.
Postępująca wiedza o funkcjonowaniu naszego organizmu oraz
nowe możliwości techniczne powodują, że coraz więcej w tym
względzie potrafimy. Z całą mocą musimy jednak podkreślić, że
najważniejszym wymiarem i zarazem zwieńczeniem właściwego
człowiekowi kształtowania jest samo kształtowanie moralne –
zwane samostanowieniem. Poprzez własne, świadome i wolne
działania stanowimy siebie moralnie dobrymi lub złymi; kształtujemy swoje moralne oblicze. Realna możliwość samostanowienia stanowi fundament osobowej godności człowieka. Wszelkie
próby ograniczenia czy wręcz wykluczenia samostanowienia uderzają wprost w godność. Mówimy wówczas o uprzedmiotowieniu
człowieka. Nie tylko inni mogą traktować nas przedmiotowo,
ale również my sami możemy w ten sposób odnosić się do siebie
i sami zubażać własną godność. Każda forma samozniewolenia
takim czy innym nałogiem, ale też uprzedzeniami czy nienawiścią, nie tylko ogranicza wolność, ale również uderza w godność.
Jeżeli zatem pragniemy rzeczywiście afirmować godność własną
lub innych, musimy rozwijać moc samostanowienia.
Warto w tym miejscu zauważyć, że o ile kształtowanie siebie
w różnych aspektach pozamoralnych bywa ograniczone, czasami
staje się wręcz niemożliwe, o tyle samostanowienie moralne jest
w zasięgu każdego i w każdym czasie. Odnosząc się do myśli G.
Marcela: być czy mieć – mamy prawo powiedzieć, że możliwości
osiągania „mieć” są niewspółmiernie mniejsze od tych wobec
„być”. Nie wszystko jesteśmy w stanie posiąść. Nie zawsze i nie
wyłącznie od nas zależy, co posiadamy i w jakiej sytuacji się
znajdujemy. Od nas natomiast zależy przede wszystkim, kim jesteśmy. Piękne, choć tragiczne w swojej wymowie potwierdzenie
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tej prawdy ukazuje wydarzenie sprzed kilku dni. Trzęsienie ziemi we Włoszech pokazało bezsilność człowieka wobec żywiołu.
Ale też odsłoniło moc samostanowienia. Szczególnie wzrusza
postawa ośmioletniej dziewczynki, która własnym ciałem zakryła swoją o cztery lata młodszą siostrę. Ocaliła jej życie, choć
sama zginęła. Ta bohaterska ośmiolatka nie miała wpływu na
sytuację zewnętrzną, ale decydowała o sobie. Pokazała – a może
lepiej powiedzieć – ugruntowała swoje piękne moralne oblicze.
Wprowadziła siebie na szczyty człowieczeństwa. To niesamowite samostanowienie pokazuje, że mimo wszystko człowiek jest
ponad żywiołem.
Świadomość mocy samostanowienia każe nam zapytać, w jaki
sposób rozsądnie z niej korzystać, aby rzeczywiście być sobą
i kreować indywidualną wielkość. Pomijając bardziej szczegółowe
rozważania, należy jedynie podkreślić, że prawdziwe samostanowienie domaga się rozumienia siebie, autentycznej wolności oraz
umiejętności zachwytu4. Prawda, dobro i piękno stanowią drogę
do samostanowienia. Jej zwieńczeniem jest miłość, czyli bezinteresowne darowanie siebie innej osobie. Tylko żyjąc w prawdzie,
autentycznej wolności i pozostając otwartymi na piękno potrafimy uczynić z siebie rzeczywisty dar. Zakłamanie, wszelkie formy
zniewolenia i stała frustracja czynią nas niezdolnymi do prawdziwej miłości. Tym samym ograniczamy samostanowienie. Trzeba
z całą mocą podkreślić: człowiek pragnie miłości, bo chce rzeczywiście o sobie stanowić; jesteśmy naprawdę sobą – gdy kochamy. Potwierdzenie tej prawdy odnajdujemy w zachowaniach
wielu ludzi. Niedawno odtajniono treści rozmów telefonicznych
pasażerów samolotów porwanych przez terrorystów dla samobójczych ataków na Nowy Jork. W obliczu nieuchronnej śmierci
nieomal wszyscy w ostatnich słowach mówili najbliższym, że ich
kochają i dziękowali za miłość. Ludzie różnych religii i postaw
4
Więcej na ten temat, zob. B. Czupryn, Walczyć o siebie, w: B. Czupryn, Prawda
o człowieku, dz. cyt., s. 165–178.
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obyczajowych pokazali, że tym, co ich naprawdę stanowi, tym,
co nadaje sens życiu jest miłość.
Z prawdy o osobowej godności człowieka wypływa koncepcja wychowania i samowychowania. Skoro samostanowienie
najbardziej ujawnia wielkość człowieka, trzeba tak kształtować
system wychowania, aby uczyć mądrego zagospodarowania tej
dyspozycji. Na tym, w swej istocie, polega wychowanie w ogóle,
a w odniesieniu do osób niepełnosprawnych nabiera szczególnego znaczenia. Bowiem gdy możliwości samokształtowania ogranicza choroba czy kalectwo i gdy codzienna zależność od innych
staje się coraz większa, świadomość autonomii w samostanowieniu moralnym jawi się jako nad wyraz cenna droga. „Nie mogę
chodzić i pewnie nigdy nie będę mogła – mówi młoda kobieta
skazana na wózek inwalidzki po wypadku drogowym – i pewnie wielu innych rzeczy nie będę mogła, ale mogę być dobrym
człowiekiem i w ten sposób pomagać innym”. Te słowa najlepiej
streszczają wcześniejsze rozważania. Dodajmy jedynie, że skoro
samostanowienie wypełnia się przez miłość, to trzeba o nią stale
zabiegać, uczyć się jej, pokonując samego siebie.
Na zakończenie warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, w jaki
sposób wspomagać proces samostanowienia. Obok właściwie
przygotowanych systemów dydaktycznych, a więc wynikających
z obiektywnej prawdy o człowieku, niezastąpioną rolę spełnia osobisty przykład wychowawcy. Praca nad sobą jest konieczna. Tylko
bowiem w ten sposób pokażemy wychowankom, że warto być
dobrym człowiekiem, że trud samostanowienia, choć czasami nie
przynosi od razu wymiernych, zwłaszcza materialnych, korzyści,
to jednak rzeczywiście się opłaca, bo pozwala godnie żyć, mieć
szacunek dla siebie i dla innych. Wychowawca musi wreszcie przekonać, że samostanowienie – mimo różnych zewnętrznych przeszkód i wewnętrznych trudności – pozostaje w zasięgu możliwości
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każdego. Osobisty przykład jest szczególnie ważny dzisiaj. Żyjemy
bowiem w klimacie relatywizmu etycznego i programowego wręcz
niszczenia autorytetów. Dlaczego tak jest? Bo skoro nie ma obiektywnego dobra, bądź też nie potrafimy go rozpoznać, nie mamy
realnych kryteriów, aby uzasadnić, że ktoś jest autentycznie dobry.
Jeżeli wszystko bywa względne, zależne od sytuacji i tak zwanych
standardów kulturowych, które przecież nieustannie się zmieniają,
to dlaczego mielibyśmy uznać kogoś za prawdziwego bohatera,
prawdziwego ojca czy wychowawcę. Nie ma obiektywnego dobra, nie ma też rzeczywiście dobrych ludzi – tak najkrócej można
wyjaśnić lansowany współcześnie model odniesienia do wartości
drugiego człowieka, ale też i do samego siebie. Trzeba jeszcze zauważyć, że tego typu myślenie bywa chętnie przyjmowane jako
zręczna forma samousprawiedliwienia: nie pracuję nad sobą, nie
zabiegam o to, aby stawać się lepszym, bo przecież i tak nic trwałego z tego nie wyniknie. Po co pracować nad sobą, po co czynić
się lepszym, skoro i tak nikomu nie udało się tego osiągnąć? Po co
zabiegać o coś, czego osiągnąć się nie da? Czy nie lepiej pomnażać
„mieć” i doświadczać przyjemności chwili? Tego typu myślenie
usprawiedliwia konsumpcjonizm, ale też – i to bywa groźniejsze
– czyni człowieka szczególnie podatnym na rozmaite manipulacje.
Rzeczywiście, jeżeli nie będziemy prawdziwie sobą, staniemy się
niewolnikami innych lub niewolnikami rzeczy. Odpowiadając na
opisane wyżej tendencje, powinniśmy pokazać osobistym przykładem, że czynienie siebie dobrym człowiekiem nie tylko jest
możliwe, ale wręcz niezbędne, aby mądrze i pięknie żyć.
W podsumowaniu całości warto podkreślić, że poznanie prawdy o człowieku stanowi podstawowy warunek roztropnej pracy
nad sobą oraz wspomagania innych. Trzeba zatem podejmować
trud rozumienia siebie. Trzeba ciągle powracać do pytań: kim
jestem i po co jestem. Prawda zawsze wyzwala. Prawda o człowieku wyzwala od lęku. Ale wyzwala też siłę woli, by czynić z siebie
autentyczny dar dla innych i dzięki temu rzeczywiście być sobą.
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RABKA
Ks. Sławomir Noga

Miłosierna tożsamość
Biega, krzyczy pan Hilary – Gdzie są moje okulary?
Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie.
Wszystko w szafach poprzewracał, maca szlafrok, palto maca.
Nagle – zerknął do lusterka… Nie chce wierzyć… Znowu zerka.
Znalazł! Są! Okazało się, że je ma na własnym nosie.

D

laczego rozpoczynam rozważanie o Miłosierdziu od wierszyka Juliana Tuwima? Może się to wydawać banalne. Kiedy zacząłem myśleć o wytępieniu w ośrodku dla niewidomych
i słabowidzących, właśnie on przyszedł mi do głowy. W pierwszej
chwili go zignorowałem, bo przecież jest daleki od poważnych
tematów, ale kiedy powrócił, pomyślałem, że można go wykorzystać jako ilustrację do tego, co chcę Wam przekazać.
Pan Hilary jest zaniepokojony, o czym świadczy fakt, że biega
i krzyczy. Jest to spowodowane zagubieniem konkretnej rze-
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czy. W codziennym zabieganiu i realizowaniu wielu rutynowych
czynności często gubimy to, co najistotniejsze. Wiązanie końca
z końcem, realizacja zadań, planów i marzeń pochłania nas tak
bardzo, że nie mamy czasu na myślenie o sprawach duchowych,
na pogłębianie relacji z Bogiem i pracę nad sobą.
Rozważanie to niech skłoni nas do tego, żeby trochę poprzewracać swoją codzienność, poprzewracać w tej szafie, którą jest
nasze życie, przełamać rutynę, zrewidować własną hierarchię
wartości, odnaleźć to, co bardzo cenne, wręcz niezbędne – jak
okulary dla osoby z wadą wzroku. Pan Hilary znajduje okulary
na własnym nosie. My szukamy szczęścia i sensu życia gdzieś daleko, w różnego rodzaju ideach, zdobywaniu dóbr materialnych,
w ludzkich relacjach, a tymczasem jest ono bardzo blisko, jest
w nas, w naszym podobieństwie do Stwórcy.
Chcę zainspirować do nowego, świeżego spojrzenia na prawdę o Bożym Miłosierdziu. Proponuję prosty schemat, który będzie odpowiedzią na trzy pytania: Co to jest Miłosierdzie Boże?
Jak odpowiedzieć Miłosiernemu? I jak być miłosiernym?
Co to jest Miłosierdzie Boże?
Muszę się zwierzyć, że niekiedy zachowanie Pana Boga wydaje mi się zupełnie niezrozumiałe. Wydaje mi się, że nie można
bardziej przesadzić, a Bóg idzie jeszcze o krok dalej. Czasami
myślę, że to już skandal. Zgadzam się z biskupem Rysiem, który
w swojej książce nazywa Miłosierdzie skandalem. Jest ono skandalem dla człowieka, który próbuje objąć je rozumem.
Niedawno odświeżyłem sobie treść pięciu pierwszych ksiąg
Pisma Świętego. Wielokrotnie miałem ochotę zaprzestać tej lektury, bo już nie mogłem zdzierżyć powtarzającej się ciągle sytuacji, kiedy to naród wybrany bezmyślnie sprzeniewierza się
Bogu i okazuje mu niewdzięczność, narzekając na niego i tworząc
własne bóstwa. A Bóg co? A on za każdym razem dawał mu ko-
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lejną szansę. Opamiętałem się wtedy, gdy uświadamiałem sobie,
że jestem taki sam, że ciągle upadam, że non stop wystawiam
mojego Boga na próbę.
Możemy próbować zrozumieć Bożą Miłość i uchwycić to,
jak Bóg na nas patrzy, ale na pewno nam się to nie uda, bo nasze
możliwości poznawcze są niewystarczające, żeby objąć tę wielką
tajemnicę. Nie jest jednak najważniejsze, czy ją zrozumiemy.
Czasami wystarczy sobie jedynie uświadomić, że nieustannie
doświadczamy Bożego Miłosierdzia.
Kiedy postawimy pytanie „co to jest Miłosierdzie?”, nasuwa
się odpowiedź, że to przymiot Boga, że to Jego cecha. Mówimy,
że Bóg jest Miłosierny i jest to odpowiedź na pytanie, „jaki jest
Bóg?” Papież Franciszek pogłębia nasze spojrzenie na Miłosierdzie. W swojej książce pisze, że Miłosierdzie jest imieniem Boga.
Jeżeli mówi, że Miłosierdzie jest imieniem Boga, to znaczy więcej,
niż tylko to, że jest jednym z Jego przymiotów. On nie tyle jest
miłosierny, co jest Miłosierdziem.
Różnica jest może subtelna, ale bardzo ważna. To tak, jakby
matka powiedziała: zajmuję się wychowaniem dzieci lub powiedziała: jestem Mamą. Bóg jest Miłosierdziem, to jest jego imię,
to jest Jego tożsamość, to jest Jego istota.
Bardzo ważne w doświadczeniu Bożego Miłosierdzia będzie
uświadomienie sobie i uwierzenie w to, że On jest naszym Ojcem,
a my Jego umiłowanymi dziećmi. Nie jest to łatwe, ze względu na
nasze ziemskie schematy i osobiste doświadczenia ojcostwa, które
mogą być czasem trudne. Ale Pan Hilary podpowiedział nam,
żeby przełamywać schematy, żeby powywracać rzeczy w szafie,
którą jest nasze życie. Uwierzenie w to, że jestem dzieckiem Boga
jest kluczowe, bo pozwala odkryć naszą godność, to że jestem
podobny do swojego Stwórcy, że jestem Jego częścią. Istotne
jest również uświadomienie sobie, że nigdy tym dzieckiem nie
przestanę być, nawet wtedy, gdy sam tak zdecyduję i wyrzeknę
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się Go. Przypomnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym.
Ojciec zawsze będzie na nas czekał!
Główną przeszkodą w doświadczeniu Bożego Miłosierdzia
jest przekonanie, że nie jestem godzien, żeby go doświadczyć, bo
moje grzechy są zbyt wielkie i liczne, bo zbyt wiele razy zawiodłem swojego Ojca. Bóg, który ma na imię Miłosierdzie daje nam
dowody na to, że jest inaczej. Wielokrotnie przebaczał swojemu
ludowi wybranemu, przebaczył jawnogrzesznicy, pozwolił nierządnicy namaścić nogi olejkiem, ucztował z celnikami i grzesznikami, dotykał trędowatego, łotra z krzyża wprowadził do raju.
Na każdym kroku „wkurzał” uczonych w piśmie i faryzeuszy, po
to, żeby uświadomić człowiekowi, że Jego miłość jest większa
niż prawo.
Nie wspomniałem jeszcze o największym dowodzie na to, że
jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi i zawsze możemy liczyć na
Jego Miłosierdzie. On sam stał się człowiekiem i oddał swoje życie
dla nas. W ten sposób mówi bardzo wyraźnie: Człowieku, jesteś
moim umiłowanym dzieckiem! Moja Miłość do ciebie potrafi
przekroczyć wszelkie granice.
Papież Franciszek w jednym z wywiadów przytoczył wypowiedź Franciszka Salezego: „Jeśli masz osiołka i w drodze upadnie
on na bruk, co powinieneś zrobić? Nie przychodzisz chyba do niego
z kijem, by pogruchotać mu, biednemu, kości, już dość ma nieszczęścia. Trzeba, byś wziął go za uzdę i powiedział: No, idziemy dalej.
Teraz wrócimy na drogę, a następnym razem będziesz bardziej
uważał”. Aż chce się być osłem Miłosiernego Ojca…
Moja osobista odpowiedź Bogu,
który ma na imię Miłosierdzie
Bardzo szybko zapominamy o tym, co Bóg dla nas zrobił,
nie zauważamy tego, co robi dla nas nieustannie, ale jesteśmy
mistrzami szukania dziury w całym. Kto jest winien temu, że cho-
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ruję? Bóg. Kto jest winien temu, że mało zarabiam? Bóg. Kto jest
winien temu, że moje relacje są skomplikowane? Oczywiście Bóg!
Jak wielka musi być miłość Boga, że nas znosi, jaka wielka jest ta
siła, która sprawia, że ramiona Boga są dla nas szeroko otwarte!
Jeżeli chcę zmienić postawę oskarżania Boga, to warto, żebym
postanowił sobie, że wyruszam w drogę od niewdzięczności do
wdzięczności. To postanowienie, a jakie działanie mam podjąć?
Co konkretnego mogę zrobić, aby wdzięczność zgięła moje kolana i zbliżyła do kochającego Ojca?
1. Ważne jest przyjęcie założenia, że nie stanie się to w ciągu
jednego dnia, ani w ciągu jednego roku. Muszę sobie dać czas.
Ile? Całe życie. Budowanie w sobie postawy wdzięczności to
nie duchowa dieta, ale nowy styl życia duchowego.
2. Zaczynam od rzeczy małych i prostych. Np. codziennie zauważam chociaż jedną rzecz, jedną sytuację lub doświadczenie, które odczytuję jako przejaw miłości Boga do mnie.
3. Coraz bardziej próbuję odkryć dobroć Boga, poznając Go,
najlepiej czytając fragment Pisma Świętego.
4. W swojej modlitwie osobistej robię coraz więcej miejsca na
dziękowanie Bogu za to, co od Niego mam.
5. Robiąc rachunek sumienia, koncentruję swoją uwagę również
na dobrych czynach i uświadamiam sobie, że byłem do nich
zdolny, dzięki Bożej mocy.
Są jeszcze inne metody, które na pewno podpowie Duch Święty, jeżeli zechcemy wyruszyć w drogę od niewdzięczności
do wdzięczności.
Kolejną odpowiedź na Boże Miłosierdzie podpowiada nam
cudowny obraz Jezusa Miłosiernego, u stóp którego widnieje
napis: Jezu ufam Tobie! Postawy zaufania, podobnie jak wdzięczności, też musimy się codziennie uczyć. I podobnie jak przy
wdzięczności pamiętać, że musimy być w tym cierpliwi i wytrwali.
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Czym jest ta ufność? Jest powierzaniem swojego życia w ręce
kochającego Ojca. Celem będzie całkowite zawierzenie, czyli rezygnacja z własnej woli na rzecz woli Bożej. Powiedzenie Bogu:
rób z moim życiem, co chcesz. Wygląda na to, że jest to wielka
ofiara, bo mam zrezygnować całkowicie z własnej woli. Czy więc
warto? Dlaczego warto? Bo zaufanie pozwala nam wyeliminować
z naszego życia coś, co najbardziej nas ogranicza, coś, co najbardziej nam przeszkadza, coś, co najbardziej rani nas i nasze relacje.
Zaufanie zabija strach, lęk.
W relacjach międzyludzkich, zanim komuś zaufam, to najpierw muszę kogoś dobrze poznać i doświadczyć jego dobroci
oraz bezinteresowności. W relacji z Bogiem jest podobnie. Muszę
Go więc najpierw poznać i zobaczyć, że codziennie doświadczam
Jego miłości.
Warto wyruszyć w drogę od niewdzięczności do wdzięczności
oraz od nieufności do zaufania.
Miłosierdzie w naszych codziennych relacjach
Mówiąc o Bożym Miłosierdziu, często odnosimy je jedynie
do Pana Boga i do sytuacji, w której On przebacza grzesznikowi.
Tymczasem mówiąc o wdzięczności, uświadomiliśmy sobie, że
Miłosierdzie to nie tylko przebaczenie grzechów. Bóg jest Miłosierny również przez to, że nieustannie obdarza nas swoimi łaskami.
Ponadto, skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, stworzonymi na
podobieństwo Ojca, który ma na imię Miłosierdzie, to ta Jego
tożsamość jest również naszą tożsamością.
Wniosek z tego taki, że również my jesteśmy zdolni do bycia
miłosiernymi i powołani do tego, by być świadkami miłosierdzia
dla naszych braci i sióstr. Hasłem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, które przeżywamy są słowa: Miłosierni jak Ojciec.
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Podejdźmy do tego bardzo praktycznie i zadajmy sobie od
razu pytanie: jak w codzienności realizować to powołanie do
bycia miłosiernym?
W łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w Roku
Jubileuszowym, wchodząc do niego wejściem głównym, przechodzimy przez tzw. „Bramę Miłosierdzia”. Są na niej wypisane,
znane nam z katechizmu, uczynki miłosierdzia co do ciała i co do
ducha. One są bardzo konkretną propozycją tego, jak okazywać
miłosierdzie bliźniemu, który jest w potrzebie, nie tylko materialnej, ale również duchowej. Jest ich czternaście, ale zobaczmy, że
tylko jeden z nich mówi o przebaczaniu: urazy chętnie darować.
Pozostałe inspirują nas do tego, by być darem dla innych, żeby
ofiarować bliźniemu: czas, dobre słowo, empatię, talenty i umiejętności oraz dobra materialne.
Co nam na co dzień przeszkadza w realizowaniu tych miłosiernych uczynków? Co nas ogranicza w tym byciu miłosiernym
jak Ojciec? Dwie zasadnicze sprawy:
Po pierwsze, bywamy jak ten brat syna marnotrawnego, który
oburza się na ojca, że ten zbyt łatwo wybacza jego bratu. Wielką
trudność sprawia nam wyjście poza granicę sprawiedliwości.
Co? Ja mam pocieszać więźnia? Przecież sam sobie jest winien
i ponosi słuszną karę. Ja mam się pochylać nad bezdomnym
alkoholikiem? Przecież sam się doprowadził do takiego stanu.
To przekonanie o konieczności bycia sprawiedliwym jest
w nas bardzo mocne, wcale nie dlatego, że sprawiedliwość jest
dla nas największą wartością, ale dlatego, że zwalnia nas to z działania, z pomagania tym, którzy na tę pomoc nie zasłużyli.
Po drugie, często zakładamy, że powinniśmy być miłosierni
tylko dla tych, którzy należą do tego samego kręgu osób. Np.
pomagać tylko tym, którzy wierzą w tego samego Boga, mają takie same poglądy polityczne i ideologiczne, nie łamią prawa, nie
krzywdzą nas. Najchętniej pomagamy tym, od których możemy
oczekiwać wdzięczności albo wzajemności.
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To trochę przykra prawda o nas, ale musimy ją sobie uświadomić, bo prawda wyzwala. Czy pozostaje nam jedynie zasmucić
się faktem, że jesteśmy tak mało podobni do naszego Ojca, który
przebacza najgorsze przewinienia i obdarza swoimi darami nawet
tych, co na niego plują? Oczywiście możemy pójść dalej.
Jezus mówi: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie
moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Z czego ta prawda ma nas wyzwolić? Z ciasnych schematów myślenia,
z bycia niewolnikiem sprawiedliwości, z tworzenia sobie własnej
wizji Boga, która ma niewiele z Nim wspólnego. Jaka jest ta Jezusowa nauka? Na kartach Ewangelii wiele znajdziemy słów Jezusa,
ale wszystkie możemy śmiało sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Nie
może istnieć autentyczna miłość Boga bez miłości do bliźniego.
Jezus mówił: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
mnieście uczynili. Jeżeli chcemy doświadczyć Miłosierdzia Ojca,
to sami musimy być miłosierni.
Katechizm mówi o czternastu uczynkach miłosierdzia. W rzeczywistości są ich miliony. A więc mamy miliony okazji do tego,
by być miłosiernymi jak Ojciec.
Człowiek miłosierny, to człowiek wolny od lęku, zwłaszcza od
strachu przed utratą własnego „ja”. Tylko Jezus wyzwala od lęku,
który może prowadzić do użycia siły pod pozorem dochodzenia
do sprawiedliwości. Cenne jest stwierdzenie, że: prawda nieogarnięta miłością, może zabić. Pamiętajmy o tym dobrze, zwłaszcza
wtedy, gdy pochopnie oceniamy, osądzamy, wymierzamy sprawiedliwość. Prawda o nas też jest nieciekawa, każdy z nas ma
swoją ciemną stronę, ale to nie przeszkadza Miłosiernemu Ojcu
nas kochać, obdarowywać i przebaczać. Bądźmy jak On. Niech
Miłosierdzie stanie się naszym imieniem.

Z pedagogicznych rozważań
Józef Placha

Osoby z niepełnosprawnością
w nauczaniu Kościoła

N

awiązując do zagadnienia pedagogii Bożej, o której napisano
w poprzednim numerze „Lasek”, w Katechizmie Kościoła
Katolickiego można odnaleźć następujące stwierdzenie, że „Bóg
stopniowo udziela się człowiekowi, przygotowuje go etapami na
przyjęcie nadprzyrodzonego Objawienia, którego przedmiotem
jest On sam, a które zmierza do punktu kulminacyjnego w Osobie
i posłaniu Słowa Wcielonego Jezusa Chrystusa” (KKK 53).
Dlatego wszelkiego rodzaju działania o charakterze wychowawczym – a także rewalidacyjnym – powinny być podporządkowane temu podstawowemu punktowi oparcia. Przede
wszystkim powinno się to ujawnić w katechezie. Szczególnie
wymowne w tym zakresie są fragmenty adhortacji apostolskiej
Catechesi Tradendae, jednego z ważniejszych dokumentów Jana
Pawła II, poświęconego katechizacji: „Przedmiotem istotnym
i pierwszorzędnym katechezy jest (…) «tajemnica Chrystusa».
Katechizować to znaczy w pewien sposób doprowadzić kogoś
do przebadania tej tajemnicy we wszystkich jej aspektach (…).
Jest to więc odkrywanie w Osobie Chrystusa całego odwiecznego planu Bożego, który w niej się wypełnił. Jest to dążenie do
zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa, oraz znaków
dokonanych przez Niego, ponieważ zawierają one w sobie, a zarazem ukazują Jego Tajemnicę. W tym znaczeniu ostatecznym
celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania
z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej
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z Nim zażyłości. Bo tylko On sam może prowadzić do miłości
Ojca w Duchu Świętym i do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej”
(CTr 5). I dalej: „Gdy bowiem mowa o pedagogii wiary, chodzi tu
nie o przekazanie nauki ludzkiej choćby nawet najwznioślejszej,
lecz Objawienia Bożego i to nienaruszonego. Bóg zaś sam w całej
historii świętej, a zwłaszcza w Ewangelii, posłużył się pedagogiką, która winna być świetlanym wzorem dla sztuki wychowania
w wierze”(CTr 58).
Na Boskie pochodzenie misji nauczycielskiej Kościoła zwrócili uwagę papieże Pius IX i Leon XIII. Ten drugi – jak to syntetycznie streszcza S. Dziekoński – zauważa, „że wszelka prawda
pochodzi od Boga, najlepszego Nauczyciela i Wychowawcy człowieka. W Bożym dziele wychowania ludzkości ma swój udział
Kościół, żyjący prawdą Boskiego Założyciela i zachowujący dar
nieomylności w sprawach dotyczących wiary i moralności. Z tych
też względów nauczanie Kościoła przewyższa wszelkie inne i nie
powinno być ograniczane przez żadną władzę. Wszelka doktryna,
która nie opiera się na nauczaniu Kościoła, a tym bardziej, jeśli
się jemu sprzeciwia, jest fałszywa. Nauczycielska misja Kościoła
nie może być niczym ograniczona ze strony władzy świeckiej”1.
W podobnym duchu wypowiadali się papieże: Pius X, Pius XI
i Pius XII, a także Jan XXIII i Jan Paweł II. Osobny wkład w dzieło
nauczania i wychowania ma Sobór Watykański II. Na te problemy
zwraca również uwagę Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym podkreśla się „że polecenie Chrystusa: «Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna
i Ducha św.» (Mt 28,19) jest źródłem autorytatywnego działania
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który poddaje Słowo Boże
autentycznej interpretacji, kieruje zmysłem wiary wiernych, głosi
zasady moralne, dotyczące między innymi życia społecznego”2.
1
S. Dziekoński, Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich
wieków, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, s. 17.
2
Za: Tamże, s. 22–23.
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Dokument ten zaznacza, że ów zwyczajny i powszechny Urząd
„głosi wiernym prawdę, w którą mają wierzyć; miłość, którą mają
praktykować, oraz szczęście, w którym mają pokładać nadzieję”
(KKK 2034).
W najnowszych dokumentach Kościoła oraz w literaturze
eklezjologicznej często powtarza się myśl o duchowym macierzyństwie Kościoła, które mocno wyraża się w łacińskim słowie
rodzaju żeńskiego: ecclesia. Dzięki temu „Kościół wraz ze środkami ustanowionymi przez Chrystusa prowadzi ludzi do wspólnoty
z Bogiem i między sobą w Chrystusie (…) i jest ich Matką”3.
Przez długi okres w historii myśli wychowawczej Kościoła
dominował model „urabiania”, czyli przedmiotowego traktowania wychowanka. W miarę upływu czasu wysiłki Kościoła coraz
śmielej szły w kierunku tego, co nazywamy dzisiaj pedagogiką
integralną, bazującą na personalizmie chrześcijańskim. Rozwój
ten zmierza ku integralnemu postrzeganiu jednostki, a tym samym otwarciu na osobę, zarówno przez tych, którzy wychowują,
jak i przez tych, którzy są wychowywani i przygotowywani do
wzięcia losu w swoje ręce, a więc samowychowania. Kierunek
ten próbuje „ukazać we właściwych proporcjach prawa jednostki
oraz znaczenie społeczeństwa w jej indywidualnym rozwoju. Postrzega człowieka jako osobę ludzką stworzoną przez Boga, wolną
i powracającą do Niego, zobowiązaną do samourzeczywistnienia
się w samowychowaniu poprzez panowanie nad naturą i służbę
społeczności”4.
Soborową naukę jeszcze bardziej rozwija Jan Paweł II, bazując
w swoich założeniach na wcześniej wypracowanym przez siebie
personalizmie chrześcijańskim. Już jako papież powiedział, że
najważniejsze jest to, „aby człowiek stawał się coraz bardziej
człowiekiem (…), aby bardziej «był», a nie tylko «miał» – aby
więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej
3
4

Tamże, s. 28.
Tamże, s. 46.
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i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej
«być» nie tylko z drugimi, ale także «dla drugich»”5.
Reasumując tę część rozważań, można powiedzieć, że Kościół
w swoim nauczaniu – jak to formułuje Jan Paweł II – przez wiele
wieków poszukiwań, dojrzał do rozumienia, czym jest wychowanie. Zaś pewna rezerwa, jaką Kościół okazywał wobec różnych
nowych kierunków, w gruncie rzeczy okazała się zbawienną.
Czas pozwolił zweryfikować, co jest wartością najwyższą i ponadczasową: jest nią osoba z jej podmiotowością, również osoba
z jakąkolwiek niepełnosprawnością.
* * *
Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu wiele miejsca poświęca osobom z niepełnosprawnością. Z myślą o osobach najbardziej
poszkodowanych przez los napisał encyklikę Dives in Misericordia, w której zwraca uwagę na potrzebę szczególnej troski
i poruszenia ludzkiej wyobraźni, nazywanej inaczej wyobraźnią
miłosierdzia. Ma ona podtekst moralny i stanowi pewną umiejętność, która pozwala być bardziej czułym i wrażliwym na ludzką
biedę. Także w Liście Apostolskim Novo Millennio Ineunte Papież
sięga do tego terminu: „Potrzebna jest dziś nowa «wyobraźnia
miłosierdzia», której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego
człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie
był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo
braterskiej wspólnoty dóbr” (NMI 50).
Podczas pielgrzymki do Polski w roku 2002 powiedział: „Potrzebna jest obecnie wyobraźnia miłosierdzia, aby dostrzec obok
siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwoJan Paweł II, Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych
do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) (Fragmenty, nn. 11-14), Paryż,
2 czerwca 1980, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), red.
S. Urbański, Warszawa 2000, s. 130.
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ści godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje
poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. (…) Potrzeba takiej wyobraźni wobec dziecka zaniedbanego moralnie i duchowo,
wobec chłopców i dziewcząt zagubionych w świecie uzależnień,
wobec tych, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem”.
Poruszając zagadnienie osób z niepełnosprawnością, w encyklice Laborem exercens Jan Paweł II podkreśla szczególną potrzebę zapewnienia im godziwego zatrudnienia: „Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem
wspólnego człowieczeństwa, gdyby dopuszczało się do życia
społecznego, a więc także do pracy, tylko osoby pełnosprawne, gdyż w ten sposób popadałoby się w niebezpieczną formę
dyskryminacji słabych i chorych ze strony silnych i zdrowych”
(LEx 22). Papież zdaje sobie sprawę z niełatwego zadania, jakie
ma przed sobą społeczeństwo ludzi zdrowych, niemniej apeluje,
aby szanując godność osób z niepełnosprawnością, zapewnić im
w miarę możliwości godne warunki egzystencji: „Nie ukrywając,
że chodzi tu o zadanie złożone i trudne, należałoby sobie jednak
życzyć, aby właściwe pojmowanie pracy w znaczeniu podmiotowym prowadziło do takiej sytuacji, w której osoba upośledzona
nie czułaby się pozostawiona na marginesie świata pracy lub
uzależniona od społeczeństwa, lecz mogła egzystować jako pełnoprawny podmiot pracy, pożyteczny i szanowany ze względu na
swą ludzką godność, powołany do wnoszenia wkładu w rozwój
i dobro własnej rodziny i społeczeństwa, zgodnie ze swymi możliwościami” (LEx 22).
Kościół w całej swojej historii, od samego początku, interesował się osobami z niepełnosprawnością, o czym możemy przeczytać w artykule opublikowanym w numerze 3–4 (2016) „Lasek”,
w którym była mowa o aspekcie biblijnym niepełnosprawności
również w Starym Testamencie. Chrześcijaństwo, poprzez naukę
Chrystusa, włączyło te osoby w cały proces zbawczy. Takie spojrzenie na sytuację osób z niepełnosprawnością potwierdza na
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przykład św. Justyn Męczennik (II w. po Chrystusie): „Kogo stać
na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje datki, jakie chce i może, po
czym całą zbiórkę składa się na ręce przełożonego. Ten roztacza
opiekę nad sierotami, wdowami, chorymi, lub też z innego powodu cierpiącymi niedostatek… jednym słowem, spieszy z pomocą
wszystkim potrzebującym (Apologia, 67)”6.
Można by przypomnieć wiele innych działań o charakterze
miłosierdzia chrześcijańskiego na przestrzeni wieków. Przypomnijmy tylko, iż ta sama idea sprawiła, „że i Kościół w Polsce miał
swoich wielkich społeczników. Nie tylko w szeregach duchowych
synów i córek św. Wincentego à Paulo, ale także wśród osób należących do innych Zgromadzeń. I znów tylko dla przykładu można tu wymienić wielkiego społecznika Adama Chmielowskiego
– Brata Alberta, który przez trzydzieści trzy lata prowadził walkę
z nędzą, zbierając po ulicach i zaułkach Krakowa chorych, bezdomnych, starych, wykolejonych, słowem ludzi pozbawionych
wszelkiej opieki społecznej, a często w dodatku ludzi zepchniętych na samo dno nędzy moralnej. Możliwości jego były początkowo niewielkie i ograniczone, ale zapał i iście samarytańska
postawa sprawiły to, że, jak trafnie powiedziano o nim, «wszyscy
wykolejeńcy, wszystkie rozbitki i niedobitki życiowe cisnęły się do
człowieka, który szedł do nich bez prawienia morałów, ale darzył
ich sercem i kawałkiem chleba». Tak się objawił społeczeństwu
polskiemu duch miłosierdzia chrześcijańskiego Brata Alberta,
wzywającego do dzieła ratowania nieszczęśliwego człowieka”7.
Biskup B. Dąbrowski przypomina również pamiętną wizytę
Jana Pawła II do Polski, który na Jasnej Górze, zwracając się do
sióstr zakonnych – najczęściej angażujących się na rzecz chorych
i osób z niepełnosprawnością – powiedział: „pragnę wyrazić
pełne radości zaufanie do Was i zachęcić Was, byście się nie
6
B. Dąbrowski, Wprowadzenie…, w: Ludzie chorzy i starsi w Kościele, J. Charytański (red.), Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, s. 10.
7
Tamże, s. 10–11.
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zniechęcały idąc naprzód po drodze, która zasługuje na to, by ją
kontynuować odważnie i z entuzjazmem. Ileż możecie czynić dziś
dla Kościoła i ludzkości! Kościół i ludzkość potrzebują Waszego
szczodrego daru, oddania Waszego wolnego serca tak, by wzmogło potencjał miłości w świecie, który wciąż traci zdolność do
altruizmu, do bezinteresownej miłości połączonej z ofiarą (…).
Waszym powołaniem jest inaczej miłować człowieka, pełniej miłować człowieka. Miłować go tam, gdzie już miłować inni nie potrafią! Ogarniacie Chrystusa w chorych, w starcach, w kalekach,
w upośledzonych, którymi nikt inny prócz Was zajmować się nie
potrafi, bo do tego trzeba heroicznego zaprawdę poświęcenia”8.
Jan Paweł II wielokrotnie zwracał się bezpośrednio do chorych i osób z niepełnosprawnością. 9 czerwca 1979 roku podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski, w Krakowie, w kościele ojców
franciszkanów powiedział: „Jeżeli z punktu widzenia ludzkiego
Wasza sytuacja życiowa jest bardzo przykra, bolesna, czasem
wręcz upokarzająca, to z tego ewangelicznego, nadprzyrodzonego
punktu widzenia można nawet powiedzieć, że Wasza sytuacja jest
uprzywilejowana. Wy macie większe niejako prawo do Chrystusa.
Wy bardziej Go wyrażacie, uobecniacie, niż każdy z nas, tych,
którzy nie jesteśmy w taki sposób, jak Wy, dotknięci stygmatem
cierpienia. Niech to będzie dla Was pociechą, nie tylko pociechą
zdawkową, bo naprawdę trudno jest znaleźć zdawkową pociechę
dla ludzkiego cierpienia. Ona nawet może być czasem bolesna
i obraźliwa. Ale to, co mówię, nie jest pociechą zdawkową. To jest
taka pociecha, o której Chrystus mówił wtedy, gdy powiedział
apostołom: «Dam Wam nowego Pocieszyciela». To jest pociecha
w Duchu Świętym! On jest pocieszycielem dusz.
Dla Was, których członki są czasem bardzo słabe, bezsilne, nie
możecie o własnych siłach chodzić, pracować, radzić sobie – dla
Was pozostaje jeszcze ten najgłębszy wymiar człowieczeństwa:
8

Tamże, s. 11–12.
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Wasz ludzki duch! W tym właśnie duchu ludzkim, w tym duchu
każdego z Was, działa i niech działa Duch Święty. Niech działa ze
szczególną mocą Duch Święty Pocieszyciel. I niech On dokonuje
tego, czego nieraz bywałem świadkiem obcując z chorymi. Niech
dokonuje tego zdumiewającego przeobrażenia wewnętrznego,
które sprawia, że ludzie bardzo cierpiący są bardzo szczęśliwi. Po
ludzku jest to absolutnie niewytłumaczalne. Jest to jedna z tych
Bożych tajemnic, które rozsiane są po świecie, właśnie w tym
świecie chorych, właśnie w tym Kościele chorych. Życzę, aby to
się Wam spełniało”9.
Użyty przez Papieża termin: „stygmat cierpienia”, nawet w języku naukowym negatywnie opisującym sytuację osób z niepełnosprawnością, jako „stygmatyzowanych społecznie”, może
budzić kontrowersje. Tymczasem świadome wprowadzenie tego
terminu, jako czegoś bliskiego cierpieniu Chrystusa, sprawia, że
ów stygmat postrzegany jest jako swoistego rodzaju wyróżnienie.
Co więcej – mówił Papież podczas tego samego spotkania – „Wy,
słabi, fizycznie słabi, poddani cierpieniom, jesteście równocześnie
– a w każdym razie możecie być – źródłem mocy dla innych, dla
zdrowych, czasem dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują, którzy obrażają Boga posługując się swoim zdrowiem i swoimi
siłami. Wy, chorzy, cierpiący, jesteście dla nich nie tylko wyrzutem, ale także i nawróceniem. Nawrócenie grzeszników idzie
poprzez Wasze cierpienie. Jestem o tym najgłębiej przekonany.
Tak, jak zbawienie świata, odkupienie świata, czyli nawrócenie
człowieka w świecie idzie poprzez Krzyż Chrystusa, tak ciągłe
nawracanie grzeszników w świecie idzie poprzez Wasz Krzyż,
poprzez Wasze cierpienie”10.
W konkluzji Papież powiedział: „To wszystko chciałem wam
powiedzieć. To jest ta Ewangelia Krzyża, cierpienia, a zarazem
pocieszenia, którą zawsze Wam głosiłem. Zawsze, przy różnych
9

Tamże, s. 22–23.
Tamże, s. 23.
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okazjach, czy to spotykając się z Wami w szpitalach, czy spotykając się z Wami na rekolekcjach zamkniętych, czy chociażby
w tym kościele, czy w innych, zawsze tę Ewangelię cierpienia
Wam głosiłem i dziś ją powtarzam.
Chciałbym tylko jeszcze dodać to, co również dodawałem
w przeszłości, że myśląc o Was, trudno nie myśleć o tych, którzy
Wam posługują, zarówno z urzędu, z zawodu niejako, co nie
wyklucza, że równocześnie także i z powołania. Przecież zawód
lekarski czy zawód pielęgniarski jest i powołaniem zarazem. Ale
są i tacy, którzy posługują Wam niejako pozazawodowo, z czystej
gorliwości, z motywu miłości bliźniego. Może także z motywu
ludzkiego humanizmu. Niech będą błogosławieni ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są miłosierni, i niech oni miłosierdzia
dostąpią, tak jak nam powiedział Pan”11.
Słowa Papieża – jakkolwiek ukierunkowane bardziej na chorych w najściślejszym tego słowa znaczeniu, oraz na służby medyczne – w całej swojej rozciągłości mogą obejmować także osoby
z niepełnosprawnościami różnego typu, jak również personel
pedagogiczny, pomagający im w jak najpełniejszej rewalidacji.
Z kolei w Pompei koło Neapolu, w duchu wcześniejszego
orędzia, przed modlitwą różańcową chorych, Jan Paweł II powiedział: „Nasze ofiary nie są daremne, nasze istnienie nie jest
spartaczone od chwili gdy jako chrześcijanie «już nie my żyjemy,
ale żyje w nas Chrystus» (por. Gal 2,20). To cierpienia Chrystusa
są w nas (por. 2 Kor 1,5). Nasze cierpienie upodabnia nas do
Chrystusa (por. Fil 3,10) i – podobnie jak Jezus, który pozostając
Synem Boga «z tego, co wycierpiał nauczył się posłuszeństwa»
(por. Hebr 5,8) – my też powinniśmy w wytrwałym wysiłku akceptować doświadczenie, nawet jeśli jest ono ciężkie, wznosząc
oczy ku Temu, który Sam jest sprawcą i ostatecznym wykonawcą
naszej wiary i który chciał dźwigać Krzyż (por. Hebr 12,1 i n.)”12.
11
12

Tamże.
Tamże, s. 27.
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I wreszcie osadzenie przez Papieża osób doświadczonych
cierpieniem w kontekście wspólnoty Kościoła sprawia, że ich los,
a także nasza obecność w tym mistycznym organizmie, są wspólnym kapitałem nas wszystkich: „Wasze cierpienie – mówił Papież
23 grudnia 1979 roku w szpitalu Ducha Świętego w Rzymie – nie
jest daremne. To nie są łzy, które giną na wietrze pustyni. To nie
jest kwilenie ślepe i bezrozumne. Bo oto Ewangelia wyjaśnia je
i interpretuje: cierpienie jest bezpośrednim udziałem w zbawczej
ofierze Chrystusa i jako takie spełnia drogocenną rolę w życiu
Kościoła. Jest skarbem mistycznym, ale rzeczywistym dla wszystkich wiernych ze względu na tę c y r k u l a c j ę ł a s k i, którą
Chrystus-Głowa uruchamia w swoim Ciele mistycznym i którą
członkowie tego Ciała wymieniają między sobą”13.
W tym kontekście należałoby spojrzeć na przykład samego
Papieża Jan Pawła II – zarówno po zamachu na Jego życie, jak
i pod koniec życia – gdy stawał się coraz słabszy, aż do pamiętnego gestu bezradności w klinice Gemelli. Było to bodaj najważniejsze świadectwo o nadprzyrodzonej mocy cierpienia.
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
13

Tamże, s. 30.
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możliwości człowieka. Do tego stopnia, iż Krystyna Osińska zauważyła, „że w ostatnich czasach zaczyna przebłyskiwać zrozumienie faktu, że ludzie chorujący wnoszą w bilans dobra społecznego znacznie więcej, niż z niego biorą. I to nie tylko ci chorzy,
których z racji siły woli, hartu ducha i odporności organizmu
stać na przezwyciężenie choroby i jej skutków, ale i ci, których
działalność zewnętrzna jest na skutek choroby w znacznej mierze
ograniczona lub nawet uniemożliwiona”14.
To pociąga za sobą daleko idące konsekwencje dla całej
wspólnoty. Autorka ta dodaje, że dar choroby „dany jest bowiem
człowiekowi bardziej ku pożytkowi wspólnoty, w której żyje, niż
dla pożytku własnego. Zobowiązuje chorego do pracy twórczej
na rzecz wspólnoty. A wobec tego opieka nad chorym, pomoc
okazywana chorującemu przez wspólnotę ludzką nie powinna być jedynie wynikiem litości czy współczucia dla człowieka
cierpiącego, lecz po prostu obowiązkiem sprawiedliwości społecznej”15. I dalej K. Osińska konkluduje, że osoby dotknięte
doświadczeniem cierpienia „są katalizatorami dobra i miłości.
Podobnie jak katalizator w procesach chemicznych czy biologicznych dodany w niewielkiej ilości pobudza i przyspiesza reakcje,
tak ludzie chorzy mogą przyczyniać się do powstawania w swoim
otoczeniu zupełnie nowych, dawniej nieobserwowanych faktów
i procesów. I oto stajemy się świadkami metamorfozy nie tylko
samego chorego, ale i jego otoczenia”16.
Takie pozytywne podejście do własnego cierpienia „pomaga
choremu zaznaczyć, odnaleźć, a następnie urzeczywistnić wartości duchowe najwyższe, których staje się nośnikiem i widocznym
propagatorem. Uwrażliwia chorego na poszukiwanie sensu życia,
na docenianie wartości prawdy, na to, co święte i nietykalne.
14
K. Osińska, Ludzie chorzy we wspólnocie ludzkiej, w: Ludzie chorzy…, dz.
cyt., s. 33.
15
Tamże, s. 78.
16
Tamże, s. 79.
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Obala mity i hegemonię hedonizmu i witalizmu. Jest przystankiem w zgiełku świata i w chaosie antywartości, przystankiem
zadumy nad wartościami rzeczywistymi, przystankiem wyboru,
przystankiem modlitwy”17.
Osiągnięty w ten sposób stan uwolnienia się od negatywnego
przeżywania ciężaru cierpienia „budzi radość, która kompensuje wszystkie cierpienia i kolce towarzyszące chorowaniu”18.
Wówczas „pozostaje mu świadomość posiadania nabytej dzięki
chorobie zdolności, którą ceni sobie bardzo: zdolności do reagowania dobrem na zło, modlitwą na insynuacje, prawdą na fałsz,
roztropnością na obłudę, odwagą na tchórzostwo, męstwem na
załamania, szlachetnością na asekuranctwo, sprawiedliwością
i wielkodusznością na krzywdę, a przede wszystkim – miłością
na nienawiść”19.
Trud nad przezwyciężaniem cierpienia i nadaniem mu pozytywnego znaczenia, to wysiłek, jaki trzeba podejmować nieustająco – nieraz przez całe życie. Claire Kebers stwierdziła, że
ci, „którzy wychodzą ze swego bólu, nie stają się wcale hedonistami. Wyleczyć się z cierpienia, z porażki, niesprawiedliwości,
z choroby ciała czy duszy, to najczęściej zgodzić się na zaparcie
się samego siebie; (…) wyjść z cierpienia, to zasadniczo wyzwolić
się z pewnego nerwicowego procesu, który powoduje, że cierpimy
bardziej, niż tego wymaga rzeczywistość sytuacji cierpienia”20.
Kończąc refleksję nad obecnością osób z niepełnosprawnościami w nauczaniu Kościoła, wydaje się, że tych parę ostatnich
uwag K. Osińskiej i C. Kebers, wykraczających poza jego oficjalną
naukę, zasadniczej treści nauczania Kościoła nie tylko nie podważają, lecz w znacznym stopniu ją uzupełniają i wzmacniają.
Tamże.
Tamże, s. 80.
19
Tamże.
20
C. Kebers, Jak mówić o cierpieniu i śmierci?, Wydawnictwo WAM, Kraków
1994, s. 21–22.
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Poniżej drukujemy tekst ks. Zygmunta Podlejskiego o Robercie Schumanie – ojcu zjednoczonej Europy, z nadzieją, że jego
ideowe założenia zadecydują o jej ostatecznym kształcie i staną
się uniwersalnym punktem odniesienia zarówno w życiu społecznym, jak i właściwie rozumianej polityce. Przypominamy
tę sylwetkę w związku ze 130 rocznicą jego urodzin.
Redakcja
ks. Zygmunt Podlejski

Robert Schuman
1886–1963

U

jrzał światło dzienne 29 czerwca 1886 roku w Clausen w Luksemburgu. Jego rodzice pochodzili z Lotaryngii. Ojciec był
Francuzem, a matka urodziła się w Luksemburgu. Ojciec miał
niemieckie obywatelstwo, bo Lotaryngia, po przegranej wojnie
z Prusami w 1871 roku, została przyłączona do Rzeszy. Po narodzinach Roberta rodzice wrócili do Lotaryngii, do Scy-Chazelles,
odległego zaledwie o pięć kilometrów od Metzu, skąd pochodził
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Jean-Pierre Schuman. Podstawową edukacją Roberta zajmowała
się jego matka Eugenia, z domu Duren. Ojciec, Jean-Pierre, zmarł
w 1900 roku, gdy chłopak miał zaledwie czternaście lat. Matka
była osobą głęboko wierzącą. Robert był jej jedynym synem,
dlatego poświęcała mu wiele czasu. Umiała wpoić mu zdrowe
zasady dyscypliny moralnej opartej na nauce Kościoła. Matka
i syn czytali na głos książki religijne, które wypełniały domową
bibliotekę. Bywało, że podczas lektury wybuchali zdrowym śmiechem. Nawyk czytania pozostał mu na całe życie. Jako dziecko
pokochał świat książek i od najwcześniejszych lat wydawał swoje
skromne kieszonkowe na dzieła, które weszły w skład jego pokaźnej biblioteki. Zbliżając się do matury, posiadał ponad dwieście
pozycji, z których był dumny.
Był wzorowym i nieprzeciętnie zdolnym uczniem szkoły podstawowej, co pozwoliło mu przeskoczyć wyżej o dwie klasy. Kiedy
miał siedemnaście lat, ukończył gimnazjum w Luksemburgu
z najwyższą lokatą. Postanowił także zaliczyć niemiecką maturę w Metzu. W 1904 roku zdecydował się na podjęcie studiów
prawniczych. Studiował na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie,
Strasburgu, Bonn i Monachium. W czasie studiów przystąpił
do katolickiej korporacji studenckiej i zaangażował się w ruch
liturgiczny „Unitas”, któremu pozostał wierny do końca życia. Był
wielokrotnym sekretarzem korporacji i współpracownikiem czasopisma korporacyjnego. Był młodzieńcem raczej nieśmiałym,
spokojnym, małomównym, ale wiedział, czego chce. Przystępował często do sakramentu Eucharystii, co w owym czasie było
nietypowe i budziło u kolegów zdziwienie i złośliwe komentarze.
Gdy wejdziesz między wrony, wrony chcą, żebyś krakał jak one.
Robert był na tyle silny, że „krakanie wron” nie robiło na nim
wrażenia. Jego wiara była już wtedy wiarą dojrzałą i głęboką.
W 1910 roku zdał końcowy egzamin, zdobył dyplom prawnika i tytuł doktora prawa. Uzyskał najwyższą notę summa cum
laude. Rozpoczął praktykę adwokacką w Metzu.
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30 sierpnia 1911 roku spotkał go miażdżący cios. Jego ukochana matka zginęła w tragicznym wypadku. Nie umiał znaleźć sobie
miejsca. Postanowił oddać swoje życie Panu Bogu. Kiedy zwierzył
się przyjacielowi, że ma zamiar zostać księdzem, Henri Eschbach
tłumaczył mu długo, że takich zamiarów nie podejmuje się pod
wpływem emocji. Robert poddał się i w 1912 roku otworzył swoją
pierwszą kancelarię adwokacką. Przyjaciel, który był człowiekiem
wierzącym, wysłał potem do Roberta list, w którym napisał, że
święci przyszłych czasów to święci w cywilnych garniturach z modnymi krawatami. Przyjaciel nie mógł wtedy wiedzieć, że jednym
z takich świętych będzie właśnie Robert Schuman.
Schuman traktował chrześcijańską caritas poważnie. Wspierał potrzebujących, których nigdy nie brakowało. Stał się osobą
znaną i popularną, bo był adwokatem uczciwym, co zdarza się
rzadko. Nie ukrywał swojej wiary, ale też jej nie demonstrował.
Żył zgodnie z wartościami ewangelicznymi, czym budził szacunek, czasem niepokój.
W czasie pierwszej wojny światowej pracował w twierdzy
Metz, później w Bouley. Był żołnierzem armii niemieckiej, wcielonym do batalionu pracy ze względu na słaby stan zdrowia, co
pozwoliło mu uniknąć walki na froncie. Później powiedział, że
był obywatelem niemieckim, Luksemburczykiem z urodzenia,
rzymskim katolikiem z przekonania i Francuzem z serca. Pomagał ludziom materialnie i duchowo. Po wojnie zaczął aktywnie
uczestniczyć w życiu politycznym. Lotaryngia wróciła do Francji.
Schuman został najpierw posłem z departamentu Moselle, potem
członkiem Zgromadzenia Narodowego, ministrem finansów, premierem, a wreszcie ministrem spraw zagranicznych.
Robert Schuman kochał nade wszystko prawdę i brzydził się
kłamstwem. Miał odwagę nazywać kłamstwo grzechem. Taki
człowiek, będący w dodatku politykiem, nie ma łatwego życia.
Przecież dyplomacja zasadniczo polega na zwodzeniu przeciwnika, ukrywaniu własnych planów i ubieraniu kłamstwa w piękne
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słowa. On tymczasem w polityce kierował się prawdą. Był przekonany, że polityk jest moralnie odpowiedzialny za swoje słowa
i czyny. Gdy został powołany do rady kierowniczej w urzędzie
do spraw dóbr i interesów prywatnych, wykrył wiele nieprawidłowości, których dopuścili się finansiści i przemysłowcy z Lotaryngii, miedzy innymi jego partyjny kolega, deputowany z tej
samej listy wyborczej. Schuman postąpił odważnie i uczciwie, co
przysporzyło mu wielu wrogów. Był przekonany, że w ostatecznym rozrachunku prawda i uczciwość opłacają się bardziej niż
matactwa, pozory i przebiegłość.
W czerwcu 1940 roku niemiecki Wehrmacht zajął Lotaryngię,
potem Paryż. Schuman był wtedy sekretarzem stanu do spraw
uchodźców. 14 września tegoż roku został aresztowany przez
gestapo i osadzony w więzieniu w Metzu, w którym panował surowy rygor. Zwierzył się potem Robertowi Rocheferowi, że jego
pobyt w więzieniu trwał dokładnie tyle, ile Wielki Post. Został
bowiem aresztowany w uroczystość Matki Boskiej Bolesnej i wypuszczony w Wielką Sobotę w nocy, gdy dzwony Metzu ogłaszały
Zmartwychwstanie Pańskie. Zwolnienie było warunkowe. Musiał
opuścić Lotaryngię i udać się na przymusowe wygnanie do palatynatu, do Neustadt an der Weinstrasse. Zesłaniec czuł się tam
dobrze. Mógł codziennie chodzić na mszę świętą do klasztoru
pw. Najświętszego Serca i brać udział w kręgu biblijnym, gdzie
zaskakiwał uczestników głęboką znajomością Pisma Świętego.
W wolnym czasie chodził na długie spacery, okolica bowiem była
urocza. Dużo czytał i rozmyślał. W pewnym momencie obudziła się w nim myśl o ucieczce do Francji. Po przeanalizowaniu
marszruty opuścił Neustadt. Podążając do ojczyzny, ukrywał się
przeważnie w klasztorach i kościołach. Poświęcał wiele czasu
modlitwie i pomagał zakonnikom w pracy. Każdą wolną chwilę
spędzał w bibliotekach klasztornych. Był człowiekiem pogranicza – czuł się Francuzem, ale kultura niemiecka była mu bliska.
W czasie swej ucieczki zaczął marzyć o pokoju, zgodzie między
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narodami, współpracy narodów i porzuceniu przez nie ambicji
terytorialnych. Europa jest wspólnym domem, w którym granice nie powinny dzielić ludzi. Były to marzenia człowieka, który
ukrywał się przed gestapo i podążał do okupowanej ojczyzny.
Południowa Francja była tak zwaną wolną strefą, więc liczył tu
na względny spokój. W końcu dobrnął do ojczyzny i w 1942 roku
został czynnym uczestnikiem ruchu oporu.
Po wojnie Schuman poszukiwał porozumienia z Niemcami
i demokratycznymi państwami Europy. Zdecydowanie sprzeciwiał
się powojennej izolacji Niemiec. Napisał, że „dzieło zjednoczenia
europejskich narodów wymaga przezwyciężenia liczącej kilkaset lat
wrogości pomiędzy Francją a Niemcami, a nawet więcej: u początku tego dzieła stanąć musi pojednanie pomiędzy Francją i Niemcami”. Był politykiem dalekowzrocznym. Marzył ciągle o zjednoczeniu tych państw pod względem gospodarczym i politycznym.
Po zniszczeniach wojennych i zrzuceniu przez Amerykanów bomb
atomowych na Hiroszimę i Nagasaki Schuman miał świadomość,
że świat stoi przed kolejnym realnym, ogromnym niebezpieczeństwem, które można zażegnać dążeniem do jego zjednoczenia wokół wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Wkroczył więc
w świat wielkiej polityki, będąc głęboko przekonanym, że chrześcijanin nie może bezczynnie patrzeć, jak świat zmierza ku kolejnej
katastrofie. Chrześcijańska Europa, jego zdaniem, powinna być
solidarna, zjednoczona na fundamencie wartości ewangelicznych.
Zaczął odważnie mówić o konieczności zjednoczenia Europy, nie
ukrywając swych religijnych przekonań. W 1947 roku, w trudnych
dla Francji czasach, zdołał utworzyć rząd. Ciągłe protesty uliczne
spowodowały upadek gabinetu Paula Ramadiera. Prezydentem
był Vincent Auriol, wybrany głosami socjalistów i komunistów,
bo zawsze walczył po ich stronie. Robert Schuman wiedział, że
głosząc potrzebę odbudowy Europy na bazie wartości chrześcijańskich, walczy na razie z wiatrakami, ale był człowiekiem silnym,
wewnętrznie spokojnym, głęboko przekonanym o swoich racjach.
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Jako premier kolejnego rządu uspokoił paryską ulicę, dzięki czemu
stał się politykiem niezwykle popularnym. Mimo tego pozostał
osobą skromną, wewnętrznie wyciszoną. Potrafił w sposób subtelny, ale stanowczy realizować swoje marzenia o zjednoczonej
Europie. Był głęboko wierzącym katolikiem. Prawie każdego dnia
uczęszczał w Paryżu na mszę świętą, co denerwowało jego przeciwników politycznych. Głośno posądzali go o uprawianie polityki
inspirowanej przez Watykan. Psy szczekają, karawana idzie dalej.
Schuman ignorował przeciwników, co momentami doprowadzało
ich do wściekłości. Nie przepadał za politykami, którzy popisywali
się burzliwą elokwencją, napastliwą retoryką, awanturniczymi ekscesami, z których wyzierała wewnętrzna pustka.
W latach 1948–1953 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. W 1950 roku udało mu się wraz z Jeanem Monnetem, wpływowym ekonomistą, doprowadzić do porozumienia
między Francją i Niemcami w sprawie wspólnego zarządzania
przemysłem węglowym i stalowym na terenie Zagłębia Ruhry.
Jego partnerem był niemiecki kanclerz Konrad Adenauer, który
także marzył o odbudowie Niemiec na zdrowych, chrześcijańskich zasadach. Powstał tak zwany Plan Schumana, który przewidywał na razie zjednoczenie gospodarcze Francji, Niemiec,
Włoch i krajów Beneluksu. Schuman był przekonany, że wspólna
kontrola produkcji węgla i stali może być gwarantem pokoju, bo
bez tego przemysłu nie sposób się zbroić. Był to skromny początek dzisiejszej Wspólnoty Europejskiej, zwany Montanunion.
Deklarację o współpracy Francji i Niemiec podpisano 9 maja
1950 roku w Palais Bourbon. Dzień ten stał się odtąd Dniem Europy. Schuman miał łzy w oczach. Deklaracja została podpisana
w duchu wartości chrześcijańskich i jasno w niej zaznaczono, że
wszyscy ludzie są sobie równi. Na pamiątkę tego ważnego dokumentu w 1954 roku poświęcono nowo wybudowany kościół
Pokoju w Spirze (Speyer), byłej francuskiej strefie okupacyjnej.
Budowę ufundowały oba narody, których pokojowe zbliżenie po
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wiekach stało się początkiem do zjednoczenia Europy. Schuman
zdołał przez konsekwentną, upartą politykę doprowadzić wielu
europejskich polityków do przekonania, że prawdziwy postęp
Europy polega na wzajemnym zbliżeniu państw na fundamencie
chrześcijańskich wartości. W 1957 roku Montanunion przekształciła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), z której
w 1992 roku powstała Unia Europejska (EU). Schuman powtarzał ciągle, że „wartość Europy to Europa wartości”, przez które
rozumiał wartości chrześcijańskie.
Robert Schuman pełnił w latach 1958–1960 funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Potem
został jego honorowym przewodniczącym. Pozostał człowiekiem
modlitwy i polityki. Realizując powołanie polityka, nigdy nie
zapominał o miłości, która jest zasadniczym powołaniem chrześcijanina. Polityka była jego drogą do osobistej świętości i owocną
pracą dla dobra publicznego. Robert Schuman zademonstrował
swoim życiem, że polityk może być uczciwym człowiekiem i autentycznym chrześcijaninem. Przywódca francuskich socjalistów
Guy Mollet kpił sobie publicznie, że „trójka Schuman – Adenauer
– De Gasperi stanowi czołowe gremium politycznych legionów
Vaticformu – katolickiej przeciwwagi dla komunistycznego Kominformu”, biura, które kontrolowało politykę państw obozu moskiewskiego.
Włoski polityk liberalny Gaetano Martino, który po Schumanie został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, napisał
o swoim poprzedniku: „Robert Schuman to człowiek prawdziwej
wiary. Swe dzieła i uczynki przepełnił głęboką oraz niezniszczalną wiarą, dającą mu siły i ożywienie. Jedynie w taki sposób jest
możliwe wytłumaczenie tak niesamowitej wytrwałości, takiej
pewności, takiego ciepła, przyczyniających się do ożywiania człowieka sprawiającego z pozoru wrażenie: zimnego i nieśmiałego,
a także skromnego – którego tak postrzegaliśmy. Mocą, która dała
mu siłę do życia, była bez wątpienia moc wiary”.

ks. Zygmunt Podlejski – Robert Schuman
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Pod koniec życia dopadła go groźna choroba. Przyszedł czas
na uporządkowanie papierów, dokumentów i napisanie książki, będącej czymś w rodzaju duchowego testamentu Schumana.
W książce Pour l’Europe (O Europie) można znaleźć takie słowa:
„Demokracja istnieje tylko dzięki Chrześcijaństwu. Narodziła
się w momencie, gdy człowiek został powołany do wypełnienia
w swoim istnieniu doczesnym na ziemi reguły godności każdej
osoby ludzkiej – w ramach wolności osobistej jednostki, respektowania praw każdego człowieka oraz praktyki braterstwa w stosunku do wszystkich! Demokracja jest nierozerwalnie związana
z kręgiem kultury chrześcijańskiej, zarówno doktrynalnie, jak
też chronologicznie! Chrześcijaństwo propagowało równość
wszystkich względem siebie (wszystkich dzieci jednego Boga),
odkupionych na krzyżu przez Jezusa Chrystusa – bez względu na
rasę, kolor skóry, status społeczny czy też wykonywany zawód.
Naznaczyło uznanie, szacunek oraz godność dla ludzkiej pracy.
Pokazało, że wartości wewnętrzne stoją na czele przed innymi”.
Wytrwały bojownik o zjednoczenie Europy zmarł 4 września
1963 roku w swoim domu w Scy-Chazelles, nieopodal Metzu.
Jego doczesne szczątki złożono na miejscowym cmentarzu, potem przeniesiono je do kaplicy templariuszy stojącej naprzeciwko
jego domu. W 1970 roku w bazylice sanktuarium maryjnego
w Kevelaer upamiętniono go jako „Ojca Europy”. Od 1990 roku
toczy się jego proces beatyfikacyjny. Robert Schuman jest na
pewno w niebie, skąd pilnie obserwuje dalszy rozwój Unii Europejskiej. Spotyka się z Adenauerem i De Gasperim. Jako ojcowie
Unii Europejskiej coraz częściej pogrążają się w smętnym milczeniu, bo martwią się o dalsze jej dzieje. Odeszła ona od wartości
chrześcijańskich i została uzależniona od podejrzanej ideologii,
która powołuje się na wartości europejskie, ale w gruncie rzeczy
sama decyduje, co jest dobre, a co złe, zajmując w ten sposób
miejsce Pana Boga. Ale Biblia i historia, zwłaszcza XX wieku,
pokazują, czym się takie demonstracje kończą.

Odeszli do Pana
s. Rut Wosiek FSK
24 czerwca 2016 roku
w szpitalu w Kigali (Rwanda)
po poważnym wypadku samochodowym i miesięcznej
intensywnej terapii
odeszła do Pana

Siostra Rafaela Nałęcz
od Maryi Matki Kościoła

Przeżywszy lat 82; Powołania 62; Profesji zakonnej 60.

S

iostra Rafaela – Urszula Nałęcz – urodziła się 12 października
1934 r. w Warszawie. Była córką Paulina Nałęcza, pracownika
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i jego żony Julii
z domu Boguszewskiej.
Miała dwoje rodzeństwa: siostrę i brata. W 1940 r. rozpoczęła
naukę szkolną, którą wkrótce przerwał wybuch Powstania Warszawskiego, po którym rodzina została na dłużej rozdzielona:
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rodzice ze starszym rodzeństwem zostali wywiezieni do pracy
w Niemczech, a Urszula została u babci. Po wojnie zamieszkali
w dawnym mieszkaniu na Żoliborzu, gdzie Urszula w 1951 r.
ukończyła Liceum Ogólnokształcące Sióstr Zmartwychwstanek.
Po maturze podjęła pracę zarobkową w księgowości, ale też nawiązała kontakty z siostrami z Lasek. Najpierw, pracując jeszcze zawodowo, ukończyła roczny kurs katechetyczny i w 1954 r.
została przyjęta do postulatu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W następnych latach, w nowicjacie i po
pierwszej profesji, podjęła zaoczne studia w Instytucie Pedagogiki
Specjalnej (PIPS). Według prof. Marii Grzegorzewskiej była jedną z najzdolniejszych studentek. Równocześnie pracowała jako
lektorka niewidomych pań, nauczycielka pierwszych klas specjalnych i wstępnych oraz jako pomoc wychowawcza przy nowo
przyjętej do Lasek głuchoniewidomej Krystynie Hryszkiewicz.
W latach 1966–1967 była kierowniczką przedszkola, w latach
1967–1974 uczyła w szkole podstawowej i zawodowej, następnie
– w latach 1974–1979 – pracowała w duszpasterstwie powołań,
co wiązało się z wyjazdami i prowadzeniem rekolekcji dla młodzieży. Wśród obecnych sióstr Zgromadzenia wciąż jeszcze są
takie, które wspominają swoje pierwsze kontakty z Laskami, aż
do decyzji o wstąpieniu do Zgromadzenia właśnie jako owoc
tych wyjazdów i rekolekcyjnych spotkań z s. Rafaelą w swoich
rodzinnych parafiach.
W 1979 r. pomagała przy porządkowaniu zniszczeń po pożarze w Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia w Warszawie, kiedy
zniszczeniu uległ strych oraz pomieszczenia na drugim piętrze.
Siostra okazała się niezastąpiona w dalszych pracach i ostatecznie
pozostała w Warszawie przez kilka lat. Przy okazji remontów
zajmowała się też zaopatrzeniem oraz pomocą w klasztornej
kuchni. Przygotowywała się również do realizacji swego dawnego
marzenia o wyjeździe na misje do Indii. Plany Siostry (bilety były
zarezerwowane na koniec grudnia 1981 r.) uległy zawieszeniu
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na cały okres stanu wojennego, podczas którego Siostra została
oddelegowana do współpracy z powstałym i działającym na terenie Klasztoru na Piwnej Prymasowskim Komitetem Pomocy
Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. We wszystkich
wspomnieniach i historycznych opracowaniach z tego okresu powraca pamięć o roli, jaką s. Rafaela wówczas odegrała. Nawiązane
wówczas przyjaźnie ze współpracownikami Komitetu przetrwały
wiele lat. Po zakończeniu stanu wojennego – w latach 1986–1989
– s. Rafaela była przeniesiona na pewien czas do Domu Matki
Bożej Jasnogórskiej i pracowała jako nauczycielka szkoły podstawowej. Następnie przeniesiona została do Domu św. Franciszka,
gdzie nadzorowała remont kuchni centralnej.
Po przemianach politycznych w kraju i Kapitule w 1989 r.
podjęto starania, mające umożliwić zrealizowanie marzenia Siostry o wyjeździe na misje. Dojrzewająca przez lata i pokonująca
wszystkie przeszkody idea doczekała się realizacji, co zaowocowało 30-letnią pracą s. Rafaeli na placówkach misyjnych i zaszczepianiem idei Matki Czackiej w Bangalore i Kotagiri w Indiach,
a od 2001 r. w Siloe w RPA oraz od 2006 r. w Kibeho w Rwandzie.
O tych latach podejmowania przez Siostrę kolejnych zadań
więcej mówią wspomnienia odwiedzających nasze placówki na
obu kontynentach osób: licznych wolontariuszy, a także dziennikarzy i przedstawicieli polskich władz państwowych. W uznaniu
zasług w 2011 r. Siostra otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodę „Pontifici” – Budowniczemu Mostów,
przyznawaną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
osobom, które całym swoim życiem ukazują wartości dobra
wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. W 2012 r.
otrzymała Polską Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ONZ ds. praw człowieka, za działania na rzecz
pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii
i kultur.
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Podczas jednego z przyjazdów do Polski s. Rafaela obchodziła
indywidualnie w Laskach Jubileusz 50-lecia swojej Profesji zakonnej.
Telefoniczna wiadomość o wypadku samochodowym, jakiemu uległa s. Rafaela wraz z wolontariuszką z Kibeho p. Anią
została przez Matkę Radosławę przekazana wieczorem 30 maja.
Siostry z Kibeho dojeżdżały prawie przez miesiąc do szpitala
w Kigali, mimo że lekarze nie pozwalali na bliższy kontakt na
Oddziale Intensywnej Terapii. Wiadomość o odejściu Siostry do
Domu Ojca Matka Radosława otrzymała z Kigali przed północą
24 czerwca. Zgodnie z wyrażanym wcześniej życzeniem Siostry
została pochowana w Kibeho. Grób Siostry znajduje się na terenie
Ośrodka, który założyła. Pogrzeb odbył się 29 czerwca 2016 r.
o godz. 12.00, a tego samego dnia w Kaplicy w Laskach o godz.
6.30 i w kościele św. Marcina w Warszawie o godz.17.30 były
sprawowane Msze św. pogrzebowe.
W Domu dla Umierających w Kalighat nikt jeszcze nie
umarł załamany, w rozpaczy, niechciany, głodny czy
niekochany. Dlatego sądzę, że jest to najbogatszy dom
w Kalkucie. Próbujemy dać im wszystko, czego chcą –
zgodnie z tym, co napisano w Biblii, i nieważne, czy jest
to wyznawca hinduizmu, muzułmanin, buddysta, katolik,
protestant, czy ktoś jeszcze innego wyznania. Różne
wspólnoty religijne zabierają członków swoich wyznań
i urządzają im pogrzeb zgodny z ich rytuałem. Przed
śmiercią niektórzy proszą o wodę z Gangesu, inni o wodę
święconą lub o słowo modlitwy. Jeszcze inni proszą po
prostu o jabłko, pomarańczę lub papierosa. Są też i tacy,
którzy chcą, aby w chwili śmierci ktoś przy nich usiadł.
św. Matka Teresa z Kalkuty
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22 sierpnia 2016 r. w szpitalu w Bangalore odeszła
do Pana nasza

Siostra Immaculate (Telreena)

Przeżywszy 31 lat; Profesji zakonnej 8 lat

Z

marła po miesięcznym leczeniu w szpitalu, gdzie rozpoznano u niej ostrą postać białaczki. Następnego dnia rano ciało
Siostry zostało przewiezione do naszej Szkoły w Bangalore, gdzie
mogli ją pożegnać przybyli z Tamilnadu Jej rodzice oraz niewidome dzieci, wychowawcy i siostry. Tego samego dnia odbył się
pogrzeb; Mszy św. w kościele parafialnym przewodniczył ks.
proboszcz o. Divya Paul, koncelebrowało dziewięciu kapłanów,
a przed pogrzebem ciało Siostry pobłogosławił Arcybiskup Bangalore dr Bernard Moras.
Bezpośrednio po śmierci i pogrzebie Siostry ze Wspólnoty
w Bangalore przysłały wiele pięknych i poruszających wspomnień
o życiu Zmarłej s. Immaculate i swoich z Nią kontaktach. Na
laskowskim cmentarzu na nagrobnym krzyżu na grobie s. Krzysztofy – nowicjuszki zmarłej w 1929 r. – została umieszczona tabliczka z imieniem Zmarłej s. Immaculaty.
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Władysław Gołąb
W dniu Matki Bożej Anielskiej, 2 sierpnia 2016 r.,
w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zmarł

Ks. kardynał Franciszek Antoni Macharski
były metropolita krakowski, arcybiskup senior.

K

s. kardynał Franciszek urodził się 20 maja 1927 r. w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. Święcenia kapłańskie przyjął
2 kwietnia 1950 r. z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy. Odbył
studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1951 r. uzyskał stopień magistra. Był typowany na studia zagraniczne, ale w związku z odmową współpracy ze służbą bezpieczeństwa nie dano mu paszportu. Studia te podjął dopiero
w r. 1956 w szwajcarskim Fryburgu; ukończył je w 1961 r. ze
stopniem doktora teologii pastoralnej, na podstawie dysertacji
„Duszpasterstwo we współczesnym Kościele”.
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W latach 1970–1978 pełnił funkcję rektora seminarium
w Krakowie. 6 stycznia 1979 r. papież Jan Paweł II w bazylice św.
Piotra w Rzymie konsekrował go na arcybiskupa metropolitę
Krakowa, a w czerwcu nadał mu godność kardynała prezbitera.
Jego dewizą biskupią były słowa: „Jezu ufam Tobie”. Metropolitą
krakowskim był do czerwca 2005 r.
Kardynał Macharski pełnił wiele funkcji w Kościele. Żywo interesował się rolą świeckich, dialogiem z niewierzącymi i przede
wszystkim duszpasterstwem. Dowodem jego ogromnej popularności może być fakt, że otrzymał honorowe obywatelstwo 13
miast i gmin, godność doktora honoris causa 6 uniwersytetów
na świecie. W 1998 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu. Decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego w lutym 2014 r.
został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski; w 2000 r. otrzymał Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, a w 2007 r. Order Oficera
Legii Honorowej – najwyższe odznaczenie wręczane w imieniu
rządu francuskiego.
Można by mnożyć te odznaczenia, tytuły i godności, ale na
szczęście nie przysłoniły nam one wspaniałego kapłana, wielkiego świadka miłosierdzia i zwykłego, pokornego człowieka.
Gdy w kościele pw. św. Marcina na Piwnej w styczniu 1979 r.
składaliśmy mu gratulacje z okazji konsekracji biskupiej, powiedział z wielką pokorą: „Kościół, gdyby chciał, mógłby biskupem
uczynić nawet kołek w płocie!”. Tę prostotę i skromność zachował
aż do ostatnich dni swojego życia.
Z Laskami był związany od początku swej służby kapłańskiej.
Jego ojcem duchowym w seminarium był ks. Tadeusz Fedorowicz. Później wielokrotnie korzystał z rad ks. Tadeusza. Gdy
w r. 1995 oddawaliśmy do użytku wyremontowany budynek
w Rabce, powiedział: „Zawsze marzyłem o Laskach, a teraz Laski
przyszły do mnie”. Swoje imieniny 4 października chętnie spędzał
w Rabce. W czerwcu br. uległ wypadkowi – przewrócił się na
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schodach i stracił przytomność. Pozostałe dni spędził w szpitalu pod troskliwą opieką sióstr albertynek. 28 lipca w szpitalu
odwiedził go papież Franciszek. Mówiono, że ze śmiercią czekał
na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, aby młodym nie
przeszkadzać w radosnym świętowaniu. Zmarł dwa dni po odlocie papieża do Rzymu. Pogrzeb odbył się 5 sierpnia na Wawelu.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych
władz państwowych, władz Krakowa, zakonów, hierarchowie
Kościoła i mieszkańcy Krakowa. W pogrzebie wzięła również
udział delegacja z Lasek z Matką Radosławą Podgórską.
Kardynał Stanisław Dziwisz w swoim pożegnaniu powiedział
między innymi: „Chciałbym, abyśmy spojrzeli na naszego Zmarłego w świetle wiary, nadziei i miłości. Ks. kardynał Franciszek
był człowiekiem głębokiej wiary. To ona kształtowała jego duchowość, modlitewne skupienie, kontemplacyjne zanurzenie w Bogu,
mistyczne przeżycia, ale także pasterską wrażliwość na drugiego człowieka wyobraźnię miłosierdzia, towarzyszącą obecność
w życiu innych ludzi oraz ducha służby i poświęcenia. Między
jego wiarą a życiem nie było rozdźwięku, dlatego szybko stał się
autorytetem w środowisku krakowskim, w Polsce i Kościele. (…)
Kardynał Franciszek nigdy Kościoła nie upolityczniał, o czym
świadczy jego nauczanie, bo chciał, aby Kościół był domem dla
ludzi różnych opcji politycznych, a równocześnie przestrzenią
otwartych dyskusji światopoglądowych i autentycznego dialogu,
tak międzyreligijnego, jak i kulturowego. (…) Miłość jest jedyną
wartością, którą człowiek z doczesności przeniesie w wieczność.
(…) Dlatego Kardynał zachęcał nieustannie ludzi do praktykowania miłosierdzia słowami samego Chrystusa: «Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią»”.
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16.06 W Izabelinie, po Mszy św. celebrowanej z okazji rocznicy urodzin patrona gimnazjum – ks. Aleksandra
Fedorowicza – odbył się „Bieg z Księdzem Alim”.
W Biegu – na trasie od polany przed budynkiem siedziby Parku Narodowego uczestniczyło ponad 250
osób, wśród nich m.in. wójt Gminy Izabelin, p. Witold
Malarowski. Bieg zakończyło spotkanie przy ognisku.
18.06 W Izabelinie podczas Mszy św. o godz. 10.00 ks. bp
Michał Janocha udzielił sakramentu kapłaństwa znanemu w naszym środowisku od ponad trzydziestu lat
Małemu Bratu „Kazkowi” (obecnie – ks. Kazimierzowi
Dmitrzakowi). Neoprezbiter, liczący 71 lat, pracował
w Laskach w naszym dziale budowlanym, potem we
wspólnocie Małych Braci w Warszawie oraz w ich „Pustelni” w Izabelinie. Także udzielający mu święceń ks.
bp Janocha swoją posługę kapłańską rozpoczął w Izabelinie w 1987 roku (skąd przeszedł do Lasek). W uroczystości uczestniczyło ponad dwudziestu kapłanów,
w rożnym stopniu związanych z duchowością św. Karola de Foucauld. Ksiądz proboszcz Stanisław Dębicki
wspomniał też, że w kościele parafialnym w Izabelinie
uroczystość taka odbyła się już po raz drugi. Pierwsza
miała miejsce w 1963 roku, kiedy święcenia przyjął ks.
Bronisław Piasecki, pierwszy wikary ks. Aleksandra
Fedorowicza.
18.06 Również tego dnia w Sobieszewie odbyło się uroczyste
poświęcenie nowo wybudowanego Przedszkola, do
którego uczęszczać będzie siedmioro dzieci z Gdańska i okolic. Powstanie nowej placówki jest owocem
wieloletnich wytrwałych starań i modlitwy rodziców
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niewidomych dzieci korzystających z Działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz sióstr. Dzieci, ich
rodzice i siostry pielgrzymowali w tej intencji do grobu św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Z Lasek
przybyła delegacja przedstawicieli TOnO, z prezesem
Pawłem Kacprzykiem, Matką Radosławą, prezesem
honorowym Władysławem Gołąbem z Małżonką oraz
wiceprezesem Józefem Plachą z Małżonką i dyrektor
Ośrodka p. Elżbietą Szczepkowską.
19.06 W Laskach odbył się bieg charytatywny – Memoriał
imienia Zofii Morawskiej. W biegu uczestniczyło ok.
400 osób, w tym dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Poczynając od najmłodszych: bieg wiewiórek
(do 7 lat), bieg rysiów (7–9 lat) i bieg wilków (10–11
lat). Długość trasy i tempo dostosowane były do grup
wiekowych. Wśród uczestników biegu byli też przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Starostwa,
kierownictwa Ośrodka (biegli m.in. prezes TOnO Paweł Kacprzyk z synem, dyrektor Szkoły św. .Maksymiliana Wojciech Święcicki z dwoma synami, katecheci:
s. Hanna i ks. Michał Wudarczyk). Na zakończenie
wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe medale.
20.06 Na zaproszenie Dyrekcji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w otwarciu ekspozycji poświęconej upamiętnieniu pobytu w Kozłówce podczas okupacji ks. prof.
Stefana Wyszyńskiego uczestniczyły s. Faustyna i s.
Gabriela z Lasek. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława
Budzika. Po Mszy św. nastąpiło otwarcie i zwiedzanie
ekspozycji. Pamiątki z tego okresu zebrane z wielkim
pietyzmem, z wykorzystaniem materiałów udostępnionych również przez nasze Archiwum, dotyczyły
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także sióstr i niewidomych wychowanek, które znalazły wtedy schronienie w majątku Zamoyskich.
23.06 W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbyło się
spotkanie połączone ze ślubowaniem tegorocznych
Absolwentów naszego Ośrodka.
24.06 Mszą św. w sali Domu św. Stanisława, koncelebrowaną o godz. 8.00 w sali Domu św. Stanisława przez ks.
Rektora Sławomira Szczepaniaka i ks. Michała Wudarczyka oraz rozdaniem świadectw w poszczególnych
szkołach – zakończyli swój rok szkolny uczniowie
wszystkich szkół i rozjechali się do swoich domów rodzinnych.
26.06 W niedzielę wspominaliśmy w Laskach 14. rocznicę
śmierci Ojca Tadeusza Fedorowicza. O godz. 10.30
goście – przyjaciele Ojca oraz siostry i mieszkańcy
Zakładu modlili się przy grobie Ojca, a następnie w sali
Domu św. Stanisława o godz. 11.00 pod przewodnic-
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twem ks. bp. Bronisława Dembowskiego miała miejsce
Msza św., którą koncelebrowali: ks. rektor Sławomir
Szczepaniak, ks. Kazimierz Olszewski i ks. Stanisław
Hoinka. Podczas Mszy wspominano pierwszą rocznicę
śmierci śp. s. Noemi oraz zmarłą 24 czerwca w Kigali
s. Rafaelę. Na Mszę św. za śp. s. Noemi przyjechała
siostra, p. Krysia, z mężem oraz przyjaciele Siostry. Po
Mszy św. w sali Domu Przyjaciół Niewidomych odbyło
się spotkanie wspomnieniowe. P. Piotr Szkolik zaprezentował swój kilkunastominutowy film pt. Z Ojcem
Tadeuszem w Roku Miłosierdzia, następnie Goście
zostali zaproszeni do miejscowej kawiarenki na skromny poczęstunek. Niedługo po wyjeździe uczestników
spotkania rozpętała się burza.
29.06 W dniu pogrzebu zmarłej 24 czerwca w Kigali w Rwandzie śp. Siostry Rafaeli w kościele pw. św. Marcina
w Warszawie o godz. 17.30 była sprawowana Msza
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św. żałobna w Jej intencji. Na cmentarzu zakładowym
w Laskach, na symbolicznym grobie została umieszczona tabliczka na krzyżu oraz wieniec od Prezydenta
RP Andrzeja Dudy.

		Laski. Od ostatnich dni czerwca do połowy lipca,
po wyjeździe wakacyjnym dzieci, młodzieży i wychowawców, w Laskach skupiono się nie tylko na
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wykorzystaniu tego czasu na zaległe porządki oraz
dłuższe prace remontowe (remont parkingu, kontynuowanie wymiany podłogi w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej), ale też zgodnie z wieloletnim zwyczajem
zorganizowano w tym czasie różne turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Turnus dla
ponad dwudziestoosobowej grupy rodziców z dziećmi odbył się po rozpoczęciu wakacji, a zakwaterowanie miało miejsce w Internacie Dziewcząt. W Domu
Rekolekcyjnym w dniach 11-16 lipca w rekolekcjach
uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa rodziców
z dziećmi ze środowiska Klubu Inteligencji Katolickiej
pod duchową opieką ks. Andrzeja Gałki. W dniach
12–22 lipca zorganizowano wakacje, połączone z zajęciami rehabilitacyjnymi (m.in. w basenie), dla grupy
31 niewidomych pań (towarzyszyli im przewodnicy
oraz dwa psy).
		W drugiej połowie lipca trwały przygotowania do 31.
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
		Rabka. W lipcu gościliśmy w naszym domu grupy zorganizowane: 35-osobową grupę dzieci z Domu Dziecka z Gliwic prowadzonego przez Siostry Służebniczki,
21 osób niepełnosprawnych ze wspólnoty Arka ze Śledziejowic i dwie wspólnoty osób niepełnosprawnych
z ruchu Wiara i Światło: Radosne Serca z Nowego Sącza
(40 osób) i Paciorki z Trzebini (19 osób) oraz gości indywidualnych.
8.07 W Domu w Żułowie zmarła Stefania Janikowska,
lat 85. W Domu Nadziei przebywała od 2009 r. Msza
św. pogrzebowa została odprawiona 12 lipca o godz.
13.30. Śp. Stefania została pochowana na parafialnym
cmentarzu w Kraśniczynie.
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11.07 Rozpoczęły się prace remontowe nawierzchni wewnętrznego parkingu Ośrodka w Laskach, co wiąże się
z koniecznością zmiany organizacji ruchu na terenie
Ośrodka. Wszystkie prace związane z remontem są
darem firmy STRABAG, której już teraz składamy gorące podziękowania. Więcej na ten temat – w związku
z wrześniowym otwarciem wyremontowanego parkingu – napiszemy w następnym numerze „Lasek”.
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16.07 Na Światowe Dni Młodzieży przyleciała z Indii siedmioosobowa grupa młodzieży Ośrodka z Bangalore
wraz z dwiema siostrami: s. Anitą Mary i s. Cecilią
oraz nauczycielką p. Mary z Nongbah. Zamieszkali
oni w Domu Rekolekcyjnym.
18.07 Z Siloe (RPA) przyleciała sześcioosobowa grupa młodzieży z s. Fides. Zamieszkali oni w Domu Rekolekcyjnym. Uczestniczyli w wyjazdach do Warszawy i okolic
wraz z liczniejszą indyjską grupą (około 30 osób) z Jeevodaya – z Ośrodka prowadzonego przez zaprzyjaźnioną z Laskami dr Helenę Pyz, lekarkę, członkinię
Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła („Ósemek”), którzy zatrzymali się w Ośrodku
Instytutu w Choszczówce. Jako tłumacz towarzyszyła
im czasami s. Amalee FSK, znająca język hindi.
18.07 Grupa laskowskiej młodzieży z młodzieżą z Jeevodaya, pod przewodnictwem i opieką sióstr z Lasek
– zwłaszcza s. Sary i s. Agnieszki oraz sióstr z Indii:
s. Amalee, s. Alphonsy i s. Margaret, s. Cecilii i s. Anity Mary, nowicjuszek z Afryki: s. Eunice i s. Hyacinthy – w ciągu około dziesięciu bardzo intensywnie
przeżywanych dni poznawały Warszawę i jej historię. Odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego,
spacerowali po Starym Mieście, byli przy pomniku
Powstania Warszawskiego. Odwiedzili też klasztor na
Piwnej. Byli na uroczystym otwarciu ŚDM Archidiecezji Warszawskiej w Pruszkowie, z udziałem kard. Kazimierza Nycza. Zwiedzili Żelazową Wolę i Muzeum
Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik w Warszawie.
W mniej licznej grupie byli też na koncercie w Zamku
Królewskim. Modlili się przy grobie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki i zwiedzili muzeum jemu poświęcone.
Prawie cały dzień 19 lipca spędzili w warszawskim
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„Centrum Nauki Kopernik”. 22 lipca, piątek, był przewidziany jako „Dzień Miłosierdzia”, kiedy to młodzież
i jej przewodnicy mieli dać świadectwo swojego zaangażowania przez podjęcie użytecznej pracy. Na jeden
z takich celów zostały już wcześniej wybrane Laski.
Tego dnia przyjechała do Lasek 189-osobowa grupa
osób pochodzących z Indii i Filipin, a podejmowanych przez rodziny z parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce.
Wolontariusze pracowali około dwóch godzin, głównie
przy porządkowaniu terenów zielonych: przy Domu
Dziewcząt (50 osób), przy Domu Chłopców i szkole św. Maksymiliana (ok. 50 osób), w Domu Rekolekcyjnym (20 osób), na cmentarzu (10 osób), przy
szpitaliku (30 osób), w Domu św. Rafała (4 osoby),
przy Domu św. Elżbiety (5 osób), przy archiwum (10
osób) oraz w Maciejkach (10 osób). Całą grupę witali
w Domu Przyjaciół Matka Radosława oraz dyr. Stanisław Badeński. Goście mieli okazję dowiedzieć się więcej o Laskach i obejrzeć krótki film na temat Ośrodka
(w języku angielskim). Podczas pracy towarzyszyły
im siostry odpowiedzialne za poszczególne placówki,
co było też okazją do nawiązywania bliższych kontaktów i rozmów. Po krótkim poczęstunku pożegnalnym
w Kawiarence u Przyjaciół nasi Goście udali się do
siedziby Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego,
skąd pojechali na Cmentarz Wojenny w Palmirach.
20.07 Przed północą w laskowskim szpitaliku, w wieku 96 lat
zmarł Andrzej Przewłocki. W Szpitaliku przebywał
od kilku lat, a z Laskami związany był od dzieciństwa.
Pogrzeb odbył się 4 sierpnia w Laskach.
24–26.07 W Domu Rekolekcyjnym w Laskach przyjmowaliśmy
niespodziewanego dostojnego gościa – ks. bp. Alfonso
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Gerardo Miranda Guardiolę, sekretarza Konferencji
Episkopatu Meksyku. Ksiądz biskup przyznał, że ma
do Polski szczególny sentyment. Odwiedził nasz kraj
już po raz piąty, a od dwóch lat uczy się języka polskiego, którym mówi swobodnie (także podczas liturgii).
Podczas swojej posługi biskupiej w archidiecezji Monterrey otworzył muzeum św. o. Maksymiliana Kolbego.
W niedzielę wspólnie z siostrami odmówił Jutrznię,
a następnie wyraził życzenie odwiedzenia chorych
i starszych sióstr w Domu św. Rafała, gdzie krótko
przemówił po polsku do zgromadzonych, a potem błogosławił indywidualnie wszystkie siostry i posługujące
im panie. O godz. 12.00 przewodniczył Mszy św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Meksyku.
25.07 W dniu 51. rocznicy śmierci ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie o godz. 18.00 odprawiona została
Msza św. w intencji uproszenia łaski Jego beatyfikacji.
Eucharystię koncelebrowali: ks. Jerzy Jastrzębski oraz
o. Leon Knabit z Tyńca, który wygłosił homilię, a potem podzielił się swoimi refleksjami na temat duszpasterstwa zmarłego Proboszcza z Izabelina.
25.07 W przeddzień otwarcia 31. Światowych Dni Młodzieży
z Ośrodka wyjechali rano dwoma autokarami spod
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budynku Straży Pożarnej przy ul. Partyzantów pielgrzymi: młodzież wraz z przewodnikami oraz z siostrami: Kamilą, Martyną, Karoliną, Julią, Klarą, Martą,
nowicjuszkami z Afryki, postulantką Marianką oraz
ks. Michałem Wudarczykiem. Kierowcą zakładowego
autokaru był p. Włodek Domański. Pielgrzymka liczyła 50 osób.
1.08 O godz. 17.00 sygnał alarmowy i bijące kościelne
dzwony przypominały w Warszawie i Laskach „Godzinę W” – 72. rocznicę Powstania Warszawskiego.
2.08 Uroczystość liturgiczną Matki Bożej Anielskiej z uwagi
na remont kaplicy obchodziliśmy w tym roku w sali
Domu św. Stanisława. Profesję wieczystą złożyły:
s. Hanna od Jezusa – Małgorzata Włodarska i s. Margerita od Miłosierdzia Bożego Mariola Pasich. Mszę
św. pod przewodnictwem ks. Andrzeja Gałki koncelebrowało sześciu księży: ks. Kazimierz Olszewski, ks.
Edward Engelbrecht, ks. Michał Wudarczyk, zaprzyjaźniony z rodziną s. Margerity ks. Michał z Sosnowca
oraz ks. Tomasz Bek, który wygłosił homilię.
5.08 Po Mszy św. i śniadaniu wyruszyła z Lasek grupa pielgrzymkowa, która w Babicach dołączyła, jak co roku, do
36. Akademickiej Pieszej Pielgrzymki Metropolitalnej.
Nasza grupa niewidomych z przewodnikami i siostrami
liczyła około 27 osób (około, bo kilka dochodziło na
trasie, lub się z niej wyłączało po drodze). Odpowiedzialna za grupę była, jak zwykle, s. Edyta, towarzyszyły
jej s. Zdzisława, s. Ancilla i ks. Tomasz Bek. Hasłem
tegorocznej Pielgrzymki Akademickiej było wezwanie:
Effata – Otwórz się! Wszyscy szczęśliwie wrócili do Lasek 15 sierpnia około godz.15.00.
10.08 Po ciężkiej chorobie, w wieku 88 lat, w Zamościu zmarł
Józef Chorążyczewski, Ojciec s. Alberty. Mszę św.
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pogrzebową dnia 13 sierpnia o godz. 11.00 sprawowali
w sali Domu św. Stanisława: ks. Andrzej Gałka, ks. Kazimierz Olszewski i ks. Edward Engelbrecht. Pogrzeb
odbył się na cmentarzu zakładowym, gdzie śp. Józef
został pochowany w grobie żony śp. Alicji.
13.08 W warszawskim szpitalu w wieku 88 lat, po długiej
i ciężkiej chorobie, zmarła Siostra s. Goretti Lucyna
Dacko (znana jako p. Inka). Pogrzeb p. Inki odbył
się 19 sierpnia o godz. 14.00. Mszę św. pogrzebową
koncelebrowali: ks. Kazimierz Olszewski i ks. Edward
Engelbrecht. Została pochowana w grobie swojej Matki na cmentarzu zakładowym.
15.08 W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny po dwuletnim nowicjacie dwie Siostry Nowicjuszki złożyły swoje Pierwsze Śluby zakonne. Po raz
pierwszy od wielu lat uroczystość odbyła się nie w kościele św. Marcina, w którym trwa w dalszym ciągu
generalny remont, ale w Laskach, gdzie też ze względu
na remont Kaplicy Matki Bożej Anielskiej uroczystość
odbyła się w sali Domu św. Stanisława.
		O godz. 12.00 w sali Domu św. Franciszka, wobec
zgromadzonych Sióstr, Matka wręczyła poświęcone
habity oraz nadała imiona zakonne wszystkim czterem tegorocznym Nowicjuszkom: s. Justynie Juszczyk,
s. Jadzi Maciejczyk oraz s. Hyacinthe i s. Eunice, które
swoją Pierwszą Profesję złożyły w niedzielę 21 sierpnia
w Kibeho.
		O godz.16.00 – w sali Domu św. Stanisława w Laskach – podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Rektora Andrzeja Gałki przez pięciu
Kapłanów (ks. Kazimierza Olszewskiego, ks. Edwarda
Engelbrechta, ks. Tomasza Beka i o. Stanisława Ćwierza SJ) – śluby złożyły: s. Maria Justyna od Miłosierdzia
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Bożego – Justyna Juszczyk i s. Maria Jadwiga od Maryi
Matki Napełnionej Słowem – Jadwiga Maciejczyk .
29–30.08 W Ośrodku im. Róży Czackiej w Laskach odbyła się
tradycyjna dwudniowa Sesja Sierpniowa dla pracowników Dzieła Lasek. Ze względu na wciąż jeszcze nieczynną Kaplicę Msza św. na otwarcie Sesji sprawowana
była w sali Domu św. Stanisława pod przewodnictwem ks. rektora Sławomira Szczepaniaka przez zaproszonych na Sesję wykładowców: o. Włodzimierza
Zatorskiego OSB i ks. prof Bogdana Czupryna oraz
naszych katechetów: ks. Tomasza Beka i ks. Michała
Wudarczyka. Homilię wygłosił ks. Rektor. Po Mszy św.,
w sali Szkoły Podstawowej i Gimnazjum powitała zebranych Dyrektor Ośrodka p. Elżbieta Szczepkowska,
a ks. Rektor wprowadził zebranych w tematykę Sesji.
W godzinach przedpołudniowych odbyły się dwa wykłady: ks. Bogdana Czupryna – Prawda o człowieku i o.
Włodzimierza Zatorskiego OSB – Droga Człowieka.
Podsumowania tej części Sesji ok. godz. 14.00 dokonała s. Anita. Drugi dzień Sesji rozpoczął się wykładem
mgr. Leszka Roszczenki – Sieć internetowa i jej kluczowe zagrożenia. Podstawy netykiety. Technologie cyfrowe
a rozwój emocjonalny dziecka (nastolatka). Po przerwie
dr Radosław Piotrowicz mówił na temat: Kompleksowe
wspieranie terapeutyczne dziecka i rodziny. (Diagnoza
a program). Po przerwie obiadowej Andrzej Cuber
i Piotr Krajnik mówili o możliwościach, jakie stwarzają
osobom niewidomym i słabowidzącym urządzenia
mobilne. Ok. godz. 14.45 dyrektor Elżbieta Szczepkowska podsumowała prace Sesji.
29.08 W Rabce odbyła się Sesja Pedagogiczna dla pracowników pedagogicznych Szkoły. Po Mszy św. sprawowanej przez ks. Sławomira Nogę, salwatorianina, odbył
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się wykład księdza Sławomira o Miłosierdziu Bożym.
W dalszej części spotkania przyjęto do realizacji
w Ośrodku Program Wychowawczy według koncepcji
pedagogicznej Matki Elżbiety Róży Czackiej i Program
Profilaktyki oraz omawiano sprawy sprawozdawczo-organizacyjne, dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach i internacie.
1.09 Początek Roku Szkolnego 2016/2017. Msza św. sprawowana była w sali Domu św. Stanisława. Tego dnia
wspominaliśmy 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po Mszy św. o godz. 17.30 w intencji ofiar wojny
odbyła się tradycyjna procesja na Cmentarz Wojenny.
		Również tego dnia, po ukończeniu prac remontowych,
została udostępniona Kaplica Matki Bożej Anielskiej.
Poniżej wnętrze kaplicy z nową podłogą.

* Oprac. Anna Gedyk i Bożena Mikołowicz – na podstawie „Karty Zgromadzenia FSK” siostry Rut Wosiek.

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 50,00 zł (pięćdziesiąt 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

