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Józef Placha

Nasz mały Kościół

Tytuł odredakcyjnej refleksji może sugerować, że chodzi o cha-
rakterystyczną kaplicę laskowską, której winietka umieszczo-

na jest na okładce każdego numeru naszego czasopisma.
Tymczasem chodzi o coś znacznie więcej: o rzeczywistość, któ-

rej na imię Kościół – pisany z dużej litery.
Rzeczywistość Kościoła w Laskach ściśle łączy się z założeniami 

Matki Czackiej, która powołała do istnienia Triuno – czyli wspól-
notę osób niewidomych, ludzi świeckich i duchownych, realizują-
cych swoje powołanie tu i teraz – w łączności z Papieżem i całym 
Ludem Bożym – o czym wyraźnie mówi współczesna eklezjologia. 
Może to być także więź choćby tylko z jednym człowiekiem. Ale 
ważne jest, aby to była również więź z Chrystusem. Wówczas moż-
na powiedzieć, że jest to nasz mały Kościół.

Aby dogłębnie zrozumieć sens swojego miejsca w takim właśnie 
Kościele, potrzeba nieraz długich lat dojrzewania poprzez zmaga-
nie się z wieloma ludzkimi słabościami, które – oprócz szczytnych 
ideałów – mogą nas utwierdzić w naszym powołaniu, bądź osłabić, 
rodząc chęć ucieczki i szukania swojego miejsca gdzie indziej.

Uczciwe szukanie swojego miejsca w Laskach może stać się 
czymś najlepszym, co mogło zdarzyć się w naszym życiu, ale może 
też będzie wymagało przestawienia swego zaangażowania na inne 
tory życia.

Jeżeli z pomocą Bożą stwierdzimy, że nasze miejsce jest właśnie 
tutaj, to nawet uciążliwa ludzka małość, nasza i otoczenia, nie bę-

OD  REDAKCJI
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dzie w stanie wytrącić nas z radości bycia w Laskach i realizowania 
zadań, które zostały nam wyznaczone przez Bożą Opatrzność.

Zadań tych jest zwykle więcej, niż pozwalają nasze możliwości. 
Stąd czasem doświadczenie cierpienia z tego powodu i świadomość, 
że nie zawsze dorastamy do tych zadań. Dobrze jest wówczas przy-
pomnieć sobie laskowskie pozdrowienie: Przez Krzyż – Do Nie-
ba, aby na nowo móc podjąć trud trwania przy tych wartościach,
w imię których Matka Czacka powołała do istnienia Dzieło, które 
jest z Boga i dla Boga.

*    *    *

Okres Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych jest okazją, aby 
po raz kolejny zweryfikować swoje miejsce w Laskach i dokonać 
pewnej korekty – oby w kierunku jeszcze większego zaangażowania 
i płynącej z tego radości, że jest się na właściwym miejscu, to zna-
czy w Kościele, który mogę nazwać wspólnym domem. 

Gdy jest się w domu, wówczas cieszy obecność każdej osoby. 
A zatem życzmy sobie, abyśmy w okresie Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego przeżywali autentyczną radość z bliskości innych
i z możliwości wzajemnego wspierania się we wspólnie realizowa-
nych zadaniach.

Być może stanie się wówczas tak, jak powiedziano w starym 
łacińskim przysłowiu: Gdzie zgoda, tam wszystkie małe i dobre 
rzeczy rosną, a gdzie niezgoda, tam nawet największe sprawy 
maleją. Oby spełniła się w naszym życiu tylko pierwsza część tego 
przysłowia.
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Władysław Gołąb

Na dzień Zmartwychwstania

Po krótkim w tym roku karnawale i czterdziestodniowym 
Wielkim Poście znów nadchodzi radość Święta Zmartwych-

wstania. W sercach naszych zabrzmi wesołe „Alleluja!”. Życzę 
wszystkim związanym z Dziełem Matki Elżbiety Czackiej rado-
snych świąt. 

Cieszmy się, bo Pan Zmartwychwstał i pokonał największego 
wroga ludzkości – śmierć.

W tym roku chciałbym uczcić pamięć wielkiej poetki, której 
25. rocznicę śmierci obchodziliśmy 16 lutego, a w sierpniu minie 
120. rocznica jej urodzin. Kazimiera Iłłakowiczówna, wnuczka 
Tomasza Zana, wielka patriotka. Ona to w 1956 roku, po wyda-
rzeniach nazwanych poznańskim czerwcem, napisała wiersz Roz-
strzelano moje serce z pytaniem: – Czemu zawsze rządzi inteligent, 
a do robotników się strzela?

Myślę, że mało kto pamięta, że Iłłakowiczówna pod koniec 
swojego długiego życia utraciła wzrok. Ostatnie wiersze dykto-
wała sekretarce. Do końca życia zachowała pogodę ducha i głę-
boką wiarę. Była rodem z Wilna, a całe powojenne życie spędziła 
w Poznaniu. 

W latach 1926–1935 pełniła funkcję osobistej sekretarki mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Lata te opisała w fascynującej książ-
ce „Ścieżka obok drogi”. Była wybitną tłumaczką prozy i poezji; 
tłumaczyła z języka rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego i wę-
gierskiego.

LIST
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W 1930 r. pisała:
O Ty, który wiesz, co będzie, przejrzałeś, co było, (…)
I już dziś – nie w godzinę śmierci – to mi powiedz,
Coś ginącemu raczył obiecać łotrowi
Na szczycie krzyża, u wieczności skraju:
‘Zaprawdę DZISIAJ jeszcze ze mną będziesz w raju’
To pragnienie łączności z Chrystusem cierpiącym i Zmar-

twychwstałym dominowało w twórczości Iłłakowiczówny, 
zwłaszcza w ostatnich latach jej życia. Kochała miasto swojego 
dzieciństwa – Wilno, ale również kochała Poznań, gdzie prze-
bywała od 1947 r. aż do śmierci. Z Warszawą była związana od 
końca 1918 r. do połowy września 1939 r., kiedy to wraz z rządem 
polskim emigrowała do Rumunii, gdzie pozostała do zakończe-
nia wojny. 

Kazimiera Iłłakowiczówna była wielokrotnie nagradzana; 
między innymi, za przekłady z literatury obcej otrzymała nagrodę 
Polskiego PEN Clubu, otrzymała też nagrodę Fundacji A. Jurzy-
kowskiego, nagrodę Paryskiej Kultury za całokształt twórczości, 
nagrodę Państwową I stopnia, nagrodę im. Brata Alberta, została 
odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro-
dzenia Polski, a także odznaczeniami zagranicznymi Rumunii, 
Francji i Węgier. Jak już pisałem, kochała Poznań, ale i Poznań 
uhonorował ją dwukrotnie Nagrodą Miasta, a w 1981 r. otrzyma-
ła doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Pochowana jest na warszawskich Powązkach.
W nadchodzące Święto Zmartwychwstania Pańskiego zachę-

cam, aby sięgnąć do jej poezji pełnej pokory i uwielbienia dla 
Chrystusa.

Laski, 4 marca 2008 r. 
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WIGILIA  PASCHALNA

Ks. Jakub Szcześniak

Błogosławiona Noc

„W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt 
do grobu, niosąc przygotowane wonności. 

Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, 
nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były 
bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn
w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twa-
rze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego 
szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu-
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taj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam 
mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy 
musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowa-
ny, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy 
przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, 
oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim po-
zostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna
i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały 
to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą ga-
daniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się 
i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko 
płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się 
stało.” (Łk. 24, 1-12)

„O zaiste błogosławiona noc, w której łączy się niebo z ziemią, 
sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi”. Tak dziś w Orędziu Wiel-
kanocnym śpiewa Kościół, a my wraz z nim. Śpiewamy, radując 
się ze Zmartwychwstania Chrystusa. A jaka była ta noc dla Marii 
Magdaleny, Joanny i Marii – matki Jakuba, dla Piotra? Dla tych,
o których czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii św. Łukasza?

Noc pełna milczenia, lęku, smutku, niepewności. A jednak 
błogosławiona noc. Trzeba nam wejść w to doświadczenie. Wejść, 
to znaczy spotkać się ze swoim lękiem i smutkiem. Spotkać się
z tym, co płacze we mnie. 

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, nio-
sąc przygotowane wonności.

W greckim tekście czytamy: „I w ten szabat wyciszyły się, 
zamilkły”. Nie możemy się zatrzymać na smutku. Potrzeba
z niego wyjść, tak jak uczyniły to niewiasty. Kobiety poszły szu-
kać Jezusa. Idą pomimo smutku, pomimo przeszkody nie do 
pokonania, jaką jest kamień. Święty Marek zaznaczy: A mówiły 
między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» 
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(Mk16,3) Można powiedzieć, że zachowują się nielogicznie. Mi-
łość nie jest logiczna. 

Nie idą z pustymi rękoma. Miłość je prowadzi. Co one niosą? 
– przygotowane wonności – Przynoszą to, co wydaje się ulotne, 
nic nieznaczące. Miłości nie da się zmierzyć, zważyć naszą mia-
rą. Jej waga i wielkość jest nieskończona. Pan Jezus wie, jaka jest 
miara Miłości. Cenił wdowę, która z niedostatku swego wrzuci-
ła wszystko, co miała, (Łk.21,4), a także czuły gest namaszczenia 
Marii z Betani. Ona uczyniła, co mogła; – powie o niej Jezus. 

A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: «Po co to mar-
nowanie olejku?» (Mk14,4) – zapisze wcześniej św. Marek. Miło-
ści nie da się policzyć – jest po prostu nieobliczalna.

«Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się py-
chą»/1Kor13,4/

Kamień od grobu zastały odsunięty. 
Miłość usuwa wszelkie przeszkody. Miłość «wszystko znosi, 

(...) wszystko przetrzyma». (1Kor13,7) A skoro weszły, nie znala-
zły ciała Pana Jezusa. Kobiety są zaskoczone, bezradne. Szukały 
znaków śmierci, a znalazły życie. Nie znalazły tego, czego się spo-
dziewały… 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 
zmartwychwstał. 

Aniołowie każą szukać dalej, ponieważ Miłość «we wszystkim 
pokłada nadzieję, Miłość nigdy nie ustaje.» (1Kor13,7-8)

Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Gali-
lei,/.../ Wtedy przypomniały sobie Jego słowa. 

Miłość wszystkiemu wierzy. (1Kor13,7) Pamięć o słowach Je-
zusa, tych dla mnie najdroższych, najważniejszych, zapisanych w
sercu, podkreślonych w mojej Biblii. Miłość współweseli się z praw-
dą./1Kor13,6/ Ta pamięć o Miłości pozwala wrócić, nawracać się. 
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... i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszyst-
kim pozostałym (...) Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną 
i nie dali im wiary.

Apostołowie nie wierzą, bo zbyt dobrze pamiętają to wszyst-
ko, co wydarzyło się poza miastem. Pamiętają nie tylko całe zło, 
jakiego dopuszczono się na Jezusie, lecz także swój strach i uciecz-
kę oraz to, że zostawili swego Pana i Mistrza. Ale przecież Miłość 
nie pamięta złego; (1Kor13,5) Miłość nie jest jak proroctwa, które 
się skończą, lub jak wiedza, której zabraknie. (1Kor13,8)

Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, uj-
rzał same tylko płótna. 

Tam, gdzie brak miłości, niewiele można zobaczyć; same tylko 
płótna. Natomiast drugi Uczeń Jezusa, ten, który oparł się na Mi-
łości podczas Wieczerzy – On ujrzał i uwierzył. (J20,8) Po części 
bowiem tylko poznajemy (…). Gdy zaś przyjdzie to, co jest dosko-
nałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. (1Kor13,9-10)

I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.
Święty Łukasz mówiąc, że Piotr wstawszy, pobiegł do grobu, 

używa greckiego słowa anastas. Tego samego słowa używa, gdy 
mówi o powstaniu z martwych Jezusa. To znaczy, że teraz Piotr 
powstaje ze śmierci swojego grzechu. Piotr jakby budzi się do 
życia. Jego bieg wyraża tęsknotę i nadzieję. Dalej Ewangelista 
mówi, że Piotr wrócił do siebie. Użyte tutaj greckie apelten ozna-
cza wewnętrzny odruch serca. Oznacza powrót do Tego, którego 
pokochał, do Tego, który jest Miłością. Piotr wraca zadziwiony 
Miłością; „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy 
zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wia-
ra, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość”.
(1Kor13,12-13)
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PO  LATACH  ZNOWU  W  LASKACH

Anna Pawełczak-Gedyk

Okruchy twórczości Ludwiki Amber

Jesienią ubiegłego roku odwiedziła Polskę i Laski Ludwika Am-
ber, poetka i tłumaczka na stałe mieszkająca w Australii, przed 

ponad trzydziestu pięciu laty nauczycielka w szkole podstawowej 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach; wielu z nas do-
brze ją pamięta. W czasie tych odwiedzin odbyło się kilka spotkań 
autorskich z młodzieżą i nauczycielami oraz kilka zwyczajnych 
– przyjacielskich, między innymi w redakcji „Lasek”. Na zdjęciu 
poniżej: Ludwika Amber i redaktor „Lasek” Józef Placha.

Ludwika Amber urodziła się w 1948 r. w Kowarach, na Zie-
miach Zachodnich. W latach 1950–1969 mieszkała w Olsztynie. 
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Następnie studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na Wy-
dziale Psychologii. Od początku istnienia Związku Zawodowego 
Solidarność zaangażowana w działalność związkową. Zmuszona 
do emigracji, od 1982 roku mieszka w Sydney. 

Krótki esej, od którego rozpoczynam prezentację wybranych 
utworów i przedstawiam Poetkę, mówi lakonicznie o tym, co 
wydarzyło się w tym przełomowym dla niej roku. Tak naprawdę 
nasza wyobraźnia zawodzi, gdy chcemy odtworzyć tę drogę ku 
nieznanemu; wiedzieć, co czuła, o czym myślała, gdy los rzucił ją
w zupełnie nowe życie. To, co pisze, pozwala w niewielkim stop-
niu poznać jej przeżycia, ale niewątpliwie zadziwia sposób pa-
trzenia na rzeczywistość tej wrażliwej, pełnej prostoty, a przecież 
„niewiasty mężnej”. 

Autorka wielu tomików poetyckich, opracowań, antologii 
i przekładów poezji australijskiej, członek Związku Pisarzy na 
Obczyźnie (Londyn), Australijskiego PEN Clubu, Poets Union 
(Sydney) i Australijskiego Instytutu do Spraw Polskich. Prowadzi 
również warsztaty literackie i współpracuje z miesięcznikiem 
Kurier Zachodni (Perth)

Laureatka nagrody International Order of Merita (Cambridge, 
Wielka Brytania 1994). Otrzymała także wyróżnienie Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie za tom poezji Uśmiech do Boga 
(Londyn 1997) oraz nagrodę literacką tegoż Związku za twórczość 
poetycką i translatorską (Londyn 2003).

 
Australijski poeta, Bruce Dawe napisał o Ludwice Amber: „Jej 

wyobraźnia ma szeroki zakres, a język niesie obrazy jak strumień 
w blasku słońca. Jej twórczość ma niekiedy aspekt apokaliptycz-
ny, wyraża interpretację historii i tego, co boskie.”, i jak napisała 
Anna Świderkówna, umie ona zawrzeć w kilku słowach zadziwia-
jąco wiele.

Oddajmy głos autorce wybranych poniżej utworów. Zaczy-
namy od wspomnianego eseju: „Szybujący  Krajobraz”.
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Ludwika Amber

Szybujący krajobraz

Ziemia i morza, widziane jak na przeogromnym globusie. Z tej 
niezwykłej, zawrotnej wysokości przypominają mi kosmiczny film
z lotu Apollo na Księżyc, który oglądałam w Warszawie. Kiedy 
miałam 21 lat. 

  

W kwietniu 1982, lecąc z Wiednia do Sydney jumbo jetem 
wielkim jak wieloryb, po raz pierwszy pomyślałam o szybującym 
krajobrazie naszej Ziemi. 

W Australii mieliśmy rozpocząć nowe życie rodzinne, ale 
tamten nieznany ląd na półkuli południowej jeszcze nie miał
w pamięci żadnych obrazów, zapachów, smaków ani głosów, jeśli 
nie liczyć paru zdjęć w książkach podróżniczych, czy dziwnego
i obcego śmiechu ptaka nazywanego kookaburra, który usłyszałam 
w Austrii, w jakiejś polskiej audycji Radia Wolna Europa. 

Moje obrazy – w tych godzinach niekończącej się podróży – to 
niebo ciemniejące za okienkami samolotu, w półmroku nasz śpiący 
synek, z małym ciałkiem miękko pochylonym w stronę drzemiącego 
ojca. 

I jakby we mnie, niebieskie przylaszczki z Górnej Austrii, 
które wczoraj zobaczyłam tam przy drodze, w leśnej kotlinie obok 
jasnoszarych płacht śniegu. 

  

Tamten pierwszy długi, długi przelot nad Ziemią; Całą trasę 
mogliśmy dokładnie obserwować na kolorowym ekranie telewizyj-
nym. Zobaczyliśmy przed sobą rozległe, ziemskie przestrzenie –lądy 
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i otwarte morza  i w tym nowym doświadczeniu, zdumieni jak 
dzieci, poznawaliśmy całą planetę. Na wysokości dziesięciu kilome-
trów krzywizna horyzontu, napięta jak przeolbrzymi, ciemnonie-
bieski łuk, była wyraźnie widzialna gołym okiem. Siedziałam przy 
oknie, wpatrując się z podziwem w zarysy lądów, w srebrzystą łuskę 
morza, w pomarańczową – nad ciemną linią horyzontu – smugę 
światła. Później, łowiąc w czarnym morzu nocy maleńkie wysep-
ki światełek – gdzieś już daleko za Kuala Lumpur – pomyślałam
o książce „Ziemia, planeta ludzi”. 

To nie równik odgradzał nas czarną kreską od przeszłości
i rodzinnych miast. To czarne zapiski i podpisy ludzkich rąk,
w różnych dokumentach państwowych, gdzie życie ludzi ustawia 
się jak drewniane klocki, żeby je za chwilę zburzyć, rozsypać i rzucić 
na nowe tereny: odzyskane, zdobyte, „wyzwolone”... 

Czy nie tak bawiliśmy się od setek lat w całej Europie, na 
granicach naszych dumnych państw? To znaczy bawili się tak 
niestrudzeni Wielcy Wodzowie. 

A my – rodziny ludzkie – fruwaliśmy na zakrętach wyrzucani coraz 
dalej i dalej siłą odśrodkową od tego, co już było oswojone naszym 
zwykłym domowym życiem, choćby jednego, czy dwóch pokoleń. 

  

Czy nie tak bawił się cały świat od tysięcy lat? 
W imperium, w konkwistę, w kolonie zamorskie na wszystkich 

kontynentach. Taki historyczny, niekończący się berek przez 
geografię. 

Dopiero w Sydney, kiedy skończyłam 40 lat, pomyślałam, że 
w mojej rodzinie prapradziadek Henryk, powstaniec styczniowy, 
pierwszy tak leciał przez śnieżne krajobrazy Syberii, pewnie na jakichś 
saniach. Po drugiej wojnie światowej powtórzyła to moja Matka, 
tylko ona tłukła się w upale, latem 1945, pociągiem osobowym
z Lidy. Ze wschodu na zachód. 
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Na polskim kompasie prawie nie liczy się północ, chyba że 
daleka północ, czyli na niedźwiedzie, ani południe, chyba że za 
równik. Ja z naszej rodziny pierwsza wylądowałam za równikiem. 
Ale tamtego dnia, w kwietniu osiemdziesiątego drugiego, dziwnie 
nie cieszyłam się, że zamieszkamy nad Oceanem Spokojnym. 

W Sydney, na lotnisku przemówił do nas... po rosyjsku (!) jakiś 
Jugosłowianin ściskający w ręku szare książeczki bankowe. Nasze 
książeczki! Z lokalną walutą – centów 10 – i z naszymi nazwiskami 
wypisanymi w nich cienkim długopisem. Do dużej polskiej grupy, która 
pierwsza przyleciała tu bezpośrednio z Wiednia, podeszli dziennikarze 
z jakiejś gazety i z telewizji SBS, i szybko upatrzyli sobie mnie, Matkę  
– Polkę z małym Tomkiem na ręku i z Andrzejem, ojcem rodziny. 

Wywiad?! 
Nie chcę, nie mam siły nic mówić. W Polsce, w kwietniu 

1982 roku, jeszcze maszerował do ataku stan wojenny, a ludzie
z SOLIDARNOŚCI tysiącami siedzieli uwięzieni. JAK??? mogłabym 
„opowiadać o tym” Australijczykom? 

Ale w Austrii, wiele tysięcy rodaków ciągle czeka na wyjazdy;  
do Kanady, Ameryki, do dalekiej Australii. Trzeba więc koniecznie, 
tym swoim nieopierzonym językiem angielskim, po prostu wyrazić 
wdzięczność pomocnym Australijczykom. In blanco, bo australijski 
kot – raczej kangur – jeszcze siedział w worku. 

Nie mogliśmy im odmówić, ale postawiliśmy z Andrzejem 
warunek, żeby nie publikować nazwisk, „tylko imiona, bo rodzina 
została w Polsce...” 

Tak, tak – pokiwał głową ze zrozumieniem dziennikarz z au-
stralijskiej gazety. Nasze zmęczone, czteroletnie dziecko zawołało 
płaczliwie, że chce „do domu” (!) Więc wywiad na lotnisku zakoń-
czył się szybko i pojechaliśmy autobusem do hostelu dla emigran-
tów, gdzie wszystkie rodziny dostawały osobne mieszkania: dwa 
pokoiki i łazienkę z prysznicem. Byłam pewna, że na początek bę-
dzie tutaj wielka wspólna sala-sypialnia, więc już się nastawiłam 
na złapanie jakiegoś łóżka ... przy ścianie, żeby choć z jednej strony 
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oddzielić się od tłumu spojrzeń i głosów obcych ludzi. A tu radosna 
niespodzianka!! 

Po 30 godzinach podróży, NARESZCIE nie musiałam już być 
kobietą waleczną, jak lwica z małym. Dzieciak ląduje na łóżku, matka 
pada do łóżka, a ojciec idzie do stołówki na pierwszy, australijski 
lunch. Cichy trzask zamykanych drzwi. Synek natychmiast zasnął 
pod czarnym, szorstkim kocem. Fotel i inne meble w jasnym pokoju 
już nie pływają przed moimi półprzytomnymi oczami. Zagarnia 
mnie wielka fala. Lecę, zanurzam się w ciepłą, mglistoszarą głębinę 
... CISZA. 

Wybrane wiersze pochodzą z tomów: „Wędrujący ogród” 
(Norbertinum, Lublin 1998), „Delfiny. Wiersze wybrane”, (PIW 
Warszawa 2000), oraz z tomiku Ziemia Święta – Wiersze z podró-
ży w roku 2000”, (TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów 2003), 
dedykowanemu Janowi Pawłowi II w 25 roku pontyfikatu, opa-
trzonego mottem, słowami z Psalmu 19 w przekładzie Jana Ko-
chanowskiego:

Daj, Boże, aby ust moich śpiewanie,
Także i serca mego rozmyślanie.
           K’ myśli Twej było, o Pocieszycielu,
           I twierdzo moja, o mój Zbawicielu. 
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O Mikołaju Koperniku rozmowa z synem
                                                                       Tomkowi

Usiedliśmy nad Pacyfikiem
w zielony zimowy dzień
na brzeg naszego widzenia z daleka
wspina się maleńki statek

‘W Europie chciałbym zobaczyć zamki’
mówisz łowiąc palcami muszelkę w piasku
‘Są nad Loarą Są niemieckie jak z Disneylandu’
Mówię do syna ‘A w Polsce zobaczysz Wawel
Malbork i inne. Jest jeden w Olsztynie.
Mieszkał tam Kopernik’

Ruchome Słońce przechodzi po niebie
co możemy poznać gołym okiem
po przesuwającym się cieniu dzikiej palmy
Statek przed nami rośnie

‘Czy byłaś w tym zamku Kopernika?
Chodziłam tam wiele razy
i mogłam – wiesz to zupełnie możliwe –
dotknąć śladu Mikołaja
(w śmiesznym bamboszu muzealnym)
w którejś Sali albo na korytarzu’
i nie myśląc o tym nie zatrzymując się
poszłam dalej
                       ale od tamtego dnia
zatrzymało się dla mnie słońce 
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Kto by pomyślał
               Teresie Maślance

kto by pomyślał jeszcze wczoraj
widząc mnie z wiadrem czarnego węgla
w drodze z piwnicy na drugie piętro
że za oknami a nie na szybach 
                    zakwitną mi zimowe kwiaty

kto by odgadł zaledwie wczoraj
widząc mnie w lesie z kanką jagód 
że na gałęziach eukaliptusów
wyrosną dla mnie w szelestach skrzydeł
                                      kolory papug

kto by powiedział wczoraj rano
patrząc na pochód pierwszomajowy
że spod uśmiechu „ojca Stalina”
wpadnę w karnawał sydnejskich orgii
                                  w  śmiech Sodomy

kto by pomyślał jeszcze wczoraj
w morzu światełek na cmentarzu
że białe świeczki wam zapalę
w domu –  za siódmym morzem
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Dom nad Pacyfikiem
                       Tomkowi

Nie wiedziałam
że mój dom tu urośnie
gdzie drzewo pieprzowe i palmy
gdzie rekiny i czarne łabędzie
gdzie delfiny i wieczorne słońce w eukaliptusach

Nie wiedziałam – bo skąd? –
że przygonią mnie cztery wiatry
aż tu gdzie pieprz rośnie

cztery wiatry jak zerwane latawce
kolorowe zabawki nad oceanem

Jezioro Galilejskie

Dotykam spokojnej tafli jeziora
wkładam rękę do wody – nie łatwo
uwierzyć że jestem na tym brzegu.

Dookoła te same zarysy wzgórz
to samo słońce ławica światła.
O świcie w porannej mgle łódź

z rybakami – patrzę na nich
jak na obrazek w wiejskim kościółku
machają do mnie ręką. Nie łatwo

uwierzyć że jesteśmy na tym brzegu
chodzimy po Twoich ścieżkach pływamy
drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim
i cichnie w nas burza wielkiego świata.
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Góra Tabor

Nie jest pewne czy ta góra
to tamta góra przemienienia
mówi nasz lokalny przewodnik.

Czy to najważniejsze pyta łagodnie
kiedy zbliżamy się do Kościoła
w kształcie trzech namiotów:

Dla Mojżesza, Jezusa i Eliasza.
Namioty – odwieczna ludzka niepewność
nasza odległość do Syna Bożego.

Z góry Tabor patrzymy długo
na nagą ziemię dolin na zieleń upraw
na oczka wody i polne drogi.

Na trawiastym zboczu za cyprysami
siedzą młodzi pielgrzymi z Hiszpanii
- na szczycie słyszymy ich śpiewną
radość że przyszli tutaj z dalekich stron.

Chleb i ryby

Co cesarskie – powiedział – oddajcie cesarzowi
i nie pytając o pieniądze rozdał ludziom chleb
                                                                 i ryby

żeby mogli uwierzyć nie tylko w głód i podatki. 
Żebyśmy wszyscy mogli pójść dalej
i na miejscu pustynnym znaleźć pożywienie.
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Psalm Niebieski

Dla Ciebie od rana śpiewam psalmy
i Twoje słowa są moją ścieżką
kiedy idę nad wodę na spacer z psem

W południe dla Ciebie rozwieszam
pranie – skarpetki i prześcieradła w słońcu
w domu z Tobą gotuję zupę jarzynową

Dla Ciebie opowiadam dzieciom w Australii
o Twoim życiu albo wyruszam na szlak
niebieski do Rzymu do Ziemi Świętej

Dla Ciebie tak kocham kiedy kocham
piszę wiersze i czytam natchnione pisma
z Tobą uczę się wybaczać i prosić z uśmiechem

Roztargniona w kościele powracam do Ciebie
dzielę się z Tobą darem cierpienia
i do Ciebie biegnę z wielką radością

Wieczorem nasze najcichsze rozmowy
znajdują mnie gdzieś na brzegu w Galilei
zanim zasnę jak dziecko pod Twoim krzyżem 
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Wielka Sobota

Tego dnia jesteśmy sami
bez Ciebie nie ma dokąd pójść
na polnej drodze z Góry Oliwnej
Twoje ślady już zadeptali na piasku

Na uliczkach Jerozolimy krople krwi
na kamieniach pokryte kurzem
i Twój krzyż stoi opuszczony
jak niemy świadek wśród nieobecnych

Na Ziemi światło jak po burzy
czekamy jeszcze – osobni w lęku –
                             na jaki cud?
żeby o świcie stanąć przed grobem

Jerozolima 

Jak we śnie widzę Jerozolimę –
te jasne mury wysokie bramy
wchodzę do miasta jakbym tam została
w południe słyszę głosy dzwonów
i  zaśpiew muezina: Bóg jest Jeden.

Za Doliną Cedronu cichy Ogród
srebrna zieleń najstarszych oliwek
ich wierne pnie jak ciepły dotyk
kiedy wszystko odchodzi w noc
rozbija się o mur Ciemności
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Via Dolorosa – wąskie uliczki pełne ludzi
każdy mógłby dosięgnąć Go popchnąć
obetrzeć Jego twarz opluć z nienawiścią
wykrzyknąć wyrok Cesarstwa i swoich
każdy mógłby stanąć blisko przy Matce.

Dzisiaj modlitwy Żydów i nasze słowa
wrastają w szczeliny Ściany Płaczu.
Rośliny kruche i nieśmiertelne
pełne nadziei jak Twoje płótna
z pyłkami wieczności dla nas.

Widzę Jerozolimę jak we śnie –
te stare mury otwarte bramy
wchodzę do miasta jakbym tu mieszkała
każdego dnia słychać zaśpiew muezina
i głosy dzwonów: Bóg jest Jeden.

Syn marnotrawny

Bądź pozdrowiony 
Boże samotny
oczekujący pełen nadziei
na powrót syna marnotrawnego

Samotny Boże
Twój syn zabłądził
Przemierza lądy i stulecia
w poszukiwaniu drogi

(wybrała i opracowała: Anna Pawełczak-Gedyk)
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W  ZACISZU  IZDEBKI

W tym roku uroczystość św. Józefa – ze względu na przypa-
dającą w dniu 19 marca Wielką Środę – została przeniesiona 
na dzień 15 marca. Niezależnie od tego ranga tego święta jest 
na tyle znaczna, że skłoniła redakcję „Lasek” do modlitewnej 
refleksji nad postacią św. Józefa, który w życiu Jezusa odegrał 
niezwykle istotną rolę.

W dalszej części medytacyjnej prezentujemy tekst „Drogi 
światła”, który jest swoistego rodzaju przedłużeniem „Drogi 
krzyżowej”. Jest rodzajem modlitewnych rozważań nad wyda-
rzeniami z życia Jezusa po Jego Zmartwychwstaniu.
    (redakcja)

„Dziesiątka” do Świętego Józefa*

Ojcze nasz…
Bądź pozdrowiony Józefie święty, łaski Bożej pełen, Jezus i Ma-
ryja z Tobą. Błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony 
Owoc Oblubienicy Twojej Maryi, Jezus;
 1. - którego wziąłeś do siebie
 2. - z którym udałeś się do Betlejem
 3. - nad którym czuwałeś przy żłobie
 4. - któremu nadałeś to imię
 5. - którego przyniosłeś do świątyni
 6. - z którym uchodziłeś do Egiptu
 7. - z którym wróciłeś do ziemi Izraela
 8. - z którym osiadłeś w Nazarecie
 9. - którego odnalazłeś w świątyni
10. - dla którego byłeś przybranym ojcem
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Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi, módl się za 
nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.**
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Guido Reni
Święty Józef
z Dzieciątkiem 
Obraz powstał ok. 1620 r. 
przedstawia św. Józefa jako 
człowieka starego piastu-
jącego Dzieciątko. W jego 
ruchach jest wielka troskli-
wość, czułość i delikatność. 
Mały Jezus odwzajemnia tę serdeczność, prawą rączką dotyka 
siwiejącej brody, w lewej trzyma kwiatek. Cała uwaga św. Józe-
fa skierowana jest na Dziecko. Skupiony, przejęty i zachwycony 
wpatruje się w Jezusa.  

  *  Przekazał do druku: Kazimierz Gorzelok
**  „Trzydniowe modlitwy do św. Józefa w nagłej potrzebie” Warszawa 1935 r.
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José Luis Martín Descalzo*

Droga światła

Przez całe wieki kolejne pokolenia chrześcijan, odprawiając 
jedno z najpiękniejszych nabożeństw chrześcijańskich: nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej, towarzyszyły Chrystusowi w drodze na 
Kalwarię.

Czemuż nie mielibyśmy spróbować – nie „zamiast”, ale „po-
nadto” – towarzyszyć Jezusowi również w czternastu stacjach 
Jego triumfu?

Stacja pierwsza
Jezus, zmartwychwstając,
zdobywa prawdziwe życie

(Mt 28, 1-6)
Dzięki Ci Panie, ponieważ krusząc kamień swego grobu
przyniosłeś nam w rękach prawdziwe życie,
nie jeszcze jeden kawałek tego, co my, ludzie, nazywamy życiem,
lecz niewyczerpane,
jak krzak gorejący, co nigdy nie spłonie,
to samo życie, którym żyje Bóg.
Dzięki Ci za tę radość,
dzięki Ci za tę łaskę,
dzięki Ci za to życie wieczne, które czyni nas nieśmiertelnymi,

*  Współczesny pisarz hiszpański. Autor książki pt. „Dlaczego warto być optymistą?”,
Wydawnictwo eSPe, Kraków 2004, z której publikujemy jego „Drogę światła”.
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dzięki Ci, bo zmartwychwstając dałeś początek
nowej ludzkości
i włożyłeś nam w ręce to pomnożone życie
ten cud bycia ludźmi i jeszcze czymś więcej,
tę radość z tego, że jesteśmy współuczestnikami Twojego triumfu,
to, że czujemy się i jesteśmy dziećmi i członkami
Twojego ciała człowieka i Boga zmartwychwstałego.

Stacja druga
Jego pusty grób pokazuje,
że Jezus zwyciężył śmierć

(Mk 16, 2-6)
Dzisiaj, zmartwychwstawszy, pozostawiłes swój grób
otwarty jak ogromne usta, które krzyczą,
że zwyciężyłeś śmierć.
Ona, będąca od wczoraj panią tego świata,
której poddawali się biedni i bogaci,
odchodzi dziś, zmuszona do odwrotu,
zwyciężona Twą ręką umarłego-zwycięzcy.
Jakże mogło więzić Twą siłę
kilka metrów ziemi?
Podniosłeś swe Ciało z mogiły tak, jak podnosi się płomień,
jak słońce powstaje za górami świata,
i śmierć przeraziła się śmiertelnie:
jej, niezwyciężonej, nałożono kaganiec,
zniszczono na zawsze jej straszliwe panowanie.
Grobowiec jest dowodem:
nikt ani nic nie więzi Twej duszy kipiącej życiem
a ten pusty grób pokazuje teraz
żeś Ty jest
Bogiem żywych, a nie Bogiem umarłych.
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Stacja trzecia
Jezus zstępując do otchłani,
okazuje triumf swego zmartwychwstania

(1 P 3, 18)
Lecz nie zmartwychwstałeś li tylko dla siebie.
Zaraźliwe było Twe życie i chciałeś
rozdzielić pomiędzy wszystkich
błogosławiony chleb  Twego zmartwychwstania.
Dlatego też zstąpiłeś na łono Abrahama,
aby dać umarłym z tysiąca pokoleń
gorącą jałmużne Twego świeżo odzyskanego życia.
I starożytni patriarchowie i prorocy,
którzy czekali cię od wiek wieków,
powstali i przyjęli cię wołając:
„Święty, Święty, Święty.
Błogosławiony jest Baranek, którego śmierć tchnęła w nas życie,
który swoim nowym życiem ratuje nas od śmierci.
I po tysiąckroć święty
jest ten Zbawiciel, który zbawia siebie i nas również zbawia”.
I wyciągnęli swe ręce
ku Tobie. A z Twoich rąk
wytrysnął ten nowy cud
rozmnożenia krwi i życia.

Stacja czwarta
Jezus zmartwychwstaje
przez wiarę w duszy Maryi

(Łk 1, 41-49)
Nie wiemy, czy tamtego niedzielnego poranka
odwiedziłeś swą Matkę,
ale pewni jesteśmy, że zmartwychwstałeś
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w Niej i dla Niej,
że piła Ona wielkimi łykami wodę Twojego zmartwychwstania,
że nikt tak jak Ona nie cieszył się Twą radością
i że Twoja słodka obecność usuwała
jeden po drugim sztylety
przeszywające Jej kobiecą duszę.
Nie wiemy, czy ujrzała Cię swymi oczyma,
ale z pewnościa objęła Cię ramionami duszy,
która spostrzegła Cię wszystkimi pięcioma zmysłami swej wiary.
Och, gdybyśmy potrafili zasmakować setnej części Jej radości.
Och, gdybyśmy nauczyli się zmartwychwstawać w Tobie tak jak Ona.
Och, gdyby nasze serce było tak otwarte, jak otwarte
było serce Maryi tamtego niedzielnego poranka.

Stacja piąta
Jezus wybiera kobietę
na apostoła swoich apostołów

(J 20, 11-18)
To samo, co Maria Magdalena, mówimy dzisiaj my:
„Zabrano mi Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”.
Kroczymy przez świat i nie znajdujemy niczego, na czym można
   oprzeć wzrok,
nikogo, w kim moglibyśmy złożyć całe nasze serce.
Kiedy odszedłeś, zabrano nam duszę
i nie wiemy, na czym oprzeć naszą nadzieję,
ani nie znajdujemy jednej choć radości, w której nie byłoby
  trucizny
Gdzie jesteś? Dokąd odszedłeś, ogrodniku duszy,
w jakim grobie, w jakim ogrodzie się ukrywasz?
Czy też jest tak, że stoisz przed naszymi oczyma
i nie potrafimy Cię zobaczyć?
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Jesteś w naszych braciach, a my Cię nie poznajemy?
Ukrywasz się w biednych, zmartwychwstajesz w nich,
a my przechodzimy obok Ciebie, nie rozpoznając Cię?
Zawołaj mnie po imieniu, abym Cię zobaczył,
abym rozpoznał głos, którym lata temu
wezwałeś mnie do życia w chwili chrztu,
abym ponownie odkrył, że ty jesteś moim mistrzem.
I poślij mnie na nowo, abym przekazywał Twą radość moim braciom,
uczyń mnie apostołem apostołów
jak ową uprzywilejowaną kobietę,
która, ponieważ tak bardzo Cię umiłowała,
zaznała przywileju wypicia jako pierwsza
pierwszego łyku Twego zmartwychwstania.

Stacja szósta
Jezus przywraca nadzieję
dwóm przygnębionym uczniom

(Łk 24, 13-31)
Tak samo jak ci dwaj z Emaus owego dnia
również i ja idę dzisiaj rozczarowany i smutny,
i myślę, że na świecie wszystko jest śmiercią i klęską.
Cierpienie jest silniejsze niż ja,
samotność zabija mnie i mówię,
że Ty, Panie, opuściłeś nas.
Kiedy czytam Twoje słowa, są one dla mnie mdłe i bez wyrazu,
kiedy patrzę na moich braci, wydają mi się wrodzy,
kiedy badam przyszłość, widzę same nieszczęścia.
Jestem przygnębiony. Myślę, że wiara jest klęską,
że straciłem czas idąc za Tobą i poszukując Cię,
a nawet wydaje mi się, że zwyciężają i weselej żyją
ci, którzy czczą złotego cielca pieniędzy i występku.
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Oddalam się od Twego krzyża, szukam odpoczynku w mym
  domu zapomnienia
gotów karmić się od dzisiaj w winnicach mierności.
Nie straciłem wiary, ale straciłem nadzieję,
straciłem odwagę, aby nadal na Ciebie stawiać.
Czy nie mógłbyś wyjść dzisiaj na gościniec
i wędrować ze mną, jak tamtego ranka z tymi dwoma z Emaus?
Czy nie mógłbyś odkryć mi sekretu Twego świętego Słowa
i sprawić, aby ponownie ogrzało ono moje wnętrze?
Czy nie mógłbyś zostać z nami na noc
i spowodować, abyśmy odkryli Twoją obecność w Chlebie?

Stacja siódma
Jezus pokazuje swoim
swe ciało umęczone i zwycięskie

(J 20, 26-31)
Dzięki Ci Panie, za to, że zmartwychwstałeś nie tylko swoją duszą,
lecz także swoim ciałem.
Dzięki Ci za to, że zechciałeś powrócić z otchłani śmierci
przynosząc nam swoje rany.
Dzięki za to, że pozwoliłeś Tomaszowi włożyć
swoją rękę do Twego boku
i przekonać się, że Zmartwychwstały
jest dokładnie tym samym, który umarł na krzyżu.
Dzięki za to, że wskazałes nam, że ból nigdy nie może
zakneblowac duszy
i że kiedy cierpimy, jednocześnie również zmartwychwstajemy.
Dzięki za to, że jesteś Bogiem, który zgodził się na krew,
dzięki za to, że nie wstydziłeś się Twoich poranionych rąk,
dzięki za to, że jesteś człowiekiem pełnym i prawdziwym.
Teraz wiemy, że jesteś jednym z nas, nie przestając być Bogiem,
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teraz rozumiemy, że ból nie jest omyłką Twoich twórczych rąk,
teraz, kiedy uczyniłeś je swoimi
pojmujemy, że płacz i rany
w zgodzie są ze zmartwychwstaniem.
Pozwól, abym powiedział Ci, że czuję się dumny
z Twoich rąk Boga i brata naszego.
Pozwól, abym między Twoje ukrzyżowane ręce położył
te ręce umęczone moją służbą człowieka.

Stacja ósma
Swoim ciałem pełnym chwały Jezus pokazuje,
że nasze ciała również zmartwychwstaną

(Łk 24, 36-43)
„Przyjrzyjcie mi się dobrze. Dotknijcie Mnie. Przekonajcie się,
  że nie jestem duchem”,
mówiłeś swoim, obawiając się, że wierzyć będą
iż Twoje zmartwychwstanie jest tylko symbolem,
słodką metaforą, pięknym złudzeniem, aby dalej żyć.
Tak wielka była radość z ujrzenia Cię ponownie żywym,
że nie mogli w to uwierzyć, nie mieściło się to w ich biednych
  głowach,
które pojmowały lament, ale nie radość.
Człowiek, wiesz o tym, niezdolny jest do wielu nadziei.
Jako że sam niewielkiego jest serca
wierzy, że Twoje jest skąpe.
Jako że kocha Cię tak słabo
nie podejrzewa nawet, że Ty możesz go kochać.
Jako że żyje obracając w dłoniach drobinki czasu,
czuje zawrót głowy na myśl o wieczności.
I tak to idzie przez świat wlokąc przezeń swe ciało
nie podejrzewając, że może być ono czymś wiecznym.
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Zna gnijące śmietnisko, gdzie umierają zmarli, lecz
nie potrafi wyobrazić sobie dnia, w którym ci zmarli ponownie
  będą dziećmi,
obdarzonymi wiecznym dzieciństwem.
Daj nam dobrze się przyjrzeć Twemu ciału, żywy Chrystusie,
ukaż nam teraz prawdziwe dzieciństwo,
to, które przygotowujesz nam po tamtej stronie śmierci!

Stacja dziewiąta
Jezus chrzci swoich apostołów od strachu

(J 20, 19-23)
Upłynęło już, Panie, dwadzieścia stuleci od Twego
  zmartwychwstania, a my wciąż
jeszcze nie wyzbyliśmy się strachu,
wciąż nie jesteśmy pewni, wciąż się obawiamy,
że bramy piekielne zdołają pewnego dnia
przemóc, jeśli nie Twój Kościół, to przynajmniej nasze biedne
serca chrześcijan.
Wciąż jeszcze żyjemy rozglądając się na wszystkie strony
z pominięciem Twojego nieba.
Wciąż jeszcze wierzymy, że zło będzie silniejsze niż Twoje własne
  Słowo.
Jeszcze nie zdołaliśmy nabrać przekonania
że Ty zwyciężyłeś cierpienie i śmierć.
Nadal się wahamy, powątpiewamy, kroczymy wśród pytań,
obracamy w dłoniach niepokoje i smutki.
Powtórz nam na nowo, że pokoju, który pozostawiłeś, wystarczy
  dla wszystkich.
Połóż rękę na moim ramieniu i zawołaj do mnie: Nie bój się,
  nie bójcie się.
Napełnij mnie Twoim światłem i Twoją pewnością,
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daj nam radość czucia się Twoimi,
zatop nas w radości Twego serca.
Uczyń nas, Panie, świadkami Twej radości.
I niech świat odkryje, czym jest wiara w Ciebie!

Stacja dziesiąta
Jezus zapowiada, że zawsze będzie z nami

(Mt 28, 16-20)
„Oto Ja jestem z wami aż do końca wszystkich czasów”.
To była największa ze wszystkich Twoich obietnic,
najbardziej radosna ze wszystkich Twych zapowiedzi.
Czyż nie mogłeś wszakże odwiedzić tej ziemi
jako uśmiechnięty turysta z niebios
przejść obok nas, położyć nam dłoni na ramieniu,
udzielić paru drobnych rad i wrócić potem do Twego
   bezpiecznego nieba
pozostawiając swych braci cierpiących na placu boju?
Czy nie mogłeś przyjść na padół łez z wizytą
i łez tych nawet nie dopuścić do swej świadomości? Pozostawić
  nas potem samych,
ograniczając się do przeprowadzenia inspekcji naszych win?
Ty grasz czysto, Boże. Ty zstępujesz, aby być człowiekiem,
żeby być nim całkowicie, żeby być nim mimo wszystko,
gotów dać człowiekowi nie tylko jałmużnę miłości,
lecz całą miłość.
Od tej chwili człowiek nie jest sam,
Ty jesteś na każdym zakręcie godzin, oczekując nas,
Ty jesteś bardziej nasz, niż nawet my sami,
bardziej w środku mnie samego niż moja dusza.
„Nie zostawię was sierotami”, powiedziałeś. I od tamtej chwili
pełne jest nasze serce.
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Stacja jedenasta
Jezus przywraca swoim apostołom
utraconą radość

(J 21, 1-14)
Od kiedy Ty odszedłeś, nie złowiliśmy nic.
Mija już dwadzieścia stuleci jak bezskutecznie zarzucamy sieci
  życia
i w ich oka łowimy jedynie pustkę.
Przetrawiamy godzinę za godziną, a dusza dalej jest wyschła.
Staliśmy się jałowi,
podobnie jak ziemia pokryta cementem.
Czyżbyśmy byli już martwi? Od iluż to lat
nie śmialiśmy się w głos? Któż pamięta
ostatni raz, kiedy kochaliśmy?
I pewnego południa Ty powracasz i mówisz nam: „Zarzuć
  swą sieć po prawej stronie,
odważ się ponownie zaufać, otwórz swą duszę,
wyciągnij ze starej skrzyni nowe złudzenia,
nakręć serce jak zegar, podnieś się i idź”.
I robimy to, dlatego tylko, żeby sprawić Ci przyjemność. I nagle
nasze sieci przepełniają się radością
ożywa w nas wesele
i tak wiele waży miłość, którą zagarniamy,
że pęka nam sieć, pod ciężarem
stu pięćdziesięciu nowych nadziei,
Och, Ty, który zapładniasz dusze: przybądź na nasz brzeg,
przejdź po wodzie naszego zobojętnienia,
przywróć nas, Panie, do Twojej radości!
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Stacja dwunasta
Jezus powierza Piotrowi
opiekę nad swymi owcami

(J 21, 15-17)
Brakowało nam jeszcze jednej radości: odkrycia Twego
  niezwykłego sposobu wybaczania.
My, tak jak i Piotr, splamiliśmy tyle razy Twe imię,
powiedzieliśmy, że Cię nie znamy,
zaczerwieniliśmy się na samą „straszliwą” myśl o tym, że ktoś
  mógłby nas nazwać „dewotami”,
ogrzewaliśmy się przy ogniu radości tego świata.
I oczekiwaliśmy, że Ty przynajmniej nas zganisz,
abyśmy mogli zasmakować dumy płynącej z poczucia,
  że zgrzeszyliśmy na całego.
A Ty oczekiwałeś nas ze swym smutnym uśmiechem
tylko po to, żeby zapytać: „Czy miłujesz Mnie jeszcze, czy Mnie
  miłujesz?”,
skłonny już przekazać nam Twe stadko i Twe pocałunki,
gotów przyodziać nas w szatę radości.
Och Boże, jak można przebaczać tak naprawdę?
Jak to się dzieje, że nie masz dla nas ni słowa przygany?
Czy nie obawiasz się, że ludzie będą odchodzić od Twego boku
widząc, że tak tanio im to oferujesz?
Czy nie widzisz, Panie, że prawie pchasz nas do tego, byśmy
  oddalali się od Ciebie
tylko po to, aby znów znaleźć się w Twoich ramionach?
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Stacja trzynasta
Jezus powierza dwunastu zadanie ewangelizacji

(Mt 28, 16-20)
I brakowało Ci jeszcze przedostatniej radości:
włożenia w nasze ręce pochodni Twej wiary.
Mogłeś zatrzymać dla siebie misję szerzenia Dobrej Nowiny,
siać wyłącznie samemu chwałę Bożego imienia,
samemu przemawiać do serc,
sam wkładać w każdą duszę święte zarzewie Twojej miłości.
Czyż nie jesteś wszakże Ty sam jedynym słowem?
Czyż nie jesteś Ty sam jedynym ogrodnikiem dusz?
Czyż nie jest Twoją wszelka łaska?
Czy istnieje coś Twojego lub Bożego, co nie pochodziłoby
  z Twoich rąk?
Na coż potrzebujesz pomocników, pośredników
  współpracowników,
którzy nie wnoszą nic, poza swoim błotem?
Cóż mogą dać nasze ręce, tak ogromnie niezdarne?
Ale Ty, jak ojciec, który sadza swe dziecko za kierownicą
  i mówi:
„Teraz prowadź ty”, zechciałeś pozostawić w naszych rękach
zadanie czynienia tego, co czynisz tylko Ty:
przekazywania z radością i dumą
z rąk do rąk pochodni, którą Ty zapalasz.
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Stacja czternasta
Jezus wstepuje do nieba,
aby otworzyć nam drogę

(Dz 1, 9-14)
Ostatnią radością było Twoje pozostanie tu, pomimo odejścia.
Twe wstąpienie do Nieba znaczyło wygraną, nie przegraną;
oznaczało wstąpienie w samo wnętrze, nie zaś oderwanie się.
Ginąc w obłoku
odchodzisz nie oddalając się,
wstępujesz do Nieba i pozostajesz tutaj,
unosisz się, aby zabrać nas z sobą,
wskazujesz drogę,
otwierasz szlak.
Twoje wniebowstąpienie jest ostatecznym dowodem
na to, że jesteśmy zbawieni,
że jesteś z nami zawsze i na zawsze.
Od tamtego dnia ziemia
nie jest ziejącym grobem, lecz rozpalonym piecem;
nie pustym domostwem, lecz kręgiem splecionych rąk;
nie długotrwałą tęsknotą, lecz narastającą miłością.
Pozostałeś w chlebie, w braciach, w radości, w śmiechu,
w każdym sercu, które kocha i które ma nadzieję,
w tych naszych żywotach, które każdego dnia wznoszą się
  ku Tobie.
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Z  PEDAGOGICZNYCH  ROZWAŻAŃ

Kazimierz Gorzelok

Rady dla doradzających
w dziedzinie wychowania

1.  Do poznania prawdy o problemie osoby, która szuka u ciebie 
pomocy, dąż na drodze dialogu, czyli wzajemnego zrozumienia, 
zbliżenia i współdziałania.

2.  Zanim komuś coś doradzisz, sprawdź, czy to, co chcesz powie-
dzieć, jest zgodne z rzeczywistością, czyli prawdziwe. Jeżeli nie 
– to tego nie mów. 

3. W poszukiwaniu dobrej rady kieruj się roztropnością.

4.  Zanim komuś coś doradzisz, sprawdź, czy to, co zamierzasz po-
wiedzieć, jest naprawdę dobre. Jeżeli nie – to tego nie mów.

5.  Czuwaj nad motywami, które skłaniają cię do pomagania innym.

6.  Zanim komuś coś doradzisz, sprawdź, czy to, co zamierzasz, 
trzeba koniecznie powiedzieć. Jeżeli nie – to tego nie mów.

Sanctissima Mater Boni Consilii,
ora pro nobis Jesum Filium Tuum,

nunc et In hora mortis nostrae!

 – Najświętsza Matko Dobrej Rady, wstawiaj się 
za nami u Jezusa, Twojego Syna,
teraz i w godzinie naszej śmierci! 
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7.  Pamiętaj, że również w tej dziedzinie obowiązuje zasada: Pri-
mum non nocere – najpierw nie szkodzić!

8.  Choćby sprzysięgły się przeciwko tobie wszystkie siły w twoim 
otoczeniu i w tobie, nigdy nie rezygnuj z modlitwy i myślenia; 
one bowiem – jak dwa różne punkty w geometrii Euklidesa – wy-
znaczają kierunek pomocy osobom i ulepszania wychowania. 

Uwaga: Pedagogika dobrej rady wychowawczej («Laski» 1999, nr 3
s. 26) jest istotnym elementem pedagogiki ewangelicznej – nauki
z mocą – udostępniającej, uprzystępniającej i upowszechniającej do-
brą nowinę o wychowaniu.
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Józef Placha

Wspólnota optymalną przestrzenią życia
Ludzi Zmartwychwstania

Niezależnie od czasów, gdy wiedza szkolna – zwłaszcza z hi-
storii i literatury polskiej – była poddawana negatywnej se-

lekcji, postać Bogdana Jańskiego rysowała się w mojej pamięci 
raczej mało wyraziście.

Na dobre z ideą Bogdana Jańskiego zetknąłem się dopiero
w 1986 roku, gdy podczas pobytu w Paryżu odwiedziłem kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy rue St. Honoré. 
Z uwagi na fakt, że kościół ten skupiał i nadal gromadzi wokół 
siebie liczną grupę naszych rodaków, nazywany jest kościołem 
polskim.

Z miejscem tym związane są liczne wydarzenia z czasów Wiel-
kiej Emigracji, gdy po klęsce Powstania Listopadowego Paryż stał 
się najważniejszym centrum kultury polskiej, a dzieła naszych naj-
wybitniejszych twórców tamtych czasów – z Adamem Mickiewi-
czem i Fryderykiem Chopinem na czele – nabierały szczególnej 
wymowy; były nasączone, jak nigdy dotąd, niespotykanym ładun-
kiem patriotyzmu i umiłowania tak niedawno utraconej wolności.

To, co było zasadniczym spoiwem łączącym twórców kultury 
tamtych czasów, to przede wszystkim potrzeba religijnego i moral-
nego odrodzenia, i to nie tylko przez słowa, w myśl zawołania Zyg-
munta Krasińskiego: Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie. Jedno 
wiem tylko: sprawiedliwość będzie. Jedno wiem tylko: Polska zmar-
twychwstanie. I dalej: Zgińcie me pieśni – wstańcie Czyny moje!

Bogdan Jański – wraz z Adamem Mickiewiczem, Ignacym 
Domeyką oraz innymi katolickimi pisarzami i działaczami po-
litycznymi – w 1934 roku założył Stowarzyszenie Braci Zjedno-
czonych, którego zadaniem były: modlitwa za Ojczyznę, za bliź-
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nich, za przyjaciół i nieprzyjaciół oraz życie na co dzień ideałami 
Ewangelii1. 

Dołączyli także inni przedstawiciele elity intelektualnej – 
wśród nich Piotr Semenenko oraz Hieronim Kajsiewicz i w 1835 
roku utworzono Bractwo Służby Narodowej. Już świtała myśl, aby 
zmierzać w kierunku wspólnoty życia konsekrowanego, gdzie by-
łoby wiele zadań skierowanych do ludzi świeckich. Powstają więc 
zalążki zgromadzenia, które od 1836 roku zapoczątkowało dzia-
łalność Zmartwychwstańców oraz Polskiej Misji Katolickiej. Wy-
przedzono w ten sposób o ponad 120 lat idee Soboru Watykań-
skiego II, który zasygnalizował konieczność współodpowiedzial-
ności za Kościół także ludzi świeckich. W oficjalnym nauczaniu 
Kościoła już wcześniej zwrócono na to uwagę w papieskich ency-
klikach Leona XIII – Satis cognitum /1896/ i Piusa XII – Mystici 
corporis /1943/, gdzie Kościół rozumiano jako Mistyczne Ciało 
Chrystusa, w którym świeccy znajdują swoje szczególne miej-
sce. W sposób już bardzo wyrazisty sformułował te zagadnie-
nia Sobór Watykański II, zwłaszcza w Dekrecie o Apostolstwie
(Apostolicam actuositatem), Konstytucji duszpasterskiej o Ko-
ściele w świecie współczesnym (Gaudium et spes), Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele (Lumen Gentium).

Po Soborze Watykańskim II w dalszym ciągu precyzowano 
rolę świeckich w Kościele, zwłaszcza za pontyfikatu Jana Pawła II, 
w adhortacjach: Catechesi tradendae, Familiaris consortio i Chri-
stifideles laici.

„Pierwsza z nich – jak to ocenia, za M. Żywczyńskim, Jerzy Ku-
zicki (przyp. J.P.) – konkretyzuje udział laikatu w prorockiej misji 
Kościoła. Druga dotyczy uczestnictwa świeckich w życiu rodzinnym. 
Trzecia, wydana po VII Zwyczajnym Synodzie biskupów w 1987 r., 
poświęcona była powołaniu oraz misji świeckich w Kościele i w świe-
cie. Adhortacja „Christifideles laici” stanowi uwieńczenie wcześniej-
szego nauczania Kościoła o apostolstwie i powołaniu laikatu. Postu-
lując doktrynalną formację świeckich, w adhortacji tej Jan Paweł II 
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wymienia także potrzebę systematycznej katechezy dorosłych, zaleca 
chrześcijańską promocję kultury oraz zaangażowanie społeczne i po-
lityczne, co stanowi twórczą obecność laikatu” 2. 

To wszystko, o czym mówi na temat budowania prawdziwych 
wspólnot wciąż ewoluująca nauka Kościoła, było udziałem wcze-
śniejszych dokonań Bogdana Jańskiego.

Wspomniane już Bractwo Służby Narodowej wyraźnie okre-
ślało, że chodziło mu o służbę w najgłębszym tego słowa znacze-
niu, a więc o ten rodzaj zaangażowania, które zakłada dobrowol-
ne i pełne oddanie się sprawie. Tego typu zaangażowanie zakłada 
również odpowiedzialność; tę cechę oddania się idei służby, która 
nie ma nic wspólnego z tak zwanym słomianym ogniem, szybko 
wypalającym się entuzjazmem bądź fascynacją, co być może na 
początku zaangażowania jest nawet pożądane, ale z czasem musi 
się przekształcić w stałą wierność założonym ideałom, szczegól-
nie wówczas, gdy pojawiają się trudności.

Nadając Bractwu Służby Narodowej charakter międzynaro-
dowy, Jański z biegiem czasu przeobraził je w Kongregację św. 
Piotra. W ten sposób chciał niejako nawiązać do korzeni Kościo-
ła i szczególnej łączności swoich działań ze Stolicą Apostolską3.

Członkowie Kongregacji, będąc już wspólnotą bardziej zorga-
nizowaną, rozpoczęli swoją działalność 17 lutego 1836 r. w „Ma-
isonette de Jański”, czyli „Domku Jańskiego”, i żyli razem według 
założeń ewangelicznych. Ksiądz S. Urbański, nawiązując w swo-
jej książce do „Dziennika” B. Jańskiego, zwraca uwagę na credo 
nowo zawiązanej wspólnoty: Poświęcić się na służbę Bogu i pracy 
ku dobru religii, poddani jesteśmy najcałkowiciej i bez żadnej re-
strykcji nauce Kościoła naszego świętego katolickiego rzymskiego. 
Żadnych doktryn partykularnych nie mamy i nic ani robić, ani 
przedsiębrać nie chcemy, tylko w duchu jedności najzupełniej ze 
Stolicą Apostolską i w razie potrzeby i godności rzeczy, za stosow-
nymi tylko jej aprobacjami. 4 Z kolei, nawiązując do „Notatek fun-
damentalnych” B. Jańskiego, zwraca uwagę na jego uniwersalizm 
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i bezinteresowność; Do żadnej partii politycznej nie należymy,
w żadnej zawisłości od niej i jakiejś afiliacji ludzkiej nie znajduje-
my się, chcąc się poświęcić Panu Bogu jedynie i bez względu na żad-
ne interesy ziemskie 5. A więc jest już bardzo blisko Mateuszowego 
- Szukajcie naprzód Królestwa Bożego, a wszystko inne przydane 
wam będzie. (Mat. 6, 33)

Zanim jednak Bogdan Jański dojrzał do takiej postawy, prze-
szedł długi okres poszukiwań, a nawet błądzenia po bezdrożach 
życia nasączonego niewiarą i dalekiego od respektowania zasad 
moralnych. Jego droga życiowa wydaje się być zbliżona do drogi 
św. Pawła, który ze zdeterminowanego prześladowcy Kościoła po 
nawróceniu stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa.

Bogdanowi Jańskiemu dotkniętemu Bożą Łaską udało się odbić 
od dna moralnego i ukierunkować swoje życie na całkowitą służbę 
Bogu oraz ludziom; zwłaszcza tym, którzy zostali skazani na emi-
gracyjne trudy tułaczki. Razem ze swoimi przyjaciółmi po wielu 
zmaganiach zrozumiał, że dotychczasowe szamotanie się jest jało-
we i zbędne, a czcze dyskusje i spory, próżność i zawiść marnują 
tylko siły, wysuszają serca i wypaczają charaktery. Dlatego zwrócił 
się ku religii, jako wartości porządkującej wszystko. Stąd bardzo 
konsekwentny program wewnętrznej odnowy, jaki sobie narzucił
z chwilą nawrócenia i wierność założonym ideałom.

Właśnie ze względu na autentyzm przekonań i działań na 
rzecz wspólnoty w duchu Ewangelii z całą pewnością Bogdana 
Jańskiego można nazwać Człowiekiem Zmartwychwstania.

  
Do Ludzi Zmartwychwstania można zaliczyć również Za-

łożycielkę Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 
– Matkę Elżbietę Różę Czacką oraz Ojca Władysława Korniło-
wicza. Oboje stworzyli jedyne w swoim rodzaju środowisko pe-
dagogiczne spełniające wszelkie warunki prawdziwej wspólnoty 
ludzi połączonych tą samą ideą.
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Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia ze wspólnotą ludzi po-
łączonych wewnętrzną więzią otwierającą się na innych, a jedno-
cześnie zintegrowanych ze sobą wyznawanymi wartościami.

Przykładem pełnej otwartości, nawet na ludzi o odmiennych 
światopoglądach, może być „Kółko” Ojca Władysława Korniło-
wicza, które – jak twierdzi Stefan Frankiewicz – nie stało się nigdy 
szkółką własnego uświęcenia, nie mówiąc już o tym, że dalekie ono 
było od przekształcenia się w środowisko wzajemnej adoracji inte-
grujące ‘samych swoich’, z którymi dobrze i miło6.

Różnorodność charakterów, a często i ludzkich wad, wcale nie 
musi być przeszkodą w budowaniu prawdziwej wspólnoty. Czę-
sto poprzez ścieranie się różnych osobowości czy złożone nieraz 
sytuacje konfliktowe rodzi się coś bardzo dobrego, ale pod wa-
runkiem, że towarzyszy temu autentyczny dialog.

Z badań nad rolą dialogu w rozwiązywaniu sytuacji konflikto-
wych7 wynika, że następujące cechy sprzyjają jego prowadzeniu: 
wyrozumiałość, dyskrecja, serdeczność, znajomość psychiki dru-
giego człowieka, poważne podejście i wystrzeganie się złośliwości 
oraz takt. Zarówno postawa wywyższania się, a także chęć domi-
nacji i ‘postawienia na swoim’, nie sprzyjają właściwie rozumiane-
mu dialogowi. Badani – zarówno dorośli jak i młodzież – żądali 
od siebie: szczerości, zaufania wzajemnego, zrozumienia, spoko-
ju, cierpliwości i przyjaźni. O powodzeniu dialogu decydują rów-
nież elementy sytuacyjne. Są to na przykład: odpowiednia atmos-
fera, nie za duża różnica wieku między partnerami rozmowy itp. 
Według opinii dorosłych prawdziwy dialog wymaga umiejętno-
ści wnikania w przyczyny konfliktu, zdolności do empatii, talentu 
pedagogicznego, intuicji, indywidualnego podejścia do drugiego 
człowieka oraz ukochania młodzieży. Czasem wystarczy zwyczaj-
na sympatia. Chwiejność poglądów i tchórzostwo przejawiające 
się w lęku przed większą grupą lub przed sprawą, która wymaga 
rozwiązania, to wszystko utrudnia wzajemny kontakt. Od oby-
dwu stron konfliktu wymaga się spokoju. Ignorancja, upór, brak 
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chęci zrozumienia stają się czynnikami utrudniającymi właści-
wie każdy kontakt międzyosobowy. O powodzeniu dialogu może 
także decydować umiejętność słuchania oraz opanowanie takich 
cech jak: gadulstwo, przeprowadzanie jakiejś inicjatywy na siłę, 
zarozumiałość, chęć zatriumfowania w rozmowie itp. Dorośli, 
uwzględniając elementy sytuacyjne, szczególnie podkreślają at-
mosferę swobody, nie za długi czas trwania i odpowiedni moment 
rozpoczęcia dialogu. Jego temat powinien być również dobrany 
do zainteresowań drugiej strony. Zbyt duże różnice światopoglą-
dowe oraz niedojrzałość spraw do ich rozwiązania nie sprzyjają 
porozumieniu.

Wymienione w skrócie cechy dialogu sprzyjają nie tylko 
tworzeniu autentycznej wspólnoty, ale także – poprzez twórcze 
zmaganie się z innymi – doprowadzają często do spotkania z Bo-
giem. 

Na trudności życia wspólnotowego w Laskach zwraca uwa-
gę s. Maria Gratia Zaleska, pisząc, że ciągłe ścieranie się jednych
z drugimi to codzienność Lasek 8. Z kolei ksiądz Tadeusz Fedo-
rowicz wskazuje na nieustającą dynamikę wzrostu wspólnoty 
Lasek, z jednoczesnym podkreśleniem, że mimo zmieniających 
się warunków, korzenie pozostają wciąż te same: służba Bogu
i niewidomym, i coraz dotkliwszy, przy wielkim osobowym i orga-
nizacyjnym wzroście Lasek, Krzyż dający Łaskę 9. 

Te korzenie to rzeczywistość, której na imię Ewangelia. Matka 
Czacka w swoich notatkach pisze: Bóg sam wskazuje drogę Dziełu 
i dlatego droga zewnętrzna, forma prawna, prędzej czy później zna-
leźć się musi. Coraz jaśniej widać, że Bóg daje nam jako cel uczyn-
ków miłosiernych zarówno niewidomych na ciele, jak i ślepych na 
duszy. Bóg też sam wskazuje nam, jakich ludzi chce mieć do tej 
pracy. Kobiety i mężczyźni rozmaitego wieku, rozmaitego poziomu 
intelektualnego, rozmaitych warstw społecznych, rozmaitych naro-
dowości, których łączy głębokie życie wewnętrzne oparte na nauce 
Kościoła i wiernie Mu posłuszni. Życie oparte na Ewangelii.10 
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Do nurtu myśli i działania Matki Elżbiety Czackiej dołączają: 
Ojciec Władysław Korniłowicz, Antoni Marylski, siostra Teresa 
Landy, Henryk Ruszczyc i Zygmunt Serafinowicz oraz wiele in-
nych osób, żyjących do dzisiaj.

Laski dla wielu ludzi stały się również „domem rodzinnym”. 
Jest to zgodne z myślą głównych założeń Matki Czackiej. Oto, co 
pisze na ten temat: Kto szuka w Laskach prawdziwej, Bożej, uczci-
wej, szlachetnej przyjaźni i chce znaleźć w Laskach dom rodzinny, 
nie szukając dla siebie (i tylko dla siebie) wyłącznych uczuć, ten 
znajdzie i powinien znaleźć oparcie i przyjaźń.11

Jest rzeczą naturalną i zrozumiałą, że ludzie szukają w życiu 
przyjaźni i zaspokojenia podstawowych potrzeb w tym zakresie. 
Czasem trzeba szukać tych wartości poza naturalną rodziną. Rów-
nież i Róża Czacka, jakkolwiek była przywiązana do swojej rodzi-
ny – szczególnie do ojca – wciąż była głodna rodzinnego ciepła; 
najczęściej szukała oparcia u swojej babki – Pelagii z Sapiehów, 
która wywarła wielki wpływ na życie duchowe dziewczynki.

Trudno dociec, co było przyczyną nie najlepszego kontaktu 
Róży ze swoją matką. Jedno wydaje się pewne, iż jako dziecko – 
przyszła ostoja dla wielu spragnionych uczucia macierzyńskiego 
– w osobie swojej matki tego oparcia nie miała. Było to być może 
subiektywne odczucie. Niemniej, tamto dziecięce wrażenie smut-
ku pozostało. Dzieciństwo – notuje Matka w 1927 roku – miałam 
dziwnie smutne. Matka moja była chorobliwie nerwową, co stwa-
rzało przykrą bardzo atmosferę w domu. Mój ojciec, niezmiernie 
kochany przeze mnie, często był poza domem, co zwiększało jeszcze 
smutek domu. Bałam się bardzo wtedy mojej matki. Bałam się mo-
jej siostry i moich braci.12

Naturalne pragnienie opieki i potrzeba oparcia bynajmniej nie 
świadczą o nadwrażliwości, lecz o jak najbardziej autentycznej po-
trzebie bycia blisko z drugim. Można powiedzieć, że już wówczas 
przejawiał się w tym pewien maksymalizm w nawiązywaniu naj-
głębszych więzi. Zdolność ta stała się w późniejszym czasie kamie-
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niem węgielnym w budowaniu prawdziwej wspólnoty z Bogiem i z 
ludźmi. Z kolei pewne deficyty elementów macierzyńskich w dzie-
ciństwie – kompensowane zresztą w kontakcie z babcią – wydaje 
się, że jeszcze bardziej uwrażliwiły ją na te sprawy.

  
Celem zasadniczym w Laskach jest rewalidacja niewidomych 

w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, jak również wychowanie 
do spotkania z Bogiem i ludźmi. Ważną płaszczyzną przygotowa-
nia niewidomych do prawidłowych kontaktów międzyludzkich 
jest nauczenie ich umiejętności nawiązywania zdrowych więzi 
koleżeńskich i przyjaźni. A więc nie tylko tzw. „zimny intelekt”, 
lecz również „współczujące serce” – to dwa jednakowo ważne 
pola pracy wychowawczej w Laskach.

Z tym wiąże się potrzeba odnalezienia sensu i własnej filozofii 
życia, a szczególnie umiejętności życia we wspólnocie.

Ojciec Korniłowicz w referacie pt.: „Rekolekcje społeczne”, 
wygłoszonym na Międzynarodowym Kongresie Filozofii Tomi-
stycznej w Poznaniu w 1934 r., powiedział: Pod pewnym wzglę-
dem nie ma nic błędniejszego niż często nadużywana zasada: ‘Czyń 
każdy w swym kółku, co każe Duch Boży, a całość sama się złoży.’ 
Całość sama się nie złoży, o ile człowiek o to się nie postara, o ile 
nie będzie miał przed oczyma jej dobra, o ile nie znajdzie przypa-
dającego mu w tej całości miejsca, nie potrafi się jej podporządko-
wać i nie ustosunkuje się odpowiednio do innych jej członków. Nie 
obawiamy się zatracić swej indywidualności przez to podporządko-
wanie. Jednostka świadomie i dobrowolnie podporządkowująca się 
całości, tracąc swą ‘indywidualność’, zyskuje coś bez porównania 
cenniejszego i godniejszego – zyskuje osobowość.13

Życie we wspólnocie Lasek z okresu Matki Czackiej i Ojca 
Korniłowicza przypominało prawdziwą, kochającą się rodzinę 
złożoną z trzech ugrupowań ludzkich: niewidomych, sióstr za-
konnych i osób świeckich. Współpraca między nimi na chwałę 
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Trójcy Przenajświętszej otrzymała nazwę „Triuno”. Również „Kół-
ko” Ojca Korniłowicza funkcjonowało w atmosferze rodzinnej. 

Taki właśnie był Ojciec, takie były Laski.
Matka Czacka w „Triuno”, określając formę i styl życia dla 

wszystkich pracowników i mieszkańców Lasek, pisze: Samo życie 
w Laskach pragnie zbliżyć się do ewangelicznego, którego podsta-
wą jest prawda, szczerość i prostota we wzajemnych stosunkach. 
Rodzajem ascezy jest ta, którą można by nazwać ascezą realnego 
życia, powszedniego dnia. Polega ona na chętnym przyjmowaniu 
wszystkiego z ręki Boga: i tego miejsca, które w całości Dzieła przy-
padło każdemu, zależnie od jego uzdolnień i właściwości charakte-
ru, i niepowodzeń, upokorzeń, braku widzialnych rezultatów pracy 
i ciężarów natury materialnej i tych trudności, które niesie z sobą 
życie wspólne z różnorodnością usposobień, z rozliczną nędzą ludz-
ką, jaką na każdym kroku może człowiek skonstatować w sobie
i innych. Tego rodzaju asceza polega na ciągłym ćwiczeniu się
w wyrozumiałości dla człowieka, jego trudności i słabości, bez wcho-
dzenia jednak w jakikolwiek kompromis z grzechem, pychą i miło-
ścią własną. Wymaga to również męstwa, pokory, ukochania prawdy, 
cierpliwości, a przede wszystkim Wiary, Ufności oraz Miłości Boga 
i bliźniego. Szare, ukryte w swej pospolitości życie nie pozostawia 
miejsca dla cnót opartych jedynie na wyobraźni, a ukazując słabość
i niedoskonałość człowieka, rozbija wszelkie urojone pojęcie o wła-
snej doskonałości. Kto szuka nadzwyczajności, mistycznych przeżyć 
nie popartych zwykłymi cnotami, okazującymi się w codziennym 
życiu, ten będzie się czuł źle w Laskach. Szczęśliwym będzie się czuł 
ten, kto chętnie niesie dla Chrystusa ciężar codziennego krzyża, przy-
naglany miłością Boga według dewizy Dzieła: „PAX ET GAUDIUM 
IN CRUCE,  CARITAS CHRISTI URGET NOS”14.

Wierność założeniom Ojca Korniłowicza i Matki Czackiej 
oraz ich Dziełu – autentycznie chrześcijańskiej wspólnocie La-
sek – wydaje się być podstawowym warunkiem tworzenia praw-
dziwego i najbardziej pożądanego środowiska pedagogicznego. 
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Oczywiście najbardziej odpowiednim środowiskiem będzie dom 
rodzinny, ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tzw. wycho-
waniem zakładowym, rolę rodziców muszą przejąć wychowawcy. 
Ich obecność i skuteczna forma substytutywnego oddziaływania 
na wychowanków ma wpływ nie tylko na prawidłowy rozwój 
dzieci i młodzieży, ale także na ich kształt życia religijnego. 

Korelacja między elementami macierzyństwa i ojcostwa oraz 
cała atmosfera życia wspólnotowego w naturalny sposób dowo-
dzą, że poprawa warunków na tej płaszczyźnie znajduje swoje od-
bicie również w sferze życia nadprzyrodzonego. Tak zwane cie-
pło rodzinne oraz wszystko, co sprzyja naturalnemu rozwojowi 
dzieci i młodzieży, oddziałuje na ich rozwój religijny. Sam Jezus 
Chrystus wychował się w atmosferze Rodziny. Naturalne i nad-
przyrodzone elementy ojcostwa i macierzyństwa ściśle łączyły się 
ze sobą i stanowiły istotne podłoże dla Jego fizycznego i ducho-
wego wzrostu, do pełnego oddania się woli Boga-Ojca. Można 
powiedzieć, że ojcostwo i macierzyństwo oraz harmonijne relacje 
międzyosobowe w pełni realizują się w Trójcy Świętej, o czym 
dobrze wiedziała Matka Elżbieta Czacka, nazywając wspólnotę 
Lasek „Triuno” – właśnie z myślą o relacji osób w Trójcy Świętej. 

Jeżeli mówimy „macierzyństwo i ojcostwo”, świadomie wykra-
czamy poza utarty schemat myślenia o Bogu tylko jako o Ojcu.
A więc należałoby Go postrzegać nie tylko jako tego, który stawia 
żądania i ustanawia zasady i prawa dla człowieka, ale także jako tego, 
który bezwarunkowo swoją wszechopiekującą troską wszechobej-
muje każdego człowieka.15  E. Fromm pisze: Aspekt patriarchalny 
każe mi kochać Boga jak ojca; sądzę, że jest on sprawiedliwy i surowy, 
że każe i nagradza i że w końcu wybierze mnie jako swego ukocha-
nego syna, tak jak Bóg wybrał Abrahama – Izraela, jak Izaak wybrał 
Jakuba i jak Bóg wybiera swój ukochany naród. W matriarchalnym 
aspekcie religii kocham Boga jako wszechogarniającą matkę. Wierzę 
w jej miłość i wierzę, że bez względu na to, czy jestem biedny i bezsil-
ny, bez względu na to, czy zgrzeszyłem, będzie mnie ona kochać, nie 
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przenosząc innych swoich dzieci nade mnie, bez względu na to, co mi 
się przydarzy, uratuje mnie, zbawi mnie i mi przebaczy.16

Odbiciem tak rozumianego Bożego Autorytetu mogą być 
pierwiastki ojcostwa i macierzyństwa w różnego rodzaju wspól-
notach: w rodzinie naturalnej, zastępczej i tych wszystkich środo-
wiskach pedagogicznego oddziaływania, w których wychowawcy 
z konieczności muszą zastąpić rodziców.

We wspólnocie Lasek z pewnością taką rolę spełnili Matka 
Elżbieta Róża Czacka i Ojciec Władysław Korniłowicz.

  
Mając na uwadze twórcze elementy budowania wspólnoty, na-

leżałoby jeszcze uwzględnić współczesne uwarunkowania. Zwłasz-
cza, że dzisiaj zauważa się narastające zjawisko zrywania więzi mię-
dzyludzkich. A jeżeli nawet zawiązuje się coś na kształt wspólnot, 
to często na zasadzie partyjnych interesów nastawionych niejedno-
krotnie na bycie przeciw innym, co powoduje eskalację konfliktów, 
które nie sprzyjają budowaniu prawdziwych wspólnot. 

Przyjrzenie się historii myśli Bogdana Jańskiego oraz idei 
wspólnoty środowiska Lasek może okazać się źródłem nie tyl-
ko mniej lub bardziej ciekawej refleksji, ale twórczym wkładem 
w budowanie prawdziwych wspólnot tu i teraz. Najważniejsze
w tym procesie wydaje się być uwrażliwienie współczesnego czło-
wieka na konieczność zrozumienia, że lepiej jest dawać innym 
niż brać od innych. Pięknie wyraził to Jean Vanier: Do wspólnoty 
przychodzi się po to, żeby być szczęśliwym. Zostaje się w niej, żeby 
uszczęśliwiać innych.17 W innym miejscu dodaje, abyśmy coraz 
bardziej starali się uczyć wchodzenia w zbiorowe sumienie wspól-
noty i uczyli się stopniowego realizowania strategii przechodze-
nia od postawy: co wspólnota ma uczynić dla mnie do postawy:
co ja mogę zrobić dla wspólnoty 18. 

Takie rozumienie swojego miejsca we wspólnocie jest wyra-
zem autentycznej troski o najbardziej sprzyjającą przestrzeń bu-
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dowania człowieka odnowionego w Chrystusie – zarówno Ukrzy-
żowanym, jak i Zmartwychwstałym. Dlatego zaprezentowane 
powyżej założenia wspólnoty chrześcijańskiej można również 
potraktować jako realne drogowskazy do budowania przestrze-
ni życia człowieka, któremu bliska jest perspektywa Jezusowego
i własnego Zmartwychwstania.

  1 Za: J. Kuzicki, Koncepcja działalności laikatu według Bogdana Jań-
skiego w kontekście zadań świeckich w Kościele katolickim, w: Dzie-
dzictwo Bogdana Jańskiego Służba Narodowa /red. S. Urbański/, 
Warszawa 2007, s. 114.

  2 J. Kuzicki, dz. cyt., s. 123.
  3 S. Urbański, B. Jański, „Człowiek, który przekroczył swoją młodość, 

Warszawa 2006, s. 65.
  4 Za: S. Urbański, dz. cyt. s. 68.
  5 Tamże, s. 68.
  6 S. Frankiewicz, Ojciec Władysław Korniłowicz, w: Chrześcijanie, red. 

B. Bejze, Warszawa 1976, tom 2, s. 325
  7 J. Placha, Model dialogu rozwiązującego konflikty między młodzieżą 

niewidomą a wychowawcami, w: Zagadnienia wychowawcze a zdro-
wie psychiczne, 1975 nr 6, s. 59-65

  8 s. Maria Gratia Zaleska, Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu,
w: Ludzie Lasek, (red. T. Mazowiecki), Warszawa 2000, s. 69.

  9 ks. T. Fedorowicz, Służba Krzyżowi, w: Ludzie Lasek, dz. cyt. s. 526
10 Matka Elżbieta Czacka, Notatki, Warszawa 2006, s. 114-115.
11 Tamże, s. 249.
12 Tamże, s. 78.
13 Chrześcijanie, (red. J. Bejze), dz. cyt., s.351.
14 Matka Elżbieta Róża Czacka, Triuno, w: Ludzie Lasek (red. Tadeusz 

Mazowiecki), Warszawa 2000, s.537-538
15 E. Fromm, Szkice z psychologii religii, Warszawa 1966, s.101-102
16 Tamże, s.103
17 J. Vanier, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Paris 1985, s.53
18 Tamże, s.153
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Teresa Cwalina

Duchowa ślepota – zagrożeniem wolności
wewnętrznej człowieka *

(na podstawie pism Założycielki Dzieła Lasek
– Matki Elżbiety Czackiej)

1. Bywają niewidomi, którzy nie tylko pozbawieni są wzroku 
ciała, ale nie mają i wzroku duszy, i to jest może najwięk-

szym nieszczęściem1.
Spośród wszystkich zmysłów człowieka wzrok dostarcza naj-

większą ilość informacji z otoczenia i pozwala ludziom na bez-
pieczne i celowe poruszanie się w świecie. Nieprzypadkowo więc 
ślepota postrzegana bywa jako kalectwo szczególnie dotkliwe, 
ostatecznie uniemożliwiające doświadczenie pełni życia. 

Ta dramatyczna sytuacja, w której znajduje się osoba niewi-
dząca, niczym jest jednak wobec tego, co sprawia ślepota ducho-
wa. Człowiek bowiem może być także duchowo niepełnosprawny. 
Mimo że otacza go Światło – podobnie do niewidomych fizycz-
nie – pozostaje pogrążony w ciemności; nie może uczestniczyć
w świetle i mocy Ducha Bożego. Naprawdę nie widzi, bo „wi-
dzieć” oznacza – odkryła tę prawdę ociemniała Róża Czacka
i podjęła jako życiowe zadanie – zobaczenie świata takim, jakim 
chce go mieć Bóg.

*  Komunikat wygłoszony w dniu 15 marca br. na Ogólnopolskim 
Sympozjum „W trosce o wewnętrzną wolność człowieka”, zorgani-
zowanym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez 
Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Podyplomowe Studium 
Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW
i Mazowieckie Centrum Profilaktyki Społecznej. 
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Niewidomym fizycznie i niewidomym na duszy służy powo-
łane przez nią Dzieło Lasek, którego początek wiąże się z powsta-
łym prawie sto lat temu w Warszawie Towarzystwem Opieki nad 
Ociemniałymi, instytucji obejmującej całokształt sprawy niewi-
domych, o charakterze zdecydowanie katolickim i o mocnych 
podstawach tyflologicznych i założonym w 1918 roku Zgroma-
dzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, mającym za cel 
zadośćuczynienie za duchową ślepotę świata i niesienie wszech-
stronnej pomocy niewidomym na duszy i ciele. W 1922 roku roz-
poczęto budowę osiedla Laski. 

Nazwa „Dzieło Lasek” pojawi się po raz pierwszy przed 1927 
rokiem2 i obejmie wspomniane już Towarzystwo, które zajmuje 
się fachową stroną Dzieła i przedstawia ją na zewnątrz oraz tych, 
którzy świętością swego życia winni stanowić duchową i najważ-
niejszą podwalinę Dzieła, tj. siostry franciszkanki służebnice Krzy-
ża, braci i siostry III Zakonu i niewidomych3. Celem Dzieła jest 
apostolstwo wśród ludzi niewidomych, a z niewidomymi apo-
stolstwo wśród widzących. Niewidomi niosący z poddaniem się 
Bogu krzyż swego kalectwa – napisze Matka Czacka4 – powinni 
być apostołami wśród widzących „ślepych duchowo”. 

Z czasem w Dziele Lasek, określanym Triuno, powstaną tak-
że instytucje – Dom Rekolekcyjny, Biblioteka Wiedzy Religijnej 
i „Verbum” – służące ludziom widzącym, ale niewidomym na 
duszy5. Wśród tych osób znajdują się ludzie cierpiący i złama-
ni życiem, którzy szukają rozwiązania problemu cierpienia i po-
ciechy w bólu oraz niewierzący, lecz szukający Boga6. Zetknięcie 
tych pierwszych z Dziełem – a w nim z radosnymi niewidomymi,
w pojęciu ogólnym ludźmi jednak najbardziej nieszczęśliwymi 
– pokazuje, że możliwa jest pomoc i pociecha w każdym cierpie-
niu, a zapomnienie o własnym nieszczęściu i pomoc innym mają 
moc uzdrawiającą. Widzą niewidomych pogodnych, żyjących nor-
malnie – mówi Matka w konferencji do sióstr7 – widzą, że moż-
na znaleźć w Bogu siłę. Ludzie zaś, którzy całkowicie opierają się
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na wartościach materialnych, ale czują w sobie tęsknotę do 
świata duchowego, doświadczają w spotkaniu z Laskami istnie-
nia i prawdziwej siły nadprzyrodzonego świata; poznają przede 
wszystkim dzięki niewidomym władzę ducha nad przeszkoda-
mi czysto materialnymi8 oraz zauważają moc wiary i zaufania 
w samej organizacji i działaniu Dzieła, które od początku swojej
egzystencji opiera się na Opatrzności, a nie na ludzkich podsta-
wach materialnych9. 

2. Tylko wiara, nadzieja i miłość, te trzy cnoty teologiczne, 
mogą człowiekowi dać wzrok duszy. Im bliżej człowiek Boga przez 
świętość swego życia, tym jaśniejszy ma wzrok duszy10.

Laskowskie apostolstwo modlitwy i dobrego przykładu obej-
muje również osoby wierzące, które pragną odnowić się na du-
szy. Ślepota duchowa jest bowiem stałą przypadłością człowieka, 
skutkiem zerwania po grzechu pierworodnym – przypomina za-
łożycielka Dzieła11 - związku łączącego ludzi z Bogiem i z całym 
światem stworzeń duchowych. W konferencji do sióstr powie 
wprost: Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest ślepota, 
która sprawia, że chociaż droga Boża jest określona przez prawo 
Boże, przez Dekalog i Ewangelię świętą, nieraz jest ona dla nas 
niewidoczna. Ciągle i na nowo musimy poszukiwać zastosowania
i dociągnięcia naszego życia do woli Bożej12.

Do sióstr też zwróci się z zapytaniem: Nie wiem, czy wszystkie 
zdajecie sobie dobrze sprawę, jak dalece każdy człowiek jest ślepy 
duchowo13. Wcześniej zaś wyzna w „Notatkach”: Ja także ślepa. 
Dopiero przejrzę naprawdę, jak stanę przed Bogiem twarzą w Twa-
rz14. Zrozumiałą jest więc uwaga we wspomnianej już konferen-
cji, że nie tylko trzeba wynagradzać Bogu za duchową ślepotę ludzi 
dalekich od Boga, ale też i za nasze własne grzechy15.

Ślepota duchowa stale bowiem towarzyszy człowiekowi
i stale mu zagraża. Wpatrzenie w siebie i brak miłości bliźnie-
go, zmysłowość, nieujarzmione namiętności i przede wszyst-
kim pycha zamykają oczy duszy16; załamują jej wzrok, w końcu 
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zaślepiają. Najgorszą rzeczą jest – dopowiada Matka Czacka17 
– gdy człowiek nie zdaje sobie sprawy ze swojej ślepoty. Ślepy 
duchowo ma oczy zamknięte na rzeczy Boże; nie patrzy w górę, 
zamknięty w swojej nędzy nie zna innego życia i nie dostrze-
ga dobra18. Nie może też dojrzeć prawdy. Nie widzi wcale albo 
źle widzi rzeczy, inaczej niż wyglądają w rzeczywistości – po-
ucza Matka Czacka19 – i dlatego w gorszym świetle postrzega 
czyny bliźniego. Nie rozumie również wszystkiego, co w nim 
samym dzieje się i jakie sam zajmuje miejsce na świecie20. Czę-
sto szuka siebie w ciasnych formułkach osobistej pobożności 
– zauważa Matka Czacka21 – lub bardziej wpatrzony w siebie 
niż w Pana Jezusa jedynie powtarza słowa modlitw i pod po-
zorem doskonalenia goni za swoimi niedoskonałościami; „śle-
pota serca” nie pozwala zobaczyć tego, co jedynie uleczyć by go 
mogło, a nawet każe sądzić człowiekowi, że to, co robi, czyni
dla Boga. 

Tylko wyrzeczenie się siebie i zdecydowane oddanie się Bogu 
prowadzi do odzyskania jasności widzenia. Aby jednak Duch 
Święty mógł spełnić swe dzieło w nas, w duszach naszych – powta-
rza Matka Czacka22 - trzeba mieć poczucie własnej nędzy, oczy-
ścić się z zaślepienia, jakie sprawia w nas pycha. Uzdrawiającymi
w tej drodze oczyszczenia są wszelkie przeciwności, upokorzenia 
i dobrze przyjęte cierpienie23; pomocnym – wpatrzenie się w Pana 
Jezusa24. 

Człowiek zwrócony do Boga spogląda na wszystko Jego ocza-
mi; jasno widzi i rozumie tajemnice Boże. Poddanie się woli Bożej 
sprawia, że Duch Święty zlewa swoje dary na duszę, a one – do-
powiada Matka Czacka25 – dają jasność widzenia tego, co się we-
wnątrz niej dzieje. Teraz człowiek wie, czego sam chce, zna swój 
cel prawdziwy i konsekwentnie zdąża do niego. W dramatycznej 
walce między dobrem i złem, między światłością i ciemnością, 
naprawdę jest wolny dzięki odzyskanym w pełni duchowym wła-
dzom rozumu i woli. 
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3. Gdyby mi dano do wyboru, wybrałabym raczej ślepotę fizycz-
ną niż tę, która unieszczęśliwia człowieka na całą wieczność26.

Tylko widzenie w świetle wiary – wielokrotnie powtarza Mat-
ka Czacka27 – pozwala zobaczyć i wybrać to, co wobec Boga i wo-
bec wieczności ma wartość, wartość trwałą na wieki. Dlatego tak 
śmiertelnym zagrożeniem dla ducha jest ślepota. Przyjmując za-
tem całkowitą odpowiedzialność za swoje doczesne życie – radzi 
Matka28 – musimy do końca  życia przemywać nasze oczy, mieć 
przyzwyczajenie kontroli wewnętrznej. Gdy tylko zobaczymy coś 
nieoczyszczonego, musimy to leczyć, oczyszczać, prostować przez 
modlitwę, akty cnót, żalu i skruchy. 

Ślepota duchowa oznacza bowiem bycie w ciemności. Ślepym 
czyniąc rozum i zniewalając wolę, nie tylko zagraża naszej we-
wnętrznej wolności, ale ostatecznie prowadzi do tego, że z ludzi 
wolnych stajemy się niewolnikami grzechu. Zostaje na szczęście 
nadzieja – powtórzmy za Matką Czacką29 – że Bóg stwarza czło-
wieka, przeprowadza go przez różne warunki aż do ostatniej chwili 
jego życia po to, by go do siebie doprowadzić. Chwila ostatnia jest 
zawsze w ręku Boga.

Aneks – wypisy z pism Matki Elżbiety Czackiej 

Laski, dn. 23 VII 1929
Dzieło to z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby 

zboczyło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc na celu odda-
wanie czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 

Dzieło powstało w celu oddawania chwały Bogu przez naucza-
nie niewidomych doskonałego znoszenia swego kalectwa z miłości 
ku Bogu. 

Niewidomi, niosący z poddaniem się woli Bożej krzyż swego 
kalectwa, powinni być apostołami wśród widzących, ślepych du-
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chowo, nieznających Boga i dalekich od Niego na skutek niewiary
i grzechu. (Dyrektorium, s. 163)

  
Panie, Boże mój. Tobie ofiaruję krzyż mój całodzienny, z mi-

łości ku Tobie, w zjednoczeniu z Męką Pana Jezusa, na większą 
cześć i chwałę Twoją, na intencję Ojca Świętego, Kościoła świętego 
i Ojczyzny, na zadośćuczynienie za grzechy moje, za grzechy całego 
świata, a w szczególności za duchową ślepotę ludzi. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen. (Modlitwa przekazana Zgromadzeniu 
jako akt codziennego ofiarowania Krzyża)

  
Laski, dn. 1 IX 1928
Bóg nie tylko stworzył świat, ale go utrzymuje i nim rządzi. Czło-

wiek na to został przez Boga stworzony, żeby się uświęcił i doszedł do 
wiecznej szczęśliwości, połączenia się na wieki z Bogiem. Człowiek 
jest w ręku Boga od swego przyjścia na świat i Bóg się nim opieku-
je, i daje mu łaski potrzebne do uświęcenia się przez cały ciąg jego 
życia. Człowiek jest otoczony z jednej strony światem materialnym,
z drugiej strony światem nadprzyrodzonym. Im głębsza wiara
w człowieku, im miłość w nim potężniejsza, tym bardziej realnym 
staje się dla niego świat nadprzyrodzony. Wówczas za zasłoną świata 
materialnego widzi Boga rządzącego całym światem nadprzyrodzo-
nym i całym światem materialnym. Wówczas człowiek widzi okiem 
duszy, poza ludźmi, którzy go otaczają, i poza zdarzeniami, które go 
spotykają, widzi rządzącą Opatrzność Bożą. Boga kochającego i mi-
łosiernego, który szczególną opieką otacza każde ze swoich stworzeń. 
Nie tylko człowiekiem, któremu zostawił wolną wolę, by miał zasłu-
gę kochania Go z własnego wyboru, ale również opiekuje [się] naj-
drobniejszą trawką i najmniejszym ptaszkiem (Mt 6, 25-33).

Jeżeli człowiek dobrze tę prawdę zrozumie, wówczas we wszyst-
kich swoich cierpieniach, we wszystkich swoich trudnościach, będzie 
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się z ufnością zwracał do Boga. Będzie człowiek rozumiał, że wyra-
towanie nas ze wszystkich trudności wewnętrznych lub zewnętrz-
nych jest dla Boga igraszką. Człowiekowi się zdaje, że poznał tak 
wiele praw natury, że Bóg tych praw dla każdego człowieka zawie-
szać lub zmieniać nie może. Co za dziwna naiwność! Największy 
uczony zaledwie niektóre litery zna z wielkiej księgi wszechświata
i im bardziej uczony, tym lepiej rozumie, że nic nie wie. Bóg wy-
maga od człowieka, by we wszystkim stosował się do Jego prawa, 
a wtedy Bóg sprawia, że wszystko obraca się na pożytek człowieka 
i że wszystko służy ku jego uświęceniu. Bez wiary w Opatrzność 
Bożą człowiek miotany jest przez tysiące sił, których nie rozumie. 
Zdarzenia i warunki życia przygniatają go całym swoim ciężarem. 
Ludzie, z którymi obcuje, wydają mu się złymi wrogami czyhają-
cymi na jego szczęście. Wiara w Opatrzność Bożą daje rozumienie 
sensu wszystkiego, co człowieka spotyka. Wiara ta daje zrozumie-
nie, że jednego tylko człowiekowi potrzeba: kochać Boga i pełnić 
akty cnót, których Bóg od człowieka wymaga. Wtedy krzywda żad-
na człowiekowi się nie stanie. To przeświadczenie daje mu szczęście 
i pokój, którego „świat nie dawa”, daje męstwo, moc i wytrwałość, 
które z Boga jedynie są. 

Każdy człowiek wiele razy w życiu doświadczył tej czułej
i miłosiernej Opatrzności Bożej, wtedy zrozumiała jest dla niego 
nauka Kościoła o „wybranych”, których Bóg otacza całym splo-
tem łask, warunków, ludzi i zdarzeń, by ich doprowadzić do tego 
stopnia świętości, którego od nich wymaga. Wszyscy ludzie są 
tymi „wybranymi”. Tylko że nie wszyscy chcą nimi być. Czym by 
człowiek był, gdyby nie ta Opatrzność Boża licząca się z jego sła-
bością? Ileż straconych w życiu okazji do zasługi? Ale jakie u Boga 
miłosierdzie w przebaczaniu win, gdy skrucha i żal szczery zmyje 
przewinienia.

Niech więc wiara i miłość otwierają nam oczy duszy. Niech Bóg 
króluje w naszej duszy i niech rządzi nami i wszystkim, co nas ota-
cza. (Dyrektorium, s. 343- 346)
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Teksty Matki Elżbiety Czackiej przytacza się – jeżeli nie podano
inaczej – z maszynopisów znajdujących się  w Archiwum Franciszka-
nek Służebnic Krzyża.

   1 Matka Elżbieta Czacka, O niewidomych.
  2 s. Elżbieta Więckowska FSK, Cel  w pismach Założycielki m. Elżbiety 

Czackiej,  mps w Bibliotece  Tyflologicznej w Laskach.          
  3 Matka Elżbieta Czacka, Ideowe założenia Dzieła. 
  4 Tamże.
  5 Por. Matka Elżbieta Czacka, Memoriał w sprawie całości Dzieła 

(1937), w: E. Jabłońska-Deptuła, Matka Elżbieta Czacka i Dzieło La-
sek, Oficyna Wydawnicza „El-Press”, Lublin 2002, s.368.

  6 Matka Elżbieta Czacka, Triuno.
  7 Matka Elżbieta Czacka, Ideowe założenia Dzieła.
  8 Matka Elżbieta Czacka, Triuno.
  9 Tamże
10 Matka Elżbieta Czacka, O niewidomych.
11 Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, oprac. Magdalena Banaszek, 

Maria Prussak, współpraca Katarzyna Michalak, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007,  s.23.

12 Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
13 Tamże. 
14 Matka Elżbieta Czacka, Notatki, oprac. Katarzyna Michalak, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsza-
wa 2006, s.161.

15 Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
16 Por. Matka Elżbieta Czacka,  Dyrektorium, dz. cyt., s.108-109, s.136-

-139; Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notat-
ki).

17 Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
18 Por. Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, dz. cyt., s.29. 
19 Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
20 Por. Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium,  dz. cyt., s. 138; Matka Elż-

bieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
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21 Por. Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, dz. cyt., s. 30, s. 336-337.
22 Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki); por. 

Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, dz.cyt., s. 30.
23 Por. Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, dz. cyt., s.91-96, 108, 139; 

Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
24 Por. Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, dz. cyt., s. 30-31, 86-88; 

Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
25 Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
26 Tamże.
27 Por. Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, dz. cyt., s.154-155.
28 Matka Elżbieta Czacka, Konferencje duchowe dla sióstr (Notatki).
29 Tamże.
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Anna Gogowska

Dajmy szansę naszym dzieciom

Jestem mamą 10 letniego Janka i czteroletniej głuchoniewido-
mej dziewczynki. Mieszkamy w Gdańsku. Gdy Basia pojawiła 

się w naszym domu, wraz z nią zagościł ból, strach, lęk. Na szczę-
ście ludzka pamięć jest ulotna, teraz pamiętam tylko cień tych 
uczuć, ale wiem na pewno, że potrzebowałam pomocy. Pomocy, 
której nie mogli nam dać nasi najbliżsi, nasza rodzina i przyjacie-
le. Choć dawali nam wszystko, co mogli, nie mieli jednak więcej 
doświadczenia, którego dramatycznie potrzebowaliśmy.

Gdy Basia miała pół roku, poznałam Elę i Marka Biernackich 
oraz ich córeczkę Julkę. Niewidoma, niechodząca, niemówiąca, 
ale bardzo pogodna – mały aniołek – i jej rodzice, od których bił 
blask pogody ducha, akceptacja, wielka wiara, po prostu radość 
macierzyństwa – to wszystko, czego ja nie miałam, a czym Ela
w naturalny sposób zarażała mnie i innych rodziców.

Grzegorz Kozłowski, przewodniczący TPG (Towarzystwo Po-
mocy Głuchoniewidomym), cytując Annę Roswelt, często mówił 
o wartościach dodanych do osób niepełnosprawnych. Ja niedaw-
no zdałam sobie z nich sprawę, Ela wiedziała o tym już dawno 
temu. 

W Gdańsku nie było wówczas terapeutów powołanych do 
udzielania nam potrzebnej pomocy. Więc drążył nas strach, czy 
czegoś nie przegapimy, czy w porę dowiemy się o rzeczach, które 
powinniśmy wiedzieć jako rodzice głuchoniewidomych dzieci. 
Szukałyśmy, czytaliśmy… Przytoczę fragment z książki p. Mał-
gorzaty Książek „Dziecko głuchoniewidome od urodzenia”, który,

Z  TYFLOLOFGICZNEJ  TEKI
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jak myślę, może dotyczyć nie tylko dzieci głuchoniewidomych,
ale też dzieci z różnorodnymi sprzężeniami. „Cechą charaktery-
styczną dzieci z wrodzoną głuchoślepotą jest to, że własnym wy-
siłkiem nie osiągną nawet najmniejszego poziomu rozwoju umy-
słowego. Dziecko głuchoniewidome od urodzenia nie jest w sta-
nie rozwinąć o własnych siłach drzemiących w nim możliwości, 
ponieważ jest zbyt bierne, ponadto nie jest w stanie naśladować 
otoczenia, a tym samym nie rozwija się spontanicznie, potrzebuje 
więc w sposób szczególny pomocy z zewnątrz i celowej, planowej 
interwencji przy zastosowaniu specjalnych metod. Dzieci te, jeżeli 
nie otrzymają  odpowiedniej szansy i właściwej pomocy, nie będą 
w stanie o własnych siłach rozwinąć tkwiących w nich możliwości 
i mogą być ‘funkcjonalnie upośledzone’, co więcej, głęboko upo-
śledzone”. 

Tej właśnie szansy i odpowiedniej pomocy szukałyśmy dla 
naszych dzieci. Poszukiwania przywiodły nas do Lasek i nowo 
otwartej Wczesnej Interwencji. Trafiłyśmy w ramiona ludzi wy-
chodzących do naszych dzieci z sercem na dłoni. Ludzi, którzy 
pragnęli uspokoić nasze rozdygotane serca. Tyko czemu tak da-
leko od domu? Któregoś wieczoru w czasie pobytu we Wczesnej 
Interwencji, gdy zachodziła do nas, rodziców, kochana siostra 
Ida, by utulić nasze żale i lęki, Ela spytała: a może przyjedziecie 
do nas, do Gdańska? Czemu nie! I przyjechali. W listopadzie 
2005 r. odbyło się spotkanie w Gdyni. Terapeuci z Wczesnej 
Interwencji w Laskach skonsultowali 40 niewidomych dzieci
w większości z dodatkowymi obciążeniami. Często pierwszy raz 
w życiu miały kontakt z terapeutą widzenia, czy tyflopedago-
giem. Byłyśmy wstrząśnięte, czemu tak się dzieje? Tym większą 
czułyśmy radość z pomocy innym (nasze córeczki nie skorzy-
stały z tego spotkania, rozchorowały się). Trud przygotowania 
tego spotkania był duży, ale Ela doskonale wszystko ogarnęła.
Ja starałam się ją wspierać. Pomagało nam wtedy wielu przyja-
ciół, rodzina. 
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Myśleliśmy, że jest nas mała garstka, a tu nagle w jednym 
miejscu spotkało się wielu ludzi, których historie różnią się 
tylko szczegółami, a łączy je to, że wszyscy mamy niewido-
me dzieci. Nosimy w sobie ten sam ból, te same żale do Boga, 
do losu, do ludzi. Często do lekarzy, którzy swoją ignorancją
i niewiedzą wyrządzili nam krzywdę. Z biegiem czasu staramy 
się o tym bólu i żalu zapomnieć, uśpić go, wybaczyć… Targa-
ją nami te same emocje, które jednego dnia każą nam szukać 
skutecznego sposobu na ucieczkę, drugiego szukamy sposobu 
na to, by dotrzeć do naszych dzieci żeby rozkwitały jak naj-
piękniej. A w głowie Eli rozkwitał pomysł utworzenia Wcze-
snej Interwencji w Gdańsku. Gdy wypowiedziała to na głos, ja 
popukałam się palcem w czoło w znanym geście, a siostra Ida 
zrobiła duże oczy.

Pan mówił: Proście, a będzie wam dane, i prosiłyśmy. Za każ-
dym razem, gdy byłyśmy w Laskach, mówiłyśmy o naszych po-
trzebach. Spotykałyśmy się z prezesem Władysławem Gołąbem, 
z panią Zofią Morawską. Doskonale pamiętam, jak pokąsały nas 
komary w piękny majowy wieczór, gdy zbierałyśmy w lasku kon-
walie dla pani Morawskiej. Zmieniały się pory roku, nasze dzieci 
nabierały nowych umiejętności, a my chodziłyśmy nadal, opowia-
dałyśmy o naszych potrzebach i prosiłyśmy. Prosiłyśmy o to, co 
możliwe: o zabawki, sprzęt, pieniądze i o to, co wydawało się nie 
do spełnienia. Wynikiem tych starań odbył się pierwszy turnus 
rehabilitacyjny dla dzieci z Pomorza w Sobieszewie z udziałem 
terapeutów z Lasek, i kolejne, i następne spotkania. Jacy wracali-
śmy do domu zmęczeni, wiedzą tylko nasi terapeuci, oni czuli to 
samo, co my? Zmęczeni ciężką pracą, bo my rodzice chcieliśmy 
wiele, czasami za wiele. Pewnego razu siostra Ida powiedziała 
nam, że Wczesna Interwencja w Sobieszewie koło Gdańska ruszy 
jesienią 2007 roku. Nie wiem, czy uwierzyłybyśmy, gdyby siostra 
Ida nie była naszą ukochaną SIOSTRĄ IDĄ. Prosiłyśmy i zostało 
nam dane – dziękujemy. 
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14 października 2007 roku odbyła się uroczystość symbo-
licznie otwierająca Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju
w Sobieszewie. Przeżyliśmy wspólnie Mszę świętą, a po niej po-
częstunek. Z naszymi dziećmi wysłuchaliśmy koncertu bluesa za-
granego przez naszych przyjaciół – zespół „Późne Popołudnie”. 

Ludzie mówią, że dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczy-
ciele pomagają je im tylko rozwinąć. Trafiliśmy w Laskach na 
nauczycieli, którzy uczyli, jak postępować z poranionymi skrzy-
dłami naszych dzieci. Teraz w Sobieszewie mogą owe skrzydła 
pielęgnować codziennie. Będziemy im pomagać, aby rozwinęły 
się maksymalnie na miarę swoich możliwości, ale przede wszyst-
kim my rodzice będziemy rodzicami do kochania, rozumienia, 
zabawy, igraszek i co tam jeszcze będziemy chcieli, a terapeu-
ci będą terapeutami. Minie jeszcze trochę czasu, zanim zespół 
Wczesnej Interwencji w Sobieszewie będzie pełny, uzupełniony 
o psychologa i logopedę. Ale to nic i tak mamy tak wiele. Julka 
Eli poszła do szkoły i tylko sporadycznie przyjeżdża do Sobie-
szewa, ja z Basią jestem tam co tydzień, nowych dzieci ciągle 
przybywa, niedawno było ich 50, a ciągle zgłaszają się nowe. 
Gdy mijam się na korytarzu z nieznaną mi mamą, ogromnie 
cieszę się, że znajduje tu pomoc. Wiem też, że to dzięki Julce
i Basi tak się dzieje i jestem przekonana, że jest to jedna z wielu 
wartości dodanych do naszych niepełnosprawnych córeczek.
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Sylwia Marczuk

Wczesne wspomaganie rozwoju w Sobieszewie

Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewido-
mego i Słabowidzącego ze Sprzężoną Niepełnosprawnością 

w Sobieszewie swoją działalność rozpoczął z dniem 1 września 
2007 roku. Zostały przygotowane pomieszczenia do prowadze-
nia zajęć rewalidacyjnych  (z zakresu rehabilitacji wzroku, reha-
bilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej). Przygotowano doku-
mentację oraz powiadomiono rodziców o możliwości skorzy-
stania z zajęć w sobieszewskiej filii Działu Wczesnej Interwencji
w Laskach. 

14 października ważnym wydarzeniem była Msza Święta 
sprawowana przez ks. Jarosława Ditke – miejscowego Kapelana
i Duszpasterza Ośrodka – która zgromadziła rodziców, dzieci, 
siostry pracujące na terenie Ośrodka (z Lasek przybyła do nas 
także s. Ida) i terapeutów.    
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Spotkanie z Chrystusem na Eucharystii umocniło nas do dal-
szej drogi razem z Nim, by On działał, podpowiadał, kierował, 
uczył akceptować kruchość fizyczną, niemoc i słabość.  

Spotkanie na Dużej Sali w budynku, gdzie obecnie znajdują 
się gabinety terapeutów miało charakter organizacyjny. Przed-
stawiono plany związane z działalnością Wczesnej Interwencji
w Sobieszewie.  

Obecnie pod opieką Ośrodka jest 44 dzieci w wieku od 6  mie-
sięcy do 7 lat oraz dzieci starsze, które korzystają z konsultacji
u specjalistów pracujących w Ośrodku. Tylko u siedmiorga dzie-
ci niepełnosprawność wynika  z uszkodzenia narządu wzroku,
u pozostałych występują dodatkowe uszkodzenia, takie jak:

- schorzenia neurologiczne;
- niepełnosprawność intelektualna;
- uszkodzenia narządu słuchu;
- uszkodzenia narządu ruchu;
- autyzm;
- schorzenia układu oddechowego i inne.

Zajęcia są przeprowadzane na terenie Ośrodka, jak też w domu 
rodzinnym dziecka, gdzie dojeżdżamy służbowym samochodem. 
Nasi podopieczni są z Trójmiasta, z województwa pomorskiego, 
z województwa zachodnio-pomorskiego. W przypadku każdego 
dziecka ma miejsce jedna 
wizyta domowa, która słu-
ży zapoznaniu się z warun-
kami domowymi dziecka, 
z jego funkcjonowaniem w 
domu, ewentualnym pod-
powiedziom przystosowa-
nia pomieszczeń, stymu-
lowania dziecka w swoim 
otoczeniu.       
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Każde dziecko jest darem, jest Tajemnicą, którą trudno 
ogarnąć, jest radością. Każde dziecko „inne”, mające pewien 
potencjał, ale też ograniczone możliwości, które pokazują ludz-
ką słabość i niemoc. Z uwagi na deficyty rozwojowe wymagają 
wzmożonych działań rewalidacyjnych zarówno podejmowanych 
przez terapeutów, jak też przez rodziców. Działania te w Ośrodku 
podejmuje kilku terapeutów. Prowadzone zajęcia to: rehabilita-
cja wzroku, orientacja przestrzenna, nauka brajla, rehabilitacja 
ruchowa, terapia pedagogiczna, zajęcia integracji sensorycznej. 
Dzieci otoczone miłością rodziców, stymulowane wzrastają i czy-
nią postępy. Bardzo ważną rolę odgrywa stymulacja rozwoju od 
najwcześniejszego okresu życia, dlatego cieszymy się, że wśród 
nowych dzieci, które trafiły do nas, są dzieci mające pół roku, rok 
(2 dzieci), dwuletnie (2 dzieci), trzyletnie (2 dzieci). Od początku 
września 2007 roku do chwili obecnej rodzice zgłosili dwanaścio-
ro nowych dzieci.    

Podczas pobytu w Ośrodku rodzice mają możliwość nocle-
gu. W czasie trwania takich wizyt zajęcia prowadzone są przez 
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dwa dni u różnych 
specjalistów. W za-
leżności od potrzeb 
dziecka oraz możli-
wości dojazdu wizyty 
w Ośrodku odbywają 
się co tydzień, co dwa 
tygodnie lub najrza-
dziej co miesiąc. 

Dzieci zapraszane 
są także na wspólne 
spotkania, ostatnie 
miało miejsce 2 lute-
go. Zorganizowały-
śmy dla naszych mi-
lusińskich bal karna-

wałowy, podczas którego każde z dzieci zostało osobiście przywi-
tane i otrzymało kotylion. Podczas balu wyruszyłyśmy pociągiem 
po przygodę. Była to okazja do wspólnych rozmów i zabawy.

W trosce o dzieci korzystające  
z  naszej pomocy w kwietniu i maju 
2008 r. planujemy zorganizowanie 
dwóch mini-turnusów  oraz zaplano-
wany pod koniec sierpnia dziewięcio-
dniowy turnus wakacyjny.

Oto najmłodszy
 uczestnik balu.
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Teresa Cwalina

O kulturotwórczych działaniach
pierwszoklasistów

Charakter przedmiotu „wiedza o kulturze” sprawia, że przy 
ocenie osiągnięć ucznia trudno brać pod uwagę tylko za-

kres opanowanych wiadomości. W ocenie uwzględnia się rów-
nież aktywność ucznia, jego zainteresowanie i zaangażowanie 
oraz stopień samodzielności w rozumieniu i interpretowaniu 
zjawisk kultury i sztuki. Uczniowie klas pierwszych liceum
i technikum uczestniczą twórczo we wszystkich zajęciach i wy-
konują – bardzo dobrze i celująco – zadania domowe. 

W tym roku pierwszoklasiści wykazali m.in. niezwykłe za-
angażowanie w realizacji dwóch dużych projektów kulturowych: 
„Polaków portret własny” i „Czas w kulturze”.  
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W pierwszym, podczas spotkania z młodzieżą z kolegium 
norweskiego, przedstawili swoje rozumienie miejsca człowie-
ka w świecie i klasyczne myślenie o kulturze. To, co wyróżnia 
człowieka w świecie – przekonywali – to zdolność poznawania 
prawdy i dążenie do czynienia dobra. Zdolność poznawania 
prawdy odnosi się do poznania rzeczywistości i siebie same-
go; poznając świat i siebie, człowiek przetwarza rzeczywistość
i siebie, tworzy kulturę. Człowiek posiada więc dwa środowiska,
w których żyje: naturę (to, co zastane wokół niego i to, co dane 
w nim) i kulturę (to, co człowiek tworzy według własnych my-
śli, planów, idei). Kultura obejmuje cztery dziedziny: poznanie 
(nauka), moralność, sztukę i religię.

Jeśli przez kulturę człowiek tworzy siebie, to ważne, by dobrze 
wiedział, kim jest i kim ma być przez swoje czyny.

  
Nieprzypadkowo więc pojawiło się pytanie o tożsamość. 

Uczestnicy projektu zaproponowali warsztat, który miał pomóc 
w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: kim jestem, kim jesteśmy? 
Wiedząc, że tożsamość nie jest tylko kwestią postrzegania same-
go siebie, że inni nas identyfikują, pytali swoich gości o to, jak 
postrzegają Polaków.

Czyjaś tożsamość nie może być – też o tym przypominano – 
zawarta w jednym określeniu. Ale często wykazujemy skłonność 
na koncentrowaniu się na niewielu lub wybranych aspektach. 
„Upraszczamy”: „on jest taki; oni są tacy” i tak powstają stereoty-
py. Podatni też jesteśmy na uprzedzenie (nastawienie) – negatyw-
ne lub pozytywne. Wiąże się to z łatwością osądzania innej osoby 
lub grupy osób, których naprawdę nie znamy. 

„Mężczyźni i kobiety są nie tylko nimi samymi – czytano
z „Ostrza brzytwy” – są też regionem, w którym się urodzili, 
mieszkaniem w mieście lub gospodarstwie wiejskim, gdzie uczyli 
się chodzić; grami, w które bawili się jako dzieci, historiami, któ-
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rych słuchali, jedzeniem, które jedli, szkołami, do których cho-
dzili, sportami, które uprawiali, poezjami, które czytali i Bogiem, 
w którego wierzyli”. 

  
Nasza społeczna tożsamość ma związek z wartościami

i symbolami. Mówiąc o tożsamości narodowej, trzeba zwrócić 
uwagę na znaczenie m.in. więzi terytorialnych, historycznych
i kulturowych, wspólną religię i poczucie politycznej wspólnoty 
oraz samoidentyfikację. 

Warsztatowo postawiono pytania: z czego mogą być dumni 
Polacy? Jakie są polskie wady narodowe i zalety Polaków?  Pro-
szono o wymienienie pięciu bardzo ważnych dla kraju wydarzeń, 
wymienienie polskich bohaterów narodowych i uzasadnienie 
wyboru oraz określenie najważniejszych świąt w polskim kalen-
darzu obrzędowym i wytypowanie trzech potraw, bez których nie 
można wyobrazić sobie polskiej kuchni. 

Pierwszoklasiści zaproponowali również ćwiczenie czytania 
ze zrozumieniem popularnego wiersza patriotycznego Włady-
sława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, tekstu, który ukazał 
się we Lwowie w 1900 roku. Pokazali, jak deklarowane jest po-
czucie przynależności narodowej: (Kto ty jesteś? – Polak mały),  
identyfikacja symboliczna (Jaki znak twój? – Orzeł biały.), 
wskazali więź kulturową: (Gdzie ty mieszkasz? – Między swemi.) 
i terytorialną (W jakim kraju? – W polskiej ziemi.). Mówili o ro-
dowodzie:  (Czym ta ziemia? – Mą Ojczyzną.) i wspólnej prze-
szłości oraz dokonaniach przodków:  (Czym zdobyta? – Krwią 
i blizną.). Określili miłość i wiarę jako wartości tworzące więzi 
emocjonalne:  (Czy ją kochasz? – Kocham szczerze.) i wartość 
państwowości: (A w co wierzysz? – W Polskę wierzę.). Nazwa-
li obowiązek wdzięczności wobec ojczyzny: (Czym ty dla niej? 
– Wdzięczne dziecię.) i potrzebę ofiary: (Coś jej winien? – Oddać 
życie.). 
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Projekt „Czas w kulturze” zakładał m.in. twórcze uczestnic-

two w spotkaniach związanych z polskim rokiem obrzędowym
i przygotowanie przez każdego ucznia kalendarza na rok 2008.
• Kolędowanie.
• Spotkanie ze św. Mikołajem.
• Kalendarze na 2008 rok.

Marzę o pięknym domu 
w pełnym kwiatów ogrodzie,
by widok z okien domu 
padał na morską wodę.

Marzę, bym latem mogła 
iść pięknym morza brzegiem,
bym wiosną słyszała śpiew ptaków, 
zimą cieszyła się śniegiem.

Marzę o letnim słońcu, 
bym mogła je zobaczyć
i o jesiennym wietrze, 
co wiele dla mnie znaczy.

O gwiazdach, które świecą 
nam na wysokim niebie. 
W nich chciałabym zobaczyć 
chociażby cząstkę siebie.

Trwam i tonę w marzeniach. 
Wiem, że mogą się zdarzyć.
Zostaje mi tylko wierzyć 
i marzyć, marzyć, marzyć.

     („Marzę” Eweliny Iwaniuk)
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• Maski na Zapusty.
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DZIAŁ  ABSOLWENTÓW

Krystyna Konieczna

Wyzwanie roku 2008

Od początku swego istnienia Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi prowadzi rehabilitację podstawową, społecz-

ną i zawodową oraz zatrudnienie osób niewidomych. Działania 
te – oparte na założeniach Matki Elżbiety Róży Czackiej – reali-
zowali twórczo Henryk Ruszczyc i Andrzej Czartoryski, budując 
system wsparcia osób niewidomych, dostosowany do możliwo-
ści Towarzystwa, gospodarczo-politycznej sytuacji kraju i wy-
mogów rynku pracy. 

Dzisiaj Polska jest demokratycznym państwem, członkiem 
Unii Europejskiej. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi re-
alizuje – jako organizacja pożytku publicznego – swoje sta-
tutowe cele. Dział ds. Absolwentów ciągle poszukuje jak naj-
lepszych rozwiązań w prowadzeniu wsparcia osobom z dys-
funkcją wzroku. Każde nowe przedsięwzięcie jest ważnym 
doświadczeniem. 

W marcu 2008 roku kończymy, prowadzony przez Dział 
od stycznia 2006 roku, projekt Centrum promocji i kariery za-
wodowej osób z dysfunkcją wzroku, współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach EFS Działanie 1.4 schemat a).
W roku 2005 nasz projekt Przygotowanie osób z dysfunkcją wzro-
ku do wejścia na otwarty rynek pracy został nagrodzony przez 
PFRON w konkursie na najlepsze przedsięwzięcie z zakresu re-
habilitacji zawodowej w ramach projektu Dobre Praktyki SPO 
RZL Działanie 1.4 schemat b). W drugiej edycji Dobre Prakty-
ki również zostaliśmy laureatami konkursu za projekt Terapia 
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przez twórczość przygotowaniem uzdolnionych osób z dysfunkcją 
wzroku do wejścia na otwarty rynek pracy. 

Z okazji obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełno-
sprawnych zorganizowaliśmy międzynarodowe sympozjum na 
temat: Porównanie sytuacji  społecznej i zawodowej niewidomych 
absolwentów szkół średnich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 
oraz konferencję powiatową: Społeczność lokalna a niepełno-
sprawni, podczas których prezentowaliśmy wyniki ogólnopol-
skich badań, które przeprowadziliśmy w ramach projektu Losy 
niewidomych i słabowidzących absolwentów szkół średnich w Pol-
sce z lat 2001-2003. Badaniami – jak dotąd jedynymi w naszym 
kraju z tego zakresu – objęliśmy absolwentów szkół specjalnych, 
ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół integracyjnych i ma-
sowych, kształcących osoby niewidome i  słabowidzące na tere-
nie całej Polski.  

Nasze doświadczenia wiele mogą wnieść w realizację zamie-
rzeń pojawiających się ostatnio w środowisku niewidomych, 
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sformułowanych w projekcie Dać szansę niewidomym. Towarzy-
stwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach nieustająco bowiem 
tę szansę stwarza. Dział ds. Absolwentów monitoruje wszystkie 
wydarzenia w Polsce związane z rehabilitacją zawodową, społecz-
ną i zatrudnianiem osób z wadami wzroku. Pracownicy Działu 
uczestniczą w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych
i warsztatach szkoleniowych; podnoszą kwalifikacje zawodowe 
– zatrudniani są tyflopedagodzy, kierownik Działu ukończył stu-
dia podyplomowe z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa 
zawodowego, uzyskując tytuł doradcy zawodowego. Na IV Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej Doradztwo Zawodowe dla mło-
dzieży dziś i jutro zorganizowanej przez  Katedrę Psychologii Za-
rządzania i Doradztwa Zawodowego Społecznej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania  w Łodzi przedstawiliśmy model 
pracy doradcy zawodowego dla niewidomych (Rola doradcy za-
wodowego w rehabilitacji osób nowo ociemniałych – z doświadczeń 
Działu ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach).

Warto wiedzieć, że Dział prowadzi doradztwo psychologicz-
ne i pedagogiczne, prawne  i zawodowe, poradnictwo dotyczące 
metod i technik pracy osób niewidomych, poradnictwo informa-
tyczne oraz rehabilitację widzenia i orientację przestrzenną. Swy-
mi działaniami obejmuje osoby nowo ociemniałe. 

Od września 2007 roku jesteśmy zarejestrowani jako Agencja 
Zatrudnienia.

W ogólnopolskim projekcie Gotowi do Pracy, realizowa-
nym przez PFRON i adresowanym do wszystkich osób niepeł-
nosprawnych adoptowaliśmy materiały szkoleniowe dla osób 
niewidomych i słabowidzących z zakresu psychologii i przed-
siębiorczości. Materiały zostały wydrukowane w brajlu i dzięki 
temu niewidomi uczestnicy projektu mogli w pełni korzystać
z zajęć. Adoptowaliśmy również materiały do nauczania przed-
miotu „podstawy przedsiębiorczości” dla szkół zawodowych oraz 
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liceum i technikum; zostały wydrukowane w brajlu i powiększo-
nym druku. Adoptowaliśmy też testy, które są niezbędne w pracy 
doradcy zawodowego, aby osoby niewidome mogły – w brajlu lub 
przy pomocy komputera – samodzielnie z nich korzystać.

W Dziale odbyli staż studenci Podyplomowych Studiów „Do-
radztwo i planowanie kariery osób niepełnosprawnych” z Wy-
działu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów 
licencjackich – specjalność doradztwo zawodowe – z Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Przedsięwzięcia realizowane przez Dział ds. Absolwentów 
ściśle wiążą się z realizacją statutowych zadań Towarzystwa,
a w szczególności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzie-
ci Niewidomych. Stąd nasza ścisła współpraca z zatrudnionymi
w Ośrodku specjalistami. 

Chcąc sprostać wyzwaniom czasu, ubiegamy się o kolejne 
fundusze unijne na prowadzenie projektów; planujemy m.in. 
utworzenie modelowego gabinetu doradcy zawodowego.
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL W CARNEGIE HALL

Małgorzata Samulak 

Sukces muzyczny
Maksymiliana Chlewińskiego

Do wzięcia udziału w koncertach w Nowym Jorku zwiastu-
jących 2nd Piano Paralympics, czyli II Międzynarodo-

wy Festiwal Pianistów Niepełnosprawnych, został zaproszony 
Maksymilian Chlewiński, szesnastoletni wychowanek Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, 
absolwent Szkoły Muzycznej I st. w klasie fortepianu Małgorzaty 
Samulak.

Piano Paralympics, zapoczątkowany i zorganizowany w 2005 r.
w Japonii przez Piano Paralympics Commitee oraz Institu-
te of Piano Teachers & Disabled Research Association (IPD) –
(w dosł. tłumaczeniu na j. polski: Instytut Nauczycieli Fortepianu 
i Stowarzyszenie Badań ds. Osób Niepełnosprawnych) – to mię-
dzynarodowy festiwal pianistyczny promujący niepełnospraw-
nych pianistów z różnych krajów świata, którzy posiadając talent 
i zamiłowanie do muzyki i mimo swojej niepełnosprawności nie 
rezygnują z gry na instrumencie.

Do Nowego Jorku zostali zaproszeni pianiści pochodzący z Ja-
ponii, Malezji, Francji, Kao-Haung-City, Republiki Korei, U.S.A, 
Polski oraz Hiszpanii. Nowojorskie debiuty pianistyczne zbiegły 
się z obchodami w ONZ Międzynarodowego Dnia Osób Niepeł-
nosprawnych. Koncerty odbyły się pod nazwą „Un Heard Notes”: 
3 grudnia 2007 r. w siedzibie ONZ, w Dag Hammarskjöld Audi-
torium oraz 5 grudnia 2007 r. w Carnegie Weill Recital Hall.
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Maks, jako jedyny reprezentant z Polski, spędził w Nowym 
Jorku popołudnie i dwa wieczory z publicznością, która z podzi-
wem słuchała występów niepełnosprawnych pianistów z różnych 
krajów świata. Reprezentowali oni wysoką kulturę gry oraz umie-
jętności techniczne, jakich nie powstydziłby się niejeden zawodo-
wy muzyk. Koncerty nakłaniały słuchaczy do przemyślenia prze-
konań o tych osobach, które są „sprawne inaczej”.

Zapraszam do zapoznania się z relacją i wspomnieniami
z pobytu w Nowym Jorku, jak również z wrażeniami z koncertów
w słynnej Carnegie Hall i w sali koncertowej znajdującej się
w siedzibie ONZ.

Przygoda Maksa zaczęła się 1 grudnia 2007 r., kiedy to po po-
łudniu wraz z tatą – Bogdanem Chlewińskim oraz nauczycielką, 
Małgorzatą Samulak, przyjechał na warszawskie lotnisko Okęcie. 
Z niecierpliwością oczekiwał na wejście na pokład samolotu oraz 
na ulubiony przez niego moment włączania wszystkich silników
i gwałtownego przyspieszania maszyny po starcie.

Samolot wystartował punktualnie. Wkrótce lecieliśmy wyso-
ko ponad chmurami, w stronę malowniczo rozpościerającego się 
zachodu słońca.

Maksowi dopi-
sywał dobry humor.
Z dużym zaintereso-
waniem słuchał mu-
zyki zaproponowanej 
do słuchania w słu-
chawkach.

W Nowym Jorku 
na lotnisku czekali 
na nas przyjaciele, 

od lat mieszkający na stałe w USA. Zawieźli nas do hotelu poło-
żonego w stanie New Jersey. 
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Następnego dnia rankiem, tuż po śniadaniu w hotelowej ka-
wiarence, w przemiłej atmosferze odbyło się spotkanie uczest-
ników zaproszonych do Nowego Jorku z organizatorami całego 
przedsięwzięcia. Prezes Institute of Piano Teachers & Disabled
w Japonii, p. Tokio Sakoda, serdecznie witał wszystkich przyby-
łych artystów oraz ich opiekunów. Maks znał i pamiętał więk-
szość obecnych osób z pierwszego festiwalu Piano Paralympic 
z Japonii i bardzo się cieszył z ponownego spotkania z nimi po 
trzech latach.

Maks przedstawił się i powiedział do wszystkich parę słów po 
japońsku, co wzbudziło wielką sympatię wśród zebranych osób.

Po południu przewidziana była dla każdego godzina ćwiczeń 
dla podtrzymania dobrej formy pianistycznej oraz możliwość od-
bywania próby przed koncertem na dobrych instrumentach znaj-
dujących się w pobliskim Jimbo Music Studio. 

Podczas oczekiwania na wyznaczony czas dostępu do instru-
mentów Maksymilian wykorzystywał każdą chwilę na rozmowy
i nawiązywanie przyjaźni z pozostałymi uczestnikami.
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Przeznaczony do ćwiczenia czas trzeba było wykorzystać pra-
cowicie, aby nazajutrz w świetnej formie wystąpić na koncercie
w siedzibie ONZ.

Ostatnie poprawki, rady, 
praca nad dźwiękiem, utrwa-
leniem ostatecznego kształtu 
interpretacji przewidzianych 
na koncert utworów Claude 
Debussy’ego oraz improwizacji 
na temat starodawnej pieśni ja-
pońskiej Sakura, sakura (Kwiat 
wiśni), różne sposoby ćwiczeń 
i inne szlify dokonywane pod 
okiem pedagoga – Małgorzaty 
Samulak czuwającej nad pra-
widłową formą młodego piani-
sty pomogły później artyście zachować pewność siebie na scenie.

Po intensywnym czasie ćwiczenia na fortepianie można było 
pójść na spacer i zwiedzić okolicę.

Gdy trochę zmęczony wędrowaniem po uliczkach New Jer-
sey Maks przystanął przy kwiecistym przydrożnym klombie, 
można było dostrzec nieopodal jakby przyglądającą się mu z 
zaciekawieniem małą, szarą wiewiórkę. Podczas obserwacji 
okolicy i przyrody nasunęła się nam pewna refleksja o niespoty-
kanej w polskim klimacie kombinacji przyrodniczych zjawisk. 
Leżący gdzieniegdzie śnieg przypominał o tym, że jest grudzień
i pora zimowa, ale miejscami trawniki zasypane były brązowymi 
liśćmi – zupełnie jak podczas złotej polskiej jesieni... Natomiast 
napotkane obficie kwitnące bratki przypominały niewątpliwie 
wiosenne chwile...

Nazajutrz po śniadaniu czekał na nas autokar, który zawiózł 
wszystkich uczestników do siedziby ONZ. Wyjechaliśmy odpo-
wiednio wcześniej, aby każdy mógł wypróbować fortepian na sali 
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koncertowej i miał czas na przebranie się oraz przygotowanie do 
występu.

Gdy dojechaliśmy na miejsce, już czekała na nas ekipa telewi-
zyjna z wycelowanymi w drzwi autokaru kamerami oraz dzien-
nikarze, którzy starali się umówić na wywiady i na robienie nam 
zdjęć, aby przekazać w mediach informację o mających się odbyć 
w obchodzonym właśnie w ONZ Dniu Osób Niepełnosprawnych 
dwóch koncertach.

Interesowali się najważniejszymi wydarzeniami i okoliczno-
ściami planowanego spotkania naszych artystów z Podsekreta-
rzem Generalnym ONZ do spraw Komunikacji i Mediów p. Kiyo 
Akasaka.

Wejście do budynku ONZ było obwarowane bramkami, straż-
nikami, a każdy, kto chciał wejść do środka, musiał okazać prze-
pustkę. Procedura kontrolna przy wejściu trochę przypominała 
tę odbywaną na lotnisku. Maks wsłuchiwał się w docierające do 
niego odgłosy. 
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Znaleźliśmy się w obszernym holu i oczekiwaliśmy kilka chwil 
na przewodnika, który miał nas zaprowadzić do sali koncertowej. 
W wolniejszej chwili Maks pozował do pamiątkowego zdjęcia 
przy bramce z powitalnym napisem.

Gdy można było już wejść, aby trochę pozwiedzać budynek, 
przechodziliśmy koło ściany, na której wisiały portrety zasłużo-
nych dla ONZ ważnych osobistości i przywódców państw.

Po dotarciu na miejsce, do Dag Hammarskjöld Auditorium, 
każdy z uczestników koncertu miał 15 minut, aby wypróbować 
instrument i zapoznać się z akustyką sali. Maksymilianowi for-
tepian bardzo przypadł do gustu. Do koncertu pozostało kilka 
godzin, więc można było odpoczywać w fotelach, pójść coś zjeść 
lub na zakupy.

Maks został wy-
brany do delegacji 
pianistów, która zło-
żyła wraz z panem 
Tokio Sakodą wizy-
tę Podsekretarzowi 
Generalnemu ONZ 
do spraw Komu-
nikacji i Mediów, 
panu Kiyo Akasaka. 
Podczas rozmowy 
z nami Pan Sekretarz powiedział, że był w Polsce, w Warszawie
i w Krakowie, ma tu przyjaciół i bardzo się mu podoba nasz kraj.

Tuż przed godziną 19.00 audytorium wypełniło się do ostat-
niego miejsca słuchaczami. Uczestnicy koncertu, odświętnie 
ubrani, z niecierpliwością oczekiwali na swoje występy.

Fortepian ustawiono na środku sceny, z otwartym skrzydłem. 
Na występujących artystów skierowana była kamera rejestrują-
ca każdy dźwięk koncertu, aby ani jedna spośród nut (Un-He-
ard Notes) nie poszła w niepamięć. Zbliżenia kamery na ręce 
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pianistów i na ich sylwetki wyświetlane były na dużym telebimie 
umieszczonym tuż nad fortepianem.

Koncert rozpoczął pan Tokio Sakoda, wygłaszając głęboko prze-
myślane wystąpienie niosące przesłanie nadziei, miłości i pokoju. 
Głos zabrał również przedstawiciel ambasady Japonii w USA.

Najbardziej jednak były oklaskiwane występy pianistów. Pu-
bliczność okazywała wielką życzliwość, otwartość i zrozumienie 
dla idei Piano Paralympics. Na niektórych twarzach pojawiały 
się, ukradkiem ocierane, łzy wzruszenia.

Występ Maksa należał do tych, które na długo pozostają
w pamięci. Jego improwizacja na temat pieśni japońskiej Sakura, 
sakura zdawała się wypływać wprost z głębi serca.

Interesujący był też występ jednorękiego artysty z Korei, Jae 
– Hwan Hwanga, który zaprezentował koreańską pieśń do wła-
snego akompaniamentu.

Po koncercie, który trwał prawie do godz. 21.00, pojechaliśmy 
na kolację do chińskiej restauracji. Ponieważ trzeba było długo 
czekać, a zmęczenie dawało o sobie znać, postanowiliśmy wrócić 
do hotelu.
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Następnego dnia po południu przewidziane były próby
i ćwiczenie w Jimbo Music Studio. Od rana mieliśmy czas wolny, 
więc mogliśmy poświęcić go na zwiedzanie miasta. Pomógł nam
w tym pan Marian mieszkający na stałe w Nowym Jorku. Już na 
lotnisku zaproponował nam, że w wolnej chwili może posłużyć 
nam za przewodnika i pokazać Nowy Jork.

Od rana ulice Nowego Jorku tętniły życiem. Udaliśmy się na 
spacer po 5th Ave. Przechodziliśmy także w pobliżu Central Par-
ku. Zatrzymaliśmy się, by obejrzeć Rockefeller Centrum ze słyn-
ną świąteczną choinką i przepełnionym muzyką, zabawą oraz 
śmiechem lodowiskiem. Wszędzie można było podziwiać bogate 
dekoracje świąteczne.

Od ulicznego handlarza kupiliśmy pieczone kasztany. Maks 
posmakował odrobinkę, ale niespecjalnie ten rarytas przypadł 
mu do gustu.

Uwagę Maksa przyciągnęła hałaśliwie zachowująca się kobie-
ta, dzwoniąca dzwoneczkiem, wykrzykująca, aby dawać datki na 
najuboższych.

Z dużym zainteresowaniem przysłuchiwał się Maks w holu 
Dworca Głównego rozbrzmiewającym wokół melodyjkom będą-
cym podkładem muzycznym do pokazów laserowych wyświetla-
nych na ścianach wewnątrz budynku co pół godziny.

W podziemnej części budynku znajdowały się bufety i skle-
py z daniami zimnymi i ciepłymi, gdzie w porze obiadowej 
zjedliśmy posiłek. Maks zamówił pizzę. Zjadł ją ze smakiem
i przyznał, że tak dobrej pizzy, jak w Nowym Jorku, dawno już 
nie jadł.

Zbliżało się popołudnie, a więc czas było wracać do hotelu,
a następnie pojechać do studia muzycznego, aby pograć i poczy-
nić ostateczne przygotowania do koncertu w Carnegie Hall. Maks 
miał możliwość ćwiczyć ponad godzinę. Dostaliśmy tym razem 
salę z fortepianem i zabytkowym pianinem marki Lester. Przystą-
piliśmy do pracy.
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Maks był bardzo skupiony na grze. Starał się dopracować 
wszystkie nawet najdrobniejsze niuanse w kompozycji C. Debus-
sy’ego i miał marzenie, aby nazajutrz pięknie zagrać. Z takim też 
postanowieniem wyszedł z Jimbo Studio, gdy skończył się czas 
ćwiczeń.

W autokarze Maks zadziwił mnie chęcią nawiązania kontak-
tu z pianistką z Malezji. Rozmawiał z nią po angielsku i bardzo 
dobrze się rozumieli. Odbyli rozmowę o swoim ulubionym hob-
by i zainteresowaniach. Zauważyłam, że Maks bardzo mobilizo-
wał się, aby nawiązywać po angielsku rozmowę i podtrzymywać 
kontakty z pianistami. U wszystkich osób Maksymilian wzbudzał 
wielką sympatię.

Późnym wieczorem przewidziana była uroczysta kolacja w re-
stauracji z przepięknym widokiem na Manhattan. Widok na mo-
rze świateł po drugiej stronie rzeki i pływające oświetlone statki 
był urzekający i wzbudził zachwyt wszystkich przybyłych na ko-
lację osób.

Wprost nie można było powstrzymać się przed zrobieniem 
pamiątkowych zdjęć, choć to nie jest łatwa sztuka, uchwycić całe 
piękno gry świateł nad wodą.

W tejże restauracji spędziliśmy wieczór, podczas którego 
każdy mógł porozmawiać z każdym, i spędzić niezapomniane 
chwile na rozprawianiu o tym, skąd przyjechał, czym się zajmuje,
o koncercie, który miał się odbyć następnego dnia. Dzieliliśmy się 
wzajemnie swoimi wrażeniami z pobytu w Nowym Jorku. Dzię-
kowaliśmy sobie za wspólne spotkanie w Nowym Jorku, skła-
daliśmy serdeczne życzenia. Atmosfera tamtego wieczoru była 
niepowtarzalna. Wiele osób fotografowało się z Maksem na tle 
przepięknego widoku na Manhattan.

5 grudnia 2007 r. – dzień koncertu w Carnegie Hall przywitał 
nas piękną pogodą. Przez chmury przebijały radośnie promienie 
słońca. Po śniadaniu wyruszyliśmy wszyscy na Manhattan. Dro-
ga wiodła przez most Washington Bridge, następnie trasa prze-
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biegała zatłoczonym Broadwayem i prowadziła do samego serca 
Manhattanu.

Po blisko godzinie jazdy osiągnęliśmy cel naszej podróży 
– Carnegie Hall. Stojąc pod budynkiem i chcąc dosięgnąć wzro-
kiem ostatniego piętra, trzeba naprawdę wysoko podnieść głowę 
i dobrze wyciągnąć brodę! Aparatem fotograficznym ledwo udało 
się uchwycić jej wysokość.

W oczekiwaniu na wspólne wejście do środka, przed Carnegie 
Weill Recital Hall zostaliśmy sfotografowani wraz z pozostałymi 
uczestnikami i mamy pamiątkowe zdjęcie.

Po wejściu na scenę Carnegie Weill Recital Hall Maks uważ-
nie przysłuchiwał się otaczającym go dźwiękom i rozmowom. W 
chwilę potem dowiedzieliśmy się, że niestety, nie wolno robić zdjęć 
ani żadnych nagrań na sali koncertowej. Wnętrze wyglądało impo-
nująco. Wspaniała akustyka i bardzo dobrej klasy fortepian firmy 
Steinway & Sons. Każdy uczestnik mógł zaledwie przez 10 minut 
dotknąć klawiatury i wypróbować brzmienia instrumentu. Tuż 
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przed samym koncertem fortepian był dokładnie dostrajany. Każ-
dy pianista mógł poza tym rozgrywać się w pokoju dla artystów.

Na koncert zaproszeni byli przyjaciele Lasek z Polonii Amery-
kańskiej. Do Carnegie Hall przyszła posłuchać muzyki i spotkać 
się z nami pani Anna Kuropatwińska oraz pan Marian Sak. Bar-
dzo gratulowali Maksowi pięknego występu, zwłaszcza debiutu
w Carnegie Hall.

Podczas koncertu Maks zagrał niezwykle miękkim, śpiewnym 
dźwiękiem. Atmosfera sali i doskonale nastrojony instrument spo-
wodowały, że spod jego palców wypływała muzyka piękna, subtel-
na. Maks urzekł publiczność swą grą i sprawił, że cała Sala zasłucha-
ła się bardzo w jego dźwiękową wypowiedź. Gdy umilkły ostatnie 
tony fortepianu, wyciszyły się ostatnie alikwoty, na sali panowała 
jeszcze parę sekund cisza. Wszyscy jakby zamarli w bezruchu. 

Po koncercie ludzie mówili o tym, jak po występie Maksa ze 
zdziwieniem i z żalem stwierdzili, że oto już skończył się utwór. 
Niektórzy byli przekonani, że Maks będzie grał jeszcze, że to nie 
koniec występu. Sam Maks po zejściu ze sceny był bardzo za-
dowolony z grania. Dokładnie wiedział i czuł, że kompozycję
C. Debussy’ego Dziewczyna o włosach jak len zagrał bardzo do-
brze. Mówił, że wieczorem zadzwoni do mamy powiedzieć jej
o tym, jak dobrze mu się grało, że miał ładny występ. Mówił,
że mama jego się ucieszy.

Na koniec koncertu wszyscy wykonawcy wyszli na środek, 
gdzie zostały im wręczone dyplomy wraz z wypisanymi przyzna-
nymi nagrodami w dowód uznania. Maks otrzymał nagrodę arty-
styczną.

Słuchający na Sali i oceniający grę pianistów Jurorzy napisali 
Maksowi następujące recenzje:

Twój delikatny dźwięk fortepianu był piękny i wrażliwy. Mam 
nadzieję, że fortepian będzie jednym z Twoich najlepszych przyja-
ciół! Chciałabym posłać same serdeczności dla Ciebie. Powodze-
nia!!! (Mizuko Kambara)



92

Grałeś bardzo miękkim dźwiękiem! Pięknie! Twoja gra była 
spokojna, jakby bez ruchu, dlatego cała publiczność zamarła
w bezruchu. (Masako Watanabe)

Piękna gra zdolna poruszyć każde serce! Dziękuję. (Rumi Kai)
Bardzo miękko grałeś i pięknym dźwiękiem. Balans między 

lewą ręką a prawą dobry. Aż po ostatni ton grałeś bardzo pięknie. 
(Hiroko Abe)

Twój dźwięk jest piękny. Jestem zachwycona Twoją muzyką. 
Twój ton jest tak miękki, tak delikatny, jak wygląd Twojego serca. 
Proszę, kontynuuj grę. Dziękuję. (Michiko Shirano)

W oczekiwaniu na drugi, wieczorny koncert odbyliśmy ra-
zem z panią Anną i panem Marianem spacer po ulicach Nowego 
Jorku oraz wstąpiliśmy na herbatę do baru.

Weszliśmy także do Fundacji Kościuszkowskiej i zwiedziliśmy 
znajdujące się tam ogólnie udostępnione do obejrzenia pomiesz-
czenia i ekspozycje.

Wieczorem rozwieszone niemalże wszędzie na ulicach świą-
teczne dekoracje wyglądały wyjątkowo uroczo. W jednym z ba-
rów wstąpiliśmy na herbatę i wieczorny posiłek.

Ze wszystkich pro ponowanych do jedzenia dań Maks trady-
cyjnie najchętniej zamawiał i zjadał bułki.

Następnego dnia 
mieliśmy możliwość 
zwiedzenia Empire
State Buildung – jed-
nego z najwyższych 
budynków w Nowym
Jorku. 

W przejściu pro-
wadzącym do windy 
uwagę Maksa zwró-
ciła gra improwizo-
wana jazzowego mu-
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zyka na wystawionym w kącie fortepianie. Zatrzymał się na chwi-
lę i przysłuchiwał znajomym, ulubionym przez siebie harmoniom 
i współbrzmieniom.

Na ostatnie piętro dostępne do zwiedzania wjechaliśmy bar-
dzo szybką windą, którą Maks polubił jeździć. 

Na 84 piętrze wiał bardzo silny wiatr. Maksowi podobało się 
tam, choć mocno miał naciągniętą czapkę na uszy. Wsłuchiwał 
się uważnie w odgłosy miasta.

Widoki były imponujące. W drodze powrotnej musieliśmy 
się bardzo pilnować, żeby się nie zgubić – nie odłączyć od grupy. 
Niektórych osób trzeba było jednak szukać.

Po zejściu z Empire State Building zostaliśmy dowiezieni do 
domu handlowego, w którym każdy mógł się zaopatrzyć w ciepłe 
posiłki i w pamiątki. Podczas spaceru oglądaliśmy też zacumowa-
ne przy brzegu potężne statki.

W drodze powrotnej do hotelu mogliśmy jeszcze raz z autoka-
ru obejrzeć miasto, przyjrzeć się potężnym budynkom, podziwiać 
świąteczne dekoracje. Dzień chylił się ku końcowi. Kolorowa róż-
norodność neonów, światełek i lampek tworzyła niepowtarzalny 
klimat, który każdy z podróżujących z nami autokarem uczestnik 
nowojorskiej przygody chłonął, pragnął utrwalić aparatem foto-
graficznym i zachować w sercu oraz we wspomnieniach.

W hotelu czekała na nas pożegnalna kolacja.
Po kolacji odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego 

Piano Paralympic Commitee pod przewodnictwem pana Tokio 
Sakody, który zaprosił również i mnie do grona osób obradują-
cych nad miejscem i sposobami zorganizowania Drugiego Festi-
walu Pianistów Niepełnosprawnych w Kanadzie.

Nazajutrz wszyscy rozjechaliśmy się na lotniska i do swoich 
krajów. Pozostały w nas bardzo dobre, miłe wspomnienia i pra-
gnienie spotkania się ponownie. W naszych sercach zamieszka-
ło jedno wielkie pragnienie: oby więcej takich pięknych spotkań 
mogło się wydarzać, oby więcej takich dobrych, fantastycznych 
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ludzi można było spotykać i mieć więcej możliwości z nimi czę-
ściej się spotykać!

8 grudnia 2007 r. wracaliśmy do Polski. Do pokonania mieli-
śmy tysiące kilometrów.

Gdy szczęśliwie wylądowaliśmy w Warszawie, czułam wiel-
ką satysfakcję, że udało się dołożyć następną cegiełkę na drodze 
rozwoju niezwykle utalentowanego niewidomego, autystycznego 
Maksymiliana. Pozostanie ona wpisana w jego los, wspomnienia 
i mam nadzieję, że znacznie wpłynie na jego dalszy rozwój.
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NASZI  UCZNIOWIE  W  ZAMOŚCIU

Anna Nowakowska 

Laureaci konkursu
Strofy o porach roku

Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Kostki Zamoy-

skiego w Zamościu zorganizował ogólnopolski konkurs plastycz-
no-literacki pt. Strofy o porach roku. Konkurs trwał od czerwca 
do października 2007 r. Wzięli w nim udział także uczniowie
z klas III – VI Szkoły Podstawowej w Laskach i odnieśli niemałe 
sukcesy.

Nagrody i wyróżnienia były przyznawane w dwóch katego-
riach wiekowych: dzieci do lat 16 i dorośli od lat 17. Na adres 
organizatora konkursu z całej Polski wpłynęło 168 prac plastycz-
nych i 64 prace literackie.

Głównymi celami konkursu była integracja osób niepełno-
sprawnych, prezentacja dorobku artystycznego uczestników
z różnych środowisk społecznych oraz zachęcenie osób niepełno-
sprawnych do rozwijania swoich zdolności twórczych.

W przygotowaniu prac plastycznych naszym uczniom po-
magali: pani Lucyna Michalik i pan Andrzej Sikorski, a prac li-
terackich panie: Beata Sawicka i Anna Nowakowska. Wszystkie 
nasze dzieci znalazły się w kategorii wiekowej do lat 16. Chętnie
i z twórczym zapałem podeszły do konkursu, korzystając
z nabytej wiedzy i doświadczeń, starały się w rozmaity sposób 
przedstawić swoje wyobrażenia na temat pór roku. Z niecierpli-
wością czekały na ogłoszenie wyników konkursu, a przyznane 
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wysokie miejsca i nagrody przyniosły im dużą radość i satysfak-
cję. Niektórych zmobilizowały do dalszego rozwijania swoich 
umiejętności literackich i plastycznych. 

Jury oceniające prace literackie przyznało:
Katarzynie Marek – kl. VI – pierwsze miejsce,
Klaudii Sieradzkiej – kl. III – drugie miejsce,
Izabeli Wydrze – kl. IV – wyróżnienie,
Emilii Pasyńczuk – kl. VI – wyróżnienie.

Natomiast jury oceniające prace plastyczne nagrodziło:
Klaudię Wiśniewską – kl. IV – pierwsze miejsce, 
Pawła Jaworskiego i Bartosza Radomskiego – kl. V – drugie miejsce,
Patrycję Kłosowską – kl. IV – miejsce trzecie,
Paulinę Kłos – kl. III – trzecie miejsce,
Paulinę Flak -–kl. IV – wyróżnienie. 

Bartek Radomski,
Paweł Jaworski 

Iza Wydra
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Paulina Kłos

Klaudia Sieradzka

Klaudia Wiśniewska

Paulina Flak
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Patrycja Kłosowska

Kasia Marek

Emilka Pasyńczuk
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Oto prace literackie i plastyczne nagrodzone w konkursie:

Katarzyna Marek

       Lato

Przyroda cała jaśnieje
złotym słońcem czerwcowym,
tętni wielką radością,
zachwytem kolorowym.

Wszystko jest przesycone
zapachem zakwitłych akacji,
zaczarowaną radością
rozpoczętych wakacji.

Przez las rozgrzany słońcem
dzieci wracają ze szkoły,
chwytają promyki gorące
i świat pogodny, wesoły.

Nawet ptaki śpiewają
wesołym, jasnym świergotem.
Wszystko świeci, migoce
letnim, słonecznym złotem.

A w letnie ciepłe wieczory
świerszcze wdzięcznie cykają.
Żywą swą pogawędką
do snu nas usypiają.

Pośród zapachu kwiatów
i blasku słonecznego,
płynie nam czas swobodny
wypoczynku letniego.
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Emilia Pasyńczuk

Wiosna

Oto zbliża się tak bardzo oczekiwana przez wszystkich wiosna. 
Zwierzęta budzą się z zimowego snu, a ptaki swym trelem zachęca-
ją do życia. Śliczne kwiaty wychylają główki ze swych podziemnych 
domków, natomiast widok drzew i krzewów budzi zapał do róż-
nych zajęć. Sady zaczynają kwitnąć, ubierają się w piękne, ślubne 
suknie. Słoneczko coraz mocniej przygrzewa, robi się miło i ciepło. 
Częściej i chętniej wychodzimy na dwór, by móc podziwiać i za-
chwycać się wiosenną przyrodą.

Ta urocza pora roku to czas wędrówek po lesie oraz przemie-
rzania górskich szlaków. Marcowe słońce sprzyja również opalaniu 
buzi. W tym czasie w gajach kwitną zawilce, krokusy i sasanki. 
Otaczająca nas przyroda staje się coraz bardziej zielona. Uwiel-
biam wtedy spacerować po lesie, słuchać jak ptaki nawołują się 
swym śpiewem, a dzięcioły pukają w pnie starych drzew szukając 
pożywienia. Kiedy tak chodzę, wiem, że nie należy niszczyć przyro-
dy i płoszyć zwierząt. Gdy jadę na weekend do mojego rodzinnego 
domku, wówczas najczęściej spędzam czas na świeżym powietrzu, 
bawiąc się z rówieśnikami.

Uważam, iż owa tajemnicza i pełna uroków pora roku – wio-
sna, przynosi radość każdemu, kto umie docenić i cieszyć się ota-
czającą nas przyrodą. To właśnie dzięki roślinom i zwierzętom jest 
równowaga na świecie. Nasza piękna przyroda sprawia, że stajemy 
się bardziej optymistyczni. Bez niej nie jesteśmy w stanie prawidło-
wo funkcjonować. Życie w zgodzie z nią przynosi ukojenie, spokój 
oraz radość każdemu człowiekowi.
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Izabela Wydra

Zimowa przygoda

Pewnego zimowego popołudnia wyszłam na podwórko i ujrza-
łam przepiękny krajobraz. Mój dom położony jest na wzgórzu, dla-
tego widać ze szczytu wszystko, co dzieje się na dole.

Mróz namalował na szybach domów kwiaty i drzewa białe jak 
śnieg, a w powietrzu wirowały płatki śniegu. Odwróciłam się do 
drzwi, uniosłam głowę i zobaczyłam zwisające z dachu sople. Obe-
rwałam ręką jeden z nich i wsunęłam za pazuchę. Zdziwiło mnie 
to, że wcale nie zaczął się roztapiać, ale zmieniać w przezroczystą 
różdżkę.

– Tato, tato – krzyknęłam wbiegając do domu.
– Co się stało Małgosiu? – spytał.
– Pani Zima podarowała mi czarodziejską różdżkę, tylko że…
– Och, przestań znowu wymyślać te swoje bajeczki – rozzłościł 

się tata.
– Kiedy to prawda. Jeśli mi nie wierzysz, to trudno. Na pewno 

jednak udowodnię ci, że teraz nie zmyślam. Przepraszam, że tak się 
zdenerwowałam, ale to po prostu zaczyna mnie nudzić – wyjaśni-
łam, starając się, aby mój głos zabrzmiał spokojnie.

– W takim razie razem wyjdziemy i zobaczymy, czy Zima bę-
dzie taka hojna, jak była przed chwilą – rzekł tata i zaraz poszliśmy 
na spacer.

Tata uspokoił się, więc mogłam udowodnić, że w domu mó-
wiłam prawdę. Niestety, zgubiłam soplo-różdżkę. Na domiar złego 
zaczął padać jednocześnie śnieg, grad i deszcz. 

– Zaczekaj tu! Pobiegnę do domu po łopatę – powiedziałam.
– Nie – zatrzymał mnie tata. – Widzisz jaka zerwała się wi-

chura? Jeszcze wpadniesz w jakąś bardzo głęboką zaspę i już nie 
wyjdziesz. Lepiej idźmy do pana Jana. Chodzi pana, który uczy cię 
przyrody i geografii.
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– Tato, nie mamy szans! Lód jest tak cienki, że nawet zając 
mógłby utonąć.

– Jak to, skąd wiesz, że przed nami znajduje się Buczynka?
– Gdyby to nie była rzeka, o której mówisz, lód nie zajmowałby 

tak dużego obszaru. Poza tym jest na północ od szkoły. Już wiesz, 
skąd wiem.

– Zupełnie zapomniałem. Jednak zawsze w zimę noszę przy so-
bie dwie pary łyżew z ocieplanymi… – przerwał tata.

Ukucnęłam i spojrzałam na lód.
– Właśnie stoimy na tej rzece – ostrzegłam tatę, ale już było za 

późno.
Niestety, kawał lodu pękł. Płynęliśmy razem na krze i zastana-

wialiśmy się, co zrobić w „sytuacji bez wyjścia”. Nagle wsunęłam do 
kieszeni rękę i wyciągnęłam z niej „coś”. Zauważyłam, że to soplo-
-różdżka, którą zgubiłam, a teraz odnalazła się.

– Jesteśmy uratowani – oznajmiłam. Podniosłam różdżkę i wy-
powiedziałam zaklęcie: „Przezroczysta, soplowa różdżko! Proszę 
cię, aby ta niebezpieczna przygoda zakończyła się szczęśliwie. Jeśli 
możesz, natychmiast wykonaj to polecenie. Abra, kadabra, niech 
tak się stanie na me wezwanie”.

Zanim zdążyliśmy cokolwiek pomyśleć lub powiedzieć, wyrosły 
nam skrzydła. Niewiele myśląc, odbiliśmy się od lodu i polecieliśmy 
do domu.

Wylądowaliśmy przed drzwiami. Podniosłam z ziemi trochę 
śniegu i wniosłam go do mieszkania. Następnie szybko wrzuciłam 
śnieg do wiaderka, ale niestety się roztopił.

Przygoda zakończyła się pomyślnie. Tata nareszcie uwierzył
w moje opowieści, a czarodziejską różdżkę mam po dziś dzień.
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Klaudia Sieradzka

Rodzinna wigilia

W dzień wigilijny i familijny
Wszyscy się cieszą,
Do babci śpieszą.
Tu przed rodzinnym wieczornym obiadkiem,
Wspólnie dzielimy się białym opłatkiem.

Potem siadamy do stołu razem
Przed przenajświętszym dużym obrazem.
Zjadamy kapustę, karpia i śledzia.
Nikt się nie kłóci,
Nikt nie wybredza.

W oczekiwaniu na wymarzone prezenty,
Pokazujemy swoje talenty.
Każdy śpiewa kolędy jak może,
A Ty się tym ciesz, o Boże!

Gdy już dobiegnie końca wieczerza,
Ze śniegu powstanie olbrzymia wieża.
Robi ją Klaudia wraz z kuzynkami,
By się nacieszyć nadchodzącymi świętami.
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Flak Paulina (lat 11) – Wyróżnienie w Kategorii Dzieci do lat 16
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Wiśniewska Klaudia (lat 12) – I nagroda w Kategorii Dzieci do lat 16
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Jaworski Paweł (lat 11), Radomski Bartek (lat 12) – II nagroda w Kategorii 
Dzieci do lat 16



107

Kłos Paulina (lat 10) – III nagroda w Kategorii Dzieci do lat 16
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Kłosowska Patrycja (lat 11) – III nagroda w Kategorii Dzieci do lat 16
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Z  ZAPISKÓW  PRYMASA  TYSIĄCLECIA

Kardynał Stefan Wyszyński

Pro memoria

P o obiedzie pojecha-
łem z bp. Barania-

kiem do Lasek. Odwiedzi-
łem grób o. Korniłowicza, 
s. Nulli [Lucyny Westwa-
lewicz], s. Elżbiety i zmar-
łej w tych dniach Halci Mo-
rawskiej, wielce zasłużonej 
przy organizacji księgarni 
i wydawnictwa Verbum, 
autorki dobrej monografii 
o Tomaszu Morusie. Od-
wiedziłem siostry, które 
śpiewały kolędy, i dzieci 
niewidome, które też wy-
konały kilka pięknych ko-
lęd. M. [Różę] Czacką za-
stałem w stanie wielkiego 
osłabienia; w czasie krót-
kiej rozmowy zasypiała. 
Natomiast Antek Marylski był w dobrej formie: z zapałem mówił mi
o młodym Z. Kubiaku, który pod wpływem wystąpienia „Słowa 
Powszechnego” przeciwko Stolicy Świętej opuścił grupę „Dziś i Ju-
tro”. (23 I 1952, środa}
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Dzień Matki Bożej – pełen męki, od wczesnego rana do późnej 

nocy. Naprzód – siostry franciszkanki z Lasek – s. Teresa [Landy] 
i s. Katarzyna [Steinberg]. Znowu niebezpieczeństwo ze strony 
władz, które „spisują” dzieci: są wieści, że mają je przenieść do in-
nych szkół, a tu „dostawić” epileptyków. (5 VII 1952, sobota)

W sprawie sytuacji zakładu w Laskach, przybył H. Ruszczyc
i s. Katarzyna Steinberg. Rozmowa w kołach rządowych doprowa-
dziła do wniosku, że Laski padają ofiarą planu przejęcia wychowa-
nia przez państwo. Ustalamy, że należy wystosować list do Prymasa: 
będzie on podstawą do interwencji w Belwederze. Zakład ma prowa-
dzić rozmowy na szczeblu administracyjnym. (30 VII 1952, środa)

Po zakończeniu rekolekcji z Ósemką, poświęciłem nieco cza-
su sprawom Zakładu dla Niewidomych. Odwiedziłem siostry za-
konne, do których wygłosiłem konferencję. Przybyła również m. 
Czacka; gdy wracała do siebie, zauważyłem, z jak wielkim trudem 
porusza się. Widocznie choroba robi postępy. Następnie wziąłem 
udział w zebraniu zarządu Towarzystwa. Debatowano nad pro-
jektami administracji szkolnej, zmierzającymi do przekształcenia 
zakładu i do zabrania młodzieży zawodowej. Postanowiono pro-
wadzić obronę na szczeblu właściwym, nie wykluczając możności 
ponownego odwołania do Prezydenta RP. Nieco czasu poświęci-
łem grupce najbliższych o. Korniłowiczowi osób, które pracują 
nad życiorysem Ojca. Postanowiono dokończyć chronologię życia 
Ojca. Prace redakcyjne powierzono s. Teresie [Zofia Landy], któ-
ra pozostanie w najbliższym kontakcie z Zofią Szczuką i ze mną.
(5 VIII 1952, wtorek)

Na Mszę świętą przychodzą siostry franciszkanki z Lasek. Oma-
wiamy stan Zakładu dla Niewidomych. Władze przygotowują się 
do likwidacji zakładu; chcą zabrać szkołę zawodową i zlikwidować 
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przedszkole. Przygotowania idą podstępnym truchtem, iście „ży-
dowską” metodą: ”uspakajać, po co tyle krzyku”. Raz jeszcze po-
stanawiamy próbować szczęścia i odwołać się do Pana Prezydenta 
RP. Wprawdzie jest to „przemowa do głuchego” – ale trudno się 
gniewać. (9 VIII 1952, sobota)

Rano przybył H. Ruszczyc i s. Katarzyna [Steinberg] z Lasek. 
Groza powolnej likwidacji zakładu jest oczywista. Ministerstwo 
Oświaty chce przekazać szkołę zawodową Ministerstwu Opieki 
Społecznej, a przedszkole zlikwidować. Równa się to okaleczeniu 
najlepiej zorganizowanej instytucji wychowawczej dla niewido-
mych w Polsce. Przygotowałem jeszcze jeden list do Prezydenta RP 
– i choć bez nadziei na zrozumienie, to jednak wysłałem ten „głos 
wołającego na puszczy” do „Wielkiego Milczącego” z Belwederu. 
Żal mi tego człowieka, który musi reprezentować gorszego niż jest 
w rzeczywistości. (13 VIII 1952, środa)

Po Mszy świętej przyjmuję H. Ruszczyca i panią Z. Morawską, 
przedstawiających mi sprawę Lasek. Sprawa nadal kształtuje się 
niepomyślnie dla zakładu, chociaż nie brak słodkich uśmiechów 
i pokłonów dla Dzieła. Radzę, by zarząd starał się o audiencję
u Pana Prezydenta RP, tym bardziej że dyr. Bida zarządu nie przy-
jął. (18 VIII 1952, poniedziałek)

Przybywają siostry z Lasek, informując o wyniku rozmów
w urzędach w sprawie Zakładu dla Niewidomych. (19 VIII 1952, 
wtorek)

Po powrocie, o godzinie 20.30 zastałem m. Benedyktę [Woyczyń-
ską] i s. Teresę [Landy] z Lasek, które doniosły mi o wizycie pana 
Głuszczaka. Oświadczył siostrom, że należy przekazać państwu 
dzieci z przedszkola, ze szkoły zawodowej i część ze szkoły podstawo-
wej. Równa się to rozbiciu instytucji. (23 VIII 1952, sobota)
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Dzień „nabity” sprawami. Od rana czekają „Laski”: m. Be-
nedykta, s. Teresa i pani Z. Morawska. Sprawozdanie z sytuacji
i program działania w obronie zakładu. Ustalamy: zarząd działa 
w granicach ustaw, zgromadzenie – w ramach swej włożonej pra-
cy. Siostry Franciszkanki mają większe tytuły do obrony, gdyż  za-
kład powstał dzięki inicjatywie m. Czackiej i wielkiej ofiarnej pracy 
sióstr. Wysyłam depeszę do Prezydenta RP, choć i tym razem bez 
wiary, by coś zdołało poruszyć serca tych ludzi. Niszczą zakład, 
chociaż niczym nie są zdolni zastąpić w tej chwili jego pracy, którą 
służył niewidomym. (...)

O godzinie 18.30 wyjechałem do Lasek. (25 VIII 1952, ponie-
działek)

Dziś uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Odprawiłem 
Mszę świętą dla ociemniałych i Sióstr Służebnic w Laskach. Nie 
przemawiałem, co siostry uznały za „okradanie” wiernych. Wydało 
mi się, że w dniu „mojego odpustu” Matki Bożej Częstochowskiej 
lepiej, gdu Ona sama przemawia, a sługa Jej milczy. Przecież Ma-
ryja jest ad defensionem populi polonici. Niech więc działa. Nato-
miast sam urządziłem sobie kilka godzin wakacji. Odwiedziłem m. 
Czacką, zwiedziłem Dom Chłopców pw. św. Teresy i błąkałem się 
po lasach okolicznych, wśród wrzosów jesiennych. A potem przy-
szli ludzie – Z. Wyrzykowska, H. Dernałowicz, mama Okońska, 
zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Poradziłem, aby 
Matka [Czacka] wystosowała list od siebie do Prezydenta RP i za-
prosiła go do Lasek, by osobiście poznał dzieło 40 lat jej pracy i oce-
nił, czy godzi się „dla doktryny” niweczyć to, co powstało z miłości 
do najnieszczęśliwszych i czego dotąd niczym zastąpić się nie da.

Odwiedziłem też „Ojca” [ks. Władysława Korniłowicza],
s. Nullę [Westwalewicz] i s. Elżbietę – na cmentarzu. Ojciec bie-
rze odpowiedzialność za moje biskupstwo, bo on wie najlepiej, jaki 
byłem. Przed laty przeszło dwudziestu był moim spowiednikiem
i kierownikiem duszy.
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S. Nulla wydawała mi się zawsze Bożą figlarką. Miała spoj-
rzenie „ucieszne”. Chociaż przez kilka lat ją spowiadałem, zawsze 
patrzyłem na nią jak na pensjonarkę, chociaż to był tylko styl tej 
świętej wilnianki spod znaku ks. Henia Hlebowicza. Zresztą oboje 
pasowali do siebie i dobrze się rozumieli (...)

S. Elżbieta najwięcej mi pomaga. Czuję jej modlitwę, po-
dobnie jak jej szukające oczy. To był człowiek porwany przez 
Boga, jak Habakuk za czuprynę. Polecam się Bogu z jej pomocą.
(26 VIII 1952, wtorek)

Jeszcze raz s. Katarzyna [Steinberg] z Lasek; przedstawia mi 
projekt listu do Pana Prezydenta RP, napisany przez Matkę [Czac-
ką]. Jestem zdania, że można go złożyć w Kancelarii Cywilnej Pre-
zydenta RP. Jest to tylko upominanie się w obronie dzieła 40 lat 
pracy, któremu grozi zniszczenie. (28 VIII1952, czwartek)

Rano przybyły m. Benedykta i s. Teresa z Lasek. Informują, że 
nastąpiła nagła zmiana w sytuacji zakładu. Pan Głuszczak nagle 
oświadczył, że na skutek wyższej interwencji jego dezyderaty są 
nieaktualne. Widocznie Belweder się odezwał. Prosiłem siostry, by 
były bardzo pokorne. (30 VIII 1952, sobota)

Pół dnia upłynęło mi na rozmowach z m. Czacką, m. Bene-
dyktą, Antkiem Marylskim, ks. [Tadeuszem] Fedorowiczem,
s. Katarzyną i innymi „laskowymi ludźmi”. Sytuacja tu nadal nie-
pewna; jakkolwiek bowiem interwencja powstrzymała przejęcie 
zakładu przez zarząd państwowy, to jednak czynniki kompetentne 
„kładą” instytucje, nie przekazując dzieci. Zakład jest nadal za-
grożony. Zarząd czuje się tym zaniepokojony. Wolałby bodajże,
by nie było mojej interwencji, gdyż to zbytnio wiąże losy zakładu
z moimi. (24 IX 1952, środa)



114

  
Na Wielki Piątek pojechałem do Lasek z ks. bp. Baraniakiem. 

Adorację Krzyża świętego odprawiliśmy z ociemniałą dziatwą
i ubogimi siostrami franciszkankami. Jest to najbardziej stosowne 
towarzystwo dla podobnych przeżyć.

Odwiedziłem m. Czacką, która była cudownie przytomna, po-
mimo postępu swej choroby. Wspominaliśmy ciężkie przeżycia wo-
jenne i ostatnią Wielkanoc okupacyjną.

Po obiedzie byliśmy w zakładzie dziewczynek, którym dzięko-
wałem za piękny list na święta.

Wieczorem spowiadałem. (11 IV 1952, Wielki Piątek)

Po Ciemnej Jutrzni, w rannych godzinach, złożyłem życzenia 
siostrom i wróciłem do domu. (12 IV 1952, Wielka Sobota)

(wybrała i opracowała Teresa Cwalina)
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DANE STATYSTYCZNE

Informacje o Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża

Na przełomie roku 2007/2008 Zgromadzenie liczyło 179 sióstr;
z Polski – 164
z Ukrainy – 3
z Indii – 12

Siostry pracują w 19 domach i placówkach w różnych krajach
i na różnych kontynentach;
w Polsce – 11 domów
na Ukrainie – 3 domy
w Indiach – 2 domy
w Afryce – 2 domy 
we Włoszech – 1 dom
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    2007
15.12.    Matka Anna Maria wraz z siostrami – przedstawiciel-

kami Domów z Lasek i z Warszawy – uczestniczyły 
w Sympozjum na temat metod walki z Kościołem
w Polsce w latach 1945–1989, zorganizowanym przez 
Kościelną Komisję Historyczną oraz Instytut Pamięci 
Narodowej. Temat spotkania: PRL w walce z „opium 
dla ludu”, miejsce obrad: kościół seminaryjny przy
ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

15.12.    w Warszawie zmarła Matka Andrzeja – Maria Ste-
fana Górska – od Eucharystycznego Serca Jezusa,
w latach 1964 – 1983 Przełożona Generalna Zgroma-
dzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, 
Przewodnicząca Konferencji Przełożonych Wyższych 
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce (1978–
–1981), Delegatka Regionalna Międzynarodowej Unii 
Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich, (m. 
in. współpracowała z Matką Almą FSK). Za udział 
w ratowaniu Żydów podczas okupacji odznaczona 
medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata oraz 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.12.    w Tomaszowie Lubelskim w wieku 79 lat zmarł inż. 
Jan Dwornicki, członek Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi, najmłodszy brat ks. kanonika Ma-
riana Dwornickiego – kapelana w Żułowie i Justyny 
Gołąb – żony prezesa Zarządu Towarzystwa. Uro-
czystości pogrzebowe miały miejsce dnia 20 grudnia
w Nałęczowie. W koncelebrze, której przewodniczył 
ks. Marian Dwornicki, wzięli udział: ks. prof. Antoni 
Tronina, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jana

INNE  WYDARZENIA
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Chrzciciela w Nałęczowie oraz ks. rezydent – były
proboszcz – Aleksander Plewik. W pogrzebie wzięła 
udział liczna delegacja z Żułowa, rodzina i przyjaciele.

18.12.    w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodo-
wego w Izabelinie odbyło się uroczyste spotkanie wi-
gilijne, podczas którego dyrektor Parku, pan Jerzy Mi-
siak, przekazał na ręce Prezesa Zarządu Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniaymi dar leśników: okazy wy-
pchanych ptaków dla potrzeb edukacyjnych Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Laskach. Uroczystość 
zakończyło dzielenie się opłatkiem i składanie ży-
czeń.

19.12.    w Sali Domu Dziewcząt w Laskach odbyło się spotka-
nie opłatkowe. Gościem specjalnym był ksiądz biskup 
Bronisław Dembowski. Dziewczynki z I i II grupy po-
kazały inscenizację, w której snuły refleksje na temat 
znaczenia tradycyjnego „pustego miejsca” przy wigi-
lijnym stole.

21.12.    w Teatrze Polskim w Warszawie została wystawiona 
Pastorałka Leona Schillera w reżyserii Jarosława Ki-
liana, w scenografi Adama Kiliana (ojca reżysera). 
Spektakl pod patronatem Premiera Donalda Tuska, 
Marszałka Sejmu – Bronisława Komorowskiego, Ar-
cybiskupa Kazimierza Nycza i Marszałka Sejmiku 
Mazowieckiego – Adama Struzika, poprzedziły ży-
czenia złożone przez Marszałka Sejmu oraz podzięko-
wanie prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
- Władysława Gołąba za ten szczególny dar, jakim 
był dochód z przedstawienia. Powiedział on między 
innymi: „Pożar szkoły w Laskach rozpalił wrażliwość
w sercach Polaków. Ofiary, jakie wpłynęły na odbu-
dowę zniszczonej szkoły, pozwolą zrealizować najpo-
trzebniejsze inwestycje związane ze szkoleniem i wy-
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chowywaniem dzieci i młodzieży niewidomej. Dzieło 
Matki Czackiej to szczególny skarb narodowy i trzeba 
otaczać go wszechstronną opieką.” Dochód z przedsta-
wienia oraz honoraria aktorów przekazane na odbu-
dowę szkoły w Laskach wyniosły w sumie 14.500 zł.

23.12.    w programie II Polskiego Radia została wyemitowa-
na audycja Hanny Gizy, w której wzięli udział: prezes 
Władysław Gołąb, dyrektor Ośrodka – Piotr Gro-
cholski oraz wikaria generalna Zgromadzenia FSK, 
siostra Anita. Podczas rozmowy przedstawiono za-
łożenia ideowe Dzieła Matki Elżbiety Czackiej, pro-
blemy związane z kształceniem niewidomych dzieci
i młodzieży, zakres zniszczeń, jakie spowodował pożar 
szkoły w dniu 18 listopada i sposób, w jaki będą one 
usuwane. Dużo uwagi poświęcono formacji ducho-
wej i społecznej wychowanków Lasek. Po rozmowie 
wyemitowano reportaż Bartosza Panaka „Marzenia 
Kamila i innych ze spalonej szkoły w Laskach”. Warto
w tym miejscu podkreślić, że od chwili tego zdarze-
nia do końca 2007 roku, ukazało się kilkanaście pro-
gramów telewizyjnych i radiowych dotyczących La-
sek. Jest to niespotykana promocja nie tylko Zakładu
w Laskach, ale problematyki niewidomych w ogóle. 
Również w polskiej prasie ukazało się wiele artyku-
łów i wywiadów. Sprawę niesienia pomocy dla Lasek 
szczególnie promowała w codziennych bezpłatnych 
ogłoszeniach „Gazeta Wyborcza”. Z tego miejsca pre-
zes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi składa 
gorące podziękowania wszystkim polskim mediom za 
tę niezwykłą promocję sprawy niewidomych, a społe-
czeństwu za tak ofiarną pomoc.

23.12.    w Szczecinie zmarł śp. Edward Górny – Ojciec naszej 
nowicjuszki, s. Eli Górnej.
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26.12.    wieczór kolęd w Laskach i w tym samym dniu
w klasztorze Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Piwnej 
w Warszawie spotkanie kolędowe, które zaszczycił 
swoją obecnością ks. abp Kazimierz Nycz.

27.12.    w Laskach rozpoczęły się ośmiodniowe rekolekcje 
sióstr. Poprowadził je o. Tomasz Dąbek OSB z Tyńca.

    2008
 6.01.    w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się VIII Cha-

rytatywny Koncert Noworoczny Okręgowej Izby
Aptekarskiej. Wśród Gości, poza członkami Korpo-
racji Aptekarskiej, znaleźli się, m.in. Senator – Wło-
dzimierz Cimoszewicz, wiceminister resortu zdrowia 
– Andrzej Włodarczyk, prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia – Jacek Paszkiewicz, prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej – Konstanty Radziwiłł. Koncert poprzedzi-
ły życzenia noworoczne, które złożyła prezes Okręgo-
wej Izby – Alina Fornal, a minister – Andrzej Włodar-
czyk, wręczył dwa odznaczenia: ustępującemu preze-
sowi Izby, Włodzimierzowi Hudemowiczowi oraz 
obejmującej tę funkcję – Alinie Fornal. W związku
z przekazaniem przez aptekarzy mazowieckich kwoty
25 tys. zł. na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi, na pokrycie strat spowodowanych poża-
rem szkoły, podziękowanie złożył prezes Zarzą-
du, Władysław Gołąb. Między innymi powiedział: 
„Mazowiecka Okręgowa Izba Aptekarska już od kil-
kunastu lat wspiera Dzieło Matki Czackiej. Po tra-
gicznym dniu 18 listopada, kiedy spaliła się część 
szkoły podstawowej, aptekarze mazowieccy pierwsi 
pośpieszyli z pomocą. Świadczy to o ogromnej wraż-
liwości i gorących sercach. Życzę wszystkim człon-
kom Korporacji wielu sukcesów zawodowych, rado-
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ści na każdy dzień i przede wszystkim zdrowia, aby 
sami nie musieli korzystać z zasobów swych aptek!”
Życzenia te przyjęte zostały oklaskami. 
Właściwy koncert, trwający blisko trzy godziny, ubo-
gacili swymi występami: pani Grażyna Brodzińska 
– sopran, pani Małgorzata Walewska – mezzosopran, 
pan Rafał Bartmiński – tenor i pan Adam Szereń – ba-
ryton. Wokalistom tradycyjnie towarzyszyła Orkiestra 
Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją pana Sławomi-
ra Chrzanowskiego, a gospodarzem wieczoru był, jak 
corocznie, pan Bogusław Kaczyński, który całość pięk-
nie obudował dowcipem i wszechstronną znajomością 
tematu. Koncert otworzyły arie Stanisława Moniuszki, 
a na zakończenie wykonano Marsz Radetzkiego Jana 
Straussa. Sami wykonawcy nie wymagają rekomen-
dacji, natomiast ogromnym zaskoczeniem był młody 
tenor – Rafał Bartmiński. Wydaje się talentem dorów-
nywać Wiesławowi Ochmanowi.

 8.01.    Wieczorem w Radiu Niepokalanów odbyła się prze-
szło półtoragodzinna audycja poświęcona Dziełu 
Matki Czackiej. Wzięli w niej udział: prezes Zarządu 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Władysław 
Gołąb, dyrektor Ośrodka – Piotr Grocholski, kierow-
niczka internatu dziewcząt – s. Irmina, wychowaw-
czyni – s. Bogusława. Stosunkowo długi czas trwania 
audycji pozwolił na ukazanie wszechstronnej działal-
ności Lasek. Ojcowie Franciszkanie zawsze odnosili 
się z ogromną życzliwością do Dzieła Matki Czackiej. 
Radiostacja w Niepokalanowie ma stosunkowo mały 
zasięg, słyszana jest jedynie na terenie zachodniego 
Mazowsza i w woj. łódzkim, ale równocześnie emi-
towana jest przez Internet. Jako rozgłośnia katolicka 
odcina się od wszelkiej problematyki politycznej.
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11.01.    w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim w wieku 82 lat 
zmarła śp. Władysława Krech – Matka s. Hiacynty
i jej brata, Wiktora, wychowawcy z internatu chłopców.

11.01.    w Centrum Kultury Gminy Izabelin podczas uro-
czystości uhonorowania tytułem „Izabelińczyk Roku 
2007” Państwa Kazimiery i Wiesława Warzychów od-
była się promocja ósmego numeru „Biuletynu Cen-
trum”. Nowy numer kwartalnika poświęcono „sprawie 
niewidomych”. Przedstawiono historię tego terminu, 
przyswojonego kulturze polskiej przez Różę Czac-
ką na określenie całokształtu zagadnień społecznych 
związanych z osobami niewidomymi; przypomniano 
też historię polskiego pisma dotykowego. W numerze 
znalazły się teksty poświęcone wszechstronnej rehabi-
litacji osób niewidzących.

14.01.    w teatrze Rampa na Targówku odbył się spektakl 
– musical Elżbiety Jodłowskiej pt. „Klimakterium. . . 
i już”, z którego dochód przeznaczono na rzecz Towa-
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rzystwa Opieki nad Ociemniałymi na częściowe po-
krycie strat związanych z pożarem szkoły. W przed-
stawieniu wzięły udział cztery aktorki, panie: Elżbieta 
Jodłowska, Krystyna Sienkiewicz, Grażyna Zielińska 
oraz Iga Cembrzyńska. Była to komedia pełna humo-
ru, ruchu i śpiewu. Dyrektor artystyczny – Jan Pro-
chyra, zaprosił na scenę prezesa Władysława Gołąba, 
dyrektora Ośrodka, Piotra Grocholskiego oraz dyrek-
torkę szkoły podstawowej, Krystynę Broniarz. Przed-
stawicielom Lasek przekazano wypchaną sowę oraz 
dwa czeki w wydaniu plakatowym: jeden na sumę
25 tys. zł od Teatru, drugi, na kwotę 20 tys. zł ofiaro-
wała Edukacja Polska S.A. Również wszyscy Artyści 
swoje honoraria przekazali na rzecz Lasek. Należy do-
dać, że w telewizyjnej „Panoramie” w dniu Wigilii dy-
rektor Jan Prochyra apelował do teatrów polskich, aby 
dochód z jednego spektaklu przekazywali na rzecz 
niewidomych dzieci w Laskach.

17.01.    w Domu św. Maksymiliana w Laskach odbyła się 
uroczystość noworoczna z udziałem „Synów Pułku”. 
Młodzież przedstawiła inscenizacje: „Historia chleba” 
i o pokłonie Trzech Króli. Prezes Zarządu i Dyrektor 
Ośrodka wręczyli Lucjanowi Świątkowskiemu medal 
laskowski  PAX ET GAUDIUM IN CRUCE (POKÓJ
I RADOŚĆ W KRZYŻU) za przeszło trzydziestoletnią 
współpracę z Laskami; (w 1987 r. Lucjan Świątkow-
ski zorganizował w Milanówku oddział Synów Pułku,
a jednocześnie zmobilizował wielu mieszkańców 
miasta do niesienia pomocy dzieciom w Laskach.
W 1997r. na wniosek dzieci pan Lucjan otrzymał Order 
Uśmiechu). Z kolei Burmistrz miasta Milanówka wrę-
czył prezesowi Władysławowi Gołąbowi, dyrektorowi 
Piotrowi Grocholskiemu oraz nauczycielowi – Stanisła-
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wowi Badeńskiemu, dyplomy „za wybitne osiągnięcia 
w budowaniu Dzieła Lasek oraz współpracę i przyjaźń 
z mieszkańcami miasta Milanówka”. Przypomnijmy, że 
chór i kierowany przez St. Badeńskiego zespół teatralny 
z Lasek występował w Milanówku, a występy spotkały 
się z ogromnym aplauzem mieszkańców.

18.01.    Pod hasłem Apostoła Narodów: „Nieustannie się mó-
dlcie”, wezwania z pierwszego Listu do Tesaloniczan, 
rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześci-
jan, zakończony Mszą św. w ostatni czwartek stycznia
w kościele św. Marcina w Warszawie, której przewodni-
czył bp. Tadeusz Pikus, a kazanie wygłosił bp. Jeremiasz 
– zwierzchnik Polskiej Cerkwi Prawosławnej, prze-
wodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczyli
w niej duchowni siostrzanych Kościołów i Wspólnot. 

19.01.    w Sali Domu Dziewcząt tradycyjnie odbyła się stud-
niówka. Po części artystyczno – rozrywkowej mło-
dzież ze szkół ponadgimnazjalnych i zaproszeni go-
ście bawili się do późnych godzin nocnych.    

25.01.    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan 
Zdrojewski, odznaczył Panią prof. Maję Komorow-
ską Złotym Medalem – Gloria Artis. Awers medalu 
przedstawia Orła Białego w koronie, natomiast rewers 
– twarz kobiety otoczoną laurem. Medal posiada trzy 
stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
Przypomnijmy, że Maja Komorowska, wybitna aktor-
ka, związana była z teatrem Grotowskiego w Opolu, na-
stępnie z teatrami we Wrocławiu, a od lat siedemdzie-
siątych z teatrami warszawskimi. Występowała w wielu 
filmach Zanussiego, Wajdy, Kieślowskiego. W stanie 
wojennym z ogromnym zaangażowaniem pracowała 
w działającym przy kościele św. Marcina w Warsza-
wie Prymasowskim Komitecie Pomocy Internowanym
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i Ich Rodzinom. Od wielu lat w różny sposób wspiera 
Dzieło Matki Czackiej.
Uroczystość w dniu 25 stycznia zgromadziła wiele osób. 
Obecni byli: mąż – Jerzy Tyszkiewicz, syn Paweł z żoną, 
wnuk, brat Piotr oraz przyjaciele z kręgów artystycznych. 
Laski reprezentowali: s. Anita – wikaria generalna FSK
i prezes Zarządu – Władysław Gołąb z małżonką. 
Obecnych było kilka sióstr z warszawskiego klasztoru 
oraz rektor kościoła św. Marcina – ks. Andrzej Gałka.
Laureatka prosiła przyjaciół, aby zamiast kwiatów 
składano ofiary na Laski. Do puszki zebrano 2052 zł. 
Dziękując, prezes Gołąb powiedział m.in.: „Przede 
wszystkim składam Drogiej Pani serdeczne gratula-
cje za to najwyższe wyróżnienie w dziedzinie kultury 
oraz gorąco dziękuję za Pani wielkie, ofiarne serce.”
Sam moment odznaczanie pani Mai był niezwykle 
wzruszający; Laureatka pochyliła się, aby Minister 
mógł zawiesić medal na jej szyi, a po chwili on sam 
przyklęknął i ucałował jej rękę. Pani Maja w pięknym 
przemówieniu dziękowała za wszystko, co od ludzi 
otrzymała. Wymieniała reżyserów, scenografów, ak-
torów, a mężowi dziękowała za syna. Tak przemawia-
ją ludzie naprawdę wielcy, którzy swoimi sukcesami 
chcą się dzielić z innymi.

27.01.    Matka Anna Maria wraz z s. Radosławą wróciły do Pol-
ski po dwutygodniowym pobycie w Rwandzie. W Ki-
beho delegowana przez Zarząd Zgromadzenia s. Rafa-
ela od roku przygotowuje teren pod budowę pierwszej 
w tym rejonie Afryki szkoły dla dzieci niewidomych 
finansowana przez Mnisterstwo Spraw Zagranicznych 
w Polsce. Podczas swego pobytu Matka spotkała się
z miejscowym Biskupem z diecezji Gikongovo, a tak-
że z delegacją polskiego Ministerstwa Edukacji Naro-
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dowej. Obecnie pracują tam również polscy Pallotyni
i świecka misjonarka – pani Magdalena Świeżak. Sy-
tuacja w Rwandzie jest niezwykle trudna. W latach
90-tych XX wieku w wyniku okrutnej wojny domowej 
zostało wymordowanych ponad milion ludzi. Osiero-
cone dzieci, ludzie, którzy stracili wszystko, spalony 
ograbiony kraj nadal stanowi zagrożenie. 

Piękne jezioro KIVU podczas ludobójstwa stanowi-
ło dla milionów uchodźców jedyną szansą ucieczki
w kierunku sąsiednich krajów: Konga, Ugandy, 
wiekszości z nich nie udawało się go przepłynąć... 
Wszędzie naokoło piękne widoki, łagodne zielone 
wzgórza „Kraju Tysiąca Wzgórz”... Na terenach za-
mieszkałych skrajne ubóstwo codziennego życia. 
Równocześnie – w ciągu kilkunastu lat liczba miesz-
kańców wróciła do stanu sprzed wojny – Rwanda to 
kraj ludzi młodych (średnia wieku ok. 25 lat).

 1.02.    na Wydziale Informacji i Kultury w Ambasadzie Ja-
ponii, z udziałem ambasadora, pana Ryuichi Tanabe,
z okazji 50. rocznicy wznowienia stosunków dyplo-
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matycznych odbyła się promocja książki „Mosty 
przyjaźni. Polska dusza i japońskie serce” autorstwa
Nagao Hyodo, ambasadora Japonii w Polsce w latach 
1993–1997. W ramach spotkania pan Hyodo opowie-
dział o swojej fascynacji Polską. W promowanej książce,
w zasadzie przeznaczonej dla czytelników japońskich, 
a ostatnio przetłumaczonej na język polski, autor
w kilkunastu esejach ukazał związki Polski z Japonią, 
poczynając od wizyty Józefa Piłsudskiego w Japonii
w 1905r. Wtedy to, gdy trwała wojna rosyjsko – japoń-
ska, Piłsudski powiedział znamienne słowa: „Wrogo-
wie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi”. Efek-
tem tej postawy była ogromna życzliwość, z jaką Ja-
pończycy przyjmowali Polaków wziętych do niewoli, 
a walczących w armii carskiej. Pan Nagao Hyodo jako 
ambasador Japonii w Polsce przyczynił się do ożywie-
nia polsko-japońskich stosunków w wielu dziedzi-
nach, zwłaszcza w zakresie współpracy gospodarczej
i kulturalnej. Opublikował wiele artykułów związa-
nych z tematyką polską. Gdy dowiedział się, że w La-
skach istnieje Ośrodek dla Niewidomych, sprowadził 
do Lasek małżeństwo wybitnych japońskich masa-
żystów, państwa Fujimori, którzy uczyli młodzież la-
skowską japońskich technik masażu.
W spotkaniu wziął udział prezes Zarządu Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb
z małżonką.

17.02.    zmarł Ojciec ks. prof. Antoniego Troniny – śp. Antoni 
Tronina. Pogrzeb odbył się 20 lutego w Boruszowi-
cach koło Częstochowy. W uroczystościach pogrzebo-
wych uczestniczyli: ks. Jakub Szcześniak, Matka Anna 
Maria, delegacja sióstr z Lasek oraz siostry i panie
z Domu Nadziei w Żułowie. 
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21.02.    w Sali Koncertowej Domu Dziewcząt odbyła się uro-
czystość podziękowania Spółce PKN ORLEN i Fun-
dacji ORLEN Dar Serca za zaangażowanie w niesieniu 
pomocy finansowej na odbudowę spalonej szkoły dla 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej. 
W uroczystości wzięli udział: ze strony PKN ORLEN
dyrektor Grażyna Lewandowska oraz dyrektor biu-
ra, Wojciech Wojciechowski, a ze strony Fundacji 
– prezes Eugeniusz Kowalczyk. Spotkanie rozpoczęło 
się występem ucznia, Maksymiliana Chlewińskiego, 
który wykonał improwizację na temat popularnej 
piosenki. Następnie Gości powitał prezes Zarzą-
du Towarzystwa, Władysław Gołąb. Głos zabrali:
dyr. Grażyna Lewandowska, dyr. Wojciech Wojcie-
chowski, prezes Eugeniusz Kowalczyk. Przedstawili 
oni zasady przyznawania pomocy. Przypomnijmy, że 
Spółka PKN ORLEN przekazała Towarzystwu Opie-
ki nad Ociemniałymi kwotę jednego miliona zło-
tych, a Fundacja Dar Serca kwotę 64 tys. zł. na zakup 
pomocy naukowych. Dziękując, prezes Władysław 
Gołąb powiedział: „Wrażliwość, z jaką spotkaliśmy 
się ze strony ORLENU świadczy o tym, że instytu-
cja ta potrafi połączyć biznes z zaangażowaniem
w sprawy ludzkie. Gorąco dziękujemy za to zaanga-
żowanie i niezwykłą hojność.” Następnie dyr. Jerzy 
Migurski przedstawił program prac inwestycyjnych 
i projekt budowy nowej szkoły, natomiast architekt, 
pan Andrzej Markowski, zaprezentował plansze
z projektem. Uroczystość zakończył występ ucznia, 
Grzegorza Płonki, który wykonał pierwszą część So-
naty Księżycowej Ludwika van Beethovena.  

28.02.    ostatni czwartek miesiąca. W kościele św. Marcina
w Warszawie modlitwa o jedność chrześcijan połączo-
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na była z Jubileuszem 50. lecia istnienia miesięcznika 
„Więź”. Mszy św. Koncelebrowanej przewodniczył abp 
Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił ks. bp Bronisław 
Dembowski, który przypomniał rolę, jaką odegrało 
pismo w powojennej historii Polski. Arcybiskup, dzię-
kując założycielowi i pierwszemu redaktorowi naczel-
nemu „Więzi” – panu Tadeuszowi Mazowieckiemu,
a także wszystkim następcom i obecnemu – panu Zbi-
gniewowi Nosowskiemu, powiedział o tym, co stano-
wi o chrześcijańskim charakterze tego wydawnictwa; 
zawsze walczyło o coś, nigdy z kimś i prawdziwie po-
magało budować więź: ludzi z Bogiem i wzajemnie 
między sobą. 
O historii zaprzyjaźnionego z nami miesięcznika na-
piszemy w najbliższym numerze „Lasek”.

Pan Zbigniew Nosowski, obecny redaktor naczelny 
„Więzi”
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Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Kazimierza 
Nycza.

W drugiej ławce: pan Tadeusz Mazowiecki i pan Stefan Frankie-
wicz; w pierwszej ławce: pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i pan 
Władysław Bartoszewski z Małżonką.
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Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez:
A. Pawełczak-Gedyk, J. i W. Gołąbów, s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: T. Cwalina, K. Konieczna,
M. Kudelski, M. Lewandowski, S. Marczuk, A. Nowakowska,
s. Rut Wosiek, M. Samulak
Motywy jajek wielkanocnych umieszczonych w tym numerze cza-
sopisma wykonali uczniowie z Lasek pod kierunkiem Elżbiety 
Tarczałowskiej.



131

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 30 zł (trzydziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”

lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem:  na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku przeznaczonym
dla posiadacza rachunku)

Redakcja
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Aktualna lista ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2007 rok):

Cz. i H. Adamowscy, L Amber, I. i A. Bełchowie, E. i L. Bieda, E. Bie-
licka, I. i Z. Błażej, ks. P. Buchta, Z. Chmielewska, H. Ciężkiewicz,
K. Czajkowska, ks. M. Czajkowski, o. S. Ćwierz, M. Dębska, ks. A. Drosdz,
ks. M. Dwornicki, ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, J. Gargula, ks. F. Głód, 
M. i T. Gołaszewscy, ks. S. Gołębiewski, ks. G. Gromowski, E. Grzebyk, 
M. Grzymski, Z. Gutkiewicz, I. Hachulska, ks. I. Harazin, K. Hellman,
J. Hera-Asłanowicz, M. i W. Heydel, H. Holisz, ks. J. J. Janicki, T. Ja-
roszewski, M. Jaworek, W. Karpowa, J. Klekowska, W. Klonowska,
J. Kłosowska, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, H. Kowińska,
R. Kozak, Z. Krawczyk, B. Kryska, I. Kubisztal, M. Kukułka, M. Kwiat-
kowska, B. Litwiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, ks. W. Machura,
J. Manek, A. Mędrzak, S. Musiałowicz, T. Musiałowicz, A. Nalewajko,
W.  Narkiewicz,  A. Nawrat, A. Niemczykowa, ks. J. Niewęgłowski,
R. Nowicka, Z. Okrutniewicz, E. Olszewska, ks. J. Ornat, Z. Pacze-
śna, B. Paprocka, U. Pawlicka, R. Pawłowska, L. Piszczek, U. Pokojska,
ks. P. Polaczek, A. Polak, ks. J. Popławski, J. Putz, M. Rawicz, M. Rembow-
ski, W. Rodowicz, D. Rokoszewska, E. Ronikier, K. Rosiak, R. Rudziń-
ski, M. Ruszkowska, H. Samsonowicz, A. Sękowski, A. Skowron,
D. Skowron, ks. T. Skura, K. Smoleńska, J. Starck, J. Starostecki,
ks. bp S. Stefanek, M. Stojowska, B. Strońska, Studio Usług Projekto-
wych TEL-TEL, A. Styczyńska, Suore Francescane Ancelle della Croce, 
E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, P. Ściga, E. Ślip-
ska, ks. T. Śliwowski, J. Śmiałowska, Z. Tajer, H. Tekielska, A. Tkacz,
Z. Trepka, ks. A. Tronina, A. Truskolaski, E. Ulikowska-Janecka,
E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wężyk, E. Więckowska,
J. Więckowski, B. Winsch-Stawska, B. i J. Wojnowscy, K. Wrońska,
S. Zaniewska, ks. J. Żołądek, ks. Abp J. Życiński, Cz. Żyhoniuk

Serdeczne Bóg zapłać


