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Od redakcji

C

W pokorze i ciszy

hcąc doświadczyć prawdziwej ciszy, dobrze jest wybrać się
w góry. Ale nie na Krupówki w Zakopanem, gdzie trzeba przeciskać się w różnojęzycznym tłumie, zatykać czasem uszy przed
agresywną muzyczką płynącą z okolicznych restauracji i kawiarenek kuszących atrakcyjnymi zapachami. Nic nie mam przeciw
lokalnemu folklorowi; nawet lubię posłuchać dobrej góralskiej kapeli, ale wówczas, gdy prezentuje swój program artystyczny na
świeżym powietrzu lub w zamkniętej sali koncertowej. Natomiast
niekontrolowana wszechobecność wysokiej częstotliwości decybeli
wywołuje u mnie co najmniej mieszane uczucia. Pragnąc więc
ciszy, trzeba udać się wysoko w góry. Choć zdarza się, że i tam ktoś
tę ciszę zakłóca.
Nie zapomnę doświadczenia głębokiej ciszy w Alpach, w La Salette, gdzie na wysokości blisko 2000 m n.p.m. znajduje się znane
sanktuarium Matki Bożej Płaczącej, która w 1846 r. objawiła się
dwojgu pastuszkom. Cisza ta spotęgowała się zwłaszcza wówczas,
gdy wspiąłem się na najwyższe pobliskie wzniesienie, zostawiając
poniżej zabudowania sanktuarium i spowite w białej mgle inne
mniejsze wzgórza. Odsłoniły się wówczas nieograniczone przestrzenie nieba. Zrozumiałem, dlaczego w historii biblijnej tak często dochodziło w podobnych okolicznościach do bliskiego kontaktu z Bogiem.
* * *
Nieraz myślałem, aby wybrać się kiedyś w podróż do Ziemi
Świętej, by niejako „dotknąć” miejsc związanych z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa. Takie namacalne zetknięcie się z miejscami opisanymi przez Ewangelie z pewnością przybliżyłoby
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i ukonkretniło moje dotychczasowe wyobrażenie o rzeczywistości
opisanej w Piśmie Świętym i być może umocniło mnie w wierze.
Tak się złożyło, że z różnych przyczyn nie doszło do takiej wymarzonej przeze mnie „podróży życia”, czego jeszcze nie wykluczam. Jednak zastanawiam się, czy rzeczywiście taka pielgrzymka
przymnożyłaby mi wiary? Nie wiem. Niektórzy twierdzą, że ich
doświadczenie pobytu w Ziemi Świętej tej wiary nie spotęgowało,
a nawet zburzyło wcześniejsze wyobrażenia dotyczące Miejsc Świętych.
Jedno jest pewne: potrzeba wielkiej pokory i wiele wewnętrznej
ciszy, aby niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych – choć i one
są ważne – doświadczyć tego, co być może jest najważniejsze dla
współczesnego człowieka.
James Martin – amerykański jezuita, który wybrał się kiedyś
do Ziemi Świętej – by zilustrować ten problem, w swojej książce pt.
„Jezus” tak opisuje miejsce narodzin Jezusa: „By (…) wejść do
Bazyliki Narodzenia, należy zgiąć się bądź uklęknąć. W efekcie
kamienna posadzka została wygładzona, a miliony pielgrzymów
wyżłobiły w niej zauważalne wgłębienie. Co ciekawe, wejście to,
zwane Bramą Pokory, zrobiło na mnie większe wrażenie niż wnętrze świątyni. Wchodząc do niej na kolanach, myślałem nie tylko
o tym, że Bóg się uniżył, by stać się człowiekiem, ale również, nawet
bardziej, że Jezus uniżył się do tego stopnia, iż zgodził się na ukrzyżowanie”.
James Martin nawiązuje także do napisu, jaki znajduje się na
małej tabliczce przy wejściu do Bazyliki Narodzenia: „Jeżeli wchodzisz tutaj jako turysta, ufamy, że wyjdziesz stąd jako pielgrzym.
Jeżeli wchodzisz tutaj jako pielgrzym, ufamy, że wyjdziesz stąd
świętszy”.
Jednym słowem chodzi o prawdziwą pokorę, która sprzyja
wzrostowi wiary, a ta z kolei jest bramą do nieba. Innej drogi nie
ma. Najlepszym przykładem takiej pokory jest Jezus, Maryja i Józef – a więc Święta Rodzina. Mając taki model do naśladowania,
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niezależnie od tego, czy byliśmy w miejscu narodzin Jezusa, czy nie,
mamy szansę na wzrost naszej wiary i własnego uświęcenia; a przez
to także obowiązek, aby tą wartością dzielić się z innymi, tak jak
w wieczór wigilijny dzielimy się opłatkiem.
* * *
W kolejny rok pamiątki narodzin Jezusa składamy naszym
Czytelnikom gorące życzenia: wewnętrznej ciszy, autentycznej pokory i wspaniałomyślnego przyjęcia w swoich sercach daru Bożego
Wcielenia.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Józef Placha

Wejście do Bazyliki Narodzenia Pańskiego

jubileuszowe dziękczynienie
Numer ten – oprócz nawiązania do świąt Bożego Narodzenia
– w dużej mierze poświęcony jest obchodom stulecia istnienia
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Tak jak
przez cały mijający rok przygotowywaliśmy się do tego Jubileuszu,
tak przez co najmniej kilka miesięcy 2019 roku będziemy na tych
łamach korzystać z około-jubileuszowych przemyśleń.
Apogeum tych wielkich dla całego Dzieła Lasek wydarzeń
była uroczystość, która miała miejsce w kościele św. Marcina w Warszawie, gdzie 1 grudnia br. pod przewodnictwem ks. kardynała
Kazimierza Nycza została odprawiona Msza święta dziękczynna
z udziałem licznie przybyłego na tę uroczystość duchowieństwa;
między innymi Prymasa Polski – abpa Wojciecha Polaka, bpa
Romualda Kamińskiego, bpa Andrzeja Franciszka Dziuby i bpa
Bronisława Dembowskiego.
Na ręce Matki Generalnej Radosławy Podgórskiej składamy
gorące podziękowania wszystkim siostrom – zarówno tym, które
już spoglądają na nas z nieba, jak i obecnym wśród nas – za
codzienny trud włożony w budowanie Dzieła Matki Czackiej.
Prośmy, aby nie ustawały w służbie dla dobra osób niewidomych;
by będąc wśród nas, jednocześnie doświadczały prawdziwego
szczęścia i wewnętrznej radości płynącej z zakorzenienia w
Bożym fundamencie.
Poniżej zamieszczamy tekst homilii wygłoszonej 1 grudnia
br. przez Prymasa Polski – abpa Wojciecha Polaka, w której
została podkreślona szczególna rola Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża – od początku istnienia
tej wspólnoty zakonnej; także jako kontynuacja siedem lat
wcześniej założonego przez Różę Czacką Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi – w duchu ścisłej współpracy osób świeckich
i duchownych oraz osób niewidomych.
Redakcja
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abp Wojciech Polak – Prymas Polski

Homilia

Eminencjo, Księże Kardynale,
Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,
Kochane Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża,
Siostry i Bracia w Chrystusie,

1

grudnia 1918 roku, czyli dokładnie sto lat temu, grupa pierwszych dwunastu postulantek, po zakończeniu swoich rekolekcji, rozpoczęła życie wspólne pod kierunkiem Matki Elżbiety,
Róży Czackiej. Pierwsze Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża
przejęły obsługę małego zalążka zakładu dla dzieci niewidomych
na ul. Polnej w Warszawie. Od początku – jak mówił w dniu pogrzebu śp. Matki Czackiej Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan
Wyszyński – Matka zrozumiała, że aby Dzieło mogło się rozwinąć
w tak trudnych warunkach potrzeba mu pomocy Zgromadzenia.
Prymas Wyszyński zauważył wówczas jeszcze, że sam związek
powołanego Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża
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i Dzieła Niewidomych domaga się od kandydatek niewątpliwie
absolutnego wyrzeczenia się siebie i ochotnego dźwigania ciężaru
dnia, służąc Dziełu i ociemniałym, a przez to od samych swych
początków również jasno ukazywał, że powstał nowy typ zgromadzenia w Polsce, bardzo szczególny i bodajże jedyny w swoim rodzaju, nawet w bogatych dziejach Kościoła powszechnego. Swoją
wyjątkowość więc Zgromadzenie i nasze Drogie Jubilatki, Siostry
Franciszkanki Służebnice Krzyża, zawdzięczają najpierw niewątpliwie swej charyzmatycznej Założycielce, ale także swemu specyficznemu powołaniu do służby osobom niewidomym, stanowiąc w ten właśnie sposób jedną z organicznie ze sobą
powiązanych części Dzieła. Sam Prymas Tysiąclecia, w czasie
wspomnianego już przeze mnie pogrzebu Matki Elżbiety, dodawał jeszcze, że ta wyjątkowość Zgromadzenia wynika również
już choćby tylko z samej jego nazwy. Franciszkanki Służebnice
Krzyża. Zdawałoby się, że połączenie tych dwóch pojęć – podkreślał wówczas Kardynał Wyszyński – franciszkanka i krzyż to już
za wiele. Nie można wymagać od człowieka pełni ducha franciszkańskiego i jeszcze obarczać go krzyżem. Może już duch franciszkański by wystarczył, aby podołać Dziełu? Matka jednak domagała się od tych, którzy mieli (które miały) jej pomagać, i miłości
bezgranicznej, i dźwigania krzyża! Nic dla siebie, ażeby obfitować
dla innych!
Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia! Kochane Siostry Franciszkanki!
Wprowadzeni dziś nieco w ten właśnie sposób przez Prymasa Tysiąclecia w sam charyzmat Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, chcemy najpierw, tutaj zgromadzeni, przed
Bogiem dziękować za waszą wspólnotę, która – jak od samych
początków istnienia Zgromadzenia wskazywała Matka – służy
niewidomym na ciele i na duszy oraz wynagradza Panu Jezusowi
za duchową ślepotę ludzi. Chcemy też, wsłuchując się razem
w Słowo Boże, uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz za
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Matką Czacką jeszcze raz powtórzyć, że w ten sposób służycie,
Drogie Siostry, przecież całości Kościoła, dając żywy przykład – jak
prosiła was właśnie Ona – życia ewangelicznego, życia opartego
na nauce Kościoła, życia, które wchodzi w całokształt społeczności
Chrystusowej. Jest to życie nie tylko z samej swej nazwy – Triuno¸
a więc na cześć Trójcy Przenajświętszej, ale życie, w którym tak
konkretnie doświadczacie i Wy, Drogie Siostry, rzeczywistej obecności Trójjedynego Boga: miłości Ojca, łaski Jezusa Chrystusa,
i żywej mocy i działania Ducha Świętego. Pośród bowiem wspomnianych już wcześniej wyjątkowości waszego charyzmatu, rzuca się w oczy również ten Wasz szczególny związek z Trójcą
Świętą. Założycielka Zgromadzenia, Matka Elżbieta, z inspiracji
ks. Władysława Korniłowicza, widziała w nim w ten sposób w pewnym sensie odwzorowywaną zarówno samą współpracę trzech
grup osób: niewidomych, osób świeckich i właśnie sióstr, jak
i realizację wskazanego potrójnego celu, dla jakiego zostało do
życia powołane samo Dzieło: edukacyjnego, formacyjnego i apostolsko-charytatywnego. To bowiem, co się dziś pospolicie obejmuje nazwą Lasek – pisała już w 1936 roku Matka Czacka – a co
nazwaliśmy na cześć Trójcy Przenajświętszej – Triuno zarysowało się od początku jako dzieło charytatywne i apostolskie. Nie
tylko jednak sam w pewnym sensie model Trójcy Świętej, ale
właśnie konkretne doświadczenie bliskości Trójjedynego Boga,
pozwalało Matce Czackiej na stwierdzenie, że niewidomi powinni stanowić w całości Dzieła nadprzyrodzony czynnik ofiary i apostolstwa przykładu i w ten sposób być jakby ośrodkiem promieniowania życiem Bożym na innych. Wspominając dziś początki
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a więc
przecież cząstki Dzieła, warto te słowa Matki odnieść również do
wszystkich sióstr, które w swoim życiu i posłudze, ukazują nie
tylko – że posłużę się jeszcze raz słowami Matki – nadprzyrodzony czynnik ofiary i apostolstwo przykładu, ale także właśnie poprzez swoje oddanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, w pewnym
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sensie i One są wezwane do tego, aby promieniować życiem Bożym
na innych. Zasadnicza prawda bowiem o Trójcy Przenajświętszej
– jak przypominał nam w tegoroczną uroczystość Najświętszej
Trójcy papież Franciszek – nie polega nam tym, że w ten sposób
sam Bóg chce nam objawić, że istnieje, ile raczej, iż jest Bogiem
z nami, bliskim nam, który nas kocha, idzie z nami, interesuje się
naszą osobistą historią i opiekuje się każdym z nas, poczynając od
najmniejszych i potrzebujących. My bowiem nie wierzymy – powtórzmy dalej za papieżem – w istotę odległą, w istotę obojętną.
Przeciwnie, wierzymy w Miłość, która stworzyła wszechświat i zrodziła lud, stała się ciałem, umarła i powstała z martwych dla nas,
a jako Duch Święty wszystko przeobraża i doprowadza do pełni.
Moi Drodzy!
Bóg Trójjedynej Miłości jest rzeczywiście Bogiem z nami.
Autor Księgi Powtórzonego Prawa, której w pierwszym czytaniu
słuchaliśmy, przywołuje wydarzenia, w których sam Izrael doświadczał żywej obecności Boga. W tych wszystkich wydarzeniach Izraelici bowiem nie tylko odkrywali jakąś anonimową
ponadludzką siłę i moc obecną w stworzeniu świata i człowieka,
w powołaniu Narodu Wybranego i wyprowadzeniu Izraela
z Egiptu czy w ukazywanych im w drodze znakach i cudach, ale
Tego, który jest Bogiem z nami, który – jak to szeroko wskazał
papież Franciszek – bezustannie stwarza, odkupia i uświęca, zawsze z miłością i z miłości, i każdemu stworzeniu, który Go
przyjmuje, pozwala odzwierciedlać promień Jego piękna, dobroci i prawdy. Osoby powołane do naśladowania Go na drodze rad
ewangelicznych, w szczególny sposób są wezwane do tego, aby
dla współczesnego świata być swoistym odbiciem tego Bożego
promienia piękna, dobroci i prawdy. Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża przez swój własny i specyficzny charyzmat mają
zatem udział w tym Bożym promieniowaniu. I to właśnie ono
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niejako tak naprawdę je podtrzymuje. Matka Elżbieta mówiła
bowiem, że choć to prawda, że wszyscy pracownicy Dzieła, a więc
także Siostry w nie zaangażowane, ciężkim wysiłkiem pracy i zapobiegliwości starają się o zdobycie środków potrzebnych do
utrzymania instytucji, to jednak tylko łaska Boża daje im siły do
tej pracy. Świadomość Bożego działania, świadomość obecności
Boga, Jego łaski i Jego miłosierdzia, domagają się – mówiła Matka – codziennej i ciągłej wiary i ufności. Na tej wierze i ufności
– dodawała – stoi całej Dzieło. Wspominany już wcześniej przeze mnie szczególny przyjaciel Lasek, Prymas Tysiąclecia, w czasie
odchodzenia Matki do Domu Ojca, niejednokrotnie podkreślał,
że wielkość Dzieła powstała z wielkiego nadprzyrodzonego ducha
Matki i sióstr, które Ona zgromadziła – oraz pracowników, którzy
zaufali Matce i przyszli tu, aby służyć Dziełu nie według własnego rozumienia, ale według ducha, którym Matka zawsze żyła
i którym sam Bóg Matkę napełnił. To On bowiem – jak przypomniał nam Apostoł Paweł – tych, których prowadzi, napełnia
mocą, zwyciężającą w nich lęk i strach, codziennie wspiera swym
świadectwem i pozwala – jak zapewniał jeszcze święty Paweł –
oczekiwać, aby po trudach ziemskiego życia, wspólnie mieć
udział w chwale.
Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Bóg Trójjedynej Miłości nie jest Panem przeszłości. W Bożą
dynamikę miłości wpisana jest nasza przyszłość. Wciąż zatem
pobudza nas i zachęca, także usłyszanymi dziś w Ewangelii słowami, tak jak wówczas, gdy z galilejskiej góry posyłał na cały
świat swoich uczniów: idźcie, nauczajcie, udzielajcie chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie Chrystusowemu
wezwaniu tak jak wtedy, tak i dziś towarzyszy jednak zaraz jasne
zapewnienie. W Ewangelii zmartwychwstały Pan obiecuje, że
pozostanie z nami na zawsze. I to właśnie dzięki tej Jego obecno-
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ści – przypominał nam papież Franciszek – dzięki mocy Jego
Ducha, dzięki Bożej łasce i miłosierdziu i my możemy spokojnie
wypełniać misję, którą nam powierza. W życiu i misji naszych
Kochanych Jubilatek, Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża,
Boża obecność objawia się zarówno w franciszkańskiej prostocie
i miłości, jak i w codziennym kroczeniu drogą krzyża. Szczęśliwym będzie czuł się ten, kto chętnie – jak mówiła Matka Elżbieta – niesie dla Chrystusa ciężar codziennego krzyża, przynaglany
miłością Boga: Pax et gaudium in Cruce. Caritas Christi urget
nos. Amen.
Zdjęcia z Mszy św. jubileuszowej s. Leona Czech FSK

z perSpektywy zarządu
Wspominając przedświąteczny czas

C

zas przedświąteczny skłania do refleksji i spojrzenia wstecz
na mijający rok. Niewątpliwie był to rok pełen wyzwań i różnorodnych wydarzeń. Ci z Państwa, którzy czytają tę rubrykę,
wiedzą, jak przedstawiała się sytuacja Towarzystwa w minionych
miesiącach.
W październiku grupa uczniów wraz z kadrą odwiedziła włoski instytut dla niewidomych Istituto Dei Ciechi Florio e Salamone w Palermo.
Do Włoch poleciała trzecia klasa gimnazjum w ramach „Programma del gemellaggio”, czyli współpracy partnerskiej. Grupa
z Lasek spędziła w Palermo na Sycylii kilka dni, poznając kulturę i historię regionu, ale również poznając metody pracy i rewalidacji w tamtejszym ośrodku.
W tym samym miesiącu podczas obchodów Dnia Edukacji
Narodowej Zarząd Towarzystwa odznaczył p. Czesława Kurka
medalem „PAX ET GAUDIUM IN CRUCE”. Pan Czesław to
niewidomy wieloletni pedagog i organista. Przez dziesiątki lat
towarzyszy swoją grą w kaplicy na niezliczonych mszach i nabożeństwach. Komponuje muzykę do wielu przedstawień i wierszyków. Jego spotkania z wychowankami cechowała, i cechuje do
dziś, cierpliwość, życzliwość i zrozumienie. Panie Czesławie,
dziękujemy za wszystko.
Październik to także miesiąc, w którym uczestniczyliśmy
w Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Podczas
trzech dni spotkań, których Towarzystwo było współorganizatorem, wzięliśmy udział w wystawie sprzętu wspierającego osoby
niewidome, w wykładach i panelach dyskusyjnych. Podczas sesji
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otwierającej konferencję przyznano, w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości, nagrody „Idol Stulecia”. Z przyjemnością
informujemy, że ze środowiska Lasek w wyróżnionym gronie
znalazły się dwie postacie: Matka Elżbieta Róża Czacka oraz pan
Henryk Ruszczyc.
Drugiego dnia konferencji gościliśmy jej uczestników w Las
kach. Na naszych ścieżkach pojawiło się ponad 900 osób. Niedzielny dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. Następnie, podzieleni
na grupy goście zwiedzali różne punkty i atrakcje Lasek. Odwiedzali szkoły, pracownie zawodowe, szkołę muzyczną. W bibliotece można było dowiedzieć się, jak powstaje książka brajlowska.
Zaprzyjaźniona Ochotnicza Straż Pożarna z Lasek przygotowała
pokaz sprzętu gaśniczego, można było nawet „przejechać się” na
podnośniku koszowym. Wśród innych propozycji były przejażdżki na tandemach oraz elektrycznymi melexami.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się
w organizację tego dnia. Sprawienie, żeby ponad 900 osób dobrze
poczuło się w Laskach, zobaczyło to miejsce i miło spędziło czas,
było ogromnym wyzwaniem, któremu niewątpliwie społeczność
laskowska sprostała.
Trzeciego dnia w Centrum Nauki Kopernik odbywały się
panele dyskusyjne z różnych dziedzin. Rozstrzygnięto też konkurs na produkt konferencji, który wspiera osoby niewidome.
Miło mi poinformować, że w głosowaniu zwycięzcą okazał się
inteligentny głośnik opracowany i wyprodukowany w spółce
TONO Praca, o której pisałem już we wcześniejszych tekstach.
Jak już wspominałem, jest to urządzenie sterowane głosem, potrafiące odtwarzać książki, radio internetowe i, co najciekawsze,
zarządzać systemem inteligentnego domu, np. włączać i wyłączać
światło czy urządzenia podłączone do gniazdek elektrycznych.
Ważnymi cechami tego produktu jest całkowite spolszczenie komend oraz wsparcie telefoniczne, które będzie oferowane przez
naszą spółkę.
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Będąc przy temacie nagród i wyróżnień, nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym zaszczycie i wyróżnieniu, które otrzymało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. 20 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”. Nagroda jest
promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz
dobra wspólnego. Honoruje szczególnie zaangażowane osoby,
organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Podczas III edycji Towarzystwo zdobyło nagrodę w kategorii „Instytucja”. Uzasadnieniem
było ponad 100 lat doświadczenia w edukacji i rewalidacji osób
niewidomych i słabowidzących, również z dodatkowymi niepełnosprawnościami, a także szeroka skala działalności obejmująca
swoim zasięgiem nie tylko sferę edukacyjną, ale również wsparcie osób dorosłych.
Nie sposób pominąć w tym tekście ważnego jubileuszu, który przeżywamy przez cały mijający już rok. Stulecie powołania
przez Matkę Czacką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża stanowi oś, wokół której toczyło się wiele laskowskich
wydarzeń. Nie można sobie wyobrazić Lasek bez Sióstr, zresztą
wówczas Laski nie byłyby tym, czym są. Serdecznie dziękuję
wszystkim Siostrom na co dzień modlącym się oraz pracującym
we wszystkich palcówkach Towarzystwa: w edukacji, z dorosłymi,
w duszpasterstwie niewidomych, w administracji i w działach
medycznych. Współpraca świeckiego stowarzyszenia ze zgromadzeniem jest unikalna. Muszę dodać, że zdarzają się sytuacje,
kiedy zwracają się do nas stowarzyszenia, czy z drugiej strony
zgromadzenia, proszące o przedstawienie naszego modelu współpracy.
Jako prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim Siostrom za obecność
i wspólną pracę; Przez Krzyż, do Nieba.
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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W imieniu Zarządu
Towarzystwa i własnym składam życzenia dobrych, błogosławionych Świąt. Trwałego pojednania przy wigilijnym stole, zbliżenia
się do siebie oraz wzajemnego zrozumienia. Życzę, aby doświadczenie dobra i ludzkiej życzliwości było stale obecne w życiu
każdego z nas.
Na koniec chciałbym zaprosić do spotkania w trochę inny
sposób. 1 grudnia nasi uczniowie wezmą udział w programie
„Jaka to melodia” nadawanym w TVP1; natomiast 17 grudnia
o godz. 19.00 w Radiu Plus weźmiemy udział w audycji „Ludzkim
głosem”. Serdecznie zapraszam.
Jeszcze raz życzę wszystkim czytelnikom „Lasek” wszelkiego
dobra i błogosławieństwa Nowonarodzonego.
Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu TOnOS

z życia zgromadzenia sióstr fsk
Ku pełni Bożego życia

W

listopadzie 2015 roku, wraz z Przyjaciółmi i uczniami
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego siostry rozpoczęły duchowe przygotowanie do Jubileuszu 100-lecia powstania Zgromadzenia. We wspólnej modlitwie prosiliśmy o dar dobrego przeżycia
tego czasu. Wtedy wydawało się nam, że wiele czasu przed nami.
Modlitwie towarzyszyło pragnienie aby rozpalić na nowo charyzmat, który jest w nas, mocą szczególnej łaski obdarowania:
służby Panu Bogu w osobach niewidomych na duszy i na ciele.
Przez trzyletni cykl duchowych przygotowań miały nas prowadzić modlitwy sióstr ze wspólnot w Polsce i poza jej granicami.
Intencje zostały zebrane w formie broszury i w ten sposób
w każdej wspólnocie wybrzmiała modlitwa, którą mogła rozpoznać tylko jej autorka. Oczywiście intencje bywały podobne, ale
każda jednak zachowała swoją indywidualność.
W 2016 r. – Roku Dziękczynienia – dziękowałyśmy i uwielbiałyśmy Boga za powstanie Zgromadzenia, za Jego niepojętą
miłość, miłosierdzie i cierpliwość, za Jego Opatrzność; za trud
i Mękę Pana Jezusa, za dar życia i powołania, za łaskę służby
osobom niewidomym w Dziele Matki Elżbiety.
W 2017 r. – Roku Przeproszenia i Zadośćuczynienia – przepraszałyśmy za nasze niewierności i grzechy, za narzekania i obmowy, za brak miłości oraz dyspozycyjności w służbie i za wszelkie trudne sytuacje. Zadośćuczynieniem była obietnica modlitwy,
postawa przebaczenia oraz przyjmowanie z uległością wszystkiego, co przyniesie dzień.
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W 2018 r. – Roku Prośby – prosimy o wierność Panu Bogu
i charyzmatowi Zgromadzenia, o miłość i jedność, o dar prostoty i coraz głębszego życia Ewangelią, o odnowioną pasję życia dla
Jezusa, dla niewidomych i razem z nimi dla ludzi dalekich od
Boga.
Często wspólnoty podejmowały dodatkową Adorację Najświętszego Sakramentu, aby rozpalić na nowo wiarę, nadzieję i miłość, a poprzez modlitwę i przylgnięcie do Serca Pana Jezusa
uczyć się słuchać słów Jezusa; być coraz bardziej wrażliwą na
drugiego człowieka.
Można postawić pytanie: co udało się osiągnąć?
Odpowiedź zdaje się być banalna: staramy się, a wychodzi
różnie. Możemy to oceniać, ale każda ocena jest względna, jak
to, co widzimy: pół szklanki pełnej czy pół szklanki pustej?
Weryfikuje nas każdy dzień na nowo. Przynosi ponawiane
pytanie Jezusa: Czy miłujesz Mnie? Każda z nas, jak Piotr, ma
świadomość swoich wzlotów i upadków. Może dlatego jeszcze
bardziej dziwi się zaskakującemu pytaniu Jezusa, a potem nieśmiało odpowiada: Panie, Ty wiesz...
Stulecie jest etapem, brzegiem, granicą, progiem. Wierzę głęboko, że czas nam dany jest progiem nadziei, który przekraczamy
każdego dnia na nowo – nie same, lecz z Jezusem, jak pisała
Czcigodna Sługa Boża Matka Elżbieta, ukrytym w nas i pośród
nas. On chce swoje Bóstwo ukryć, by się jak najbardziej do nas
zniżyć. Chce tylko, byśmy Go za przyjaciela uważali i tak Go traktowali. Za Przyjaciela ŻYWEGO, Boga-Człowieka. (4.01.1928 r.)
Zbliżające się Święto Narodzenia Pana Jezusa w szczególny
sposób pozwala zatrzymać się nad tajemnicą ukrytej Obecności
Boga wśród nas. Dzięki niej możemy doświadczyć daru mądrości oraz pełni Bożego życia.
Podczas ostatnich swoich rekolekcji Sługa Boży Ksiądz
Władysław Korniłowicz mówił: Mamy w duszy coś z tej mądrości
Bożej, która nosi nazwę Słowa, które się stało Ciałem i mieszkało

22

z życia zgromadzenia sióstr fsk

między nami, tego Słowa, przez które my wchodzimy w bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, tego Słowa, które nas wprowadza
w świat Boży, świat myśli Bożej i który nam mówi o wielkim planie
Bożym. Tym zaś wielkim planem Bożym jest, abyśmy doszli do
pełni życia Bożego.
W dniach przeżywania misterium Narodzenia Pana Jezusa
życzę, aby Jego bliskość napełniała nadzieją oraz stawała się światłem w ciągłym wędrowaniu ku pełni Bożego życia w nadchodzącym roku 2019.
Z serca dziękuję wszystkim Przyjaciołom, którzy towarzyszyli nam duchowo w czasie przygotowania do Jubileuszu 100-lecia
Zgromadzenia. Proszę o modlitwę, abyśmy były wierne charyzmatowi otrzymanemu przed wiekiem. Ja także wraz z całą
wspólnotą Franciszkanek Służebnic Krzyża zapewniam o pamięci w modlitwie i o wdzięczności.
Matka Radosława Podgórska
Przełożona Generalna Sióstr FSK
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Władysław Gołąb

Na Boże Narodzenie

Z

a kilka dni zasiądziemy do stołu wigilijnego, aby w gronie
rodzinnym podzielić się opłatkiem, życzyć sobie zdrowych
i radosnych świąt, spożyć wieczerzę i śpiewać piękne kolędy na
cześć Dzieciątka Jezus. Zadbamy o wszystko, aby zachować piękną tradycję polską, np. by między nami znalazło się puste miejsce
dla „gościa zamorskiego”. Ale my wiemy, że tym gościem nie
może być przypadkiem uchodźca z Syrii lub innego państwa z Bliskiego Wschodu, bo uchodźca to z pewnością ukryty terrorysta.
My wiemy lepiej, jak wspierać prawdziwych uchodźców, tam na
miejscu. Tymczasem Pan Jezus powiedział: „byłem przybyszem,
a nie przyjęliście Mnie” (Mt 25,43).
Ileż ciepłych uczuć budzi w naszych sercach Pan Jezus, który
przychodzi na świat w ubóstwie, w betlejemskiej grocie. Kardynał
Robert Sarah w swej książce „Moc milczenia” między innymi pisze:
„Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg ukrył się za obliczem małego
dziecka. Majestat wybrał kruchość. Nieskończoność przyjęła krzyż
i największe upokorzenie, gdyż unicestwienie jest wyrazem miłości”.
Jakże pięknie myśl tę oddają słowa kolędy Franciszka Karpińskiego:
„Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje;
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami…”.
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Kochajmy zatem nie tylko to Dzieciątko położone w żłobie,
ale przede wszystkim Jezusa, który przyszedł na ten świat z miłości, aby Swoje życie oddać na krzyżu dla naszego zbawienia.
Obecne święta Bożego Narodzenia ciągle jeszcze obchodzimy
w cieniu jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Musimy pamiętać, że sto lat temu święta te były równocześnie
radosne i smutne. Radosne, że po 123 latach walki o niepodległość opłaconej niezwykle krwawą ofiarą, nareszcie mieliśmy
własne, niepodległe państwo, a smutne, że wszystkiego brak; o Lwów
walczyli młodzi obrońcy, na Górnym Śląsku trwała walka w trzech
powstaniach, na Warmii toczył się bój o sprawę ludności polskiej.
W dniu 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Jan
Paderewski, co stało się przyczyną wybuchu powstania wielkopolskiego. W rezultacie już na Nowy Rok większość miast powiatowych Wielkopolski opanowanych było przez polskich powstańców.
Papież Franciszek w liście z okazji jubileuszu napisał: „Wraz
z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za
to, że wspierał Swoją łaską i mocą kolejne pokolenia i sprawił, że
przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utraciły
jej mimo kolejnych bolesnych doświadczeń dziejowych związanych z drugą wojną światową, nazistowską okupacją, komunistycznym reżimem”. Papież Franciszek podkreślił, że dążenie do
wolności Polacy opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary.
Ta wiara dała siłę i oparcie, gdy po odzyskaniu niepodległości,
trzeba było szukać jedności mimo ogromnych różnic politycznych. List swój Papież zakończył słowami: „Proszę Boga o łaskę
wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności
i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech
opieka Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski zawsze towarzyszy
Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom, niech Boża Opatrzność
darzy naród Polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości”
(Audycja Radia Watykańskiego z 8 listopada 2018 r.).
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Te piękne słowa płynące z głębi serca naszego Papieża są nie
tylko życzeniem, ale i zobowiązaniem. Co uczynimy z tymi skarbami, jakimi są Ojczyzna, Naród, Patriotyzm, Wolność, Suwerenność, które w nasze ręce złożyła Opatrzność?
Tu otrzymujemy odpowiedź z ust Prymasa Tysiąclecia: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze
żyć dla Niej”.
I dziś musimy dla Niej żyć, odrzucając wzajemne niechęci.
Episkopat Polski zdefiniował pojęcie patriotyzmu w następujący
sposób: „Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie
jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze
do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga
obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.
Jest to piękny program dla każdego z nas, kto mieni się chrześcijaninem. Jakże dziwnie brzmią hasła: „Polska tylko dla Polaków”, czy „Europa tylko dla białych” itp. Wiem, że nie sztuka
kochać tego, kto nas miłuje, ale tego, kto nam źle życzy.
Jezus Chrystus urodził się w betlejemskiej grocie dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych, „co się źle mają”. My w Dziele
Lasek mamy za co dziękować Bogu. Twórzmy nadal wspólnotę
ludzi oddanych sobie całym sercem. Niech przy stole wigilijnym
nie zabraknie miejsca dla każdego zagubionego, poszukującego
swego miejsca w życiu. Pamiętajmy, że równocześnie ze stuleciem
niepodległości obchodzimy jubileusz stulecia Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża, a Matka Czacka potrafiła do swojego serca przygarniać wszystkich. Bierzmy z Niej przykład.
Życzę Drogim Państwu radosnych świąt, wewnętrznego spotkania z Bożym Dzieciątkiem i dzielenia się Nim z najbliższymi;
życzę radosnego i twórczego przeżywania 2019 roku.
Władysław Gołąb
Prezes Honorowy Towarzystwa
Laski, 6 grudnia 2018 r.

z notatnika
Maciej Jakubowski

Bóg się rodzi, moc truchleje…

Z

początkiem października, we Wspólnotach Jerozolimskich w Warszawie na Łazienkowskiej została podjęta
inicjatywa nieustannej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adoracja trwa 24 godziny na dobę, przerywana tylko
na czas sprawowania Eucharystii. Czy to początek trwałego dzieła? Wiele na to wskazuje. Miejmy nadzieję.
Wspólnoty braci i sióstr nie byłyby w stanie wypełnić całego
czasu Adoracji, ale powstała już duża grupa – może jeszcze nie
wspólnota – ludzi świeckich, którzy zapisują się na godzinne,
czasem dwugodzinne lub nawet dłuższe dyżury adoracyjne. I tak
dzień po dniu i tydzień po tygodniu adoracja trwa nieprzerwanie.
Warszawa żyje swoim niespokojnym życiem. Ludzie pracują,
kupują i sprzedają, realizują swoje sprawy życiowe, czynią dobro
i czynią zło; toczą spory polityczne, wśród zgiełku mediów spierają się i kłócą o rzeczy ważne i nieważne, łatwo osądzają i wyrokują, a nie wiedzą, że gdzieś tam na Powiślu garść ludzi bezustannie adoruje Boską Obecność i modli się za miasto i wszystkich
jego mieszkańców, za cały kraj, za Kościół i we wszystkich innych intencjach….
Do Bożego Narodzenia już niedaleko i właśnie teraz przypominają się słowa bożonarodzeniowej kolędy o tym, że Bóg się
rodzi, moc truchleje. Czy nie dzieje się tak, że gdy ludzie wytrwale, nieustannie adorują Obecność Bożą, to Bóg jakby rodzi się
w nich i poprzez nich, a wszelka inna moc kurczy się i truchleje?
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Przychodzi na myśl taka oto modyfikacja bożonarodzeniowej kolędy:
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pana Niebios adorują…
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Nieskończoność przywołują…
Czy adorowanie Pana Niebios i przywoływanie Jego Nieskończoności przez niewielką w końcu garstkę ludzi będzie miało
wpływ na losy miasta i jego mieszkańców, i może jeszcze na
wiele innych spraw? Trzeba mieć taką nadzieję, żywą nadzieję.
Można ją jakoś wyrazić, zmieniając dalszą część kolędy:
W domach i rodzinach naszych,
w mieście, razem z przedmieściami,
Boże, co się stajesz Ciałem,
zechciej mieszkać między nami….
* * *
Kto nie był na Łazienkowskiej, zwłaszcza teraz, gdy trwa tam
nieustanna adoracja, temu bym serdecznie doradzał: znajdź czas,
a może zdobądź się na odwagę i zajrzyj tam choć na moment,
może najlepiej wieczorem (a może już w nocy albo o świcie), by
przynajmniej przez chwilę odetchnąć pokojem i ciszą trwającego
tam Spotkania. A co więcej? O tym już sam/ sama/ musisz się przekonać.

świąteczny drogowskaz
Krzysztof Ziołkowski

Gwiazda Betlejemska

W
pisał:

„Modlitwie Trzech Magów”, będącej fragmentem poematu „Pieśń o moim Chrystusie”1, Roman Brandstaetter

Prowadzi nas gwiazda prawdziwsza od wszystkich gwiazd,
Bo nie było o niej dotychczas wzmianki
W podręcznikach astronomii.
Poeta ma rację. Sensu gwiazdy betlejemskiej nie należy szukać
w podręcznikach astronomii. Chcąc jednak poznać całą o niej
prawdę, nie można zaprzeczać jej realności jako zjawiska astronomicznego, sprowadzając fakty znane z Ewangelii św. Mateusza
jedynie do symbolu. Odczytywaniu głębi duchowych treści
gwiazdy bożonarodzeniowej winny więc towarzyszyć usiłowania
zrozumienia dostępnej zmysłom przyrodniczej natury niezwykłego znaku na niebie, który przecież był – według słów św. Efrema z IV w. – jakoby mową dla całego stworzenia2. Choć w podręcznikach astronomii nie znajdziemy dziś żadnych wiadomości
o gwieździe betlejemskiej, to jednak w różnych czasopismach,
nie tylko astronomicznych, pojawiają się od czasu do czasu jakieś
doniesienia na jej temat. Koncentrują się one najczęściej wokół
kilku podstawowych koncepcji, których przedstawieniu poświęcony jest ten artykuł. Przed ich omówieniem przypomnijmy jed1
2

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1963, str. 31.
Ojcowie żywi tom IV, Znak 1982, str. 89.
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nak najważniejsze sformułowania biblijne dające podstawę do
astronomicznych interpretacji zjawiska gwiazdy betlejemskiej.
Z punktu widzenia astronoma istotne wydają się trzy zdania
z drugiego rozdziału Ewangelii św. Mateusza (cyt. według Biblii
Tysiąclecia):
– Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy,
– Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie...,
– A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi,
aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.
Pierwsze dwa z przytoczonych zdań wskazują, że gwiazda
betlejemska była jakimś nowym obiektem lub zjawiskiem, które
niespodziewanie pojawiło się na niebie. Z trzeciego zdania wynika natomiast, że gwiazda ta, po pierwsze, poruszała się po
niebie (tak jak porusza się na tle gwiazd np. Księżyc lub planety)
i po drugie, że ruch jej odbywał się ze wschodu na południe.
Ostatni wniosek pochodzi ze stwierdzenia, że zatrzymała się nad
miejscem, gdzie było Dziecię. Końcowy etap swej podróży Mędrcy odbyli bowiem z Jerozolimy do Betlejem, widząc przed sobą
niezwykłą gwiazdę, a, jak wiemy, Betlejem znajduje się na południe od Jerozolimy. Wbrew rozpowszechnionej opinii gwiazda
nie wskazała Mędrcom miejsca narodzenia Jezusa, lecz jedynie
– jak wynika z tekstu św. Mateusza – widniała na niebie nad
Betlejem, do którego skierował Mędrców Herod.
Jedną z najbardziej popularnych dziś hipotez dotyczących
gwiazdy betlejemskiej jest zjawisko trzykrotnego bardzo bliskiego przejścia koło siebie podczas ruchu po niebie (zwanego złączeniem lub koniunkcją) dwóch największych planet: Jowisza
i Saturna, które miało miejsce w roku 7. przed Chrystusem.
W środowisku naukowym koncepcję tę, nawiązującą do idei
siedemnastowiecznego astronoma Jana Keplera, rozpowszechnił
znany astronom brytyjski David Hughes z Uniwersytetu w Shef-
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field artykułem opublikowanym w 1976 r. w tygodniku „Nature”3.
Współczesne obliczenia, oparte na najnowszych teoriach ruchu
planet Układu Słonecznego, potwierdziły znacznie wcześniejsze
ustalenia, że w tymże roku 7. zarówno Jowisz jak i Saturn, poruszając się na tle gwiazdozbioru Ryb, zakreśliły na niebie pętle. To
spowodowało, że w okresie zaledwie kilku miesięcy planety te
trzykrotnie mijały się (29 maja, 29 września i 4 grudnia), przy
czym minimalne odległości między nimi były za każdym razem
bardzo małe; w przybliżeniu równe dwukrotnej średnicy tarczy
Księżyca. Złączenia Jowisza i Saturna obserwuje się średnio co
20 lat, ale potrójne złączenie jest zjawiskiem rzadszym – występuje mniej więcej co 120 lat. Potrójne złączenie w tym samym
gwiazdozbiorze zdarza się natomiast raz na około 900 lat. Wielu
badaczy zjawiska gwiazdy betlejemskiej uważa, że według ówczesnych przekonań astrologicznych potrójna koniunkcja Jowisza
i Saturna w gwiazdozbiorze Ryb była wystarczającym znakiem
narodzin Mesjasza i sygnałem dla Mędrców do podjęcia wędrówki dla złożenia hołdu nowonarodzonemu Królowi Żydowskiemu.
Wkrótce po niecodziennym spotkaniu na niebie Jowisza i Saturna przybliżył się do nich jeszcze Mars. W lutym 6. r. przed Chr.
już trzy jasne planety znalazły się na niebie bardzo blisko siebie.
Złączenia Jowisza i Saturna z udziałem Marsa – zwane czasem
wielkimi koniunkcjami – powtarzają się mniej więcej co 800 lat.
Wielką koniunkcję Marsa, Jowisza i Saturna obserwował ostatnio
J. Kepler w końcu 1603 i na początku 1604 roku. Gdy w jesieni
1604 roku rozbłysła na niebie w bezpośrednim sąsiedztwie tych
planet słynna supernowa, Kepler połączył przyczynowo ze sobą te
dwa zjawiska i wysnuł przypuszczenie, że jeszcze „silniejszej”, bo
potrójnej koniunkcji w roku 7. przed Chr. tym bardziej musiało
towarzyszyć pojawienie się na niebie nowej gwiazdy. Mimo że nie
znaleziono żadnej wzmianki o niej w znanych zapiskach kronikar3

Vol. 264, pp. 513-517.
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skich, często próbuje się łączyć zjawisko gwiazdy betlejemskiej
z wybuchem gwiazdy nowej lub supernowej.
Jeszcze inną sugestię natury zjawiska gwiazdy betlejemskiej
przyniosły wyniki obliczeń ruchu planet przeprowadzonych w ramach opracowanego w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 70.
nowego modelu Układu Słonecznego obejmującego 44 stulecia
od 1411 r. przed Chr. do 3002 r. po Chr. Okazało się mianowicie,
że 17 czerwca 2 r. przed Chr. nastąpiło złączenie Wenus i Jowisza,
przy czym minimalna odległość między tymi dwoma, najjaśniejszymi na niebie, planetami była tak mała, że patrząc gołym okiem
nie można było rozdzielić światła obu planet, które jak gdyby
zlało się w jeden jasny punkt. To niezwykłe zjawisko nastąpiło
w pobliżu Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji Lwa.
Podobnie jak potrójna koniunkcja Jowisza i Saturna w gwiazdozbiorze Ryb w roku 7 przed Chr. znalazła bogate uzasadnienie
astrologiczne jako zapowiedź niezwykłych wydarzeń, tak też
i zakrycie Jowisza przez Wenus w gwiazdozbiorze Lwa w roku
2 przed Chr. mogło być, przez ówczesnych astrologów i znawców
pism proroków, podobnie zinterpretowane. Wystarczy przypomnieć, że lew jest godłem plemienia Judy (Judo, młody lwie...
zwraca sie Jakub do swego syna, Księga Rodzaju 49,9), a o Chrystusie mówi się Lew z pokolenia Judy (Apokalipsa 5,5).
Ta koncepcja gwiazdy betlejemskiej nie była pierwotnie brana pod uwagę ze względu na niezgodność daty złączenia Wenus
z Jowiszem z datą śmierci Heroda. Pojawienie się na niebie gwiazdy trzech Mędrców musiało oczywiście nastąpić za życia Heroda.
Tymczasem, według historyka żydowskiego Józefa Flawiusza,
Herod zmarł w miesiąc po zaćmieniu Księżyca, którym – jak od
dawna się sądzi – było zaćmienie częściowe 12/13 marca 4 r.
przed Chr. Jak jednak wynika z danych zawartych w wydanym
w 1979 r. „Kanonie Zaćmień Księżyca od -2002 do 2526”
J. Meeusa i H. Mucke, zaćmieniem poprzedzającym śmierć He-
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roda równie dobrze mogło być całkowite zaćmienie Księżyca
widoczne w Jerozolimie 9/10 stycznia 1 r. przed Chr.
Każda z omówionych dotychczas koncepcji gwiazdy betlejemskiej nie spełnia jednocześnie wszystkich – wymienionych na
początku – astronomicznych przesłanek opisu św. Mateusza.
Znane jest jednak zjawisko astronomiczne, które może być w pełni z nimi zgodne. Zjawiskiem tym jest, intrygujące ludzi od wieków, ukazanie się na niebie komety. Dziś komet obserwuje się
wiele, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt rocznie, ale są to
przeważnie słabe obiekty teleskopowe, niewidoczne gołym
okiem. Jasne komety pojawiają się rzadko, średnio obserwuje się
ich kilka na stulecie. Z okresu narodzenia Jezusa dobrze znane
jest właściwie tylko jedno ukazanie się komety w roku 12 przed
Chr. Obecnie wiemy, że była to słynna kometa Halleya, która
mniej więcej co 76 lat powraca do Słońca i może być wtedy z Ziemi obserwowana. Ostatnio była ona widoczna w 1986 r., a to jej
pojawienie się wykorzystano do bezprecedensowych badań m.
in. za pomocą sond kosmicznych. Problem, czy kometę Halleya
można uznać za gwiazdę betlejemską, nurtuje badaczy od dawna.
Wnikliwe, monograficzne jego opracowanie ukazało się w 1986
r. i jest dziełem rosyjskiego fizyka A.I. Reznikowa4.
Hipotezę, że to kometa Halleya przywiodła Mędrców do Betlejem odrzuca jednak C.J. Humphreys z Uniwersytetu w Cambridge, powołując się na biblistów i historyków, którzy na podstawie danych zawartych m.in. w Ewangelii św. Łukasza twierdzą,
że najwcześniejszą z możliwych datą narodzenia Jezusa jest rok
7 p.n.e.W obszernym artykule, który ukazał się w 1991 r. w brytyjskim kwartalniku Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego· C.J. Humphreys zwraca natomiast uwagę, że w literaturze
astronomicznej istnieją wzmianki o pojawieniach się na niebie
komet w latach 5 i 4 przed Chr. Wspomina o nich mianowicie
4

Istoriko-Astronomicheskije Issledovanija, Vol. XVIII, pp. 65-78.

Krzysztof Ziołkowski – Gwiazda Betlejemska

33

Ho Peng-Yoke w opublikowanym w 1962 r. katalogu starożytnych
i średniowiecznych obserwacji komet i gwiazd nowych znalezionych w dawnych kronikach chińskich, japońskich i koreańskich.
Podkreśla jednak, że komety z roku 4 przed Chr. też nie można
traktować jako kandydatki na gwiazdę betlejemską, gdyż widoczna ona była w kwietniu, co stawia w kolizji ewentualną datę narodzenia Chrystusa z datą śmierci Heroda, o której wyżej wspomniano. Pozostaje więc przyjąć, że gwiazdą betlejemską mogła
być kometa z roku 5 przed Chr.
O komecie tej wiadomo tylko to, co Ho Peng-Yoke zdołał
wydobyć z chińskich zapisków kronikarskich. A więc przede
wszystkim, że była to „gwiazda z miotłą”, jak w starożytnych
Chinach określano komety, i że pojawiła się na przełomie marca
i kwietnia oraz była widoczna przez ponad 70 dni. Z pewnych
sformułowań można ponadto wnosić, że miejscem jej ukazania
się były okolice gwiazdozbioru Koziorożca. Informacje te pozwalają stwierdzić, że kometa ta mogła być widoczna rankiem na
wschodzie z terenów, z których najprawdopodobniej wyruszyli
Mędrcy. Ponieważ była widoczna stosunkowo długo i miała warkocz, więc najprawdopodobniej była jasną kometą. Szacuje się,
że podróż Mędrców trwała od 1 do 2 miesięcy, a więc przez cały
czas mogli ją widzieć na niebie. Zakładając, że widzieli ją też
przed sobą w drodze z Jerozolimy do Betlejem, można dojść do
wniosku, że kometa przebyła na niebie trasę ze wschodu na południe w typowym dla tego typu ruchów czasie. Wszystko to
skłania Humphreysa do wniosku, że kometę z roku 5 przed Chr.
można rzeczywiście uznać za gwiazdę betlejemską.
Ale C.J. Humphreys nie ogranicza się tylko do tego. Zastanawiając się, dlaczego Mędrcy tę właśnie kometę uznali za znak tak
szczególny, przeprowadza analizę niezwykłych zjawisk na niebie
poprzedzających jej pojawienie się. W rezultacie dochodzi do
wniosku, że potrójna koniunkcja Jowisza i Saturna w Rybach w 7
r. przed Chr., następnie zgrupowanie się na niebie Marsa, Jowisza
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i Saturna w 6 roku przed Chr. i wreszcie pojawienie się okazałej
komety w 5 r. przed Chr. stanowi sekwencję zjawisk, które ówczesnym znawcom pism proroków, kazały szukać w ziemi judzkiej nowonarodzonego Mesjasza. Przyjmując taką możliwość,
oraz uwzględniając dalsze informacje Ewangelistów dotyczące
przyjścia na świat Syna Bożego, Humphreys precyzuje prawdopodobną datę narodzenia Jezusa między 9 marca a 4 maja 5 r.
przed Chr. Pogląd, że fenomen gwiazdy betlejemskiej jest sekwencją kilku niecodziennych zjawisk na niebie rozszerzył
w 1999 r. brytyjski astronom Mark Kidger jeszcze o dwukrotne
zakrycie Jowisza przez Księżyc w 6 r. przed Chr.
Na zakończenie warto wspomnieć o koncepcji gwiazdy betlejemskiej, którą w 1999 r. sformułował amerykański astronom Michael R. Molnar z Uniwersytetu Rutgersa w stanie New Jersey.
Zasugerował mianowicie, że to nie jakieś niezwykłe zjawisko obserwowane na niebie, ale postawienie królewskiego horoskopu
stało się przyczyną wyruszenia Mędrców ze Wschodu do królestwa
Judei w celu poszukiwania nowonarodzonego Króla Żydowskiego.
Molnar przestudiował dawne traktaty astrologiczne oraz wnikliwie
przeanalizował wiele horoskopów stawianych cesarzom rzymskim
i doszedł do wniosku, że zakrycia Jowisza przez Księżyc w marcu
i kwietniu 6 r. przed Chr. w gwiazdozbiorze Barana oraz konfiguracje w tym czasie innych planet pozwoliły utworzyć horoskop
królewski, który przez ówczesnych astrologów i magów został
jednoznacznie zinterpretowany i w konsekwencji doprowadził
trzech Mędrców do Betlejem. Oczywiście jest to tylko hipoteza,
być może bardziej wiarygodna od innych, która jednak zjawisko
gwiazdy betlejemskiej – nie umniejszając jego transcendencji –
może czynić czytelniejszym, a przez to lepiej zrozumiałym.
Poprawiona i uaktualniona wersja tekstu, który ukazał się w książce
K. Ziołkowskiego „Zdziwienia. Wszechświat ludzi o długich oczach”.
Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

w roku jubileuszu sióstr fsk
W grudniu br. – a więc w najważniejszym miesiącu obchodów stulecia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża – nawiązujemy do treści, które pojawiły się podczas
sesji naukowej inaugurującej rok jubileuszowy (29.09.– 1.10.
2017 r.) Na początku drukujemy wystąpienie pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: prof. dr hab.
Elżbiety Przybył-Sadowskiej – o wspólnocie Lasek.
Podkreśla ona niezwykłość tej wspólnoty przez pryzmat
osób, które – będąc ludźmi z krwi i kości – miały oprócz wielu
zalet również pewne słabości, co nie przeszkadzało, aby w sprawach zasadniczych stanowić zespół dobrze współpracujący ze
sobą i realizujący założenia Matki Czackiej.
Następnie prezentujemy wybrane fragmenty panelu dyskusyjnego o duchowości Zgromadzenia Sióstr FSK w Dziele Lasek,
przepraszając zarówno prowadzącego, jak i uczestników dyskusji, za redakcyjne skróty. Wydaje się jednak, że w ten sposób
uzyskaliśmy materiał w miarę przejrzysty i inspirujący do poszukiwania najlepszych drogowskazów dla rozwoju duchowego
naszego środowiska na najbliższą przyszłość.
W dalszej części umieściliśmy refleksję redaktora Cezarego
Gawrysia, reprezentującego środowisko „Więzi”, który w ramach panelu „Mosty Ewangelii” mówił o Laskach, gdzie w czasie okupacji działał szpital polowy, ale również o środowisku,
które nieraz w bardzo krytycznych momentach było swoistego
rodzaju „kołem ratunkowym” dla tych, którzy potrzebowali
jakiegokolwiek wsparcia i odnajdowali tutaj najgłębszy sens
swojego życia.
Całość rozważań uzupełniamy opracowaniem s. Elżbiety
Więckowskiej FSK, które jest kontynuacją problematyki zapoczątkowanej przez nią w poprzednim numerze „Lasek”.
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Na zakończenie oddajemy głos dawnemu wychowankowi
Lasek, Janowi Michalikowi, który wspomina i dziękuje Siostrom
za otrzymane dobro.
Redakcja
Elżbieta Przybył-Sadowska

Laski jako wspólnota

W

2011 roku stulecie swojej działalności obchodziło Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, w tym roku taką samą
rocznicę świętuje Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża. Rok 1911 jako data powstania pierwszej założonej przez
Różę Czacką instytucji dającej początek temu, co później nazwano Dziełem Lasek, niewątpliwie jest bardzo ważny, jednak rok
1918 z pewnych względów wydaje mi się jeszcze ważniejszy.
Wtedy właśnie powstało Dzieło, czyli wspólnota łącząca dwie
najważniejsze dla Lasek instytucje, które – według zamierzeń
Matki Elżbiety Róży Czackiej – miały się wzajemnie wspierać
w pracy nad osiągnięciem wspólnego celu. „Dzieło – pisała w latach trzydziestych XX wieku – składa się z dwóch części. Pierwsza – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi – zajmuje się fachową stroną Dzieła i przedstawia je na zewnątrz. Druga część
to Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, bracia i siostry Trzeciego Zakonu oraz niewidomi. Świętością swego życia winni oni
stanowić duchową i najważniejszą podwalinę Dzieła”1.

1
Dzieło nasze ma na celu apostolstwo…, mps. [w:] M. Elżbieta Czacka,
Ideowe założenia Dzieła, oprac. S. Vianney’a Szachno, Zbiory Działu Tyflologii w Laskach. Więcej na temat instytucji w Laskach i ich wzajemnej
współpracy: Elżbieta Przybył-Sadowska, Triuno. Instytucje we wspólnocie
Lasek 1911-1961, Kraków 2015.
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Dwie wspierające się instytucje stworzyły wspólnotę, która
przetrwała razem sto lat. Czasem ta więź dawała większą siłę i umożliwiała przetrwanie (jak chociażby w czasie II wojny światowej,
gdy rozwiązano wszystkie stowarzyszenia i Laski oficjalnie funkcjonowały jako ośrodek zakonny), ale niekiedy wystawiała ją na
różnego rodzaju zagrożenia (na przykład w latach pięćdziesiątych
XX wieku, gdy obecność sióstr była – powiedzmy eufemistycznie
– niemile widziana przez władze). Szczególny wymiar tej współpracy – osób świeckich i duchowieństwa, niewidomych i widzących – od samego początku przyciągał do Lasek wiele osób i całych środowisk.
Ta stuletnia i – dodajmy od razu – dość monumentalna historia, w której przewijają się kandydaci na ołtarze, znani artyści
i pisarze, politycy i działacze społeczni, postacie zasłużenie owiane legendą w Laskach, słusznie może stanowić powód do dumy,
ale także równie dobrze może przytłaczać. Dzieje się tak zawsze,
gdy porównujemy czasy nam współczesne z tymi, które uznajemy
za lata „złote” i kiedy wydaje się nam, że „kiedyś było lepiej” i że
„im było łatwiej”. Wiele razy w Laskach słyszałam echo takiego
sposobu myślenia o przeszłości. Najczęściej widać je w podejściu
do głównych bohaterów laskowskiej historii postrzeganych wręcz
jako osoby mityczne – herosów bez skazy. Nie widzę nic złego
w poszukiwaniu autorytetów, sądzę jednak, że czasem ich zbytnia
pomnikowość – zamiast skłaniać do naśladowania – przynosi
skutek zgoła odmienny. Dzieje się tak, gdy przestajemy w nich
widzieć osoby nam podobne, a próbujemy dostrzegać tylko ideały o kryształowych charakterach, osoby, którym wszystko przychodziło łatwo i które nigdy nie popełniały żadnych błędów.
Takim autorytetom trudno dorównać, więc po co się w ogóle
starać?
Tymczasem wystarczy choćby odrobinę zagłębić się w biografie głównych bohaterów laskowskiej historii, by szybko okazało się, że ów wyidealizowany obraz nie zawsze jest prawdziwy.
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Wspólnotę Lasek od początku tworzyli ludzie z krwi i kości.
Każdy z nich miał swoje słabości i problemy. Niektórzy, powiedzmy to wyraźnie, mieli naprawdę trudne charaktery i potrafili
zaleźć innym za skórę. Czy z tego powodu mają być mniej doskonali, albo mniej godni naśladowania? Otóż wydaje mi się, że
jest zupełnie odwrotnie.
Wśród najważniejszych współpracowników Matki Czackiej
z pewnością należy wymienić przede wszystkim Antoniego Marylskiego. Był jedną z pierwszych osób, która trafiła do Towarzystwa dzięki księdzu Władysławowi Korniłowiczowi. Matkę poznał wiosną 1922 roku, w szpitalu, gdzie wracała do zdrowia po
usunięciu nowotworu. Był to dla niej bardzo trudny okres nie
tylko z powodów osobistych. Trwający od czterech lat spór z innymi członkami zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
o katolicki charakter instytucji zamiast wygasać, na co Matka
liczyła, tylko się nasilał i wiadomo już było, że do porozumienia
nie dojdzie. Matka Czacka stała więc na rozdrożu i w efekcie
zaproponowała zarządowi rozstanie. Ta decyzja była bardzo radykalna, bo oznaczała, że albo będzie musiała zacząć wszystko
od nowa, tworząc nową instytucję, albo pozostanie sama, bez
wsparcia dotychczasowych współpracowników.
Antoni Marylski, kiedy poznał Matkę Czacką, też był w trudnej sytuacji życiowej. W 1918 roku przeżył ciężkie załamanie
psychiczne spowodowane klęską jego młodzieńczych ideałów
i wiary w możliwość porozumienia z rosyjskimi komunistami,
w możliwość ich nawrócenia. Swoim idealizmem pociągnął innych i w efekcie, razem ze swoim bratem Edwardem, Józefem
Czapskim i jego dwiema siostrami – Karoliną i Marią, znalazł się
w Piotrogrodzie, gdzie chciał zmieniać Rosję. Klęskę tego projektu przeżył bardzo dogłębnie i osobiście. Po powrocie przez
krótki czas próbował studiować we Francji, potem na Uniwersytecie Warszawskim. Szukał – jak sam twierdził – „prawdy całko-
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witej”2 i tej niczym niezachwianej pewności, wiary w siebie
i w Boga, które stracił w Piotrogrodzie. Jak sam później wspominał, jeszcze zanim spotkał ks. Korniłowicza i Matkę Czacką wiarę w Boga odzyskał, ale samemu sobie nie wierzył i nie ufał za
grosz. Jeszcze przez wiele lat mówił o sobie: „Zawiódł mnie rozum, nie dopisał charakter i wola, ale zostało to nieokreślone
pragnienie dążenia do innego, lepszego życia…”3. Można zastanawiać się cóż takiego dostrzegła w tym zagubionym dwudziestoośmiolatku Założycielka Dzieła, skoro postanowiła uznać go
nie tylko za ukochanego Syna, ale też za „kamień węgielny”
wspólnoty, którą starała się utworzyć, oraz za jej „głowę i serce”.
Trudno mieć w tej sprawie pewność, bo przecież nie wszystko da
się wyczytać z dokumentów, które po sobie pozostawili bohaterowie tej historii, jednak jestem głęboko przekonana, że Matkę
tak głęboko ujęły w Antku właśnie jego wątpliwości. Zobaczyła
w nim to, czego później uczyła swoje siostry – by nigdy nie wierzyć we własne siły i możliwości, ale całkowicie i we wszystkim
zaufać Bogu. Po własnych doświadczeniach świetnie wiedziała
jak prawdziwe jest Pawłowe stwierdzenie, że: „Moc w słabości się
doskonali…” (2 Kor 12,9).
Trzeba jednak przyznać, że skutkiem ubocznym tej sytuacji
były ciągłe wahania Antka, który całymi latami nie był przekonany, że Laski są miejscem dla niego odpowiednim. Chciał zostać
księdzem, zakonnikiem, a do tego od czasu do czasu wpadał
w depresję, bo uznawał, że jest w Laskach zupełnie niepotrzebny.
Matka Czacka na różne sposoby starała się mu udowodnić, że
jest zupełnie odwrotnie. Pięknym tego świadectwem są jej listy,
w których widać, że kiedy wszelkie próby przekonania go, że jest
inaczej, zawodzą, z niezwykłą delikatnością próbuje wciągnąć go
w proces decydowania o podstawowych sprawach bytowych Lasek, by dać mu poczucie, że jest ważny i potrzebny. Ale też trzeba
2
3

J. Moskwa, Antoni Marylski i Laski, Kraków 1987, s. 60-61.
Tamże, s. 20-21.
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przyznać od razu, że Marylski miał też inne oblicze i w ostatnich
latach jego życia było ono zdecydowanie bardziej widoczne. Bowiem w tych sprawach, w których miał niezbitą pewność własnych
racji, potrafił być – dla odmiany – twardy jak skała i nie znosił
sprzeciwu. Potrafił się wtedy zachowywać jak hrabia we własnych
włościach. Może dlatego niektórzy w Laskach dotąd powtarzają,
że Matka była bardziej świętą niż hrabianką, a Antek był bardziej
hrabią niż świętym.
Te dwie wzajemnie wykluczające się cechy – pewność i brak
pewności – w przedziwny sposób łączyły się i dopełniały w osobowości Marylskiego, tworząc człowieka o skomplikowanym
charakterze i pełnego sprzeczności. Według jednych był zbyt
pokorny i pełen wątpliwości, zaś według innych za bardzo obcesowy, paternalistyczny i autokratyczny. Niewątpliwie był otwarty
na ludzi, łatwo nawiązywał nowe kontakty, ale w pewien sposób
był także skryty. O tym, że przygotowywał się do kapłaństwa,
wiedziało zaledwie kilku ludzi mu najbliższych.
Kardynał Wyszyński mówił po jego śmierci: „Trudnym człowiekiem był Syn. Niemal całe życie zmagał się ze sobą. Naprzód
– z oparami wszelkich zwątpień, które omal nie zrujnowały
w młodości jego życia. Obsiadły go jak dokuczliwe komary i nie
mógł się po prostu obronić przed nimi. Potrzeba było jakiś miłosnych natchnień i żarów ognistych, aby całe to ciemne mrowie
przegonić, opalić im skrzydła, aby zostawiły w spokoju człowieka szukającego prawdy. Bo Syn – szukał prawdy. Nie tyle odpocznienia, nie tyle życia na uboczu, nie tyle bezczynności – co prawdy. Była to męka całego jego życia!”4. Prymas Tysiąclecia znał
Antoniego Marylskiego bardzo dobrze, wiedział więc, co mówi,
gdy stwierdzał: „Trudnym człowiekiem był Syn”. Tym, którzy – jak
ja – nigdy go nie poznali, pozostaje jedynie uwierzyć świadkom.
Można wierzyć albo tym, którzy widzieli w nim nieco apodyk4
Kard. S. Wyszyński, Snop życia trudnego, „Tygodnik Powszechny”
23 (1973).
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tycznego i wycofanego staruszka, bądź tym, którzy dostrzegli
w nim ogromne bogactwo ducha, człowieka, co przez całe życie
w trudzie szukał prawdy o własnym powołaniu i własnej drogi
do świętości. Można też uwierzyć jednym i drugim. Nie był postacią kryształową, ale człowiekiem pełnym słabości. Z nieodpowiedzialnego sowizdrzała, jakim był we wczesnej młodości, powoli i z wielkim trudem zmienił się w człowieka, który niósł na
swoich barkach odpowiedzialność za całe Towarzystwo – nie
tylko za byt jego podopiecznych, ale także za kierunki jego
rozwoju.
Wśród czołowych przedstawicieli środowiska Lasek trudnych
osób nie brakowało. Na pierwszy plan wśród nich zdecydowanie
wysuwał się Henryk Ruszczyc. W 1935 roku pewna nowoprzyjęta pracownica natknęła się na niego w pokoju Matki Czackiej
i tak go opisała: „Miał na sobie niebieski wypłowiały kitel, połatany na łokciach i kolanach, trepki na nogach, włosy w nieładzie”5
i pomyślała, ze to jakiś pracownik fizyczny albo goniec. Dopiero,
gdy zaczął z Matką rozmawiać, zmieniła zdanie. Ruszczyc miał
wtedy jakieś trzydzieści pięć lat. Od pięciu mieszkał i pracował
w Laskach. Mocno odbiegał od reszty tutejszej wspólnoty. Była
wtedy bieda, więc wszyscy chodzili ubogo, a przez to czasem
dziwacznie ubrani, jednak u niego, prócz biedy, widać było także
zupełne niedbalstwo. Michał Żółtowski w książce poświęconej
Ruszczycowi napisał: „Antoni Marylski zawsze traktujący go
dosyć z góry, w dobitnych słowach publicznie zwracał mu na to
uwagę. Odnosił się do niego raczej jak do dużego chłopca niż do
dorosłego mężczyzny. Ruszczyc uwagi przyjmował w milczeniu,
jako dobrze zasłużone, natomiast się nie zmieniał”6.
Prawdę powiedziawszy Henryk Ruszczyc pod wieloma względami nie przystawał do zespołu, jaki powstał wówczas w Laskach.
5
M. Żółtowski, Henryk Ruszczyc i jego praca dla niewidomych. Szkic biograficzny, Laski 1994, s. 51.
6
Tamże.
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Po pierwsze był raptusem (i to jakim!). Emocje co rusz zrywały
mu się z postronka, a siła, z jaką uderzały, do najsłabszych nie
należała. Na szczęście zwykle tak szybko, jak wybuchał, tak też się
uspokajał. Po drugie, zupełnie nie interesowała go aktywność intelektualna, o którą przecież bardzo wówczas w Laskach dbano.
Wydawać się mogło, że po prostu miał to wszystko w nosie, ale
taka diagnoza byłaby błędna. Szanował zainteresowania innych
mieszkańców Lasek, ale po prostu ich nie podzielał. Gdy wyjeżdżał
na wakacje z ks. Korniłowiczem i Antonim Marylskim do Jaworza
koło Wisły, tak go nudziły ich filozoficzno-teologiczne rozmowy,
że w pewnym momencie po prostu znikał. Ruszał w Polskę, by po
jakimś czasie równie nieoczekiwanie wrócić. Nie skusiły go nawet
wykłady filozoficzne światowych sław, które odbywały się w Laskach – nie pokazał się ani na wykładzie Maritaina, ani na konferencji Journeta. Więcej nawet, nie uczestniczył też w zebraniach
Kółka ks. Korniłowicza. Obecność na wykładach, które go nie
interesowały, byłaby dla niego jedynie „pokazywaniem się”, a jakiekolwiek pozy były mu zupełnie obce. Nie miał najmniejszego
zamiaru stroić się w cudze szatki i na pokaz udawać kogoś, kim
nie był. „Przed wojną – wspominał ks. Stanisław Piotrowicz – nie
umieliśmy docenić bogactwa zdolności u Henia, które tak wspaniale ujawniły się po wojnie, uważaliśmy go za «enfant terrible»”7.
On tymczasem już wówczas konsekwentnie dążył do realizacji
tego, co uznał za cel swojego życia. Do Lasek bowiem nie przyciągnęły go ani filozoficzne dysputy, ani potrzeba rozwoju duchowego, ani nawet ów słynny „duch Lasek”, z którego kpił sobie jego
przyjaciel – Zygmunt Serafinowicz, lecz płacz niewidomego dziecka, które nie mogło znaleźć upuszczonej zabawki. Był tutaj i pracował dla niewidomych. Kropka.
Droga Ruszczyca do Lasek była równie kolorowa, jak on sam.
Wcześniej, zanim się tu znalazł, tak dał w kość rodzinie, że został
7

Tamże, s. 48.
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przez ojca wydziedziczony. Co więcej, zabroniono mu nawet wstępu do rodzinnego domu. Jedyną bliską mu osobą, która nadal
utrzymywała z nim jakiś kontakt, była wtedy jego matka, jednak
i ona coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że nie ma na niego
żadnego wpływu. Cóż takiego zrobił Henryk, że tak naraził się
rodzinie? Otóż nie było to tylko jedno wydarzenie, ale długi proces łamania przezeń zasad i obyczajów, który ciągnął się latami.
Jego dawny dowódca z wojska, rotmistrz Ryszard Perkowski, tak
o nim mówił: „Ruszczyc! Co to był za szaławiła! Nie było jednej
przepustki, która by się nie zakończyła awanturą. Były nawet pojedynki. W końcu przestałem mu w ogóle dawać przepustki, chciałem mieć spokój w szwadronie”8. Po I wojnie światowej Ruszczyc
spędził kilka lat dzieląc czas między praktyki rolnicze, które mogły z niego uczynić administratora majątku, tyle że niezbyt go
interesowały, a wiejskie zabawy oraz różnego rodzaju inne uciechy,
którym z kolei oddawał się z dużym zapamiętaniem. Przylgnęła
wówczas do niego łatka osoby samowolnie organizującej potańcówki dla dziewcząt folwarcznych, to zaś nie było dobrze widziane przez właścicieli majątków, którzy obawiali się pijaństwa i bijatyk, jakie zwykle się z tym wiązały. Tradycja rodzinna głosiła, że
także w przerwach między praktykami, gdy zjeżdżał do Warszawy,
rzucał się w wir jeszcze bardziej szalonych zabaw. Z zapałem oddawał się grze w karty, przepuszczając w ten sposób wszystkie
fundusze, jakimi w danej chwili dysponował. „Cieszył się wielkim
powodzeniem u kobiet – pisał o nim Michał Żółtowski − bo jakże mogło być inaczej. Posiadał wszystko, co może się podobać płci
pięknej, urodę, dowcip, temperament. Doskonale tańczył, znał się
na winach i dobrej kuchni. Przy nim nikt nie mógł się nudzić.
Zabawy kosztowały go jednak wiele pieniędzy. Skąd je brał? Jeszcze w latach sześćdziesiątych krążyła w Laskach legenda o tym,
jak chcąc pokryć dług karciany, sprzedał willę w Zakopanem,
Rozmowa Michała Żółtowskiego z Henrykiem Kowarą (1985), cyt. za:
Tamże, s. 27.
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odziedziczoną po wuju Gnatowskim. Gdy przypominano p. Heniowi tę historię, nie przeczył, tylko się uśmiechał. Rzekomo pieniędzy starczyło na cały tydzień gry w karty”9.
Dobiegał trzydziestki, nie miał zawodu, pracy, ani innych
zainteresowań, prócz tych, które zwykle wpędzały go w kłopoty.
Wiele lat później Ruszczyc zwierzał się co prawda wychowankom,
że dysponował wówczas jakimś większym kapitałem, który miał
mu pozwolić zostać akcjonariuszem wytwórni filmowej w Ameryce, że miał ciekawe oferty pracy, ale czy mówił to poważnie, czy
też – swoim zwyczajem – po prostu sobie żartował? Nie wiadomo.
Wiadomo jednak, że jego ojciec w końcu tego wszystkiego nie
wytrzymał i wyrzucił go z rodziny. Po jakimś czasie także matka
uznała, że nie jest w stanie w żaden sposób wpłynąć na syna,
sięgnęła, jak się zdawało, po ostatnią deskę ratunku – poprosiła
swojego dalekiego krewnego, by dał Henrykowi jakąkolwiek pracę. Chodziło o to, by zmusić go do wyjazdu ze stolicy, która kusiła go coraz to nowymi rozrywkami. Tym krewnym był Antoni
Marylski, który od ośmiu lat budował osiedle w Laskach.
W ten sposób Henryk Ruszczyc po raz pierwszy trafił do Lasek,
ale – dodajmy od razu – wcale się nimi nie zachwycił. Przyjechał
na Wielkanoc 1930 roku. W tym samym czasie zjechało do Lasek
wielu gości, Ruszczyc dostał więc miejsce w izolatce i podobno był
z tego bardzo niezadowolony. Wszystko wkoło go denerwowało,
zwłaszcza bieda wyzierająca z każdego kąta. Zaczął nawet, zapewne z powątpiewaniem, podpytywać wychowanków Zakładu, czy
rzeczywiście jest im tutaj dobrze. Wyjechał najszybciej jak tylko
mógł, ale – o dziwo – równie szybko wrócił. Coś go tutaj przyciągało, choć sam jeszcze nie wiedział, co. Wrócił i – co najciekawsze
– oddał się do dyspozycji Matki Czackiej, gotów przyjąć każdą
pracę, jaka zostanie mu wyznaczona. Na początku został lektorem
Włodzimierza Dolańskiego, który przygotowywał się do końco9

Tamże, s. 30.
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wych egzaminów z psychologii. Jednak spotkanie z tym niezwykłym i doskonale zrehabilitowanym niewidomym jakoś specjalnie
na Ruszczyca nie wpłynęło. Praca nie zajmowała mu wiele czasu,
więc w wolnych chwilach uciekał do Warszawy, by starym zwyczajem przesiadywać w kawiarniach. Być może zwyczajnie wyczuł, że
Włodzimierz Dolański dobrze radzi sobie w świecie i – jeśli będzie
musiał – doskonale obejdzie się bez jego pomocy. Zupełnie jednak
nie był przygotowany na bezradność niewidomego dziecka szukającego zabawki. Ruszczyc przeżył to zdarzenie bardzo osobiście.
Zrozumiał nie tylko, że niewidome dzieci potrzebują pomocy widzących, ale uznał, że potrzebują właśnie jego pomocy. Nie kogoś
innego, kogoś, kto na pewno jakoś się znajdzie. To doświadczenie
wstrząsnęło nim do głębi i zupełnie go zmieniło. Zrozumiał, że jest
potrzebny i że osobiście odpowiada za szczęście tych dzieci. Wiedział więc, że musi pozostać w Laskach. O tym, ile zrobił dla niewidomych i dla Lasek wiele mówić nie trzeba, bo w samym centrum Ośrodka stoi najlepsze tego świadectwo, a zarazem
najpiękniejszy pomnik, jaki można było Ruszczycowi postawić –
Dom Przyjaciół Niewidomych zbudowany z funduszy zebranych
przez jego wychowanków. Ilu jednak z tych, którzy ten dom odwiedzają, wie, że zanim się ustatkował i całkowicie oddał pracy,
jeszcze przez pewien czas ulegał swoim słabościom. Martwił tym
bardzo Matkę, która pisała do Marylskiego: „Ruszczyc wrócił z Warszawy, dokąd jeździł na Święta. Nie bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. Najprzód w ostatniej chwili powiedział, że jedzie, [potem]
wrócił bardzo zmęczony. Podobno nie wiem, do której grał w karty, potem nie mógł spać. Te eskapady zawsze się źle kończą”10. Dwa
miesiące później dodała: „Módl się za Ruszczyca, żeby wytrwał.
Byłaby ogromna szkoda dla dzieci, gdyby dezerterował”11.
10
AMCz, sygn. 321 – Korespondencja Matki Elżbiety Czackiej i Antoniego
Marylskiego; List Matki Czackiej z 29 grudnia 1931, mps.
11
AMCz, sygn. 321 – Korespondencja Matki Elżbiety Czackiej i Antoniego
Marylskiego; List Matki Czackiej z 7 lutego 1932, mps.
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Henryk Ruszczyc – już po wojnie – został uznany za twórcę
rehabilitacji zawodowej niewidomych w Polsce. Z jego inicjatywy
powstało kilka spółdzielni niewidomych.
Relacje członków wspólnoty z inną „pomnikową” postacią
Lasek – Zygmuntem Serafinowiczem – również na początku nie
były łatwe. „Najskromniejszy z «Laseczników» – pisała o nim
Maria Zandbang, jego wieloletnia współpracownica – ceniony
i kochany przez wszystkich. Pedagog z powołania, uczył nie tylko niewidome dzieci, ale i tych wszystkich, którzy z nim współpracowali, lecz nie nieznośnie pouczając, strofując i krytykując,
ale przez swój dowcip dobrotliwy a finezyjny. […] Przy całej swej
dobroci, wpadał czasem w nieoczekiwaną złość. Walił wtedy
pięścią w stół i okropnie wrzeszczał, np. «bo bliźni to są cholery».
W tym oczywiście nie było żadnej niechęci do tych bliźnich,
tylko rozpacz, że są tacy, jacy są. Szybko uspokajał się i przepraszał otoczenie”12. Serafinowicz niewątpliwie był jedną z najbardziej kolorowych postaci Lasek, ale też jedną z trudniejszych do
sportretowania – nieszablonową, wymykająca się prostym uogólnieniom i dlatego właśnie tak bardzo ciekawą.
O jego ciętym dowcipie, o żartach, jakie płatali sobie nawzajem z Henrykiem Ruszczycem, do dziś w Laskach krążą legendy.
Myliłby się jednak ten, kto chciałby w nim widzieć zwykłego
wesołka. Jednej z sióstr powiedział kiedyś: „Niech siostra nie
myśli, że mi na duszy jest tak wesoło. Ja jestem człowiek smutny,
to humor wisielczy”13. Jakże był w tym podobny do swojego brata, poety Jana Lechonia (Leszka Serafinowicza), współtwórcy
grupy Skamander. Lechoń również był powszechnie uważany za
człowieka nad wyraz wesołego, za dowcipnisia, a jednak miał
przecież skłonność do depresji, był neurastenikiem i człowiekiem
12
Pan Zygmunt z Lasek. Zygmunt Serafinowicz (1897-1971) we wspomnieniach uczniów, kolegów-nauczycieli i przyjaciół, Warszawa 1990, s. 54-55.
13
AFSK, sygn. 452 – s. Róża (Teresa) Szewczuk, Wspomnienie o Zygmuncie
Serafinowiczu (styczeń 1972), mps.
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– jak mówił o nim starszy brat – „do bebechów smutnym”. Także
Zygmunt Serafinowicz nosił w sobie jakiś smutek, choć często
ukrywał go w sobie głęboko, tak że dostrzegali go tylko ci, którzy
z nim byli najbliżej. Patrzył na świat, także na Laski, które przecież kochał całym sercem, z ogromnym dystansem, i po swojemu,
nieco żartobliwie, piętnował wszelkie pojawiające się tutaj przejawy megalomanii. Słysząc dyskusje na temat „ducha Lasek”
zwykł teatralnie wciągać powietrze przez nos i mówić: „jakoś tego
ducha tutaj nie czuję…”. Innym razem, do bólu szczery, spytał
młodszą koleżankę, gdy już przepracowała w Laskach kilka miesięcy: „No co, obrzydło ci już to święte miejsce?”14. Jego spojrzenie na świat było proste i rzetelne, „bez żadnych kolorowych
szkieł, bez żadnej afektacji, bez wpływu własnego nastroju, z przedziwnie czystym, na ile to tylko możliwe, obiektywizmem” – pisała w swoim wspomnieniu jego wieloletnia przyjaciółka, jedna
z uczestniczek Kółka ks. Korniłowicza, Irena Kaliska, żartobliwie
nazywana przez Serafinowicza „kochanym starym pudłem” albo
„starym grzmotem płci pięknej”15.
Przez dwadzieścia jeden lat, od 1945 do 1966 roku, był kierownikiem, (bo nie pozwalał się nazywać dyrektorem), czterech
laskowskich placówek dydaktycznych – trzech szkół: zawodowej,
podstawowej, podstawowej specjalnej oraz przedszkola. To jemu
szkoły w Laskach zawdzięczają przetrwanie w niezmienionej
formie, (czyli jako szkoły prywatne i katolickie, a równocześnie
posiadające prawa szkół państwowych!), zarówno przez okres
stalinowski, jak i przez późniejsze, chyba jeszcze trudniejsze,
zaostrzenie kursu antyreligijnego w końcu lat pięćdziesiątych.
Wszystko co robił, robił po cichu, „bez cienia pozy na «poświęcenie się» czy «przepracowanie». Bez cienia «bohaterszczyzny»”16.
Tadeusz Mazowiecki, Pan Zygmunt z Lasek [w:] Ludzie Lasek, red. Tadeusz
Mazowiecki, Warszawa 2000, s. 169.
15
Pan Zygmunt…, dz. cyt., 127-128.
16
Maria Zandbang w: Pan Zygmunt…, dz. cyt., s. 56.
14

48

w roku jubileuszu sióstr fsk

Nigdy siebie nie przeceniał. Więcej, raczej samego siebie nie
doceniał. Nie dostrzegał w sobie nic z bohatera, jakim niewątpliwie był dla innych. Po latach swoją postawę w konfrontacji
z przedstawicielami władzy i różnego rodzaju wizytatorami kwitował prostym stwierdzeniem, które tak dobrze oddaje jego osobowość: „Moja odwaga polegała na swego rodzaju egoizmie. Nie
chciało mi się płaszczyć. Żółć mnie brała: nie dość, że ten patrzy
na mnie z góry, jeszcze ma myśleć sobie – boisz się mnie, durniu!
Niedoczekanie!”17.
Do Lasek Serafinowicz trafił poprzez Kółko ks. Korniłowicza.
Przez pewien czas tylko tu dojeżdżał, a zapytany przez s. Wacławę Iwaszkiewicz, dlaczego tu nie zamieszka, filuternie stwierdził,
że w Warszawie zatrzymują go długi. Ostatecznie do Lasek przeniósł się 23 grudnia 1928 roku. Z dnia na dzień zerwał z papierosami, alkoholem, miejskim życiem i jego udogodnieniami.
Wszystko to zamienił na życie dość nędzne, które jego ojciec
opisywał w taki oto sposób: „Zygmunt siedzi w klasztorze w Laskach, gdzie zajmuje się wychowaniem niewidomych chłopaków.
Prowadzi tam pierwotny sposób życia, co powoduje brak pieniędzy, gdyż zakład, w którym przebywa 180 dzieci niewidomych,
otrzymuje od rządu po 1000 zł kwartalnie. Ponieważ nowobogaccy nieskorzy są do ofiarności, a inteligencja majątkowa zupełnie zubożała, przeto i ofiarność na cele społeczne jest b[ardzo]
minimalna”. Z kolei w innym liście dodawał: „Jak w innych klasztorach, tak i w tym panuje komunizm. Własność jest wspólna,
czyli że nikt nie jest w osobistym posiadaniu zarówno odzieży,
jak i obuwia, jako też i majątku, o ile takowy posiadał przed
wstąpieniem do klasztoru. Żywienie jest b[ardzo] pierwotne:
kartofle, kasza, kapusta, kluski i chleb. Za okrasę służy im szmalec, z którym i chleb jadają. Dla braku funduszy mięsa wcale nie
jadają. Zygmunt sypia na wspólnej sali z niewidomymi dzikusaPan Zygmunt…, dz. cyt., s. 25.
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mi. Snadź nie bardzo pomyślne są warunki, skoro Zygmunt wygląda mizernie”18. Choć ojciec zupełnie nie pojmował tego, co
wówczas działo się w Laskach, widział przecież biedę wyzierającą tutaj z każdego kąta. Zygmunt Serafinowicz zamieszkał w niewielkim pokoiku w domu św. Teresy naprzeciwko sypialni chłopców, których został wychowawcą. Niemal od razu wstąpił też do
Trzeciego Zakonu św. Franciszka, w którym otrzymał imię „brat
Leon”. Elegancki strój bywalca salonów zamienił na sprany kitel
i połatane spodnie. „Zimą chodził w butach z cholewami, latem
w trepkach na bose nogi, co sam uważał za «obrzydliwość»”19. Po
wielu latach zwierzał się jednak, że trudniej niż biedę i głód znosił ciągłą niepewność jutra, tak mocno obecną w życiu ówczesnych mieszkańców Zakładu20.
W pierwszych latach funkcjonowania Serafinowicza w Laskach największym problemem był, jak się zdaje, jego wybuchowy charakter: „W ciągu pierwszych dziesięciu lat swojej pracy
w Laskach Zygmunt Serafinowicz toczył walkę z własną naturą
– gwałtowną i porywczą. Nadmierna wrażliwość systemu nerwowego powodowała wybuchy gniewu przy lada okazji, bywało,
że rzucał wtedy niewybredne epitety pod adresem uczniów”21.
Doskonałym świadectwem problemów, jakie Matka miała z Serafinowiczem, są jej listy do Antoniego Marylskiego, w których
czytamy: „Zygmunt posprzeczał się z Machotą przy stole. Danko
i Sierociński [wychowankowie – przyp. E.P.-S.] byli obecni i reszta
towarzystwa. Zygmunt zachował się skandalicznie. Bardzo to
smutne. Trzeba koniecznie serio się nim zająć, bo tak dłużej być
nie może”22. Dwa dni później napisała z kolei: „Moja wina, że
Józef Adam Kosiński, Albumy rodzinne Jana Lechonia, Warszawa 1993,
s. 193-194.
19
Pan Zygmunt…, dz. cyt., s. 64.
20
Tamże, s. 17.
21
Tamże, s. 65.
22
AMCz, sygn. 321 – Korespondencja Matki Elżbiety Czackiej i Antoniego
Marylskiego; List Matki Czackiej z 13 marca 1931, mps.
18
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dałam się wywieść w pole przez Zygmunta, który wyjechał pod
pretekstem prześwietlania. Jak się go pytałam, czy nie jest potrzebny przy chłopcach, zapewnił mnie, że Ruszczyc i Machota
dadzą sobie radę. Tymczasem Ruszczyc aż miał łzy w oczach,
mówiąc po Zygmunta wyjeździe, że zupełnie nie może sobie dać
rady z trzema grupami chłopców”23. Dopiero po roku Serafinowicz zaczął dostrzegać swoje błędy i postanowił się zmienić. Nie
była to jednak zmiana gwałtowna. Matka Czacka jeszcze przez
pewien czas zauważała jego niedbalstwo i niesumienność. Tymczasem idę o zakład, że nikt z powojennych współpracowników
Serafinowicza nie dostrzegł już u niego takich cech. Te wady
Zygmunt Serafinowicz zwalczył w sobie znacznie wcześniej, dzięki wytrwałej pracy nad sobą. Gdyby było inaczej, czyż Matka
Czacka po wojnie powierzyłaby mu kierownictwo wszystkich
laskowskich szkół?
Przykładów takich głębokich zmian zachodzących w ludziach, którzy wiązali swoje życie z Laskami było znacznie więcej
i oczywiście nie tylko po stronie świeckich współpracowników,
ale także u sióstr, w tym również tych najbardziej znanych. Ze
wspomnień poświęconych s. Teresie Landy z okresu pierwszych
lat jej pobytu w Laskach wyłania się obraz osoby łatwo ulegającej
emocjom, często płaczącej i wymagającej ciągłej uwagi. Choć
z perspektywy lat trudno w to uwierzyć, na początku s. Teresie
w znacznej mierze brakowało pewności siebie – elementu przecież niezbędnego do twórczego i samodzielnego działania. Gdy
jako konwertytka stopniowo, ale dogłębnie starała się poznać
bogaty świat chrześcijaństwa, stale mierzyła się z poczuciem własnej niewiedzy. Potrzebowała wsparcia i rad kogoś, kogo uznałaby za autorytet. Szukała potwierdzenia, że jej sposób rozumienia i działania pozostaje w zgodzie z chrześcijańską tradycją.
Jeszcze w latach trzydziestych mieszkańcy Lasek łatwo mogli
23
AMCz, sygn. 321 – Korespondencja Matki Elżbiety Czackiej i Antoniego
Marylskiego; List Matki Czackiej z 15 marca 1931, mps.
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dostrzec tę jej cechę, gdy zafrasowana jakimś problemem biegła
do Matki Czackiej lub Ojca Korniłowicza i uspokajała się dopiero, gdy uzyskiwała odpowiedź. Jak wspominała s. Wacława Iwaszkiewicz, „Zdarzało się jednak, że gdy była jakoś bardzo poirytowana i podniecona, Matka jej nie przyjmowała, Ojca czasem nie
było lub był z kimś zajęty, s. Teresa chodziła zapłakana jak małe
dziecko. Przy całej swej „uczoności” miała ten jakiś dziecinny
sposób bycia, naiwność i łatwowierność w stosunkach z ludźmi,
co nieraz doprowadzało Ojca do wesołości, a p. Marylskiego
pobudzało do żartów na jej temat. Nie obrażała się nigdy, uważając chyba, że jej się to słusznie należy”24. Chociaż, dodajmy od
razu, obrazić się też potrafiła (któż z nas nie potrafi?). Wydaje się
więc, że to właśnie Laski jako wspólnota, dały jej spokojną pewność, że „jest u siebie”, i że to, co robi, jest ważne dla innych.
Tutaj znalazła tę wewnętrzną swobodę, która stanowi niezbędny
fundament każdej pracy twórczej. Po latach s. Teresa, jako wieloletnia najbliższa współpracownica Matki, uznana filozofka i znawczyni św. Tomasza, cieszyła się dużym autorytetem zarówno w zgromadzeniu, jak i poza nim. „Najmądrzejsza kobieta jaką znam:
– napisał o s. Teresie w jednym ze swoich listów Zbigniew Herbert
– mała, gruba i piekielnie inteligentna”25. Ale czy to znaczy, że
przestała być osobą emocjonalną?
Podobnie rzecz się miała z inną słynną laskowską siostrą –
Katarzyną Steinberg. Jej temperamentu nie zdołały opanować
nawet zakonne reguły – i wiedzą o tym doskonale wszyscy, którzy
choć raz się z nią zetknęli. W swoich sprawach rzadko zabierała
głos, ale kiedy chodziło o pomoc dla innych nie miała dla nikogo
litości. Bez wahania zmuszała wszystkich do załatwiania cudzych
24
AFSK, sygn. 452 – s. Wacława Iwaszkiewicz, S. Teresa od Krzyża, Zofia
Landy, mps.
25
Z. Herbert, Listy do muzy, Gdynia 2000, s. 131, cyt. za: Zbigniew Herbert,
Jerzy Zawieyski. Korespondencja 1949-1967, oprac. P. Kądziela, Warszawa
2002, s. 78.
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spraw i rzadko kto potrafił lub chciał jej odmówić. Antoni Marylski w jednym ze swoich listów pisał do s. Katarzyny: „ […]
żeby załatwić Twoje polecenia, jako że żyjesz poza czasem i przestrzenią, muszę zdobyć sobie sekretarza i nie wiem, czy mi się to
uda”26. W tym samym duchu pisał też do niej sam Prymas Wyszyński: „Droga Katarzyno, nie jestem w stanie zajmować się
wszystkim – miej litość nade mną. Twój nieudolny, ojciec”27.
Siostra Hieronima wspomina pewien swój przyjazd z Lublina,
gdzie studiowała, gdy na swoje nieszczęście na leśnej drodze
prowadzącej do Zakładu natknęła się na s. Katarzynę. Ta zaś, o nic
nie pytając, natychmiast wysłała ją w jakiejś pilnej sprawie do
Warszawy. W podobny sposób wspominają ją niemal wszyscy
w Laskach. Byli tacy, którzy uciekali przed nią na drugą stronę
ulicy (tak wspominał ją np. bp Bronisław Dembowski28), albo
przeskakiwali przez płot. Wszystko, byleby tylko nie stanąć na jej
drodze, bo z góry wiadomo było, że dostanie się jakieś niecierpiące zwłoki zadanie do wykonania. Zygmunt Serafinowicz mawiał: „Tam, w niebie, żaden z nas Katarzynie do pięt nie dorośnie,
ale tutaj lepiej się od niej trzymać z daleka”. On też był autorem
żartobliwego wierszyka, który do dziś za każdym razem powtarza
się w Laskach, gdy tylko w rozmowie pojawia się imię
s. Katarzyny:
„Z Katarzusią wielka bieda,
Ale bez niej żyć się nie da…”
Jeszcze trudniejszym wyzwaniem była s. Katarzyna dla sióstr
w Zgromadzeniu. Jedna z przełożonych napisała jej kiedyś: „Siostra ma cnoty oszalałe” i niewątpliwie była to czysta prawda.
26
AFSK, sygn. 452, s. Katarzyna Steinberg – List A. Marylskiego do Matki
z dopiskiem do s. Katarzyny z dn. 1 X 57.
27
AFSK, sygn. 452, s. Katarzyna Steinberg – notatka odręczna Prymasa Stefana Wyszyńskiego datowana na 11 marca 1963 roku, rps.
28
S. Frankiewicz, Siostra Katarzyna z Lasek [w:] Ludzie Lasek, dz. cyt.,
s. 352.
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„Matko, w domu spokojnie, – pisała jedna z sióstr do przełożonej
w 1959 r. – gdyż nie ma jeszcze s. Katarzyny. Siostry pomocne.
Wczoraj był bardzo trudny dzień […], moc różnych gości, obiadów, „terminowych”, no i …. s. Katarzyna. Gorąco proszę znów
o interwencję Matki, bo s. K. tylko swoimi sprawami nadal chce
zająć furtiankę […], a gdy ta oponuje – robi przykre, gwałtowne
wymówki […]. Przerywa furtiance, gdy ta z kimś mówi telefonicznie, blokuje wewnętrzny telefon w ten sposób, że każe furtiance załatwić swoje telefony z tego właśnie aparatu. […] Ja zaś
dziś dopiero zrozumiałam, dlaczego nie mogłam się wczoraj
rozmówić z furtą, ani łączyć z działami, tylko galopem po schodach trzeba było biegać […]. Kuchnia (umęczona wczoraj do
zenitu) i furta „nie wytrzymują” s. Katarzyny takiej. […] Myślę,
że jeśli s. Ch., opanowana, rzeczowa i dzielna, taki miała przykry
i trudny dzień, to co mówić o innych furtiankach. Każdą s. Katarzyna „zje”… Matko, to nie skargi. Dobrze nam tak. Cóż Matka
biedna poradzi na tego człowieka – tak dobrego – ale obecnie
znów zahipnotyzowanego tylko „ważnością” swoich spraw. Jakoś
będziemy się opierać…”29. Jedna z sióstr swego czasu uczciwie
przyznała, że są w stanie znieść zachowanie s. Katarzyny tylko
dlatego, że w Zgromadzeniu jest silne przekonanie, że „działa ona
pod natchnieniem Ducha Świętego”. Ona sama o sobie mówiła
– z charakterystyczną dla siebie szczerością – „Nigdy nie wiem,
co wybrać – czy szczerość, czy milczenie, wtedy gdy taka alternatywa staje przede mną”30.
Stefan Frankiewicz pisał o s. Katarzynie, że „…w swoim organizowaniu pomocy potrzebującym nie zniechęcała się niczym:
ani zniecierpliwieniem tych, którym twardo narzucała przekraczające ich możliwości zadania i misje, stosując wobec nich własną miarę poświęcenia, ani też niedostatecznością środków,
sztywnością przepisów, oporem instytucjonalnych barier, poAFSK, sygn. 452, s. Katarzyna Steinberg.
AFSK, sygn. 452, s. Katarzyna Steinberg – List do przełożonej z 1959 r.
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wszechnym zwątpieniem”31. Kiedy otrzymała wskazanie, by „robić dla innych 50% tego, co się uważa za potrzebne, 100% tego,
co przełożeni uważają”, stwierdziła: „ten punkt jest trudny. Nie
znam się na buchalterii i na procentach – widzę raczej zawsze
potrzeby człowieka jako całość”32. Myślę, że przy całej cudowności jej postawy, osobom, które musiały z nią współpracować, albo
choćby tylko dzielić przestrzeń, nie było łatwo.
Ktoś mógłby zapytać, całkiem zresztą słusznie, po co o tym
wszystkim pisać. Czy ostatecznie od ich charakterów bardziej nie
liczy się to, co po sobie pozostawili? Dla historii Lasek jako instytucji jest to z pewnością dużo ważniejsze, jednak śmiem twierdzić, że dla Lasek jako żywej wspólnoty to, co się dzieje z każdym
człowiekiem pozostającym pod jej wpływem, jest jeszcze istotniejsze. Patrząc jak zmieniają się członkowie wspólnoty dostrzegamy, jak ona pozwala się im rozwijać, jakie drogi przed nimi
otwiera, do czego zachęca i jak ich wspiera. Tutaj liczy się wszystko, nie tylko ostateczny efekt, ale także cały wysiłek włożony
w jego osiągnięcie. „Złoty wiek” w dziejach Lasek nie oznaczał,
jak chcieliby niektórzy, braku problemów, zwłaszcza tych międzyludzkich. Każdy, kto się do wspólnoty przyłączał, wnosił swoje problemy i swoje wady, ale też swoje zdolności i swoje zaangażowanie. Każdy też, kto ostatecznie w niej pozostał, zmienił się
pod jej wpływem i te przemiany bywały niezwykle spektakularne.
Częścią tego procesu zawsze jest dostosowywanie się do innych
i rezygnacja z tych przyzwyczajeń, które najbardziej innym przeszkadzają. Początkiem tego są z jednej strony jasno wyznaczone
granice, z drugiej zaś akceptacja dla pewnej odmienności charakterów. Matka Czacka doskonale o tym wiedziała i to jej autorytet cementował wspólnotę. Brak autorytetu oczywiście utrudnia trwanie wspólnoty, ale przecież jej nie uniemożliwia. Żywy
autorytet zawsze z czasem zmienia się we wzór do naśladowania
S. Frankiewicz, Siostra Katarzyna…, dz. cyt., s. 352.
AFSK, sygn. 452, s. Katarzyna Steinberg.
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i pozostaje jako silny argument przemiany kolejnych członków
wspólnoty. Jednak dzieje się tak tylko wtedy, gdy wspólnota nie
przekształci swoich bohaterów w mitycznych herosów – postacie
bez skazy, z którymi zwykły człowiek nie może się równać, czyli
nawet nie próbuje. Żeby móc się na nich wzorować musimy widzieć w nich zwykłych ludzi, takich, którzy – jak my – upadali
i ciągle na nowo się podnosili, i którym wcale nie było łatwiej niż
nam. I w tym właśnie najlepiej sprawdza się rola wspólnoty, która powinna nie tylko wskazywać na autorytety i wzory do naśladowania, ale także – a nawet przede wszystkim – wspierać swoich
członków, by znajdowali w sobie siłę do ciągłego podnoszenia się
z upadków. Wspólnota sprawia, że w ludziach dokonuje się przemiana. I tylko wtedy, gdy tak się dzieje, wspólnota pozostaje żywa.
Inaczej staje się jedynie pomnikiem przeszłych pokoleń –
pięknym z zewnątrz, ale pustym w środku.
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Panel – Drogowskazy dla duchowości FSK
w Dziele Lasek
Panel – Drogowskazy dla duchowości FSK...

Prowadzący: o. Tomasz Dostatni OP

Udział wzięli:
Maciej Jakubowski
o. Eugeniusz Pokrywka OP
Siostra Gabriela Szubowska siostra franciszkanka służebnica Krzyża
Maria (p. Lilka) Wosiek
Sławomir Żurek profesor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego; filolog polski, historyk, krytyk literatury.

■ o. Tomasz: Bardzo serdecznie państwa witam. Chcemy

rozmawiać o duchowości zarówno w kontekście Lasek, jak i bezpośrednio, jeśli chodzi o Laski. Mam do naszych rozmówców
prośbę, żebyśmy rozmawiali o doświadczeniu duchowym Lasek
w perspektywie stu lat, ale też proszę również o krótką refleksję
o duchowości jutra, tzn. żebyśmy próbowali przez chwilę zasta-
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nowić się, jaka duchowość jest potrzebna w Laskach i jak ona by
mogła promieniować.
Na wstępie chciałbym podzielić się pewnym krótkim cytatem,
który od lat robi na mnie wrażenie. To jest fragment wypowiedzi
ojca Ives Congara, dominikanina, jednego z najwybitniejszych
teologów XX wieku, człowieka życiowo bardzo doświadczonego.
Drugą wojnę światową spędził on w niemieckim oflagu, po wojnie stosunkowo szybko miał zakaz nauczania, dlatego że jego
teksty okazywały się tak rewolucyjne, że niektórym wydawało
się, że to są niebezpieczne teksty. Szczególnie teksty o Kościele,
o roli świeckich w Kościele. Dosyć szybko się to skończyło i był
jednym z głównych teologów, doradców na Soborze Watykańskim II, a jak to bywa w takich historiach, pod koniec życia został
mianowany kardynałem.
Przeczytam państwu ten tekst i w dwóch słowach skomentuję. Ojciec Congar pisze: Dla mnie tradycja jest dobrem bezcennym.
Kto ma tradycję, ten nie wychodzi z punktu zerowego, ten jest
bogaty już w samym momencie wyruszania, ten korzysta z kapitału pracy i poszukiwań oferowanego przez przodków. Tradycja to
pewien klimat, w którym człowiek rodzi się do życia duchowego.
Kto ma tradycję, ten wpisuje swe zdolności, a przede wszystkim
swe trudy i poszukiwania w pewien ciąg, w pewną kontynuację,
która je wzbogaca. Tradycja jest dla życia intelektualnego tym,
czym braterstwo dla uczuciowego. Tradycja jest dobrem bezcennym. Tu jest mowa o tradycji, ale jest też mowa o tym, że tradycja
jest równocześnie pewnym klimatem, który prowadzi człowieka,
czy też rodzi do życia duchowego. I kiedy spotykamy się w związku z setną rocznicą powstania zgromadzenia sióstr, to mamy
świadomość pewnej duchowej tradycji, ale zarazem właśnie tego,
że nasze pokolenie, czyli to, które żyje dzisiaj, nie wychodzi, jak
mówił o. Congar, z punktu zerowego.
Z drugiej strony korzystamy z pewnego kapitału poszukiwań,
pracy. Jak mówi Ives Congar, my na tym etapie wpisujemy w pew-
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ną kontynuację swoje zdolności, swoją żywotność, kreatywność,
poszukiwania i trudy. Dlatego ta moja prośba, żebyśmy rozmawiając o duchowości, patrzyli do tyłu i do przodu.
■ s. Gabriela: Bardzo dziękuję za to zaproszenie na ten panel.
Natomiast czuję, że nie dorastam do samego tematu duchowości,
która jest zadana i dana jako dar przez Matkę nam tu w Laskach,
a zwłaszcza Zgromadzeniu. Byliśmy świadkami pięknego wykładu ks. Kochela, wspomniana była wysoka miara życia zwyczajnego. Myślę, że w tej duchowości Matki właśnie ta wysoka miara
została ukazana. Matka pozostawiła tę duchowość wszystkim.
Pozwolę sobie powiedzieć o duchowości ze strony siostrzanej,
a może także bardziej mojej osobistej, bo duchowość odkryłam
dopiero przez św. Pawła. To on mi pokazał w swoich listach, że
nie wystarczy tkwić w wierze takiej „odziedziczonej”, o której też
wczoraj rozmawialiśmy, że wiara to coś więcej, że wiara też przekłada się na duchowość. Pozwolę sobie zrobić taki skrót, że duchowość to nie tylko znaczy wierzyć tradycyjnie czy naśladować
jakieś tradycje rodzinne, to jest także postawa, to jest pewien styl
bycia, który kształtuje się w momencie dotknięcia czegoś sercem.
Gdzieś bardzo głęboko na poziomie duszy i serca usłyszenie
Słowa – bo wiadomo, że Bóg jest źródłem wszystkiego i to On
nam daje pewną taką iskierkę. Ale co z tej iskierki będzie, to już
jest nasza odpowiedź: moja akceptacja, przyjęcie, a potem– jako
afirmacja tym Słowem – wprowadzenie w życie. Moje postawy,
decyzje, wybory, to się potem przekłada na pracę, na różne relacje. To jest ogromne zadanie. Uczymy się być tym człowiekiem
duchowym przez całe życie. Nie zawsze zdobywamy świadectwo
z czerwonym paskiem, czasami pewne klasy trzeba powtarzać.
Ale to, co się wydaje najważniejsze, co mnie uderzyło w tym, co
Matka nam zostawiła, to istota, że podstawą w naszych Konstytucjach Zgromadzenia jest po prostu życie Ewangelią. Ewangelia
to jest nasza reguła. My jesteśmy franciszkanki, choć niektórzy
nam zarzucają, że nie mamy reguły św. Franciszka. Ale myślę, że
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najważniejszą regułą jest właśnie Ewangelia, i to zostawiła nam
Matka. Co jest w niej istotnego? Dobra nowina o Jezusie Chrystusie i radosna nowina Jezusa Chrystusa dla mnie – to coś, co
nie pozwala mi się rozmieniać na drobne.
Kolejny punkt, który mnie zachwycił w duchowości Matki,
to jest trwanie u korzeni krzyża. I to nie chodzi o cierpiętnictwo,
tylko o służbę pośród moich braci niewidomych. Po pierwsze są
to niewidomi na ciele, bo z nimi stykamy się w Laskach bezpośrednio, jak tylko tu przychodzimy. A potem zobaczenie tego, że
kalectwo jest też źródłem pewnych ograniczeń, umartwień, wielkich upokorzeń. Matka mówiła, że jednym z największych upokorzeń kalectwa ślepoty jest brak wolności. Ona sama, niewidoma, doświadczyła tego, że to największy ciężar. Nasza służba ma
polegać nie tylko na takim ludzkim pocieszaniu i też nie tylko na
zaradzaniu podstawowym potrzebom, ale przede wszystkim
mamy towarzyszyć niewidomemu w dążeniu do tego, o czym
wspomniał ks. Kochel, żeby pomóc mu wydobyć z cierpienia te
istotne wartości duchowe, które dadzą osobie niewidomej pełnię
życia. Nie tylko sama muszę odkrywać tę pełnię życia w sobie,
ale jeszcze towarzyszyć moim niewidomym braciom i siostrom
na tej właśnie drodze.
Matka zostawiła nam również bardzo konkretny, osobisty
wymiar korzeni krzyża. Czyli to, co odnosi się do naszego życia.
Ona nie budowała bez fundamentów i nie budowała na frazesach.
Czyli w takim matczynym ABC jest miejsce na to, co podstawowe. Mówiła, że umartwienie polega na doskonałym przyjęciu
z ręki Bożej ciężaru dnia – ciężaru pracy i obowiązków. To jest
pierwsza podstawowa lekcja. My też codziennie w porannej modlitwie ofiarowujemy nasz krzyż całodzienny, oddając cały dzień
Panu Bogu. Prosimy o łaskę, żebyśmy umiały przyjąć to, co nas
czeka. Wśród pracy i obowiązków w ten krzyż całodzienny wpisane jest też upokorzenie. Przez przyjęcie upokorzeń, pochodzących z różnych źródeł, jak gdyby wpisujemy się w upokorzenia,
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jakie są udziałem niewidomych, którzy przez dźwiganie swojego
krzyża ślepoty, codziennie na nowo muszą przeżywać różnego
rodzaju, większe lub mniejsze upokorzenia. W jakiś sposób my
poprzez to dobre przyjęcie upokorzeń solidaryzujemy się z nimi.
Przez te wszystkie cząsteczki krzyża podejmowane przez każdą
z nas mamy też wynagradzać za duchową ślepotę świata. Przez ślub
posłuszeństwa mamy zadość czynić za wyłamywanie się spod prawa Bożego, a przez cichą, sumienną pracę, za pychę, lenistwo i niedbalstwo innych – tych, którzy są też niewidomi na duszy.
Ale Matka zaznaczała, że pierwszym niewidomym na duszy
przede wszystkim jestem ja sam. To nie jest tak, że niewidomymi
na duszy są inni, ale także i siebie zaliczam do tego grona.
A czemu to wszystko ma służyć? Właśnie temu, że wraz z niewidomymi jesteśmy posłane do ludzi dalekich od Boga, do ludzi,
którzy mają oczy zamknięte na dobro, na prawdę, albo do tych,
którzy uginają się pod ciężarem życiowych doświadczeń, do załamanych, ogarniętych zwątpieniem, czasami nierozumiejących
sensu cierpienia. Matka zostawiła bardzo konkretny program na
każdy dzień, pokazując, że w każdej dziedzinie życia to wszystko
musi się objawiać – w każdym oddechu, w każdej decyzji, w każdym poruszeniu serca ten program zadośćuczynienia i wynagrodzenia jest aktualny.
Matka i o. Korniłowicz oprócz tego przyjęli taką syntezę duchowości katolickiej, która tworzy w nas duchowe piękno.
W duchowości franciszkańskiej jest nawrót do czystej tradycji ewangelicznej, do praktyki ubóstwa, do zawierzenia Opatrzności Bożej, odnajdywania pokoju i radości w krzyżu. To jest coś,
co u Matki bardzo często wybrzmiewa, tego nas uczy. Msza św.
ma być w centrum naszego życia, jak napisała jedna z sióstr:
„Msza się skończyła, Msza się zaczyna”– msza naszego życia. To
jest też trwanie u stóp krzyża.
Z tradycji dominikańskiej Matka z Ojcem przyjęli cudowny
priorytet prawdy i pokory. Pokory uznanej jako stawanie w praw-
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dzie i przed Bogiem, i przed bliźnimi. To jest fundament życia.
One potrafią pokazać świat właściwej hierarchii wartości. I one
leczą wszystkie nasze choroby.
A w benedyktyńskiej tradycji podkreślili liturgię, przez którą
Bóg otrzymuje doskonałą chwałę. Włączając się świadomie w liturgię, dostępujemy uświęcenia.
Tak jak Ojciec Tomasz wspomniał, ta tradycja sięga już sto
lat. Ona, dzięki Bogu trwa i myślę, że jest nadal aktualna, i że
wszystkie te elementy będą trwały do końca świata, jeśli Pan Bóg
będzie chciał, by zgromadzenie istniało, jako Jego posłuszne narzędzie. Sądzę, że ta pedagogika i ta duchowość Matki i o. Korniłowicza znajdzie oddźwięk także w przyszłości.
■ o. Tomasz: Dziękuję bardzo s. Gabrieli. Chciałbym na dwie
rzeczy zwrócić uwagę i jedną dopowiedzieć ze swojego doświadczenia. To, co Siostra przypomina, o czym było mówione, to
wysoka miara życia codziennego. Jest takie złudzenie, może nawet nieporozumienie w chrześcijaństwie, że duchowość to jakaś
drabina, jakieś zdobywanie cnót, jak to ładnie Siostra powiedziała – rodzaj „świadectwa z czerwonym paskiem”. Tylko że potem
się okazuje, że po tym świadectwie z czerwonym paskiem trzeba
zaczynać od nowa. I myślę, że to jest niesamowicie ważne w duchowości Lasek, właśnie to życie codzienne. Gdy Siostra o tym
mówiła, to słychać język bardzo prostego doświadczenia życia
codziennego pośród niewidomych.
Kiedy dominikanie, którzy już mają 800 lat, zastanawiają się
nad swoją duchowością, to często podkreślają, że nie ma czegoś
takiego jak duchowość dominikańska. Jest natomiast odczytywanie Ewangelii każdego dnia, to właśnie wpisywanie w pewną
tradycję. Ale my często w Kościele popełniamy taki błąd, że przez
duchowość rozumiemy samodoskonalenie się duchowe. A wydaje się, że to właśnie nie jest taka drabina, po której się wstępuje w górę, i w górę, ale to jest przede wszystkim towarzyszenie
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innym ludziom i przejście kawałka drogi z nimi. Właśnie to
w wypowiedzi siostry o duchowości ja usłyszałem.
■ Prof. Sławomir Żurek: Szanowni Państwo, zacznę od tego,
że ta konferencja uświadomiła mi jedną kwestię: ja jestem dłużnikiem Lasek. Po pierwsze dlatego, że mam dzięki Laskom żonę,
bo moja żona jest córką Józefa Strońskiego, niewidomego wychowanka Lasek. Druga kwestia: temu środowisku zawdzięczam
zdrowie mojego syna, który spędził kilka miesięcy u sióstr w Rabce. Dzisiaj ma 25 lat i jest zdrowym człowiekiem, wyleczył się
z astmy zupełnie. I trzecia kwestia: Laskom zawdzięczam życie
swojej najmłodszej wnuczki, która przyszła na świat 3 września
tego roku. Na jej narodziny czekaliśmy tu, w Laskach. Dzięki
dobroci doktora Wojciecha Puzyny, który przyjął do swojego
szpitala mamę i mające się urodzić dziecko (chociaż, jak powiedział doktor, przyjął ją dlatego, że jest polonistką, tak, jak jego
mama). Dwudniową dziewczynkę przywieźliśmy do Domu Rekolekcyjnego, żeby siostrom pokazać, że oto Matylda Zofia przyszła na świat. I podziękować za udzielone wsparcie.
Moja żona miała ojca niewidomego na ciele, dostała męża
niewidomego na duszy, ponieważ ja wywodzę się z rodziny niewierzących, moi dziadkowie nie chodzili do kościoła, a obydwoje rodzice byli członkami partii komunistycznej. Kiedy napatrzyłem się na to życie, to wiedziałem, że jedynym miejscem, gdzie
mogę studiować po maturze, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.
I tam swoje studia rozpocząłem. Swoje studia przebyłem przede
wszystkim pod kierunkiem prof. Sawickiego, który interesował
się najbardziej środowiskiem Verbum, które w Laskach znalazło
swoje miejsce. Na seminarium profesor dużo nam o Laskach
opowiadał, i o duchowości, jak ona jest ważna, jak też jest inspirująca. A później moje zainteresowania badawcze zaprowadziły
mnie w kierunku motywów żydowskich w polskiej literaturze,
bo tym się zajmuję; badam obecność i wpływ judaizmu na polską
literaturę. No i znowu drogi zawiodły mnie do Lasek. Bo przed
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trzynastu laty pisałem swoją pracę habilitacyjną i opublikowałem
książkę o Aleksandrze Wacie, który w 1953 r. przyjął dzięki
s. Katarzynie Steinberg chrzest w kościele na Piwnej, i Henryku
Grynbergu. To wszystko układa się w moim życiu w takie ciekawe puzzle.
Kiedy s. Radosława mnie poprosiła, żeby wystąpić w tym
panelu, zastanawiałem się, co ja mógłbym powiedzieć na temat
duchowości. To, co chciałbym powiedzieć, jest związane w jakiś
sposób z duchowością żydowską i co też w Laskach znalazło
swoje miejsce, swój oddźwięk.
Gdy mówi się o duchowości żydowskiej, jest pewien kłopot,
ponieważ właściwie w teologii żydowskiej taka kategoria nie
istnieje. Kiedy mówi się o tzw. życiu wewnętrznym, o jakimś
przeżywaniu doświadczenia Boga, to bardzo mocno łączy się to
z cielesnością. Czyli żeby mówić o duchowości, trzeba mówić
o cielesności. I dlaczego my, jako chrześcijanie powinniśmy o tym
mówić? Z kilku powodów, choć jest to trochę trudne, ponieważ
tożsamość chrześcijańska w dużej mierze została zbudowana na
antyjudaistycznym micie. Ten mit wiązał się z tym, że wraz z przyjściem Chrystusa zostało rozwiązane pierwsze przymierze, a to,
co Bóg uczynił do czasu przyjścia Chrystusa, jakby przeminęło,
i dalej Bóg rozpoczął nową historię z nowym narodem wybranym. Ale jest pytanie o Boga, który zawiera przymierze, czy to
znaczy, że Bóg odwołuje swoją łaskę, to znaczy, że zakończył już
swoją historię zbawienia z tym ludem, który wybrał na Synaju?
Czy to znaczy, że wraz z przyjściem Chrystusa już z tym ludem
nie dialoguje? Już nie ma nic temu ludowi ważnego do powiedzenia? Już przestał to być lud wybrany, a na jego miejsce pojawili się chrześcijanie?
Jest wiele pytań, ale na te pytania odpowiedział Jan Paweł II,
mówiąc: „Judaizm dla chrześcijan nie jest rzeczywistością zewnętrzną, ale jest czymś wewnętrznym”. To znaczy, że duchowość
żydowska, nie tylko ta sprzed przyjścia Chrystusa, ale również
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ta, która rozwijała się po przyjściu Chrystusa, ma nam coś ważnego do powiedzenia. Ja myślę, że obecność sióstr pochodzenia
żydowskiego w Zgromadzeniu Franciszkanek Służebnic Krzyża
też nie jest dziełem przypadku, i Bóg miał też coś ważnego tutaj
w Laskach do powiedzenia wszystkim nam: Kościołowi i współczesnym chrześcijanom. I kiedy rozważa się duchowość żydowską, trzeba powiedzieć o trzech ważnych źródłach, z których ta
żydowskość, ta duchowość, ta cielesność, o której będę mówił za
chwilkę, czerpie.
Pierwsza kwestia bardzo ważna jest taka, że właściwie w języku starohebrajskim nie ma słów oddzielających duchowość i cielesność. Najczęściej używaną kategorią w odniesieniu do człowieka jest słowo „nefesz”, które znaczy „życie”. Życie ciała i ducha
łącznie. To znaczy nie można oddzielić życia duchowego od życia
cielesnego, i o tym mówi Tora. Kiedy Bóg stworzył człowieka,
tchnął w niego ducha i dopiero nazwał go człowiekiem. I ten
człowiek był postacią androgeniczną, czyli był mężczyzną i kobietą razem. To jest bardzo ważne, bo ten wysoki status kobiety
w systemach starożytnych był tylko w judaizmie. O tym też często zapominamy.
Drugie ważne źródło, to jest Talmud. Talmud, który powstawał bardzo długo, bo chociaż był skodyfikowany w VI wieku po
Chrystusie, to jednak to wszystko, co w nim się znalazło, dotyczyło duchowości żydowskiej, chociaż mówiło o cielesności.
Wszystkie zapisy Talmudu koncentrują się na tym, jak być wiernym Bogu w sytuacji rozproszenia, w sytuacji, kiedy naród ten
znalazł się w kontekście nie-bożym.
Wszystkie zapisy Talmudu, które mówią o takich kwestiach
bardzo codziennych, jak rano wstawać, jak się ubierać, jak rozmawiać ze swoją żoną, jak traktować innych, co wolno jeść, a czego nie wolno, wszystko to niby dotyczy cielesności i codzienności, a tak naprawdę dotyczy wierności Bogu, czyli duchowości.
Talmud bronił Żydów przed trzema głównymi zagrożeniami:
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przed politeizmem, przed poligamią, przed homoseksualizmem,
który był rozpowszechnioną kulturą w starożytności. Małżeństwo
kobiety i mężczyzny zawdzięczamy objawieniu judaistycznemu,
a później chrześcijaństwu.
Jest pytanie: Czy dla duchowości chrześcijańskiej i dla duchowości Lasek może mieć coś do powiedzenia kabała żydowska,
czyli tradycja mistyczna? Tradycja późna, bo dopiero po VI wieku powstała, dzięki takiej księdze jak „Seferiecila”, później „Seferhabahil”, później „Zahar” – tekstom bardzo starym, które stawiały bardzo ciekawe pytanie; Mistycy żydowscy mówili: Dobrze,
Bóg stworzył świat, ale Bóg jest wieczny. A w takim razie, co było
wcześniej? Przecież tam wcześniej musiało być jakieś życie. I księga „Zahar” próbuje odpowiedzieć na to pytanie, pokazując, że to
życie istniało w tekście, w słowie.
Pojawia się bardzo ciekawy problem filozoficzny, dokładnie
ontologiczny, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że oto
kultura jest następstwem natury. Że najpierw była natura, później
kultura. Tradycja mistyczna mówi coś innego: najpierw była kultura, bo Bóg objawił się jako Słowo. A więc kultura poprzedza
naturę, to znaczy, że my również pochodzimy z jakiegoś innego
porządku, a nie tylko ze świata natury, jako następcy tych, którzy
chodzili po drzewach. My pochodzimy z tamtego świata – tak
mówi mistyka żydowska, która pyta o ciało Boga: jak wygląda
i czym jest. I może dla wielu chrześcijan, którzy słyszą taki punkt
widzenia, wydaje się to może nawet trochę heretyckie. Ale chrześcijanie, niektórzy nawet codziennie, spożywają Ciało Boga i piją
Jego Krew. To znaczy, w kabale istnieje bardzo mocne przeświadczenie, że kiedyś ostatecznie my wszyscy staniemy się jednym
ciałem z Nim. Stąd tak trzeba i należy interesować się tym Ciałem
już tutaj.
Tradycja duchowości żydowskiej jest właśnie bardzo mocno
związana z tradycją cielesności, Mistycy żydowscy z XII-XIII
wieku mówią: Jeśli chcesz poznać Boga, musisz Go kontemplo-
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wać we wnętrzu własnego ciała, bo On tam jest ukryty, w ciemności. I tu następny link do Lasek: ciemność, to jedno z imion
Boga w judaizmie. To bardzo ciekawe imię, bo po hebrajsku
światło to „ohr”, a ciemność to „hoszar”, czyli ciemne światło. Bóg
jest ukryty w ciemności. Co więcej: światłość wywodzi się z ciemności, która jest Bogiem. Czyli doświadczenie ciemności, ociemniałości, jest doświadczeniem Boga w mistyce żydowskiej. I już
na koniec: jedna rzecz, która często przychodzi mi do głowy,
kiedy patrzę na wyobrażenia kościoła i synagogi, które były obecne w malarstwie i rzeźbiarstwie, pokazując dwie kobiety: jedną
piękną – widzącą i drugą też piękną – ale niewidomą. Ta piękna
i widząca to Eklezja – Kościół, ta druga, równie piękna, ale niewidoma to synagoga. I to wyobrażenie ukształtowało nasz sposób
myślenia o judaizmie, ale nie jest to w wielu wypadkach sposób
myślenia pozytywny. A chyba tu w Laskach jest bardzo mocno
podkreślone to, że ci niewidomi mają nam bardzo dużo do powiedzenia i ci niewidomi mogą nam widzącym wiele uświadomić. I tak jest też z judaizmem, który bardzo może dużo pomóc
i rozjaśnić w widzeniu chrześcijańskim, bo przecież Jan Paweł II
powiedział: Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm.
Dziękuję.
■ o. Tomasz: Dziękuję bardzo prof. Żurkowi. Kiedy mówił
o tradycji mistycznej, o tej cielesności, to przypomniałem sobie
sytuację, w której uczestniczyłem w Langwedocji, w południowej
Francji, w najstarszym klasztorze dominikańskim na świecie. Jest
to klasztor żeński, bo święty Dominik założył najpierw zgromadzenie sióstr, a dopiero potem braci. Do tego zgromadzenia
chciała wstąpić Bronisława Wajngold, późniejsza s. Maria Miriam
Gołębiowska. Przyjechała do Langwedocji, była tam jakiś czas
u swojej rodziny, a potem w tym klasztorze. Wydarzenie, w którym uczestniczyłem, to była Eucharystia w starej bazylice, wybudowanej na nowo. I proszę sobie wyobrazić, że siostry dominikanki klauzurowe, po Komunii św. wyszły przed ołtarz,
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chwyciły się za ramiona i zatańczyły chasydzki taniec, jako wyraz
modlitwy na uwielbienie. I to sobie przypomniałem, kiedy słuchałem prof. Żurka o połączeniu tego wymiaru mistyki z cielesnością, z tradycją żydowską, z tradycją chrześcijańską. Siostra
Maria Miriam, Bogu dzięki, nie została w tym klasztorze. Wróciła i jak wiemy na drugi dzień po powrocie do Polski wstąpiła
do Lasek.
■ Maciej Jakubowski: Ja tylko w nawiązaniu do duchowości
Lasek, chciałbym powiedzieć, że z duchowością Lasek to jest
chyba taki sam kłopot jak ze „starymi Laskami”, to jest tymi
pierwotnymi. Była tam różnorodność, bogactwo, by nie powiedzieć – nadmiar.
Jak już miałem wczoraj okazję powiedzieć, jestem ze szkoły
ks. Tadeusza Fedorowicza, który reprezentował pewien typ duchowości. My jako młodzi odbieraliśmy to jako rzecz prostą,
jasną i bardzo dostosowaną do naszej kondycji ludzi świeckich.
Nie wiem, co on głosił siostrom i kapłanom, ale wiemy dobrze,
co mówił nam, ludziom świeckim. To było dokładnie dostosowane do naszego życia. Całą jego duchowość, którą nam przekazywał, można streścić w tej najprostszej modlitwie, którą sam
odmawiał i wszystkim nam ją zalecał: „Jesteś, Panie. Dziękuję.
Proszę. Bądź wola Twoja”. Synteza. Mówił: „To jest wasza kontemplacja. Waszą rolą nie jest przesiadywanie w kościołach
i adoracja, bo nie macie na to czasu, ale jeżeli będziecie wznosić
swoją myśl do Pana każdego dnia i o każdej porze, na każdym
miejscu, to jesteście ludźmi kontemplacji”. W pewnym momencie wydawało mi się, że to już jest historia w skali naszego własnego życia. Natomiast, ponieważ mam okazję działać w małym
zespole opiekującym się archiwum ks. Tadeusza i ciągle mam
dostęp do tych tekstów, coraz bardziej wydaje mi się, że w jego
nauczaniu, w jego duchowości jest bogactwo do wykorzystania.
W najbliższym czasie mam zamiar napisać artykuł pt. „Bóg
jest, czyli rewolucja poznawcza w ujęciu ks. Tadeusza Fedorowi-
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cza”, z dokładnym adresatem, którym będą – nauczyciele geografii pracujący w tej chwili nad reformą nauczania. W nowej formule nauczania geografii jest tak, że Boga nie ma. Po prostu. Jest
jakiś świat, na tym świecie jest jakiś człowiek, który zajmuje się
głównie produkcją, konsumpcją, podróżami, wojną. Jednego
z drugim nic nie wiąże, ale przede wszystkim nie ma Boga. To
jest jakiś konglomerat racjonalistyczno – pozytywistyczno – materialistyczny, nie wiadomo jaki, powstały w przeciągu dziejów.
Jest potrzeba powrotu do najprostszej prawdy, którą ks. Tadeusz wyrażał jednym stwierdzeniem: „Bóg jest”. Ponieważ ks.
Tadeusz jest zlokalizowany w Laskach, tu jest to bogactwo, które
nadal można wykorzystywać i ono może służyć.
W drugiej część wypowiedzi odniosę się do innego tematu;
Od jakiegoś czasu odkrywam duchowość Matki Czackiej. Stosunkowo niedawno sięgnąłem do Jej „Notatek”. Wypisałem kilka
zdań na temat tajemnicy Krzyża. To osobiście dla mnie jest odkrycie;
Obecnie żyję znowu w obecności Pana, Jezusa ukrzyżowanego.
Czuję Go nad sobą. Widzę Go oczami duszy pośród ludzkości.
U stop Ukrzyżowanego nie możemy być bezczynni.
Pan Jezus nie tylko rozważania chce Jego męki, nie tylko rozczulania się nieistotnego z zewnątrz i w martwocie, ale chce, byśmy wraz
z Nim dusze ratowali. Potęga mocy Bożej z tego Krzyża płynie na
całą ludzkość.
(Laski, dn. 4 II 1929 r.)
Papież Franciszek niedawno wygłosił homilię z okazji Święta
Podwyższenia Krzyża Świętego, w której powiedział, że w tajemnicę Krzyża można wnikać jedynie przez kontemplację. Tylko
kontemplując, można postępować naprzód w tajemnicy miłości.
Matka Czacka, jak rozumiemy, postępowała właśnie drogą
kontemplacji w zgłębianiu tajemnic Krzyża. Jeżeli miałbym oso-
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biście mieć jakieś marzenia na przyszłość, to żeby w Laskach
powstała grupa świeckich, którzy mogliby przez adorację, przez
jakieś konferencje, warsztaty, wchodzić głębiej w tajemnicę Krzyża. Nie sztuka dla sztuki, tylko od kontemplacji tajemnicy Krzyża do działania. Myślę, że jest wielu ludzi świeckich, którzy potrzebują wejścia w adorację, w kontemplację, w pogłębienie, nie
dla samego doskonalenia siebie, ale w ramach nowych inicjatyw
ewangelizacyjnych, jeżeli mają jakieś powstawać. I tutaj ten skarb,
to bogactwo Lasek mogłoby temu służyć.
■ o. Tomasz: Dziękuję bardzo panu Maciejowi Jakubowskiemu. Dwie kwestie: kiedy on używa wyrażenia „nadmiar duchowości”, wychodząc z doświadczenia ks. Fedorowicza, to ja używam słowa „różnorodność”, albo, jak tutaj padło, „mozaika”,
która przecież składa się z różnych elementów. Myślę, że to jest
właśnie takie doświadczenie tradycji, historii i doświadczenie na
przyszłość. I druga sprawa; Pan Maciej mówił o wychodzeniu od
kontemplacji do działania. Jest to jedna z najstarszych tradycji
dominikańskich, która zawiera się zawołaniu dominikańskim
którego autorem jest św. Tomasz z Akwinu: kontemplować i owoce kontemplacji przekazywać innym.
Gdyby tu siedział benedyktyn albo karmelita bosy, to może
by zwrócił uwagę na coś innego. Mówiłby zapewne o tym wymiarze budowania swojego wnętrza. Ale dominikanie, tak jak
franciszkanie, są zakonem żebraczym. W XIII wieku to była pewna rewolucja w Kościele, gdzie nastąpiło przejście od monastycznych, kontemplacyjnych, pustelniczych zakonów do zakonów,
które szły do innych, ale były bardzo mocno osadzone właśnie
w tym wymiarze kontemplacji: kontemplować i owoce kontemplacji przekazywać innym. Dokładnie słyszałem to w Pana wypowiedzi przed chwileczką.
■ prof. Żurek: O. Tomasz pytał o tę perspektywę przyszłości.
Mnie się wydaje, że to, co jest bardzo ważne w tym charyzmacie
Lasek na przyszłość, to jest sprawa z jednej strony zakotwiczania
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się w tym nowym środowisku niewidomych na duszy, które tak
się zwiększyło w przeciągu ostatnich lat, że to mogłoby wpłynąć
na sprawę powołań.
Gdyby tu przyjeżdżało więcej młodych ludzi, którzy często są
gdzieś z obrzeży chrześcijaństwa, albo już poza nim, poprzez
różne inicjatywy ewangelizacyjne, które w tej chwili między innymi inicjuje bp. Ryś, mogłoby się wiele zmienić. Bardzo cieszę
się z tego ożywionego kontaktu bpa Rysia z Laskami. Ilekroć tu
jestem, to jest też bp Ryś. Kiedyś nawet przyjechałem na sylwestra, żeby trochę odpocząć i bp Ryś też był w kaplicy. Mam wrażenie, że jest to biskup, który wie, o co chodzi w tym Kościele
dzisiaj, w tej rzeczywistości tak trudnej.
Więc to jest jedna kwestia, czyli bardziej wyrazisty powrót do
charyzmatu ociemniałych na duszy. I druga kwestia to jest sprawa
ekumenizmu. Dla mnie Laski przez siostrę Marię Krystynę kojarzyły się z ekumenizmem. Tutaj też brałem udział w kilku seminariach ekumenicznych. To jest środowisko, które wzywa do jedności. Wydaje się, że ten horyzont jest niezwykle ważny, bo znam
wielu pastorów ewangelickich, i księży prawosławnych, którzy
tutaj doskonale się czuli. I oni wspominają, że to jest niezwykłe
miejsce, jakaś genialna wyspa w tym Kościele katolickim, na której
każdy czuje się dobrze. Wskazywałbym właśnie te dwa kierunki
dla rozwoju duchowego tego miejsca.
■ o. Tomasz: Zapraszam do dyskusji. Można zadawać pytania, można podzielić się króciutkimi refleksjami.
■ o. Eugeniusz Pokrywka: Proszę Państwa, ja Laski znam
od 60 lat, a już mam trochę po siedemdziesiątce. Dla mnie Laski to zawsze był właśnie Krzyż, jego cień i to wszystko, co się
w cieniu tego Krzyża dzieje. Jeśli mówimy o przyszłości Lasek,
to ta tradycja w cieniu Krzyża musi ciągle pozostawać. To jest
ta droga, z której nie wolno nikomu zboczyć, bo wtedy poprowadzi ona donikąd. Prostym przykładem świadomości życia
właśnie pod tym znakiem było pozdrowienie, które teraz trochę
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rzadziej się słyszy: „Przez Krzyż – do nieba”. Pamiętam, że kiedy siostry pozdrawiały się w ten sposób, wszyscy robili tak
samo, i to zapadało w serce. Była jedna siostra, która kiedyś
bardzo szybko biegła po terenie Zakładu. Pan Marylski zapytał:
„A gdzie to się siostra tak spieszy?”. Ona mając w sobie to pozdrowienie, automatycznie odpowiedziała: „Do nieba!”. Więc
myślę, że ta droga Lasek nigdy nie powinna być inna, jak tylko
przez krzyż – do nieba.
■ Maria Wosiek: Proszę Państwa, o. Eugeniusz pochwalił się,
że ma 70 plus. Ja mam 80 plus. Do Lasek trafiłam wraz z moją
siostrą, niedawno zmarłą s. Rut. W 1956 r. przyjechałyśmy na
śluby s. Henryki Dębińskiej, którą Rut znała z KUL. Od tego
czasu zaczęłyśmy przyjeżdżać regularnie. Najpierw przyjeżdżałyśmy do s. Landy, z którą potem Rut, jak wiadomo, wydawała
książkę. Nazywałyśmy się grupą wątpiących. To było seminarium
takie trochę tomistyczne. Siostra Teresa wprowadzała nas w różne tajniki. A druga grupa młodych ludzi, których można określić
niewidzącymi na duszy, poszukującymi, po 1956 r. gromadziła
się u s. Marii Gołębiowskiej. Byli tam też moi koledzy ze studiów.
Wielu z nich było pochodzenia żydowskiego. I siostra im bardzo
patronowała. (…)
Od przyjaciół, którzy byli na panelu ewangelizacyjnym wiem,
że postawiono tam problem: Dlaczego w tej chwili w Laskach nie
ma takich grup? Każdy sobie musi sam odpowiedzieć. Ja mam,
jak mówię, 80 plus, i mam swoją tradycję historyczną, która też
jest poniekąd znana. Byłam członkiem KOR. To jest też ważne,
bo Adaś Michnik przyjeżdżał tutaj i swoją książkę „Kościół, lewica, dialog” pisał właśnie w Laskach. Pamiętam, jak tutaj mówiło się o pojednaniu. Tutaj cytowałam innego swojego przyjaciela – Jacka Kuronia, który nam w kółko powtarzał: „Pamiętajcie,
my nie mamy wrogów. Nie wolno nam nikogo traktować jako
wroga”. I teraz myślę, że ten problem, w jakiś sposób przeżywamy
wszyscy; Dlaczego? Co się zmieniło? Mówimy o duchowości, jest
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ta sama duchowość, ale dlaczego jest inaczej niż było w roku
1956? Tutaj było coś, czego w tej chwili tego czegoś nie ma. Ja
myślę, iż dlatego, że podziały przeszły na wnętrze Kościoła, że
w tej chwili ten spór toczy się nad tym, kto jest lepszy katolik.
Ostatnio, jakoś na wiosnę, znalazłam się w towarzystwie,
w którym nie wszystkich znałam. Nie wdając się w żadną dyskusję, powiedziałam coś takiego, że zazdroszczę Francuzom zwycięstwa Macrona. To było bezpośrednio po tamtych wyborach.
Pan siedzący koło mnie powiedział: „Pani głosi herezje, pani
powinna iść natychmiast do spowiedzi”. Powiedziałam: „Wie pan,
takie mam poglądy, pan ma inne”. I zmieniłam temat.
Żeby prowadzić dialog, żeby rozmawiać, żeby szukać, to musi
być taka atmosfera, że mamy sobie coś do ofiarowania. A jeżeli
z góry zakładamy, że my mamy całą prawdę i absolutną rację,
a wy musicie ją przyjąć, no to nie ma dialogu.
(…)
■ s. Gabriela: Matka pozostawiła nam coś bardzo ważnego.
Od razu, jak tutaj przyszłam, to wiedziałam: tu nie ma klauzury
za ścisłymi murami. I myślę, że my staramy się ze swojej strony
w jakiś sposób to utrzymać. Tak samo zapraszamy na wspólne
modlitwy, czy do wspólnego świętowania. Jesteśmy tutaj z państwem, nie żyjemy za zamkniętymi drzwiami. Nasze domy są
otwarte i to jest coś bardzo ważnego. Przed wojną było jeszcze
inaczej; wtedy, kiedy było tak dużo świeckich współpracowników,
wówczas Zakład funkcjonował na innych zasadach. Matka bardzo się bała, żeby nie nawiązywać stosunków w pracy typu: pracownik – pracodawca. Tego się oczywiście nie dało rady utrzymać. W świecie wiele się zmieniło, idziemy za tym, jak świat
postępuje do przodu, ale też z zachowaniem tego, kim jesteśmy.
I myślę, że jeżeli my zachowamy to, kim jesteśmy jako siostry –
zgodnie z tym, co pozostawiła nam Matka – to nic się nie będzie
dewaluowało.
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Państwo, uczestniczący w panelu, też jesteście bardzo ważnym
świadectwem i umocnieniem dla nas, ale również przyciągacie
innych świeckich, którzy tu naprawdę mogą też stawiać swoje
pierwsze kroki i zostaną – jak gdyby przejmą od państwa zaangażowanych we wspólnym dobru pałeczkę w tej sztafecie.
■ o. Tomasz: Podsumowując, poruszę jeszcze dwa wątki.
W ostatnich latach uczestniczyłem w Laskach w dwóch czy trzech
spotkaniach organizowanych przez kogoś, kto był zakorzeniony
dokładnie w tym, o czym p. Lila mówiła, i trochę w tym, co mówił prof. Żurek. Myślę o Tadeuszu Mazowieckim. Z okazji imienin Premiera organizowaliśmy spotkania, które na szczęście
udało się ukryć przed mediami. Bo nie chodziło o to, żeby to była
jakaś spektakularna debata, o której ktoś gdzieś będzie rozmawiał. Były to spotkania ludzi wierzących i niewierzących zatroskanych o Kościół i media. Wielkim i pozytywnym zaskoczeniem
było to, że na równych prawach w debacie uczestniczył dzisiejszy
główny celebrans, czyli kard. Kazimierz Nycz. Kiedy został arcybiskupem Warszawy, podjął się uczestniczenia w tych debatach,
nie na zasadzie, żeby coś wygłaszać, po prostu słuchał i nic nie
mówił. Wtedy uświadomiliśmy sobie, że to jest absolutnie to
samo, co robił kard. Karol Wojtyła w Krakowie; że zapraszał ludzi
bardzo różnych, żeby posłuchać o problemach Kościoła. I wtedy
pomyśleliśmy, że to jest piękny zwyczaj. Bp Grzegorz Ryś bez
wątpienia też jest w tym duchu kard. Wojtyły – słucha również
ludzi krytycznie nastawionych do różnych spraw, ale też wypowiadających się w wolności.
Druga sprawa: prof. Żurek mówił o doświadczeniu powołań
przyszłości. Niektórzy z Państwa znacznie lepiej ode mnie znają
np. Francję; otóż większość tamtych powołań, zarówno kapłańskich jak i zakonnych, to są konwertyci albo neofici. Są to ludzie,
którzy w wieku dorosłym, często po skończonych studiach, albo
po paru latach jeszcze pracy, odkrywają Pana Boga w sposób
osobisty. I myślę, że to jest drogowskaz nie tylko dla Lasek, ale
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też i dla polskiego Kościoła, ale może od Lasek musi się to rozpoczynać, ażeby mieć tę świadomość; zresztą tak było w pierwszym pokoleniu Lasek. Tutaj nie muszę nikogo przekonywać,
wystarczy spojrzeć na życiorysy wszystkich, czy większości sióstr.
Gdyby ktoś mnie zapytał, co z tej dzisiejszej naszej rozmowy
jest takim drogowskazem na przyszłość, odpowiedziałbym, że
ważna jest nie tylko historia; ważna jest tradycja, z której czerpiemy. Zwróciłbym uwagę na trzy obszary. Po pierwsze duchowość,
którą s. Gabriela bardzo ładnie określiła jako duchowość codziennego życia pośród niewidomych. Cokolwiek więc robimy w swoim
życiu, nie uciekajmy w jakiś sztuczny mistycyzm czy perfekcjonizm, ale po prostu przyjmijmy życie takim, jakie ono jest, na
każdy dzień. Każdy dzień przynosi swoje problemy. Jako człowiek
wierzący i człowiek Ewangelii mam zadanie zmierzenia się z nimi
i z całym moim życiem.
Drugie, to doświadczenie wiary i niewiary. Bo człowiek,
który nie ma w sobie doświadczenia wiary nie jest ani gorszy ode
mnie, ani lepszy. Jest po prostu inny. I warto, żebyśmy my, jako
ludzie wierzący, to dostrzegli, zobaczyli. Ja wiem, co mówię. Przez
lata mieszkałem w Czechosłowacji. Wielu z nas, chrześcijan,
mogłoby od ludzi, którzy wydają się być areligijni, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka. Tak więc także i to doświadczenie.
A trzecim jest doświadczenie ekumenizmu, czyli dążenie do jedności.
To są trzy takie moje drogowskazy. Bardzo Państwu dziękuję.

Cezary Gawryś
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zieło Lasek – czyli Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, z ich pracą, ramię w ramię ze świeckimi, na
rzecz niewidomych i działalnością apostolską wobec „niewidomych na duszy”, zwłaszcza środowisk oddalonej od Kościoła
inteligencji – istnieje w krajobrazie polskiego katolicyzmu już od
stu lat.
Z Laskami nawiązałem kontakt osobisty jeszcze jako student
pół wieku temu, podejmując się opieki nad niewidomym Rysiem.
A kiedy w roku 1976 dołączyłem jako dziennikarz do redakcji
miesięcznika „Więź”, trafiłem tu z radością, czując autentyczną
przyjaźń i zażyłości z Laskami.
Wyznanie Jerzego Zawieyskiego: „Laski to moja duchowa
ojczyzna”, wielu z nas, nie tylko Tadeusz Mazowiecki czy Stefan
Frankiewicz, mogłoby powtórzyć także w swoim imieniu. Trwałym świadectwem tych związków ideowych i osobistych między
„Więzią” a Laskami jest książka Ludzie Lasek, pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego, która miała już dwa wydania (1986,
2000), a która zawiera szkice i wspomnienia o wybitnych postaciach z pokolenia założycieli Lasek, z Matką Elżbietą Różą Czacką, księdzem Władysławem Korniłowiczem i Antonim Marylskim na czele. „Laski – pisał Tadeusz Mazowiecki – są cząstką
chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cierpienie
i przez otwartość wobec ludzi; są jednym z tych miejsc w świecie,
którym dane było i jest – być dla innych znakiem na drodze”.
Jak wyjątkowym zjawiskiem były Laski na mapie polskiego
katolicyzmu już w dwudziestoleciu międzywojennym, wymownie
świadczy opinia francuskiego kapłana Charlesa Journeta – póź-
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niejszego kardynała, który w latach 30. gościł w naszym kraju –
zawarta w jego książce Exigences chrétiennes en politique (Paris
1945): „Spotkaliśmy w pewnym zakątku Polski (…) Kościół
prawdziwie franciszkański. Przyjmuje on życzliwie wszelkie nędze ciała i duszy, a jednocześnie wszelkie poszukiwania sztuki
najbardziej nowoczesnej. Pełen jest cudownego poszanowania
pragnień papieża i wymagań liturgii, lecz również wspaniale wolny od wszelkiego formalizmu, wolny jak obłok na niebie. Nie ma
twardości ni wzgardy dla Żydów (…). Nie zna kłamstwa, jest
szczery aż do przesady. Umie myśleć o komunistach, nie by ich
przeklinać, lecz by ich nawiedzać w więzieniu, by gromadzić nad
ich głowami węgle miłości i roztopić gorycz i bunty ich dusz.
Nigdy nie miał ducha zakrystii, ale serce jego bije szerokim tętnem wielkiego Kościoła powszechnego i otwiera się (…) na
wszystkie cierpienia Kościoła, na wszystkie jego niepokoje i na
wszystkie nadzieje”. Tę opinię wybitnego francuskiego kardynała
w pełni potwierdziła dalsza historia Lasek, wpisana w dramatyczną historię Polski i dzieje Kościoła.
Przywołajmy tu niektóre fakty w największym skrócie. We
wrześniu 1939 roku, a potem podczas Powstania Warszawskiego,
działał w Laskach potajemnie szpital polowy, pod nosem stacjonujących tuż obok Niemców, co było wielkim ryzykiem. Kapelanem sióstr był wtedy ks. Stefan Wyszyński. Zakład dla niewidomych szczęśliwie przetrwał wojnę, a potem zakusy władz
komunistycznych w okresie stalinizmu. Czas stopniowego rozwoju zaczął się znów po Październiku ’56. W roku 1957 siostry
franciszkanki otrzymały w użytkowanie odbudowany z gruzów
klasztor i kościół św. Marcina przy ulicy Piwnej w Warszawie i tu
przeniosły władze zgromadzenia. Rektorem kościoła został
30-letni ks. Bronisław Dembowski. Barokowy kościół miał odbudowane tylko mury i fasadę. Wnętrze świątyni wykonane po
kilku latach według śmiałego projektu siostry Almy Skrzydlew-
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skiej zachwyciło warszawiaków wysmakowanym surowym pięknem. Wystrój świątyni, będący harmonijnym połączeniem tradycji (wielki drewniany krucyfiks dominujący w nawie głównej)
i nowoczesności (prosta droga krzyżowa ryta w świeżym tynku)
był niejako symboliczną zapowiedzią zmian, jakie już wkrótce
miał przynieść w Kościele powszechnym, a także w polskim katolicyzmie, Sobór Watykański II.
Zanim doświadczyłem bliskich relacji między środowiskiem
„Więzi” a Laskami, dołączając do redakcji, wiele lat wcześniej
przeżyłem osobistą duchową przygodę, która związała mnie z kościołem św. Marcina. Pragnę o tej przygodzie krótko opowiedzieć,
spłacając w ten sposób w jakiejś mierze swój dług wdzięczności.
Po maturze w roku 1964 poszedłem na filozofię na Uniwersytet Warszawski. Był to mój świadomy wybór. W liceum pasjonowałem się kinem i teatrem, myślałem nawet o szkole aktorskiej,
trochę kusiła mnie historia – byłem uczniem legendarnej nauczycielki Anny Radziwiłł – ostatecznie jednak przy wyborze kierunku studiów przeważyły inne względy. Otóż mając czternaście lat,
przeżyłem chłopięcy bunt religijny. Przyczyniła się do tego
w pewnej mierze liturgia w języku łacińskim, okraszona sentymentalnymi pieśniami i barokowym kaznodziejstwem: zaczęło
mnie to nudzić, natomiast fascynowała mnie literatura piękna
ukazująca świat ludzkich dramatów i uczuć. Odszedłem więc od
praktyk religijnych i z czasem umocniłem się w przekonaniu, że
jestem ateistą – bliski był mi egzystencjalizm Camusa i Sartre’a.
Nurtowały mnie niepokojące pytania, na które jednak literatura
piękna nie dawała odpowiedzi – i to popchnęło mnie ku filozofii.
Na studiach chaos w moim umyśle początkowo tylko się pogłębił,
aż doszedłem do stanu, który trafnie oddaje Heideggerowskie
określenie: trwoga egzystencjalna. W krytycznym momencie,
kiedy ogarnęła mnie desperacka myśl o skończeniu ze sobą –
byłem sam w pustym mieszkaniu – zacząłem mimo woli się
modlić. I nagle w ciemnościach otworzyła się jakaś szczelina –
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odnalazłem w głębi siebie poczucie, że skoro ja istnieję, choćby
ogarnięty lękiem i pogrążony w ciemnościach, to jest Byt, jest
czyste Istnienie (jak mówi święty Tomasz), jest Sens. Jest Ktoś,
komu mogę zawierzyć. To był mój pierwszy krok do wiary
w Boga. Najpierw była to nieokreślona wiara w Absolut, w Platońską Ideę Dobra. Dopiero z czasem uznałem, że ten Absolut,
źródło wszelkiego istnienia i Stwórca, objawił się nam w historii
jako Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. I postanowiłem szukać Go
w Kościele.
Był rok 1965, właśnie zakończył się Sobór Watykański II.
Zacząłem chodzić na niedzielną Mszę na Piwną. I trafiłem tu na
liturgię posoborową, już po polsku, przy prostym ołtarzu, z celebransem zwróconym twarzą do wiernych. Był to wówczas jedyny w Warszawie kościół, który otrzymał od Prymasa Wyszyńskiego pozwolenie na „pilotażowe” wprowadzenie liturgii
odnowionej przez Sobór. Homilie, proste, pełne ludzkiego ciepła
i pokory wobec tajemnic Bożych, głosił ks. Bronek Dembowski.
Minęło trochę czasu, zanim dojrzałem do kolejnego kroku: po
czterech latach przerwy poszedłem do spowiedzi. Naturalnie
w kościele św. Marcina. Młody ksiądz w konfesjonale po prawej
stronie głównej nawy moje wyznanie skomentował jednym prostym zdaniem: „Spotkała cię wielka łaska”. Był to ks. Andrzej
Santorski. Towarzyszył mi potem jako spowiednik przez kilka lat,
z czasem jeździłem do niego do Izabelina, gdzie objął funkcję
proboszcza po śmierci zmarłego w opinii świętości ks. Aleksandra Fedorowicza. Stary drewniany kościół parafialny w Izabelinie
(dziś już murowany) czy kaplica w Laskach, to – jak się wyraził
pewien prawosławny – przestrzenie sakralne, które „same się
modlą”. A sakrament miłosierdzia – to księża z Lasek. Trzeba tu
koniecznie przywołać zwłaszcza jedno nazwisko – ks. Tadeusza
Fedorowicza. Z jego kierownictwa duchowego korzystał – jak
wiadomo – Karol Wojtyła, także już jako papież.
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Laski – to piękna liturgia, to przestrzeń ciszy i życia wewnętrznego, otwarte serce sióstr i ich ujmująca gościnność. Kiedy się
przyjeżdża, pytają przede wszystkim: „Czy pan już jadł?”.
W latach 70. zebrania kolegium redakcyjnego „Więzi” często
odbywały się właśnie w Laskach, w Domu Rekolekcyjnym, między innymi dlatego, że tutaj czuliśmy się bezpieczni, nienarażeni
na inwigilację i podsłuchy. Takie „zaplecze” kościelne miało
ogromne znaczenie w pełnych ryzyka, ale też pasjonujących latach 70. w czasie jawnie, choć nielegalnie, działającej opozycji
demokratycznej, która przenikała się z legalną działalnością Klubu Inteligencji Katolickiej i „Więzi”. W Laskach niejeden raz znajdowali schronienie i warunki do pracy ludzie związani z opozycją. Dla mnie niezapomnianym przeżyciem pozostanie Msza
święta w kościele św. Marcina w intencji zamordowanego Staszka Pyjasa, odprawiana z wielkim spokojem przez ks. Bronka
Dembowskiego, gdy tłum wypełniający świątynię naszpikowany
był ubekami i w każdej chwili groziła prowokacja. A potem słynna głodówka na Piwnej w intencji uwolnienia aresztowanych
członków KOR, w bocznej kaplicy św. Franciszka, gdzie zdarzyło mi się raz odwiedzić głodujących, towarzysząc Tadeuszowi
Mazowieckiemu, który pełnił funkcję ich rzecznika.
Dla Tadeusza Mazowieckiego i Stefana Frankiewicza, zaprzyjaźnionych z wieloma siostrami, zwłaszcza z siostrą Marią Miriam Gołębiowską, czyli Agnieszką Wajngold, adresatką przejmujących Listów Jerzego Lieberta, Laski były przez lata jakby
drugim domem i azylem, dla Frankiewicza – także dosłownie.
Otóż, kiedy przyjechał on z Rzymu do Polski latem 1982 roku,
w stanie wojennym, będąc redaktorem polskiej edycji „L’Osservatore Romano”, znalazł się pod nękającą go bez przerwy kuratelą esbecji. Chciano go zastraszyć i zmusić do współpracy. W tej
sytuacji zwrócił się do ks. prymasa Glempa, a ten poradził mu
schronić się w „szpitaliku” w Laskach. Tak się też stało. Auto z funk-
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cjonariuszami stało dzień i noc koło bramy wjazdowej, w zaroślach, gdzie esbeków… gryzły komary.
Wreszcie nastąpił przełomowy rok 1989. Zdawałoby się, że
wraz z upadkiem komunizmu i nastaniem politycznej „normalności”, kiedy Kościół nie musi już pełnić funkcji zastępczych, a wszyscy w ramach demokratycznego porządku mogą swobodnie pracować na rzecz wspólnego dobra, rola Lasek jako „duchowego
zaplecza” dla naszego środowiska przestanie być tak ważna jak
dawniej. Ale człowiek jest tylko człowiekiem, a życie społeczne
nie przestaje być areną ścierania się różnych racji. Paradoksalnie,
właśnie w warunkach wolności ujawniły się w społeczeństwie i w
Kościele ostre podziały ideowe i polityczne. Potrzebna jest nam
dziś jak tlen do oddychania taka przestrzeń, gdzie różniąc się,
moglibyśmy prowadzić dialog przy wzajemnym szacunku. Sądzę,
że nieprzypadkowo próbę stworzenia takiej przestrzeni dialogu
podjął niedawno właśnie w Laskach ks. Sławomir Szczepaniak.
Notabene to on był bodaj jedynym przedstawicielem duchowieństwa, obok śp. arcybiskupa seniora Tadeusza Gocłowskiego, który publicznie, na łamach „Gazety Wyborczej”, ujął się za godnością Lecha Wałęsy, kiedy ten stał się obiektem inspirowanej od
góry kampanii opluwania, pogardy i nienawiści.
Cóż, gorzka prawda jest taka, że życie, niezależnie od warunków społecznych i politycznych, po prostu ze swej natury jest
raniące. Są i zawsze będą wśród nas ludzie poranieni, na ciele i na
duchu. Dlatego myślę, że charyzmat Lasek, tak trafnie odczytany
i sformułowany przez Matkę Czacką i ks. Korniłowicza przed stu
laty, a wcielany w życie przez kilka już pokoleń wspaniałych sióstr,
mądrych księży i ich dzielnych świeckich współpracowników,
jest prawdziwym skarbem ukrytym w polskiej roli.
Niech mi będzie wolno na koniec podzielić się dwoma doświadczeniami, które pozwoliły mi obserwować z bliska ten Laskowy charyzmat uważnej, czułej i delikatnej miłości do człowieka potrzebującego.
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Po roku 1989 wiele razy zaglądałem do klasztoru na Piwnej,
by spotkać się z kardynałem Marianem Jaworskim, profesorem
filozofii religii, od roku 1991 arcybiskupem metropolitą lwowskim, który zatrzymywał się właśnie tutaj, ilekroć był przejazdem
w Warszawie. Przy tej okazji poznałem siostrę Mirosławę. Kardynał zwracał się do niej z wielkim szacunkiem, ale i serdecznie,
nazywając ją „siostrą opiekunką”. Nie jest tajemnicą, że ks. Marian
Jaworski jeszcze jako młody adept filozofii zaprzyjaźnił się z ks.
Karolem Wojtyłą, i ta ich przyjaźń trwała aż do końca. Kardynał
Jaworski jest człowiekiem niezwykle skromnym i tą przyjaźnią
nigdy się nie afiszował. To właśnie on, obok ks. Stanisława Dziwisza, był przy łożu umierającego Jana Pawła II. A jeszcze dawno
temu, kiedy jechał w zastępstwie kardynała Wojtyły wygłosić
odczyt w pewnym mieście w północnej Polsce, w wypadku kolejowym stracił lewą dłoń. „To za mnie” – miał podobno wtedy
powiedzieć jego Przyjaciel. Brak jednej dłoni jest oczywiście dużym dyskomfortem. Dlatego też siostra Mirosława zawsze z wyjątkową troską i delikatnością opiekowała się na Piwnej dostojnym gościem, któremu pewne czynności przychodzić musiały
z trudem, albo wręcz były dla niego niemożliwe, jak na przykład
zapinanie licznych guzików w sutannie czy sznurowanie butów.
Siostra Mirosława miała świadomość, że zwracanie się za każdym
razem o pomoc jest jakimś upokorzeniem. Wpadła więc na pomysł, by zainstalować księdzu kardynałowi gumowe sznurowadła, które same się rozciągały, gdy za pomocą łyżki na długim
drążku wzuwał buty... Czy w tym jej innowacyjnym pomyśle nie
wyraził się cały charyzmat Lasek: takie podejście do człowieka
potrzebującego, aby on sam mógł sobie radzić w życiu, nie będąc
zmuszonym do przyjmowania często upokarzającej pomocy ze
strony innych? Ta właśnie idea legła u podstaw służby niewidomym, gdy na początku XX wieku rodziło się Dzieło Lasek.
Drugie moje doświadczenie jest stosunkowo świeże, a łączy
się z postacią śp. siostry Noemi, zmarłej po ciężkiej chorobie
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nowotworowej 26 czerwca 2015 roku. Siostra Noemi, przed wstąpieniem do zgromadzenia Ewa Wróbel, absolwentka fizyki na
Uniwersytecie Wrocławskim, przez wielu nazywana była matką
Noemi, jako że w latach 2001-2007 pełniła funkcję przełożonej
generalnej. Kiedy ją poznałem, była znów po prostu skromną
zakonnicą, chodziła w białym roboczym habicie. Jej szczupła
sylwetka dla tych, którzy ją pamiętali z dawnych lat, zdradzać
musiała wyniszczającą chorobę, z czego ja, widząc jej zwinne
ruchy i zawsze pogodny uśmiech, nie zdawałem sobie sprawy.
Któregoś dnia odebrałem telefon z Piwnej z pytaniem, czy nie
porozmawiałbym z podopiecznym klasztoru, niedowidzącym
młodym mężczyzną, chorym na padaczkę, zupełnie samotnym,
do tego gejem. Znane jest moje publicystyczne zaangażowanie
w poprawę stosunku do osób homoseksualnych w naszym społeczeństwie i Kościele. Oboje z żoną przyjmujemy u nas w domu
takie osoby – zarówno te, które los skazuje na życie w samotności, te, które świadomie wybierają samotność, jak i te, które decydują się żyć w związku z przyjacielem. Zgodziłem się więc bez
wahania – i w ten sposób poznałem siostrę Noemi i tego mężczyznę. Ona, gdy się zjawiał, częstowała go ciepłym obiadem,
potem na odchodne wręczała mu jeszcze pakunek z obfitym
zapasem jedzenia, a my szliśmy rozmawiać do pokoiku zwanego
Kącikiem pod Wieżą. On opowiadał mi o swoim życiu, ja uważnie słuchałem, czasem wtrącając jakiś komentarz. Był niepełnosprawny, stale na lekach, bez wykształcenia i zawodu, na minimalnej rencie, mieszkał w wynajmowanym pokoju.
Wspomnienia z rodzinnego domu – horror. Dość powiedzieć, że
ojciec, za to, co mu robił, trafił w końcu do więzienia. Młody
mężczyzna miał jednak talent: silny głos o pięknej barwie i doskonały słuch. I miał też swoje wielkie marzenie: że kiedyś wyjedzie do Ameryki i tam zrobi karierę w show-biznesie. Ubierał się
ekstrawagancko, nosił różne ozdoby i kiedy czasem odprowadzał
mnie w stronę redakcji, ludzie dziwnie nam się przyglądali. Za
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którymś razem podczas spotkania na Piwnej poprosiłem go, by
mi coś zaśpiewał. I wtedy z Kącika pod Wieżą na wirydarz klasztorny wypłynął protest-song po angielsku, tak mocny, że niemal
mury drżały. Śpiew był piękny, ale po paru minutach urwał się
… Kiedyś, gdyśmy szli Krakowskim Przedmieściem, nagle zatrzymał się i powiedział: „Pan i siostrzyczka Noemi jesteście dla
mnie jak rodzice”. Wkrótce potem siostra Noemi zmarła, pogrzeb
był w Laskach. Nasz wspólny znajomy zawiadomił mnie, że wyjeżdża za granicę szukać pracy. Później przysłał jeszcze wiadomość, że zmarł mu ojciec. Załączył zdjęcie, na którym był on
czuwający przy łóżku szpitalnym swego taty. Czy mu przebaczył?
Znane są słowa papieża Franciszka, że Kościół ma być „szpitalem polowym”. Nie trzeba rozwijać tej metafory. W Laskach
ważnym i znanym miejscem jest „szpitalik”. Pomyślałem sobie,
że w panoramie polskiego Kościoła Laski są właśnie takim „szpitalikiem polowym”… Kiedy tą refleksją podzieliłem się z moim
przyjacielem, Stefanem Frankiewiczem, który akurat, tak się złożyło, przebywał po operacji złamanego kolana w szpitaliku laskowskim, odparł z przekonaniem: „Tak było od początku –
i niech tak zostanie”.
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s. Elżbieta Więckowska FSK

Matka Elżbieta Czacka i współpracownicy dla
sprawy niewidomych w Polsce [cz. II]

C

Matka Elżbieta Czacka i współpracownicy ...

zas niepodległości między pierwszą i drugą wojną światową
to okres budowania Państwa Polskiego i dynamicznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
W dwudziestoleciu zbudowano od podstaw polską szkołę
powszechną. Tworzono programy i podręczniki. Seminaria nauczycielskie kształciły nauczycieli. Zaistniała też pedagogika specjalna. W 1922 r. rozpoczął pracę Instytut (później Państwowy
Instytut) Pedagogiki Specjalnej przygotowujący nauczycieli szkół
powszechnych do pracy w szkołach specjalnych, a także prowadzący badania naukowe w tej dziedzinie. Dyrektor Instytutu, prof.
Maria Grzegorzewska, opracowywała bardzo wartościową metodę rewalidacyjnego nauczania dzieci niepełnosprawnych nazwaną później metodą ośrodków pracy. W 1924 r. zaczął wychodzić kwartalnik „Szkoła Specjalna” jako platforma wymiany
doświadczeń między nauczycielami a naukowcami. Odbyły się
dwa zjazdy nauczycieli szkół specjalnych: w 1925 r. i 1934 r., na
których wymieniano doświadczenia dydaktyczne i omawiano
problemy zasadnicze dla kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
Znacząco rozwinęły się działania na rzecz niewidomych,
a także działania samych niewidomych. Początkowo w różnych
częściach państwa polskiego kontynuowano miejscowe tradycje
z czasów zaborów, z czasem powstało wiele nowych inicjatyw.
Najprężniejsze ze związków, związki ociemniałych żołnierzy kierowane przez ociemniałych oficerów, jednoczyły się stopniowo
do wspólnego działania. Rozwijały się istniejące już i nowo powstałe związki niewidomych cywilnych. Wybitni ociemniali dzia-
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łacze studiowali w Paryżu i zapoznawali się ze stanem sprawy
niewidomych w przodującej wtedy Francji. Zakładano warsztaty
dające zatrudnienie niewidomym i ociemniałym. Poszczególne
instytucje i działania opisuje rzetelnie Ewa Grodecka w książce
„Historia niewidomych polskich w zarysie”1. Natomiast rozwój
i dorobek dotychczasowych i nowo powstałych szkół dla niewidomych opisuje szczegółowo opracowanie: „Opieka wychowawcza nad dziećmi niewidomymi w Polsce”, drukowane w czasopiśmie „Szkoła Specjalna” w 1931 r.2
Okres niepodległości to także okres wykrystalizowania się celów, założeń ideowych i dynamicznego rozwoju Dzieła, od 1911 r.
kierowanego przez m. Elżbietę Czacką.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża założone przez m. Elżbietę wzrastało liczebnie, wspierając swą pracą placówki Towarzystwa. Placówki kształcące i opiekuńcze
przeniesiono stopniowo do tworzącego się osiedla-zakładu w podwarszawskich Laskach, pozostawiając w Warszawie Biuro Przepisywania Książek oraz Patronat, którego celem było sprawowanie opieki nad niezaradnymi niewidomymi i ich rodzinami.
Objęcie duchowego kierownictwa Zgromadzenia i Dzieła niewidomych przez ks. Władysława Korniłowicza, wybitnego apostoła i duchowego ojca polskiej inteligencji, zaowocowało włączeniem się do pracy dla niewidomych wielu zaangażowanych
inteligentów, którzy wykonywali zadania niedostępne dla niewykształconych w większości sióstr tego czasu. Apostolski
wpływ ewangelicznej postawy niewidomych, przyjmujących
brak wzroku z poddaniem Bogu, pokazywał istotny aspekt dzieła niewidomych na ciele i prowadził ku połączeniu w spójną
całość matczynego dzieła służącego niewidomym na ciele z ojE. Grodecka., Historia niewidomych polskich w zarysie, Warszawa 1996, Polski
Związek Niewidomych.
2
Opieka wychowawcza nad dziećmi niewidomymi w Polsce, red. Maria
Grzegorzewska, w: Szkoła Specjalna, n 2. styczeń – marzec 1931, s. 66–100.
1
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cowym dziełem niewidomych na duszy, tzn. apostolstwa wśród
ludzi nieznających Boga, lecz szukających pełnej prawdy lub
sensu przeżywanego cierpienia.
Pierwszym po wojnie celem Matki Czackiej było wydobycie
TOnO i jego placówek z powojennej nędzy. Po zaspokojeniu
elementarnych potrzeb wychowanków i podopiecznych i włączeniu się odpowiednich współpracowników, wśród nich sióstr z wykształceniem, rozpoczął się okres względnej stabilizacji pozwalający zająć się sprawami ogólnymi. Siostra Adela
Górecka pisała:
Między rokiem 1926 a 1939 życie w Zakładzie staje się
w pewnym stopniu łatwiejsze – podnosi się stopa życiowa,
dzięki dobrej współpracy z nowym Zarządem jest to okres największego rozwoju Zakładu. /.../ Matka decyduje o wszystkim,
tak w Zakładzie, jak i w Zgromadzeniu, wszystkie sprawy pracowitego dnia na niej się opierają, zarówno materialne, jak
duchowe. /.../ Na pracę naukową, której się najchętniej oddaje,
albo na pisanie różnych podań i memoriałów poświęca Matka
nieraz całe noce3.
W okresie międzywojennym:
■■ Zbudowano w Laskach osiedle – Zakład dla Niewidomych,
w nim dwie: męską (1926) i żeńską (1934) – szkoły z internatami i przeniesiono do Lasek wszystkie działy opieki zamkniętej.
■■ Uzyskano (1926) koncesję Kuratorium na prowadzenie
pełnych, siedmioklasowych szkół powszechnych realizujących
ogólnie obowiązujący program, i wypracowano podstawy dydaktyki i rewalidacji. Precedensowa decyzja Kuratorium dla wielu
nie była wtedy oczywista, skoro jeszcze w 1934 r., na Zjeździe
Nauczycieli Szkół Specjalnych s. Benedykta Woyczyńska miała
3
s. Adela Górecka, Matka Czacka i Jej Dzieło, Referat na uroczystości 80-lecia
Urodzin Matki, Archiwum FSK.
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wystąpienie nt. „Analiza programów szkoły powszechnej z punktu zastosowania do szkoły dla niewidomych”4.
■■ Siostry pracujące dłużej w internatach wypracowywały
metodykę nauczania szeregu czynności życia codziennego i przekazywały ją następczyniom.
■■ Szkołę powszechną uzupełnił kurs zawodowy, którego absolwenci zdawali egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej.
■■ Najzdolniejsi absolwenci szkoły powszechnej, kierowani do
warszawskich gimnazjów zdawali matury, a następnie kończyli
seminarium nauczycielskie i wracali do szkoły, by jako nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i rzemiosł, kształcić i wychowywać swoich młodszych kolegów. Niewidomy nauczyciel był dla
uczniów i ich rodziców, a także dla odwiedzających Zakład, żywym
argumentem świadczącym o możliwościach niewidomego.
■■ W r. 1938 utworzono gimnazjum zawodowe. Wysoki poziom szkół laskowskich był owocem troski i starań m. Czackiej
o pełne przygotowanie dydaktyczne i tyflologiczne nauczycieli,
a także Jej działań formujących siostry wychowawczynie i wychowawców internatowych.
■■ Zorganizowano w kolejnych miastach Patronat – opiekę
otwartą nad niewidomymi mieszkającymi w rodzinach. Patronaty w kilku miastach (Chorzów, Poznań, Kraków, Wilno) zapewniały dorosłym niewidomym naukę zawodu i stanowisko
pracy, a niezdolnym do pracy – pomoc charytatywną. Działania
Patronatów opierały się w istotnej mierze na pracy wolontariuszy.
■■ W Laskach powstała placówka tyflologiczna przyswajająca
osiągnięcia zagraniczne i prowadząca własne obserwacje i opracowania.
4
s. Benedykta Woyczyńska, Analiza programów szkoły powszechnej z punktu
zastosowania do szkoły dla niewidomych, w: Sprawozdanie z II Polskiego Zjazdu
Nauczycieli Szkół Specjalnych, w: Szkoła Specjalna, T. 11. n.2-4, Warszawa,
1934/5, s. 142-145.
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■■ Rozwinęły się Biblioteka Brajlowska i Biuro Przepisywania
Książek. W 1935 r. Biuro Przepisywania Książek liczyło 64 kopistki, w znacznej większości wolontariuszki5.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego zredagowane
zostały także ideowe podstawy całego Dzieła TRIUNO, zapoczątkowanego przez założenie Towarzystwa6.
W pracy naszej można odróżnić poza tym trzy jakby nurty.
Nurt pierwszy –tyflologiczny – daje istotne zrozumienie potrzeb
i możliwości niewidomych, określając, do czego są oni zdolni
i czego można od nich wymagać. (...)
Nurt drugi, w szerokim znaczeniu wychowawczo-apostolski, to cała działalność wychowania, reedukacji i kształcenia
normalnych niewidomych, która ma z nich uczynić ludzi o szlachetnym pełnowartościowym charakterze, a także wzorowych
pionierów sprawy. (...)
Wreszcie nurt trzeci stanowi działalność w duchu czystego
miłosierdzia, która daje pomoc doraźną wszystkim: chorym
i starym, niedorozwiniętym, dziwakom, trudnym do prowadzenia, spaczonym, zdeprawowanym, niemoralnym itd. –
W tym celu powstają specjalne placówki7.
W „Historii Triuno” Matka Czacka tak o tym pisała:
„Od samego początku, prócz charakteru charytatywnego
mającego na celu opiekę nad niewidomymi, miało Dzieło
również cel zadośćuczynienia za duchową ślepotę świata. To
założenie harmonizowało doskonale z działalnością ks. prałata Korniłowicza, któremu Bóg dał specjalny dar nawracania
ludzi. Z drugiej strony sam fakt znoszenia ślepoty, uważanej
5
Por. [E. Czacka], Sprawozdanie z 25-lecia działalności Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi, wyd. Tow. Opieki n. Ociemniałymi, Laski
Różanna 1935, s. 33.
6
E. Czacka, Pisma o Dziele, wybór tekstów. Laski 2014, oprac. Dział
Tyflologiczny TOnO.
7
E. Czacka, Triuno 1945, w: Pisma o Dziele, dz. cyt., s. 35-46.

s. Elżbieta Więckowska FSK – Matka Elżbieta Czacka i współpracownicy ...

89

powszechnie za jedno z największych nieszczęść, z pogodą,
a nawet z radością, jest dla wielu cierpiących szkołą poddania
się Woli Bożej, a dla niewierzących dowodem istnienia świata
nadprzyrodzonego. Tym też można sobie tłumaczyć, że od
początku niemal Dzieło zaczęło przekraczać granice ślepoty
fizycznej i zaczęło pociągać ku sobie ludzi szukających Boga
i dotkniętych różnego rodzaju cierpieniami. W tym był zaczątek Domu Rekolekcyjnego i Apostolstwa przez „Verbum”, jak
również łączności z Biblioteką Wiedzy Religijnej na Litewskiej,
która powstała z inicjatywy ks. prałata Korniłowicza”8.
Najbardziej zwarte określenie więzi tych nurtów zawiera sformułowanie:
Dzieło nasze ma na celu apostolstwo wśród niewidomych,
a z niewidomymi apostolstwo wśród widzących9.
Natomiast szereg pism m. Czackiej i działań TOnO okresu
międzywojennego dotyczy całości sprawy polskich niewidomych
lub problemów wspólnych dla niewidomych w Polsce.
Tu trzeba zasygnalizować trudny problem autorstwa wielu
pism. Dokumenty prawne, np. statut nie są podpisywane nazwiskiem osoby, która tekst redagowała, lecz nazwiskiem osoby,
która zatwierdziła, nadała moc prawną. Dokumenty życia społecznego np. ulotki i broszury podpisywane są nazwą instytucji
lub stowarzyszenia, które je rozpowszechnia. M. Elżbieta Czacka
krótkie teksty, np. listy „Do moich dzieci małych i dużych” pisała samodzielnie na maszynie czarnodrukowej. Dłuższe, jak memoriały i artykuły pisała z pomocą osoby widzącej, co nie zawsze
pozwala rozstrzygnąć czy bezpośrednim autorem tekstu była
m. Czacka, czy pracowano wspólnie. Nie będę rozstrzygała tego
m. Elżbieta Czacka, dz. cyt. s. 42.
m. Elżbieta Czacka, Dzieło nasze ma na celu apostolstwo, w: Pisma o Dziele,
dz. cyt. s. 66.
8
9
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zagadnienia, przypisując m. Czackiej moralne sprawstwo tekstów
redagowanych wspólnie z, lub przez bliskich współpracowników.
Oto najważniejsze działania i pisma dla sprawy niewidomych:
• Dla szukania właściwych rozwiązań problemów niewidomych istotne było ustalenie, jak licznej grupy obywateli problem
dotyczy.
„Dzięki staraniom m. Elżbiety Czackiej w roku 1925 przy
pomocy Urzędów Wojewódzkich i poparciu Ministerstwa
Pracy i Opieki Społecznej została przeprowadzona rejestracja
niewidomych na ziemiach polskich. Rezultaty opracowane
przez Towarzystwo stanowiły w 20-leciu jedyny choć niekompletny, ale pewny materiał statystyczny sprawy niewidomych”10.
• Autorstwo wydanej kilkakrotnie (1928, 1929, i bez daty)
przez TOnO broszury „Sprawa niewidomych w Polsce”11 należy,
idąc za świadectwami współpracowników, przypisać m. Elżbiecie
Czackiej. Publikacja ta pokazała całość potrzebnych działań, a także wprowadziła termin „sprawa niewidomych” do języka polskiego i , co najważniejsze, kształtowała świadomość widzących.
• Matka Elżbieta Czacka zainicjowała naukową wiedzę tyflologiczną w Polsce, sprowadzając książki i czasopisma, zachęcając do ich tłumaczenia. Współtworzyła tyflologię, publikując
artykuły, prowadząc wykłady dla swoich współpracowników,
współpracując z naukowcami i działaczami tej miary co Maria
Grzegorzewska, Włodzimierz Dolański, Jan Silhan, Janina Doroszewska, Janusz Korczak. Współpracowała z innymi instytucjami pracującymi dla niewidomych, szczególnie z Instytutem
Pedagogiki Specjalnej. Publikowała artykuły w „Szkole Specjalnej”. Spośród siedmiu wystąpień w sekcji niewidomych II Polskiego Zjazdu Nauczycieli Szkół Specjalnych cztery były przygo10
Por. A. Gościmska, Torowała nowe drogi niewidomym, Róża Czacka jako
tyflolog i wychowawca, Laski 2014 s. 62-63.
11
Sprawa niewidomych w Polsce, Warszawa 1928, TOnO.
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towane w Laskach12. W jednym z nich, w wystąpieniu Antoniego
Marylskiego, znajdujemy stwierdzenie i dzisiaj bardzo aktualne:
(...) Przeszłość nas uczy, że to, co twórcze w życiu, rodzi się
wolno, w ciężkiej pracy wieków i trudzie ofiarnym ludzi, że
żadna realizacja, która nie liczy się dostatecznie z czasem,
która chce przeskoczyć etapy powolnego organicznego rozwoju,
nie ma cech trwałości i nie przetrzyma próby życia. Ta przeszłość uczy nas również, że nie kto inny, jak Chrystus przeciwstawił pogańskiemu prawu śmierci lub nędznej wegetacji niewidomego prawo życia i pełni życia, otaczając człowieka
cierpiącego specjalnym szacunkiem, opieką i miłością – i że
poza Nim nie ma całkowitego rozwiązania sprawy niewidomych13.
• W kolejnych memoriałach do władz i fundacji Elżbieta
Czacka zabiegała o prawidłowe umocowanie prawne pozycji niewidomego i o pomoc dla placówek TOnO służących niewidomym. Także memoriały służące uzyskaniu pomocy finansowej
dla TOnO argumentują prośbę nie losem grupki potrzebujących
wsparcia, ale potrzebą prawidłowego zorganizowania sprawy
niewidomych w Polsce. W opracowaniu „Memoriał w sprawie
niewidomych w Polsce” opisuje wszystkie zakresy działania
TOnO i konstatuje:
Mimo widocznego rozwoju w zakresie i metodach działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi pole pracy jest
tak rozległe, potrzeby niewidomych w Polsce tak wielkie, że
wszystko, co zostało dotąd dokonane, jest drobną częścią tego,
co pozostaje do zrealizowania. Środki finansowe czerpie Towarzystwo głównie z ofiarności społeczeństwa, subwencje rządowe wynoszą 10% rozchodów, a wskutek ubóstwa samych nie12
Por. Sprawozdanie z II Polskiego Zjazdu Nauczycieli Szkół Specjalnych, w:
Szkoła Specjalna, T. 11. n.2-4, Warszawa, 1934/5.
13
Tamże s. 145-153.
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widomych w przeważającej ilości wypadków Towarzystwo
przyjmuje wychowanków bezpłatnie14.
W „Memoriale w sprawie zorganizowania pracy dorosłych
niewidomych w Polsce” omawia możliwości zawodowe niewidomych i sposób zorganizowania ich pracy w różnych krajach oraz
postuluje rozwiązania odpowiednie do polskich warunków.
W „Memoriale o wychowaniu i wykształceniu niewidomych
dzieci i młodzieży” po zreferowaniu sytuacji i podkreśleniu znaczenia wychowania i kształcenia dla całokształtu sprawy niewidomych, po zanalizowaniu możliwości kształcenia, potrzeby
kształcenia, metod specjalnych stawia konkretne postulaty:
– sporządzenie w możliwie krótkim czasie dokładnej statystyki
dzieci niewidomych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

– rozszerzenie przymusu szkolnego w stosunku do niewidomych dzieci na cały teren Rzeczypospolitej Polskiej;
– zapełnienie szkół istniejących i doprowadzenie ich do
całkowitej wydajności;
– zapewnienie dostatecznych funduszów szkołom istniejącym przez efektywne egzekwowanie opłat należnych według
Ustawy o opiece społecznej;
– zapewnienie szkołom odpowiedniego wyposażenia w materiały i pomoce szkolne przez wydatne ich subsydiowanie;
– uwzględnienie w programie nauczania i umożliwienie
przez dostateczne subsydiowanie odpowiedniego wyszkolenia
zawodowego niewidomych;
– popieranie kształcenia średniego i wyższego niewidomych
oraz studiów tyflologicznych przez udzielanie stypendiów na
kształcenie, na prace naukowe i na zwiedzanie zakładów zagranicznych;
– tworzenie żłobków i przedszkoli;

14
m. E. Czacka, Memoriał w sprawie niewidomych w Polsce, w: A. Gościmska,
dz. cyt., s.211-215.
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– tworzenie oddziałów dla niedorozwiniętych i moralnie
zaniedbanych niewidomych;
– utworzenie zakładu dla głuchociemnych15.
■■ Staraniem m. Czackiej nastąpiło definitywne ustalenie polskiej wersji alfabetu punktowego w systemie Ludwika Braille’a
i zatwierdzenie opracowanego w Laskach łatwego systemu polskich skrótów ortograficznych (PSO)16. Za uzasadnienie takiej
decyzji może służyć artykuł w „Szkole Specjalnej” pt. „System
Braille’a w Polsce”17.
■■ Oprócz ogromnego wysiłku przygotowania niewidomych
do tych ról społecznych, które uznano za dostępne dla nich,
wkładano także wielki wysiłek w wychowanie społeczeństwa do
akceptacji niewidomych w tych rolach społecznych, do których
byli przygotowywani. Elżbieta Czacka i kierowany przez Nią
zespół konsekwentnie formował opinię społeczną przez broszury, ulotki, artykuły, a nawet audycje radiowe. Adnotowana bibliografia wydawnictw i druków TOnO z lat 1910–1939 liczy prawie
60 stron18. Pisma ulotne miały trojakie zadanie: formowanie opinii społeczeństwa, skłanianie do kierowania lub zgłaszania niewidomych do placówek mogących udzielić im właściwej pomocy i kwestowanie na potrzeby działalności TOnO.
15
m. E. Czacka, s. Teresa Landy, Memoriał o wychowaniu i wykształceniu
niewidomych dzieci i młodzieży, w: A. Gościmska, dz. cyt., s. 139-140.
16
Por. Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 24 maja 1934 r. (Nr. II P-3133/34) o wprowadzeniu w szkołach
specjalnych dla niewidomych polskiego alfabetu oraz skrótów ortograficznych
w: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, rok XVII, n. 5, 30 czerwca 1934.
17
m. Elżbieta Czacka, s. Teresa, System Braille’a w Polsce, w: Szkoła specjalna,
Warszawa, n. 4, T 7, lipiec sierpień 1931.
18
A. Niemczykowa, s. E. Więckowska, Świadectwo dokumentów życia
społecznego o działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Dzieła
Lasek, Warszawa 1993, Biblioteka Narodowa.
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■■ W akcję tyflologicznego dokształcenia społeczeństwa włączała m.Czacka ludzi wybitnych. Broszurkę O jasny świat napisała prof. Janina Doroszewska. Helena Boguszewska w Internacie
Dziewcząt i szkołach laskowskich zbierała obserwacje do książki
Świat po niewidomemu19 prezentującej ze zrozumieniem świat
doznań i obserwacji niewidomego dziecka. Propagandę sprawy
niewidomych wspierała przetłumaczona z francuskiego książka
Niewidomy dobroczyńca niewidomych, Maurycy de la Sizeranne20.
Zdobywanie przez wybitnych ociemniałych i niewidomych wykształcenia średniego, a nawet wyższego, istotnie podnosiło prestiż niewidomego w opinii społecznej i postulat przygotowania
niewidomego do pracy zawodowej był coraz szerzej rozumiany.
■■ Wobec działania licznych organizacji, osób i środowisk
pracujących na rzecz niewidomych coraz widoczniejsza była potrzeba zjednoczenia tych wysiłków. Powstał zamiar utworzenia
Komitetu Porozumiewawczego, co miało doprowadzić do powstania Komitetu Centralnego działającego w imieniu całej społeczności niewidomych. M. Elżbieta Czacka znająca ignorancję
tyflologiczną znacznej części działaczy i organizacji zajęła pozycję co najmniej ostrożną. W Memoriale w sprawie możliwości
Komitetu Porozumiewawczego krytykuje nieprzemyślane, dyletanckie poczynania, które istotnie szkodzą sprawie niewidomych
i definiuje jasne stanowisko:
Wszelki Komitet Porozumiewawczy czy Centralny jako
pierwsze zadanie musiałby więc postawić konieczność poznania,
zgłębienia sprawy niewidomych przez swoich członków i niedopuszczenie do jakichkolwiek poczynań, póki ten pierwszy postulat nie został osiągnięty. Oto kierunek sine qua non jakiejkolwiek
H. Boguszewska, Świat po niewidomemu, Warszawa 1937, Wyd. A.
Przeworskiego, oraz: Warszawa 1946, Gebethner i Wolf.
20
P. Villey, Niewidomy dobroczyńca niewidomych, Maurycy de la Sizeranne,
tłom. W. Zaleska Kurnatowska, wyd. Księgarnia Św.. Wojciecha, [1937],
Poznań – Warszawa – Wilno – Lwów.
19
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współpracy lub porozumienia między instytucjami. (...) Z tych
wszystkich racji Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi uważa
w naszych warunkach tworzenie Komitetu Centralnego lub nawet tylko Porozumiewawczego za przedwczesne i szkodliwe raczej niż użyteczne dla sprawy niewidomych w Polsce21.
Okres niepodległości do 1939 r. był czasem przechodzenia
niewidomych z sytuacji podopiecznych lub patronowanych do
sytuacji osób świadomie podejmujących odpowiedzialność za
swój los, a niejednokrotnie także za los innych niewidomych. Tej
podmiotowości domagał sie dr Włodzimierz Dolański propagując hasło: „nic o nas bez nas” wbrew tym widzącym, którzy podejmowali decyzje nad głowami niewidomych.
Pojęcie „sprawy niewidomych” weszło na długo do języka
polskiego. Było tytułem serii wydawnictw tyflologicznych Polskiego Związku Niewidomych. Dziś nie jest używane. Przepisy
stanowią, że za pomoc niewidomemu obywatelowi odpowiedzialne są odpowiednie resorty: edukacji, zdrowia, opieki społecznej.
Czy te działania są wystarczające i skuteczne? Czy termin „sprawa niewidomych” nie jest już potrzebny? Mogą to dziś ocenić
sami współcześni niewidomi i rodzice niewidomych dzieci.
Już pod koniec lat 30. m. Elżbieta Czacka stopniowo przekazywała współpracownikom czuwanie nad wieloma bieżącymi
sprawami Towarzystwa i Zgromadzenia, a sama zajmowała się
zapewnieniem podstaw moralnych i prawnych Dzieła, pisząc
odpowiednie dokumenty prawne i ideowe.
Żywy rozwój społeczeństwa, a także sprawy niewidomych
w Polsce przerwał wybuch II wojny światowej.
Uczniowie i nauczyciele szkół dla niewidomych zginęli lub
rozproszyli się. II wojna światowa zniszczyła Laski, podobnie jak
całą Polskę. W czasie okupacji 1939–1945 TOnO oficjalnie nie
21
m. E. Czacka, s. Teresa Landy, Memoriał w sprawie możliwości Komitetu
Porozumiewawczego, w: A. Gościmska, dz. cyt. s. 251.
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istniało, a tolerowany przez okupanta Zakład w Laskach i warsztaty szkolące oraz gospodarstwo w Żułowie walczyły o przetrwanie. Zakład w Laskach obejmował opieką niewidomych pracowników i niewielką grupę uczniów. Wielkim ryzykiem był udział
pracowników Zakładu w konspiracji i we współpracy z oddziałami AK w Puszczy Kampinoskiej.
Wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej przez Armię
Czerwoną rozpoczęło nowy okres historii Polski i w historii Lasek. W latach 1945–1948 podjęto wiele inicjatyw obywatelskich,
także w zakresie pracy dla niewidomych.
Jeszcze przed końcem 1945 r. (Modest Sękowski w Lublinie)
zorganizował zebranie organizacyjne pierwszych członków
Spółdzielni Niewidomych, a po uporaniu się z formalnościami
natury prawnej przystąpił do organizowania produkcji w tradycyjnej dziedzinie rzemiosła niewidomych – szczotkarstwie22.
Niektórzy mieli złudzenie, że wracamy do normalności.
W 1947 r. uzyskano zatwierdzenie Statutu TOnO. Próbowano
odtworzyć wydawnictwo Verbum i Patronat, co wkrótce okazało
się niemożliwe. Zarząd TOnO troszczył się o prowizoryczną
choćby odbudowę budynków zniszczonych, a tak bardzo potrzebnych dla szkół i internatów, w których trudno było pomieścić zgłaszane dzieci i młodzież.
Pozostała na aktualnym obszarze Polski szkoła dla niewidomych w Bydgoszczy podjęła działanie. Powstały nowe szkoły:
w Łodzi, w Owińskach pod Poznaniem, we Wrocławiu, później
w Krakowie. Opiekę nad inwalidami wojennymi objął Polski
Czerwony Krzyż. Z ramienia PCK Henryk Ruszczyc z ekipą niewidomych instruktorów z Lasek objął kierownictwo Zakładu
Rehabilitacyjnego dla Ociemniałych Żołnierzy w Surhowie niedaleko Żułowa. Już doświadczenie pierwszego roku wykazało
22
U. Kropornicka, Instytucjonalne formy wsparcia niewidomych, Lublin 2004,
praca dyplomowa UMCS. s. 41.
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celowość przygotowania niewidomych do pracy w przemyśle.
Zakład przejęty przez Główny Urząd Inwalidzki przeniesiono do
Jarogniewic i Głuchowa, gdzie kursanci mieli możliwości szkolenia i dużo lepsze warunki bytowe. Po odejściu ociemniałych
żołnierzy z Zakładu, w kwietniu 1947 r., Główny Urząd Inwalidzki zlecił Henrykowi Ruszczycowi organizowanie dla niewidomych kursów przysposobienia do przemysłu i rozeznanie
możliwości zatrudnienia. W latach 1947–48 przeprowadzono
w Poznaniu dwa kursy. Uczestnicy wykonywali normę fabryczną
na stanowiskach, do których byli przygotowani. Zatrudniono 300
spośród kilkuset przeszkolonych inwalidów.
Włodzimierzowi Dolańskiemu udało się zjednoczyć odtwarzające się organizacje niewidomych. Na zjeździe w Chorzowie,
w październiku 1946 r., istniejące związki zjednoczyły się w jeden
Związek Niewidomych Pracowników Rzeczpospolitej Polskiej.
Związek i jego prezes Włodzimierz Dolański działali intensywnie
na rzecz polskich niewidomych. Związek miał statutowe prawo
do działalności gospodarczej. Poszczególne oddziały prowadziły
zakłady pracy zatrudniające niewidomych.
Po 1948 r. zaczęło się w Polsce wdrażanie zmian ustrojowych.
15 grudnia 1948 r. nastąpiło zjednoczenie PPS i PPR w jedną Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR). 22 lipca 1952 r. Sejm
Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Te decyzje polityczne zmieniły istotnie sytuację niewidomych i ich organizacji. Tak pisze o tym Ewa Grodecka:
Tymczasem sprawa inwalidów, a więc i sprawa niewidomych, zaczęła coraz wyraźniej wchodzić w orbitę poczynań
polityczno-społecznych państwa budującego socjalizm na ściśle
sformułowanych zasadach pod kierownictwem partii i rządu.
W obliczu wielkiej przemiany ustrojowej i społecznej związki
niewidomych nie mogły pozostać w swych dawnych formach
i w swej przedrewolucyjnej roli.
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Pierwszym rewolucyjnym faktem było wydzielenie związkowych dotąd zakładów pracy, przekształcenie ich w spółdzielnie i włączenie do nowo utworzonej Centrali Spółdzielni Inwalidów. Nastąpiło to w roku 1949.
Drugim faktem było, po rozwiązaniu Związku Inwalidów
Wojennych, zawieszenie Zarządu Głównego Związku Pracowników Niewidomych i mianowanie Kuratora, który miał pozostawione przy życiu związki niewidomych zreorganizować, przystosowując do nowej roli w nowym ustroju. W marcu 1950 r.
ociemniały w czasie Powstania Warszawskiego major Leon Wrzosek zapoczątkował na gruncie polskiej sprawy niewidomych okres
rewolucji, nazwany „okresem kurateli”. Uprawnienia i przywileje,
które poszczególne Związki Niewidomych uzyskiwały dla swych
członków, stawały się przedmiotem zarządzeń państwowych, dzię
ki czemu otrzymywały moc prawną w skali krajowej23.
Kierowany przez mjr. Wrzoska Polski Związek Niewidomych
stał się jedyną oficjalną reprezentacją niewidomych polskich. Absolwenci Lasek włączeni w naturalny sposób w struktury PZN lub
konkretnych spółdzielni, dalej zajmowali się sprawą niewidomych.
Ponieważ pomoc Państwa dla niewidomych kierowana była do PZN
i spółdzielń, zatrudnienie niewidomych w przemyśle, czyli integracja zawodowa niewidomych nie miała szans. Niewidomi zatrudnieni w fabrykach przenosili się do spółdzielń, gdzie mieli dużą pomoc
socjalną.
Przewidując, że nowe władze nie będą tolerowały kierownika
szkół w habicie, Matka Czacka wycofała z tego stanowiska
s. Teresę Landy, a kierownictwo powierzyła Zygmuntowi Serafinowiczowi. Jesienią 1948 r. Henryk Ruszczyc powrócił do Lasek i zajął
się szkoleniem zawodowym młodzieży, twórczo szukając możliwości szkolenia i pracy w nowych dla niewidomych zawodach.
Istnienie TOnO i Zakładu w Laskach wybitnie nie pasowało
do nowej rewolucyjnej ideologii. Ale Towarzystwa, niezwiązanego
23

E. Grodecka, dz. cyt. s.118-119
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organizacyjnie z przeobrażonymi związkami niewidomych, nie
rozwiązano. Próbowano uczniów o normalnym rozwoju przenieść
do innych szkół, zostawiając Laskom opiekę nad dziećmi upośledzonymi umysłowo. Istnienie szkół dla normalnych uczniów niewidomych obronili rodzice i absolwenci, a upośledzone dzieci
niewidome przyjęto i równie starannie jak pierwsze kształcono
w osobnych klasach szkolnych. Później istnienie Zakładu w Laskach próbowano zamilczeć, skoro nie udało się go zlikwidować.
Po odwilży w 1956 r. „pozwolono istnieć” szkołom w Laskach,
a nawet włączono je do struktury szkolnictwa specjalnego i udzielano pewnej pomocy finansowej. Nadal nie pozwolono Towarzystwu prowadzić placówek dla dorosłych niewidomych. Do dziś
nasz dział wspierający kiedyś tylko naszych absolwentów, a obecnie
po prostu zgłaszających się dorosłych niewidomych i nowo ociemniałych, nosi nazwę Dział Absolwentów.
Matka Elżbieta Czacka przeprowadziła Laski przez skrajnie
trudny okres drugiej wojny światowej. Chorowała i widziała, że
słabnie. Pragnienie zapewnienia trwałości Dziełu i Zgromadzeniu
skłoniły Matkę do zajęcia się przede wszystkim ich podstawami
prawnymi i moralno-duchowymi. Zdążyła dopracować i uzyskać
zatwierdzenie kolejnej, ostatniej w jej życiu redakcji „Konstytucji
Zgromadzenia FSK”. W 1950 r. kierowanie Zgromadzeniem przekazała swojej następczyni s. Benedykcie Woyczyńskiej. Nie zredagowała i nie wskazała definitywnej redakcji podstawowego tekstu
ideowego – „Triuno”. Choroba przerwała pracę nad redagowaniem
w całość „Dyrektorium” i wcześniej pisanych tekstów „Do moich
dzieci małych i dużych”. Dopóki starczało sił, uczestniczyła w zebraniach Zarządu TOnO, przyjmowała na rozmowy współpracowników. W długim okresie ostatniej choroby wspierała Dzieło modlitwą i ofiarą cierpienia. Zmarła 15 maja 1961 r. Troskę o Dzieło
i o wkład Lasek w sprawę niewidomych przejęli współpracownicy
Matki, a potem ich następcy. A ich wkład w sprawę niewidomych
to już temat wart odrębnego opracowania.
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Siostrom Franciszkankom – z wdzięcznością
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ażdy dzień i każda spotkana osoba mogą być powodem do
wdzięczności. Jest ich całe mnóstwo, a ja, świadomy kruchości ludzkiego życia i jego przemijalności, pragnę wyrazić swoją
wdzięczność wszystkim Siostrom Franciszkankom Służebnicom
Krzyża, tym zmarłym i żyjącym, które Opatrzność Boża przez
wszystkie lata mojej obecności w Laskach stawiała na mej drodze,
za ich życzliwą obecność, uśmiech, mądrość, radę, opiekę, edukację, wychowanie, w tym jakże ważne wychowanie religijne oraz
tworzenie atmosfery rodzinnej w grupie internatowej oraz w całym Dziele Lasek.
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Po przyjściu do Lasek w roku 1954 byłem zaskoczony bezpośrednim kontaktem Sióstr pracujących w różnych działach z osobami świeckimi: w internacie, w szkole, w biurze. Sytuacja taka,
gdy osoby konsekrowane ściśle współpracują z osobami świeckimi w realizacji charyzmatu zgromadzenia, jest wyjątkowa. Matka Czacka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, przyjmując taki model działania w powstającym
Dziele Lasek, wyprzedziła założenia Soboru Watykańskiego II.
Przez te wszystkie lata mojej nauki, pracy, służby w Laskach poznałem i zrozumiałem, że zarówno osoby duchowne jak i świeckie, widzące i niewidome mogą tworzyć jeden sprawnie działający organizm, jedno ciało, jeden Kościół. Sprawne i równe bicie
serca tego ciała, czuję to bardzo mocno, zawdzięczać możemy
Siostrom, ich franciszkańskiej duchowości wyrażającej się w serdecznej, braterskiej postawie miłości do wszystkich: zdrowych
i chorych, widzących i niewidomych, niewidomych na ciele i duchu. Doświadczenie Boga jako miłości znajduje u naszych Sióstr
wyraz w szczególnej miłości do dzieci niewidomych. Gdyby nie
Siostry opiekujące się niewidomymi dziećmi, to dla samych dzieci oraz ich rodziców rozłąka byłaby nie do wytrzymania. Teraz,
sam będąc rodzicem i dziadkiem, widzę, że Siostry, świadome
naszej tęsknoty za domem, starały się zastąpić wychowankom
mamę; kto mieszkał daleko od Lasek jeździł do domu dwa razy
w roku szkolnym, najczęściej na Boże Narodzenie i na wakacje.
Na Święta Wielkanocne nie wyjeżdżało się, bo albo nie było właściwego ubrania, albo rodzice nie mieli pieniędzy. Dopiero gdy
byłem w szkole zawodowej, sytuacja zmieniła się na lepsze.
Siostry były sprawiedliwe wobec wszystkich wychowanków
w grupie, ale szczególnym uczuciem obdarzały kolegów, którzy
nie mieli pełnej rodziny albo byli sierotami. Mimo to były sprawiedliwe wobec wszystkich dzieci. Z jednej strony konkretne
w działaniu, postępowaniu z wychowankami, a jednocześnie
wrażliwe na ich potrzeby.
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Mimo że Siostry wychowawczynie w internacie nie miały
wykształcenia pedagogicznego, miały ogromny talent, a w postępowaniu z wychowankami kierowały się intuicją. Jedna z Sióstr,
znająca zasady harcerstwa, na spacerach wykorzystywała jego
elementy: podchody, spacery tematyczne, podczas których uczyła nas rozróżniania drzew po korze itp. Siostry nie urządzały
specjalnych pogadanek wychowawczych, za to czytały książki,
w których był bohater wykazujący się pobożnością. Przez te literackie przykłady osiągały dużo większy skutek wychowawczy.
Siostry w internacie tworzyły atmosferę prawdziwie domową,
wdrażając nas w domowe obowiązki poprzez dyżury. Uczyły nas
dokładności i solidności w wypełnianiu dyżurów, uświadamiając
nam, że prace te czyni się dla drugiego człowieka, grupy bądź
całego internatu.
Żeby poznać Zakład i zadomowić się, zwiedzaliśmy różne
jego działy i miejsca pracy: stajnię, oborę, magazyn zbożowy,
pasiekę, piekarnię, pralnię, biura, pole uprawne, kuchnię, westiarnię – wszędzie tam pracowały Siostry, były również świeckie
osoby wspomagające, ale większość osób pracujących to były
Siostry. W te miejsca zabierały nas Siostry prowadzące zajęcia
szkolne i internatowe, aby metodą ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej przybliżać nam świat, dawać go „do ręki”, wyposażać
nas w wiedzę i umiejętności na dalsze, niełatwe życie po niewidomemu.
Siostry wyrabiały w dzieciach postawę solidarności koleżeńskiej i uświadamiały, że będąc w grupie, obowiązują określone
zasady. Dyskretnie zachęcały do bezinteresownego, choćby symbolicznego dzielenia się z innymi tym, co otrzymywaliśmy
w paczkach z rodzinnych domów. Uczyły nas również higieny
osobistej, porządku i dbałości o honor swojej grupy – zachęcały
do postawy koleżeństwa i solidarności w grupie, jednakże były
przeciwne używaniu siły. Zachęcały do tego, żeby unikać kon-
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fliktów, a jeżeli już się one zdarzały, to rozstrzygały spory i chwaliły za pogodzenie się.
Darzyliśmy nasze Siostry olbrzymim zaufaniem, zasłużyły
sobie one na miano „męża zaufania”. To one pomagały nam w pisaniu listów do rodziców, a otrzymane listy czytały, zaś my mieliśmy pewność, że zachowają pełną dyskrecję. Same bardzo się
cieszyły, gdy z domu przychodziła korespondencja i gdy przyjeżdżali nasi rodzice – pomagały w organizowaniu rodzinnych spotkań na terenie Zakładu.
W domu rodzinnym byłem wychowywany w atmosferze tradycyjnej religijności, natomiast Siostry zachęcały nas do częstszego uczestniczenia w nabożeństwach; była wspólna modlitwa
na zbiórkach grupowych, a w pewnym momencie zostałem zachęcony do służby przy ołtarzu jako ministrant. Przygotowała
mnie do tego Siostra wychowawczyni. Nauczyła mnie ministrantury po łacinie i ćwiczyła ze mną wykonywanie czynności liturgicznych przy ołtarzu. Ministrantem byłem przez dziewięć lat.
Regularna modlitwa i służba przy ołtarzu pomogły mi przetrwać
trudny okres dorastania.
W okresie szkolnym Siostry na każdym kroku służyły nam
dobrym słowem i pomocą. Później, kiedy rozpocząłem pracę jako
wychowawca, stałem się współpracownikiem Sióstr i w trudnych
sytuacjach zawsze mogłem liczyć na ich życzliwość. Gdy budowałem dom, również doznałem ich serdeczności i pomocy.
Będąc na emeryturze nie straciłem kontaktów z Siostrami,
a nawet myślę, że stały się mi one jeszcze bliższe. Jesteśmy z żoną
zapraszani na uroczystości zakonne oraz uroczystości ogólnolaskowskie.
W Laskach wychowywałem się od dziecka i wszystko, co
najlepsze zawdzięczam przede wszystkim Siostrom oraz osobom
świeckim, które z Siostrami współpracowały.
Kochane Siostry, rezygnując z życia małżeńskiego, rodzicielskiego i wybierając stan zakonny, stałyście się „matkami” wielu
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niewidomych dzieci, które w swym dorosłym życiu wydają owoc
waszej ciężkiej pracy, miłości i poświęcenia, pracując zawodowo,
realizując się społecznie, zakładając rodziny i niosąc światu ewangeliczne przesłanie umiłowania i akceptacji krzyża. Niech w jednym krótkim słowie „dziękuję” zawrze się wdzięczność za całe
dobro, jakie stało się przez Siostry moim udziałem.

rozważania
ks. Edward Engelbrecht

Zatrzymaj ideał. Jest piękny!

O

dnaleźć go można w słowach Pana Jezusa: „Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni” (Mt 5,6).
Słowa „sprawiedliwość”, „sprawiedliwy” są szeroko omawiane w całej Biblii.
Przypatrzmy się bliżej znaczeniu tych określeń, aby lepiej
zrozumieć, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy wygłaszał je na
Górze Błogosławieństw.
Dla starożytnego Greka „sprawiedliwość”, „sprawiedliwy”
(dikaiosyne, dikaios), to człowiek, którego życie na co dzień jest
zgodne z obowiązującym prawem. Podobnie dla Hebrajczyka
„sedeq”, „sediq”, to postawa, która dotrzymuje umowy zawartej
między dwoma partnerami.
Istnieje sprawiedliwość Boża, która jest sprawiedliwością
zbawczą. Bóg powodowany sprawiedliwością wypełnia obietnice
zbawienia. Owocem działania Boga jest doprowadzenie grzesznego człowieka do zbawienia. Wreszcie – „sprawiedliwość Boża”,
to po prostu Jezus w swojej zbawczej Osobie (1Kor 1,30).
Sprawiedliwość ludzka nie jest też pominięta w Piśmie Świętym. Wprost przeciwnie, istnieje i jest popierana przez samego
Boga: „Oczy Pańskie ku sprawiedliwym zwrócone, a uszy Jego ku
ich modlitwom” (Ps 33.16); oraz – „Błogosławieństwo Pańskie
nad głową sprawiedliwego” (Prz 10,6).
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Mając w pamięci powyższe wyjaśnienia, przechodzimy do
szczegółowego omówienia przytoczonego wyżej błogosławieństwa, które wychwala łaknących i spragnionych wielkich ideałów.
Warto i to zauważyć, że słowo wypowiedziane w odpowiednich warunkach często porusza, niepokoi, budzi nadzieję. Zdanie, które słyszeliśmy kiedyś w okolicznościach dla nas sprzyjających, stawało się olśnieniem, ideałem, a nawet powołaniem.
Tak musiało być, kiedy przemawiał Pan Jezus w Palestynie.
I sądzę, że tak było, kiedy mówił: „Błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5,6).
Dlaczego takie napięcie towarzyszyło tej wypowiedzi?
Obecnie w nowoczesnym społeczeństwie niewielu ludzi wie,
co to znaczy naprawdę cierpieć głód i pragnąć wody do picia.
W Palestynie, kiedy żył Pan Jezus w postaci widzialnej, robotnik znajdował się w skrajnej nędzy. Jadł mięso najwyżej jeden
raz w tygodniu.
Zaspokojenie pragnienia było jeszcze trudniejsze do osiągnięcia. Studni było bardzo mało, a terenów do wykopania nowych
studni ze względu na duże obszary pustynne nie było.
Teraz pomyślmy przez chwilę o nomadzie, który znalazł się
na pustyni, i którego zastała burza piaskowa.
Gorące ziarenka piasku wtłaczały mu się w oczy, uszy, usta.
Wówczas jedynym jego pragnieniem było, aby ktoś podarował
mu choćby jeden łyk wody. Jeśli go nie otrzymał, padał i umierał
w strasznym bólu.
Pan Jezus życzy sobie, aby Jego uczniowie mieli wielkie pragnienia ideałów ewangelicznych, i to w takiej mierze, i w takim
napięciu, jak ów człowiek umierający na pustyni z braku wody.
Warto zauważyć, że czasowniki „łaknąć” i „pragnąć” są powiązane w języku greckim ze słowem „sprawiedliwość” w czwartym przypadku. Oznacza to, ze należy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości całej, pełnej, a nie tylko cząstkowej.
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Czy na świecie dużo jest takich ludzi, którzy z pasją zabiegają o wielkie ideały dobra?
Tak wielu wystarcza mała, wygodna stabilizacja życiowa…
Szkoda!
Aby ideały były naprawdę wielkie, muszą odznaczać się dobrocią. Taki jest Bóg!
Dlatego taki jest piękny. Mamy szansę upodobnić się do Niego, jeśli każdy – choćby najmniejszy „okruch” miłości – zatrzymamy w swoim sercu.
Zatrzymaj miłość. Jest piękna! Zatrzymaj ideał!

konferencje w laskach
Od października 2018 roku do czerwca 2019 roku w kaplicy
Matki Bożej Anielskiej w Laskach ks. Tomasz Bek co dwa tygodnie wygłasza konferencje pod tytułem: „Święty = Szczęśliwy”.
W ten sposób wpisuje się w jubileuszowe obchody naszego Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. Również jest to
pewnego rodzaju podtrzymywanie tradycji spotkań zapoczątkowanych przez byłego rektora ks. Sławomira Szczepaniaka.
Poniżej drukujemy konferencję wygłoszoną przez ks. Tomasza Beka 1 października br.
Redakcja
ks. Tomasz Bek

Cieszcie się i radujcie

W

imię Boże zaczynamy tegoroczne konferencje poniedziałkowe. Jak pamiętamy, św. Paweł zaznaczył, że
wiara rodzi się ze słuchania. Spróbujmy więc otworzyć nasze uszy,
ja jako pierwszy, abym przekazywał to, co jest wolą Bożą, a nie
wyłącznie moim pomysłem i postanowieniem.
Wysłuchane treści można zanieść przed Najświętszy Sakrament, aby tam bardziej osobiście usłyszeć głos Boga. Najświętszy
Sakrament bowiem – jak mówił o. Korniłowicz – to cudowna
szkoła; Trzeba nam z tej szkoły jak najpełniej czerpać i wprowadzać w czyn – wykonywać – cośmy tam zrozumieli. Trzeba, żebyśmy byli czynicielami Słowa Bożego. Pan Jezus przemawia tylko
w głębokiej ciszy: dusza powinna zamienić się w słuch: Mów, Panie,
bo słucha sługa Twój.
(1 stycznia 1926 r.)
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Ciekawe, co usłyszymy.
Ciekawe, co zrozumiemy.
Ciekawe, do jakich działań zostaniemy w sercu przynagleni?
Zakres naszych rozważań będzie odnosił się do adhortacji
apostolskiej Ojca Świętego Franciszka, zatytułowanej: „Gaudete
et exsultate”. Jej celem jest przedstawienie powołania do świętości
ujętego w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami. Zachęca ona zatem do świętości, do radości
chrześcijańskiej i życia błogosławieństwami, o których mówił Jezus.
Pierwsze słowa adhortacji to drogocenna okruszyna Kazania
na Górze: „Cieszcie się i radujcie”. To wezwanie Zbawiciel kieruje do tych, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na
Bożą sprawę. Podobnie zresztą, w kontekście radości doskonałej,
św. Franciszek wołał do swoich braci, a Matka Elżbieta zapisała
w godle zgromadzenia: „Pokój i radość w Krzyżu”. Pan Bóg chce
od nas wszystkiego. Potrafi przyjąć nasze radości i smutki, nasze
sukcesy i porażki, nasze zwycięstwa i nasze duchowe załamanie.
A to, co oferuje, to życie prawdziwe, to szczęście, dla którego
zostaliśmy stworzeni. Pan Bóg chce zatem, abyśmy byli świętymi
i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Do wyższych rzeczy jestem stworzony – mówił
św. Stanisław Kostka – ale nie tylko On ma prawo tak powiedzieć.
Dlaczego? Przecież każdego z nas Ojciec Niebieski wybrał, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef 1, 4b); wszak
On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych
Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które
jest zachowane dla was w niebie (1P 1, 3b-4).
Ktoś mógłby w tym momencie powiedzieć: „Przecież ja nie
zasługuję na niebo” – Panie, nie jestem godzien... (Mt 8, 8); Odejdź
ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny (Łk 5, 8b). I trzeba
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przyznać, że miałby rację. Nikt z nas nie zasługuje na niebo. Nikt
z nas o własnych siłach nie wejdzie do Królestwa Bożego. „Któż
więc może się zbawić?” – U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga
wszystko jest możliwe (Mt 19,25-26).
Ojciec Korniłowicz przypominał, że przyczyną (...) odnowienia naszego jest jedynie miłosierdzie Boże. A my – tak łatwo o tym
zapominamy i tak łatwo rościmy sobie pretensje do własnych jakichś wysiłków, tak łatwo zapominamy o tym, że nawet wtedy, gdy
dobrze chcemy, jest to też dar Boży, miłosierdzie Boga, który „...tak
umiłował świat, że Syna Swego Jedynego dał, aby świat nie zginął,
ale żeby był przezeń zbawion” /19 grudnia 1945 r./.
Powołanie do świętości jest zatem darem łaski i zaproszeniem
dla każdego. Już od pierwszych fragmentów Biblii, wybrzmiewa
ono na różne sposoby. Pan zaproponował przecież Abrahamowi:
Służ Mi i bądź nieskazitelny... (Rdz 17,1). W Liście do Hebrajczyków natomiast wspomniani są różni świadkowie, którzy zachęcają nas, by wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach (Hbr
1, 1b) – by ufać Bogu, bo On spełnia Słowo, które daje człowiekowi. Mowa jest na przykład o Abrahamie i Sarze, o Mojżeszu,
Gedeonie i kilku innych. Przypomnijmy sobie zatem, że Abraham
przez wiarę usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi,
którą miał objąć w posiadanie. A wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie
(...) Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia i z jednego człowieka – niemal już obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak
niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim (por. Hbr 11,
8b-12). Podobnie i Mojżesz – przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy] widział
Niewidzialnego. Przez wiarę też uczynił Paschę i pokropienie
krwią, aby synów Izraela nie dotknął się ten, który zabijał to, co
pierworodne. Przez wiarę również, razem z ludem przeszli Morze
Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to
uczynić, potonęli (Hbr 11,27-29).
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Wokół siebie zatem wielu mamy świadków, którzy nas wspierają, abyśmy nie zatrzymywali się w drodze, którzy pobudzają
nas do kontynuowania drogi do celu. A wśród nich może być nie
tylko wielki prorok Starego Testamentu, ale również nasza własna
mama, babcia albo inne bliskie osoby, które mimo ludzkiej słabości, otulone Bożym obłokiem, szły naprzód. Duch Święty przecież rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym, gdyż podobało się [...] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie
pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz
ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył (Sobór Watykański II, „Lumen Gentium”, 9). Nikt zatem
nie zbawia się sam jako wyizolowana jednostka. Pan Bóg przyciąga nas, biorąc pod uwagę złożoną sieć nawiązanych relacji
międzyludzkich. Możemy zatem zauważyć świętość w rodzicach,
którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom,
w mężczyznach i kobietach pracujących, aby zarobić na chleb,
w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się
uśmiechają. To taka „świętość z sąsiedztwa”, świętość osób, które
żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga.
Ale są również ludzie, którzy znaleźli się już w obecności
Boga, ale nadal utrzymują z nami więzy miłości i komunii –
wszak miłość nigdy nie ustaje. To święci, a wzajemna wymiana
darów duchowych między niebem, czyśćcem i ziemią to świętych
obcowanie. Przyjaciele Boga zatem towarzyszą nam, otaczają nas
i prowadzą. To wspaniałe, że nie muszę samemu nieść tego, czego w istocie nie byłbym w stanie udźwignąć. Rzesza świętych
ochrania mnie, wspomaga i prowadzi. A skoro tylu świętych
wokół, to skąd człowieczy lęk przed samotnością?
Jak wiemy, w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych
pod uwagę brane są oznaki heroiczności w praktykowaniu cnót,
ofiarowanie życia w męczeństwie, a także przypadki, w których
potwierdzono ofiarowanie swego życia dla innych, trwające aż
do śmierci. Ten dar z siebie jest wyrazem przykładnego naślado-
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wania Chrystusa: Pan Jezus wybrał cierpienie jako drogę swoją –
pisała Matka Elżbieta – i nam kazał iść po tej drodze i naśladować
Go w przyjmowaniu cierpienia. („Dyrektorium”, 25 stycznia
1928 r.). W tym momencie możemy przypomnieć sobie na przykład bł. Marię Gabrielę Sagheddu, która ofiarowała swoje życie
za jedność chrześcijan. Maria urodziła się w 1914 r. na Sardynii
we Włoszech, w małej miejscowości Dorgali. Miała typowy charakter ludzi tamtej miejscowości: była uparta i miała własne zdanie. Charakteryzowała się jednak wiernością i dokładnością w wypełnianiu obowiązków. Wobec próśb i poleceń mówiła „nie”, ale
po chwili robiła to, co jej zlecono. W wieku 18 lat zmieniła życie.
Poskromiła wybuchy gniewu i inne negatywne cechy charakteru.
Stała się zamyślona i poważna, zaczęła zwracać uwagę na modlitwę, praktyki religijne i wykonywanie konkretnych dzieł miłosierdzia. Gdy miała 21 lat wstąpiła do klasztoru trapistek w pobliżu Rzymu. Jej życie w klasztorze podporządkowane było
dziękczynieniu za Boże miłosierdzie i łaskę powołania oraz odpowiedzi na dar tegoż powołania, co wyrażało się w gorliwej
modlitwie i ciężkiej pracy. W 1937 r. do klasztoru przysłano zaproszenia do ofiarowania się duchowo w intencji jedności Kościoła. W kolejnym roku Maria Gabriela podjęła to zadanie; potem zachorowała na gruźlicę. Zrozumiała wówczas, że złożenie
ofiary nie polega na czynieniu wielkich rzeczy, ale na poświęceniu
siebie, własnego ja. Ostatni rok życia spędziła w bólu fizycznym,
jednak nie poddając się rozpaczy. Zmarła 23 kwietnia 1939 r.,
w niedzielę Dobrego Pasterza. Miała 25 lat.
Pan Bóg ukazuje nam znaki świętości. Czyni to poprzez ludzi
najpokorniejszych, dla których nawet najciemniejsza noc duszy
nie jest śmiercionośna, lecz życiodajna. Z pewnością decydujące
wydarzenia w dziejach świata były zasadniczo spowodowane przez
dusze, o których książki historyczne nic nie mówią. A to, jakim
duszom powinniśmy dziękować za decydujące wydarzenia z naszego życia osobistego, poznamy w dniu, w którym wszystko co
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ukryte, zostanie odkryte – na końcu czasów (por. św. Teresa Benedykta od Krzyża, „Verborgenes Leben und Epiphanie”:
GW XI, 145).
Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. Ale także
poza Kościołem katolickim w bardzo różnych środowiskach
Duch wzbudza znaki swojej obecności, które pomagają samym
uczniom Chrystusa. Świętość bowiem – tak jak Królestwo Niebieskie – jest niczym ziarno rozsiane po całym świecie.

ŚWIĘTOWANIE W WYBRANYCH PLACÓWKACH
DZIEŁA MATKI CZACKIEJ
Jak co roku, niektóre placówki naszego Ośrodka obchodziły
swoje patronalne święto. Oto chronologia tych wydarzeń: 18
września – Dom św. Stanisława w Laskach; 23 września – Dom
św. Ojca Pio w Sobieszewie; 29 września Dom św. Teresy z Lisieux w Rabce, 3 października – Dom św. Teresy z Lisieux – Internat Chłopców w Laskach.
W Domu Dziewcząt w Laskach punktem centralnym – jak
zawsze – była Eucharystia, a potem – przedstawienie. Tym razem główną bohaterką była Staszka, dziewczyna, która – podobnie jak św. Stanisław Kostka – szukała w swoim życiu czegoś
więcej niż to oferuje swoimi pokusami współczesny świat i wybrała drogę całkowitego oddania się Bogu. Autorkami scenariusza są wychowawczynie: Joanna Nasiadek, Agnieszka Piwowarska i Alberta Szocińska. Muzykę skomponował i odtworzył
na akordeonie Grzegorz Bożewicz.
Dla odmiany wychowankowie z Domu Chłopców w Laskach
mają za patronkę Dziewczynę z Lisieux – św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Również tym razem wszystko zaczęło się w kaplicy
zakładowej. Mszą świętą, podczas której ks. rektor Michał Wudarczyk mówił o drodze, która – mimo naszych słabości – powinna prowadzić do Ojca w niebie. Przedstawienie – wg scenariusza p. Roberta Mazurka i pod jego kierunkiem – tę prawdę
rozwinęło, sięgając do myśli Patronki Domu.
Gratulując wychowawcom i wychowankom inwencji twórczej, redakcja „Lasek” życzy dalszych sukcesów pedagogicznych
i korzystania z kapitału duchowego tak pięknych patronów.
Ten sam model świętości, co w Domu Chłopców w Laskach,
jest punktem odniesienia w naszej placówce w Rabce, której
dyrektorką jest s. Irmina Landowska FSK.
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Korzystając z okazji pragniemy przekazać s. Irminie gorące
życzenia z okazji 25-lecia złożenia ślubów zakonnych. Uroczystość ta miała miejsce 17. listopada br. w Laskach, w dniu imienin Założycielki Sióstr FSK. W tym samym dniu jubileusz 50-lecia ślubów obchodziła s. Gaudencja FSK.
Redakcja „Lasek” obydwu siostrom życzy, aby z każdym
dniem służby Bogu i niewidomym doświadczały radości płynącej z tego szczególnego zaangażowania, i dzieliły się nią z wszystkimi, którzy stanowią wspólnotę Dzieła Lasek.
Poniżej przedstawiamy przebieg uroczystości w Rabce i w
Sobieszewie, gdzie kierowniczką jest s. Ida Burzyk FSK, która
doskonale wie, jakie wartości dla dzieci i całej placówki są najważniejsze. Włączamy się w serdeczny łańcuch życzeń, aby
najmłodsi niewidomi w Dziele Matki Czackiej, już na początku
swojej drogi do życiowej samodzielności, otrzymywali w tej
placówce wszystko to, co najlepsze.
Redakcja
s. Irmina Landowska FSK

Święto Szkoły św. Tereski w Rabce

29

września obchodziliśmy święto patronalne Domu św.
Tereski. Świętowanie rozpoczęliśmy koncelebrowaną
Msza świętą pod przewodnictwem ks. dziekana Dariusza Paculi
– proboszcza parafii św. Teresy oraz ks. kapelana Józefa Kapci
i ks. Piotra Filasa – salwatorianina. Swoją obecnością zaszczycili
nas goście: burmistrz Rabki p. Ewa Przybyło, wizytator p. Alicja
Sienkowiec z Delegatury Kuratorium z Nowego Targu, siostry
z rabczańskich zgromadzeń, dziewczęta i chłopcy z laskowskich
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internatów wraz z wychowawcami, przedstawiciele różnych instytucji z Rabki z którymi współpracujemy, rodzice naszych
uczniów.
Z okazji święta zostało przygotowane przedstawienie pt. „Dobranoc Teresko”, w którym wystąpili wychowankowie z gr. III i IV.
Autorem scenariusza był p. Adam Zięba, reżyseria – wychowawcy grupy IV. Scenariusz oparty na cytatach z pism św. Teresy
opowiada o małej dziewczynce – Teresce, która po czytanej przez
mamę opowieści o św. Teresie od Dzieciątka Jezus pragnie się
dowiedzieć, jak zostać świętą. Gdy zasypia i mama wychodzi,
nagle jej marzenie się spełnia. We śnie przychodzi do niej św.
Tereska. Gdy tylko dziewczynka rozpoznaje Gościa, prosi o wska-
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zanie, jak zostać świętą. Od tego momentu święta patronka bierze
dziewczynkę za rękę i podążając razem, poprzez strach przed
złym człowiekiem, matczyną miłość, doświadczenie przykrości
i trudu oraz siły modlitwy, ukazuje, jak obierać drogi świętości.
W przedstawieniu nawiązano także do 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Dwie Teresy spotykają legionistę,
który jest przykładem zaufania i wytrwałości w modlitwie za
Ojczyznę. Było również nawiązanie do Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża; W jednej ze
scen św. Teresa odśpiewała modlitwę Matki Czackiej, a w końcowym fragmencie św. Franciszek i Sługa Boża Matka Czacka
ukazani zostali jako Ci, którzy pokazali nam drogę do nieba.
Przedstawienie kończy ukazany przez św. Tereskę od Dzieciątka Jezus korowód świętych, którzy podążają do nieba różnorodnymi drogami. Można więc tam dotrzeć, krocząc ich śladami,
wybierając tę jedyną, przeznaczoną dla siebie drogę.
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s. Ida Burzyk FSK

Dom św. Ojca Pio w Sobieszewie

Nie martw się o jutro.
Myśl o tym,żeby być dobrym już dziś.
Święty Ojciec Pio

23

września Ośrodek w Sobieszewie – Dom św. Ojca Pio
obchodził swoje święto. Tegoroczne zbiegło się z ważnymi rocznicami: 50. rocznicą śmierci św. Ojca Pio i 10-leciem
istnienia placówki dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Sobieszewie. Równocześnie było to uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2018/2019.

s. Ida Burzyk FSK – Dom św. Ojca Pio w Sobieszewie
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Tego dnia nasz Dom zaszczyciło swoją obecnością wielu gości.
Bardzo dużą radość sprawiła obecność dzieci z rodzicami – obecnych, ale też i dawnych wychowanków Ośrodka w Sobieszewie.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez o.
Eugeniusza Pokrywkę i o. Wojciecha Skroboszewskiego. We
wspólnej modlitwie dziękowaliśmy za otrzymane łaski za pośrednictwem św. Ojca Pio i Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej, których tak wiele doświadczyliśmy zarówno w momencie organizowania, jak i budowania nowego Domu, a także w trakcie jego
funkcjonowania. Były trudne chwile i problemy, które udało się
pokonać. Dzięki temu Ośrodek w Sobieszewie może służyć, będąc
miejscem, gdzie niewidome i słabowidzące dzieci oraz ich rodziny otrzymują nie tylko wszechstronną pomoc terapeutyczną, ale
także umocnienie duchowe.
Drugą częścią uroczystości było spotkanie w sali Matki Elżbiety Czackiej, gdzie po wygłoszeniu podziękowań wystąpiły
dzieci i absolwenci Lasek pod kierunkiem p. Elżbiety Górnej-Przedmojskiej.
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Szczególnym momentem skłaniającym do refleksji było
przedstawienie krótkich filmów obrazujących powstawanie naszego Ośrodka oraz film z dziękczynnej pielgrzymki dzieci, rodzin i pracowników do San Giovanni Rotondo, gdzie otrzymaliśmy relikwie św. Ojca Pio.
„Małe Laski” w Sobieszewie powstały z inicjatywy rodziców
niewidomych dzieci z Trójmiasta oraz dzięki otwartości ówczesnych władz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach:
p. Zofii Morawskiej, p. prezesa Władysława Gołąba i p. Piotra
Grocholskiego –dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Laskach. Od początku dzieło to wspierali ludzie wielkiego
serca: Przyjaciele i Darczyńcy. Dzięki ich życzliwości oraz zrozumieniu potrzeb i problematyki małych dzieci niewidomych, możliwe było powstanie nowego Domu. We wspólnym świętowaniu
chcieliśmy ich uczcić i podziękować za otrzymywaną pomoc,
życzliwość i zaangażowanie. W tym uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz z Lasek: p. Elżbieta Szczepkowska – dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
p. Paweł Kacprzyk – prezes TOnOS, s. Julitta Siedlecka – dyrektor Przedszkola, p. Piotr Kowalczuk – wiceprezydent Gdańska,
p. Tomasz Czałbowski – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Reasekuracji, Zbigniew Felendzer z małżonką, p. Halina Lewkowska, p. Waldemar Nocny z małżonką, p. prof. Kinga Lewandowska z mężem, a także wielu innych Przyjaciół towarzyszących
nam na różnych etapach działalności Domu św. Ojca Pio.
Swoją wdzięczność pragnęliśmy wyrazić również nieobecnym
już wśród nas zmarłym Darczyńcom m.in.: p. Monice Woźniak-Makarskiej, p. prof. Raymondowi Mayerowi, p. Jarosławowi
Szubielskiemu. Trudno wyrazić wdzięczność tym wszystkim,
którzy pomagali naszej placówce, także tym, którzy do dziś anonimowi, mogą cieszyć się owocami naszej wspólnej pracy.
Szczególne słowa podziękowania pragnę wyrazić zespołowi
nauczycieli, terapeutów i pracowników, którzy przez te wszystkie
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lata współtworzyli Ośrodek, a owoce jego działania są wynikiem
ich zaangażowania i trudu codziennej pracy.
Po spotkaniu pełnym radości, wspomnień i wzruszeń udaliśmy się na poczęstunek. Dziękuję Mamom i wszystkim tym,
którzy zatroszczyli się o formę tego smacznego świętowania.
Największe podziękowanie składam dzieciom i rodzicom;
Dziękuję za Waszą obecność, zaangażowanie, trudy wychowania,
wspólne działania, przeżycia i doświadczenia oraz pomoc w tworzeniu tego wspólnego dzieła.

Dziękując, nieustannie prosimy Ojca Pio: Święty Ojcze Pio,
powiedz nam, jak z Jezusem w życie iść, jak się modlić i jak trwać,
by Bogu zawsze wiernym być.
Na następne lata prosimy w modlitwie o wszelkie łaski potrzebne do tego, aby Ośrodek jak najlepiej wypełniał swe zadania,
ale też o łaski dla wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, aby w Duchu Założycielki Dzieła Lasek Matki Czackiej Dom św. Ojca Pio
jak najdłużej mógł służyć niewidomym dzieciom i ich rodzinom.
Zapraszamy do naszej galerii z uroczystości: www.niewidome-dzieci.webd.pl

w zaciszu izdebki
s. Jana Maria Ściga FSK

Wiersze wybrane
SIOSTRY
Połączyłeś
nas Panie
więzami
co z kropel krwi
są utkane
w stygmacie wiary
odnajdują sens
i prowadzą
do źródła Miłości
u stóp Krzyża
dojrzewamy
do Pełni
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JUBILEUSZ FSK
sto lat
działania
Bożej Opatrzności
w ziarnie
rzuconym
w bruzdę
ludzkiej duszy
na ziemię
żyzną
podatną
i korną
przeoraną
krzyżem
małych
i dużych
Dzieci

PROŚBA DO MATKI ELŻBIETY
Sprawy
ludzkie
i boskie
łączyłaś Matko
w splecionych
do modlitwy
dłoniach

s. Jana Maria Ściga FSK – Wiersze wybrane

otulonych
tarczą
różańca
Niewiasto mężna
brak wzroku
nie zatrzymał Cię
w drodze
odkrywania
znaków
widziałaś
więcej
i dalej
w okularach
Bożej Mądrości
Pośredniczko
pomiędzy
Laskami
a Niebem
Uproś nam
pokorę
tajemnicę trwania
w Bogu
przed drugim
człowiekiem
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bez aureoli
W 35. rocznicę śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny i w roku
świętowania odzyskania przez Polskę daru wolności, warto zwrócić również uwagę na fakt, że ta znakomita pisarka była przez
pewien czas osobistą sekretarką Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców odzyskanej – po 123 latach niewoli – niepodległości.
Ks. Zygmunt Podlejski w interesujący sposób ukazuje jej
złożone losy. Między innymi podkreśla, że pod koniec życia
stała się praktycznie niewidomą. Była także osobą o pogłębionej
– choć nie bigoteryjnej – religijności.
To wystarczająco dużo, aby włączyć ją do grona osób bliskich
także środowisku Lasek.
Redakcja
ks. Zygmunt Podlejski

Kazimiera Iłłakowiczówna
Ujrzała światło dzienne 6 sierpnia 1888 lub
1892 roku w Wilnie. Jej matką była Barbara Iłłakowicz, ojcem Klemens Zan. Kazimiera i jej siostra Barbara były córkami
nieślubnymi, bo rodzice, choć mocno się
kochali, nie mogli zawrzeć związku małżeńskiego, ponieważ Klemens był mężem
innej kobiety. Matka była guwernantką
i prywatną nauczycielką języków obcych.
Klemens Zan był synem poety i przyjaciela Adama Mickiewicza, Tomasza Zana. Był w Warszawie wziętym
adwokatem. Barbara i Klemens byli szczęśliwą i nieszczęśliwą
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parą, która próbowała przed światem ukryć swój nieformalny
związek. Klemens Zan miał zamiar uznać swoje nieślubne córki
i w przyszłości ożenić się z ich matką. Został jednak w 1889 roku
zamordowany przez płatnego zabójcę w pociągu. Powodem była
jakaś sprawa, którą prowadził jako adwokat. Kazimiera była wtedy jednorocznym oseskiem. Barbara Iłłakowicz zmarła cztery
lata później z powodu gruźlicy płuc. Osieroconą Kazimierą zajęli się krewni, którzy traktowali dziecko jako nieprzewidziany
balast. Dziewczynka była zaniedbana i biegała samopas po niewielkim gospodarstwie. Dowiedziała się o Kazimierze pani hrabina Zofia Zyberko-Buynowa, która nie miała własnych dzieci.
Przygarnęła dziewczynkę i potraktowała jak własną córkę. Kazimiera wychowała się więc w dworku ziemiańskim w okolicy
Witebska. Wyrastała w atmosferze starej, solidnej, rzetelnej Kinderstube.
Kazimiera miała początkowo prywatnych nauczycieli, potem
uczęszczała do gimnazjum w Dźwińsku i Warszawie, zaś maturę
eksternistyczną zaliczyła w Petersburgu. Wyższe studia rozpoczęła w Oskfordzie, co znaczy, że znała już wtedy dobrze język angielski, ale w Anglii nie czuła się najlepiej. Po roku wróciła do kraju
i podjęła dalsze studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybrała
polonistykę i anglistykę. Studia ukończyła tuż przed wybuchem
pierwszej wojny światowej. W czasie krakowskich studiów Kazimiery zmarła jej przybrana matka, hrabina Buynowa. Przybrana
córka poświęci jej kilka swych najpiękniejszych wierszy i zachowa
swoją matkę z wyboru we wdzięcznej pamięci do końca życia.
Kazimiera była formalnie Rosjanką, dlatego spędziła pierwsze
dwa lata wojny na froncie rosyjskim jako sanitariuszka. Była
rosyjskim żołnierzem. Spisywała się dzielnie i ofiarnie. Została
oznaczona Orderem Jerzego i Anny. Zwolniono ją w 1916 roku,
bo ciężko zachorowała. Do dalszej służby była niezdolna.
Po wojnie powstała wolna Polska. Iłłakowiczówna wróciła do
kraju, któremu chciała w miarę możności i sił służyć. Została jako
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pierwsza kobieta w wolnej Polsce dyplomowaną odpowiedzialną
urzędniczką Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Cieszyła się
pełnym zaufaniem swoich przełożonych. Została osobistą sekretarką marszałka Józefa Piłsudskiego, choć nie przepadała za taką
kwalifikacją. Mawiała, że sekretarki są od kawy i odbierania telefonów. Iłłakowiczówna była ścisłym współpracownikiem Marszałka. Miała wgląd w sprawy świata tego, w wielką politykę i okazję do studiowania wielkiego męża stanu, który potrafił przeklinać
jak szewc. Po jego śmierci Iłłakowiczówna wróciła do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Poświęciła Piłsudskiemu tomik
wspomnień Ścieżka obok drogi. Podziwiała Marszałka, mimo jego
wybuchów gniewu i niecenzurowanych epitetów.
W 1936 roku wyruszyła w Europę z cyklem wykładów o Piłsudskim. Tournée trwało dwa lata. Po jej powrocie do kraju wybuchła wojna. Iłłakowiczówna ewakuowała się razem z całym
personelem Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Rumunii.
Zatrudniła się jako guwernantka w rodzinie lekarza, profesora
Tataru, który był gubernatorem okręgu Cluj. Nauczyła się rumuńskiego. W 1943 roku Cluj zajęli Węgrzy. Skorzystała z okazji
i nauczyła się węgierskiego. Była przepojona miłością do ludzi,
cierpiących z powodu wojny. Ze łzami w oczach odwiedzała
polskie groby w Rumunii. Płakała nad zniewoloną ojczyzną i żołnierzami polskimi, walczącymi na wszystkich frontach wojny.
Cierpiała z powodu prześladowanych Cyganów i tragicznego losu
Żydów. Kiedyś zdobyła się na modlitewny krzyk: „Zmiłuj się Boże
nad Niemcami”. W 1942 roku jej paszport dyplomatyczny stracił
ważność. Miała kłopoty z władzami. Przez pięć lat zabiegała o nowy,
ważny dokument, dlatego dopiero w 1947 roku mogła opuścić
Rumunię. Pomógł jej Julian Tuwim, który dowiedział się o jej
sytuacji i jako stary przyjaciel nie zawiódł.
Iłłakowiczówna odkryła w okresie międzywojennym swój
talent literacki. Pisywała wiersze i publikowała je między innymi
w „Wiadomościach Literackich”. „Wiadomości” były pismem li-
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terackim najbardziej prestiżowym w ówczesnej Polsce. Przylgnęła do grupy literackiej skamandrytów, której głównymi przedstawicielami byli Tuwim, Słonimski, Wierzyński, Lechoń
i Iwaszkiewicz. Pisać zaczęła już jako kilkuletnia dziewczynka,
publicznie wystartowała w 1904 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, publikując wiersz Jabłonie. Stała się w okresie międzywojennym jedną z czołowych postaci polskiego życia literackiego.
Była w młodości zafascynowana ruchem feministycznym, którym się potem rozczarowała, bo stał się ideologią. Ideologie mają
to do siebie, że nie liczą się z prawdą. Od dzieciństwa pilnie
studiowała Biblię i prawdy wiary katolickiej, które stały się zasadniczą siłą nośną jej życia wewnętrznego. Była jednak daleka
od bigoterii i fanatyzmu religijnego. Miała wielu przyjaciół, którzy jej wiary nie podzielali, takich jak Tuwim, Witkacy czy Dąbrowska. Dąbrowska porównała ją do hiszpańskiej mistyczki św.
Teresy z Ávili. Przyjaciele nazywali ją Iłła. Była jedną z najwybitniejszych postaci życia literackiego Warszawy w międzywojennej
Polsce. Była osobowością wyrazistą, grzeszyła niesamowitą inteligencją i silnym charakterem; zawsze zadbana, elegancka w ubiorze, choć czasem po kobiecemu kapryśna. Była osobą fascynującą, choć czasem trudną w kontaktach z innymi.
Iłłakowiczówna stała się niekwestionowaną mistrzynią wiersza tak zwanego tonicznego, polegającego na jednakowej liczbie
zestrojów akcentowych, o ich niejednakowym rozkładzie. Wielkim mistrzem wiersza tonicznego był w poprzednim pokoleniu
Jan Kasprowicz. Wiersze Iłłakowiczówny mają jakąś wewnętrzną
siłę, rytmikę muzyczną, są przedziwną kombinacją rozumu i serca poetki, choć mało w nich kobiecej egzaltacji. Zabarwione są
często cienką ironią, czasem groteską. Pisała także teksty prozaiczne dla dzieci i nie tylko. Ostatni tom wierszy wydała w 1966
roku. Niektóre z nich inspirowane są Biblią. Wydała kilka powieści dla dzieci, wspomnienia, w których sportretowała kilku wybitnych ludzi, między innymi Stefana Żeromskiego. W jej dorob-
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ku są także dramaty, znaczone surrealistycznym humorem. Była
świetną tłumaczką z języków angielskiego, rosyjskiego, rumuńskiego i węgierskiego. Jej tłumaczenie Anny Kareniny Tołstoja jest
znakomite. Przetłumaczyła między innymi dramat Friedricha
Schillera Don Carlos.
Po wojnie wróciła do Polski i liczyła na dalsze zatrudnienie
w MSZ, bo formalnie była pracownikiem ministerstwa. Komuniści opanowali jednak wszystkie stołki i o kontynuacji pracy
w ministerstwie mogła zapomnieć. Była współpracownicą Piłsudskiego, którego nie można było głośno wspominać. Zakazano
jej przebywania na terenie Warszawy. Wyruszyła więc w Polskę,
żeby zdobyć jakiś kąt do spania i pracy.
Zatrzymała się w hotelu w Poznaniu. Rozglądała się za mieszkaniem. Znalazła ogłoszenie o wolnym pokoju przy ulicy Gajowej
4, który wynajęła. Mieszkanie miało być tymczasowe, ale pozostała w nim do końca życia. Żyła skromnie, momentami bieda
zaglądała do jej garsoniery. Zajęła się przekładami literatury europejskiej, głównie Goethego, Heinego, Petöfiego, Dürrenmatta
i Tołstoja. Tutaj spotykała się z Iwaszkiewiczem, Dąbrowską,
Hertzem i innymi literatami. Tutaj przychodzili studenci, żeby
naładować intelektualne akumulatory. Uczyła języka angielskiego i – jako długoletnia etatowa pracownica MSZ, fachowym
okiem śledziła bacznie rozwój życia politycznego, które napawało ją coraz większym smutkiem. Z wielkim bólem przeżywała
robotnicze demonstracje w Poznaniu, w czasie których w starciach z komunistyczną milicją i wojskiem ginęli demonstrujący
ludzie, którzy domagali się chleba i wolności. Napisała potem
wiersz Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.
Iłłakowiczówna zdobyła wiele nagród literackich, między
innymi Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1967 roku i Nagrodę Państwową I stopnia w 1976 roku. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu uczcił ją tytułem doktora honoris causa

ks. Zygmunt Podlejski – Kazimiera Iłłakowiczówna

131

w 1981 roku, który przyjęła na korytarzu swego skromnego mieszkania.
Na skutek nieudanej operacji zaćmy, utraciła wzrok. Znosiła
swój los z godnością i pogodą ducha. Była mocno zakotwiczona
w wierze, co dodawało jej siły.
Zmarła 16 lutego 1983 roku w Poznaniu. Została pochowana
z honorami na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Homilię w czasie mszy pogrzebowej w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście wygłosił ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, który powiedział między innymi: „Świadectwo
poetki dołącza się do świadectw chrześcijańskich Norwida i Lieberta. Chrześcijaństwo nie było u niej – jak u innych – ani tematem, ani motywem. Ono integrowało całą jej poezję, tak jak było
w przypadku tamtych dwóch poetów. Dla Iłłakowiczówny chrześcijaństwo nie było nigdy abstrakcją czy światopoglądem. Było
to chrześcijaństwo wcielone, karmiące się wszystkimi pokarmami ziemi i nieba, oddychające powietrzem i zapachem ziół, drzew,
kwiatów, znające słodycz i gorycz owoców. Była w nim cała amplituda ludzkiego losu, zarazem tkliwość i niezwykła twardość.
Świadectwo o nim składała z zachwytem i grozą, z nadzieją i buntem, z pasją, która oznacza zarówno namiętność, jak i mękę.
Jej świadectwo rosło nieustannie, wydobywało się z elementów związanych z folklorem, dekoracją, formą, stylizacją, aż stanęło proste i nagie w obliczu ostatecznej tajemnicy Boga i człowieka”.

z księgarskiej póŁki
Józef Placha

Autorskie spotkania w Laskach

W

kawiarence „U Przyjaciół” przez kilka niedziel we
wrześniu i październiku br. odbyły się ciekawe spotkania z autorami, którzy związani są ze środowiskiem Lasek.
Zacznijmy od pierwszego z nich. Było to 16 września – spotkanie z piętnastoletnim Maciejem Zdrojewskim, który ujął nas
swoimi młodzieńczymi wierszami, wplecionymi w poetycką
narrację scenariusza muzyczno-wokalnego w znakomitym wykonaniu niewidomych uczniów i pracowników naszego Ośrodka: Oliwii Selewoniuk, Mishy Ohrimchuka, Jadwigi Dąbrowskiej i Marcina Borka.
W narracji tej ujawnił się
obraz młodego człowieka poszukującego najważniejszych
w życiu wartości, a także jego
zwątpienia i odkrycia zmierzające w końcu ku temu, co
zakorzenione w chrześcijańskiej wizji świata. W tym
kontekście osadzona jest również prozatorska opowieść
Macieja pt. „Dać nadzieję,
wskrzesić wiarę”. Książkę tę
można było nabyć tuż po zakończeniu zasadniczej części spotkania.
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Główną bohaterką jest starsza pani – Izabela Anielewicz. A w
tle jej córka Klaudia, która oddała swoją matkę do prowadzonego przez pannę Angerer Domu Starości. Tam pojawia się wolontariusz – ksiądz Wincent, który zaprzyjaźnia się z panią Izabelą
– mimo wyrażonego przez nią buntu wobec samego Boga. Izabela często ogląda fotografie z dawnych lat i pisze listy do swojej
córki, na które nigdy nie otrzymuje odpowiedzi. Po jakimś czasie
wybiera się z księdzem Wincentem na grób swojego męża, gdzie
– mimo kryzysu wiary – modlą się razem, a ona „rozmawia” ze
swoimi bliskimi i z Bogiem, przeżywając również ataki złego
ducha, który zwykle zjawia się wówczas, gdy człowiek próbuje
odnaleźć głębszą relację z Bogiem.
Opiekunka Domu Starości – panna Angerer – napisała list do
córki pani Izabeli, do której wreszcie dotarło, że matka umarła
w samotności. Dziewczyna poczuła poruszające do głębi wyrzuty sumienia. Zrozumiała też iluzoryczność swojego dotychczasowego ekskluzywnego standardu życia. Także nieprzeczytane
listy pisane przez matkę, pogłębiły wyrzuty sumienia. Pogrzeb
mamy stał się dla Klaudii momentem przełomowym. Zapragnęła życia wypełnionego wiarą, miłością i nadzieją. Czy na trwałe?
Tego nie wiemy.
Z uznaniem należy podkreślić wyobraźnię Autora, umiejętne
posługiwanie się słowem pisanym, oraz– jak na piętnastolatka
– wcale nie banalnymi refleksjami i poszukiwaniem najgłębszego
sensu ludzkiego życia. Teraz najważniejsze, aby w atmosferze
życzliwego towarzyszenia w jego młodzieńczych poszukiwaniach
pozwolić mu wzrastać.
* * *
W roku jubileuszowym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża nie możemy pominąć książki Szymona Sławińskiego pt „Róża”, której promocja odbyła się 30 września w ka-
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wiarence „U Przyjaciół”. Jest to
opowieść sceniczna dla dzieci
o Matce Elżbiecie Róży Czackiej.
Słowa Założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża zostały
umiejętnie włączone do rozmowy prowadzonej współcześnie
przez telefon komórkowy z Zuzią – jedną z wychowanek Domu
Dziewcząt. Z rozmowy dowiadujemy się o środowisku rodzinnym Matki Czackiej, okolicznościach utraty wzroku i jej codziennym zmaganiu z różnego
rodzaju przeciwnościami.
Zbliża się Boże Narodzenie. Przytoczmy dwa fragmenty tego
niezwykłego dialogu, który nawiązuje do niezapomnianego przeżycia, jakim są święta:
Matka: „Pamiętam pierwsze
i ostatnie drzewko na Boże Narodzenie. Było ono ogromne,
pod nim okrągła ławka z prezentami dla dzieci. Przez wiele lat
tęskniłam za drzewkiem, nigdy
więcej go nie miałam i zawsze
było mi smutno, że inne dzieci
mają drzewko, a ja nie”.
Zuzia: – Ojej, a my mamy
w grupie sztuczną choinkę. Igły
nie opadają i nie trzeba sprzątać.
M. – Praktyczne, nie znałam
tego.

Józef Placha – Autorskie spotkania w Laskach

135

Zuzia – A ja na Boże Narodzenie dostałam w prezencie „Biblię dla dzieci”. Audiobook.
M. – Piękny prezent. Rozumiem, że audiobook to książka
do słuchania?
Zuzia – Tak. Jest super. A Matka dostawała prezenty?
M. – Tak, oczywiście. Ale dużo mniej, niż dzieci dostają teraz.
Mówiłam ci już o tym jednym Bożym Narodzeniu z choinką i o
broszce z perełkami. Pamiętam także, kiedy indziej, jak dostałam
od mojej matki chrzestnej olbrzymią lalkę i bawiłam się nią,
wsiadając, wysiadając z powozika wiedeńskiego, który do nas,
wszystkich dzieci, należał”.
Przez przyjęcie konwencji rozmowy, mimo wykorzystania
współczesnego wynalazku, jakim jest telefon komórkowy, najważniejsze jest serdeczne nawiązanie kontaktu z Założycielką Dzieła
Lasek. Obraz Matki Czackiej niejako wpisuje się więc we współczesną codzienność dzieci i młodzieży. W ten sposób Założycielka
Dzieła Lasek stała się nie tylko postacią historyczną, ale jakby
uczestniczącą „tu i teraz” w życiu naszych wychowanków.
Całość uzupełniona została listami niewidomych dzieci z Lasek do Matki Czackiej pisanych w latach 2006 i 2018.
W Epilogu książki umieszczono list Koła Teatralnego z Domu
św. Maksymiliana
oraz piosenkę „Droga do nieba”.
Ciekawym pomysłem było zestawienie na końcu książki wydarzeń z życia Matki z równoległymi do nich, wybranymi wydarzeniami z obszaru kultury, nauki, życia społecznego a nawet
politycznego. Na uwagę zasługują także ciekawe ilustracje Weroniki Żurowskiej, które poprzez artystyczną prostotę kreski i pędzla nawiązują do dziecięcego klucza w postrzeganiu wydarzeń
związanych zarówno z życiem Matki Czackiej, jak i naszych wychowanków.
* * *

136

z księgarskiej póŁki

I wreszcie trzecie wydarzenie
w naszej kawiarence „U Przyjaciół”. 28 października miało
miejsce spotkanie autorskie
z księdzem Janem Sochoniem –
poetą i filozofem, który prezentował swoje wiersze – zarówno
dawne jak i najnowsze. Temat
wiodący to integralny obraz człowieka – z duszą i ciałem – otwartego na transcendencję. Na początku i między kolejnymi
częściami tej autoprezentacji kilkuosobowy zespół wokalno-muzyczny pod kierunkiem ks. Tomasza Beka nastrojowymi pieśniami wprowadził nas
w refleksyjny klimat spotkania, będąc doskonałym uzupełnieniem tego wyjątkowego wydarzenia. Całość prowadziła pani Dorota Zdrojewska – mama Macieja.
Zilustrujemy to spotkanie trzema wierszami związanymi z naszym środowiskiem, ale też z klimatem świąt Bożego Narodzenia.

W Laskach
W Laskach, gdy idę ścieżką poranną,
wiewiórka patrzy na mnie z okna
swojej chaty, a dzięcioł nie opodal
zrywa małe listki i uderza w dzwon.
Próbuję z nimi mówić, zachęcam do tańca,
ale oni zajęci swą pracą jesienną,
porzucają me gesty, moje zadziwienie,
nie widząc nic tajnego w prostych sprawach życia.

Józef Placha – Autorskie spotkania w Laskach

Ja jednak uparcie powracam tam jeszcze,
gdzie niesłychaną dojrzałem wspólnotę:
istnienia i śmierci, modlitwy i głodu,
pośród chmur cieni w niebo zapatrzonych.
I wiem na pewno, że następnym razem,
gdy się pojawię na ścieżce porannej,
oni, wiewiórka, dzięcioł i las cały.
W serce moje wlecą od razu, na wieki

W żłobie
To nic, że blisko, że daleko,
że tańczyć można, głowę skłonić;
ważne, że jesteś położony
w żłobie, na sianie, tuż przy grobie
naszej rozpaczy i głupoty.
Tak to widzimy, teraz w nocy,
idąc z darami, idąc w sobie
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Podróż z magami
Wyruszyłem z nimi, kryjąc się na końcu karawany.
Nie bardzo wiedziałem, co robię, słyszałem jedynie
że będzie można pozdrowić Boga, który wreszcie ma
ukazać swoją twarz, wytęsknione ciało. Chciałem to
wszystko zobaczyć, posmakować przynajmniej drogi,
gdyby okazało się, że to tylko mrzonki wysnute z
pustynnego pragnienia, gdyby rzeczywiście nasi bogowie
okazali się silniejsi, potrafiący zadbać o swoich czcicieli.
Na wszelki wypadek postanowiłem nie zdradzać nikomu,
że uwierzyłem w proroctwo nieznanego Izajasza
i że magowie służą mi jedynie jako straż. Udawałem
więc, że dziwię się, że szukam, bo w istocie wiedziałem
o prawdzie, która była blisko; wystarczy przecież
wejrzeć w siebie, wychylić się, choć na chwilę,
z grzesznego wnętrza.
„Spiritus movens” wszystkich wymienionych trzech spotkań
w kawiarence „U Przyjaciół” była pani Maria Wołodko.
* * *
Na zakończenie tego przeglądu pragnę zarekomendować książkę Wandy Wajdy pt. „Dziecko z Kalkuty”. Autorka jest absolwentką naszego Ośrodka, a obecnie pracownikiem biblioteki w Laskach.
W wydarzeniu, jakim była prezentacja książki, uczestniczyło wie-
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lu przyjaciół i znajomych Autorki.
Obecni byli również: dyrektor wydawnictwa „Medium Rodzina” z Poznania Bronisław Kledzik oraz
właściciel oficyny wydawniczej
Robert Gamble.
14 października sala była wypełniona po brzegi. Spotkanie poprowadziła siostra Damiana – kierowniczka biblioteki. Dyrektor
wydawnictwa przyznał, że zanim
zdecydowano się na druk książki,
czytał ją całą noc, nie mogąc się
od niej oderwać. Zapewnił też, że
tytuł ten będzie nieustannie dostępny, co oznacza, że jest gotowy
na kolejne wydania.
Mocną stroną książki jest zawarta w niej osobista historia
Wandy Wajdy, zmagającej się – zresztą zwycięsko – ze swoją
niepełnosprawnością wzrokową, która niejako uwiarygodnia to,
co związane z jej późniejszym wyborem adopcji maleńkiej niewidomej, hinduskiej dziewczynki o imieniu Schola, która dodatkowo jest dzieckiem autystycznym, z dużym ubytkiem słuchu.
Obecnie dziewczyna ma już 22 lata. Zainteresowanych szczegółowymi etapami jej rewalidacji odsyłam do fascynującej lektury.
Jestem przekonany, że książka Wandy Wajdy przy odpowiednio i mądrze poprowadzonej promocji może stać się – a właściwie
już jest – ważnym wydarzeniem na krajowym rynku wydawniczym. Ośmielę się nawet twierdzić, że ma również szansę zaistnienia na rynku międzynarodowym, mimo iż ów rynek zwykle
nastawiony na biznes i sensację, a jednak wciąż otwarty na to, co
autentyczne i pisane sercem. Niewątpliwie z czymś takim mamy
tutaj do czynienia.
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A zatem życzę gorąco Autorce spełnienia się nie tylko w roli
adopcyjnej matki – co się już stało i zostało zaznaczone w podtytule książki – ale także prawdziwego sukcesu w obszarze jak
najszerzej rozumianego rynku wydawniczego.
Ten numer „Lasek” ukazuje się w okresie świąt Bożego Narodzenia, załączamy więc fragment rekomendowanej książki. Jest
to krótki opis świętowania Bożego Narodzenia podczas jednego
z pobytów Autorki w Indiach.
W Bangalore siostra Agata i ja zaczęłyśmy żyć zgodnie z rytmem internatu i przygotowań do powstania szkoły. Ale przed świętami Bożego Narodzenia wszystkie codzienne sprawy zostały porzucone na rzecz przygotowań świątecznych. Na Gwiazdkę miał
przyjechać do nas spod Bangalore polski ksiądz salwatorianin Mariusz Szczygieł. Była to dla nas mobilizacja, żeby święta zrobić
w polskim stylu, choć upalna pogoda nie pozwalała na wprowadzenie dokładnie takiego nastroju, jak w Polsce. Przygotowałyśmy
z siostrami sałatkę jarzynową, kapustę z grzybami i upiekłyśmy
ciasto, był też opłatek, który jest prawie nie do dostania w Indiach,
bo nie ma tam tradycji dzielenia się opłatkiem.
Przygotowane zostały prezenty dla wszystkich, nie tylko dla
dzieci, prezenty dostały siostry, opiekunki, ale osobą, która chyba
najbardziej cieszyła się z prezentu, byłam ja. Dostałam od świętego Mikołaja coś wspaniałego – szczotkę do zamiatania – prawdziwą, a nie hinduską, którą nie umiałam się posługiwać. Wydawało
mi się, że taka szczotka niczego nie zagarnia i śmieci zostają. Osoby z Europy posługujące się nią mogą potwierdzić moją diagnozę
jej wątpliwej przydatności.
Ojciec Mariusz zaprosił wszystkie dzieci o 21.00 na pasterkę do
kaplicy. Dzieci były szczęśliwe niezależnie od wyznania, śpiewały
kolędy w językach: kanada (język stanu Karnataka, gdzie jest Bangalore), po tamilsku (język niepodległego stanu Tamil Nadu, gdzie
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jest Katogiri), po polsku i po angielsku. Po położeniu dzieci spać
poszłyśmy z siostrami jeszcze na pasterkę do naszego kościoła parafialnego Świętego Ducha, prowadzonego przez ojców redemptorystów.

ze wspomnień
s. Bronisława Wronka FSK

O śp. księdzu Kapelanie Marianie
Dwornickim

15

Wspomnienie o księdzu Marianie...

sierpnia 2018 r. w dniu imienin ks. Mariana Dwornickiego napisałam krótkie wspomnienie o naszym nieodżałowanym Kapelanie żułowskim.
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Pierwszy raz o księdzu Marianie usłyszałam od siostry Elii
Maciejewskiej, która w klasztorze Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża w Warszawie przy ulicy Piwnej przygotowywała dorosłych
do sakramentów świętych. Z siostrą Elią lubiłyśmy chodzić po
klasztornym ogrodzie, aby odmawiać różaniec. Siostra Elia często
jeździła do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
w Sobieszewie, gdzie bliżej poznała ks. Mariana i bardzo go szanowała. Opowiadała, że ks. Marian jest kapłanem na wzór Chrystusa, że jest człowiekiem pokornym, ubogim, zatopionym w Miłosierdziu Bożym, a przez to zabiegającym o dobro duszy
i godność każdego człowieka. Nigdy nie myślałam, że kiedyś
poznam tego człowieka, o którym tyle dobrych słów słyszałam.
Ksiądz Marian poznał nasze zgromadzenie poprzez swoją
siostrę Justynę i szwagra Władysława Gołąba w Sobieszewie,
gdzie przełożoną była w tamtym czasie siostra Deodata. Podczas
jednego ze spotkań zaproponowała ks. Marianowi objęcie stanowiska kapelana Ośrodka w Sobieszewie. Decyzja zapewne nie
była łatwa, ponieważ ks. Dwornicki bardzo kochał swoją parafię
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Częstochowskiej w Stróży i zżył się z mieszkańcami parafii, którą stworzył, a następnie znacząco przyczynił się do jej rozwoju. Powiększył kaplicę Świętej Trójcy, zakupił ziemię pod cmentarz, kościół
i plebanię. W tym czasie bardzo podupadł na zdrowiu, dlatego
zdecydował się odejść. Wierni parafianie chcąc, aby ich ksiądz
proboszcz wrócił do parafii, jeśli nie za życia to po śmierci, wymurowali mu grobowiec na wiele lat przed jego śmiercią.
Po pożarze dużego pawilonu w Sobieszewie ks. Marian przeniósł się do Żułowa w województwie lubelskim. Placówka w Sobieszewie została zamknięta na kilka lat.
Nigdy nie zapomnę dnia przyjazdu ks. Mariana do
Żułowa. Miał wówczas 72 lata. Przyjechał wieczorem, przejechawszy ponad 500 km. Wysiadł z samochodu i od razu wszedł
do kaplicy. Ukląkł i dłuższy czas modlił się przed tabernakulum.
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Potem przywitał się serdecznie ze wszystkimi, znajdując dla każdego chwilę, mimo zmęczenia. Zrobiło to na nas wszystkich duże
wrażenie. Ksiądz pokazał w ten sposób, że każdy jest dla niego
ważny i nikogo nie może pominąć.
W tym czasie przełożoną była siostra Paulina Dziura. Podeszła do mnie, dała klucz i poleciła, żebym zaprowadziła ks. Mariana do jego tymczasowego pokoju. Od tego dnia służyłam księdzu pomocą. Po kilku dniach uświadomiłam sobie, że jest to ten
sam ksiądz, o którym opowiadała mi kiedyś siostra Elia.
Pomyślałam: Co za zbieg okoliczności, czy dam radę służyć księdzu, o którym słyszałam tyle dobrego? Jednak ksiądz okazał się
zwyczajnym, przemiłym człowiekiem. Po kilku dniach adaptacji
w nowym miejscu ks. Marian z notatnikiem i długopisem w ręku
rozpoczął poznawanie sióstr opiekunek i mieszkanek domu. Za
każdym razem prosił o modlitwę, aby nam razem było dobrze,
jak w Bożej rodzinie. I tak też było. Jak dobry gospodarz był
wszędzie, wszystkimi się interesował, dla każdego miał czas i dobre słowo. Był skromny, zwyczajny, przystępny, dyskretny. Nigdy
nie mówił źle o nikim. W Ośrodku zawsze pierwszy pozdrawiał
spotkaną osobę, wychodząc naprzeciw niedowidzącym i niewidomym, będąc wzorem dla innych. Był wymagający dla współpracowników i podopiecznych, jednak dużo więcej wymagał od
siebie. Miał w sobie coś, co przyciągało ludzi młodych – ministrantów i studentów, którzy przyjeżdżając w odwiedziny, zawsze
chcieli służyć ks. Marianowi do Mszy świętej.
Kiedyś podjechał pod nasz dom samochód policyjny. Byłyśmy zaskoczone. Do domu weszło dwóch policjantów, pytając,
czy ksiądz kapelan jest w domu. Na pytanie siostry, o co chodzi,
co się stało, odpowiedzieli, że chcą księdza zabrać, ale żeby o nic
się nie martwiła, bo chodzi tylko o podwiezienie księdza na odpust do sąsiedniej parafii.
Gdy któraś z sióstr przychodziła się pożalić, opowiedzieć o swoim problemie, mawiał: „Dobrze, że siostra się wypowiedziała,
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będzie siostrze lżej. Niech siostra się pomodli za tę osobę i za
siebie. Ja Wam również błogosławię”. Każde spotkanie czy też
spowiedź dawała siłę i nadzieję – dla niego i dla ludzi, z którymi
miał kontakt. Wiele jego uczennic i uczniów trafiło do seminariów i zakonów. Do końca miał z nimi dobry kontakt, polecał
Bogu ich życie.
Ksiądz Marian bardzo zabiegał o dusze ludzkie i sprawy Boże.
Nie wahał się zapytać, dlaczego nie widział kogoś w kościele na
ostatniej Mszy świętej, albo dlaczego dana osoba nie przystąpiła
do komunii świętej. Wyrażał w ten sposób troskę o duszę i serca
ludzkie, nie urażając, a wskazując drogę. Tu chciałoby się powtórzyć słowa: „Gorliwość o dom Twój pożera mnie” (Ps. 69). Zawsze
modlił się w intencji dzieci nienarodzonych. Jestem pewna, że
wymodlił życie dla setek dzieci. Powtarzał, że „te dzieci to istoty
niewinne, same tego nie zrobią, trzeba im pomóc”. Zbierał podpisy pod listami otwartymi, by ratować je od śmierci.
Nie omijał także tzw. „skrzydła św. Bernadetty”, gdzie przebywały dwie panie, które trafiły do nas po pożarze w Sobieszewie.
Jedną z nich nazwał swoim „wikarym”, ponieważ pamiętał ją
z czasów sobieszewskich. Ta wesoła kobieta mieszka z nami
w Żułowie do dziś.
Ksiądz Kapelan zawsze tam, gdzie przebywał, wnosił dużo
radości. Przychodził na Apele Jasnogórskie, podczas których
czytano urywki z Ewangelii, odmawiano modlitwę w różnych
intencjach, i wszystkich błogosławił. Ksiądz Marian brał udział
w imprezach okolicznościowych, takich jak imieniny, urodziny,
rocznice i wraz z paniami śpiewał, a miał ładny, młodzieńczy glos.
Kiedy nie mógł uczestniczyć w uroczystościach z powodu wyjazdu, spowiedzi czy innych okoliczności, przekładałyśmy termin
swojego spotkania, bo to właśnie on stwarzał atmosferę prawdziwego domu – pełnego uśmiechu, przyjaźni, miłości, oddania.
W Żułowie było około siedemdziesięciu pań w różnym wieku.
Niektóre nazywały księdza „tatą”; był prawdziwie dobrym ojcem

146

ze wspomnień

dla wszystkich. Gdy któraś z podopiecznych zachorowała, przychodził nie tylko z Komunią Świętą, ale i z dobrym słowem.
Wyjeżdżał z nami na wczasy, na wycieczki, odwiedzał w szpitalu.
Zawsze przy nas był.
Był osobiście bardzo ubogi. Trzeba było używać różnych podstępów, by pozwolił sobie kupić nowe buty lub coś z ubrania. Był
oszczędny, ale nie skąpy. Nigdy nie urządzał imienin, poprzestając na Mszy świętej w jego intencji i życzeniach.
Swymi oszczędnościami wspierał dzieła charytatywne Kościoła w Polsce, m.in. nasze placówki w Sobieszewie, w Laskach,
w Żułowie, na Ukrainie oraz w krajach misyjnych na różnych
kontynentach, gdzie pracowali jego dawni wychowankowie.
Wciąż przychodziły podziękowania z dalekich krajów. Kiedyś
przyjechał do nas pewien misjonarz z Syberii, poszukując ks.
Mariana Dwornickiego. Powiedział, że od wielu lat otrzymuje
hojne ofiary na sierociniec, w którym pracuje. Podkreślił też, że
jest to nie tylko ogromne wsparcie materialne dla wychowanków
sierocińca, ale jeszcze większe dla niego samego, żyjącego w poczuciu samotności nie mniejszej niż te dzieci.
Ten polski misjonarz dziękował Bogu, że są jeszcze tacy księża, którzy potrafią się dzielić nie tylko dobrami materialnymi, ale
sercem i modlitwą z tymi, którzy żyją i pracują daleko stąd. Ich
spotkanie było pełne uścisków i łez radości, że spotkał wreszcie
po wielu latach swego dobroczyńcę.
Naszego Kapelana nie omijały różne cierpienia i choroby. Wiele razy hospitalizowany przechodził operacje, badania i zabiegi
nieraz bardzo bolesne. Znosił to wszystko pogodnie, nie dając po
sobie znać, jak bardzo cierpi. Towarzyszyłam mu wszędzie. Lekarze
czy pielęgniarki chętnie go odwiedzali, by się odprężyć, pożartować, po prostu pobyć chwilkę u „wesołego staruszka”.
Ksiądz Marian Dwornicki był bardzo ceniony przez księży,
którzy zapraszali go na wszystkie spotkania dekanalne czy odpustowe. Spowiadał też w innych parafiach. Był bardzo aktywny,
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pełen wigoru i energii, dopóki nie złamał nogi w Wielką Sobotę
16 marca 2017 r. W szpitalu leżał dwa tygodnie. Odwiedzali go
księża, podopieczni i ludzie, dla których wiele znaczył. Ja bywałam tam codziennie, służąc mu pomocą w tych trudnych dniach.
Od tamtej pory poruszał się na wózku inwalidzkim. Mszę św.
odprawiał w koncelebrze, siedząc na wózku.
Ksiądz Marian był wielkim czcicielem Serca Jezusa i Serca
Maryi. Często się wzruszał, gdy wygłaszał homilię w czasie Mszy
św., a jego słowa pozostawały na długo w naszych sercach. Postawa Księdza przy składaniu ofiary podczas Mszy św., którą odprawiał zawsze z wielkim namaszczeniem i skupieniem, była dla
obecnych wielkim przeżyciem. Niektórzy mówili, że tylko święci tak się modlą. Nigdy nie opuszczał modlitw takich jak południowy Anioł Pański czy Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Gdy po raz ostatni przywiozłam naszego Kapelana na wózku
inwalidzkim do kaplicy na Adorację Najświętszego Sakramentu,
trwał bez ruchu ponad dwie godziny, zatopiony w modlitwie.
Dopiero na moją prośbę, że to za długo trwa, że już dość, odpowiedział: „nie dość, ale możemy wrócić do pokoju”.
Podczas choroby w Ośrodku odwiedzali go księża, znajomi,
rodzina, przyjaciele, współpracownicy, uczniowie. Nie zapomnieli o nim również bp Stanisław Budzik i bp Mieczysław Cisło.
Na dwa dni przed śmiercią poprosił o przyniesienie mu komży i stuły oraz o przewiezienie go na wózku inwalidzkim po
wszystkich pokojach, jakby z ostatnim pożegnaniem. Każdą osobę pobłogosławił. W tym samym dniu odwiedził wszystkich pracowników w biurach, kuchni i jadalni. Po drodze zatrzymywał
się, aby z każdym zażartować, powiedzieć dobre słowo, a w szczególności pobłogosławić. W tym też dniu zjadł ze wszystkimi
posiłek. Czułam, że w ten sposób żegnał się z Ośrodkiem. Dla
mnie, jako siostry wspierającej Księdza, był to ciężki dzień.
Ksiądz był z natury człowiekiem powściągliwym, nie mówił
wiele o sobie. Trzeba było z niego niemal „wyciągać” informacje
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o nim samym. Tak też było pod koniec jego życia. Czuł swój
koniec, jednak nic nie mówił, nie chcąc nikogo martwić. Do
ostatniej godziny był wierny modlitwie. Brewiarz miał zawsze
przy głowie na poduszce, nie pozwalał go odłożyć. Kiedy już sam
nie mógł się modlić, odmawiałam brewiarz razem z księdzem.
Do końca swoich dni był świadomy. W dzień śmierci przyjął Pana
Jezusa w Komunii Świętej, zjadł śniadanie, w południe tylko
trochę się napił.
Minęło 25 lat mojej posługi przy ks. Marianie. 25 sierpnia od
rana czułam, że coś się wydarzy. Od rana czekałam na lekarza,
który przyjechał dopiero około 13-tej. Stan ks. Mariana był ciężki, miał zapalenie płuc, lekarz zaproponował przewiezienie do
szpitala. Zapytałam doktora, czy chory w tym stanie w ogóle
dojedzie. Lekarz nie potwierdził. Zapytałam więc Księdza, czy
jedziemy do szpitala, czy zostajemy w domu. Odpowiedź była
bardzo wyraźna: „Zostajemy w domu”. Po około trzydziestu minutach z oczami wpatrzonymi w obraz Serca Pana Jezusa, bez
najmniejszego ruchu, odszedł nasz dobry pasterz po nagrodę do
Domu Najlepszego Ojca.
Ksiądz Dwornicki zmarł 25 sierpnia 2017 r. o godzinie czternastej w wigilię święta Matki Bożej Częstochowskiej. W tym
samym czasie, dokładnie o tej godzinie, na Jasnej Górze Mszę
świętą odprawił ks. Edward Łatka, przyjaciel naszego Kapelana.
Przygotowaniami i sprawami związanymi z pogrzebem zajął się
bratanek Księdza – Wiesław, z którym miał on zawsze dobry,
prawdziwie braterski kontakt.
Ksiądz Marian Dwornicki został ubrany w ornat maryjny.
Wyglądał spokojnie. Został pochowany w Struży. Wrócił do swoich oddanych mu parafian.
* * *
W pierwszą rocznicę śmierci ks. Mariana domownicy i sąsiedzi byli mile zaskoczeni, gdy umundurowani strażacy z parafii
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Stróży przyjechali do żułowskiej kaplicy na Mszę świętą odprawianą za duszę nieodżałowanego naszego Kapelana.
Wszechmogący Boże, zmarły ks. Marian Dwornicki dążył do
Ciebie drogą naśladowania Jezusa i Maryi, których umiłował.
Spraw, aby się radował, gdy się ukażesz w chwale i przyjmij go do
grona Twoich Świętych w Królestwie pokoju i światła. Amen.
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Teresa Dederko

No i co ten brajlak może?
O śp. Marylce Zembrzuskiej

D

No i co ten brajlak może?

nia 12 września 2018 w wieku 63 lat zmarła wychowanka Lasek Maryla Zembrzuska. Poznałyśmy się prawie 60
lat temu w laskowskim przedszkolu. Pamiętam, jak przywiozła
ją mama, a ona bardzo martwiła się, czy nie zgubiły się jej
nowe trepeczki.
W szkole podstawowej musiała pokonywać wiele trudności,
a w internacie nauczyć się zadbać o porządek w rzeczach osobistych. W ósmej klasie nastąpił przełom, rozbudziła się w niej
ambicja. Za wszelką cenę postanowiła skończyć liceum i zdać
maturę. W szkole zawodowej była już najlepszą uczennicą, a i
w liceum świetnie sobie radziła.
W swoim dorosłym życiu zarówno w pracy, jak i w domu,
Marylka miała wszystko doskonale zorganizowane, wszędzie
panował wzorowy porządek. Mówiła zawsze, że zawdzięcza to
Laskom, gdyż z natury jest bałaganiarą.
W połowie lat 70. podjęła studia na eksperymentalnym wówczas kierunku, tj. na informatyce. Wiele żmudnych godzin poświęcała na odczytywanie przy pomocy lektora perforowanych
taśm wyjmowanych z wielkiego komputera. Po skończeniu studiów pracowała kilka lat w internacie dziewcząt w Laskach, prowadząc dodatkowe lekcje matematyki dla uczniów z trudnościami w nauce tego przedmiotu.
Wreszcie trafiła na swoje miejsce w życiu, tj. do pracy w Bibliotece Centralnej PZN, w której pracowała z niezwykłym zaangażowaniem ponad 30 lat. Często powtarzała: „I co ten brajlak
może?”. Wbrew temu powiedzeniu niosła skuteczną pomoc, gdzie
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tylko była taka potrzeba. Często zabierała karty czytelników do
domu, jeżeli nie zdążyła nagrać książek w godzinach pracy. Wiedziała, że osoby niewidome czekają na przesyłkę z książkami,
więc sama chodziła na pocztę, żeby jak najszybciej dostarczyć
lekturę. Wielokrotnie brała taksówkę i przywoziła nagrane książki do domu oczekującego czytelnika.
Z natury była niecierpliwa, ale ćwiczyła swój charakter i nawet
bardzo uciążliwe osoby obsługiwała z życzliwością i zrozumieniem. Mówiła wtedy, że się mobilizuje. Może nawet za bardzo się
opanowywała, ukrywając swoje emocje.
Jeszcze w szkole podstawowej nasza nauczycielka Sabina Kalińska mówiła, że Marylka jest prostolinijna. Czasem nawet nam,
najbliższym koleżankom z klasy, dawała reprymendę, ale robiła
to z wyczuciem i wyrozumiałością. Później, w życiu dorosłym,
zawsze wspierała swoje koleżanki z klasy i z grupy internatowej.
Wysłuchiwała naszych zwierzeń, umiała dochować sekretu, czasem pomagała pożyczką, albo jak to nazywała „coś sponsorowała”. Rzadko dopominała się o zwrot tych pieniędzy.
Miała przyjaciół w całym kraju. Trudno było się do niej dodzwonić, bo telefon ciągle był zajęty. Wiele rzeczy pomagała
załatwić właśnie telefonicznie: umawiała asystentów czy wizyty
lekarskie osobom spoza Warszawy, pomagała kupić białą laskę,
zegarek mówiący czy inne pomoce rehabilitacyjne. Gdy kiedyś
w pracy poskarżyłam się, że boli mnie ząb, od razu zadzwoniła
do przychodni i zamówiła mi wizytę. Sama posłużyła w charakterze przewodnika, gdyż ja nie znałam drogi. Można krótko powiedzieć, że zawsze miała serce i konto dla tych, którzy byli w potrzebie.
I tak Marylka codziennie pokazywała, co ten brajlak może.
W czasie długiej ciężkiej choroby łapałam się na tym, że muszę zadzwonić do Mery, jak ją nazywałyśmy, i opowiedzieć, co
mi się przydarzyło. Ona najlepiej rozumiała moje trudności wynikające z braku wzroku, zwracałam się do niej z różnymi pro-
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blemami życiowymi, rodzinnymi, licząc się z jej zdrowym osądem.
Teraz telefon milczy, Mery odeszła do nieba i stamtąd będzie
nadal pomagała swojej rodzinie, przyjaciołom i czytelnikom. Tu,
na ziemi, bardzo będzie nam jej brakowało.

Audiencja u Papieża Jana Pawła II
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Wczasy w Laskach
– dzień indyjski

Wczasy w Laskach
– przejażdżka
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Danuta Borowska

Casting na bibliotekarza
O śp. Marylce Zembrzuskiej

13

września 2018.
Mniej więcej dwa miesiące temu, a konkretnie 16 lipca, aniołowie, którzy prowadzą bibliotekę w niebie, ogłosili casting na nowego bibliotekarza. Rozglądali się, aż w końcu jeden z nich wskazał
palcem właśnie na nią i powiedział – to będziesz ty!
Marylka została zaprowadzona przed oblicze Najwyższego i zaczęła się rozmowa kwalifikacyjna. Nigdy się nie dowiemy, co się tam
wydarzyło. Może były jakieś targi, że jeszcze nie teraz, że może jednak
ktoś inny, że kandydatka nie zostawi swoich ukochanych czytelników
na ziemi, że koleżanki i koledzy tam w ziemskiej bibliotece nie poradzą sobie bez niej… Pewnie toczyły się tam tak zażarte dyskusje, że
całe niebo trzęsło się w posadach. A może dała się namówić, ale jakaś
niebieska firma komputerowa zbyt długo szykowała dla niej odpowiednio przystosowane stanowisko pracy. W końcu aniołowie chcieli dla niej sprowadzić wszystko, co najlepsze, bo wiedzieli, jak ciężko
i ofiarnie pracowała do tej pory i na co zasługiwała.
Wreszcie wczoraj, 12 września, wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Gruchnęła wieść po całym niebie i kawałku ziemi. Ustawiła się już długa kolejka naszych czytelników, którzy na tamtą stronę
przeszli.
A może jednak zamiast tego, co napisałam powyżej, poszła po
prostu na wieczny urlop i wreszcie cieszy się niezależnością, spaceruje sobie po łąkach i lasach, spotyka tych, co tam są i cieszy się ich
obecnością. I nie ogranicza jej już brak wzroku.
Przepracowałam z Marylką prawie 21 lat. Była fantastyczną bibliotekarką, życzliwą koleżanką, ikoną naszej biblioteki. Kochali ją
wszyscy czytelnicy. Byłam nawet o nią trochę zazdrosna. Zawsze
pomocna. Brała na siebie te najtrudniejsze sytuacje. Chroniła mnie
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przed nimi. Mówiła: Danuta, ty i tak masz dużo roboty. Zawsze była
obecna w okresach przedświątecznych, kiedy wszyscy chcieli jechać
poza Warszawę do swoich rodzin i chcieli natychmiast coś wypożyczyć. Nigdy nie odmówiła.
Kiedy już przeszła na emeryturę, nadal do nas przychodziła. A jako
zapłatę miała tylko wdzięczność czytelników. Nie oszczędzała się,
ciężko pracowała, za ciężko. Zawsze zastanawiałam się, co w końcu
zmusi ją do zwolnienia tempa. Nigdy nie przypuszczałabym, że to
będzie tak nagłe i nieodwracalne. Przez ostatnie trudne dwa miesiące, kiedy w tym czasie również inne osoby poważnie chorowały,
niektórzy liczyli na cud, że się jeszcze obudzi, że pewnie do pracy już
nie wróci, ale jeszcze ucieszymy się jej obecnością. Stało się inaczej.
Przez te trudne dwa miesiące, kiedy czytelnicy chcieli z nią rozmawiać, za każdym razem miałam łzy w oczach, kiedy im odpowiadałam, że jej nie ma, że jest chora i że raczej sobie z nią nie porozmawiają. Mówiłam, że przekażę pozdrowienia, że może je usłyszy.
Teraz zamknął się na zawsze pewien rozdział w historii biblioteki, w której pracuję, a przy okazji rozdział mojego życia. Trudno mi
będzie jej dorównać. A może nawet nie będę próbowała.
Marylko! Jak już będziemy przechodzić tam, gdzie ty jesteś,
naszykuj dla nas wielki dzbanek herbaty i dużą torbę ciastek, najlepiej
tych rożków z marmoladą. Wierzę, że kiedyś ponownie się spotkamy
już w lepszej rzeczywistości.
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Katarzyna Piekarczyk

Marylce

Wymknęłaś się życiu, nim jesień
Liście zdążyła wybarwić
Złotem i czerwienią
Jak po cichu i na palcach
Wychodzi się z przydługiego koncertu
– Żeby nie przeszkadzać …
Wolna od niepewności jutra
Tutejszych zmagań, zależności
Zrzuciwszy płaszcz zmęczenia
W niebiańskim przedsionku
W obłoku Bożej ciszy – wreszcie bezpieczna
Już cię nie dopadnie chandra listopada
Ominie zamęt świąteczny
I cudze kłopoty
Teraz my strzec będziemy
Tej perły przyjaźni, którą darowałaś
By jej nie zgubić w codziennej szarzyźnie
Aż się znowu spotkamy
W błękitnych zaświatach
Gdzie czekać będziesz na nas
– Radością, cierpliwie

INNE wydarzenia
14.09 Na cmentarzu ofiar nazizmu hitlerowskiego w Palmirach – Puszczy Kampinoskiej, odbyła się coroczna
uroczysta Msza św. celebrowana przez kard. Kazimierza Nycza – Metropolitę Warszawskiego, w której
wzięli udział przedstawiciele rządu, władz samorządowych, organizacji społecznych, szkół i wyższych
uczelni, wojska i przede wszystkim samych
organizatorów, czyli władz Kampinoskiego Parku
Narodowego. Po Mszy św. odbył się apel poległych
z udziałem wojskowej asysty honorowej. Z ramienia
Lasek w uroczystościach wzięli udział: prezes Zarządu
Towarzystwa Paweł Kacprzyk, prezes honorowy
Władysław Gołąb z małżonką oraz młodzież
z nauczycielami i wychowawcami.
Tym razem uroczystość miała szczególny charakter,
bo było to 25-lecie spotkań w Palmirach. Z tej okazji
nakładem parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu
ukazała się książka pt. „Palmiry miejsce pamięci narodowej, historia i upamiętnienie” autorstwa Marcina
Łady przy współpracy z byłym dyrektorem KPN Jerzym Misiakiem. W podtytule napisano: Książka wydana z okazji 100. rocznicy Niepodległości Polski i 25.
rocznicy uroczystości religijno-patriotycznych w Palmirach. Do książki dołączono pamiątkowy medal. Książkę i medal otrzymali wszyscy zaproszeni goście.
W Palmirach, miejscowości położonej 30 km od
Warszawy, znajduje się Cmentarz-Mauzoleum kryjący prochy 2115 osób zamordowanych oraz muzeum poświęcone ich pamięci. Coroczne obchody
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zainaugurowali 25 maja 1993 r. Prymas Polski kard.
Józef Glemp – Metropolita Warszawski i dyr. Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak. Dyr.
Misiak wspomina: „Weszliśmy na cmentarz. Omówiłem historię cmentarza, martyrologię ofiar, kulisy
tej niezwykłej zbrodni. Ks. Prymas słuchał mnie w skupieniu, po pewnym czasie zaczął oddalać się od naszej grupy, wędrował samotnie między grobami, był
zadumany, przystawał, modlił się (…) chodził po
terenie cmentarza bardzo długo, jakby chciał odwiedzić wszystkich tam pochowanych, przytulić ich do
serca, pomodlić się za ich dusze”.
W Palmirach zostali zamordowani i pogrzebani znani przedstawiciele życia politycznego, społecznego
i kulturalnego. Między innymi spoczywają tam: były
Marszałek Sejmu i członek Stronnictwa Ludowego
Maciej Rataj, wybitny działacz PPS Mieczysław Niedziałkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Kazimierz Zakrzewski, literaci: Witold Hulewicz i Stanisław Piasecki, organizator teatrów ludowych
Jędrzej Cierniak i olimpijczyk Janusz Kusociński.
Tamta wizyta sprzed 25 lat zadecydowała, że od tej
pory co roku, 14 września, ma miejsce szczególna
uroczystość religijna z honorami wojskowymi.
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Podjętą przez Prymasa Józefa Glempa i dyrektora
Jerzego Misiaka inicjatywę kontynuują ks. kard. Kazimierz Nycz i aktualny dyrektor Kampinoskiego
Parku Narodowego Mirosław Markowski.
Władysław Gołąb
1.10 Delegacja sióstr, dzieci i wychowawców z Ośrodka
w Rabce uczestniczyła w uroczystościach odpustowych ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus połączonych z dziękczynieniem za 40-lecie erygowania parafii przez ówczesnego Metropolitę Krakowskiego
Kardynała Karola Wojtyłę – św. Jana Pawła II. Mszy
świętej koncelebrowanej przez wielu kapłanów przewodniczył Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski.
3.10 Święto patronalne obchodzili mieszkańcy i pracownicy Domu Chłopców. Po Mszy św. w kaplicy Matki
Bożej Anielskiej goście przeszli do Domu św. Teresy,
gdzie uczestniczyli najpierw w „uczcie duchowej”,
podczas której przybliżono zebranym postać świętej
patronki, a następnie miała miejsce uczta dla ciała
– poczęstunek w internatowej jadalni.
4.10 W Rabce w uroczystość św. Franciszka, patrona zgromadzenia i kaplicy w Rabce, świętowaliśmy jubileusz
100-lecia zgromadzenia i przypadający w tym roku
jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych przełożonej – s.
Irminy. Po Mszy św. odpustowej delegacja uczniów
i nauczycieli złożyła siostrom życzenia, a następnie
spotkaliśmy się wszyscy na słodkim poczęstunku.
5-7.10 Ośrodek w Laskach gościł liczną grupę skautów Europy wraz z duszpasterzami. Jest to ruch jednoczący
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młodych z różnych krajów, dający możliwość kształcenia charakteru, rozwoju życia religijnego i społecznego, zdobywania umiejętności w zakresie sprawności fizycznej itp.,
6.10 W Rabce odbyło się kolejne „Spotkanie z Panią Melodią” z artystami z Filharmonii Krakowskiej.
9.10 Wieczorem w kościele św. Marcina w Warszawie już
po raz kolejny miało miejsce spotkanie modlitewne
zorganizowane przez Wspólnotę Sant’ Egidio w intencji prześladowanych. W tym roku nabożeństwo
pod hasłem „Umrzeć z nadziei” ogarniało modlitwą
szczególnie uchodźców. Przywołane zostały historie
ludzi wspominanych z imienia i nazwiska, którzy
w ostatnich miesiącach stracili życie podczas prób
wydostania się z miejsc ogarniętych wojną i przemocą. Od czerwca 2017 r. na różnych szlakach prowadzących do Europy zginęło ponad 3,2 tys. osób.
W modlitwie pamiętano również o wszystkich aktualnie podejmujących swoją „podróż nadziei” oraz
o tych, którzy już znaleźli schronienie w krajach europejskich. Tydzień Modlitwy za Uchodźców odbywa się pod patronatem bp. Krzysztofa Zadarko i kierowanej przez niego Rady Konferencji Episkopatu
Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.
Sant’ Egidio jest wspólnotą chrześcijańską, która powstała w 1968 roku w liceum w centrum Rzymu, jako
owoc Soboru Watykańskiego II i z inicjatywy Andrei
Riccardiego. W ciągu 50 lat powstała sieć wspólnot,
które istnieją w ponad 70 krajach świata i bezinteresownie angażują się w działaniach na rzecz pokoju
i ubogich.
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10.10 W kościele św. Marcina miała miejsce niecodzienna
uroczystość; Kawalerowie i damy Suwerennego Wojskowego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego, znanego jako Zakon Maltański – złożyli
na ręce swego Prezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich przyrzeczenie posłuszeństwa, które
zobowiązuje do życia i pracy zgodnie z duchem Zakonu. Misją przewodnią tego jednego z najstarszych
zakonów jest Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum
– obrona wiary i pomoc potrzebującym.
Zakon istnieje ponad 920 lat. Jego członkowie (a jest
ich ponad 13 tys.) działają na polu pomocy charytatywnej w kilkudziesięciu krajach, prowadząc szpitale, centra medyczne, ambulatoria, domy pomocy dla
osób starszych i niepełnosprawnych, a także hospicja
dla nieuleczalnie chorych; maltańskie grupy wolontariuszy udzielają pierwszej pomocy, prowadzą działalność społeczną, ratowniczą i pomoc humanitarną
zajmując się chorymi na trąd i AIDS; specjalny korpus Zakonu działa też na liniach frontów, na terenach
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objętych działaniami wojennymi czy obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Liturgii w kościele św. Marcina przewodniczył prałat
Zakonu Maltańskiego bp Jean Laffitte, który też wygłosił homilię. W koncelebrze modlili się m.in. ks. bp
Andrzej Dziuba, sprawujący funkcję Naczelnego Kapelana Zakonu w Polsce, o. Marek Pieńkowski OP
oraz ks. prałat Józef Maj.

12/13.10 Nocne czuwanie na Jasnej Górze zgromadziło dużą
grupę sióstr ze wszystkich wspólnot w Polsce wraz
z dwiema reprezentantkami Indii: s. Abhayą i s. Mercy, a także niewidomych, pracowników i członków
rodzin, panie ze świętomarcińskiej grupy Odnowy
w Duchu Świętym „Maranatha”. Liczna reprezentacja
wspólnoty dotarła także z Żułowa.
Eucharystii o północy przewodniczył bp Piotr Greger
z diecezji bielsko-żywieckiej, który towarzyszył młodzieży tejże diecezji podczas „sztafety modlitwy”
w intencji zgromadzonego w Rzymie Synodu. Podczas czuwania miała miejsce modlitwa różańcowa,
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konferencja ks. rektora Andrzeja Gałki, droga krzyżowa oraz Akatyst prowadzony przez ks. Tomasza
Beka. Nad ranem odśpiewane były „Godzinki” ku
czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
13.10 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ośrodku w Laskach rozpoczęła Msza św. w kaplicy Matki Bożej
Anielskiej. Dalsza część programu odbywała się
w szkołach. Piękny program przygotowali uczniowie
i nauczyciele ze szkoły św. Maksymiliana.
14.10 W Laskach gościło ok. 800 uczestników Konferencji
REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Było to nie
lada wyzwanie dla wszystkich pracowników, sióstr
oraz wychowanków, którzy z zaangażowaniem służyli
na różnych stanowiskach, m.in. jako przewodnicy po
Ośrodku, tłumacze oraz w „dziale cateringowym”.
O godzinie 11.00 miała miejsce Msza św. w kaplicy
Matki Bożej Anielskiej, następnie zwiedzanie poszczególnych placówek.
Tego wieczoru – już po raz dziewiętnasty –kościół
św. Marcina znalazł się na trasie koncertów organowych z cyklu „Organy Śródmieścia”.
17.10 W Rabce obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej,
który rozpoczął się Mszą świętą w intencji pracowników szkoły. Następnie zaprezentowano program
„Tereskoliada”. Uczestnikami teleturnieju były dwie
drużyny: pierwszaki i starszaki. Wszyscy doskonale
poradzili sobie z pytaniami – liczył się refleks i wiedza. Uczniowie zaprezentowali też oryginalne piosenki o szkole i nauczycielach. Złożyli życzenia
wszystkim pracownikom i wręczyli drobne upominki. Po teleturnieju odbyło się uroczyste ślubowanie
i pasowanie uczniów szkoły podstawowej i szkoły

164

INNE wydarzenia

przysposabiającej do pracy. Na zakończenie wszyscy
spotkali się na słodkim poczęstunku.
19.10 Na zaproszenie Kuratorium Małopolskiego delegacja
uczniów i nauczycieli wraz z siostrą Irminą uczestniczyła na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie we
Mszy świętej koncelebrowanej przez ks. abp. Marka
Jędraszewskiego, gdzie dziękowaliśmy Bogu za dar
Niepodległej. Biorąc udział w tym doniosłym wydarzeniu pod hasłem „Duma i Radość”, daliśmy świadectwo miłości do Polski.
21.10 W Niedzielę Misyjną w kaplicy MB. Anielskiej w Laskach podczas kolejnych Mszy św. był obecny akcent
misyjny w postaci uwielbienia Pana Boga poprzez
taniec „arati”. W czasie ofiarowania s. Abhaya, wraz
z dwiema innymi osobami wnosiły zapaloną świecę,
kadzidełka i kwiaty. Na zakończenie Mszy św. przed
błogosławieństwem s. Jadwiga opowiadała krótko
o placówkach misyjnych zgromadzenia, a s. Abhaya
w jęz. malajalam odmawiała modlitwę „Zdrowaś
Maryja”. Po każdej Mszy św. można było nabyć misyjne kalendarze z fotografiami niewidomych dzieci
ze szkół w Indiach i Rwandzie.
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24.10. W Rabce – Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, nasze
sąsiadki, zorganizowały konkurs o św. Siostrze Faustynie, który odbył się w sali gimnastycznej naszej
szkoły, z wykorzystaniem sceny teatralnej do prezentacji. W konkursie udział wzięły delegacje dzieci z przedszkoli prowadzonych przez siostry służebniczki, siostry bezhabitowe sercanki i siostry Matki Bożej Miłosierdzia oraz uczniowie z naszego przedszkola
i szkoły. Podczas konkursu dzieci zaprezentowały
scenkę, piosenki, wiersze związane z siostrą Faustyną. Kamila z pomocą nauczycielki z naszego przedszkola przygotowała pracę plastyczną przedstawiającą misję i dzieło s. Faustyny. W jury zasiedli: siostra
przełożona sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – s. Daria, ksiądz Proboszcz Dariusz Pacula i ks. Kapelan
Józef Kapcia. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy
i słodkości.
27.10. – Zespół z naszego internatu w Rabce „Słoneczne
Nutki”wziął udział w Jabłonce w XXII festiwalu Piosenki Religijnej „StabatMater”, zdobywając okolicznościowe wyróżnienie.
28.10. W Warszawie, w pomieszczeniach dawnego Muzeum
Archidiecezjalnego przy kościele ojców Karmelitów,
grupa naszych pracowników zakładu uczestniczyła
w wernisażu prac malarskich dr Piotra Płomińskiego
– lekarza pracującego również w naszej zakładowej
przychodni. Tytuł wystawy: La vie est belle – życie
jest piękne.
Bogactwo zaprezentowanych obrazów skłoniło nas
do głębokiej zadumy i podziwu, że doktor Piotr, będąc całym sercem oddany medycynie, znajduje jednocześnie tak wiele czasu i energii, aby przelać na
płótno swoje wzruszenia i emocje. Ukazuje w ten
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sposób radość otaczającej go codziennej rzeczywistości – niezależnie od tego, czy to dzieje się we Francji, Maroku, czy w Polsce. Ten francusko-polski akcent widoczny jest w niemal w każdym obrazie
i emanuje optymistycznym nastrojem chwili, zgodnie
z zasadniczym przesłaniem Autora wystawy. Dziękujemy Panie Doktorze Piotrze za te kilka chwil
wzruszeń, umacniających nas w przekonaniu, iż rzeczywiście życie może być piękne.
INNE WYDARZENIA przygotowały Anna Pawełczak-Gedyk
i Bożena Mikołowicz – na podstawie „Karty Zgromdzenia FSK”
redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik, informacji Władysława
Gołąba i Józefa Plachy oraz placówek TOnO z Żułowa, Rabki
i Sobieszewa oraz strony internetowej Lasek redagowanej przez
Weronikę Kolczyńską.
Fotografie wewnątrz numeru: s. Leona Czech FSK,
Weronika Kolczyńska, s. Lidia Witkowska oraz archiwum
z Żułowa, Rabki i Sobieszewa.

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 zł (pięćdziesięciu 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

Lista ofiarodawców
na czasopismo „Laski” – na 2018 rok
Ludwika Amber, Jadwiga Bieniak, ks. Antoni Drosdz,
Zofia Formańska, Katarzyna Glema i Adam, Norbert Głowik,
Justyna i Władysław Gołąb, Marian Grobelny,
Teresa Herman, Christina Hakuba,
Jarosław Komorowski, Maciej Jakubowski,
Bożena Paradowska, ks. Jarosław Popławski,
ks. Zygmunt Podlejski, Grzegorz Rosiak,
Alicja Rakowska, Maria Ruszkowska,
ks. Tadeusz Skura, ks. Antoni Tronina,
Jadwiga Śmiałowska, ks. Tadeusz Śliwowski,
Krystyna Wróbel
Serdeczne Bóg zapłać

Na liście ofiarodawców znajdują się nazwiska
osób, które przekazały na konto czasopisma kwotę
znacznie przewyższającą 50 zł – jest to cena
prenumeraty.
Dziękujemy za ten dar i prosimy Czytelników
o dalsze wsparcie, od którego uzależniona jest
nasza działalność wydawnicza.
Nr konta PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”

